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DAUG VYSKUPŲ DALYVAUS 
EUKARISTINIAM KONGRESE

(’LEVELAND, O., rūgs. 7. vyskupų suvažiavimas, koka 
— Kongreso rengimo komite- retai kada nors pasitaiko, 
tas praneša, kad ikiaiol jau Ir likusieji vyskupai, kurių 
apie 100 arkivyskupų ir vys
kupų yra pasižadėję dalyvau
ti krašto Eukaristiniam kon- 

jvyksiančiam čia šio
PARYŽIUS, nigs. 8. —

Prancūzijos premjero T.a va
lio patarėjai pareiškia, kad 
nyksta viltis Italiją sutaikin
ti su Etiopija. Mussolini ver
žias karan ir nėra priemonių, 
kad pastojus jam kelią.

POPIEŽIUS UŽ TAIKA 
AFRIKOJE

VATIKANS, raugs. 8. —
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI vakar specialiai bu
vo atvykęs iš savo vasarinių 
rūmų. Pontifikavo Mišias ka
ro veteranams, kurių apie 20,-

ŽENEVA, rūgs. 8. — T.
Sąjungos taryba paskyrė ko
misiją ir jai pavedė rasti qq0 *įa tarptautinį suva- 
priemonių, kaip ‘ “

I grėsė
rugsėjo 23-26 d. Tokiu būdu 
bus vienas gausingiausių čia

yra dar apie 30, taip pat tu
ri pasiryžimo atvykti kon
gresai!. Ir atvyks, jei tik leis 
aplinkumos ir sveikata.

Visas čia šv. Jono kated
ros vidus perdekeruotas kon
greso iškilmėms.

KITAS HITLERIO PRO- SUSTABDO NAMŲ STA- 
TESIAS WASHINGTONE TYMĄ MIESTUOSE

VYAS111NGTON, rūgs. 8.~ 
Magistratas (teisėjas) L. B. 
Brodsky New Yorke paleido 
aštuonis radikalus, kurie an-

AVASHINGTON, raugs. 8. 
— Prez. Roosevelto įsakymu 
WPA vadovybė paskelbė, kad 
vyriausybė atsisako miestuo-

sustabdvti 
gręsiantį Italijos karą su E- 
tiopija. Po to taryba pasiun
tė Italijai ir Etiopijai para
ginimų, kad iki komisija ne
paskelbs savo sprendimo, nė 
viena pusė neprivalo pradė
ti jokio karo veiksmo. Vadi
nasi, turi būt palaikomos pa
liaubos.

Komisija gi savo keliu tu
ri keletą sumanymų, kaip sė
kmingiau sulaikyti Mussolini 
nuo karingo žygio. Visi tie 
sumanymai tačiau yra palan- dzlasl« 
kfls Italijai ir pakerta Etio
pijos nepriklausomybę. Pla
nuojama stačiai leisti Musso- 
liniui įgyti ekonomines ir po
litines koncesijas visoj Etio
pijoj, kad tik išvengus karo.

Etiopija, suprantama, ne
sutiks su tokiu “sprendimu.”

ziavimą.
Po Mišių Popiežius, kalbė

damas į veteranus, pareiškė, 
kad jis meldžiasi už taiką Af
rikoje. Jei Italija turi kokių 
nors planų Etiopijoje, ji turi 
progos ir gali to siekti taikiu 
guoju keliu, bet ne žmonių žu
dymais, sakė Popiežius.

Pagaliau reiškė vilties, kad 
šiandieniniai nesutikimai Eti
opijos klausimu baigsis gra
žiuoju. Popiežius už tai inel-

ITALAI PASISAKO UŽ 
ITALIJOS IMPERIJĄ

ROMA, rūgs. 7. — Dikta
toriaus Musso>linio kontroliuo 
jama spauda iš naujo pradė- 

Etiopijos imperatorius yra J° PUIH Angliją.
pareiškęs, kad verčiau garbiu 
gai žūti kovo® lauke, negu 
pasiduoti Italijos jungui.

Štai, pusoficialus kolonijų

dai buvo suimti už Hitlerio1 se išgriauti senus namus ir 
'svastikos (emblemos) išnie- jų vietoje pastatyti naujus su 
kinimą garlaivyje Breinen. j pigiomis nuomomis.
Magistratas ne tik suimtųjų Pasirodo, kad šis planas y-

Bnckingham Chandler 11, 19 m. amž., iš Winnetka, 111., žuvo nukritus jo lėktuvui arti Ba- 
rrington, III. Per koronerio tyrinėjimus rasta, kad jaunuolis per žemai skrido, vos apie 75 pė
das aukščio, kada lėktuvas pašlijo ant šono. Jei būtų skridęs keletą šimtų pėdų aukštai, 
būtų gavęs progos atversti pašiijusį lėktuvą. (Acme Piloto)

KARDINOLĮI KOLEGIJA 
TURI TIK 49 NARIUS

VATIKANAS, rūgs. 7. — 
Mirus kardinolui La Fontai- 
ne, kardinolų kolegijos narių 
skaičius sumažėjo iki 49. Iš 
jų yra 24 italai.

25 kiti kardinolai tautybė 
mis taip paskirstomi: Prane 
zija turi 5 kardinolus; Am. J. 
Valstybės — 4; Vokietija ir 
Ispanija — po 3; Lenkija 2;

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
SAVO KUNIGAMS

reikalų žurnalas Azione Colo- po vieną kardinolą: Kanada, 
niale pareiškia, kad jei Ang- Brazilija, Austrija, Portuga

lija, Irlandija ^Airija), Ven-Savo keliu iš Romos yra i Uja mato, kad Italija yra jai 
žinių, kari Mussolini vargiai kenksminga Afrikoje, tai Ita-
lauks tarybos komisijos spre
ndimo. Jis, sakoma, pasiry
žęs artimiausiomis dienomis 
iradėti puolimus prieš Etio-

JU-
Šiandien čia atidaromas nie 

tinis T. Sąjungos suvažiavi- 
ms, kuriam dalyvaus apie 54 
valstybių delegatai. Mažųjų 
valstybių dauguma delegatų 
planuoja sukelti protestą 
prieš tarybą, kuri nori Etio
piją paduoti Italijos kontro
lei. Pažymima, kad jei tary
ba neapsaugos ir neapdraus 
Etiopijai nepriklausomybės, 
tada bus dingusi visų mažųjų 
valstybių laisvė ir nepriklau
somybė.

Pranešta, kad Italijos vy
riausybė atšaukia savo konsu 
lūs iš Etiopijos.

lija jaučiasi, kad ta pati An 
glija ten yra kenksminga Ita
lijos interesams. Sako, jei 
Anglija pageidauja, kad Ita
lija neliestų Etiopijos, tai 
anglai privalo apleisti Egip
tą. Tada, girdi, bus kiek ly
giomis.

Kiti laikraščiai pareiškia, 
kad jei ĮAnjęHje. pageidauja 
britų imperijai saugumo, tai 
Italija ir gi turi teisę įgyti 
reikalingos saugos italų im
perijai.

Galimas daiktas, kad Itali
ja pradės formaliai reikalau
ti, kad Anglija pasitrauktų 
iš Egipto.

ŽUVO MOTINAI SU TRI
MIS VAIKAIS

VIESULO AUKOS

MIAMI, Fla., rūgs. t. — 
Raudonasis Kryžius randa, 
kad viesulo aukų iki šiandien 
rasta: 446 žuvusieji ir dingę. 
Į Miami atvežta 125 asmenų 
lavonai. Tarp žuvusiųjų esa
ma apie 308 karo veteranai.

Ties Lockport traukinys su 
daužė automobilį. Žuvo Mrs. 
B. Garcia su trimis savo vai
kais.

20 MILIJONŲ ŽENKLELIŲ

Chicagoj jau vartojama ap
ie 20 milijonų pirkimo mokės 
čių ženklelių.

grija, Belgija ir Čekoslovaki 
ja-

Iš 24 italų kardinolų 17 gy
vena Romoje. (Vieni jų vy
skupauja, kiti yra Kurijos

BERLYNAS, rūgs. 7. — 
Vokietijos kardinolas Beri
lam visų vyskupų vardu iš
leido laišką krašto kunigams. 
Laišku įspėjami ir raginami 
kunigai, kad1 jie visur ir visa
dos saugotusi kliudyti bet ko 
kius krašto politinius klausi
mus, kadangi nacių agentai 
seka kunigų visus žingsnius, 
kad radus priekabių ir pas
kui tai panaudojus savo pro
pagandai prieš Bažnyčią.

•Vyskupai labai gerai žino, 
pareiškiama laiške, kad tas 
yra dideli kunigams sunku-

nebaudė, bet dar pridūrė, kad r& sunku8 Tyk(iyt; Vvriausy. 
awaatika priklauso jūron plė- p|anav0
šikų ženklų rūšiai. ! , . . , • , . .* 1 didesnių miestų ir buvo skir-

Vokietijos ambasadorius (ta 240 milijonų dol.

Dabar šis planas paneigia-
Luther vakar atlankė valsty 
bes departamentą ir žodžiu
energingai protestavo prieS .mas ir i5laWos sumažinamo 
teisėjo tų išsireiškimų. !*' 18 milijonų dolerių. Bųa

PAVCIMilM IfATFnRA Žiniomis iš Vokietijos, vo-1>‘ltlnlaual statyHAKtlClAIM KAItUKA lki„,ių spaU(la rei|ta|aujs> ka(l.»>»a darban___________
J. Valstybių vyriausybė vie-I rra ir-u-v-ti
šai pareikštų, kad ji “išsiža- DAUG DARBO PROJEKTU 
da” tei8*°Brodskyo drfb,<’ PLANUOJAMA ILLINOISE

SUVAŽIAVIMU SALĖ

KANSAS CITY, Kas., rug 
sėjo 7. — Čia milžiniškos su 
važiavimų salės (Convention 
Hali) vidus pakeičiamas ka
tedra. Ateinantį ketvirtadie
nį, rūgs. 12 d., įvyks iškilmės. 
Kansas City vyskupas T. F’. 
Lillis minės savo kunigystės 
auksini jubiliejų.

naciams šmeižto.

j WPA administracija Illin
ois© yra pagaminusi planus 
164 įvairiems valdiškų darbų 

0TTAWA, Kanada, rūgs. projektams valstybėje.
17. — Kanados premjeras R. Jei šie visi darbai būtų vyk

KANADAI PAKANKA 
karų;

B. Bennett pareiškė, kad Ka- domi, būtų reikalinga apie 217 
nadai pakanka karų ir konger milijonų dol. fondai ir apie 

remonijų priešakyje būs ap- vatonų partija kovos prieš 250,000 darbininkų gautų dar- 
aštališkas delegatas, Jo Ek- ' tai, kad Kanada būtų įvelta bo kokį laiką.
sc. arkivyskupas jA. G. Cicog 1 konfliktus, iš kurių galėtų Kiek žinoma, bus vykdoma 

pasireikšti karai. tik dalis tų projektų. Dau
giausia teks Cooko apskričiai.

Tą dieną jubilijatas ponti
fikuos iškilmingas Mišias. Ce

inai. Tačiau yra reikalinga j slą.
apsiginkluoti nepaprasta kan-

nani. St. Louiso arkivyskupas 
J. J. Glennon sakys pamok-

nariais. Kiti 7 kardinolai yratrybe šiais nacių siautimo lai- 
arkivyskupais didesniuose Itaikais ir laukti giedresnių die- 
lijos miestuose. Be to, Kuri- |nų Bažnyčiai, kuri šiandien1
jai priklauso du kitų tautų 
kardinolai: vienas Prancūzi
jos, kitas gi Ispanijos. «

Iš visų kardinolų yra tik 
vienas Čekoslovakijos kardi
nolas de Skrbensky, Popie
žiaus Leono XIII skirtas. Kar 
dinolų dekanu yra seniausias 
amžiumi kardinolas Granito 
Pigmatelli di Belmonte. Jis 
yra 85 m. amž. Kardinolas de 
Skrbensky yra vos 72 m. am
žiaus, bet jis skirtas kardino
lu pinant jam 38 metus am
žiaus.

visomis pusėmis varzx>ma.

NACIAI NEDALYVAVO 
VYSKUPO INGRESE

BERLYNAS, rūgs. 8. —
Čia įvyko katalikų vyskupo 
ingresas. Iškilmėse nedalyva
vo nė vienas Hitlerio vyriau
sybės valdininkas. Seniau 
taip nebūdavo.

Spėjama, kad bus apie 60 
arkivyskupų ir vyskupų.

LENKAI PEŠASI SU 
ČEKAIS

PRAHA, Čekoslovakija, 
rūgs. 8. — Lenkai nacionalis
tai pradėjo pulti ir naikinti 
mokyklas. Čiešino apylinkėse,' 
Čekoslovakijos pasienyje, kad 
tuo keliu pasipriešinus dėsto
mai čekų kalbai mokyklose, 
nepaisant čekų gyventojų
daugumos. Lenkų policija su- 

Generalvikaras Steinmann , x jeme kelioliką triukšmadarių.

VOKIEČIŲ STUDENTŲ 
KORPUSAS

sakydamas pamokslą pareiš
kė:

“Esame ir būsime katali
kais, podraug ištvermingi ti
kėjime ir ištikimi savo tėvy
nei. 99

LEWISt YRA BERLYNE
BERLYNAS, rūgs. 8. — 

Čia atvyko J. Valstybių se-

BERLYNAS, rūgs. 7. —
Nacių vyriausybė pasiryžusi 
sugriauti Vokietijos studentų 
korpusą — organizaciją, ku- inatorius J. H. Lewis. Sako- 
riai priklauso studentų drau-^ma, kad jis lankosi skolų rei- 

gijos. kale.

Premjeras nurodo, kad per 
pereitą karą -Kanada yra
daug nukentėjusi. O iš to jo- LIETUVIAI LENKŲ SEIMO 
kios jai naudos. «|

Kanadoj eina parlamento, 
rinkimų kampanija.

RINKIMUOSE NEDA
LYVAUS

VILNIUS. — Gautomis ži
niomis, laikinasis Vilniaus lie 
tuvių komitetas, turėdamas 
galvoje, jog Vilniaus krašto

KAUNAS - Apeliaciniai >t"vių P°li,in8 MkK neP°- 
Rflmai svarstė vokietininkų'kitfj°’ ”utarė n,“kriati “vo 
Sehimelfenig’o, Madschadt’o utinio nusistatymo Lenki.
ir ScJnvedat’o bylų už sunai- ’«m° rinkim1 kla',aimD hr 
kinimų Prezidento ir Vytan- Šiuose seimo rinkimuose, kaip 
to Didžiojo paveikslų Veišvi-lr 8enlBU’ nedalyvauti, 
lės pradžios mokykloj. Pir
mieji du nubausti po 1 1-2 
metų s. d. kai. ir trečiasis 9

NUBAUDĖ HITLERI
NINKUS

Kadangi pasirodė pavojaus, 
Čekoslovakijos vyriausybė pa! mėn. 
siuntė ten į pasienį kelis šim
tus kareivių.

FORDĄ I PREZIDENTUS

LENTAS MAINYS ANT 
APELSINŲ

ŽADA PASKOLĄ 
ITALIJAI

ŽENEVA, rūgs. 8. — Su
žinoma, kad Prancūzija žada 
duoti nemažą paskolą Itali
jai, jei Mussolini atsisakys

KAUNAS. - Kai kurie kariauti Pr’°* Etiopiją.
NEW YORK, rūgs. 8. — j Palestinos pirkliai pasisiūlė

Žiniomis iš IVashingtono, kai 
kas paduoda sumanymą, kad 
respublikonų partija 1936 m.* 
kandadatu į prezidentus skir
tų pramonininką H. Fordą.

Lietuvoje pirkti lentų apelsi
nų dėžėms gaminti. Jie pirk
sią ir prastesnės rūšies len
tas, už kurias jie nork į Lie
tuvą įvežti apelsinų.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.

— Numatomas lietus; maža 
temperatūros atmaina.
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LIETUVOS IR AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS

Lietuvos “Ūkininke” randame Chicagos 
lietuvių Šv. Jurgio purap. klebono praloto 
Al. L. Krušo .įspūdžių pluoštelį apie Lietu
vę. Be kito ko ten pasakyta: I

“Tikėjimo ir doros atžvilgiu iš tolo at
rodo, kati Lietuvoje per 10 metų padaryta 
didelė pažanga- Viešai įvairūs nepraustbur- 
niai neburnoja prieš Bažnyčių, nešmeižia ka
talikų vadų. Tačiau, giliau pažvelgus, ypač 
jaunuomenėje, pastebimas savotiško pagoniz- 
mo dvasios įtaka. Aišku, ateitininkai ir pa
vasarininkai teikia daug šviesių vilčių. Ta
čiau šalia šitų organizacijų pastebima vis 
labiau besiplečianti mūsų tėvynei gerų ne
žadanti pradai. Jaunuomenė Bažnyčiai ir Tė
vynei yra puti opiausioji dalis. Be to kaime 
pastebima, kad jaunimas savo jaunatvės e- 
nergįjų ne tiek kreipia savo asmenybės ug
dymui, savęs prūsinimui, kiek savęs supras
tėjimui. Vakaruškos, kortos, girtavimas ar 
kitoks betikslis laiko leidimas yra nuolatinė 
kaime šeštadienio ir sekmadienio vakarų pro
grama. Šitie reiškiniai neatidėliojant šalin- 
tini”.

Lietuvos jauniinas^Tiegati žemiau stovė
ti už Amerikos lietuvių jaunimų. Apystovos 
ten ir čia yra skirtingos. Ten tėvų ir visų 
vyresniųjų autoritetas labiau imponuoja ir 
labiau gerbiamas. Tas į jaunimų turi auk
lėjančios įtakos. Toliau Lietuvos sodiečių 
jaunimas turi darbo. Jei šeštadieniais ar sek
madieniais jie ten pakoziruoja, pašoka ar 
net pagirtauja, tai kitomis dienomis jie yra 
naudingu darbu užimti.

O kokios apystovos mūsų Amerikos lie
tuvių jaunimo? Darbų jiems mažai tėra. Tai 
daugelis daro tų kasdien, kų Lietuvos jau
nimas daro tik šeštadieniais ir sekmadie
niais, 'Žinoma, su kai kuriais papildymais.

Amerikos lietuvių jaunimo problema v- 
ra daug iminesnė, negu Lietuvos jaunimo.

draudžiama kištis į durbininkų organizaci
jas, skirstyti darbininkus pagal jų prigulė
jimų j unijas, arba atsisakyti tartis su dar- 
biniukų atstovais.

Didžturčiams mokesčių pakėlimus deri
nasi su soeijule teisybe, sako prof. kun. Ryan. 
Kas daugiau turi ir daugiau išgali, tas turi 
mokėti. augštesnius mokesčius.

Užginamas ir AAA. Prof. kun. Ryan 
sako, kad dabar farmerių padėtis yra ge
resnė, negu prieš AAA.

Užginamas taipgi Holding Company ak
tus, Guffey Coal bilius ir Banking įstatymas.

Holding Company aktas yra tam, kad 
l'ederalė valdžia galėtų reguliuoti elektros 
jėgos kainas ir laipsniškai likviduoti liolding 
kompanijas.

tluffey Coal aktas nustato anglių garny-' 
bos ir pardavimo kontrolę. Nustato darbi
ninkų algas, valandas ir kainas.

i
Bankų įstatymas nustato valdiškų kcn l 

trolę pinigų ir kredito. Iki šiol ta kontrolė 
buvo bankininkų rankose.

įgyvendinus šiuos įstatymus, Amerikos 
j socijališkas ir ekonomiškas gyvenimas at

sistos ant tvirtesnių ir saugesnių pamatų.

DIDŽIAUSIAS ĮVYKIS KATALIKAMS

UŽOYRt KONGRESO DARBUS

Nuo seniai jiaga* ėjęs Katalikiškojo U- 
niversiteto prof. pralotas John A. Ryan api
budino praėjusio kongreso darbus. Pripaži-
no, kad visi s 
sorijale teisybe 
reikalams.

Pasaulio Lietuvių Kongreso 

Dalyviai Lietuvos Pajūryje
Atsargiai su Komunistais

Pasibaigus Pašauto lietu
vių kongreso posėdžiams Kau
ne, visi jo dalyviai — užsie
nio lietuviams remti narių, 
spaudos, kultūros ir visuome
nės darbuotojų, išvyko Į Lie
tuvos pajūrį susipažinti su 
Klaipėdos krašto gyvenimu ir 
lietuvių kovomis dėl savo tei
sių. Pakelyje vykstantieji bu
vo visur iškilmingai sutikti. 
Kai kuriose geležinkelių sto
tyse užsienio lietuviai buvo 
sutikti išrikiuotų organizacijų 
su muzika ir gėlėmis.

Įspūdingiausiai užsienio lie
tuviai buvo sutikti Klaipėdos 
geležinkelio stotyje. Čia jų 
laukė tūkstančiai žnianių. Iš
lipus iš traukinio, visus atvy
kusius pirmiausiai pasveikino Į 
DULR Klaipėdos skyriaus pi-j 
rmininkas J. Vanagaitis. Ko-!

Ulės į bendrų lietuviškų dar
bų, kad Lietuva būtų motina 
lygiai visiems. Eidami prie 
Klaipėdos išlaisvinimo didvy
rių kapų, mes prisiekime sau
goti to krašto laisvę, dėl ku
rios padėjo jie galvas. Kol 
širdyje meilė tvaksens — kiek 
vienas jiasaulio lietuvis pasi
elgs taip, kaip tie, kurie Ilsi
si didvyrių kapuose. Valio, vi
so pasaulio lietuvių sųjunga”. 
— Karštais pritarimais lydi
mas, baigė savo kalbų užsie
nio lietuvių atstovas.

J. Simonaitis sveikino kon
greso dalyvius Klaipėdos su
kilėlių vardu. “Kaip (auta 
reikalavo išlaisvinimo, taip 
dabar ji reikalinga vienybės. 
Kai buvome vergijoje — leng
viau galėjome susiprasti, da
bar laisvi būdami galime dar

Nt seniai pasirodė spaudoje 
žinios, kad komunistai maino 
savo taktikų. Seniau jie visu 
griežtumu buvo priešingi beni 
kokiai tikybai. Kiekvienų ti
kybų jie smerkė ir darkė, c 
tikinčiuosius vadino tamsū- 
nais, atžagareiviais, proleta
riato priešais ir kitaip, kaip 
tik jie išmanė, žemino ir nie
kino viskų tai kas su tikybų 
rišusi. Ir tik dabar nei iš šio, 
nei iš to, pradėjo gretintis 
prie tikinčiųjų, apsimesdami 
jų draugais. Net vienas - ki
tas laikraštis lyg nudžiugo 
tokiu tolerancijos apsireiški
mu pas komunistus.

Bet tikrenybėje džiaugtis 
čia nėra ko. Vieton pasiten
kinimo, tikintiesiems čia rei
kia didelio atsargumo, kurio 
pasimokyti liepia dar visai

galėjo prieiti, ten jau su vis- 
kuoiii upsidirbo. Tam pavyz 
tižių turime visų eilę Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje ir 
buvusiose juu gerai įsigyve
nusiose tautiškose drauguose. 
Komunistų šeimininkavimo 
pėdsakus galima surasti no 
vienoj ir katalikiškųjų drau
gijų. Dabar komunistai, netu
rėdami kitos dirvos, mėgina 
jos ieškoti tarpe tikinčiųjų. 
Ypatingai pus katalikus jiems 
dirva matosi dar labai plati. 
Katalikai turi senas ir įsigy
venusias savo organizacijas. 
Turi bažnyčiars, mokyklas, 
skaitlingus chousį jaunimo dr- 
gijas. Čia sukasi šimtų tūksta
nčių žmonių gyvenimas, 
yra nemažai judinamo ir 
judinamo turto. Viskas tč 
komunistus ir gundo, kad čia

Eucharistinis Kongresas, rengiamas ru
gsėjo 23—26 d. Clevelande, Ohio, yra di
džiausias šių metų įvykis Amerikos katali
kams. Tas įvykis yra didžios reikšmės Cle
velando miestui. Kongresan suvažiuos virš 
HM) vyskupų.

Prisirengimai Kongresui jau nuo seniai 
daromi. Šv. Jono Katedros vidus naujai iš- 
maliavotas ir išdekoruotas.

Pasaulinė miesto vyriausybė eina talkon 
vietos vyskupui. Pramonės ir biznio vadai 
taipgi prisideda. Clevelando majoras Davis 
pareiškė pilnai remiųs vyskupo pastangas 
padaryti Kongresų kosekmingiausių.

Kongrese bus Sv. Tėvo atstovas. Prez. 
Rooseveltas taipgi žadėjo atsiųsti atstovų ir 
išreiškė Kongresui geriausios kloties linkė
jimus.

Kadangi Clevelande yia didelė lietuvių 
kolonija, tai ir mūsiškiai dalyvaus tose ne
paprastose iškilmėse.

NEDARBAS PADIDĖJO

netolima praeitis, kada tie pa- įlysti, kad pasėti nesutikimus, 
tys komunistai nuduotų sa- sukurti “revoliucijų”, Išslvai- 

.... a , lengviau rasti bendrų kalbų, ivo tolerantiškumu prisidengę, kyti tikruosius šeimininkus ir
ngreso dalyvius trumpu 3od-| skiria, turime atme-1 Prisišiiej° Prie lietuviškų dr- patiems, viskų užvaldžius, pa-

.priimt" Uiir kUOPU’ n6-Iri“UdOti tUrtU- tiek
•a„ | sutikimus, valdybų paveržė, i-Į daug metų krovė išeivijos pi
Klaipėdos krašto direktori- ždus ^tuštino ir, arba viskų onieriai, dėję visas pastangas, 

jos vardu sveikino dr. Any- užvaIdS Pat?s P^ko vieš- kad sukurti savo gyvenimų, 
’sas. Jis linkėjo pasisemti jau- ; Patauti» arba visk* iStu5thl-^ Todėl komunistai dabar ir 
nų jėgų tėvynės darbui. “Čia pasitraukė, palikdami tik gnu mėgina gretintis prie tikin- 
jūs matysite mūsų vargus ir

žiu pasveikino dar prof. (lai- i 
galaitis. Po to visi buvo pa
lydėti ligi nakvojimo vietų. 
Čia kiek atsigavę svečiai va
kare buvo pakviesti į Smilty
nės kurortų, kuriame įvyko 
įspūdingas susipažinimo va
karas, su vaišėmis, kalbomis, 
muzika ir šokiais. Pirmasis

vėsius viso to kų rado kitų,' ciųjų su nuduodamomis sim- 
sukurta ir užgyventa. ' patijomis, kokias jie neseniai

Dabartiniais laikais jiems rodė verždamiesi į lietuvių 
gretintis prie įsigyvenusių draugijas ir kuopas, o įsiver- 

St. Miščikas kalbėjo Pietų !drauP« nėra kaiP’ nes kun (Tęsinys ant 3 pusi.)

laimėjimus ir tai paskiau ga-
, .... T ... ... I lėsite panaudoti tėvynės dar-,kalbėjo J. vanagaitis, sveiki- .,- ’
jidamas iš visų pasaulio kam
pų suvažiavusius lietuvius, jis 
pabrėžė, kad verdant kovoms Amerikos lietuvių vardu. Jis
dėl Lietuvos nepriklausomy- Paie^k^ atstovaujamų lietu- 
^_g *____ i_v_:iviu pasiryžimų ir norų: “Galių pasiryžimų 

su ginklu, gal
norų:

svečiais

National Jndustriul Cont'erence Board/
skelbia, kad liepos mėnesį šių metų bedar
bių buvo 10,015,000. Tai 2.7 nuoš. arba 266,000 
daugiau, negu buvo birželio mėnesį ir 1,9 
nuoš. arba 189,000 daugiau, negu buvo per
nai liepos mėnesį.

Amerikos lietuviai labai
laug nusipelnė. “Jūs atvyko-
te i Lietuvos pajūri, kur dar kart« ^vyksme pas jus 

t . IlTpi f.pvvnp mis nAvmniP Areina kovos;, bet mes ne abejo
jame, kad tos kovos baigsis 
laimingai. Kur tik begyventų 
lietuviai, visi turi burtis į 
vieningų tvirtų gaivalų. Visi 
turime būti pasirengę guldy
ti galvas už Klaipėdos kraštų 
ir visų Lietuvę, už vieningų, 
nedalomų mūsų valstybės kū
nų”.

Klaipėdos krašto guberna
toriaus vardu atvykusius už
sienio lietuvių atstovus pa
sveikino gubernatūros patarė
jas dr. Sakalauskas. Jis dė
kojo, kad kongresas savo pro
gramos dalį nutarė atlikti Lio-

mes

Kuomet veikė NRA, tai kapitalistai Sau 
kė ir reikalavo tų patvarkymų atšaukti. Sa-^uvos pajūryje. Džiaugėsi, kad 
kė jie, kad NRA trukdo pramonę ir biznius , svečiai atvyko į Klaipėdų pa

reikšti savo meilę pajūriui irsavo bereikalingais suvaržymais. Sakė, kad 
jei NKA būt atšauktas, tai pramonė ir biz
nis liuosai veikdami sumažintų nedarbą.

simpatijas vietos lietuviams, 
jų dar nebaigtoje kovoje. “Li
nkiu visiems lietuviams gri
žas į įvairias pasaulio dalis

Jei tėvynė bus pavojuje, Ar 
gentinos ir Brazilijos lietu
viai atvyks savanoriais ginti 
savo Motinos Lietuvos 
Klaipėdos krašto”.

Kitų dienų svečiai aplankė 
įžymesnes Klaipėdos krašto 
vietas, Nidos sklandymo mo
kyklų, Kuršių kopas, vasar
vietes ir 1.1. Pabuvoję Klaipė
dos krašte porų dienų, jie 
nors trumpai susipažino su 
to krašto lietuvių gyvenimu, 
jų kovomis su vokišku gaiva
lu, susipažino su Klaipėdos 
lietuviais ir su jais išsikalbė
jo rūpimais reikalais. • Tab.

ir

PRADĖTAS STATYTI VA
LANČIAUS PAMINKLAS

NRA seniui atšauktas ir kapitalistai jau
turėjo progos parodyti, kų gali. Ir parodė ,__ y________ z r___ _____

varbieji įstatymai derinasi su padidino nedarbu. NRA buvo nustatyta ila,kyh Kav<> šĮrdyse LietuvosvyKk Motiejaus Valančiaus 
'* ir atsako šių laikų krašto trumpesnės darbo valandos ir augštesnes ai-!*r meilę • (paminklų, kuris bus baigtas

gos. Dabar nei keno nevaržomi kapitalistai ! Siaurės Amerikos lietuvių ' ateinančiais metais pavasary

KAUNAS. — Skulp. V. Gr
ybas (Jurbarke) pradėjo dirb

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Jauna Halivudo garsenybė 
- - - IShirley Temple, po vienos fil

Angelskoj gazietoj vienas mos, kurioje jai teko dalyvau 
iš kito miesto atsimufinęs si-: ti, gavo nuo savo broliuko do 
tizenas ragina mūsų miesto. vanų — magnetinį pusratį.

dovanodamas jai pa- 
kad magnetas traukia

guspadorius išleisti zokonų, Brolis

Pirmas kongreso svarbus darbas buvo 
tai paskyrimas keturių bilijonų dolerių vie
šiems darbams. Prie viešų darbų yra imami 
tie darbininkai, kurie randasi ant reliefo. 
Prof. kun. Ryan sako, kad nors algos viešų 
darbų darbininkams nėra tokios, kokios tu-‘ 
rėtų būt, bet atsimenant dalykų padėtį, tos 
algos yra pakenčiamos.

Toliau prof. kun. Ryan užgiria Sočiai 
Securitv aktų. Prez. Rooseveltas šį aktų pa
sirašydamas išsireiškė, kad jei šis kongre
sas šį aktų perleidęs, nieko kito nebūtų nu
veikęs, tai visvien jo užpelnai būt buvę ge
resni, negu daugelio kitų kongresų. Ta pre
zidento nuomonė yra teisinga, sako prof. kun. 
Ryan.

Toliau eina lalM>r Disputes aktas. Tani

mažino algas, ilgino darbo valandas ir di
dino nedarbu.

Tai mat kų reiškia kapitalistų riksmas 
ir jų pažadai.

Iiajuno meilę
Siaurės Amerikos 

vardu kalliėjo “Draugo” re
daktorius Simutis. “Gal jau 
tūkstantį sykių kongreso dar
buose mes kartojome vieny- 
bės žodį. Klaipėdos krašto

kad bateliai nebūtų metami į 
jėlas ir vaikai jų nedaužytų. 
Esu, nespėji flat ta j erų fik- 
sinti. Prie šito gero sumany
mo aš turiu aniendmentų: 
kad ir lovos bei matrasai ne
būtų nešami į jėlas ties ki
to lotu, kai į kokį storedžių. 
Ba vienų rytų, kai man rei
kėjo su fliveriu iš jėlos iš
važiuoti, tai pirmiausiai tu
rėjau vienų lovų, tris matra- 
sus ir du sitizenus iš jėlos 
ant stryto išmufinti.

sakęs, 
geležį.

Kartų prie pietų mažytė 
IShirley ėmė su tuo pusračiu 
badyti į jai paduotus valgyti 
špinakus ir po to greitai už
sipuolė savo tėvų:

— Matai, tėti, tu visada sa
kei valgyti špinakus, nei 
turi daug geležies, o iš 
jų jie jokios geležies net’ 
ir aš jų daugiau nevalgysiu.

Pieddėstalas bus juodo pali- 
ruoto granito, papuoštas ke
turiais bronziniais reljefais. 
Reljefuose alegorinėse figū
rose vaizduojamos keturios

Balšavikų “rojuj,” šiau
riam Rasiejuj, dabar dedasi 
tokie cūdai. Apie tai rašo pa 
ti “rojaus” gazieta vardu

lietuviai norėtų, kad šis žodis i Valančiaus ypatybės; ganyto- 
neliktų tuščia deklamaeija,' jo, politiko, liaudies švietėjo

Anglijoj prasidėjo nepolitiškas, nesek- 
(antiškas “Christian Protest Movement”.
Tasai judėjimas kreipiamas prieš persekio
jimus Rusijoj, Vokietijoj ir Meksikoj. Su
manytojai to judėjimo pagamino “An Ap-
peal to tbe Nations”, po kuriuo renka pa- i ntą ir jeigu nedoras priešas 
rašus žymiausių asmenų. Tų atsišaukimų pa- i pasikėsintų prieš mus, viso 
sirašė Anglijos katalikų hierachijos nariai pasaulio lietuviai drųsiai puls 
— arkivyskupai ir vyskupai. ir apsigins. Netik Siaurės A-

bet virstų tikrenybe. Viso pa- ir blaivybės apaštalo. Višaki 
šaulio lietuvių yra viena mm-1 paminklas turės apie aštuonis 
tis: suburti galingų tautos Fro metrus aukščio, pati Valan-

Vakar sutikau draugų Mes- 
keraitį. Pasigyrė, kad praėju
sį šeštadienį apsiženijo su 
Munnulvte.

— Tai tau draugas, sakau 
jam. — Apsivedei, o manęs 
nei į veselę nepakvietei.

Lapt apkabino mane Meš

“Za koniunističeskoje pros- 
vieščenije,” kad iš 3-čios Le
ningrado srities darini auklė
jimo mokyklos šiemet pabėgę keraitis, pabučiavo ir sako:
30 vaikų. Vaikai pabėgę į mi
škų. Vaikų niekas nė neban
dęs ieškoti. Bet neseniai pa
bėgę dar 140 mokinių. Moky
kla ištuštėjo. Tada mokyklos 
direkcija surengusi “vaikų 
medžioklę.” Buvę sumobilizuo 
ti “savanoriai medžiotojai” 
su šautuvais ir prasidėjusi

— Dovanok, drauguži, kad 
nepakviečiau. Nenorėjau, kad 
tu būtum liūdininku didžiau
sios mano nelaimės.

čiaus statula — trią metrus; 
reljefai 1,23 X 70 centimetrų.
Statula vaizduos karingų Va
lančių, iškėlusį dešinę rankų,

merikos lietuvių, bet ir visojo kairėje laikantį biretų. Žvilg 
pasaulio išeivijos vardu, aš snis metamas arkikatedros
duodu tam pasižadėjimų. .Tau- (paminklas bus statomas Kau .
eanme, kad dabar ate,jo toks ne, Rotušes aikštėje) link. Ap .................... ......

1 VaikllH IKlV •" Ivftl Daktui labai priešinosi kapitalistai, fciuo ak- 1 rijoj. Sovietai ]wtsiryžo statyti daugiau nau- momentas, kuomet vienybė bū sisiautęs audientiška toga, ku 1 . M 1
• v a x • - • i • i_1l_ • a____•__ ._>.• _____ m_i_: La j., ai___  • __ ••__ ii____ . a __ -.i.j________________ a— ZUIKIUS.tu darbmmkaiNK pripazįstania teise or<am- 

zurftis, rinkti savo atstovus ir tartis nu kom
panijomis per savo atstovus. Kompanijoms

kai Vokietija gavo daugiau teisių karo 
laivyno didinime, tai Sovietų raidžia atkrei
pė daugiau dėmesio į savo karo laivynų Bal-

jų laivų ir- modernizuoti senus. Tokiu būdu 
vokiečių viešpatavimas Baltijoj bus susiau
rintas.

tinai reikalinga. Jeigu toji ri nusidraikius ant piedesta- 
vienybė bus tėvynėje, tai jos lo. Vįsas paminklas bus iš I 
netruks ir išeivijoje. Vlenfkl- 'bronzos ir granito.

— Aš skaičiau, kad Ameri
koje moterys ir merginos pa
skutiniais metais kosmetikos 
pirkiniui padaro daugiau iš
laidų, negu karo ministeris 
visai savo armijai .

— Kestebėtiua — užtat
Taip balšavikų valstybė au joms ir užkariavimų daugiau

Idėja suvalstybintus vaikus. JJ susidaro.
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Po 10 Metu Į Pacifika Maudytis
Rašo A V.

(Tęsinys)

Tiek to. Mes vis-gi matėm 
šį-tą ir per Golden (Jale par
kų, grįžome į miesto centrų. 
Mieste truputį šilčiau. Žmo
nės skubiai vaikšto gatvėmis 
ir gerokai apsivilkę: ypač mo
terys. Jos nešioja žieminius

f

turi būti kiekvienam aišku, 
ko jie prie mūs gretinasi ir 
ko malonėja. Tai jų hipokre- 
zija, negudrus nudavimas, ku-

visvien kaip nebuvoti. Kų-ne- ris šaukia kiekvienų tikinčių- 
kų, bet Yosemit, tat turi pa- jų budėti, kad į parapijas ir 

draugijas neįsileidus nei vie
no komunisto, taip kaip iki.

matyti kiekvienas turistas
Yos.mite Parkas 

mačius Jį
ra-

šiol jų neįsileido. Nesiduoki- j 
te jiems niekas įkalbėti tai, 

Iš Merced beliko gero kelio k0 jįe neturį jr ko jums duo- 
tik 86 mylios. Kol pakalne va- negali, nes jie yra ne tam

, ». ,, , ... ž.iavom, tai nieko tokio, bet kad kų davus, tik tam, kadiurku,.,,,, Jlesiog , kui|, , ka,nt)j (a •
re,k,a! Palanga hepos men»- |iali kaip pirmiau

Nors gražūs reginiai, bet su- nešvariausias priemones. Tų 
ktuina ir suktumą. jįe padarė jau ne vienur, tų

J Yosemite parka kelias ri- padaryti dabar jie norėtų ir 
tosi 4,(MM) pėdų aukštyn, nes bažnyčios globojamųjų gyve- 
Mereed miestas buvo lygumo- nime. Tik jų nelaimė gali bū- 
se. Pakely radome miestelių mūsų laimė tuo, kad bū- 
su keliais gyventojais ir Mari- darni perdaug gerai mums pa-, 
josa miestų su 47.i gvv. Iš čia žjstami iš praeities, ir dabar 
jau kopėme aukštyn ir auks- nemokėjo paslėpti savo tikslo, 
tyn, kol visokiais suktumais1 Atsargiai su komunistais! 
dasiritom iki parko vartų. jįe dabar prisidengdami dar- 

Įžanga $2.00. Kad tave ba- bininkų ir vargšų draugišku- 
la! Tiek vargo matę, tiek pra- ]nu, gretindamiesi prie tikin 
kaitavę, šalę ir vėl prakalta-1 *

šio, o čia — žiema!
Iš San Francisco, mes su

siradom kelių 101 ir juo išva
žiavom San Jose link. Visų 
laikų važiavom drebėdami ir 
stebėdamiesi iš tokios Califor- 
nijos... Netoli San Jose, oras 
truputį atšilo. Mes buvome 
toliau nuo okeano. Iš San 
Jose, važiavom toliau į kal
bas ir Gilroy miestely apsi- 

įkvojom.
Čia vėl kalnai. Į rytus, juos 

pervažiavus, buvo ta pati ly
guma į Kresno linkui, kaip 
ir pirmiau kad važiavom. Ka
lnai nebuvo toki aukšti, bet 
kai kur siekė virš 3,000 pėdų. 
Panašiai kaip Penna.

Iš Gilroy, pasivinglavę kal
nais, išvažiavom į lygumas, 
kur pakelėse ganėsi žalmar
gėms. Važiavome linkui Los 
Banos. “Dėdytė” tų pastebė
jęs ir užtraukė dainų:

“Žalmargėlės ganos, ganos,
Netoli jau ir Los Banos...”
Iš Los Banos rodė kelių į 

Merced, o iš čia — į Yose- 
mite Park. Aš vadinau tų par
kų lietuviškai — Josemito pa
rkas (kirtis ant “mi”), o 
“Tetytė”, tiesiog sakė Juoza- 
vito parkas ir gana.

Apie tų parkų daug gfrdė- 
jom, bet nei vienas iš mūsų 
jame nebuvo jom. Mes anų me
tų, su prof. Pakšto ekskursija 
norėjom užsukti į jį, bet...

Dabar nepalikom jo. Nors 
teko padaryti apie 300 mylių 
iš kelio, bet to nepasėm. Būti 
California, ir nebūti Yosemite 
Park, Seąuoia, Death Valley, 
Hollywood ir Tijuanoj, tai

i č.iųjų, neatšaukia iki šiol vi- 
vę, dar mokėk įžangos $2.00! Į Sų skriaudų, tikybai padary

tų, o savo darbais liūdija, 
kad jie nori tarpe tikinčiųjų 
padaryti tų patį, kų padarė 
jau tarpe mažai tikinčiųjų.

Vienas iš daugelio

, Lietuvos pilietybę, turi sveti
mosios valstybės pasižadėji
mų priimti juos tos valstybės 
piliečiais, e) asmens, prik’au- 

I sę prie organizacijos, kuri y- 
ra teismo pripažinta turėjusi 
tikslų atimti Lietuvos nepri
klausomybę arba atplėšti Lie- 
tuvos teritorijos dalį, jei nuo 

, to teismo pripažinimo nėra 
praėję penkeri metai.

Vietoje balsavimo už ištisus 
J sųrašus, naujais įstatymais į- 
vedamas balsavimas už atski- 

( rus kandidatus. Juos rinkikas 
gali pasirinkti iš įvairių sų- 

, rašų. Jam statoma tik sųlyga,
! kad jo pasirinktų kandidatų 
: skaičius atitiktų skirtų jo a- 
pygardai atstovų skaičių. Ta
čiau naujos balsavimo tvar
kos nėra paliečiama propor
cingoji rinkimų sistema. Ski- 
. rtų apygardai atstovų skai- 
įčius dalinamas, proporcingai 
paduotiems už tuos sųrašus 
balsų skaičiams. O šie skai
čiai susidaro iš visumos balsų, 
paduotų už įrašytus į sųrašus 
kandidatus.

Taip pat įėjimas išrinktų 
atstovų į seimų ar į seimelį, 
pagal naujus įstatymus, pa
reina ne nuo eilės, kurioje ka- 
ndidatas buvo įtruuktas į su
rašą, o nuo balsų skaičiaus.

(Kuris kandidatas gavo dau
giausiai balsų, tas ir » lna pir
miau į seimų.

Tokia tvarka daugirau, negu 
! ligšiolinė, atsižvelgia į rinki- 
|kų valių ir.dėl to labiau ati
tinka demokratinius dėsnius. 
Įstatymų pakeitimai numato 
taip pat tikslesnes priemones 
prieš galimus balsavimo su
klastojimus.I

Naujai išrinkti atstovai, pa
gal rinkimų įstatymo pakei
timus, pradėdami eiti parei
gas, turi prisiekti arba f.uoti 

j iškilmingų pasižadėjimų, kad 
,bus ištikimi Lietuvos respu
blikai, saugos Lietuvos val
stybės konstitucijų Ir kitus 
Lietuvos valstybės įstatymus, 
(seimelio nariai ir Klaipėdos 
krašto statutų ir kitus Klai- 

» tęsiny” 4 pusi).

Bet ne-gi grįži atgal?! Užmo- 
i kam ir važiuojam. Kaip bus

— taip?!
Jau prieš tai, grožėjomės 

uolomis, bet įvažiavus, jų ra
dome visų eilę. Kelias tiesėsi 
palei upelį, siauru įdubimu. 
Atrodė, kad mes važiuojam 
tarpe dviejų, aukštų uolų. Lyg 
tarpe dangorėžių. Viršūnės tų 
uolų, siekė virš 6.—7.000 pė
dų, o mes važiavom apie 4,000 
P-

Štai ir parko vidurys. Aik
štė, vos 7 kvadratinės mylios, 
o aplinkui uolos, kalnai. Lo
ma, lyg įdubimas, lyg tary
tum tyčia kas nors išskapta
vo tų vietų parodai. O iš žie
mių, pietų ir rytų — vanden-

GRĮŽO Iš LIETUVOS PO 
ATOSTOGy

Švedų Amerikos Linijos mo- 
tcriaiviu “Gripsholm” rugpiū 
čio 28 d. grįžo iš Lietuvos 
sekantieji: K. Bukota, Wor- 
cestėr,. Mass.; R. Čepuliūtė,
Philadelphia, Pa.; J. Delinikai’! nimo sąlygoms ir nustato bal
tis su žmona, Waterbury, Con- 
nect.; L. Druzinskas, Bridge-

(Acme Photo.)

George Vanderbilt ir p-lė Lucille M. Parsons tuoj po 
šliūbo West Orange, N. J. Jaunavedis yra vienas da
lininkų $30,(XX),(MM), kuriuos paliko jo tėvas.

DĖL SEIMO RINKIMįĮ ĮSTATYMO PAKEITIMO
KAUNAS. Elta. “Vyriau

sybės Žinių” 493 Nr. paskel
btas “Seimo rinkimų įstaty
mo pakeitimas” ir “Klaipė
dos krašto seimelio rinkimų 
įstatymo pakeitimas” labiau

pakeitimas” pakelia rinkika
ms amžiaus cenzų iki 24 mo
ti}, o renkamiems atstovam? 
— iki 30 metų. Šiuo pakeiti
mu tik suvienodinta rinkimų 
teisė į Lietuvos seimų su jau

pritaiko mūsų krašto rinki-įgaliojančia teise Klaipėdos
mų teisę politinėms jo gyve-

savimo tvarkų, labiau atitin
kančių demokratinius dėsnius, 
kurie padėti veikiančios Lio-water, Mass.; P. Jankauskas,

Philadelphia, Pa.; J. Jasuko- .tuvoje rinkimų sistemos pagri- 
puoliai. Krinta upelių vanduo >nis> Whitaker, Pa.; T. Jakub- ndan.
nuo trijų tūkstančių pėdų au 
kštuinos. Vienas iš jų užvar
dintas Yosemite Pails, kuris 
krinta 1,430 pėdų pirmu kri
timu ir antru — 320. Tai maž
daug dešimts kartų aukščiau, 
negu Niagara Falls.

(Bus daugiau)

“Seimo rinkimų įstatymo

krašte.
Toliau, pagal abiejų įstaty

mų pakeitimus, neturi teisės 
būti renkami, be jau anksčiau 
įstatymo nurodyti} asmenų, 
dar šie asmenys: a) natūrali- 
zuotieji Lietuvos piliečiai bei 
asmens, kurie, būdami optavę

6MRNU0TI
UCTUMMI

čionienė, Brooklyn, N. Y.; J. 
Kauis, Rochester, N. Y.; N. 
Katinas, Maspetb, .N. Y.; O./ 
Leškauskaitė, Scranton, Pa.; 
fe. Aukštakalnienė, Tower Ci
ty, Pa.; D. Mikolaitis, Fhila- 
delphia, Pa.; E. Petkiūtė, Wo- 
rcester, Mass.; A. Stoškiūtė, Į 
AVorcester, Mass.; A. Sagai-,

ATSARGIAI SU KOMUNIS- j,.j Maskva būtų turėjus tiek jtieraė, Chicago, III.; S. Tiške- 
TAIS gudrumo ir parodžius tiky- 'vieienė, sūnus ir duktė, Scra-

boms nors tiek simpatijos, ta- ’mton, Pa.; J. Uždavlnlenė,/ 
da, galbūt, kas nors būtų pa-1 Brooklyn, N. Y.; A. Zwiss, iri 
tikėjęs ir išeivijos komunistų žmona, Boston, Mass.; L. Kas- 
saldliežuviavimams. perienė ir sūnus, Bronx, N. Y.;'

Dabargi, matant komunistų A. Petrauskas, Aurora, III. / 
tik negudrių politikų, mums Vienas turtsių '

^^U£

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
žę ten jie nusiėmė ličynas ir 
parodė savo tikrųjį veidų. 
Taip daro visi parazitai verž
damiesi į svetimų lizdų. 

Komunistai iš principo yra 
aterijalistai. Pačioje Rusijo 
jie sugraužę viskų kas bu- 

o šimtmečiais kitų sukurta, 
dabar ėmė rodyti neva sim
patijas tikybai ir bažnyčiai, 
kada iš jų jau neteko kų vog
tinė prievarta atimti. Kaip 
tik tuo pačiu laiku ir čTa pas 
mus, išeivijoj, komunistai pra , 
dėjo nuduoti tolerantus. Iš 
to darosi aišku, kad iš Mask- Į

MltlUfi
ir gircn/m

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VADOVĖLIS.
audekliniais viršeliais ...............................  65c
Paauksuotais kraštais ..................................75c
Odiniais viršeliais..................................... $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ................................ 65c

3. JĖZUS MANO PAGELBA Didelėmis raidėmis
Audekliniais viršeliais ............................$2.50

4. ŠVENTAS DTEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00 

vos “augštybės” patarimų jie i R MALDų KNYGELE (skiriama jaunuomenei) 
gavo. Bet būkite atsargūs.! . .. .
Maskva šiuo kart nemokėjoj
prisidengti avinėlio kailiu, ne-) 6. MALDŲ RINKINĖLIS

Kaulo viršeliais.......................................$1.00
Odiniais viršeliais ................................... $1.00

Kaulo viršeliais su sagčinku ...................$1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko ...................$1.25
Odiniais viršeliais..................................... $1.50

7. ANIUOLAS SARGAS Odiniais viršeliais............... $1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais ..........................................  $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais viršais.................................40c
Paauksuotais kraštais ...................... •........50c

* Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75
r ūš, a s a yi su, _ . j Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per-

“......... ’ siuntimą. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes
užmokame už persiuntimą.
“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS

23S4 SOUTH OAKLEY AVENUE

paslėpė vilko nasrų, užtai 
mums tenka drąsiai tikrinti,, 
kad čia pasielgta labai negu-, 
driai. Maskva, norėdama nuo- 
dinti tikybos tolerantą, pri
valėjo pirmiausia atšaukti ti
kybos persekiojimą, grąžinti 
bažnyčioms iš jų išplėštus tu-

žnyčias ir likviduoti priešti-ij 
kybinę jaunimo ‘bezbožninkų’i 
organizaciją, tiek daug civi
lizacijai blėdies padariusiąi.

Paraše
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir GlrBno nuo
pelnai aviacijai Ir mflsij tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėm. komitetai.

384 pusi. su 88 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50. siu
nčiant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. TLL.

BRITU,E 
utp c4 STREAKED

Whatever your bair color problem—CLAIR.0L 
Shampoo Oil Tint will correct it.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and tnanageable 

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair bcauty.

Mai! tbii conpon witb a tbrtt-mcb strand o/ jone 
bair and wt u/ilt treat it and retam it, pottpaid, 
u/itb ottr recemmendationifor CLAIROL treatment.

BEVERLY KINO. Conjultant
HAIR BEAUTY GUILD
126-1)2 'Veu 46th Street, Nee York City

Name....

Addmi..

City.

My Bcauty Shop.

EMIL DENEMARKE
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Lietuviai Amerikos Spaudoje SUCHIS LIFE—
V/?

6. m. rugp. 18 d. “Sumlay 
News” Rrooklyn Section lai
doje liljH) aštuntas aprašy
mas apie gyvenančias tautas 
Brooklyne. Šį kurtą .Mark 
Sherivin aprašė lietuvius ir

li

a

ktiniu atminimui valdovo 
lietuvių šv. globėjo.

“Lietuvių maistas turi mu- 
žai suldumynų ir daug mais
tingų valgių. Bulvė Buba yra 
vienas mėgiamiausių. šalti-

įdėjo lietuvaičių Onos Vizgir- barščiai yra svarbus valgis, 
dukės ir Elenos Paulavičiūtė.; kurį dažnai gali rasti Balti- 
paveikslus, vaizduojantis jas jos valgių surašė, bet už visų 
radio stotyj dainuojant lietu- geriausia yra zuikis, kuris ga- 
viškas dainas. Ii ir labai gudrų valgytojų

Rašinys užvardintas “Divi- apgauti. Šie valgiai, kuriuos 
ded in Europe, Buities United lietuvės nurodys, nepasižymi 
llere”. taip daug savo sudėtingumu,

“Tautiečiai trijų didelių kaip būdu paruošimo. Ima ke- 
Baltijos valstybių — ‘Latvi- lias kartas, kol išmoksta gė
jos, Lietuvos ir Estijos — ku- vai maišyti ir virti šiuos vai
rios skiriasi politinėm sienom gins ir lietuvė moteris did- 
Europoje — sutraukę tuos ry- žiuojasi tuo mokėjimu valgius 
sius, sudaro Brooklyne vienų sutaisyti.
stipriausių svetur gimusių be- “Padėtis lietuvių moterų 
ndruomenę, susidedančių iš gal Ims geriausiu paveikslu į 
su virš 50,000 žmonių. vestuvių apeigose, kur ji, vie-

“Remianties istorija ir pa- toj būti linksma, yra nuliū- 
davimais, apie 700 merų prieš dusi. Lydima dviejų jaunų j 
Kristų, giminingos padermės vyrų ir sekama pamergių, liu- Į 
Indo - Europiečių gentės ap- 'Inai apsieinančių, jaunoji at-> 
sigyveno ant Batijos jūrų kra sistoja prie altoriaus ir lauKla 
nto. Jos įeina Į kiekvienų, ga-, jaunojo. Užpakalyje vestuvių 
Įima sakyti, viešų užsiėmimo, dalyvių eina judviejų inoti- 
prekybos ir profesijos dirvų, nos.
teikiančių pragyvenimų Broo-

Is

/i

SiNCE S0ME D0WAGER3 MUŠT WEAR ALL THE STONES THEY 
HA.VE, WHY NOT PROTECT THEM FROM COVETOUS YEGGS3

(Acme Photo.)

Naujas Anglijos submarinas Nanvkal, l,o00 tonų įtalpos. Tasai submarinas 
ros paviršiuje galės daryti 15 jūrų mailių.

J il

ki yne.
“Nors amerikonizmas pa

traukė sūnus ir dukteris šių 
ateivių, liet jie dar palaiko 
savo bažnyčias, laikraščius ir 
draugijas, sudarydami tvirtų

misi savo tėvyne. Jų vienybė 
“Laike apeigų jaunoji pri-Įyra >suskaldyta į tautiškus lai 

valo be pertrūkio verkti. Jei- j.svįeėius, dvasiškus konserva-
Vilniaus Lietuvių Sielvartai

gu ji nesugeba tai daryti, ba
rama abiejų motinų, dėl per
žengimo svarbaus apeigų bū
do. Jaunosios ašaros reiškia 
parodymą jaunajam, kokį di-

■ se pačiose patalpose daugu- dimas nebuvo gautas. Moky- 
,moj steigiamos valdiškos mo- klonis naujų patalpų statyti ir 
kyklos su lenkų dėstoma kai- senųjų taisyti neleidžia, nes 

, ba. Gyventojai prieš tokį leu- jų vietoj steigia valdiškas, 
kų elgesį griežtai protestuo- 1 Neturint septynerių metų 

! ja, ir, nors yra verčiami, sa- pradžios mokyklos ir paruo- 
’vo vaikų į lenkiškas moky- šiamųjų, trūkstamojo mokslo 
ikias visai neleidžia. papildymui, vaikai, stojantie

ji į gimnazijų, turi išlaikyti 
egzaminus, kas sudaro daug 
nepatogumų, nes sunku gauti 
prirengėjus. Bet ir taip ne vi-

liattan. Kadangi jų skirtumai «u juo teko daug išsikalbėti. Į staigu, kuri palaiko lietuvis- j “^rn’kų pradžios'' mokyklos si gaU istoti * Vilniaus lietu_
i • v !• • • • i a I Ifc *■» t »» o » *• I A,/» i I r« i zi/11 11 <avv 1 \ Zn I i t t i/> i •» zxlv«« • • *

(Tęsinys ant 5-to pusi.)

tyvus ir Rymo Katalikų susi
vienijimų. Kiekviena dalis tu
ri savo laikraštį, kuris spau- 
dinamas Brooklyne ar Man-

IŠ PASIKALBĖJIMO SU VILNIEČIAIS

Teko važiuoti autobusu, ku-; Pačiame Vilniuje lietuvių y- 
rianie buvo vienas vilnietis.1 ra nedaugiausia. Vienintelė i-

i Jei liet. mokyklos pripažį- 
I stamos, tinkamomis, tai tuk
liais atvejais netvirtinami mo- 
Įkytojai, kurių vieton siunčia-

pagrindų dėl vienybės Ir lais- i <-iolį pasiaukojimų ji daranti į yra laj)aį žojįnįaų niekuomet1 Naip paaiškėjo, vilniečių gy-j k urną Vilniuje ir visoje oka-
vės, dar gyvenant jiems po^čl vienintelio vyro
Rusijos valdžia, prieš caro nu-1 “Pinui lietuviai čia alkel-,pUOiįinij.

j nesigirdi vienų ant kitų už- veninius nėra pavydėtinas, y- puotoje Lietuvoje, tai šv. Ka- dėstytojai. Lietuviškose mo-

vertimų. , iavo su Tadu Kosciuška, k u
“Su bendruomenėmis Wil- I rls

liamsburghe, East New Tur
ke, Greenpoint ir Riclunond 
Hills, Baltiją grupės yra su-

kyklose neleidžiama įvesti se
ptynerių metų mokslas, o pa
liekamas tik ketuiių, kad ne- Tel uy.-aye(te 7550

pač paskutiniuoju laiku. Ūki- zimiero d-ja. Bet paskutiuiuo 
įlinkai apkrauti įvairiausiais ju laiku ji taip suvaržyta, kad 
mokesčiais. Reikalinga mokė- bet kokie lietuvybę palaikan
ti ir už kelių taisymų, o ta- tieji dailiai neįmanomi. Bė

ra išreiškiami dainomis: Kaip čiau keliai vL<iškai neįmano-' veik visos “Ryto” mokyklos,
“Lietuva tėvynė mūsų’’, “Ka mi Pavažiuoti, ypač liet inge-1 kurių anksčiau buvo per šim- 
rvelėli”. “Kur bakūžė sama-'sniu laiku- Kuomet teko pe-'tų, dabar yra uždarytos. Jau 

įeiti demarkacinę linijų, tai beliko tik trys. Kaip uždary-
tuojau pastebėtas kelių skir- mo priežastys, nurodyta ne- paruošiamąsias mokyklas Šv- 
tumas. Neprikl. Lietuvos ūki-1 tinkamos patalpos. Tačiau to- Į eneionyse ir Vilniuje, bet lei- 
ninkų gyvenimas nepalygina-

,. . “Muzika yra didžiausias ryanot lietuvių, vra lietu- v . vJ !-ys tarp siu trijų tautų, liky-
vis, 1777 metais. Jie ilgainiui
išnyko. Po jų kiti Baltijos 
žmonės tik 1868 metais atke-

biniai ir tautiniai jausmai y-

LIETUVIAI DAKTARAI:

sibūrę į draugijas, ka?p Lie-, Bavo.
tuviai Studentai, Alumnai, A- “Apie 177.) metus Lietuva, 
uierikos Lietuvių Meno drau- žinoma kaipo Aestinia, Balta, 
gija, šv. Jurgio parap. eito- Lettia ir Borussia, buvo Rū

galėtų ją baigusieji įstoti į 
gimnazijų. Mat, į gimnazijas 
priimami tik baigusieji 7-rių 
metų mokyklą.

Buvo dėta pastangą įsteigti

DR. F. G, WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402J
nota’’ ir “Marija, Marija’’. 

“Jų atletikos veikimas yra
atliekamas centruose McCar- 
ren Park, prospect Park ir Be- 
tsy Park, pažymėtina ir jų pa 
vasario šventės, kurios yra po

sijos užimta.
“Laike carų valdymo lietu

viams buvo uždrausta savo 
kalba kalbėti ir melstis. Kuo 

ba viso krašto, Baltijos tau--,|H
tos Brooklyne, nors didžiuma gavo savo teises, kaip ir ne
krikščionys su mažu nuošim- tiesioginiais rusų-japonų karo
čiu žydų, dar užlaiko apeigas vaisiais, daugelis tautiečių a- . .. , , • » , tos parodo savo vieningumųsavo protėvių. Įvyko į Ameriką, čia savo ko-|_ ■* .

“Nepaprastose dienose ren- lonijas įsteigti.
giamos išklmės: Kalėdų vuka- “Sustiprinimui broliškų ry-1 
re gaminama vienuolika arijui tarp šių ir svetur gyven-

ras ir OjH'retės choras. 
“Grįžtant prie švenčių ir

apeigų senovės laikų, kadi 
kunigo garbinimas buvo tiky- ,nnl . • , • , , kvliai, kuriuose kiekvienas,et 1904 metais Lietuva at- J ’

nežiūrint amžiaus skirtumo, 
dėvi tautiškas spalvas ir, lai
ke šių iškilmių, visos trys tau 

savo vieningui
Brooklyne, neatsižvelgiant j 
politines užtvaras Europoje.’ 

Štai kaip amerikonai apla

mai geresnis už vilniečių. Vil
niečiams jokių paiengvinimų 
mokesčių mokėjime nėra.

AKIŲ GYDYTOJAI:

LIETUVIS
OPTOMETK1CALLV AKIU 

SPECT.1L1ST.VS

AMttK.in.uX UEIUV1Ų DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Ofiso Phone 

PROspect 102 s
Res. and Office Tel. CANal 0257

2359 S. Leavitt Kt I 
CANal 0794

Res. I’ROepect 6659

trylika valgių ir padedama ančių lietuvių, urnai teikiam-1 šo Baltijos tautas savo spau- į DR. VAITUSH, OPT.

šiaudų po staltiese, atminimui 
Betliejaus Kūdikėlio. Naujų 
Metų vakare žmonės apsirė-

as pasiūlymas Kaune, valdži-1 doje.
tos būstinėj, įsteigti pasaulio 

lietuvių vienybę. I KUR EKSPORTUOS LINUS

DR. J. J. KOWARSKA$
PHlSlClAN MUd SLKbbUN

2403 VV. 63rd St., Chicago
Vk'FlCK HULhS 

2 to 4 and i 10 9 P. M. 
Sunday by Appuiniinuut

DR. S I RIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Otlao Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo o iki ii vak. 
Nedeliomla pagal sutarti 

Ofiso teiet. HOUievard 7»2U 
Nanų tel. PKOspect 1920

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTEU STREET 
Residencua »«o« so. Artesian Are.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
• Iki • T. vakaro

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Kez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartį

do spalvuotais drabužiais, da- “Sulig gauto skaičiaus su-i 
lijasi vynu ir pyragėliais. Šv. rašinėjant, čia yra 800,000 pi- 
Kazimiero diena, 4 kovo, lai- iečių, paeinančių iš lietuvių
_________________________ Šiame krašte, iš kurių apie
DĖL SEIMO RINKIMŲ Į- į 30,000 randasi Brooklyne. 

STATYMO PAKEITIMO “Latviai ir estai apie 20,- 
( 00 yra didžiai sugeriami lie-

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, . 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų akių karAtį. atitaiso 1 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- -Ofiso Tel.: l’ROspect 6376 

... . . Aklinuose egzaminavimas daromas suVOje jau tiek priauginama, elektra, parodančia mažiausias klai- 
. , • ... T . da-s. Speciali- utyda atkreipiama įkad ne tik jais apsirūpina Lie mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 

.... . . taisai u<m. Valandos nuo 10 iki 8 v.tuva, bet galvojama ir apie Nedėnoj nuo 10 iki 12. oaug.ij ai-
sltikimq akys atitaisomu* be akinių.
Kulno* pigiau kaip pirmiau.

KAUNAS. — Linų Lietu-

jų eksportą.

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki S vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI&TAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO. ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l’aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848
Res. Tel. OROvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS.
2423 W. MARUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS^

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitari

Tel. CANal 6122

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

Seredomis Ir Nedėliomlu pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. Califorma Avė.
Telefonas REPublic 7868

Rcz. Tel.; HEMlock 6141
Rezid.: 2515 W. 69(h St.

DR. J. RUSSELL
• Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgus

2500 W. 63rd STREET
Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 iki 8:30

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis TeL CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ _
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589
Šiomis dienomis kelios če-1 

t'ivių bendruomenės, kadangi koslovakų ir portugalų fir- I 
pėdos krašte veikiančių Lie- jų rasės turi daug panašumo. : jnos kreipėsi į atitinkamas į- 
tuvos respublikos ir Klaipė-' “Prie Baltijos jūrų, tarp; gtaigae, teiraudamos dėl linų
dos krašto įstatymus) ir sąži-1 Dvinos ir Vislos upių, kur jie [eksporto iš Lietuvos. Tad jei! Pritaikyme akinių dėl viso- 
ningai eis seimo ar seimelio buvo apsigyvenę, apsaugoti bus susitarta, šiemet Lietuva kių akių?Ekspertas tyrimo a-

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

25 METŲ PRITYRIMO
T DR C Z VEZEL1S M. T. DUNDULISUfll Ui Al VLALL lu mufTiiJAs ir rnieuunt

! neįžengiamų miškų ir neišbei J eksportuos linus į Ūekoslo-va- kiy ir pritaikymo akinių 
damų balą, jie per kelis širn- kiją ir Portugaliją, 
tmečius ramiai gyveno. Jų ka
lba yra lotynų, graikų, sans- PLATINKITE “DRAUGĄ”

nario pareigas.
Pakeistas ir Klaipėdos kr.

Seimelio rinkimų įstatymas
Paskutiniame “Vvr. Žinių” 

numery paskelbtas ir Klaipė-' krito ir finų kalbų mišinys,
dos Krašto Seimelio rinkimų .Jie turi panašią dailę, 
įstatymo pakeitimas, kuris ! r aš i nė ją ir miziką. 
daug kuo panašus ir į Valsty- 'Tai yra ryšiai, kurie laiko tr- 
bės Si iiuo rinkimų įstatymo is tautas Brooklyne vienybėj.
pakeitimą.

Dar paskelbta viešojo atsi
skaitymo įst. ir įmonių prie-

Vyrai dirba prie siuvėjų, dir
btuvėse, geležies liejyklose ir 
nedidelis skaičius jų vaikų

žiūros ir apsaugos nuo pavo- pradeda tapti profesijonalais 
jaus iš lėktuvų įstatymų pa- “Nežiūrint didelio ameriko- 
keitimai. n^jimo, lietuviai dar daug do

10 P1ECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« l» a Pamoiia Vlvanl and l«- 
cludra fa<-« powrii-r. 11.04: Rnuj,. 7»c, 
Tl».ii» Crram ll.nn, Dapllatnry $1.44, 
Vaciai Aatrlna.nl »1.7». Bath Balt 1.44, 
Toll.t W«t.r »1 IS. P.rfum. 11.74. Brtl. 
liantln. 7»c. Rlcln Whlt.n.r 74c. Totai 
Valu. 111.04. Rpaclal prie, |147 tor all 
tan placaa to Introduoa thla lloe.

vardas ............ ..........
Adraaaa ...............................
Siunčiamo par pa*t« COL 

Pinigai grasinami. M 
napatanklataa.

fra J80.5th A Ntw YoA

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phw» CANal 0623

DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso ROUlcvard 5913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:30-1:30*

756 WEST 35th STREET

GluYTUJAS ir CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVEN UE

Tel. VlRginla 0086 
Ofiso vai.: S—4 Ir •—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutartį

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentlstas |

Gas X-Ray .
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franclscol 

Tel. Office Laf 3660; res. Vlrg. 0669 1

{VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OF1SA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 3 Iki 4 
vai. po pistų ir nuo 7 Iki 1:30 vai. 
vakaro. Nsdilloml* nuo 10 Iki 13

valandai dl«n«Talafoaaa MWway tilt

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARds 0814 

Raa: Tel. PLAia 2400

▼alandoa:
Nuo 10-11 v. ryto; l-l Ir 7-1 ▼. v.
NadUlaaia ana II UU 11 diwg

Phone Heinlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tek LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo I Iki 10 rytate __ i
iki I poplat - 1 11U 1:10 vafa»*« 
tfadO&oaiig ano U ryto Ori 1 ».».

Aatrlna.nl
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NUOMONĖS IR FAKTAI | taviški dienraščiai yra nuvei- DASĮĮ, D1XON
n T V * I D<V*KC DA»H VVATCH THE PKaŠo E. J. K. Reikia prisiminti “Draugo’

paremti} gausingų, lietuvių su- 
Dtaugo pirmojo pusią- važiavimų Dariem aerodrome 

pio viršutiniame - dešiniame pelitų metų ir socialistų uie- 
kanipe yra parašyta: “Drau- nraįėio surengtų menkutę šve 
gas, llie Mos t lnlluential Li- Pasaulinėje Parodoje tų 
thuanian Catholic Daily in ptt<\įų dienų, tariaus - Girėno 
America loks pareiškimas paminklas, be “Draugo” pa- 
nieko nereiškia, arba, geriau ianioS) ir dur nebflt buvęs pu.
sakant, jis savaime aiškus. Jei Matytas. Pavyzdžių yra tiek il
gu “Draugas” yra vienintė-
lis Amerikos lietutių katuli- šalia “Draugo” yra Atlie
kų dienraštis, jis tuomi pat rįko.je dar trys dienraščiai lie- 
ir yra įtakingiausias littuvių (uvįų kalba: du komunisti-
katalikų dienraštis Ameriko- niai, vienas socialistinis. Ko-
je. 1 urėtų būt: Draugas, The munistų įtaka lietuviuose vi- 
Most Influential Lithuaman sai 8jlpnutė. Socialistų dien- 
Daily in America , kaip, ro-į ra§^is priklauso taip vadina- 
dos, piimiau ir buvo. lies inai geltonosios spaudos ka- 
“Draugas”, ir tai galima sa- tegorijai. Daugelis jį skaito, 
kyti be jokio perdėjimo, yra ne bad rastų jame kų nors 
ištikrųjų įtakingiausias visų'gero> bet tik todėl, ka<? jis 
lietuviškų dienraščių Amen- įtenkina skaitytojo smarsu-
koje. Nesakau, kad jis yra di
džiausias, arba kad jis turi 
daugiausia skaitytojų. Bet fa
ktas pasilieka faktu, kad 
“Draugas” turi daugiau įta
kos lietuvių tarpe, negu bile 
kuris kitas lietuviškas dien
raštis. Paimkime vienų pavy
zdį:

Pereitų metų vienas lietu

mų, jo žemus geidulius.
To laikraščio sTraitvtojams 

nesvarbu kų jie skaito, bile 
tik “įdomu”. Jo įtaka Anie- 
tikos lietuviuose via menkaZ
ir paviršutinė. Argumentas, 
kad laikraščio skaitytojų skai
čiaus didumas rodo jo jėgų ir 
įtakų — nieko nereiškia. Bile

vižkas dienraštis užsrmanė kuris Chieagoa ku»kV kas aa- 
pats rengti transatlantinį skri luit« daug daugiau
dinų į Lietuvę. Gavo lakotų ‘'SWPT »‘OTies” » ta"> 1’“- 
ir ragino žmones paremti "»«'l aTkiči« k,d,nl,b n,“8u- 
skridimu, liet kur tau! Nesise-j Į""’;- “«atur,la>' **«•«« 
kė. Aukų kaip nėra, taip ir
nėra. Ragino, meldė, bet nie-
ko nebuvo. Skaitlingiausias ir 
didžiausias lietuvių elementas 
Amerikoje — katalikai nerė
mė skridimo todėl, kad ‘Drau 
gas’ nebuvo jo užgyręs. Ko-

Post” arba “Literary Dig- 
est”. Ar tat reikia suprasti, 
kad tokie šlykštūs žurnalai 
turi didesnę įtakų, negu šie 
paskutinieji vertingesni leidi
niai? Aišku, kad ne!

“Draugas”, be mažiausios 
dėl “Draugas” skridimo ne-iabejonės, yra įtakingiausias 
vžgyrė, visiems aišku. Daug, |lietuvių dienraštis Amerikoje, 
lal/ai daug, katalikų buvo (ir ■ Lietuviai pasitiki juomi to- 
tebėra) to dienraščio skaity- j dėl, kad jis įsteigtas ir val- 
tojai, bet tas dalykų stovio domas Amžinosios Tiesos pri- 
nepakeitė. Katalikai be ‘Drau 1 ncipais. “Draugo” pagrindai
go’ užgyrinio skridimo nerė- Dievas ir Tauta. Jie negali
įnė. Ir kų-gi. Skridimo rengė- mūsų lietuvių katalikų tautų 
jai turėjo išsižadėti savo “pri apvilti, todėl ir mes jo kiau- 
ncipų” ir nusileisti. Jie bu- somės ir jį sekame.
vo priversti “įsileisti” kata- -------------------
likų atstovus skridimo komi-'
tetan ir prašyti “Draugo’’
pagalbos. Kada “Draugas”!
matė, kad katalikiškas eleme- i
ntas, kurį jis atstovauja, yra
tinkamai atstovaujamas, tik
tada jis davė savo žodį lietu- .... . A, , . .. . , saicio, kuris turi pažymėti arviams: remkite skridimų! Ir ... . /, . .... . T ... tikrai to vaiko tėvai' yra liekas atsitiko? I visai trumpų .... , „ ,... ... tuviai ir ar nekalba iš jų ku-laikų lietuviai katalikai su- . , ..... T... ... , .. , ... . .. ris nors lenkiškai. Jei tėvas dėjo keliasdešimt tūkstančių , A. ............ , . ,. . ,, , . . arba motina kalba lenkiškai,dolerių skridimui. Koks tai . .. .i tai iš tokios senuos vaikas ne-

VILNIAUS LIETUVIŲ 
SIELVARTAI

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

viškų gimnazijų, nes reikalin
gas leidimas iš valsčiaus vir-

skirtumas!
Visi gerai žinome, kas pas

kui pasidarė. Matyt, kati tas 
šlamšto leidėjų nusileidimas 
katalikams buvo tiktai “ma- 
riage de convenance”. Atsie
kę savo tikslo, jie neperman 
dagiausiai parodė katalikų at
stovams duris.

Jau antri melai, kaip skri
dimas neįvykintas, pinigai ei
kvojami, atskiri asmenys pi
nigaująs, lietuvių tauta kelio-

DtV ANO OA»K VVATCH THE FI&HT 
VVITl: G-HEAT INTEPEST. THE KIAOTIANS 
M A ve OeSTBOVED SEVERAI. OF THE 
•MIRS AOO& WITH THElO
l»OXTRFVL pl&INTE&RA-riON RAV. 
TMtRe AC« VOVV ONUV TVVO 
AOOSIAN SKIRS UB.P-T .

Bv Dean Care
TmEiO skirs 1$ SREAHINC- ThROUOK 
OV» V*. Ali OF VlBRATiON RA* S/ 
THCy VVILL C«*SH vs 
ANY minute NOYN

UIKE A BUU.&T Twe 4hip cRasmeš"
*VlTW T^RRIR.C F-ORCe The lapgf
shir Suode n ly lorches ano «o«.cs 
COMPltTELY OUT OF COMTBOt- -

thb c»a»h thrcvv tmb CHierF 
AOAiNST FhP WAil HNOCKINO- Hll*l | 
SEn64.ES)>. OASH G-R, BS THE CONTROtSĮ

E VE GOT TO
Puuu OvT OF THIS

OASH IS NO*V THE ONLY ONE 
TKAT CAN SAVE THE SPACE SHIP. 
HE'S C-OT TO POLU iT THROl h.

C Am HE OO •-T“

VIETINES ŽINIOS
J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 

PARAPIJŲ CHICAGOJ
Rūgs. 15 d. — Aušros Var

tų parap.
Rūgs. 17 d. — Nekalto Plas. 

P. Šv. parap.
Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie

ro parap., Gary, Ind.
Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo 

parap.

bus įsteigti kiekvienoje vals-
■tyjoje, skriaus galva bus val- 
i stiškas Patariamas Komite
tas, kuris susidės iš atstovų 

Į darbo, biznio, agrikultūros, a- 
l pšvietos ir jaunimo. Preziden 
i tas nori, kad j»ats jaunimas

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Lietuvių draugija krašto so

stinėj. Badas Esunas pramša, 
VVashingtone susitvėrė

Rūgs. 1 d. draugija buvo 
surengus piknikų, apie kurį 
rašė ir \Vasliingtono Sunday 
Star.

irrap., Spring Valley, 111.
Šv. Antano parap., Kewanee, 
III.

Kitos parapijos, k. a. Chi- 
cago Heights, III., Rockford, 
Ilk, Waukegan, Ilk, VVestville,

Pavogė automobilių su m.e- 
ga-nčiu vaiku. J. Myscofski, 
4714 S. llarding pranešė 
lieijai, kad prie Archer ir 35

. lietuvių draugija (American 
turėt,, sprendžia,m, balsu v,. Lithuanian Society). Valdy-
šame tame klausime. T ,,bon įeina: R. .J. Esunas p.-rni.,

Visas programas veiks perlviee pirm.: dr. J. Brazinsky, . .
metus. Prezidentas, pasklida--Albina Adgas, J. Zollnsky, dr. ^aiu au omo|
nias tam tikslui net $50,000,-
000 sakė, “pripažintas 1‘ak-

Niekoto Volkoff, T. Milius, biliua- Automobily tuo tarpu 
miegojo 7 m. jo sūnus Edvarų 
das. Iki šeštadienio dar nesu-

W. J. Sharkey, Morris Gar-
111., Kenosha, Wis., Milwau-Įtas, kad kuomet vėl prasidės j finkie, sekr. Genovaitė Pet-
kee, Wis., Sliebolgan, Wis., 
Ručine, Wis., East St. Louis,

Spalių 6 d. — šv. Pranciš- Ilk, St. Louis, Mo., Sioux Ci-
kaus parap., Indiana Harbor, 
Ind.

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap.

Spalių 27 d. — Šv. Antano 
parap. Cicero.

Lapkr. 3 d. — Šv. Onos pa-

ty, Ia., Omaha, Neb., ir kitos 
prašomos pasirūpinti pasiski
rti dar neužimtas dienas, (pa
tartina apie vidurį savaitės) 
iki lapkričio 10 d. ir tuojau
pranešti šiuo adresu: kun. A. bų.” 
Linkus, 12259 Emerald Avė., 
Chicago, III. (Tel. Pullman 
1200).

Kun. A. Linkus

normališkas bizniškas veiki- \avage, ižd. J. A. Gabralowitz,1 įastas nei automobilius, nei 
mas ir kuomet bus progų dėl?fin ražt Leonora S. Sieruta. ' vaikas, 
privatiško darbo, tai ši nedir-
bančio jaunimo problema bus 
išrišta. Bet dabar mes prive
rsti kų nors daryti. Jie pri
valo turėti savo progas mo- 

įkyklose ir progas prie dar-

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.

NEDIRBANČIO JAUNIMO 
PROBLEMA

Neseniai prezidentas Roose- 
veltas išleido įsakymų įsteig
ti Tautiškų Jaunimo Admini
stracijų. Administracijos už
duotis bus: aprūpinti indus- 
trialį lavinimų, jiašelpinius da 
rbus ir progas toliau tęsti mo 
kslų. Bet šis darbas liečia tik 
šio krašto jaunimų, skaičiuje 
apie 500,000 visam krašte.

Tuo programų, apie 100,000 
jaunimo abiejų lyčių, virš 16 
metų amžiaus, kurie negali 
lankyti augštesnės mokyklos

Planas šaukia mobilizavimų Į 
valstijinių, indiistrijinių, kotu- Į 
ercijinių, agrikultūrinių bei a- 
pšvietos jėgų, kad parūpinus 

dėl stokos lėšų, pragyvenimui j darbų ir teikus kitų praktiš- 
ir kitiems reikalams gaus $6.- ^ų pagelbų nedirbančiui jau- 
00 j mėnesį. 'nimui. Industrijos užima svar

bių rolę šiame programe, nes 
kelis

Nedirbantieji, baigę augste- ,... . . Iper pereitus kelis menesiusmes mokyklas, žemiau 25 nie- .... . .vadovau ancios industrinės o-

gali į gimnazijų Įiatekti, nors 
ta šeima save laiko lietuviška 
ir net už lietuvybę kovoja.

Vilniaus kunigų seminarijo
je dar nuo pat jos įsikūrimo, 
t y., dar nuo devynioliktojo 
šimtmečio, dėstoma lietuvių 
kalba, tačiau jos labai mažai 
išmokoma. Kunigai }>aruošia- 
mi, kad galėtų prisitaikyti pr
ie lietuviškos aplinkos ir plė
stą lenkinimo darbus. Tikrie
ji lietuviai, baigusieji semin-

likų kartų apvilta. Bet visa “rijų grūdami į lenkiškas pa
tai jau neliečia niflsų klausi
mo. Aš norėjau paduoti vie
nų pavyzdį “Draugo” galin 
gos įtakos ir jėgos. Yra ir dau 
giau tokių pavyzdžių, tik rei
kia pažiūrėti į katalikų skait
lingas ir didingas įstaigas į>o

rapijas, o lenkai į lietuviškų- 
sias.

Visos lietuviškos organiza-

'susipratimas didėja ir pakol 
kas dar įstengiama atsispirti 
prieš nutautėjimo bangų.

Yra net tokių valsčių, kur 
lietuvybė žymiai sustiprė
jusi, o jaunimas stoja 
vien tik į lietuviškas or-

1 ganisacijas. Kai kur lie
tuviškos organizacijos su- 
būrusios iki 20% viso

jaunimo.
Tačiau taip ilgai išsilaikyti 
prieš lenkų spaudinių bus sun 
ku, jei tuo nesirūpins Nepri
klausomos Lietuvos valdžia. 
Vietiniai lietuviai yra labai 
susirūpinę išsivadavimu.

Vilniaus klausimų mažai 
kas kelia. Žinoma, lenkui tuo 
labai patenkinti. Gyventojų 
tarpe kai kur net jaučiamas

tų amžiaus, kurie tik nori lan
kyli kolegijų, gaus piniginės 
pašalpos $15. į mėnesį. Tokia 
pagelba bus duota net 120,000 
jaunimo.

Parinkti jaunieji bus lavi
nami tarnauti valdžios tarny
boje. Svarbu rasti darbų tie
ms, kurie baigė kolegijų mok
slus 1935 m. Tūkstančiai to
kių, kurie baigę mokyklų ne
gali rasti darbų, gaus progos 
sugrįžti prie mokslo, prie spe
cialių kursų.

Aubrev AV’iiiiams, Federal 
Emergency Relief Admlnis- 
tration, administratoriaus pa- 
gelbininkas bus direktorium 
Tautiško Jau-mo Admin., Jo- 
sephine Roche, Iždo Sekreto
riaus pagelbininkė, bus galva 
administracijos egzekutyvio 
komiteto. “Jaunimo Skyriai”

rganizacijos sakė, kad, gal, į- 
vyks galimas trukumas paty
rusių darbininkų. Viena orga
nizacijų skaito, kad trukumas 
apie 120,000 patyrusių darbi
ninkų metalo pramonėje yra 
viltis atnaujinimui normalių 
operacijų. FLIS.

NAUJOS RAMOS
Pamatykite ir pasiklausykit

PHILCO
ZENITH

GENERAL ELECTRIC
yra gerokai ištobulintos. 

Kainos nuo
<20.00

iki

<175.00

cijos visokiausiais budais yra .nusivylimas, ir nevienas ima 
persekiojamos. Už lietuviškas ka|bėti, kad jau gal nebeteks 
dainas statomi protokolai irlgfį^į prje suvienytos tėvy- 
dedainos piniginės baudos. Da ja"s.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
ir

T £ V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

^EPublic 8340

visų Amerikų: akademijas, ko
legijas, ligoninę, t.t. Be ‘Drau 
go’ paramos jos vargiai būt 
buvusios įsteigtos. 0 iš kitos 
pusės pažiūrėkit, kų kiti lie-1 Tačiau, nežiūrint to, lietuvių

žnui nukenčia visa? nedalyva
vusieji lietuviškuose vakaruo-
„e, ne. nubaudimui pakanka rei^. N<'pr‘k?““'n0J
žinoti, jog tai yra lietuvis.

Pasak vilniečių, šitais rei-

Lietuvoj labiau susirūpintu

Alb. Stanelis.

EŽERSKIS Ifi SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. M1CHIGAN AVĖ 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris
patarnautoja.

los. F. Badrik, lac.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

IMlrMH* tnkitMnM
« ir Sr»fe>*MU«

-.... — -o
Dldilsasla pualikh) tirfctim

OkluMoj
V

8uvlrt 60 metų prityrimo 
-------------o-------------

•'trfcrta tiesiai iš dirbtuvės b 
taupykite pinigns

He» atlikome darbį daugeliu) 
lymesnii) Cbicagoa Lietuvio

527 N. WESTERN AVI
aru Orand A»»

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkas 1410 So. 49tli Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

I. F. Radijas
S. M. Skadas
I. J. Zalp

668 West 18tb Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 4Gth Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Eadtte 
Lathamcz ir Saaas

4605-07 So. Hermi tage Avė. 
Pilone YAltds 1741—1742

2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

I. Lialeaidas
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAEayctte 3572
3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUlevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

SEn64.ES
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Kova Prieš Ankštas Mėsos Kainas
Chicagoj pradėjo organizuo-1 lytis ir mėsos ir kitų mais- 

tis moterys - šeimininkės ko- to produktų kainas numušti.f
vai prieš neapsakomai aukštas 
mėsos kainas. Kiekvienoj ko
lonijoj įvyksta šeimininkių 
mitingai. Ir, sakoma, kaip 
greit visos šeimininkės susi-

Man rodos. geriausias ko
vos būdas, tai reikalauti vy
riausybės, kad ji kontroliuo
tų maisto produktų kainas,
atsižvelgus į algų skalės au-

organizuos, taip greit paskelbs kgtumą fiūtų praktiSkiausia, 
boikotą ir nepirks mėsos ket- kfld vvriausvbė nustatytų kai 
yirtadieniais, . penktadieniais nag> kiek tur6tų gauti farme. 
ir šeštadieniais. Sakoma, per _ aUgjntojas maisto pro
tas tris dienas jos pikietuos 4^^ turėtų pelno gauti oo- 
mėsos krautuves (bueernes) ir nirnission liouse, maisto paga- 
atkalbinės tas moteris, kurios inįntojaj jr j0 pardavėjai su- 

,norės tomis dienomis pasipir- vartotojams (kostumeriams). 
kti mėsos. Nors šeimininkės Tįk vaIstybei panaSiai sutva- 
yra labai kantrios, bet, tur- rkjUs maįsto produktų kai- 
būt, ir jų kantrumas išsisė
mė. Jos pirmutinės sutinka tų 
sunkių naštų — aukštas kai
nas maisto produktų.

Jos pamatė ir įsitikino, kad 
jų vyrų uždarbis (algos) jo
kiu būdu neatsako maisto bra
ngumui. Tat, priverstos orga
nizuotis ir

n p 4 n n a s

(Acme Photo.)

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

ŽINIŲ - ŽINELĖS Kelly prašomi išleisti - pro
klamuoti konstitucijos dienų 
rugsėjo 17. Taip i>at, kad ta 
dienų būtų mieste ir valsty
bėj šventė: būtų uždarytos 
mokyklos ir viešieji ofisai, 
kad visi gyventojai dalyvau-

Šuo išgelbėjo žmogaus gy
vybę. Prie 24 ir Throop gat
vių į kanalų įkrito Steve Ska-
ritka, 906 W. 19 St. Priplau I. , .•7'?.. " . _1., . , F į tų konstitucijos paminėjime,
kęs pne krašto ir negalėda-1 ™ , ... ••... . Chicagoj konstitucijos panu-

nas, jos būtų daug pigesnės 
ir prieinamesnės visuomenei.

J. J.

PADĖKOS ŽODIS
Šiuomi reiškiu nuošird. pa- 

išvvstvti kovų i dėkos visiems, kurie kokiu
prieš aukštas maisto kainas.

Daugelis mūsų šeimininkių 
kalba, kad labiausia jas iš
naudoja lokaliniai mėsos krau 
luvininkai (bučeriai). Su to
kiomis mintimis negalima su
tikti, kad lokaliniai bučeriai 
būtų kaltininkai aukštų mė
sos kainų. Tikrais kaltininkais
vra kas kitas.

nors būdu prisidėjo prie mū
sų parapijos pikniko, įvyku
sio rngp. 18 d., Birutės dar
že: geriems parapijonams, kai 
mynams - prieteliams, darbuo 
tojams, gerb. biznieriams au
kotojams, trokų savininkams 
— P. Norkui, Ad. Stugiui; V. 
Vielini, Theod.. Mitui, Grigo- 
ravičiams ir k.

Paimkime, pav., praeitos Stambesnes aukas aukojo 
savaitės statistikų, kiek at- Lewis Style Sbop, suknelę, P. 
gabenta kiaulių į Chicagos, Varpueianskienė — 3 šmotų 
stokjardus ir palyginkime tos rankų darbo setų; pinigais: 
pačios savaitės praeitų dvie- ( Ogentų šeimyna $2.00, J. No
jų metų skaičių. Pamatysime i rkai $1.50, po $1.00: P. Kil- 
didelį skirtumų. Praeitų sa- mitz, P. Meldžius, Vazniai, J. 
vaitę kiaulių į Chicagos stok- Čepulis, Gab. Stakauskas, A. 
jardus atgabenta 46,382, o į Pučelis, V. Vaičkienė, O. Bal-
20 didžiųjų šio krašto mar- 
ketų — 211,000. Gi praeitais 
metais tų- pačių savaitę kiau
lių į Chicagos stokjardus at
gabenta viso 72,000, o į 20 
didžiųjų krašto marketų — 
311.000. Dabar, užpereitų 
(1933 m.) tų pačių savaitę bu
vo suvesta į 20 didžiųjų mar-

-v ketų visam krašte 1,507,000 
kiaulių. Iš to kiekvienam ai
šku, kad šįmet yra visam kra
šte kiaulių trūkumas.

Na, o kokių gyvulių pasiro
do trūkumas markete, tų ir 
kainos pakyla. Daleiskime,

kauskienė, J. Pelekšienė, V. 
Sudaitė, Ona Rudminaitė, O. 
Ješelskienė, B. Žemgulienė, S. 
Šimkienė, G. Panavas, Tata- 
rienė, $1.10 B. Kavaliauskie
nė, A. Žalnierūnienė, kiti su
rinkti smulkiais.

Biznieriai kurie prisidėjo 
aukomis: F. Urbelis, D. Rose- 
mley, Joe Eder, Harry Jas- 
per, Food Mart, J. Kinčinai, 
W. Kareiva, Povilaičiai, Cei- 
cenas, L. Vaičkienė, Žakas, 
Mr. Rudokas, K. Būras, Joes’ 
Meat Market, Adams Meat 
Market, Planeckis, Kraučifl-

1933 m. gyvos kiaulės svaras (pienė, Sereikienė, Valentinas, 
kainavo nuo 2% iki 3%c. Pra-, Stankus, Marozas, Ward’s 
eitais 1934 m. kainavo nuo Bread Co., Silvercup Bread 
4% iki 71/2c., o šiais 1935 m. Co., Pivaronas, Aleksas, A.
kainuoja nuo 91/2 iki 14c. Tai
gi didelis skirtumas su gyvos 
kiaulės svaro kaina, negu bu
vo praeitais dviem metais. 
Žinoma, kiaulių ir kitokio mai 
sto produktų trūkumu marke
te pasinaudoja spekuliantai — 
pelnagrobiai. Jie iš to krau
nasi didžiausius turtus, begė
diškai apiplėšdami visuomenę. 
Tat ir nedyvai, kad šiais sun
kiais depresijos laikais, stok- 
jardų magnatai padaro milži
niškus pelnus.

Jeigu stokjardų magnatai 
i sumažintų sau pelnus, mėsa 

? ir kiti maisto produktai žy
miai atpigtų. Bet vargu iš jų 
bus gražumu sulaukta. Rei
kia visoms šeimininkėms ko
voti prieš tai. Tik per kovų 
mūsų šeimininkės atsieks sa
vo tikslo ir privers stokjardų 
magnatus su jų kovomis skai-

Misevičiai, Joe Mondziejews- 
kiai.

Atsiprašom, jeigu kų nepa- 
tėmijom. Daug šiam piknikui 
pasidarbavo, renkant aukas 
nuo biznierių, Elena Gedvilie
nė, B. Kai vaite, Sereikienė ir 
Kraučiūnienė. Visi ir visos 
dirbo rūpestingai parapijos 
naudai.

Mūsų sodalietės dirbo kaip 
bitelės. Parap. komitetas žiū
rėjo tvarkos. Tiktai gaila, kad 
ChicagOR oras sulaikė žmones 
nuo pikniko. Bet, kurie buvo, 
linksmai praleido laikų. Dar 
sykį, tardamas ačiū, lieku su 
tikra pagarba

Kun. A. Skrypkus. 
ftv. Kryžiaus par. kleb.

Atmintinės apeigos už Jane Addams. Tos apeigos buvo laikytos Grant Parke, 
dane Addams buvo plačiai pagarsėjusi “sočiai worker.”

mas savo jėgomis išlipti, pra
dėjo šaukti pagalbos. Netoli 

! pro šalį ėjo nepažįstamas žmo 
gus su policiniu šuniu, kuris,1 
pajutęs žmogaus nelaimę, pra ĄŽUOLUS 
dėjo kaukti ir atkreipti savo 
pono dėmesį. Pašaukta polici
ja Skaritkų ištraukė iš van
dens.

Konstitucijos diena — šve-

nėjimas įvyks rūgs. 17 <1., Sta- 
diumė.

EKSPORTUOS 
I SUOMIJĄ

KAUNAS. — Atitinkamose 
įstaigose gautas vienos suo
mių firmos pareiškimas, jog 
ji nori iš Lietuvos į Suomijų

ART. JUSTAS KUDIRKA
ATIDARYS STUDIJĄ

BRIGHTON PARK. — Va- į 

rgon. art. Kudirka šiomis die- , 
nomis rengiasi atsidaryti nau į 
jų muzikos studijų adresu ! 
2659 W. 43rd gat.

Jis neseniai persikėlė į tų 
vietų ir labai moderniniai jau 
turi įrengęs savo studijų. A- 
tidaryti mano apie rugsėjo 15 
d. Registracija mokinių jau 
prasidėjo. Dvylika aspirantų 
piano, balso ir smuikos jau 
užsiregistravo.

Piano ir balso mokins Ku
dirka, o smuiko prof. A. Žy- 
danavičius, žymusis smuikini
nkas - virtuozas. Ic.

KRAJERIŪTĖ PAS PIEŽUS
BRIGHTON PARK. — Jau 

na veikėja iš Rocbester, N. Y., 
slaugė, Emilija Krajeris, at
vyko Chicagon vakacijų ir 
apsistojo pas jaunuosius Pie- 
žus, 4436 S. Fairfield gat.

Viešnia lanko lietuvių kul
tūrines įstaigas ir žymesnes 
Chicagos viėtas. Taip pat da
lyvavo ir vargonininkų ban- 
kiete pereitų trečiadienį. Rap

RASTAS NAMIE 
NEGYVAS

Rūgs. 7 d. rastas namie ne
gyvas Kazimieras bučius, 58 
m. amž. Apie 35 metus jis iš
gyvenęs namuose, 4514 South 
Wood gat. Šiandien bus tiria 
ma jo mirties priežastis. Ve
lionio kūnas yra J. F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 So. Her- 
mitage avė.

Sulaikė išklausinėjimui. Po
licija sulaikė John Okonievs- 
kį, 29 m., 4718 So. Paulina 
St., išklausinėjimui dėl pen 
kių padegimų vienam užpaka
linėje gatvaitėj bloke ant S 
Paulina nuo W. 47 gatvės.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Pakviestas į nacijonalj Eu
charistinį Kongresų. Atvykęs 
iš Clevelando Columbo Vyčių

TAMOŠIUS GRIGALIUS
tmirė rūgs. 7 d. 1935 m. 8:00 
vai vak., sulaukęs 70 metų am- 
žaus.

Kilo ift Suvalkų red.. Višty
čio parap., G&lkiernio kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną, sūnų Vladis
lovą ir marčių ii sūnų Tamo
šių ir dukterį Marijonų Ged
vilienę, taip pat žentų Jonų ir 
ginines.

Kūnas pašarvotas Koplyčioje 
1735 Wabansia Avė. Laidotu
vės (vyks trečiadieni, .rugsėjo 
11 d., 1935. Iš Koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas j fiv. Myko
lo parapijos bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į fiv. Kazimiero ka- 
pnea

NnoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Moteris,
Duktė ir Giminės.

Sūnūs.

Laidotuvėms patarnauja Di
rektoriai Lachavvlez ir Sūnūs. 
Telefonas CANal 2515.

A. t A.
SODAUSKAS

ANTANAS
jrolrė Rugrs. 7 d. 1935 m. 7:15 
ryto. sulankęa punės amžiaus.

Kilo ift Tauragės apskričio, 
Tauragės parap., Rešklų kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
gimines Simonų Petrauskų ir 
Agotą Petrauskienę. Jurgj ir 
Julijoną Pūkelius ir Jų šeimas 
Ir daug kitų giminių, o Lietu
voje dvi seseris Ir gimines.

A. a. Antanus Sodauskas gy
veno 663 1 So Maplevvood Avė., 
Tel REPubile 8725.

laidotuvių reikalais rūpinasi 
Simonas Petrauskas.

Kūnas pašarvotas Eudelkio 
Koplyčioje 4606 So. Herinltuge 
Avė. laidotuvės Jvyks Antra
dieni Rugs. 10 d. 1935. Iš Eu
delkio koplyčios 9 vai. bus at
lydėtas j Gimimo Panelės ftvč. 
par&pjos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingom pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J ftv. Kailmlero kapnl- 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d ra u gus-ges Ir pažy
stamus dalyvauti šiose laidotu- 
vės6.

Nuliūdę: Giminė* Petrauskai, 
Piikelal Ir ilmig kitų giminių.

laidotu vinis patarnauja di
rektorius J. F. Eudelkls Tel. 
YARds 1741.

ĮOIIN P. E\VALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morigicio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo.etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i;.\<i i.\'K.ih

4-to laipsnio sekr. Charles Guh- Horner ir ™1°™» iwžti »žuolin5s medžiagos. 
Chilcote oficialiai pakvietė ~
inajorų Kelly dalyvauti naci-
jonialiain Eucharistiniam Ko
ngrese, kuris įvyks Clevelan- 
de rūgs. 23 — 26 dd. Chilco
te sako, kad į Kongresų at
vyksiu virš 200,000 maldinin
kų iš viso krašto.

CLASSIFIED
ACTOMOBILE8 AUTOMOBILE®

EMIL DENEMARK INC.
===== Vartotų Karų Bargenai ===

JONAS MICKELIŪNAS
mirė rūgs. 7 d. 1935 m. 9 vai. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskričio, Li- 
gunnj parap., Anžollnės vien
kiemio kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

Seseirj Emilijų Kazakauskienę 
(Kasa), švogerj Jonų. brolj A- 
leksų, brolienę Ir pusbrolj Juo
zapa Mickeliūnų, pusseserj Ju
lijų Pumtutlenę. du dėdes; An
tanų ir Pilypų Lakai, ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje Mo
tinų. du brolius ir dvi seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikio Koplyčioje 3319 So. Li- 
tuaniea Avė. Laidotuvės jvyks 
Seredoj rugsėjo 11 d. Iš Ma
žeikio Koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas Į fiv. Jurgio parap. baž
nyčių. kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drangus-ges Ir pažy
stamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Sesuo, Brolis. ftvo- 
gerls, Brolienė Ir Giminės. . .

laidotuvėms patarnauja Di
rektorius 8. P. Mažeika. Tele
fonas YARds 1138.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS, i

Jeigu jūsų organai silpni Ir lūs 
Jaučiatės senu. priimkit NUGA-TONE 
— tų pastebėtinų vaistų, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU- 
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusilpnėjualua organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurj kle- j 
krienas nusilpnėjęs arba liguistas as- J 
muo turėtu vartoti. Jie padarys kiek
vienų sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda ;

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

BUICK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas............ <895
BUTCK *35, Club Sedan su trunk. garantuotas ........................ <825
BUICK ’85, 5 Sedan 47, garantuotas........................................... »7®f4
BUICK ‘34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant........................ <895
BUICK ’34, 5 Sedan 57, pulkus karas, garant............................. <895
BUICK ‘33, 5 Sedan 87, tobulas, garant................................... <895
BUICK ‘32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant ................. <495
BUICK '31, Sedan 91, geroj tvarkoj.............................................<395
BUICK, ‘29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... <95
BUTCK ‘29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas .......................... <95
BTTTCK *30. 7 Limo. Šeši drat. ratai, eina O. K........................ <225
CADILLAC ‘30. 7 Sedan. pertaisytas ........................................ <BM»5
CADILLAC '30, 7 Sedan. labai puikiam stovy..........................<495
CHEROLET '30, 2 durų Sedan, Svarus mažas karas ....<225
DODGE '28, 5 Sedan, žemai apkalnuotas .......................... .. <85
FORD '34, Convertlble Coupe, pirmos rūšies ..........................<425
HTTDSON. '29. 5 Sedan. bėga O. K................................................ < 95
LA PAULE '31, 7 Sedan, toobulam stovy .............................. <595
LA SAULE '31, 5 Sedan, pulki vertybė ........................................ <495
LA SAULE '30. 5 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ <345
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ........................................ <195
LINCOLN ’8<J, 5 Sedan. labai pulkus ........................................ <295
NASH '32, 5 Sedan. geras mažas karas .......................... .. . <285
OLD8 *30. S Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj ............................... <225
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy’ ................. <875
PACKARD *31. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................. <395
PACKARD '30, 7 Sedan, puikiam stovy ............................... <325
PIERCE *30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...............................<195
PONTTAC '34. 4 Durų Sedan. kaip naufas ..............................  <495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

PAIF.ftKOJrMAI
PATRAKAU VINCENT SMTLING. 

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

BF.NBON OFISAS

IŠHirpnduoja ofisas ant virSaua ap
viltose valstlnyčlose. Nepriimkite pa- J tiekos AtsiSankite:
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL , 
— Idealų Lluoauotojų vidurių 25c Ir 
50c

5108 Archer Avemie.

REIKALINGI DARBININKAI

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telepbone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4611 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. (513 8 ROCKWEI,L ST 
Telephone: REPubile 9728

Rea. 1227 8. 50tb AVĖ., CICERO 
TCenbone- CTCERD

Buy glovos wlth whaf 
It suves

Nerslk mokėti 5<e. u< 
dantų mostj. Llsterin. To- 
otta Pašte gaunama po >6o 
Tėmyk. kaip gerai JI vėl ' 
kla Jų vartotadama* o»» 
n.etue sutaupai ««

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Rez, 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Marlan Hills Semlnary, Suit«oį°^ - FRAnklin 6990 
į 188 W. Randolph St.

Hitisdale, III. Chicago

Rev’Br‘v,tkus- JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Oermak Road
(West 22nd St.)

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

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPubile 9(00

BIZNIERIAI GARSINKITĖS
I

! “DRAUGE”

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ ^7.00 J


