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BAISUS VIESULAS SIAUČIA FLORIDOJ
ŠIMTĄ) ŽUVUSIŲJŲ; PRADĖTAS 

NUKENTĖJUSIŲJŲ GELBĖJIMAS
unaikinęs pakraščius, viesulas 

persimetė iemynan
SUNAIKINTOS SUSISIEKIMŲ 

VISOS PRIEMONĖS
MIAMI, E,a, ruga 4. -įĮj JflV. RUSIJOS pĄLE|- 

r loridos žemyne viesulas ap-,
sisuko ir grasina vakariniu-1 DŽIAMI3 LIETUVIAI
ms pakraščiams.

I
Iš išnaikintų rytinių pa

kraščiu gauta žinia, kad jau
,. , . , . i • KAUNAS. — Ilgesnį laikųsurankiota ten daugiau kaip i 6 1 1

___ su Sovietų Rusija vestos de-l(X) žmonių lavonų. * J
rybos diplomatiniu budu pa
sikeisti politiniais kaliniais.

KUNIGAI

MIAMI, Fla., rūgs. 4. — 
Tropikinis uraganas (viesu
las) ištiko Floridos pakraš-

Pagaliau susitarta, ir rugp. 
21 d., mūsų kalėjimuose sėdį
už komunistinę veiklų nubau
sti 6 kaliniai atiduoti SSSR 

Padaryta, milijonai dolerių vyriausybei. Jie specialiu So- 
nuostolių, o žuvusių žmonių vietų Rusijos lėktuvu “Ar-' 
skaičius sieks iki 500. Įiol” išvežti į Maskvų.

Uragano siautimo ruožas 's Sovietų Rusijos gauna- , 
žemyne nėra aiškus, kadangi Inų 15 kalinių yra 3 kunigai: 
neturima žinių dėl sunaikintų Josiukas, Juodukas ir Mačiu- 
susisiekimo priemonių. kas. Iš Sov. Rusijos ne visi

Raudonasis Kryžius ir ki- kalil,iai bus atvežti vienu kar 
tos vyriausybės pagalbos pa- ^u’ susitarta, kad ir da-
jėgos šiandien puolėsi nešti vežant, visi Lietuvos
pagalbos nukentėjusiems, ku- valdžios organams bus^ atiduo 
rie išliko gyvi ir atkirsti nuo Ibi rugp. 31 d., 1935 m. 
pasaulio. Visi pakraščiai už
versti įvairios rūšies griuvė
siais ir žmonių lavonais.

Sužinoma, kad labiausia nu
kentėję yra Matecumbe iškišu ------------
liai ir žuklininkų sodybos. Spaudos žiniomis, pereitų

Perdėm sunaikintos dvi ka- sekmadienį ir Labor dienų 
ro veteranų stovyklos. Vete- 309 asmenys žuvo nuo auto- 
ranai tenai dirbo prie vieške- mobilių susikūlimo visam kra
bo tiesimo. Ne mažas žmonių šte.
skaičius žuvo griuvus Snake Kalifornija užima pirmųjų 

reek viešbučiui. , vietų — ten žuvo 41 asmuo.
Praūžus viesului kai kurie-'paskui seka New Yorko val- 

korespondentams teko su t stybė, kur žuvo 24 asmenys,
lėktuvais apžvalgyti nukentė- , Trečių vietų užima Illinois — 
jusius pakraščius. Visur iš-121 asmuo. Pennsylvania —
vartyti gyvenami namai. Da- >20. Missouri ir Ohio po 16 žuĮ 
ug įvairaus didumo valčių irjvusiųjų, Michigan — 15. Po 
laivų išmesta sausumom Žino io asmenų žuvo: West Virgi- 

nia, Oklaboma ir Iowa.

čius ir išilgai patį žemynų.

AUTOMOBILIU AUKOS 
AMERIKOJE

nis

ANGLIJA SIUNČIA KARIUOMENĘ Į ADENA

Anglijos tvirtovės dųlis |Adene,* Arabijoje, arti 
Etiopijos karo zonos (jiiostos), kur numatomi italų 
kruvini susirėmimai j efįopiečiais prasidėjus karui. 
Anglija siunčia daugiau kariuomenės į Adenu ir Mai
toti. ■ (Acme Photo.)

M. PETRUŠEVIČIUS LINK ANGLIJA LENKIA GALVĄ
SMINO “DRAUGO” VA- pnjpę MiJSSOLINILANDOS KLAUSYTOJUS PKifcS MU55UL1JNĮ

A’akar nuo 3:30 iki 4:30 
vai. po pietų iš stoties WE- 
DĮC girdėjome kitų “Drau
go’’ radijo programų, kurio
je pasižymėjo Mikas Petruše
vičius, virtuozas smuikinin
kas ir mokytojas. Petruševi
čius jaudinančiai sugrojo 
šias lietuviškas melodijas:

Nesipriešina Italijos žygiams 
prieš Etiopiją

AMERIKOS KOMPANIJA
ATŠAOKIA ALIEJAUS 

KONCESIJĄ

ŽENEVA, rūgs. 4. — Ita
lijos diktatorius Mussolini 
knkštauja, kadangi T. Sųjun 
gos taryba nė piršto nepake
lia prieš jį.

Atidarius tarybos posėdį,“Plaukia sau laivelis” —'
Šimkaus; “Vasara” — Sar- J
paliaus; “Karvelėli” — Ži- . .. .. . . .
levičiaus Iš tiesų džiaugsmas! a'ieJaus koncesijų Etiopijoj |Italijos statyti lygiomis su at
ima girdint tokias gražias i 
meliodijas.

WASHINGTON, rūgs. 4. Mussolinio delegatas pareiš- 
,— Pagaliau išsiaiškino, kad kė, kad taryba neturi teisės

buvo gavusi Standard Oil Co. 
of New Jersey perpus su St
andard Vacuum Oil Co. Kon- 

Dr-as A. Jovaišas kalbėjo , sesijos sutarti su Etiopijos 
apie sveikatų. Kall>a buvo la-; imperatorium padarė African 
l>ai pamokinanti. Exploration and' Developme-

Tarp kitko buvo ir daug nt bendrovė, kurių subsidijuo- 
visokių svarbių pranešimų ir ja Standard Vacuum Oil Co. 
gražių įrekorduotų dainų ir Vadinasi, britai su tuo nieko 
muzikos. J bendra neturi.

Paskelbus apie tos konce-

žagareiviška Etiopija ir netu
ri teisės kištis į Italijos pla
nuojamus žygius, kad paver
gus Etiopiją.

Po to Prancūzijos premje
ras Lavalis atsiliepė į Angli
ju, kad ji taikintusi su Itali
ja pasaulio gerovei, ypač tai
kos užtikrinimui.

Tas paveikė Anglijos dele-

ITALUS VADINA PAVERG sii,,s sutart>> P**"®* ^^’ka^Ur^nglijo/Tr
prastas triukšmas Anglijoj ir na|ij„s n(?ga|i b-t jokio 
Italijoj. Anglija reikalavo Et ka(iangi
.opųos imperatoriaus, kad jis formaliai pa

TA TAUTA
LONDONAS, rūgs. 4. - Į panaikintų tų koncesijų, ka- sakju8> kad gu sav0 

Etiopijos ministeris Londo- daugi tuo keliu buvo pagili- Afrikoje neklifldyS Anglijos
nui W. C. Martin kalbėdamas nami Anglijos nesutikimai su interesų. Tas yra svarinan
čia Nile draugijos susirinki ’Italija. Tmperatorius nesutiko. pia. Todėl Anglija nieko netu- 
rae pareiškė, kad šiandien Ita Tuo tarpu Amerikos atsto- rį prįeg Italijos žygius ryti- 
lijoj palaikoma toli dides&ė; vas Etiopijoje rado, kad kon- n^je Afrikoje.
vergija, negu Etiopijoje. K0o cesijų gavo vieni amerikie- p0 trumpų mintimis pasi-

■ pijos gyventojai daugiau litis čiai. U. S. vyriausybė rimtai keįtįmų tarybos posėdis uždą
i vės turi, negu italai, kuriuos įsigilino šin klausinian, kadan pytas.

PhR RAMIA RIK PRANE mus. Taip pat bus girdimasMussolini Iaik« pavergęs. Ir gi buvo pavojaus Amerikai 'Italija laimėjusi taryboje
ren nflUIJ/} DUO rnAUL" • dant karas Tas įvvks 8;3() štai tas pat Mussolini nori įsivelti į Europos rietenas dėl pažengė toliau. Ji pąreikala-

ŠAMA EUKARISTINIO ' " " 'vakare (centrai Standard ti- mus, etiopieeius, žudyti, jei Etiopijos. vo, kad šį vakarų T. Sųjun-

KONGRESO EIGA
NEW YORK, rūgs. 4. - 

Krašto Eukaristinio kongre
so, Cleveland, O., eiga rugsė
jo m. 23 iki 26 d., įėmus Po

ma, visi jie sulamdyti.
Miami mieste suorganizuo

ta savanorių kuopa grabinin- 
ko Conilis vadovybėje išvyko 
į nukentėjusius pakraščius tik 
siu identifikuoti žuvusiuo

"L' , ... , AVashingtona, kaip vakar pra
Daug nukentėję ir geležin- " \, , . ,. , nešta, liet i Hvde Parkų, N.keliai. Aiesulas kai skiedrų
,, . . Y., stačiai pas prezidentųnubloškė nuo bėgių vienų va- ’Rooseveltu, kad gavus reika-

MAJORAS IŠVYKO PAS 
PREZIDENTĄ

Cbicago majoras su savo 
darbų projektais išvyko ne į

žiavusį keleivinį traukinį.
Iš užtrenkto ant uolų lai- j

vo Dixie šiandien popiet vos 
gauta progos pradėti keleivių 
perkėlimų į kitus laivus. 1

lingu fondų.

SUSPROGDINTA BOMBA 
TIES PIENINE

Antrųkart per porų mėne- 
Du plėšikai apiplėšė Wo- Irių susprogdinta bomba ties 

men's Home Coinpanion abo- Lake Valley Farm Products, 
nentų rinkimo ofisų, 205 W.' Ine., 5382 So. Western avė., 
AVaeker drive. Pagrobė 1,300 j kur pigiau parduodamas pie-
dol. naa.

me). • nesiduodame jam, kad jis ir Tad Standard \ acuum Oil gOg radijo stotis Ženevoje bū
Rugsėjo 24 d. radijo klau- 1 mus PaverShb sakė mintate- Co. du viršininkai vakar atvy tų uždarytas ir nebūtų trans- 

sytojai girdės kardinolų Hay-: r’8 Martin. bo i ashingtonų ir valstv- ]įuojamos žinios. Italija pabu
es pontifikuojant Mišias at- ‘I^P&riamento sekretoriui gnsi, kad per radijų gali būt
viram ore. Giedos 1,000 balsų NELEIDŽIA TURĖTI MASI- liuli išaiškino visų reikalų. ve(}ama prieš jų propagan- 
koras. Transliavimas prasidės NIO SUSIRINKIMO Sekretoriui prašant jie atšau- da y,Įatyt, bus klausoma Ita-
9:30 ryto (centrai StandardĮ k§ padarytą koncesijų ir tuo-jįjog

piežiaus Pijaus XI kalbų iš time). Tų pačių dienų kaip! 'Chicagos respublikonų va- jau apie tai pranešta Žene-
Romos rūgs. 26 d., bus pra
nešama per radijų šiam kra
štui ir užsieniams NBC tink
lu.

Pirmasis ryšium su kongre 
su transliavimas bus įvykdy
tas rugsėjo 10 d. 8:30 vaka
rų (centrai Standard time). 
Clevelando vyskupas tų vaka
rų kvies kongresan dvasinin
kus ir pasaulininkus. Be vy
skupo kvietimo bus dar atlik
ta ir programa.

Eukariatinioi kongreso ofi
cialus atidarymas įvyks rug
sėjo 23 d., pirmadienį. Per 
radijų Amerikoje ir kituose 
kraštuose bus girdima, kaip 
Clevelando vyskupas sveikins 
kongresan nuvykusį Popie
žiaus legatų i(personalį atsto
vų) Jo Emin. kardinolų Hay- 
es, New Yorko arkivyskupų. 
Bus girdimas ir kardinolo at
sakymas į vyskupo sveikini-

dai rengia masinį susirinki- von, kur diplomatai susirinkę 
mų šio rugsėjo mėn. 17 d., svarstyti Mussolinio žygius ir 
kad paminėjus krašto konsti- Etiopijos klausimų, 

rius, sakys pamokslų per ra- tucijos pripažinimo sukaktu- 1 Oficialus AVashingtonas spė 
dĮI ves. ja, kad tuo keliu daromas di-

■ Šiam susirinkimui norėta delis palengvinimas Anglijai 
Per radijų taip par bus tr- gauti Soldier field stadijų- kovoti už taikos palaikymų, y- AiSkėja,. lAng ja seniai

ansliuojamos ir “Angelų Mi- mafl Chicag<) parkų distrikto pač Europoje. Mussolinis ne-,yra Prirengusi nusileisti Ita 
šios,” kurios bus laikomos komisija nuBprendė neduoti tenka progos pulti Angliju, lĮJab kadangi jos karas su Ita 
rūgs. 25 d., 9.-00 ryto. Per stadijurno. Komisija ran-y kad ši užbėga jam už akių. I’Ja hutų jai nelaimingu 
šias Mišias giedos 25,000 vai- dft? kftd tag ausirinkimaa šau.;------------------- ! Karas turėtų ,vykti Vntor-
kl* koras* kiamas politiniais sumetimais. ADDIS ABABA, rūgs. 4. žemn* įftroJe’ kur Anghja tu-

Rugsėjo 26 d., ketvirtadie- -------------------- — Etiopijoje organizuojasi n 1 e >U8 in eresus ir
nį, nuo 1:30 iki 2:00 popiet BUVĘS SUNKUS LĖKTŲ- moterys pažymėdamos, kad "etun re,k®’inJT°® *P8*ŪS°"- 
bus transliuojama Eukaristi- VO PRIEŠAKIS joms nepakanka būti vien si- k a nma’ 1 ar J
nės procesijos eiga, o 3:30 ----------- augėmis. Jos reikalauja gin- ra I*r ,ir
(centrai Standard time) Šven WASHTNGTON, nigs. 4. — kių, kad vykus karo frontan n*Kft1’ ten Plač,a*
tojo Tėvo kalba ir laiminimas Ekspertai randa, kad lakūnas ir bendrai su vyrais kovojus Rav* aivyn^ VP1 lrno<
kongreso dalyviams. Po to AViley Post ir jumoristas Will už krašto nepriklausomybę. ve nusi eis .
kongresas bus uždarytas. Rogers žuvo Alaskoj dėl bu- Etiopijos imperatorius nė-

------------------- vu8io per sunkaus jų lėktų- ra priešingas šiam savo val-
Chicagoj staiga mirė C. J.. vo priešakio. O tas sunkumas dinių moterų žygini.

Vopicka, karo laikų IT. S. at- pasidarė pritaisius pontonus.

8:30 (c. s. t.) mons. F. J. 
Sheen, Amerikos Katalikų u- 
niversiteto filosofijos profeso

ANGLIJA BIJO KARO SU 
ITALIJA

LONDONAS, nigs. 4. —

ORAS
CHICAGO IR APYLIN- 

TOKIJO, rūgs. 4. — Atsista KĖS. — Numatomas dailus
------------------- Austrija ir Vokietija turi tydino japonų karo ministe- oras; maža temperatūros at-

PLATINKITE “DRAUGĄ” karo manievrus. ris gen. Senjuro Hayaši. maina.

stovas Balkanuose.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunCiunios pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams laitų negrųitna, 

ei nepraftonia lai padaryti ir neprlsiunčluina lam tlks- 
ui pusto ženklų.

Keduktorius priimu — nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet. 
Iteinu kasdien, h’t-kyrus sekmadienius

1’KENGMEItATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metama — $(.00. Pusei metų — *1.50; Trims mėnesiams
— (?.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
pcenumerata: Metams — (7.00; Pusei metų — (4.00. 
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JKAU» NUKRYŽIUOTO
aoEny i įvilkimo 

išminės
DARBININKAS APIE PREZ. 

ROOSEVELTĄ,

SAUGOKIT SVEIKATĄ... TAUPYKIT MAISTĄ su nauju

KELVIHATOR
fl

DIENOS KLAUSIMAI

FAKKIfiKIMAI DARBO DIENOJ

iš jos išstotų. Jei ne, tui išvaromas iš dar
iai. O žinoma, kųd Vokietijoj pageidaujamos 
draugijos yra tik nacinės. Visos katalikiškos ■ 
draugijos yra nepageidaujamos.

Ar ilgai vokiečiai pakęs tų barbariškų!
valdžių! -----------

BLMHUH8T, PA. — Rug
piūčio 24 d. Nukryžiuoto Jė
zaus seserų vienuolyne įvyko 

----------- įspūdingos įvilktuvių iškilmės
Lietuvių Darbininkų Sųjungos organas kurias atliko pralotas J. V. 

“Darbininkus” užsiminė apie prezidentinius Miliauskas, seserų viršininkas 
linkimus ateinančiais metais ir pareiškė, kad įg Duryea, Pa. Penkios postu- 
“iš demokratų pusės, be abejonės, bus pa- lantės priėmė abitų ir baltų 
statytas esamas Prezidentas Rooseveltas”. velionų.
Tų jmt proga “ Darbininkas” esamų prezi-1 Seserų koplyčioj iškilmin- 
dentų šitaip apibudina: gas Mišias šv. laike pralotas

“iš viso, Rooseveltas tai pajėgingas, di-' Miliauskas; jam asistavo kun. 
namiškas asmuo, gal nepilnai prisilaikųs šal-! v. fcimkonis — diakonu, kun. , 
to apskaičiavimo taisyklių, liet atitinkųs šių' j. Boli _ subdiakonu, kun. 
sukrėtimo laikų dvasiai. Savo administravimo , Lopatto, seserų kapelionas,

IR AUKŠČIAU

Darbo Dienoj buvo svarbių ir didėt!ių ma
sinių susirinkimų įvairiuose didesniuose ir 
magesniuose miestuose. Tuose mitinguose kal
bėjo Amerikos Darbo Federacijos viršinin
kai ir šiaip jau darbininkų vadai. Kalbėjo 
ir per radio.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
Ureen be kitko pareiškė: •‘Geresniam soci- 
jųliam ir ekonomiškam surėdymui pamatai 
jau pastalyti”. Čia, mut)t, turnna galvoje 
praėjusio kongreso perleisti įstatymai.

ADF sekretorius Morrison pareiškė, kad 
darbiniukų priimtas šūkis remti savo rėmė
jus ir priešintis priešininkams tebegalioja 
dabar, nors tas šūkis, priimtas 1900 m. .^sai 
priminė apie kongreso perleistus naudingas 
darbininkams įstatymus ir atidavė prez. Roo- 
seveltui kreditų už reikalavimų juos perlei
sk.

John L. Lcivis, prezidentas United Aline 
\Vorkers oi America, pasakė: “Ateinančiuo
se rinkimuose organizuotiems darbininkams 
kitokio išėjimo nėra, kaip lik remti esamų 
prezidentų morališkai, balsais ir savo sutau
pytais tentais. Apie rezultatus abejoti ne- 
priseina. Dėkinga tauta, įvertindama prezi
dento Roosevelto ištikimų tarnavimų išnaujo 
išrinks prezidentu”.

Tokie tai yra didžiųjų darbininkų vadų 
balsai. Jie aiškiai stoja už prez. Rooseveltę.

nepasisekimų”.

KUN. OOUGHLIN PRIEŠ ROOSEVELTĄ

Pagarsėjęs savo radio valandomis Detroi
to kunigas Coughlin huvo uolus prez. Roose- 
velto rėmėjas. Dabar jisai išėjo griežtai prieš 
prez. Rooseveltų. Jisai pasakė, kad prez. 
Roosevelto nusistatymas nesųs amerikoniškas, 
girdi prezidentas stovįs už menkos rūšies 
Rusijos bolševizmų, kad visuomenė nuo jo 
nusigrįžtanti, kad Norman Tliomas, buvęs 
socijaiistų kandidatas į prezidentus, esųs 
labiau amerikoniškas, negu prez. Roosevelt. 
Jei, ginli, prezidentas nepakeisęs savo da
bartinio nusistatymo, tai sekančiais metais 
prezidentas pralaimėsiųs.

Išeina, kati kun. Coughlin apie prez 
Rooseveltų pakartojo tų, kų kiti prezidente 
priešininkai sakė.

•POLICIJA” APIE PASAULIO LIETU
VIŲ KONGRESĄ

pasijonistas ir Bružikas, jė 
zuitas sėdėjo sauk t uar hune.

Per Mišias giedojo seserų 
choras. Po Mišių įvyko įvilk- 
tuvės. Kun. Mešlis, jėzuitas, 
seserų rekolekcijų vedėjas, pa 
sakė turiningų pamokslų apie 
ramybę ir džiaugsmų, kurį 
randa tos sielos, kurios visiš
kai atsiduoda save Dievui. Iš
kilmės baigės palaiminimu Sv. 
Sakramento.

Sekančios priėmė abitus: Ie
va Benušytė iš Cainbridge, , 
Mass. priėmė, vardų Maria Ge
nima nuo Saldžiausios Širdies; 
Akvila Sakalytė iš Cainbridge,

(Tęsinys ant 5 pusi.)

** Maistas greitai genda, jei nesau
giai šaldomas. Pagedęs maistas pa
vojingas sveikatai. Naujas Kelvina- 
tor sustabdys maistų eikvojimų, ap
saugos sveikatų, ir sutaupys pinigų. 
Tobulai užlaiko maistų, dienų ar nak
tį, nežiūrint kokių temperatūra lau
ke. Vartokite pinigus, kuriuos sutau
pysit užlaikydami maistų, užmokėti už 
Kelvinator. Kelvinator šaldytuvai y- 
ra išdirl»jų ir C()MMONWEALTI1 
KDiSON- KOMPANIJOS garantuo
jami. Visų dydžių šeimynoms. Dide
lis- pasirinkimas visomis kainomis.

Mokėkite Patogiu Būdu
SYKIU SU SAVO MĖNESINE 

ELEKTROS BILĄ

. o /Zx pritts ųualtd in our advarlittuirnis, and oiarUcd on our mer- 
cbandut, mbitantinlly fb ii to btaddtd on actonnl of additionai tax 
txpantt. Ask abatu tha tasy paymant plati. A totali doun payntent, 
bnkmet otottMy on your bltttric Strvitt bill. Ta coier inttritt and atbar 
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BANKAI SENIAU IR DABAR

Vienas didžiųjų prez. Roosevelto vyriau
sybės nuopelnų yra tai bankų depozitų ap
draudos įvedimas. Dabar už bankų dejiozi.- 
tus valdžia atsako iki $5,000. Tam patvar
kymui įvykinti valdžia įsteigė Federal De- 
posit Insurance Corporation.

Dabar šita FD1C išleido bankinių skan
dalų istorijų, pradedant nuo 1865 metų ir 
baigiant Hooverio viešpatavimu. Per tuos 
70 metų Jungtinėse Valstybėse bankrutavo 
daugiau, kaip 20,0(K) bankų. Per tuos bank- 
rutus depozitoriai neteko $3,500,IMK),000, tai 
yra pusketvirto bilijono ilolerių. Į minėtų 
bankrutavusių bankų skaičių ir žuvusių de
pozitų sumų neįeina bankrutavę privatiniai 
bankai.

Po įvedimo bankų depozitų apdraudos 
devyni bankai bankrutavo. Visiems tų liaukų 
depozitoriumą Federal Deposit Insurance kor
poracija pilnai išmokėjo.

Kui valdžios inspektoriai ištyrė minėtu 
devynių bankų bankrutų priežastis, tai pri
pažino, kad tame buvo kalti sukti liaukų 
vedėjai ir nemokėjimas vesti bankinį bianį.

Toliau bankų padėties tyrinėjimai rodo, 
kad nesaugius investmentns ir negeras pa
skolas teikė ne vien mažosios bankos, o ir 
didžiosios.

Kokia tai laimė žmonėms būt buvus, jei 
bankų depozitų aplrauda būt buvua įvesta 
prieš 70 metų! • . *

NEGIRDĖTAS REIKALAVIMAS,

Vokietijos didžiosiose dirbtuvėse darbi-, 
ninkams išdalinami paklausimų lakštai. Bo 
kito ko reikalau.įama, kad darlHuiukas pa
rašytų prie kurių organizacijų ir draugijų 
jis paL ir jo šeimynos nariai priguli. Jei 
darbdaviai išranda*, kad kuris darbininkas 
ar jo šeimynos narys priklauso prie nepagei
daujamos draugijos, tai,pareikalaujama, kad

F> & D fe lt fe. L C O. U P O N S GIV E N

MHMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
Pasaulio Lietuvių Spaudos Konferencijos Nutarimai

... .... * «*.•••»» • KlxAJPWDA. Rngpiucio 20Lietuvos policijos organas “Policija” vi- ....... J .
, v • d. Klaipėdoje ir Giruliuose į-so pasaulio lietuvių kongresų šitaip pasvei-t . . t. .. . ....... .. ..... vyko pirmoji pasaulio lietu-kino: ant viršelio įdėjo trijų trimitininkui . . , .. ..... . . „ • , . ... vių spaudos. konferencija. Ko-(tantaristų) atvaizdus su iiarasu apačioj —. .. , . , .. . . , , . . .... nterencija Imuvo sušaukta pa-Vjso pasaulio lietuviai burkites! Policijos or- į ... ,... . sibaigus pasaulio lietuvių ko

kestro tanlanstai sveikina didžiai mylimus
brolius ir seseris, atvykusius į Pasaulio lie
tuvių kongresų, Kaune”.

Toliau dviejuose straipsniuose rašoma a- 
pie kongreso reikšmę ir jo eigų. Kukliai ra
šoma apie Lietuvos policijos užsitarnavimus 
ir pasižymėjimus. Sakoma ten: “Nors ir su 
ūkias sųlygas turėdamas, lietuvis policistas 
užkariavo visuomenės simpatijas, menkiau 
atlyginamas, kaip turtingose šalyse ir blo
giau techniškai aprūpintas, padaro nemažiau 
už kitų šalių polieistus, išaiškina net iki 
90 nuoš. nusikaltimų”.

“Pasaulio lietuvių kongresas nebuvo to
kiu”, sako bolševikai. Tai nėra jokia nau
jiena. Iš anksto visi žinojo, kad tų jie sa-

ngresui.
i Ai

L Užsienių lietuvių spaudos j Lietuvos laikraščių pasikeiti-, vykstu užsienių lietuviai laik- 
infonn&vimo reikalą mas. raštininkai pala ikytų su Lie-

1. Užsieni,} lietuviu spauda, taip pat krei- tuvos Žurnalistų .Sųjunga ar-
iuloiiuuudataa savo skaityto- ?lasl • vw»» kanos „mus ryšius ir pailsėt,} S».
los anie Lietuva, tesisteaaia lilelJžla tulinfill STa- -'“"k08 P°ilsio na“'uow Gilu'

rbos informacijai apie Lietu-i liuose.
vos ūkio ir kultūros gyveni- 5. Konferencija kreipiasi į 
mų, prašydama nusiųsti tų Lietuvos Vyriausybę, prašy- 
knvgų bent po vienų egzeinp-! <laina, kad. tvarkant Lietuvos 
liorių užsienių lietuvių laik- laikraštininkų ir kitų kultu

jus apie Lietuvų^, tesistengia 
imti žinias iš objektingų šal

jftį tinių ir pirmoje eilėje teteikia
Konferencija priėmė tokių 

dienotvarkę: 1) Atidarymas. 
Prezidijumo ir rezoliucijų ko
misijos sudarymas; 2) Pr. Dai 
lidės pranešimas apie lietuvių 
spaudos ir žurnalistų santy
kius Lietuvoje; 3) pranešimas 
apie užsienio lietuvių spaudų 
iš atskirų kraštų; 4) V. Ras- 
tenio pranešimas “Užsienių 
lietuvių spauda ir Lietuva”; 
5) A. Bružo pranešimas “Ta
rpusavio informacijos praplė
timas tarp Lietuvos ir užsie-

daugiausiai teigiamų žinių a- 
pie Lietuvų, vengdama tokių 
srovinės kovos aistrų, kurios 
be pagrindo galėtų pablogin
ti užsienių lietuvių nuomonę 
apie jų tėvynę.

2. Konferencijai atrodo, kad 
reikalinga tam tikra informa
vimo įstaiga, kuri nuolat ta
rpininkautų tarp Lietuvos ir 
užsienių lietuvių spaudos. To
kį darbų sėkmingai yra pra
liejęs “Talkos” spaudos biu-

raščiams. ros darbininkų socijalinio drau
Drauge konferencija prašo dimo reikalus, išeivijos spau-

Lietuvos
rašytojus

laikraštininkus ir 
per organų, kuris

da ir kultūros darbininkai 
gautų tas pačias teises soclja-

tarpininkaus taip Lietuvos irįlinio draudimo srityje, kaip 
užsienių lietuvių laikraščiams j ir Lietuvos tų sričių darblnln- 
lietuviškų knygų recenzijų.
II. Profesinių santykių tarp 
Lietuvos ir užsienių lietuvių 

laikraštininku reikalu

kai.

III. Metraščių ir almanachų 
reikalu

1. Konferencija priima Lj
1. Konferencija siūlo Lietu-! tuvos Žurnalistų Sujungus 

vos laikraščiams užsienių lie- kvietimų ir užsienių lietuvn
ras. Konferencija laiko būti- 

nių lietuvių spaudos ’; 6) pro- j naį reikalinga tų darbų pra-
kys apie kongresų. Nereikėjo jiems nei de- ^es‘n*l‘l santykių paKili0*111*8 i plėsti, padidinant žinių iš Lie-! tuvių laikraštininkus kviesti ms laikraštininkams dalyvau- 
legacijos ten siųsti. Jei penki užsienio lie- taV,) ,J’etuv(>s *r UŽ!**eniU JĮe’ Į tuvos kiekį, įvedant perijodi-1 s»vo specialiais koresponden- t i Lietuvos Žurnalistų Sųjun-

įvyktų į Maskva ir skel- žurnalistų (ref. J. Rn-'nę ekonominio ir kultūrinio j tas iš lietuvių kolonijų. > gos metraštyje
io Lietuvių Kongresų”, ’ 7\ bendros °D?an,za- Lietuvos gyvenimo apžvalgų, 2- Konferencija laiko reika-! o. Konferencija .aiko rcika-
<evikai ii nrinažintu to-Le‘j<>s kltta8n^as V- A,an" , biuletinius visais aktualiais Haga, kad būtų suorganizuo- |įnga ateityje pasaulio lietu-

tas - Jakševičius); 8) bendros klausimais, specialias informa tas platesnis Lietuvos laikras-; vj(l kongreso proga kviesti

tuvių luilševikėliai nuv 
btų atlaikę “Pasaulio
lai, žinoma, visi bolševikai jį pripažintų to 
kiu.

! ♦ • •
Lietuvoje- įsteigta Ginklų Fondas. Lie

tuvos prez. Smetona tam Fondui aukojo vi
daus paskolos lakštais 2,(KM) litų, vyriausy
bės nariai paskolos lakštais aukojo 16,300 dė); 10) sumanymai 
•litų. Fondas įkurtas tam, kad duoti visuo
menei progos prisidėti prie sustiprinimo Lie
tuvos karinių jėgų.

spaudos organo klausimas (re- 
fer. dr. A. Gerutis); 9) Lietu- 

propaganda svetimoje

cijas tautos iv valstybės Šve
nčių proga, iliustracijų iš Lie
tuvos gyveninio tiekimų ir te
legrafo tarnybų. “Talkos” 
spaudos biuras taip pat turė
tų teikti reikalingų žinių, ka- 

Įda yra reikalas viso pasaulio
spaudos konferencija, pasida- |ietuvjanis vieningai atsiliepti:

vos
spaudoje (ref. dir. Pr. Daili-

Pinnoji pasauliu lietuvių

linusi mintimis bei sumany
mais, ir pilna tvirto pasiry
žimo giliau sutelkti viso pa-

Lenkijoj didėja girtybė. V-aržuvoj kas
kart daugiau gįrtų pastebima. Geria iki sų- 
monės netekimo. Tokie fiaskui krinta, prie ,šaulio lietuvių laikraštininkų 
vartų,, tvorų ar tiesiai ant šaligatvių ir niie- pajėgas Lietuvos gerovei
ga-

Iš Rytų Prūsijos lietuviai į viso ^šau
lio lietuvių kongresų negalėjo atvykti dėlto, 
kad jau pusantrų metų, kai žymesnieji lie
tuviai negauna leidinių keliauti.į Lietuvų. cijaa:

ir

dėl kurio Lietuvai svarbaus 
įvykio.

3. “Talkos” spaudos biuras 
taip pat turėtų stengtis kon 
centruoti žinias iš užsienių

tininkų bendradarbiavimas už 
sienių lietuvių spaudoje, įstei
giant Lietuvoje veikiantį fo
ndų, iš kurio už tų darbų bū
tų atlyginama.

3. Konferencija karštai jia- 
geidauja, kad būtų suorgani
zuotas Lietuvos laikraštinin
kų komandiravimas padirbėti 
užsienių lietuvių laikraščių 
redakcijose ir iš

viso pasaulio lietuvius laik
raštininkus jiarengti bendrų 
almanachų apie lietuvių gy
venimų išeivijoje.

IV. Pasaulio lietuvių laik
raštininkų sųjungos reikalu

L Konferencija nutarė stei
gti pasaulio lietuvių laikraš
tininkų sąjungų. Sųjungos į- 
štatų projektų paveda paren-

užsienio lietuvių laikraštinin- gti Lietuvos Žurnalistų Sųju-
kų komaudiiavimas padirbėti

lietuvių išeivijos tautinei dva- lie‘ovi,» Rl“u,į<w a',ie I'ietuvo8 laik,aKi1 redak. ijo-’ rė» v
. . ..... -. . lietuvių gyveninių ir teikti jas • se. rse su

šiai palaikyti, apsvarsčiusi , . t v- <• •• „t j > r spaudai. 4. Konlerenc.ija su pasiten-
dienotvarkėje numatytus kiau, Konferencija pageidauja* kinimų priėmė Lietuvos bar
simus, priėmė tokias reeoliu- būtų suorganizuotas re- nalistų Sųjungos Valdybos pa

gūliama užsienių lietuvių ir siūlymų, kad į Lietuvų at-

ngos Valdybai. Sųjunga tu
rės veikti glaudžiuose rysiuo- 

pasaulio lietuvių sųjun
ga-

Sųjungos įstatai turės būti 
priimti referendumo keliu.

(Tęsinys 4 pusi).

»
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Sv. Pranciškaus Akademijoje Mokslas Prasidės Rugsėjo 9 d., 1935

Šv. Pranciškaus Akademija teikia dvejopą 
kursą: Akademinį ir Komercinį. Akademijos stu
dentės baigusios šiuos kursus gali stoti bile ku
rion augštesnėn įstaigon visose Jungtinėse Valsti
jose. Ši akademija pilnai užtvirtinta Pennsylvani- 
jos valstybės.

Be paprastą kursą dėstomu kiekvienoj augš- 
tesnėj mokvkloj, šioji akademija teikia tikybos, 
lietuvią kalbos ir literatūros, muzikos, dainavi
mo, ir gimnastikos pamokas.

Mokslo kambariai patogiai įrengti, tarp ku- 
priskaitoma knygynas, muzikos kambariai, 

emijos ir biologijos laboratorijos.a Šiemet Baigusios Mokyklą

Už $200 į mokslo metus, akademike gauna 

mokslą ir pilną užlaikymą.

Tėveliai, atminkite kad be tikybos nėra tik

ro auklėjimo — tai prirodo gyvenimas. Lietu

viams turi būti aišku, kad nepakanka duoti mer

gaitei vien tik mokslas, bet reikia ją dar išauklėti 

katalikiškai lietuviškoje dvasioje, įskiepinti jos 

protan ir širdin kataliką lietuvią idealus. Įsitik- 

rinkite, kad siųsdami savo dukrelę į lietuvišką 

akademiją, atidarysite jai duris laimingesnėn a- 

teitin!

Siuvimo Klasė Akademikės Vaidina Veikalą “Merchant of Venice"

i
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KUSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentai- 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone lJeinlock 2204

Kas Vėjus Sėja, Audras Pjaus
Socialistų raporteris savo 

Pittsburghui taikomam lape
ly džiaugiasi, būk Dievas lai
mina bedievius, nes jų ren
giamos piknikų dienos buvu
sios gražios, o katalikų pa
rengimams pakenkė lietus. Ar 
gi ištiktųjų ti.ip yra? Tiesa 
4 d. liepos lijo lietus, bet se
kantį sekmadienį buvo graži

si rodė. Kitų kolonijų atsisvei
kinimus taip pat blogas oras

bas, užtikrins bendro choro 
gyvavimų. Federacijos valdy
ba pilnai pritaria ir pagei
dauja tokio choro.

Trecias svarhus klausimas 
buvo — Vilniuus užgrobimo 
paminėjimas. Valdyba vienba
lsiai sutinka Vilniaus užgro
bimo dienų iškilmingai pami
nėti. Nužiūrami kalbėtojai tai 
dienai bus neužilgo paskelbti. 
Taipgi valdyba žada pakvies
ti Šv. Pranciškaus akadeini- 
kių orkestrų. Vilniaus užgro-

IŠ ŠY. KAZIMIERO 
MOKYKLOS

i rėf Ugi įšventino į ‘kunigus’ i Spėjama, kad pramoga bus tų. Mirties baimė paeina nuo 
Jir paskyrė net “Bridgevilės sėkminga. • Į nuodėmės. Kuo labiau žmogus
kunigu”... Kad būtų pasky
ręs savo

Sv. Kazimiero mokyklos a- 
tidarynias įvyko rugsėjo 3 d. 
iškilmingomis šv. Mišiomis, 
pamokslu, kurį pasakė didž. 
gerb. kun. prof. J. Vaitkevi
čius ir palaiminimu Šv. Sa
kramento. Vaikučių prisirin
ko gana daug kaip į pradžios, 
taip ir į aukštesnę mokyklų. 
Jau antri metai kai gyvuoja 
mūsų aukštesnėj! mokykla. A-bimo diena bus iškilmingai ap-

sutrukdė. Dviejų metų išleistu ! vaikščiojama spalių i3 d., 3:30 pie vjsk,^ pĮa^įau parašysime 
vėms pasibaigus, prasidėjo štu P* P-> Kazimiero svetainė- 1
rmai, vėjai nuo jūrų. Kai ka
lia atrodo, kad tie visi vėjai, 
randasi ne tiek ore, kiek ren
gėjų bei raporterių galvose. 1 

Raporteris vadina menkais 
žmonėmis tuos, kurie nesutin-'

Je Pittsburgho žinių Red.
kitų savaitę.

Malonu pažymėti, kad visgi

jurginių parapijų-, Rugsėjo 2 d. Sluvinskiūtė 
nų klebonu”, tai dar gal šiaip Ona ir Matilda Povilaičiūtė 
taip iš “mišiaunos” knygos Į susituokė su svetimtaučiais, 
lotyniškai būčiau pagiedojęs, ’ Gaila, kad jos nesurado savų- 
bet Bridgevilėje jurginių kaip jų lietuvių tarpe.
ir nėr, o Antanas — Mayview -----------
už “krotelių”, tat kam jam Rugsėjo 3 d., iškilmingas 
reikalingas “kunigas”; jo pro buvo atidarymas Šv. Vincen- 
telis taip susimaišęs, kad nei to parap. mokyklos. Bažnyčio- 
pats jurginių “biskupas nebe- je buvo giedamos Jv. Mišios 
pataisytų”. Jis savo prieti- Į ir klebonas pasakė pamokslų, 
kiuose plepa, kaip ir didžiu- Ragino vaikučius, kad netin- 
nia Mayvietv “piliečių”. giniautų ir klausytų sesučių

Too bad, Povyliuk, šį syk n,okyto-i’l. 
neatspėja! ir Džiaugiasi mokytojos, kad

diena ir niekas iš katalikų ne- ka su jų pasakomis apie skra-
dejuoja ir aut blogo oro ne
siskundžia. Tuo tarpu svar
biausias jų darbas, kuriuomi 
jie labiausia didžiuojasi ir 
dėl kurio kitus smarkiai tri

jų. Lietuvoj nerangūs skolini-
i ...likai žada atiduoti skolas ta
da, kai Vaitkus į Kaunu at
skris. Dr. Baltrušaitienė išva
žiavo į Lietuvų Vaitkaus pa

tikuoja, — jų “skrajus” (skri sitikti, o Vaitkus vis dar New 
dimas į Lietuvų) nei per du 1 Yorke laukia giedrios dienos, 

-metu negali sulaukti giedrios • lies tie vėjai vis dar nesiliau
ja ir vėjų pilnos galvos savo 
skaitytojams aiškina, būk o- 
ras bedieviams prielankus, tik 
katalikams netikęs.

Atminkite, kad kas vėjus 
sėja, audras piaus.

Vanaginis

FED. APSKRIČIO VALDY
BOS SUSIRINKIMAS

dienos. Tiesų sakant, tas 
skrajus (į kurio viršininkus 
ir minėtas raporteris įeina) 
buvo daromas žmonių išnau- 

-dojimui, vienok už jo nejvy- 
r kinimų nuolat buvo kaltina-
'mas tas neva katalikams ne- į 
‘ prielankus oras.
~ Kada žmogus neturi rimto*-pasiteisinimo, tai anglai sa- 
•;ko “blame it on the weather”
f— kaltink orų. Pernai nei ----------
^orlaivis nei lakūnas skridimui Rugpiūčio 31 d., Federaci- 
’nebuvo prirengti, o išleistu- jos apskričio valdyba laikė 
-vių užtektinai įVvko, todėl ,susirinkimų. Jame komisija iš

yra prasikaltęs Visagaliui Die 
vui, tuo labiau jis būkštauja 
dėl savo ateities. Tatgi, pa- 
sinaudokime iš prisiartinan
čios metinės šventės. V.

IŠ HOMESTEAD PA
DANGĖS

Sunkiai serga Vincas Aku- 
cevičius, vienas senųjų para
pijom]. Dieve, duok jam svei
katos.

sai bereikaloj yra didelis skaičius gerų žmo-Į mane “kunigu” padarei. Vis- skaičius vaikučių šįmet padi 
Į nių, kurie supranta katalikiš-j gį nors tu man ir atkeršijai, dėjo.

_______ J kos , ir lietuviškos mokyklos į bet aš ant tavęs nei kiek ne-
Kad Pittsburgho vėjavaikis ' vert? ir deda kad -pykstu, bet širdingai dar kar

AR ŽINAI?
jų palaikyti. Garbė jien.s.

Bet kų pasakyti apie tuos,
Povylukas, Pyk - Nepyk ra
šinėlio dėlei, išsikoliojo per 
savo “Garbage Gan”, kaip 
tikras rusų batrakas, apsvai
gęs nuo samogonkos. Tik žy
diškos veislės cieilistas tegali 
taip įtarinėti ir užgaulioti ka
talikų vadus. Patartume No- 
rtli Sidės “špicui” nedabinti 
kitų savo burnelės “perfu- 
niais” — nepravardžiuoti ne
kaltus žmones savajam snapui 
pritinkančiais pavadinimais.
Pats būdamas didžiausiai ne
švarus, kitų nemurzink.

Kad Chicagos socialistų šla
mšto Pittsburgho navynų sky
riaus Reporteris, žinomas me
lagis ir šmeižtų “fabrikan- . _______
tas”, susirūpino išpažinties Į Sijį sftvaitę ant Cargon gtr 
(kuiios neeina) paslaptimi. neį gnapgt. Ant “naintvn” pas 
la didelė , cicilistų armijos džjor(Jžiniusr’ ir gi nei šnapšt. 
kapitono rango asmenybė, ma-.visi bijo pasisakytl teisybę, 
tyt, apie išpažintį tiek tenu-Į kas yra “prabaščium”: ar 
simano, kiek degloji apie mė- (ęourt house dženitori

tų patariu: neburnok ir nesi- 
karščiuok nei ant Bridgevilės

kurie jų niekina f Jiems vis jio kunigo, nei ant kitų kunigų,
galvų sukasi, kad katalikiš
koji mokykla jų vaikelių “nie

bet širdingai muškis į krūti
nę ir prašyk Viešpaties sau

Praeitų šeštadienį bingo va
karas žymiai pagerėjo, nes di
desnis būrelis žmonių atsilan
kė.

Liepos 25 d. dirbtuvėj su
žeistas Vaclovas Barauskas. 
Nuvežtas į AVest Penn ligo
ninę, kur, girdėjau, pamažu 

į sveiksta. Linkime greit pa
sveikti.

Rūgs.

Darbai čionai irgi šiek-tiek
ko neišmokina”. Tokie žino- atleidimo, o ne kitiems. Gera- ‘ pagerėjo.
neš labai panašūs j anų asilų, 
kurs, pakreipęs savo ilgas au
sis, klausėsi lakštingalos gie

sis Dievulis tau dovanos visas 
tavo kvailybes. 'Juk tavo se
nutė motutė taip blevyzgoti BRIDGEVILLE ŽINIOS

29 d. sodalietės rei
gia kortomis lošimo pramog.
bažnyčios naudai. Prasidės Cibukas . , ..........j vai. vakare. Visi kviečiami į
tų pramogų.

dojimo ir sakė: “Tai nei šio, ant kunigų nemokino. Bus la-Į
nei to giedojimas, bet kad ji 
(lakštingala) pasimokytų gie
dojimo nuo gaidžio ant šiukš
lyno, tai tada būtų tikrai gra
žus giedojimas, būtų ko pasi
klausyti”.

kad tikrai širdin- 
ir ateisi i 

pagalbų savo geradariui kun 
Vaišnorui. Savo plunksnų pa
naudok geram.

Pyk-Nepyk

gai
gražu, 
“pasiprovysi”

NUO CARSON STREET ŠIS TAS Iš WEST END
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

Parapijos mokykla prasidė
jo rugsėjo 4 d. Mokyklų veda 
seserys Pranciškietės.

Antanas

REDAKCIJOS ATSAKAI

“Draugo” rašėjui ir P. Ki-
ser (Cieero). Apie tai jau bu
vo “Drauge” rašyta kito mūs 
korespondento. Dėl to tamstų 
atsiųstų aprašymų jau nega
lėsim sunaudoti.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Prisiartina malonių dienos 
Rugsėjo 13, 14 ir 13 d. švęsi
me savo bažnytėlėje 40 vai. 
atlaidus. Bus gera proga įsi
gyti reikalingo dvasiai atspa
rumo kovoje su kūno geidu
liais, šios žemės apgaulingais 

i viliojimais ir piktosios dva
sios užtiestom žabangom. Ne
dovanotinų klaidų padarytų 
tie, kurie nepasinaudotų per 
tas dienas ypatingu Dievo gai
lestingumu ir nenuramintų sa

--------- . vo sųžinę per gerų išpažintį.
Rugsėjo 1 d. Sodalietės be- Nėra žinoma žmogaus ateitis, 

ar ndrai ėjo prie šv. Komunijos. Rytojaus dienos įvykiai nuof 
ų dienų laikė imūsų yra paslėpti. Būkime vi- 

kuriame vienbal-‘ sada pasirengę visam-kam: 
suruošti kortavi- džiaugsmui, liūdesiui ir mir- 

įšventintas. Kalbama, kad mo pramogų parapijos labui.1 čiai. Jei būsime taikoje su. 
boisų M. Edvardų Vipartas Pramoga įvyks rugsėjo 29 d^ Dievu, nesibijosime drųsiai 
taip gi įšventinęs ir dabar e- • parap. mokyklos svetainėje, žiūrėti į ateitį, kokia ji bebū-

»jmei vei pasmariojo arsi- v>u«uu«»w.. įaumi.
"sveikinimai bei išleistuvės. Ra Kitas svarbus svarstymui; Kad vaizbos buto “muzika- 
‘.porteris su savo sėbrais Pitts- klausimas buvo — apie ben- ntų” serenados dar tebekute- 
’ burglie net iškalno Lituanikos drų chorų. Muzikas V. Medo- na katalikų biznierių jausmus. 
Tll pažiūrėjimo tikietus išpar- nis apsiėmė vesti bendrų cho-1 Kad mūsų prekybininkai, už 
—davė, o kada atsisveikinimas rų. Nors iš pat pradžios su- išpirktų į “krajų” šifkartę,

turėjo įvykti, tai ir vėl dėl tinkama kliūčių ir keblumų, laukia nuo savo “paslo” Kau 
„blogo oro Chicagoje rengiant bet pats jaunimas, noriai ap Ino Sorkės keptų barankų.
?4-tų, 5-tų atsisveikinimų Bai- siiindainas mokėti mokesčius, 
I toji gulbė Pittsburgre nepa- kad tiktai sparčiau eitų dar-

ant Halsted Street, Chicago, 
lll. Tat jisai negalėtų čia “pra 
baščiauti”, jei Chicagoje ant 
Halsted street eina “misijo-

"Ai

Kad Pittsburgho katalikų 
seimelio protokolų ir rezoliu
cijas suėdė Espleno kandys.

Kikas

meriaus M pareigas. kas

Tel. LAFayeite 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANai 0402

i

PIRMASIS PASAULIO 
LIETUVIŲ KONGRESAS

žinote apie tų jaunų “misijo- 
nierių”, malonėkite pranešti, 
kad visokie vaikiščiai žmonių 
nenionkintų.

PYK-NEPYK-“Kl|NIGD”
(Tęsinys nuo 2 pusi.)

Šių nutarimų vykdymu kon- i Cici Ii kiškų navynų rašyto-
ferencija paveda rūpintis Lie- jas Povylukas laimi užsignie-

kart pastebėjau jo “pasipro
” ir virtimų 

Tai dahar 
navynose ėmė man

vinimų
talikų”.

“geru k n 
anų dien 
ir atker-

AKORDIONŲ IŠPARDAVIMAS
12 basų akordionas už ___ M 9.00
24 basų akordionas už ___ *24.00
48 basų akordionas už .... *49.00

120 basų kroinatiškas ....... *75.00
120 basų piano akordionas už ... *95.00

35 LEKCIJ03 DYKAI.
Didelis pasirinkimas akordionų. Kainos nuo $35.00 iki 
$350.00 lengvais išmokėjimais...............................................

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705—8167
J?

ldybai.
* * *

Amerikos lietuvių laikrašti
ninkui, K. Karpiui, pasiūlius,
pirmoji pasaulio lietuvių spau šijo. Žinote, kų jis man pada 
dos konferencia pareiškė už
uojautų Prūsų lietuviams lai
kraštininkams, kurie, nors bū
dami visai netoli, dėl žinomų 
priežasčių sųlygų savo atsto
vų į konferencijų negalėjo at
siųsti. Konferencija pareiškė 
užuojautų tilžiškiams kolego
ms dėl jų prislėgtos padėties 
ir vieningai pareiškė, kad 
momentu, kaip ir visada, juos 
prisimenama ir trokštama vi
sais būdais su jais bendradar
biauti. Jie prašomi laikyti mus 
savo draugais ir jie laikomi 
pasaulinės lietuvių spaudos 
konferencijos nariais.

Tokio pat turinio užuojau
tų konferencija pareiškė ir, 
lietuviams laikraštininkams 
Vilniaus kraite.

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

i 11 i X — ■

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Paatebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone CANai 0528

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Tel. CANai 0257
Res. PROspect 6653

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
8 Iki 8 ▼. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 9 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiao Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

>
Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—8 vak.

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Ave. i
Telefonas REPublic 7868

-Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.; HEMlock 6141

Rezld.: 2515 W. 89th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytomis Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 6:30 Iki 8:30

Tai. BOUIevard 7042

. DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0838

Ofiso vai.: 2—4 Ir S—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo <:30-8:80*

756 WEST 35th STREET

DR. j. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 1

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVE., Cor. Francisco 

Tel. Office Laf 3850: res. Virg. 0889

ĮVAIRUS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL
OFI8O VALANDO8:

Nuo 10 Iki 13 vai. ryto, nuo 3 Iki 4 
vai. po platų lr nuo 7 Iki t:80 vai. 
vakaro. Nedillomls nuo 10 Iki XI 

valandai diena
Telefonas HWway 1118

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. YARds 0994

Rea: Tel. PLAm 1400

Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto; 8-1 lr 7-1 ▼. v.
Nedėliomis nuo XI Ui XI dloa*

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMlock 62 86

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandoa: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., ir Petn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sored. lr Subat. 2—9 vai.

Vince lei. u.c,.Miwa.
tvee. lei. vatvv.eu.u u4t.

6924 B. 1AX.MAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
.... w.
UlulluJAfl tr CHIRURUAjs 

Vau. 2-4 ir 7-9 vau.
K.ei». ir Neueiiouit* ausitarus I

Dienomis Tai. 
Linus lai.IN

LAEayette (7 91 
e. AM a. U4U2

DR. A. J. JAVOIŠ
Uftice: 2043 VV. 47tn iStreet 
Vai.: 2 iki 5 popiet, i iki 9 vak. 

Nedalioje pagal sutarti

Phone Hemloek 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. AL
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš
Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo t Utį 10 rytais __ 1
Iki I popiet — I Iki 1:10 vakare 

Nedėliomis šuo IX ryto iki X p. p,
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A. Jacokubaitė sudarė pikni
ko komisijų iš Luzerne. Visos 
dirbo piknike.

Brangūs geradariai! Jūsų 
kooperacija suteikė mums di
delę pagalbų, kas priduoda 
mums drųsos darbuotis naš
laičių ir senelių prižiūrėjimui. 
Dar sykį ačiū visiems, kuric- 
ios darbavosi ir kurie atsila
nkymu prisidėjo. Dėkojame už 
atsilankymų kun. .J. Miliaus
kui, kun. J. C. Kundreskui, 

ijos Užsienio Lietuviams Remti Centro Valdyba. — kun. A. Šukevieiui. 
ešinėn sėdi: direktorius J. Vanagas - Simonaitis,,

Dovanas — 10 dol. teko A.

Ketvirtadienis, rūgs. 5 d. 1935

Draugi j o
Iškairės deši
Kaulio miesto burmistrus A. Merkys ir prot. M. Biržiška.
Stovi ta pačiu tvarka: vyriausias Socialinio draudimo inspek
torius K. Kasakaitis, “Trimito” redaktorius J. Kalnėnas,, . 7 .7'K.'l< .. s im^too 
advokatas Rapolas Skipitis, V. Daudžvardas ir prof. Kazys'“oL K \ bo; „
Sleževičius. ! Mass. ir 3 dol. kun. J. Bali iš

Įlydė Park, Pa. E. Kashes, 
savo laimykį padovanojo Mi
šių šv. intencijai, o kun. Bali 
— seserims.

RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS
VALANDĄ SU MANO 

DRAUGU

(luseskuitei iš Plymoutli, 5 t’

PONTIAC
BUICK
CABILtAC 

SALLE
Zo

rke, Elmhurst, Pa. Pelnas bu
vo skiriamas seserų našlaity-’ 
nui. Pelno liko nemažai. Gar
bė komisijos nariams, kurie 
visa širdimi darbavosi, kad 
viskas pavyktų.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PITTSTON, PA. — L’žkluu, 
stas vienas jaunikaitis, kuris
turėjo gražų paprotį: niekuo- Dėkojame komisijos narėms 
met nepraeiti bažnyčios nepa- iš Pittstono: J. Šakočienei, P. 
darant vizitus Eucharistijos Juškevičienei, M. Markauskie 
Karaliui, kaip jis taip daug nei, M. Gilienei, K. Visgaitie- 
gali melstis, atsakė: “Kaip nei. Jos tikietų dovanoms $10, 
nesimeldžiu, tai aš žiūriu į $5, $3 pardavė už $55.00. Jų 
Jėzų, o Jėzus žiūri į mane”, pastangomis net trys busai 

Keturiasdešimt valandų at- žmonių atvažiavo! 
laidų laikas prasidės Šv. Ka- Moterų Sųjungos 19 kp., no- 
zimiero bažnyčioje sekmadie- rėdama pagelbėti seserims ir 
nio rytų, rugsėjo S, ir baigsis našlaičiams, išrinko pagalbos 
antradienio vakare, rugsėjo 10, komisijų. Jos aukojo savo triū 
palaiminimu. sų ir suteikė dovanų. Ačiū vi

los trys dienos bus ypatin- soms, kurios tik teikė dova- 
gas laikas, kuomet Dievas ti- nų.
kintiesiems dalins gausias ma- Moterys iš llvde Park, irgi 
lones. Parapijiečiai raginami priklausė pikniko komisijai: 
nepraleisti tos progos, bet, Petraitienė, Poteliūnienė, Ga- 
kaip tas jaunikaitis, dažnai at- vėl ienė ir Miskevičienė. Petrai 
lankyti bažnyčių, pasižiūrėti į‘tienė daug nuveikė ir įteikė 
Jėzų, susidraugauti su dovanų medžiaginės pagalbos. Jos ir 
Dalintoju ir prašyti kad Jis praeityje yra dėjusios pasta- 
įeitų į jų širdis ir suteiktų ngų mums pagelbėti. Kiekvie- 
joms viso to, ko joms stokuo- nas jų-pasišventimas nebuvo 
ja. veltui. Šį sykį jos pardavinė-

Kiekvienam i>arapijiečiui jo pikniko tikietus, įteikė do- 
reikalingos Dievo malonės, y- vanų ir darbavosi piknike, 
patingai šiais katalikų perse- Taip pat darbavosi pikniko * 
kiojimo laikais. Ne tik kų pra- naudai Leškauskienė iš Ply-

Prof. Dr. Kazys Pakštas

Kame Lietuviai Galėtu Dar Kolonizuotis?
w (Tęsinys)

Pagal jį šie plotai laisvai 
galėtų priimti 10 ar 12 mili
jonų europiečių. Be to, Šiau
rės Afrikos prancūziškos ko
lonijos dar sutalpintų bent 2

skaičiais, gal po pusę milijo
no kasmet.

Čia norisi truputį smulkiau 
paminėti Tanganikų, kuri yra 
luitų žinioje esanti mandatinė 
žemė, kurioj ir kiti Tautų Su

mų,
miestelio aukštumoje 1634 m. 
aukščiau j. I.: šalčiausias mė
nuo (liepos) 13,3 1. C, karš
čiausias mėnuo (vasaris) 18,S 
1. C, vid. met. lietus 841 mm. 
Plokštakalniuose aukščiau 
kaip 1100 m karščiausio mėn. 
vid. temperatūra nepakyla au
kščiau kaip 23 1. C, o šalčiau- 

ji dažniausia

lydinti iš Kuai (Kwai) jose auga dažniausia kava, kau kukurūzų, ryžių, kviečių, Že-

mil. europiečių ir beveik tiek j jungos nariai gali gauti tam hia,lie mėnesy 
Pietų Afrikos Unija. Apie A- tikrų apsigyvenimo, koloniza-' *v.vru°ja vidutiniškai tarp 13
ngolos klimatų ir kolonizaci
jos galimybes jau teko 
plačiai rašyti. Visa Afrika ga

cijos ir prekybos teisių. Tai!1- U ir zl 1. C. Lietaus plo-ks- 
kraštas apie 950,000 kini. su takalniuose esti paprastai nuo 

„ I 5,100,000 gyv. Tad 1 klm. ten-! 700 iki 1700 mm. Ir šiame pa-
lėtų priimti apie 15—20 mil. ' ka apie 5 žmonės. Pusė to kra- b'gmti sveikame klimate kol

to susideda iš aukštų plokš- 
takalnių su gana sveiku kli
matu, o tai jau sudaro erdvę 

l beveik lygių didžiausioms Va
kar. Europos valstybėms, 

ikaip Prancūzija, Ispanija, Vo
kietija. Štai klimatiniai davi-

čukas, medvilnės, sizalio ka- mės riešutų, bananų ir koko- 
napės. Taip pat auginama iri (Tęsinys ant 6 pusi.)

A| A
POVILAS

BUKAUSKAS

111

šyti ir įsigyti malonių, bet 
parapijiečiai raginami pasi
rinkti nors valandų laiko ir 
pabūti su savo Karalium, kad 
Jis nepasiliktų vienas; ado-

moutli. Ji pardavinėjo tikie- i .
. .. , v • i • i Evangelistą nuo Saldžiausiostus ir įteike valgomų bei ki- l .

baltųjų kolonistų, tik, žino
ma, ne staigiai,bet mažesniais

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO SE 

SERŲ ĮVILKIMO IŠKILMĖS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
Mass., — Maria Berkmans
nuo Švenčiausio Veido; Mil- ,niai šitų derlingų plokštakal- 
dred Brusevičiūtė iš M i ners 
Mills, Pa. — Maria Gonzaga 
nuo Švenčiausio Sakramento;
Katarina Topariūtė iš Hyde,
Park, Pa. — Inviolata nuo.
Švento Kryžiaus; Ona Zaka- 
rauskaitė, iš Scranton, Pa. —

y vena tik apie 12,000 ba
ltųjų kolon., daugiausia vo
kiečių ir britų. 60 nuoš. visos 
kolonijos ploto, taigi arti 
000/400 klm. tinka galvijų ir 
avių ganiavoms, o likusieji 40 
nuoš. gali būti paversti dirba
ma žeme. Europiečių plantaci-

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokamo Caab 
Visokios KūAles Insurance — Ugnies, Vėsuloe, Automobilio, 

Stiklų lr LL

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

mirė rugsėjo 3 .d. 1935
10:30 vai vakare, sulaukęs pu
sės uinžiuus.-

Kilo iš Raseinių apskričio,
’ Laukuvos parap., Kadarių So

do.
Auierkoje išgyveno 20 metų. 
l'aliko dideliame nuliūdime

£ brolį Stanislovų, seserį Kazi
mierų. švogerkų Julijonų, brol-

■ sūnį Stanislovų ir gimines; o 
Lietuvoje, brolį Pranciškų, 2 

j seseris: Agnieškų ir Anusę ir
gimines.

f Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 S. 4 9th Ct., Ci
cero, III. Laidotuvės įvyks še
štadienį, rugsėjo 7 d. Iš ko-

J plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Antano parap. bažny- 

j čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sleių. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broli*, Soeuo, Sviu- 
gerka, Krolsūuis ir Giminės.

Laidotuvių 
, Petkus. Tel.

direktorius 
Cicero 2109.

A.

IGNACAS
BLINSTRUBIS

mirė rugsėjo 2 d., 1035 m. 1
vai. popiet, sulaukęs apie 50 
metų amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Pašalių parap., Vasilėnų kai
mo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

pusbrolį Vladislovų I'etkų ir 
brolienę, gimines ir pažysta-

J mus.
Laidotuvėms rūpinasi ęlirma- 

vonės sūnus Jonas šenietulskle.
Kūnas pašarvotas 3109 Weat 

Pershing Road.
Laidotuvės įvyks penktadie

nį, rugsėjo 6 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 

<• už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero

j kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

f gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusbrolis, Brolienė, 
Giminės ir Pažystami.

Laidotuvių direktorius S. D. 
Lachawlcz ir Sūnūs. Telefonas 
?ANai 251$.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

tokių daiktų našlaičiams. A. 
Urbanas iš Lymvood ir G. Kli- 
mkevičius iš Larksville dova

Širdies. Koresp.

ruoti Jį ir parodyti Jam savo nojo valgomųjų daiktų.
meilę, pagarbų, o ypatingai i 
dėkingumų už suteiktų tikėji
mo dovanų.

Rugsėjo 8 taip pat yra Už-

Sodaliečių pirm. A. Grimai- 
tė iš Šv. Trejybės parap., Vil
kes - Barre, pikniko komisijoj 
su kitomis sodalietėmis dar-

Šv. Maiijos šventė, buvosi prie “standų”. T. Mo- 
Muz. Juozas Kudirka su savo tejūnaitė, A. Urbonavičiūtė ir
choru rengiasi pagrųžinti iš- -----------------------------------------
kilmes. Sodai ietės taip pat'
prisidės papuošdaiuos visus 
altorius gėlėmis. Parapi j iečiai 
prašomi kooperuoti.

Sodalietė

AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
SESERYS DĖKOJA

ELMHURST, PA. — Rūg
pienio 15 d. įvyko piknikas 
seserų Nukryžiuoto Jėzaus pa-

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra paatebėtlnaa vaia- 
taa dol ligonių Ir atlpnų Amonių. I’o 
tn kaip JOa J| vartoalte vienų anvaite, 
Jūa paatebėalte abelnų pagorėjitnu Ir 
Jeigu Ir toliau* vartoalte, jū* atgan
au e aavo normalių avelkatų Ir apška.

Jokie kiti valatal neturi tokia pa- 
atebėtlna iatorljų kaip NUGA-TONE 
Per 45 metua Jo gyvavtm-o milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo aavo aveiknta 
ir apėkaa NUGA-TONE pardnodamaa 
viaoae valatlnyčloae. Jtlūrėklte kad 
gautumėte tikra NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, ne* Jie yra bever
tė*.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2 (c lr 
««o.

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo. 
Trumpam laikui šlipuoti už

*4.95
Patyręs Optornetristas 

Dr. \Yai noris
I

BUDRIK OPTICAL AND 
JEVVELRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel Boulv. 6630

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI- 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Excjiange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

J

LAlbOTUVIŲ

DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834

EžEHSKtS IR SŪMUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris
patamautoia.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE |

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ) 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus 
I. F. Raižius
S. M. Skudas
Ik. 2b

VENETIAN MONUMENT CO., INC. I ]. F. Eudeikis
UdiiMjal

SoTiri KO m«tq prityrimo 
-----------------------------o- — -

Plikiu Uodai ii dirbtuvė*Ir 
taupykite pinigu 

o
Me« atlikome darbą daugeliai 
ėymaanltj Obicagoa LitUvią.

527 N. WESTEDN AVL
arti Orand Atl

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, ItUnols.

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 AYest 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AYest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742

Lacfcmicz ir Simus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Liulen
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
LINKSMAS IŠVAŽIAVI- 
F MAS

ŠIANDIE BUDRIKO PRO
GRAMAS

tuviai kaip negauna taip ne
gauna žadėtų darbų.

Dabar yra lietuvių, kurie 
eina ir renka parašus, kad va
ldžia galėtų minėtų paskolų 
užtraukti. Jie sako, kad ja

KAUNE LIETUVIAI DAR 
GALĖTŲ KOLONIZUOTIS

(Tęsinys nuo 5 pusi.)

Visų Chicagos parapijų, vi
sų artimų kolonijų ir inieste-

Vasaros karščiams praėjus, 
vakarų nepamirškite pasi

klausyti puikaus radio prog
ramo iš stoties WHFC, 1420

‘Sį

lių katalikiškos spaudos pla-,
.. . • »• , • Ikil., nuo 8 iki 8:45 vakare. Iš-tintojų, gražiu pramogų be; • ’
piknikų rengėjai, biznieriai girsite daug gražių damų, mu- 
rėmėjai, uolūs darbininkais,.zikos b<>i Pra"eSim'!,
katalikiškų draugijų atstovai,,kuriais «alėsite
pirmininkai ir visi' Chicagos H‘a»»nkydami į leidėjų 
veikėjai organizuoja dideli ru- F. Budriko radio ir rakandų

sinių palmių riešutų. Aptin
kama ir kai kurių mineralų, 

atmokės miesto darbininkams kurių klodai dar neseniai pra-
algas. Bet kur ta pirmiau už
traukta $750,000 paskola? Vi
si lietuviai ir miesto darbi
ninkai girdėjot, kad visiems 
bus atmokėta. Bet kitaip atsi
tiko: kaip cigaro dūmą? pra

dėti tyrinėti (deimantų, auk
so). Labai panaši gamtinė a«p- 
linkuma yra ir gretimoje bri
tų kolonijoj Kenijoj, kur bri
tai gana intensyviai pradėjo 
kolonizuotis ir steigti savo ū-

nyksta, taip ir ta paskola pra- kius. Jų čia įsigyveno jau per 
jos nyko. Nieko nežino, kur din-

go $750,000.

deuinį išvažiavimų rugsėjo S 
d., į Labdarių ūkį. Visus atsi
lankiusius palinksmins Palan
gos ir Telšių muzikantai. Sma 
gių dainelių padainuos Pane
vėžio choras iš Chicagos. Bus 
ir kitokių įvairenybių ir link
smybių. Rap.

krautuvę, adresu 3417 S. Ilal- Vienas lenkas yra valdžios 
sted st., kurioje dabar yra pa-I viršūnėj, tai suvirs šimtas le- 
roda naujų 1936 m. radio. Z. nitų turi gerus miesto darbus. 

------------------ i Lietuviai tik gatvių šlavikai.
Pranešimai Ciceroj yra Grant Works 

tris sykius daugiau lietuvių 
balsuotojų. Tat lietuviai, visi 

Šiomis dienomis dr. Vlncen- iš vien! Susipraskim, kad koks
MARQUETTE PARK. — 
omis dienomis 

tas Zopel, dantistas, atidarė netikęs valdininkas mus va-

ŽINIŲ - ŽINELES
Už 10c peiliu subadė. Į Ide- 

al Coffee shop, 751 S. State 
St., užėjęs apšepęs apigirtis 
žmogus užsisakė kavos, dona- 
cų ir suvalgęs išėjo. Kai me
nedžeris R. Foivler pasekė pa
skui “kostumerį”, tas išsitrau 
kęs peilį perdūrė veidų, nuga
rų ir pabėgo.

Darbai prie Navai Station
— Iš Washingtono gauta ži
nia, kad vyriausybė skiria 
$200,000 Great Lakęs Navai 
stoties, Fort Sheridan remon 
tui. Į darbų bus paimta 200 
darbininkų gaunančių valdžios 
pašalpų.

savo ofisų šioj kolonijoj, po džiotų už nosies. Taigi, šį va
iram. 0859 So. Westem Ave., kar* ~ visi i susirinkimų, 
tam pačiam name su dr. Ka-
dziewicb. D-ras Zopelis užbai
gė Lovola dentisterijos mo
kyklų birželio mėnesį. Seniai 
gyvena Marąuette Parke.

CICEROS ŽINIOS
PRANEŠIMAS VISIEMS 
NAMŲ SAVININKAMS

Po parado j teismų. 26 vy- 
_rai ir 14 moterų praeita šeš-

Susirinkimas įvyks 5 d. ru
gsėjo, 8 vai. vakare, parapi
jos svetainėj. Sus-me bus iš
aiškinta daug dalykų, kurie 
narnų savininkams labai nau
dinga žinoti. Bus gerų kalbė
tojų.

Kaip jau žinoma, mūsų mie
stelio valdžia nori užtraukti

tadienį pietinėj miesto daly antrų paskolų $935,000 sumoje, 
be policijos leidimo išėję į pa-! Namų savininkai turi tuo su- 
radų prieš italus obalsiu | sirūpinti, nes, jei mes taip 
“llands off Ethiopia" suimti niiegosim, kaip iki šiol, vieni, 
ir perduoti teismui. Teismas prieš kitus eisim ir vieni ki- 
jvvks spalių 3 d. Iki teismo j tiems kojų kišim, nieko gera 
visi paleisti sudėjus kauci.’os nenuveiksim. Valdžia to ir no- 
po 7.) dol. ri, ka(] mes, lietuviai būtumėm

susiskaldę.
Pažiūrėkim, kokius lietuviai 

miesto darbus turi: gatvių šia 
vikai, bet ir tie gauna darbų 
po dvi dienas į savaitę. Gi 
svetimtaučiai turi geriausius 
darbus,o balsuotojų jų yra ma

ie gi vytis šaudydami. Prie ziau‘
’ 71 ir Princeton vagies auto- Lietuvius visokiais taksais 

mobilius smogė į medį, o va apkrauna ir mokesčiais kaip 
gis savomis kojomis pasileido
bėgti. Tačiau sugautas. Pasi
sakė e-ųs William Morgan.

' Automobilis buvo vogtas.
i_____________________________________________________________

VaLvičius padėjo sugauti
vagį. Prie 67 ir Stewart gat. 
poliemonas C. Evans ir Anta
nas Valevičius patėmijo ita-J 
riamų važiuojant automobilių. 
Kai jiedu norėjo sulaikyti, au- 

: tomobilistas “paspaudė gesų”,
4

IŠ LIETUVOS J LONDONĄ 
VEŠ PLYTAS

20,000. Dar labiau pažengė į 
priekį britų kolonizacija Pie
tų Rodezijoj, kur jų yra apie 
40,000 ir jau ruošiasi steigti 
beveik nepriklausomų domini
jų. Tačiau Afrikoje galima ge
rai verstis steigiant tik stam
bius ūkius, nemažiau kaip 100 
ha ir net iki kelių tūkstančių 
ba. šitokius ūkius kuriant rei
kia turėti šeimynai apie 20,- 
0(>fl litų. Žemė ten labai pigi, 
bet reikia juk namų ir inven- 

A. Valančius toriaus. Tad Lietuvos resur
sams tiktų nedidelė kolonija 
iš kokio 1000 šeimynų, įgy
vendinamų ten per 5—10 me
tų pagal gerai paruoštų pla-

KAUNįAS. — Viena Londonu. Kai pirmieji kolonistai į-
no firma susidomėjo Lietuvo
je gaminamomis plytomis ir 
nori jų įvežti į Angliju. Tuo 
reikalu firma jau teiravosi 
atitinkamose Lietuvos įstai
gose.

sigyventų ir įgytų reikalingo- 
patyrimo, tai naujiems imig
rantams jau lengviau sektųsi 
įsigyventi.

Australijoj ir Naujoj Zelan
dijoj rastume pačio geriausio į negu Afrikoje, tačiau nutau-

klimato ir didelės erdvės. Ta
čiau britai, matyti, tuos pui
kius kraštus yra rezervavę sa
vo padermei ir svetimųjų ko
lonizacija yra labai suvaržę 
dideliais piniginiais reikalavi
mais ir kitais sunkiais formn- 
lumais. Malonaus klimato skly 
pų rastume kai kuriose Ra
miojo vandenyno salose, pav., 
N. Hebriduose, N. Kaledoni
joj ir kitur, bet tenykščio gy
venimo sąlygos dar mažai 
mums žinomos, tad nedrįsta
me pasiūlymų daryti, nors nu
jautimas ir labai vilioja.

Lieka dar paminėti didis 
Pietų Amerikos kontinentas. 
Apie jį smulkesnių žinių gali 
suteikti ilgiau už mane gyve
nę ten lietuviai. Tad čia apsi- 
ribosim tik bendromis pasta
bomis. Tai kontinentas apie 
du kariu didesnis už visų Eu
ropą. Beveik pusė jo tinka 
europiečių kolonizacijai. Lietu 
viai kol kas spiečiasi Brazili
jos, Argentinos ir Urugvajaus 
didmiesčiuose ir tik mažais 
skaičiais bando įsigyventi fl 
kiliose. Brazilijos ir daugelio 
kitų kraštų klimatas dažniau
sia karštesnis už Afrikos. La
bai didelis reljefo, dirvos ir 
net klimato įvairumas, atsis- 
pindįs ir žemės ūkio produk
tų įvairume. Ūkius įsigyti ga- 

; Įima lengvesnėmis sąlygomis

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

IŠWEDC (1210 kilocykles)

POTVYNIAI OHIO VAL
STYBĖJE

COLUMBUS, O., rūgs. 4. 
— Potvyniai ištiko centrinę 
ir pietinę Ohio valstybės da
lis. Yra ir žuvusiųjų.

tirno pavojai kur kas didesni 
negu Juodajame kontinente, 
kur tiktų nuims susidurti tik 
su žemos civilizacijos žmonė
mis; o P. Amerikos ispanų ir 
portugalų atžalos jau įrodė sa
vo sugebėjimų gerai asimiliuo
ti vėlesnius kolonistus.

(Bus daugiau)

« v.

AUTOMOBILININKAI
{SPĖJAMI

Chicago Motor Club virši
ninkai įspėja automobilinin- 

'kus, kad jie saugotusi iš au
tomobilių einančių nuodingų 
dujų. Automobilių langai vi- 

, sados turi būt kiek pradary
ki. Sako, daug automobilinin- 
j kų žūsta nuo šių dujų.
| Niekas nepagalvoja apie 
i žmonių minias, kurios gatvė
se geria tuos automobilių 
nuodingas dujas.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

CLASSIFIED
ALTOMOBILE8 automobUiEs

EMIL DENEMARK INC.
•— Vartotų Karų Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

ant vandens ant namų apde- 
da.

Prieš balsavimus žada viso
kių darbų, o po balsavimų lie-

Gerkit ir Reikalaukit
Viaoa. Alinėse 
Matai! TriJi 

traiKidUi 
Keatneky 

Be ar boa
ir

Lietavlftaa
Degtini.

MutualLiprCo
4707 S. Halsted SL

T.L TARDS 0891

zz2Z naujų minčių
"JVTEI VIENA DIENA ŽUV AVIMO nėra užbaigta be užtektinai “Jaunų 

-L Minčių," Kada jus laukiate kiekvieno žuvies pagavimo, užsiru- 

kykit malonų-lengvą Old Cold. Jų malonus kvapsnys pagelbės jums 

turėti kantrybės. Jie yra padaryti iš lengviausio tabako gaunamo gam

toje, liuosą nuo visokių kartumų. Old Cold rinktinis tabakas jus sti- 

mulios, kada esate prislėgtas ir priduos gerą ūpą.

O P. Lorillird Ce.. Ine.

t M ltuuoįct . . . BET NIEKADOS NE ERZINA

BTTTCK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas .............$R95
BUTCK ’SR, Club Sedan su trunk. garantuotas ....................... $$25
BTTTCK '35, S Sedan 47, garantuotas........................................ $795
BT'TCK '34, 5 Coupe 53, mažai vartotas, garant........................$895
BTTTCK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant.......................... $895
BT’TCK '33. 5 Sedan 67. tobulas, garant.................................... $695
BT’TCK '32. 5 Coupe 96. labai puikus, garant ................ $495
BT’TCK '31, Sedan 91, geroj tvarkoj............................................ $395
BTTTCK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... $ 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražus mažas karas ...................... $95
BTTTCK ’SO. 7 Limo Šeši drat. ratai, eina O K.................... $225
CADTT.T.AC ’SO. 7 Sedan. pertalsvtas ................... $395
CADTT.T.AC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovv ... $495
CHEROT.ET '30, 2 duru Sedan, švarus mažas karas ... $225 
nnnrjE ’2nt 5 $<w1nn žemai ankni-'untno g ss
FORD '34. Cnnvertihle Coupe, pi-mos rflšles .......................... $425
HUnsON. '29. 5 Sedan. b/ga O K ............ . . . . ................. $ 95
T.A SAT.T.E '31. 7 Sedan. toohulam stovv ............................... $595
T.A SAI.T.E '31. 5 Sedan. pulki vertvhA .. $495
T.A SAT.T.E '30. 5 Sedan. 6 drat ratai $345
I.A SALLE ’29. 5 Sedan. drat ratai .............. $195
LINCOLN 'SO 5 Sedan. 'ahai pulkus $295
NASH '32. 5 Sedan. geras mažas karas .... . . $255
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 duru. gerol tvarkoj ..................... $225
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovą- ................. $875
PACKARD '31 7 Custom Sedan. gerai bėgantis $395
PACKARD '30, 7 Sedan, puikiam atovy ................................. $325
PTERCE "S0. 2 Coupe, labai pulkam stovy .............................. $195
PONTIAC '34. 4 Dury Sedan. kafp naufas .............................. $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

PAIEŠKOJIMAI LIETUVIAI ADVOKATAI:
PAIEŠKAI! VINCENT SMILTNO. 

kuris pirmiau gyveno Roselande, rei
kale darbo. Jis pats arba kas žino 
kur Jis gyvena tuo.laus praneškite 
RAY. Tel. Proapect 7960.

Telephone: BOUIevard 2300

I RENDON OFISAS

ISsiretiduoja ofisas ant viršaus np- 
liekos Atsišaukite:

51(1(1 Archer Avenue.

Joseph J. Grish
ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 ROTTTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 8. HOCKVELT, ST 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 8. 59th AVE . CICERO 
Telenbone- CICERO 5395

Reikalingi kontraktoriai 14fi0 No. Panlinn st

Reikalingi kontrakteriai dėl 
►Steam Fitting ir Plumbing. 
Atsišaukite tiesiog į

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

! "DRAUGE"

Plione ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETFVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
| 188 W. Randolph St.
i____________ Cbicago____________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyėlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublle 9600

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ‘ $7.00 J


