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ITALIJA PASIRENGUS 2YGIN ŠIO 
RUGSĖJO 24 DIENA

APIE TAI TURIMA ŽINIŲ ETIOPIJOS 
SOSTINĖJE

T. Sąjungos susirinkimo prezi
dentu išrinktas min. Benes

( ADDIS A B AB A, rūgs. 9. 
— Etiopijos imperatorius Hai 
le Selassie įsakymu į Ogaden, 
arčiau sutrauktos italų ka
riuomenės, pasiųsta 25,000 gal 
las giminės raitelių, kurie y- 
ra garsūs kaipo atkaklieji ka
riautojai.

Tuo tarpu čia plačiai kal
bama, kad Etiopijos autorite
tams pavyko pagauti italų, 
slaptų pranešimų, kad šio 
įugsėjo mėn. 24 d. italų ka
riuomenė iš Eritrea kolonijos 
pradės veržtis Etiopijon. Nie
kas tačiau negali pasakyti, ar 
tas pranešimas yra teisingas.

ŽENEVA, rūgs. 9. — Šian 
dien čia atidarytas metinis T. 
Sujungus susirinkimas. Atsto 
vaujamos 53 valstybės.

Susirinkimo prezidentu iš-

MUSSOLINI KALBA UŽ 
TAIKA IR UŽ KARĄ '{

ROMA, rūgs. 9. — Italijos ! 
diktatorius Mussolini vakar I 
sakė dvi prakalbas. Vienų ka-1 
ro veteranų tarptautiniam su- j 
važiavimui, o kitų — fašistų 1 
jaunuoliams. I

Kalbėdamas veteranams jis i 
reiškė pageidavimo, kad pa- ( 
saulv viešpatautų taika, o. fa
šistų jaunuoliams šaukė: Mes • 
žygiuosime stačiai pirmyn!

Žinovai šiaip aiškina šių 
Mussolinio minčių nesuderini- 
mų. Sako, diktatorius tikrai 
pageidauja taikos, bet nieku 
būdu ne Italijos kaštais.

Dienųi prieš tai Popiežius 
kalbėjo į veteranus Šv. Petro 
bazilikoje apie taikų. Kai kas

PAŠAUTAS IR SUNKIAI SUŽEISTAS

U. S. senatorius Huey lxmg iš Louisiana valsty
bės užpuoliko pašautas ir sunkiai sužeistas Louisiana 
valstybės rūmų koridoriuje, Baton ltouge mieste.

(Acme I’hoto.)
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rinktas Čekoslovakijos užs. i sako, kad Popiežiaus ka'lba pa 
reikalų ministeris Benes. Iš veikė Mussolinį ir jis tų pat-' 
53 balsų už jį paduota 49. pakartojo veteranams.

Kandidatu į prezidentus bu Kas kita yra jam kalbėti 
vo statomas Airijos vyriausv- fašistams jaunuoliams. Apie > 
bės tarybos prezidentas de 40,000 jų susirinko Venezia 
Yalera. Prieš balsuojant jis rūmų aikštėn. Mussolini 
atsisakė kandiduoti. Tai pada balkono šaukė:

SURINKTA DAUG 
MOKEseiu

WASHINGTON, rūgs. 9. 
— Vidaus mokesčių komisio- 

* [nierius G. T. Helvering pa- 
!s Į skelbė, kad U. S. valstybės iž- 

jdo vieneriais metais iki per- 
Diaugai, aš žinau, ko įeito birželio mėn. 30 d. suko- 

Užėmęs prezidento vietų norite iš manęs girdėti. Mes lektUota daugiau • kaip 3,2& 
min. Benes pareiškė, kad bū- žygiuosime stačiai pirmyn! miiįjonaį jol. mokesčių. Tai# 
tų didelė klaida slėpti šio mo- Ar to norite girdėti?” “Taip,' giais metaįs gį išleista ke- 
mpntn ravnin. kuris orpsia lainf” p-riansmincni sušuko JetaS bilijonų daugiau

Kadangi kelinti metai išlai
dos vis daugiau didinamos, 
tad' auga ir valstybės skolos.

rė ministerio Beneso naudai. 1 “

mento pavojų, kuris gręsia taip!" griausmingai 
pasauliui. Paskiau jis pridu- minios, 
rė: “Turiu vilties, kad taika 
yra tarp galimumų

KATALIKO JAUNIMO 
KONGRESĖLIAI

D’ANNUNZIO PUOLA AN
GLIJĄ IR T. SĄJUNGĄ
PARYŽIUS, rūgs. 9. — 

Žinomas italas poetas Gabrie- 
lis D/Annunzio parašė laiškų'KAUNAS. — Visoje Lie

K'oje įvyko keliasdešimt pa-į Prancūzijos prezidentui Leb- 
vasari n inlcų kongresėlių ir, run. Jo laiškų prezidentui įda- 
švenčių. Iš jų didesni buvo^vė Italijos ambasadorius Pr- 
Lazdijuose, Užventy, Plokš- ancūzijai.
čiuos, Balbierišky, Tirkšliuo- Poetas kviečia prezidentų 
se, Plateliuos, Kybartuos ir Lebrun, kad Prancūzija gel- 
kitur. betų Italijai užkariauti Etio-

iVasarų buvo daug tokių pijų, kuri esanti barbariška
šventadienių, kai pavasariniu ir reikalinga civilizacijos, 
kai kartu triumfuodavo visuo Be to, karčiais žodžiais puo
se Lietuvos kampuose.

LIET. BIUDŽETAS 
1936 M.

KAUNĮAS. — Valstybės 
biudžetas 1936 m. jau ruošia
mas ir, atsižvelgiant į nesi
liaujantį ūkio krizj, numato
ma sudaryti dar kiek mažes
nis už pereitųjų metų, bū
tent, tik apie 200 mil. litų.

KAUNAS. — Bazilikos vik. 
kun. J. Marcinkus išvyko į

NACIŲ POLITINIS 
SUVAŽIAVIMAS

la Angliju ir T. Sųjungos ta
rybų, kurios mėgina statyti 
kliūčių italų žygiams Afri
koje.

MENININKŲ MEMO
RANDUMAS

NACIAI GINKLUOJASI 
RYTŲ PRŪSIJOJE

Goeringas kolioja lietuvius dėl 
“teroro” Klaipėdoje

BERLYNO NAUJO VYSKU 
PO PROGRAMA

BERLYNAS, rūgs. 9. —
Berlyno vyskupijos naujas vy 
skupas Konradas Preysing 
po savo ingreso išleido gany
tojiškų laiškų tikintiesiems. KARALIAUČIUS, rūgs. 9. l-.ietijos dalis ir be atidelioji- 

A akar visose vyskupijos baž-— Vokietijos oro ministeris Ino bus fortifikuota, taip kad 
nvciose skaitytas šis laiškas. ,įr Prūsijos premjeras gen. niekam nebūtų prieinama.
\vskupas tarp kitko pareiš-j Beringas kalbėdamas Nie-‘ Prūsijos premjeras neužmir 
kia, kad Katalikų Bažnyčia y-moniene, rytų Prūsijoj, pa- šo pakolioti ir lietuvių dėl jų 
ra palanki valstybės unijai! reiškė, kad vyriausybė įgink- tariamo “teroro” Klaipėdoje 

luoja šių Vokietijos dalį, ku- prieš nacius. Jis reiškė pagei 
ri susijungia su Lietuvos šie- davimo, kad turi būt pagerin 
na. , ta situacija Klaipėdoje: Tik

Gen. Goeringas sakė, kad ■ neminėjo, kas tai gali pada
lytų Prūsija yra svarbi Vo-}ryti ir kokiu būdu.

su liaudimi. Tačiau pats Die
vas turi vadovauti šiai uni
jai.

“Mes pripažįstame tik Die
vo valdžių ir Dievo žodžius, 
kurie yra: “Aš esu valdovas 
tavo Dievas. Neturėsi kitų 
dievų, tik mane vienų,” rašo 
vyskupas.

Berlyno vyskupijai progra
mų vyskupas taip apibudina:

PAŠAUTAS IR SUNKIAI SUŽEISTAS 
U. S. SENATORIUS LONG

Dievas visur, Dievas vi , Senatoriaus sargai ant vietos 
suose darbuose. Dievas vra - — . -

nušovė pasikėsinto ją
Dievas yra 

danguje ir žemėje (ant že
mės) tėvas ir tik Jis vienas'
turi būt šlovinamas ir garbi- ^j0 9. — Pašautas senato- 
nainas.” rius Long kovoja su mirtimi.

Vyskupas vakar pirmų kar-\ Dukart jam padaryta krau-

MAJORAS KELLY TURI 
PATAISYTI DARBO 

PROJEKTUS
WASHINGTON, rūgs. 9. 

— \VPA direktoriai pasiuntė 
atgal visus (’hicago majoro 
Kelly sustatytus viešųjų dar- 
lių projektus, kurie neatitin
ka WPA planams ir tvarkai. 
Reikalaujama, kad būtų pa
taisyti.

WPA direktorius Hopkins 
daugiausia nepatenkintas pa
žymėtu darbininkams atly

tų sakė pamokslų per pamal
das Šv. Jadvygos katedroje, 
kuri buvo kupina tikinčiųjų. 
Paskiau jo pagarbai buvo su
rengtas pokylis Sporto rū
muose. Dalyvavo daugybė ka
talikų.

KRUVINI RINKIMAI LEN
KIJOS SEIMAN

VARŠUVA, rūgs. 9. — Se! 
man rinkimai vakar įvyko 
Lenkijoj. Trys asmenys nužu 
dyta ir daug sužeista įvyku
siuose susirėmimuose su poli
cija.

BATON ROUGE, La., rug- ras diktatorius. 1932 metais 
pagaliau įėjo senatan, bet sa
vo diktatūrų ir toliau palaikė 
valstybėje. /Visus stambiuo
sius politikierius ir liaudies 
išnaudotojus sukriušo ožio 
ragan. Valstybės ūkininkai —

jo transfuzija. Pulsas greitė
ja. Kulka perskriodė perdėm 
jo kūnų pereidama per pilvo
viršutinę dalį. Žaizdoje susek liaudis, guldė už jį savo gal
ia kraujatekis.

BATON ROUGE, La., rug
sėjo 9. — Vakar vakarų čia 
valstybės rūmų angoje netikė 

i tai ir sunkiai pašautas šen. 
Iluey Pierce Long. Su juo 
buvusi jo sargyba nušovė 
apt vietos užpuoliką. ' * •
jaunas dr, A. S. \Yeiss. •

vas. Miestuose gi jo priešų 
skaičius augo.

Tai motyvai, dėl kurių jis 
peršautas.

PREZIDENTAS APGAILI

Jaunųjų tautininkų partija 
,.reika'a,Uifl’?,“d>ikot»vo rinkimus, kadangi 

vyriausybės iš kalno buvo nu-šelpiamieji darbininkai būtų1
ko pigiausia atlyginami už 
darbų.

Maršalo Pilsudskio sugal- 
Yra aišku, kad Chieago ne-|V0|a jr palikta rinkimams 

rūgs. 9. - Nacionalsocialistų gaus to visa, kaip majoras mulJH tvarka. kat,
partija čia nepaprastai tnuk-•anądien užtikrino gr|žęs iii, Tai diktatoriški rin
šmingai atidaro savo metinį:Washingtono. kimai
suvažiavimų. ------------------

NUREMBERG, (Vokietija,

Sutraukta daug Hitlerio 
jaunimo organizacijos dalių, 
smogikų, Hitlerio sargybos, j 
taip pat ne mažas reguliarės 
kariuomenės skaičius, 
miestas panardytas 
swastikose.

rodvti kandidiatai.

Sakoma, gal tik apie 40 
MIRfi ALIEJAUS PRAMO- nuo§ vj8ų balsuotojų dalyva-

NININKAS vo rinkimuose.

HYDE PARK, N. Y., rug
sėjo 9. — Prez. Rooseveltas 
: lu.alit: | u reiškimu giliai ap- 

specialistas iš Baton Rotu? *. gaili pasikėsinimų prieš sena-
distrikto teisėjo Pavv žentas . torių Long. Sako, kad politi- 

Užpuolimo laiku Louisiana llio smurto dvasia nėra ame- 
valstybės legislatūra turėjo rikoniška dvasia ir tas griež- 
sesijų. Susibėgo legislatūros smerktina.
nariai — pašautojo bičiuliai 
ir ko greičiau pasiuntė jį li
goninėn. Tenai susekta, kad 
senatorius pašautas labai sun 
kiai ir jam yra pavojaus.

Pasikėsinimas atliktas poli
tiniais motyvais. Pašautasis 
būdamas AVashingtone ir net

DAROMI ŽYGIAI RAČ- 
KAUS MUZIEJŲ PALIKTI 

LIETUVOJE
KAUNAS. — Daromi žy

giai, kad dabar Vytauto D. 
universitete parodoje esantis 
<1t. A. M. Račkaus muziejus

Beimto rūmuose keletu kartų Palikt« U*®™*- Klausimas 
nusiskundė, kad politiniai pr- ^tutinai paaiškės šiomis die- 
iešai yra pasiryžę jį nnžudv- .nom^8-
ti. Tačiau iš to tik šaipytasi. ' Ten P®4 buvusios išeivijos 

lietuvių spaudos ir kultūros 
parodos eksponatų dalis su-

šaipytasi
Šen. Long visados visur 

buvo saugojamas nuo priešų, 
kuriems buvo sunku prie jo 
prieiti. Šį kartų pavyko pasi- 
kesintojui.

Senatoriaus Longo praeitis 
nepaprastai triukšminga. Pa
prasto ūkininko sūnus, gimęs 
1893 metais, galima sakyt, sa-

LOS ANGELES, Cal., rug- 
Visas ! sėj° — Mirė turtingas alie

jaus (žibalo) pramonininkas 
E. L. Doheny, 79 m. amž.

1924 metais jis buvo pa
trauktas tieson ir kaltinamas 
už padarytas suktybes krašto

NĖRA VIETOS ŽYDŲ 
LAIKRAŠČIAMS

nncm

NUTVĖRĖ SVAIGALŲ 
SMUGELNINKUS

BERLYNAS, rūgs. 9. — 
Naciai paskelbė vyriausybės 
sprendimų, kad nuo spalių
mėn. 1 d. visoj Vokietijoj yra 

vyriausybei bendrai su tuo- griežtai uždrausta gatvės* 
CAPE MAY, N. J., rūgs. metiniu vidaus reikalų sekre- pardavinėti žydų laikraščius,

9. — Pakraščių sargyba užkluitorium Fall. Tačiau jis du- žurnalus ir kitus jų leidinius, vamokslis. Tačiau, nepapras-
m... 1.^1.. . T(m n - - - - 4 OI 1M l’ O 1 IXI1 O ATIOFOTltKrOO IflUO

KAUNAS. — Menininkų 
delegacija priešaky su dail. 
Žmuidzinavičium lankėsi pas'vertės svaigalų. 
R. Prezidentų ir švietimo mi- 

fnisterį, kuriems įteikė platų

po britų aliejinį laivų Popo- [kart išteisintas, o Fall pate- 
catapeti su svaigalų kontro-Įko kalėjimam 
banda. Rasta apie 200,900 dol.

PABĖGO TRYS KALINIAI

MIRĖ GARSUS FUTBO
LININKAS

dailininkų memorandumų, pra 
šydami atkreipti dėmesį į pa-

šiaulius užimti naujų pasky- [sunkėjusių menininkų būklę.
rimo vietų Šiaulių merg. •---------------------
gimn. kapelionu. PLATINKITE “DRAUGĄ”

NEW YORK, rūgs. 9. — 
Mirė garsus Yale universite
to buvęs futbolininkas Ed.

CHESTER, III., rūgs. 9.—
Iš Menard valstybės kalėji
mo pabėgo trys pasitikimi kaJIarris (Ted) Coy, 47 metų 
liniai žudikai. amž.

NAUJOS PREKYBOS 
MOKYKLOS

KAUNAS. — Netrukus ža išrinktas Louisiana gubernl- 
daina atidaryti naujas prekv torium, o 1930 metais — U. 
bos mokyklas Alytuje, Kau- S. senatorium. Po to per du 
ne ir Kretingoje. Vėliau pre- metus jis nėjo senatan ir pa- 
kybos mokyklų būsiu daugiau liko toliau gubernatoriaus o- 
jsteigta tose vietose, kur už-, fise, kad šis netektų jo prie-

gražinta atgal jų savin inka
ms, o kita, sava ir užsienio 
lietuviams remti draugijos 
aukojama, dalis bus palikta 
išeivijos lietuvių muziejaus 
užuomazgai.

1LUNOISO DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

BELLEV1LLF7, III., rūgs.
tai iškalbus, energingas, visa 
dos gyvas, darbininkų šalinin 
kas, atkaklus kovotojas prieš ~ čja atidarytos Illinob 
vargšų išnaudotojus. 1928 m.

daryta vidurinės mokyklos . šams. Paliko valstybėje tik- kiek vėsiau.

'darbo federacijos metinis su
važiavimas.

ORAS
CHICAiGO LR APYLIN

KES. — Numatoma giedra;



“DRAUGAS”
LITIIUAN1AN DAILY KK1END

1‘ublmhed Daily, Except Sunday. 
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kuino* prluiunCiainoa pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir koreapondentainu raStų negrųžlna. 

Jei n«pru6uma lai padaryti ir nepriHlunlianiu tara tiks
lui paAto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ugi 5 vai. popiet, 
l&vlna kasdien, '.fskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — H.00. Pusei metų — >3.50; Trims mėnesiams
— 12.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybflse ,
prenumerata: Metams — >7.00: Pusei metų — >4.00. ; 
Kopija — .02o. _________________________  ,

S0CIAL SECURITY BILIŪS DERINASI 
SU KONSTITUCIJA

I DIENOS KLAUSIMAI

MOKESČIAI AMERIKOJ IR ANGLIJOJ

Viena New Yorko advokatų firma pas
kelbė, kad septyni praėjusio Kongreso per
leisti įstatymai Augščiausiojo Teismo būsiu 
pripažinti priešingais Konstitucijai. Ne visi 
bus pripažinti priešingais pilnybėje. Kai ku
rių įstatymų tik dalys tebusiančios reikalin- 
,os pakeitimų.

Ypatinga tas, kad svarbia usy si s prez. 
Koosevelto įstatymas — Sočiai Security bi
lius pilnybėje būsiąs Teismo užgirtas.

AAA ir Guffey anglių bilius būsiu Teis
mo atmesti. TVA būsiųs pripažintas, bet Tei
sėsiu daryti pakeitimų.

Iš viso septyni nauji įstatymai būsiu 
pilnai arba dalimis pripažinti Konstitucijai 
priešingais.

Pasaulio Lietuvių Sąjunga
• 1

(Adv. Rap. Skipičio paskaita tų sudaryti. Manau, kad į to-
I-jam Pasaulio Lietuvių 
Kongresui, įvykusiam 

rugpiūčio mėnesio 
11—17 dd. Kaune

Tauta, kuri nori augti ir 
stiprėti dvasiškai ir medžiagi
škai, turi būti gerai organi
zuota. Geriausia organizacijos 
forma tautos jėgoms auginti 
yra nepriklausoma valstybė. 
Mūsų tauta buvo nustojusi sa
vo nepriklausomybės todėl ir 
jos jėgos buvo visai susilpu- 
sios, apmirusios. Dabar turi
me nepriklausomą valstybę,

kių organizacijų turi būti į- 
traukti ne tik užsienio, bet ir 
Lietuvos lietuviai arini jų or
ganizacijos. Kokia būtų Lie
tuvoje politinė santvarkų, bet 
nepriklausoma Lietuva turė
tų būti centras, ašis, apie ku
rią suktųsi visos tautos gy
venimas. Iš nepriklausomos 
Lietuvos švies mūsų kultūros 
spinduliai daugiau, negu iš 
kitų lietuvių apgyventų vietų. 
Bet, iš kitos pusės, turime pri
pažinti, kad užsienio lietuviai 
parodė didelį norų ir sugebė-

MŪ3Ų MOKYKLŲ ATEITIS
Nors praėjusiame Kongrese Ajnerikos 

didžturčiams mokesčiai buvo pakelti, bet tie 
mokesčiai nei iš tolo nėra taip dideli, kaip 
Anglijoj, Jei 1928 metais Amerikoj būt bu
vę tokie mokesčiai, kaip Anglijoj, tai j Ame- . 
rikos Iždą būt įplaukę penkis sykius dau- , 
giau, negu ištikrųju įplaukė. Turintis meti- ! 
nių įplaukų $10,(HM) Anglijoj moka pustrečio 
sykio daugiau, negu Amerikoj. O turįs $15,- 
000 metinių įeigų Anglijoj moka tris sykius 
daugiau, negu Amerikoj.

Amerikos kapitalistai baisiai priešinosi 
mokesčių pakėlimui. Bet kai pakelti mokės- | 
čiai įneis galion, tai Amerikos didžturčiai
visvien daug mažiau mokės mokesčių, negu 
moka Anglijoj. Su dviejų milijonų ineigų ka
pitalistas Amerikoj mokės $70,000 mažiau, 
negu jo toks pat draugas Anglijoj.

Jei Amerika kapitalistus apdėtų tokiais 
mokesčiais, kaip Anglija, tai Amerikos Iž
das kitaip išrodytų.

jima organizuotis, parodė 
liet tik puse mūsų tautos te- . .. ... . '. ... daug energijos ne tik pnva-

----------- turime to} Wavoj nepriklauso- , , , . • • ,I • . taus, bet ir visuomeninio dar-
“liarse" plačiai gvildenama A.ne.ikos .noj valstybėj. Kita mūsų tau- ,)o srity. Prisin,inkilll lik; kad 

lietuvių mokyklų būklė ir jų ateitis. Ten tos pusė, dalinai nors ir gy-
sakoma: i vena Lietuvos žemėse, bet sve

vien Jungtinių Amerikos Val
stybių lietuviai turi apie 2,000 
įvairių organizacijų, kurių be
ndrai sudėtas kapitalas siekia

..... .............. , . daug milijonų litų. Geriausiasų visuomene nesusideda iš milijonierių ar- stybė per tuos 17 metu labai , , • x- •• • ........ . . ... _ . .. , , • . . • • X ‘ bus derinti energiją ir kapi-l»a šiaip turčių, kad galėtų aprūpinti mokslu daug yra padariusi tautos ug-
kur kas turtingesnius svetimtaučius. Būtų įdymo ir stiprinimo reikale, 
skaudus vadų prasižengimas prieš teisingu- bet tas žymiai teigiamai atši
lau ir žiauri skriauda mūsų vientaučių! Vie- liepė tik į nepriklausomoj Lie 
nok, iki šiai dienai, nėra padaryta joRrs rim- tuvoj gyvenančią taupos dalį. 
tas žygis, kad užtikrinti ilgesnį gyvavimą Už nepriklausomos Lietuvos 
mūsų centrų mokykloms, todėl, kad visuome- sienų gyvenantieji mūsų bro- 
nei nerūpėjo pradinių mokyklų būklė ir pa-įliai ir seserys pasidžiaugė tu

rį nors dalį savos tėvynės ne
priklausomų; pasidžiaugė, kad 
nepriklausomoj Lietuvoj ku
riasi savaimingas lietuviškas 
gyvenimas, ugdoma savoji ku
ltūra, bet ko nors apčiuopia- 
mo, realaus iš savo nepriklau-

“Pradinės mokyklos sveika, stipri pade- timųjų valdoma, dalinai yra 
tis yra vienintelė garantija, kad mūsų gra- išsisklaidžiusi po visą pasau- 
žūs darbai nepavirs svetimtaučių naudai. Mū- lį. Mūsų nepriklausoma val-

Grsitumo karalius, šiomis dienomis pro Chieago 
pravažiavo britietis Sir M.dcolm Campbell su sūnum, i 
Su savo naujos konstrukcijos automobiliu jis Ameri
koj padarė naujo greitumo rekordų: per valandą nu
lėkė net 301 mylią! (Acme Photo).

DAKTARAI IR MĖSOS BRANGUMAS

dėtis ir nepadaryta jokio žygio į šią pusę”. 
Ne visuose mitaluose ir ne visose para

pijose silpnėja mokyklų reikalai. Ar negali
ma būt mūsų reikalus taip pavesti, kad stip
resnėms kolonijos paremtų silpnąsias. Tokiam 
darbui atlikti reiktų prideramo autoriteto. 
Tam be abejonės geriausia tiktų Kunigų Vie
nybė kartu su Federacija.

talus Lietuvos ir užsienio lie
tuvių tik susijungus į vieną 
organizaciją. Suprantame, kad 
susijungti Į vieną organizaci
ją išaugusiems skirtingose ku
ltūros, ekeonomikos ir politi
kos aplinkose, įvairių pasau
lėžiūrų ir politinių įsitikini
mų žmonėms nėra lengvas da 
lykas. Bet nugalėti šias kliu 
tis n sunku, jei suprasime ko
kį svarbų ir didelį darbą vi
sai mūsų tautai atliktų tokia 
bendra organizacija. Juk ne
priklausomoj Lietuvoj irgi tu-

draugija, bet organizacijų są
junga. Šią mintį noriu pagrįs
ti šiais sumetimais: 1. Organi
zacijų sąjunga iš karto įtrau
ktų daug platesnius gyvento
jų sluoksnius, 2. Būtų pasto
vesnė savo nusistatymuose bei 
darbe, mažiau priklausytų nuo 
pavienių asmenų įsitikinimų 
bei palinkimų, 3. Galėtų dau
giau sumobilizuoti kapitalo, 

1 he kurio didesnių darbų ne- 
' padarysi.
• Leiskim, kad į kalbamąją 
sąjungą įstojo 1,000 Lietuvoj

ir užsieny veikiančių lietuviš
kų organizacijų ir pasižada 
kas metai mokėti 100 litų na
rio mokesčio. Jei skaityti, kad 
kiekviena minėta organizacija 
turi tik 50 narių, tai jau mū
sų kalbamoji sąjunga turės 
50,000 asmenų bent žinančių 
apie Sąjungą ir susidarytų 
100,(XX) litų kapitalas metams, 
su kuriuo jau galima būtų pra 
dėti veikti. Bet išplėtus dar
bą organizacijos duotų daug 
didesnius nario mokesčius ne- 

(Tęsinys ant 3 pusld

Ne be pamato dabar dejuojama dėl mė
sos pabrangimo. įvairiuose miestuose rengia
ma mėsai boikotas, tai yra tariamasi mėsos 
nevalgyti iki jos kainos sumažės.

Daugelis darbininkų ir be agitacijos tu
rėjo mėsai boikotų paskelbti. Taip turėjo 
padaryti, kad mėsa pasidarė jiems nebeįper
kama. Bet yra ir geriau stovinčių žmonių, 
kuriems kainos irgi yra peraukštos. Be to 
už kainų numažinimų reikėtų kovoti ir tei
singumo žvilgsniu.

Kovoje už mėsos kainų numažinimų ga
li prigelbėti daktarai. Apie sveikatos daly
kus rašydami, mūsų daktarai dabar priva
lėtų rašyti apie prisilaikymų nuo mėsos. Jie 
turėtų išrodyti, kad susilaikymas nuo mėsos 
nesuardys žmonių sveikatos, nei-gi sutrum
pins jų amžių.

ATNEŠĖ 2AL0S

“Darbininkas”, svarstydamas apie A- 
merikos santykių pablogėjimą su Sovietų Ru
sija, nurodo, kad tie santykiai tik žalos A- 
merikai teatnešė. Apie bolševikų valdžios 
pasiteisinimą, kad ji neatsako už Trečiojo 
Internacionalo darbus, “Darbininkas” rašo:

somos tėvvnės užsieniečiai ne-1 . ... . . .. • . rimo įvairių grupių su skir-
ę,a\o ir gauti nega ėjo, nes į t|noaįs politiniais nusistaty-
jauna, neturtinga Lietuvos va- i . • , .. . *i, , . . niais, su viena kitai prresta-įlstybė pati savų rūpesčių pa- .... ------' . . . . raujancionns pasauleznuoinis,kankamai turėjo ir tebeturi, o , , - • ,• . •, ’ ' bet ne viena lietuviška grupe

i be to tarpvalstybinė teisė bei iii i1 • nesako, kad nepriklausomybeI papročiai menkai teleidžia ki
štis į kitos-- valstybės piliečių 
reikalus.

Lietuvos visuomenė prieš

Lietuvai nereikalinga. O ne
sako todėl, kad visoms gru
pėms, visokių pasaulėžiūrų bei 
įsitikinimų žmonėms aišku. PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

ATSI2ADĖJ0 ’SLUM CLEARANCE” 
PROGRAMO

Vienas svarbiausių prez. Koosevelto ad? 
ministraeijos sumanymų buvo tai taip vadi
namas “alum clearance”.

Kiekvienas didesnis miestas turi savo 
alum sus”, kur susigrūdusi biednuomenė gy

vena. Slumsai yra nešvariausia miesto dalis. 
Lūšnos ten apgriuvusios, netaisomos, nema- 
liarvojaiiioe, aj^linkė pilna visokio brudo ir
nešvarumo. Prezidento Reosevelto sumany- 
mu didžiųjų miestų didieji slumsai turėjo 
būt pašalintu Tani reikalui buvo paskirta 
240 milijonų dolerių, Už tuos pinigus slumsų 
žemė ir lūšnos būtų buvę nupirktos. Vietoj 
lūšnų planuota išstatyti modemiški namai, 
su visais patogumais ir (Darželiais.

Dabar valdžia paskeltu kad to nevyk- 
dms. Viena to priežastis yra ta, kad kai ku
riuose miestuose teisėjai išnešė nuosprendi, 
kad slumsų naikinimas nesąs legalus. Toliaar 
kai kurie lūšnų savininkai panorėjo pasipel
nyti — nepriėmė valdžios paskirtų kainų. 
Vietos politikierių kurstomi kai kurie lūftnų 
savininkai pastatė beprotiškas kainas. Taigi 
šios ir kitos kliūtys ir Kitrukdė gero suma
nymo jvykinimi). Bus vykinama tik ten, Kur 
darbas jau buvo pradėtas.

keletą metų suprato reikalą!jog nepriklausomoji Lietuva 
veikti užsienio lietuviuose ir įduoda didesnę dirvą jų sėk- 
įkūrė DULK. Bet DULR yra 'lotus sėti, kad Lietuvos nepri- 
persiaura, kad aprėptų visus klausomybę praradus kiekvie- 
užsienio lietuvių reikalus. DU. nas lietuviškos grupės darba** 
LR tėra šelpiančioji organiza-1 turėtų susiaurėti, o gal ir vi • 
cija ir tai tik tiek, kiek Lie- sai sustoti. Kalbamoj organi 

zacijoj susikirtimų ir ginčų 
būtų mažiau, negu nustatant
politinę valstybės santvarkų, 
nes tokioj organizacijoj poli-

“Jau čia ne tik nacliališka, bet ir vai
kiška. Juk Trečiasis Internacionalas tai Ma
skvos padaras. Bolševikų valdžia juo tik te? 
siremia. Pats jų valdžios aparatas užvardin
tas Koiuinternu, vadinasi, komunizmas su 
internacionalu taip tampriai susijęs, kad vie
nas be kito nė užsivardinti negali* Kas tikės
jų užtikrinimams, kad nieko bendra neturi Į ^uv(^ v* romėnės duosnumas 
su Internacionalo darbais? Kaip į tokį, vai- reikia organizaci-
kišką pasiaiškinimą reaguos \Vashingtono ad. j°s’ buri Kab,na,no ’r
ministracija, dar tikrai nežinia. Vieni sako,! b1 °^os Pasire*ksti ne tik Lie- 
kad visiškai nutrauks santykius su Sovie iblV0S’ bet " Vienio lietuvių j tinio elemento galėtų nebūti, 
tais ir atšauks jų pripažinimą, kiti tvirtina, ’n’e'ab'ai ’r energijai. Maža j Kalbamoj organizacijoj butų
kad taip toli nebus nueita. Bet vienas da-!to’ mums ™kia. organizacijos keliami ir rišami tik ekono- 
lykas yra tikras, kad Amerikos valdžia, i r^hli lr kimesniam bendra-1 mišk i ir kultūriški uždaviniai, 
skaudaus prityrimo keliu, priėjo išvadą, kad j <‘aTb'«vnnui palaikyti tarp vi- kurie nors ir susidurtų su pa- 
antykiavimas BU Sovietais atnešė tik žalos S vipasaulį irklai-. saulėžiūros skirtumais, bet tai 

ir susikrimtimo”. Įdžiusių, lietuvių..Tik artimes- kant objektingus ir kultflriS-
■nis bendradarbiavimas su Lie- kus metodus galima išvengti 

* * * Į tuva ir nepriklausomos Lie- didesnių ginčų bei nesusipra-
LDK 20-tasis seimas įvyks ne rugsėjo fuvos lietuviais užsienio lie-j timų. Santykiuose su kitatau- 

“•»—24 d., bet spalių 8 ir 9 dd. Aušros Var- tuvių prinugančiąją kartą ga- čiais esame labai tolerantin- 
tų parap. salėj, \\ orcestei, Mass. Seimas nu- jį sulaikyti nuo istautėjimo. 18! gi, gerbiame kitų įsitikinimus 
keliamas dėl to, kad rugsėjo 23 d. Clevelan- kitos pusės Lietuva gali gan- bei nusistatymus, neturėtume 
de prasidės Eucharistinis Kongresas. tį iš užsieniečių paramos kri- kitaip elgtis tarpusavy. Savi-

0 ą -iv jtiškais mūsų valstybei mome- saugos instinktas čia turėtų
Lietuvos moterys yra i«aižyniėjusioH am ntaifi’ rbnt° pa^’^ynio mūsų mUms padėti. Visiems turi liū

dėjos. Lenkų pagrobtoj Lietuvoj, Varėnos P^yboj su užsieniais ir pel- ti aišku, kad tik didelis savo 
anvlinkėi vien« andėia sumanė ir atliko v- na ,5 »^‘>»nkius,ų svečiuotis reikalų supratimas, tik dide- 

arba grįžusių nuolatiniam ap- iį„ sugebėjimas susitarti gali 
sigvvenimui Lietuvoje. Bet vi- mums, mažai tautai, užtikrin

ti gražią ateitį. Savisaugos in
stinktas pasakys, kad mes e-

apylinkėj viena audėja sumanė ir atliko y 
patingą dalyku. Ji išaudė abrūsą su ištisu 
Tautos himnu.

so to menkai tegalėsim atsie
kti be Kabamos organizacijos.

Wasbrngt<ine jau paliaigti Trumpai saikant, ši organiza-' sapie ĮX?r ,nažį skaldytis dar
čiausiojo Teismo rūmai. Sekama Teismo se- ciįH visaį Uutfti svar.
sija prasidės naujuosiuose rūmuose spalių biuH ekonomiškus ir kiiltūriš- 

kns uždavinius ir tuos užda-

į kelia“ grupes, kai reikia rū
pintis bendraisiais lamos rei
kalais. Todėl tikiu, kad tokia

Labą dieną! x\r dar turite,'' 
tavorščiai, kantrybės? Nors 

j grybų vasara atrodo nesiek
ta, ale ant marių dabar, šiur, 

i šturmai. Netik ant marių 
šturmai, ale šturmai kyla ir ■ 
Altasse. Kai navynos prisi- ■ 
slėgusiai tlumočija, kad BaltoI _ 1
ji Gulliė lėks per mares, kad; 
ir bobų vasarą, tai kaikurie! 
skrajaus cinai jau dairosi liz- 

1 do jai Ainerike žiemavoti. E- 
są, kai buvo lėkimų per ma
res sezonas, tai navynos tlu- 

i Iinočijo, kad Baltai Gulbei rei
kėjo visokie čiupinėjimai da
ryti, e kai dabar ruduo atė
jo, visokie šturmai mares už- 

i ponavojo, tada navynos varo 
jų per mares lėkti, kad kokia1 I
neščestis patiktų. Nepasens, 
sako, ji ir iki kito pavasario, 
ir niekas jos nepaims už mor- 
gičius. Kiti vėl jau planuoja 
vajų Baltos Gulbės, lakūno ir 
Vaivados ekspensams Niu' 
Jorke padengti. Ba, norit, ar 

į nenorit, o jų bus, ir įvalias.
Palikus šturmus šturmams, 

reikia pasiųsti kondnlencijas 
Niu Jorko oro biurui už tai, 

d<ad jis kasdien po kelias va-l 
,landas praleidžia ant marių 
^žemlapio, ir sykiu pasveikin
ėti už tai, kad dabar bara 
.Vaitkų sakydamas: “Ar no
ri skristi ir užsimušti.’!” lš- 
tikrųjų, reikia Įnirti ir visus 
tuos, kas dabar liepia turėti

kie žmonės Baltai Gulbei ir 
lakūnui neščesties velija. Ma
no rokunda dabar tokia: ar
ba lialtą Gulbę šipu per ma
res senam krajun vesti, ar 
Amerike ją apžiemavoti. Vie
na arba kita.

Jau išduota tokia rokunda, 
kad parkų komisarai nedavė 
permito repablikonains Sol- 
diers Field’o 148 metų šios 
kontrės konstitucijos bilijušui 
rūnyti. Tie patys komisarai 
nedavė Soldiers Fieldo, 
Darbo F ederacijos Čik^ 
brenčiui ir Save įAmel 
Ine., ir iki gyvo kaulo faituo- 
jus, kad ir taip vadinamas 
“radio kunigas” Couglilin ne 
gautų tos vietos savo šaukia
mam masmitingui. Atrodo, 
kad prie dabartinių parkų 
komisarų Soldiers Fiekl jia- 
apieravotas tiktai bulei spar
dyti ir žandams daužyti.

* * * vinius spręstų.
... ........................ , * , -r « , . t bendra visiems lietuviams or-Missoun valstija įvedė sales taksus. I- Suprasdami toaios organi- i 

mama tik 1 nuoš. Valstija tikisi-surinkti po žarijos reikfdingumą, privalo-, Fan*5ta< '.’a galima. Kalbamoji
$l,WMK0()0 mėnesy. Pinigai eis senųjų pen- me išsiaiškinti, kas ir kuriuo organizacija turėtų būti ne fi-(kantrvlės ir nori, kad Vait-1 
sijoms, reliefui ir mokykloms. {būdu tokią organizaciją turė- ziškųjų (pavienių) asmenų kus per mares skristų, ba to-j

Išėjęs į parką pasivaikščio- 
ti Džianas Sinkaitis žiūri gu
li po vienu medžiu jo drau
gas Kranaitis ir skaito kny
gą. Pasisveikinus jiems Sin
kaitis sako:

— Pirkau knygą autgalviu 
“Kaip būti energingu.” Per
skaičiau. Labai gera knyga. 
Nori, tau paskolinisiu.

— Labai dėkui, — sako 
jam Kranaitis. — Mano žmo
na taip žingeidi, kad neiškęs 
ni'perskaičius, o ji ir be kny
gos yra energinga, ypač kai 
aš vėlai namo pareinu.
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EKONOMINĖS DEPRESIJOS APSIREIŠKIMAI IR 
ATMAINOS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS SĄSTATE
(Lietuvos Pasiuntinybės
Informacijos Skyriaus 

pranešimas)

Užsitęsusios pasaulinės eko

ūkininkams stengiasi padėti į- 
. vairiais būdais, toks nuotikis 
| turėtų būti skaitomas neužta
rnautas moralinis smūgis.

dominės depresijos sunkenybių ' i
ir matydama tūlų elementų 
kurstymo darbų, su visu rim-

tuurė nepralenkė ir Lietuvos: I 
darbštūs Lietuvos žemdirbiai į 
sugeba pasigaminti įvairių ū- 
kiškų gėrybių daug daugiau 
negu jiems patiems reikia, bet I 
neturi progos savo sunkaus . 
darbo vaisius parduoti pride- ■ 
rainomis kainomis.

Rudens laikui atėjus ūkini- , 
nkui tenka nusivilti: turi daug 
ko parduoti ir tikisi su gau- • 
tais pinigais užsimokėti mo- į 
kesnius, paskolos nuošimčius 
ir padaryti ūkės pagerinimus,

f
. tuo tarpu jo produktų ma- 
I kas teperka ir tenka par- 
uoti pusvelčiu. Kad kainų 
žemumas paeina dėl rinkų už
sidarymo svetur (ypač Vokie
tijos rinka) ir dėl mažos vi
dujinės rinkos Lietuvoje, nes 
Lietuva neturi didelių mies

tų, ūkininkas nėra linkęs ti
kėti.

Nusivylusį gi ūkininkų bet 
kam lengva suerzinti ir sukir
šinti prieš Kaunu, kaipo mies
tų, ir net prieš krašto vyriau
sybę. Rugpiūčio mėnesio gale 
panašaus pobūdžio nuotikis, 
kaip laikraščiai praneša, ir 
buvęs įvykęs Kauno apylin
kėse: policijai tekę daryti 
tvarkų kai suerzintas būrys 
kaimiečių bandęs pastoti ke
lių kitiems, kurie vežė produ
ktus į miestų.

Tai apgailėtinas apsireiški
mas. Lietuvos Vyriausybei, 
kuri daro energingas pastan
gas surasti žemės ūkio produ
ktų pertekliui rinkas ir kuri

tumu atsiliepia į ūkininkijos 
pageidavimus. Vyriausybė pe
rsiorganizavo, kud su nauja 
energija kovoti žemės ūkio ne- 
galiavimus, kaip tatai ir ma
tosi iš Lietuvos Telegramų A- 
gentūros apturėtos telegra
mos, kurių čia ištisai paduo
dame:

“Kaunas, G rugsėjo. Šian
dien Prezidentas, Kabinetui 
atsistatydinus, pavedė nau
jąjį sudaryti Tūbeliui. Nuu 
jai sudaryto Kabineto sudė
tis liko ta pati, išskyrus 
Vidaus Reikalų ir Žemės 
Ūkio Ministerius, kuriuos 
pakeičia Generolas Čaplikas 
ir Stasys Putvinskis. Nau
jų Kabinetų Prezidentas jau 
patvirtino. Tūbelis “Eltai” 
padarytame pareiškime pa
brėžė, kad vidaus ir užsie
nių politikoje Kabinetas lai
kysis tos pačios linkmės. 
Kabinetui teksiu ypatingai 
padirbėti pagrindinėms ša
lies įstatymams galutinai 
sutvarkyti, įgyvendinti ir 
Tautos Atstovybei rinkti į- 
statymui parengti. Palies
damas ūkininkų reikalus,

čia pašautas Huey Long. Penkių milijonų dol. Loui- 
siana valstybės sostinės Baton Rouge rūmai (kapito- 
lius), kurio koridoriuj sunkiai pašautas tos valstybės 
pagarsėjęs senatorius Huey Long. Suokalbis buvo nu
šauti senatorių pačiam senate. (Acine Photo)

IT Ekonomikos srity: jungų stovinčių mūRų ekono-
Ekonomikos srity kalbamo- minių reikalų sargyboje. O 

ji Sųjunga taipogi turėtų ne- Lietuvos užsienio prekyba! Ar 
mažai darbo. Tik pažiūrėkime čia viskas tvarkoj? Toli grn- 
kiek šioj srity guli apleistų žu ne. čia galėtume dar daug 
dirvonų. Jei mūsų didžiausia padaryti ir savo prekių pro- 
išeivija — J. A. Valstybių lie- pagandos atžvilgiu ir pačios 
tuviai — paskutiniame dešimt prekybos realizavimui. Užsie
niety žymiai nuo Lietuvos at- nio lietuviai pirkliai turėtų iš
šalo, tai žymia dalimi tam, to gal visai neblogo uždarbio, Į mentuis būtų išganingas, 
priežastis nesirūpinimas užsie o nepriklausomai Lietuvai di- Tik klausimas kaip forraa- 
nio lietuvių ekonomiškais rei- dėlė ekonominė parama. Visų liai tokių S-gų organizuoti, 
kalais. Mes Lietuvos lietuviai šį reikalų sukrauti ant mūsų Bet šis klausimas daugiau te- 
gal ir galime pasiteisinti, ko- konsulatų pečių būtų visai ne-j ebnikinis. Lietuvos valstybė 
dėl mes tais reikalais ligi Šiol praktiška. Valstybės aparatas turėtų padėti sprendžiant for- 
perniažai tesirūpinome. Bet yra perdaug nelankstus tokie-j malius Sujungus steigimo ir 
pasiteisinimas nėra reikalo pu- ms reikalams, o rūpintis šiais Į veikimo klausimus. Šie klau- 
taisymas, nėra ligos pagydy- reikalais turėtų ne tik Lietu-1 girnai turėtų būti svarstomi 
mas. Galime, esant labai svar- vos, bet ir užsienio lietuviai, drauge su Sąjungos statutu 
bioms priežastims, neatvykti Kalbamoji Sųjunga šiame rei- ne Kongreso plenume, lmt a- 
gesinti gaisro, bet ugnis dėl kale būtų labai naudinga. Su- titinkamoj Komisijoj. Esame 
to neužges ir musų trobesiai sirastų dar ir kitų ekonomi- maža tauta. Mūsų tautos ka- 
sudegs. į nio bendradarbiavimo formų Įmienas yra nedidelėj Lietuvos

O dabar savo neveiklumui užsienio lietuvių su Lietuva, žemėj, apsuptoj didelių slavų 
pateisinti vargu ar rastume jkai tik išsiplėstų mūsų kalba-
argumentų. Jei būtume šiais mos S'K°s darbas. Galų - gale 

labai svarbu turėti organiza
cijų Centrų, kaip autoritetin
gų įstaigų, bendriems tautos

reikalams, kurio halso paklaa 
sytų, jei ne visi, tai bent dau
guma mūsų tautiečių, ne tik 
Lietuvoj, bet ir užsieny gyve
nančių. Toks autoritetingas 
balsas labai daug prisidėtų 
prie mūsų susipratimo stipri
nimo, o sunkinusiais tautai ir 
nepriklausomai Lietuvai mo

pASAULIO LIETUVIŲ 
SĄJUNGA

(Tęeiuys nuo 2 pusi.)
gu po 100 litų metams, plau
ktų aukos, susirastų nauji pa
jamų šaltiniai ir tuo būdu šu

reikalais laiku susirūpinę, tai 
daug daugiau Amerikos lietu
viai būtų investavę savo ka- 

jpitalų Lietuvoj, nusipirkdami 
nekilnojamojo turto. Lietuvos 
įstatymai, o dažnai paprastas 
nesusipratimas netik nedavė 
galimumo perkelti iš Ameri
kos į Lietuvą kapitalų, bet 
dar įnešė nepalankią nuotaiką

visas mūsų tautos jėgas tega- yra, todėl nemanau, kad kal
intume bent kiek patenkina- j bamos s-gos darbui būtų ūž

imai jį sutvarkyti. Čia netik 'kirstas kelias. Tik nemanyki- 
Lietuvos lietuviai, bet Ir pa- !me, kad lietuviškų propagan- |Lietuvos atžvilgiu. Dėl ameri-
tys užsienio lietuviai turi pa- dą varys kiti, jei mas patys 
si imt i didelę šios pareigos da- būsime apsileidę. Lietuviškos
ii.

Lietuviškos mokyklos reika
las yra pats didysis, reikalau
jąs didžiausių lėšų. Čia visų 

Tūbelis pabrėžė, kad ūkini-pažiūrų bei įsitikinimų lietu- 
nkų pageidavimuose yra ne- turime rasti būdą padėti

cliOuL

ir germanų tautų. Mūsų už
sienio broliai labai išblaškyti 
po visus kraštus, nesudaro vie 
noj vietoj didesnių masyvų, 

t tęsinys 4 pusi).

SUN TAM

T/onjir

HAIR
sluruldL

nzbOe

kiečių lietuvių nutolimo nuo 
Lietuvos ir jiems patiems ka
rtais tenka pakelti dideli nuo
stoliai. Daug milijonų Ameri
kos lietuvių dolerių būtų iš
gelbėta nuo Amerikos bankų 
bankroto ir kitų krizės pada
rinių, jei Amerikos lietuviai 
būtų arčiau susirišę su Lietu
va, laikę savo kapitalus Lie
tuvos bankuose, arba kitokioj 
formoj investavę, jei nebūtų 
taip nuo Lietuvos nutolę. To
kios bėdos nebūtų buvę, jei 
būtume turėję draugiją ar są-

propagandos formų yra labai 
įvairių; čia galėtų pritaikinti 
savo gabumus ne tik įvairių 
pažiūrų žmonės, bet visų luo
mų ir visokio darbo žmonės. 
Kad ekonomiškiau vartoti pro 
pagandos jėgas, reikia derin
tojo, kad įtraukti į šį darbą 
apsnūdusius, atsilikusius, rei-

šiame darbe, o S-ga visų mū
sų darbus derintų, apsnūdu- 

lito Tūbelis pareiškė: paarus, atsilikusius ragintų. Jei 
tovumas pinigo yra mūsų lietuviškosios mokyklos klau- kia ragintojo. To derintojo ir 
viso gyvenimo pastovumas, simo nesugebėsime artimiau- ragintojo pareigas ir galėtų

maža sveikų minčių, kurias 
galimai reikia vykdyti. Dėlk

todėl lito 
pastovi”.

vertė turi likti siu laiku tinkamai išspręsti, 'tinkamiausiai atlikti kalbamo-
tai visi kiti dalykai savaime 
atkris, pasidarys nebereikali- 

Dabar pažiūrėkime ką kai- ugi, nes užsienio lietuviai pa
skęs svetimųjų tautų jūrose. 
Greta mokyklos stovi lietuvi
škos propagandos reikalas gy
vu, spausdintu žodžiu, per^

bamoji Sųjunga turėtų veikti.
I Kultūros srity: a) steigti 

ir išlaikyti lietuviškas mokyk
las, kursus, steigti knygynus, 
platinti lietuviškųjų knygą, 
palaikyti lietuviškąją spaudą.

radio. Čia ir reikia daug di 
desnės talkos, negu tai gali

sidarytų pakankamai rimtas £>a kai kam gali pasirodyti, padaryti DULR. Lietuviška
kapitalas Sųjungos uždavinius 
spręsti.

Sųjunga turėtų būti taip
organizuota, kad joje galėtų 1 ros šiuo klausimu padėties.

kad tuo gali pakankamai rū-, propaganda užsieniuose nepri 
pintis DULR. Bet taip many-j valo susikirsti su politiška sa 
ti gali tik tas, kas nežino tik- ntvarka tos valstybės, kur to-

aktingai dalyvauti tiek Lietu
vos tiek užsienio lietuviai. Ce
ntras būtų nepriklausomoj Lie 
tuvoj. Vykdomasis organas tu 

įtų būti iš 3—5 asmenų, ku- 
dauguma būtų Europoj,, 

tad, reikalui esant, galėtų 
greit susisiekti. Bendruosius , 
principinius klausimus spręsti, 
bendrų veikimo linijų nusta
tyti Sųjunga turi S-gos Tary
bų iš 15—30 asmenų, kuri su
sirenka ne rečiau 1 sykio per • 
metus. !

Kiekviena didesnė užsienio | 
lietuvių kolonija, jei tik tos i 
kolonijos d-jos dedasi į Sų- l 
jungų, turi savo atstovą Sų- : 
jungos Taryboj. Sąjungos vi- ! 
suotini atstovų suvažiavimai Į 
galėtų atstoti Pasaulio Lietu
vių Kongresus. Tokie visuo
tini S-gos atstovų suvažiavi
mai turėtų būti daromi ne re
čiau kas 5 metai. S-gos Ta
rybos metiniai posėdžiai ir 
visuotini kas 5 metai suvažia-

Lietuviškos mokyklos reika
las užsienio lietuviams yra 
toks didelis, kad tik sutelkus

ji propaganda varoma. Mes- 
neturime tikslo mažinti mūsų 
tautiečių lojalumą toms val
stybėms, kurių piliečiai jie

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

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

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

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

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

5. MALDŲ KNYGELE (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais............................ $1.00
Odiniais viršeliais.......................  $1.00

6. MALDŲ RTNKINELTS
Kaulo viršeliais su sagčiuku ................... $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko ................... $1.25
Odiniais viršeliais..................................... $1.50

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

tais kraštais .......................................... $2.50
9. MALDŲ RTNKINELIS

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

Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75Minai sudarytų nemažų išlai Ugdant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
dų. Bet to nereikėtų gailėtis, 
nes tik judėdami būsim gyvi, 
tik bendraudami išliksim sa
vaimingi lietuviai.

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

2331 SOUTH OAKLEY AVENUK

ji Sąjunga.

v
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Paraše
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus ir Olrėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
mlAko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir OlrSno nuo
pelnai aviacijai ,r mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir rėtot. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti virfiellal. KAINA 11.60. siu
nčiant paStu $1.65.

Reikalaukite;

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILL.
Sr

CIMBO!
Beautiful gleaming brown shoulders and 
radiant complexion — and brittle, sun- 
burned hair. Is that YOUR picture ?

Correct it immediately with CLAIROL 
Shampoo Oil Tint: This remarkable dis- 
covery makes it possible for everyone to 
have soft, colorful, beautiful hair all 
vear round.

$

ftlail tbii conpon witb a tbree-intb rtrand »J yntrr 
bair and we will treat it and retam it, postpaid, 
witb mr rtcommendationsJot CLAIROL treatment.

BEVERLY K.ING, Coomlnnt
HAIR BEAUTY GUILD
126-1)2 W«« 46«h Street. New York City

Name.............................................................

Addresa.............

Chy....................

My Besoty Shop.

■ Sara.

EMIL DENEMARK ūK

AVĖ M U E

PŪNTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
gai lietuvaičių, tuokiasi 
svetimtaučiais.

su

Rašo A. V.

Šimtus pėdų į bedugnę. Kal
nus — stati uola. Aplinkui 
šviesos užgęsta ir matai ne
paprastų, neužmirštamų regi
nį, kuris pasiliks vaizduotėj* 
ant visados. Toks žėrimas ug
nies, yra pamėgdžiojimas in- 
di.jonų papročių. Anie seno
vėj tokiu.- signalus duodavo 
iškilmei papuošti. Kitų ••ma
lonumų” reikia ieškoti su ar
kliu, arba savo “locnom” ko
jom. Su arkliu kainuoja labai 
brangiai. Toki ‘‘malonumai” 
kainuoja į dienų i>o desėtkų - 
kitų dolerių, (ii savo pėkštu- 
te nedaug apeisi. Vienų rytų 
mes sukilom anksčiau ir mė- 
ginoin pasekti vadų, kuris ve
ltui vedė “ekskursijų” j žy
mesnes vietas. Su juo mes te
buvome tik porų valandų ir 
persiskyrėme. Saulutė buvo 
karšta ir be pasigailėjimo ke
pino pakaušį besiklausant jo 
aiškinimų. i

Iš gėlių parodos. Stakjardų amfiteatre praeitų šeš
tadienį ir sekmadienį buvo suruošta rudeninių gėlių 
paroda. Onneta Gallarneau laiko du jurginius, už ku
riuos parodoj gavo dovanų. (Acme Photo)

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

Vienuolė

Šiomis dienomis Šv. Dvasios 
draugijoj Galgočiūtė (sesuo 
Hermenie) sudėjo paskutiniuo 
sius įžadus. Ji mūsų mokyk
loj mokytojauja sykiu su se
serim Josephila, lietuvaite.

Našlaičiams Tag Day
Rugsėjo 14 >1. bus metinė 

lietuvių našlaičiams Tag Day. 
Kaip kas met, bus vieša rink
liava VVater būryje. Prašome 
visų remti ir padėti. Turime 
apie 20 našlaičių. Visi ir visos 
prašomi padėti, kad rinkliava 
pavyktų. Majorus Krank Ha- 
yes davė mums dienų, kurioje 
galime daryti viešų rinkliavų. į 
Pasinaudokime jo gerumu. 
Kartais svetimtaučių aukos 
būna didesnės ir jie stebisi, i 
kodėl tiktai mokyklos vaiku
čiai daro rinkliavų, kodėl se- . 
nesnieji neina kartu su vai
kučiais ? i

To
porui

SUCHIS LIFE—
-z

IĮ
SNAP SHOOTINO THE MILLENIUM 

“Ha! Ha! Hortense, only the left tlres are pone tarei.*

PASKUTINIS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

(Tęsinys)
Kiti vandenpuoliai yra že

mesni, bet ir jie krinta nuo 
virš pusantro tūkstančio pė
dų aukščio. Ten, kur mes ap
sistojom, ta vilta, vadinasi 
Yosemite Valley. Visas par
kus yra didelis ir užima 1,17d 
kv. mylias, arba 752,744 ake- 
rių žemės plotų. .Jį rasite va
žiuodami keliu 99 iš ix>s An
geles ir nuo Merced, pasuk
site į kalnus, keliu 87. rui- 
kus, naujas kelias, per slėnį, 
įves jus į gražiausių parkų, 
kuriuo neatsidžiaugsite per 
kelias savaites. Jeigu kas ve
žatės savo “flatų” (tentų), 
tai tam atseis pigiai, nes tik 
$1.00 įžangos temokėsit. Šiaip, 
pigiausias “kambarys” po pa
klode, kainuoja asmeniui $1.50 
dienai, be jokių patogumų.

Kadangi “Tetytei ir Bėdy
tei” patiko vieta, tai mes čia 
išbuvom dvi dienas ir pusę.
Galėjom būti ir ilgiau, bet per Be vado, mes nuvažiavom 
brangus pragyvenimas. Netu- vieni, į Marijosa Grove, ka
rint virtuvėlės, priseina nors me yra milžinų medžių miš- 
kartų į dineų karšto valgio kas. Radom keletu nepapras- 
paragauti. Tas karštas valgis tai didelių. Per vienų iš jų,
“įkaitina” kišenių... Firmų- yra iškaltas kelias, kuriuo 
jų dienų mes valgėm, taip sa- mes išvažiavom kiaurai. Ten 
kant, pietus. Jie buvo labai pat ir nusifotografavom at- 
“skrumnūs”, o užmokėjam po minčiai.
67 centus. Kitų dienų valgėm i pak,
tik \akaiiinę. A* paJpiasiau audros išverstų. 7 balan- pylinkių: Hartford, New Ha-
•nubos, uonos ir arba.os ini- džio 1()33 m tiJ viet|Į ap|8nk5 Ansonia ir kitur. Be spo- 
bnkel|. Tie <lu “valgia.” man audra jr pugul(16 niilžin(> 
kainavo 56 centus! Kadangi
toks akiplėšiškas Įlipimas vy-j 
ravo kavinėj, tai mes nuta
rėm prasišalinti iš šio žemiš-1 
ko rojaus.

Nors gaila buvo palikti, bet
kų darysi?!... “Tetytei” bai-1 Klebono pareigas
šiai patiko šiltas oras, gražios , v !kun- Gradeckas ir komisija
uolos, vandenpuoliai ir mes- ' Atlankę milžinus, užkopėm šiuo širdingai dėkoja visiems 
kos. Tų meškų, mes ėjom lan- i kal,lib 6810 l*dU aukščio.už širdingų paramų, aukas; 
kyti pirmų dienų. Vakare, 9:30 Miškuoti reginiai. visiems darbininkams Ir vlsie-

(Bus daugiau)

vai suėmė lietuvį Latvvnų, ku
ris prieš 8 metus nužudė Sta
nislovų Gružų ir lavonų įmetė i

\VATERBURY, Conn. - 
Paskutinysis Šv. Juozapo pa 
rupijos piknikas buvo Lidden! 
Purk, Union City, lietuvių da
rže. Suvažiavo apie 1,500 lie
tuvių. Buvo žmonių net iš 11-

lv radom vienų milži- Rnois, Dhio ir AVaterburio a-

Lankėsi
Connecticut Lithuanian 

Catholics’ veikimas

CLC (Connecticut Litliuani-Šic-mis dienomis AVaterbury-
Ije lankėsi svečiai kum J. Ba- an Catholics) turės savo nie- 

į pelkes netoli Higbland Avė. ikšys, iš Rochesterio, kun. Skri tinį “Field Day”, arba Olim- 
arti St. Margaret’s Scliool. La pkus, seserų Pranciškiečių, piadų, prie Lake Quassapaug. 
vonų rado lietuvis detektyvų | Mt. Providence, Pittsburgh, Bus, kaip ir pereitais metais,
leitenantas Matas Balanda. 
Latvynas buvo pabėgęs ir per 
aštuonis metus negalėjo su
gauti. Bet, jo žmona prisipa
žino, kad jos vyras tai pada
rė dėl tūkstančio dol., kuriuos 
už tų darbų davė jam Gružie-

kapelionas, kun. Abromaitis ir bėgimo, šokimo, plaukimo ir 
Lutkus. i kitokio sporto. Šokiams grieš

Timmie Crow’s ColoniaI or- 
Atsidarė St. Joseph’s Bowl- jkestra *

. ing Alleys

1500 DALYVIU DVIEJŲ 
DIENŲ LIETUVIU

DIENOJE '
600 PERPILDYTŲ SĖDY

NIŲ VAKARINIAME 
BANKIETE

- MONTELLO, Mass. — Ru-
Sumanytojai ši^ dienos - 1 ir 2 dd- Šv* Ro‘

Oficialiai atidaryta 1935-6 lietuvių katalikų organreaci- * ko .PttlaP*. reuld(>11 nid' 
metams Šv. Juozapo Botvling jos iš visų lietuviškų parapi- kiniška Lietuvių Diena.

va- rtoir kitokiu įvairumų dai-1 rI>* Bet “cri,ne does not Pay”- Atidaryme jau matės i jų: Hartford, AVaterbury, New (Tęsinys ant 5-to pusi.)
'• T.^ _ I I L* _  .________ T ____ „ X *» ■ Lz-.»tI I nbii Luniu 114.....^. DHMmmmmmmmm•■•■»—*•••ruu "Utah”. Kitas milžinas navo 0. Katkauskaitė,’liart- ^aH^rnijoje sugavo Latvynų. nemažai bovlininkų, kurių ta- Britam, New Haven, Bridge-

" Massachusettes išvirto fordietė radio dainininkė, ir
1927 metais. Toks medis kaip mūsų parapijos choras. Gro-
atsigula pasilsėti, tai apie jį' jo Young Melodians radio or-
triusia keliasdešimts vyrų, ke-1 kegtra Tr m, ■ n . „ .jKesira. Health ir Board of Education, „ .. . v . ,

J,ausimis danų, kol šuva-. ............... elnanli, )iaa neatidarvti ...................... .;ii. | P., Lietuvos Vyčiai, Studen-

Mokykla nebus atidarą rpe ?I’1'tinK“1 1,r- Ansonia ir Bristol tai

Šiomis dienomis gavome lai- ' 
škų iš AVaterbury Board of

Aukštakalnis ir kun. lvripas. daro visa, kad nors
Teko girdėti, kad šįmet bo- 

vlys daug lygų, kaip tai L. I.
metus sutraukus visus lietu
vius jaunikaičius ir mergai
tes krūvon susipažinti.

LIETUVIAI DAKTARAI:

į Tel. LAEayette 7650

jus peni viešai. Suvažiuoja į 1 
tų vietų daug žmonių ir ant
roj pusėj upelio, jus šerdina.

Bjaurios, tos meškos. Ir ė- l 
da — kas papuola. Yosemite .
Park vadovybė sako, kad jie 
turi savo globoj apie 300 me
škų, kurios “ubagauja” po
visų parkų, kame tik randa- ka klebono J. Amboto ir se
si kokia nors užeiga- j>svrų Pranciškiečių pastangų-

ATSIDARO DEVINTAS 
SKYRIUS

HARTFORD, Conn. — Dė-

įms už gausų atsilankymų. Pe
lno liks apie $900.

I Gerbiamieji vaterburiečiai! 
Šį sykį gražiai pasirodėte, 
kaip reikia remti parapija. Da 

1 rykime tai visuomet!
i Kun. Dr. Biskiui, M.I.C., 

vakarėlis

<au neatmaryti parapijines
mokyklos. Visos mokyklos ga- , .. . . ,... v. ' t, . " mel (italų parapija) ir dauvo tokius pranešimus. Pneza- * v
stis — infantile paralysis, ku-Jkdlb 
ris vėl siaučia mūsų valstijo
je.

tai ir Profesi jonalai, M t. Car- Taigi visi ir visos važiuo
jam į CLC “Field Day” prie 
Lake Quassapaug. Valio!

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Marijos vaikeliai Tuivo su-
T1 . . , , , , nis, šįmet Šv. Trejybės mok y-. ren«V graž'J kan. dr. Biskiui
įdomiausias parke dalykas, R)a turį u« atkjarytį de | vakarėlį. Svečių atsilankė apietai ugnies žėrimas nuo ka no. į vint^ skyfi^ kuHs prasidėjo50- Įteikta gražios dovanėle. 

Lygiai 9 vai. vakare, pasibai-j rug8_jo 4 šiame skyriuj6 Į Per vakarienę pasakyta daug
studentai gali pasirinkti aroa kaB>ų.

' Liūdime, kad jis mus aplei-
gus “talentingam” koncertui
Curry Camp viešoj aikštėj, gi
lų įspūdį palieka turistuose 
ugnies žėrimas nuo didžiulio 
kalno. Nuo 7,IKK) pėdų aukš
čio kalno, sukaukus tam tikra 
indijonų kaukį, želiama žari
jos, kurių srovė krinta Kelis

PASAULIO LIETUVIŲ 
SĄJUNGA

“Commercial” kursų. Apart 
pamokų tinkamų šiems kur do ir išvyko į TT. Marijonų
sams, bus mokoma “Physical seminarijų, Hinsdale, III., mo- 

Mu-i kyt°jauti. Linkime jam ge
riausio pasisekimo.

Lietuviai vaterburiečiai dė- 
«»rlK- Hartford livtuvra.ns, • kingi jam visokį patama. 

kurie yra supratę svarbų au-

Culture”, “ Dramutics ,M 4 < '

Lietuviai, saugokimės tos 
ligos. Ypatingai vaikučiai, ne- mospect 1028 

sulaukę 14 metu randas dide-

S'fiStSUjtt! J' * <"■««
gos f Tegul neina maudytis, 
ypatingai Chase Park, neina 
perdaug su kitais vaikais, y- 
patingai nepažįstamais, tegul 
gerai valgo ir gerai pasilsi.

Mokykla bus atidaryta, ka
da gausime žinių iš miesto.

Susituokė
Darbo dienoj mūsų bažny

čioje susituokė trys porelės:
Masone su Dauniūte, Butkus Of,so TeL: i’RO’pect 6376 

« .X v .v.-x m Kez Tel-: HEMIock 6141su Baltrusaiciute, Tracey su

Ofiso Phone Res. and Office 
2359 S. Leavltt St. 

CANal 0706

T«l. CANal 0257
Res. PROspect 6659

sic M 44 Art” ir t.t.
Mačiulyte. Visoms linkime lai
mingo gyvenimo. Gaila tik, 
kad daugelis lietuvių, ypatin-

kštesnio katalikiško auklėji
mo savo vaikučių! Linkime, 
nuoširdžiai pasisekimo šiam 
didžiam kultūriniam darbui!

Parapijietė

Vinių. j
Sugavo lietuvį žmogžudį

\Vaterburio laikraščiuose ti
lpo nepaprasta žinia: detekty-

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

;«■>!/.> • ■
o» *t9TjMMpoira m—vtMApĄ* ijsrj 
eassg -oaspfnp (tipaptioM s,jį
*vpooj jCuoui jo eiiuonp eAiioeiosd 
-ipisag JoAsg oeeoi£-) jvppoų^ 
P0« «n w»PP!H

PHYSIC1AN and SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appoinltnent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutartj 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residenclja 1800 So. Arteelan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis ir Nedėltomis pagal sutarti

Tel. CANAL 6122

DENTI8TA8
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HAUSTED ST.. CHICAGO 
I’aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
be stipresnių lietuviškų tradi
cijų, iš JJetuvos išsinešė la
bai mažytį lietuviškų paviržj, 
kitų didesnių tautų nustelbti, 
svetimųjų kultūrų apsujtti ir 
penimi, greitai nustoja atspa-

žmonOs, kurie dėl senatvės arba kt- ruillO ii smalkiai tlipsta. I l ll.S tokios prtežaatiea jaučiasi silpni Ir
toki liūdnu vnizrln nrieS Inos ' atgauna savo jėgas, svetimi) Uliūnų vaizuų, pili s tuos | Xat^ Ir paslda.ro Hllpresnl Ir gyvesni 
baimę įvarančius faktus tega- ;
limo pastatyti tik organizuo- Į ^k.^nat^T'jis OT^uo*
in gninoninirn dnrhn bintai ' Česniais, tvirtesniais Ir priduoda Jiems IQ, sųmoningų narnų laui.u . naUjų gp6kų darbui. Jeigu jūs esate
engtinrinti ir išlnikvti D tok* 1 Buna" arbtt silpnas, pam- ginkite NU- SUSliprinil ir ĮSIIIIKJII. t/ lt»K OA-TONE. Po kelete dienų Jūs pa-
aiimon i n q durims sckmin- .stebėsite dideli pagerinimų, sąmoningas namas StKIIlIIl I jmUOA-TONE parduodamas visose
o-innvini hnti vamniHrt tik I valstinyčiose. Nepriimkite pam8gdžlo-giausiai ga.i ouu varomas iik Nu0 uikletėJlmo imkit—uga-sol

Pasaulio Lietuviu Niekas kitas Jums nepagelbėsj a. aunu uneiuvių p k|Up NjQA.TONE
— Idealų Lluoeuotojg vidurių <lo Ir 

llOo.

uiasu 
)niw sv aiausadia
ojpoojMMtp Irtopiięp t|HX

įsisteigus
Sąjungų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. lik sportas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASftLAND 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. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PholM CANal 0623

ltezld.: 2515 W. 69th St.

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 iki 8:30 

Tel. BOL'levard 7042

Tel. CANal 6122

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

8eredomis ir Nedaliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REl’ublic 7868

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. OltOvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 VV. MARQUETTE ROAD. 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitaruš-

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street 

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutartį

DR C Z OZELIS DR. T. DUNDULISKvlli Ui Ll iLLLL Iv ntiivmiiu I. r>„rhitunt
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėllomls pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas

Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80*
756 WEST 35th STREET

Gaa X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Francieco 

Tel. Office Laf 3650; res. Vlrg. 0669

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OK ĮSAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki lt 

valandai diengTtMoaU MIDvtr HM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rea: Tel. PLAaa 2400

Valandos;
Nuo 10-18 v. ryto; 8-1 Ir 7-8 v. v.NsdėUomig m. 10 iki 18 «lsa«

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje ’

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Utį 10 rytais __ 1Iki I poplat — I Iki Si 10 vttw« Nadiūomlg aM U W 1 M, .

paslda.ro


Antradienis, rūgs. 10 d., 1935

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

1500 DALYVIŲ DVIEJŲ 
DIENŲ LIET. DIENOJE

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

Apie 600 svečių užėmė va
karienėje sėdynes, Romuvos 
parko svetainėje.

Tarp atsilankusių buvo ir 
augštų svečių, būtent: Mass. 
valstybės iždininkas Charles 
K. Ilurley, kuris i>erdavė lin
kėjimus ir nuo gubernato-

šios valstybės ir visos šalies , 
prestvžų, praktikuodami tiky
bų, ypač šiais bedievybės ir 
laisvamany bes laikais.

Muzikos programos dalį iš
pildė EKA benas, vadovaujant 
Artimi' S. Kendrew.

Vakarienės metu patarnavo 
1 rie stalų: K. Jakavonis, M. 
AudiejaitK. M. Grigas, •*,). ' 
td.tant'-”, S. Balbieris, Al. 
.Miškinis, A. .Miliauskas, P. 
Jaremavičius, P. Česnauskas, 1 
T. Pileekas ir kiti bei kito»

Po vakarienės gražius juu- 
ž»us parodė A. Peldžius, “Du- 
rb.” administratorius.

r

r

’T“ T M /
ON

... THE SMALL 
<-> CLIN&S TO THF

I i V PPMARŠ VVITH
A_'. . MAG-NFTIC CONTACT,

AOOSIANS OUT
UPON THE I O-e CRART.

n R Anna s

^ASH SUDOBNLY PuLLS BACK 
THE CONTROLS AND SENOS THE 
LAR&e SHIP INTO A DIZZV 
SVVIRL — WHICH LOOSENS THE

SMALLER CRAFT.

By Dean Carr

5

THE SMALL SHIP PALlS irJ’fd 
THE RATH OF THE DlSlNTEGRATION 
RAY GUNS AND IS DESTROYEO.

THEPE THEYGO/f THE 
YOD SHOOK THEM/DlSlNTEGRATION 
LOOSe.DASH/Z/RAY IS BREAKING

IT UP/ THAT'S THE 
FND OF THEM /

F?

WWHATS 
HAPPENED/^.

p?

ONE OF THE OPFICERS FROM 
THE OPPER LEVEL RDSHES IN.

rČWIEF. ZsNUMBER OF ADOSians'
ARE ON THE TOP OF THE SHIP. 
AND ARE TRVING TO 

yBREAK THHOUGH.//
7--------

s

riaus; valstybės auditoriui
Buekley; pašto viršininkas Pirmadienio programa susi- ,)UV0 istorini>s nes suvažiavo Narių skaičius padidėjo iki 
llendriek; šen. .Milės; Brock- »» šokių muzikos u- va- dįdvĮis skai(-.ius muzikų iš vi- 50, Albumui medžiaga jau bai
tono miesto maršalas Moorey karinių jutlzių, kuriuos paro- Anlerikos daBų> kokio dar giania finkti> Konstitucija pa 
repreaentuojųs majorų Baker; dė P« Sakas.
aldermonas McCaffrey, Freds Lietuvių Dienų parėmė au- 
1). Rowe, Sec. - Ties. Daniel komis šie: “Parmaiient wave”
K. Collins of tbe B. S. A. C.; aukojo Antanina Gricaitė, lai-

BRANGŪS SVEČIAI
nebuvo nuo pradžios Sųjun- ruošta, chorų iSųjunga didėja. OMAHA, Nebraska. — Da-
gos susitvėrimo. “.Muzikos Žinios”, mūsų imi rbo dienoje turėjome daug bra

mėjo A. Gureckis; Ona Ka
šėtaitė aukojo blankietų, lai- 

Ne\vton

THE A0OSIANS HAVE A RAY THAT IS 
DEADLY TO THE MARTIANS , BŪT HAS 
NO EFFECT ON THE EARTH PEOPLE. 

IT S UP TO DASH /✓ r______ ____ * * (continuioj

konsulmonas O’Donnell, Dr. J.
P. Kvaraciejus, kun. P. M.
Juras iš Lawrence; Antanas įnėjo gi Jonušiene, 
Baltrušiūnas Šv. Jono semina- j Avė.; vienų anglių tonų au- 
rijos studentas; Šv. Koko par. kojo \\allent Coal Co., laimė- 
kleb. kun. J. Švagždys ir kun. .1° Nazel Coidey, 163 Ellsvvorth 
J. Petrauskas, šio parengimo Į&t., Broekton, Mass. 2 kala- 
iniciatorius ir vedėjas.

Visi svečiai kalbėjo ir lin
kėjo šv. Roko parapijai pasi
sekimo.

Toastmasteriu buvo Julė 
Jakavonytė, kuri išmintingai 
vedė vakaro programų.

kutu laimėjo A. Grizą, 160 A- 
rlliur St. ir A. Peldžius So 
Boston. Raporteri.j

PLAČIAU IŠ VARG. SĄ
JUNGOS 24 SEIMO

Valstybes auditorius ypati
ngai atkreipė domę visų savo

Seimas pradėtas iškilmingo- čių laikraštis, kuris ir yra j-' ngiu svečių iš Chicagos. Gė
lais šv. Mišiolais, kurias lai- raukiu tų visų naudingų dar- Gausieji sportininkai buvo at- 

, kė gerb. dvasios vaitas kun. bų, buvo labai įvertintas. vykę lošti softball su mūsiš-
Jj. Simonaitis. Varg. Sasanau Nutarimai: 1. Leisti “Mil
iuko choras ir kiti muzikai, di- zikos Žinias” spaudos šriftu

kiais.
Vieni jų

“Draugo’’ Radio Valanda

l REČIAD1EMA1S TARP 3:30 ir 4:30 
Iš WEDC (12.10 kilocykles)

Buvo du lošimai. \ ienų lai- jame dalyvauti. Turėjo važiui) 
'įliejo Chicagos jaunimas, o ti namo.

atvyko jau šešta-
kitų mūsų jaunimas. Chicagos 
jaunimas būtų.... ___  ___t .almėjęs Tr ki-

riguojant komp. A. Pociui, va- ir prenumeratų pakelti $t.5<| dmmo vakare, kiti naktį, o tų lošimų, bet nebuvo laiko ir 
rgonais grojant komp. J. Ži metams, 2. Sujungus narių nio ^al sekmadienio rylų.

Sekmadienio vakare buvo.

PII1LADELPHIA, Pa. — 
kalba, pabrėždamas, kad šio- Kugpifieio 20 d. šv. Kaziniie- 
jc valstybėje asmenys su lie- T° I,araP- -svetainėje įv \ko A a-
tuviškomis plunksnomis kelia rg°n. Sujungus 24 seimas. Jis;pocįaU8 įr komp. A. Aleksio.

Priimami sveikinimai iš vi

levičiui, gražiai giedojo Witto kestis palikta ta pati, tik, kad 1 
4 balsais Šv. Pranciškaus Ksa- raliai visi imtųsi dalyvumų 
vero mišias. . palaikyme “M. Ž.” ir bėgyje

Centro pirm. J. Brazaitis ,netli kiekvienas narys prrsių- | . .
atidarant seimų sveikino akai P° savo koioni-1 sP°r in &•-.•
tlingai suvažiavusius muzikus Jos’ išleistas cho- Bazaro užbaiga
ir prašė išsirinkti seimui vai- IlJ ateinančiais nie-
dybų, kurion įėjo: pirm. A. la’is, prieš \arg. Sųjungos Ju- 
Aleksis, vice pirm. J. Gižaus- biliejinį 25 metų seimų, 4. Kad 
kas, lašt. J. Brundza. Kons- ateinančiais metais jubilieji- 
litucijos ir nauju narių prie- n’s minias būtų laikomas Lioo 
mimui komisija išrinkta i§iK1yn>

sokiai. Daug vietinio jaunimo 
susirinko į svetainę. Visi no
rėjo susipažinti su Chicagos

i nebuvo jn ipratęs prie mūsų 
lošimo būdo.

Labai didelio įspūdžio pa 
darė ebieagiškiai i mūsų žino 
nes ir mes amžinai paliksime 
dėkingi už jų pas mus pribu
vimų. Ypač esame dėkingi J.

Po viso buvo surengtas bu- Juozaičiui, kuris surengė šf- 
nkietus lošėjams. Gaila, kad tų ekskursijų.

'daugelis ehieagiečių negalėjo Vietinis.

komp. J. Žilevičiaus, komp. A. Centro valdybon išrinkta: 
Dvasios vatlij paskirs Kunigų 
Vienybė, pirm, Juozas Kudir
ka, Pittston, 1’a., vice pinu.

rh

URŠULĖ RAGAIŠIENĖ
(po tėvais Raginsite)
Mirč rugsėjo !i d. 1935 m.. 

1:40 vai. ryto. sulaukus 4u me
tų amžiaus. Kil » iŠ Švenčionių 
apskričio, Daugėliškiu parap., 
Nukiškės kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 22 tnetus.

Paliko dtdeliunie nuliūdime 
vyrų Viktorų, sūnų Viktorų, 
brolj ir brolienę Vincentų ir 
Hienų Ruginius ir jų šeimynų, 
2 pusbrolius: Silvestrų '.r Ga
brielių Italehuniis ir iu šeimy
nas ir gimines: o Lietuvoj tė- 
\ų, brolį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4416 So. 
Waahtenaw Avė Telefonas LA- 
Fayette 4318. Laidotuvės (vyks 
ketvirtadieni, rugsėjo 12 d.. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta Į 
Nekalto Prasldėjtno Pnn. Avė 
Marijos parapijos bažnyčių, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta ) šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugiis-gos ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyra*-. Sūnus. Bro
lis, llrollenė, Pusbroliai Ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telefonas YARds 1138

a|a

TAMOŠIUS GRIGALIUS
bilrė riiRH. 7 <1. 1 935 m. 8:00 
vai vak., Kniaukęs 70 metų am- 
žuiim.

Kilo iš Huvalkų red., Višty
čio parap., Galkieinlo kaime

Amerikoje Išgyveno 50 metų.
Paliko dldcliunic nuliūdime 

moterį Marijona, Kūnų Vladis
lovų ir marčii) Ir sūnų Tamo
šių Ir dukterį Marijonų Ged
vilienę. taip pat žentĄ Jonų Ir 
gimines. •

Kūnas pašarvotas Koplyčioje 
1735 Wabansla Avė. Laidotu
vės įvyks trečiadieni, .rūgščio 
11 d.. 1 935. Iš Koplyčios 8:30 
vai. bus atlydytas į šv. Myko
lo pnrupi>.»s bažnyčių, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už. 
velionio sielų Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka- 
pnea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draug'Mf-ges Ir pažy
stamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Ibiktė Ir

Moteris, Sūnūs.

t^ildntuvėms patarnauja Di
rektoriai I^tehawlcz Ir Sūnūs. 
Telefonas CANal 2515.

AA
JONAS KRASAUSKAS

Mirė rugsėjo S d. 1 935 m., 
11 vai. vakare, sulaukęs 48 me
tų amžiaus. Kilo Iš Panevėžio 
apskričio, Spiragljų parapijos, 
Stačiūnų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Zol'ijų, po tėvais Vaič- 
kaiitė, švogerį Pranciškų Vaič
kų. gailines Liudovikų Vaičkie
nę ir Veronikų Vaičkienę, Pe
trų ir Julijonų Markovus, jų 
sūnus ir daug kitų giminių 
Amerikoj: o Lietuvoj 2 sese- 
•is: Onų ir AvogerĮ Jurgį Su

pustus. Nataiijų ir švogerį Ju
rgi Bernotus tr gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituamea Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 12 d., iš koplyčios s
vai. bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pumaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gcg ir pažys- 
tamus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, švogerls ir 
Giminės.

I^iidotuvių direktorius A. Ma
salskis. Tel,-f. BOl’levard 4 139.

A. t A.
ANTANAS

SODAUSKAS
jmrė Rūgs. 7 d. 1935 m. 7:15 
ryte. su lankęs pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Tauragės parap., ltcšktų kai
mo.

Paliko dideliame nultūdimc 
glndnes Simonų. Petrauską. Ir 
Agotą Petrauskienę. Jurgį ir 
Julijonų Pūkelius ir Jų šeimas 
ir daug kitų giminių, o Lietu
voje dvi seseris tr gimines.

A. a. Antanas Sodauskas gy
veno 66.31 So Maplea-ood Avė.. 
Tel REPuhlie 8725.

Isildotuvlų reikalais rūpinasi 
Simonas I’et raustas.

Kūnas pašarvotas Kudelkto 
Koplyčioje 4605 Se. Hermltuge 
Avė. Laidotuvės įvyks Antra
dienį Rūgs. 10 d. 1935. Iš Ku- 
deiklo koplyčios 9 vai. bus at
lydėtas į G.mimo Panelės švč. 
parap jos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pumal'los už velio
nio sielą. Po pa maldą bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapnl- 
nes.

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

Nuliūdę: Giminės Beirau kai. 
Plike lai Ir daug kitų g'mlnli,.

1 įklotu včina patarnauja di
rektorius J. F. Eudelkls Tel. 
YARds 1741.

sų Amerikos kraštų; laiškais, 
telegramais ir žodžiu. Chica- ( 
gos Varg. provincija, kurios ise^r- Nikodemas Kulys, Chi- 
pirmininkas yra V. Daukša, iea8°> iždin. Bonifacas Ja- 
sveikinant įnešė gražų ūp,k |iiušauskas, Chicago, BĮ., kny- 
kuomet važiuodami į seimų, da 8lu,n Jonas Brundza, Liook-

Juozas Brazaitis, Chicago, III..

vė turiningus koncertus, De- 
t troit, Mieli., Pittsburgh, Pa., 
Pittston, Pa., ir Pbiladclphi- 
joje, Federacijos šeiminiam 
vakare. Garbė direktoriui pro- 
fes. A. Pociui ir garbė visiems 
pasišventusiems. Jūsų misija, 
tai buvo tikra Katalikiškoji 
Akcija.

Valdybos raportai: dvasios 
vado kun. J. Simonaičio, pir- 
min. J. Brazaičio, vice pirm. 
A. Stanšausko, lašt. Ir “Mu
zikos Žinių” ved. N. Kulio, į 
ižd. B. Janušausko, knygio J. 
Brundzos ir “Albumo” J. Ži- 

1 levičiaus. Jš visų rajiortų pa
aiškėjo, kad šiais metais Są
jungoje buvo gyvas veikimas.

Su šiais šokiais pasibaigė 
ir mūsų metinis bazaras. Sep
tyni žmonės buvo laimingi. 
Vienas, Aleksandras Miklom.s 
laimėjo $65.00. Tuos pinigu* 
parapija atidavė vienam iš į 
daugelio žmonių, kurie pirko j 
parapijos bazaro tikietus. 

“Softball”

Pirmadienio rytų buvo su
sirėmimas Chicagos Lietuvos 
Vyčių su vietiniais lošėjais. 
\\’esti tn League parke. Jau 
lietaus nebuvo, bet žemė buvo 
šlapia ir lošėjai turėjo net pu
rve lošti. j

VENHlAN HONUMENT CO., INC.TMPMHf »nkšto«e« rūMas
r > •'Tafc-anHl

AIA
VINCENTAS RĖKSNYS
mirė Rūgs. 8 <1.. 1935. 10:40
vai. vuk., pusanižla us metų.

Kilo iš Švenčionių Apskr., 
Daugėliškio panip.. Rėksnių 
kaimo. Amerikoje Išgyveno 20 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Mikaliną Ir švogerį Juo
zapą Janušauską Ir šeimą, d.vi 
brolduklerls Veroniką Karaluk 
ir Anelę Ralukavlčtenę. Ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje trys 
aeserys Ir du broliai.

A. a. V. Rėksnys gyveno 4601 
H, Waahtenaw Avė. laidotuvė
mis rūpinasi sesuo Mikalina 
Janušauskas Tel. I,af. 6095.

Kūnas pašarvotas 4 447 Ho. 
Ealrfleld Avė.

laidotuvės (vyks Penktadie
nyje, Rūgs. 13 d. 8 vai. iŠ J. 
F. Hudelklo koplyčios bus at
lydėtas Į Nekalto Prasidėjimo 
švenč. Panelės parap. bažnyčią 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažvstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Ketum, ŠMigerls, lirai- 

dukterys ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja Di

rektorius J. F. Eudelkla Tel. 
Yarda 1741.

lyn, N. Y.
Išreikšta padėka pirm. A.

Aleksiui, už sėkmingų seimo i
vedimų, kun. I. Valančtunui ja, kad -ja suruoštos jam
už suteikimų sesijoms svetai
nės ir O. Unguraitei už suti-

išleistuvės. (Suprantama, nie
ko nepakenktų, jei tokios iš

kilnų vargonininkų ir pafe)-' icjgtuvės bus ruošiamos ir ki-
vennnui vietų parūpinimų. 

Sugiedojus Lietuvos himnų,
skyrėmės spausdami vieni ki
tiems rankų iki pasimatymo 
kitų met Brooklyn, N. Y.

Syluk

tose kolonijose).
Senas pisorius ’

PAGEIDAUJA
Fhilailclpliijoje pasklydo to 

kia tokelė: Žmonės kaina, kad 
Jo Ekscelencija vyskupas Te
ofilius Matulionis gruodžio 
mėnesį žada grįžti Lietuvon. 
Dėl to labai daug phnadel- 
])hiečių, nuoširdžių vyskupo
Matulionio bičiulių, pageidau-
________________________ i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS j

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

^EPublic 8340

NAUJOS RADUS
Pamatykite ir pasiklausykit

PHILCO
ZENITH

GENERAL ELECTRIC
yra gerokai ištobulintos. 

Kainos nuo
$20.00

iki

M 75.00

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

Jos. F. Bmfrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Telefonas

DtdtlaagU paalakln <lrtomv»
OhlR»<uj

O
SoYiri 50 metų prityrimo 

----------- o-----------
Pirkit* tiesiai iš dirbtuvės b 

taupykite pinigus
------- o--------

Mes atlikome darbų daugeliui 
tanesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVI
aru Grand Ava

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotum 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKr 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

J. F. Radaus 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Mas 718 West 18th Street 
Pilone MONroe 3377

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevanl 5203

J. F. Eodeiliis 
LatMcz ir Šunis

4605-07 So. llcrinilngii Ave.Į 
Phone YARds 1741—1742

2314 AVest 23rd Pluce 
Phone Canul 2515 Cicero 5927J

J. Lodomos
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

t •

M



VIETINES ŽINIOS
LIETUS SUTRUKDĖ

Katalikiškos spaudos plati
nimo draugijos rengtas pas
kutinis šių metų išvažiavimas 
rugsėjo 8 d. į Labdarių ūkį ir 
pagerbimas “Draugo” pikni
kų darbininkų-kių ir visų Cbi 
eagos biznierių rėmėjų, bičiu
lių, profesijonalų, veikėjų ne
pavyko: lietus sutrukdė. Dėl 
to rengimo komisijai visos Cbi 
eagos kutaiikiškos draugijos 
ir visų kolonijų veikėjai ža
da eiti į taikęs, kad bendrų iš
važiavimų surengus rugsėjo 
15 d., Labdarių ūky. Rap.

STAIGA MIRĖ
WEST STDE. — Cbesteris 

Lukošius, 25 metų amž., 2321 
S. Oakley Avė., rugsėjo 7 d. 
ėjo j unijos susirinkimų ant 
Madison gatvės, apsilpo ir mi
rė.

pikniko komisijų. Abu Puišiai 
yra uolūs rėmėjai ARD dar
buotės.

K. Garuckaitė, kaipo Cen
tro pikniko komisijos narys, 
darė pranešimus apie Centro 
planus. Ji ir veikia ir nuo sa
vęs aukoja. Tų pat daro ir 
Vodmanaitė, antroji raštinin
kė.

Čia pat išdalinta ir pikni
ko tikietai. Įžanga grybų pi- 
knikan bus tik 15c asmeniui, 
o “fonių” ir gero "good 
time” bus kiekvienam už $5 
ir daugiau. Visas pelnas šio 
pikniko eis subsidijoms arba 
apmokėjimui mokslo neturtin
gų akademikių už 1935-6 me
tus.

Kam tik rūpi mūsų jauni
mas ir jo švietimas, prašome 
šiame piknike dalyvauti ir pa
remti rėmėjų pasišventimų, 
kurios nuolat dirba ir veikia 
katalikybės ir lietuvybės la
bui. Nina

Ir gazolinų vagia. Vaizdas Red Flash Petroleum Co., 3711 So. California Avė., 
kur vagys, pasivogę kubilinį trokų ir prisipylę gazolino paliko neužsuktų pum- 
pavimo (1) svirių. Kol pastebėta, apie 15,000 galionų gazolino užtvenkė aplink 
žemę. Gaisro departamentas sako, kad jeigu ton vieton būtų nukritus bent maža 
kibirkštėlė, būtų įvykus kubilų eksplozija ir didelis gaisras. Be troko, vertės $5,000, 
vagys išsivežė apie $1,500 vertės gazolino. (Acme Photo).

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Rūgs. 15 d. — Aušros Var
tų parap.

Rūgs. 17 d. — Nekalto Pras. | 
P. Šv. parap. Į

Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie-' 
ro parap., Gary, Ind.

Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo 
parap.

Spalių 6 d. — Šv. Pranciš
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

rap., Spring Valley, 111. ir 
Šv. Antano parap., Kewanee, 
III.

Kitos parapijcs, k. a. Chi
cago Heights, III., Rockford, 
III., Waukegan, III., Westville, 
III., Kenosha, Wis., Milwau- 
kee, Wis., Shebolgan, Wis., 
Racine, Wis., Kast St. Louis,, 
III., St. Louis, Mo., Sioux Ci
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. 
Linkus, 12259 Emerald Avė., 
Chicago, 111. (Tel. Pullinan 
1200).

Kun. A. Linkus

Gerai pasisekė

Aušros Vartų moterų ir me
rginų draugijos piknikėlis ru
gsėjo l8 d. “Rūtos” darže vi
sus patenkino. Visa draugija 
.rugsėjo 15 d. vyksta į labda
rių ūkį. Dr-jos narės, sako, 
suorganizuos Panevėžio cho
rų, kurs padainuos smagių 
dainelių.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS 
ROSELANDE

Rūgs. 1 d. buvo Jono Kon
cevičiaus su Marta Gudaus
kiene vestuvės; juodu mote
rystės ryšiu surišo kun. Paš- 
kauskas. šliūbas buvo 9 vai. 
ryto su iškilmingomis Mišio- 
mis. Po Mišių jaunavedžiai 
su palydovais grįžo į savo ra
mus, 108 gat. ir Wabash avė. 
Čia juos pasitiko su duona ir 
druska ir pakvietė svečius 
prie gražiai papuošto stalo. 
Per pietus pasipylė sveikini
mai, linkėjimai. Kalbėjo Over- 
lingas, Atkočiflnienė iš Mar- 
ųuette Park, Misiūnas, naujas 
Roselando grab. N. Radis.

Jaunavedžiai padėkojo sve
čiams už kalbas - linkėjimus.

Pirmininkavo grab. Lekavi
čius. Svečias

IŠ A. R. D. SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO

ŽIN’y - ŽINELĖS
Kerštingas dženitorius. To-

wn Hali policija sulaikė Sid- 
jney Kendall, atleistų džen i to
rių namo 4714 Sheridan Rd. 
po trečio padegimo tame pat 
name. Namo savininkė gais
rininkų viršininkui pasakė, 
kad kuomet ji Kendall atlei-1 

' do nuo darbo, jis jai grųsi- j 
nęs. ,

Brangiųjų akmenukų paro
da. Sherman viešbuty atida- ■ 
ryta brangiųjų akmenukų (ru
binų, smaragdų ir k.) paro
da, kurioj randasi virš 100 
skyrių. Paroda suruošta sąry
šy su National Associatlon of 
Credit Jewelers konvencija,' 
kuris baigsis ketvirtadienį.

Atidėtas kitam sekmadie
niui. Praeitų sekmadienį turė
jo būti paskutinis vakaras va
sarinių koncertų sezono Grant 
parke. Dėl lietaus koncertas 
atidėtas iki sekančio sekma
dienio.

Išgėdino moterį. Tėvui iš
lydėjus viešnias namo praei
to sekmadienio vakarų, niek
šas nigeris, įėjęs į Eilėn Gree- 
r’ienės 23 m. butų, 1511 Com- 
monwealth Av., North Chica
go, grųsindamas nužudymu jų 
ir jos 18 mėn. vaikų, kol tė
vas sugrįžo, atliko krtminalį 
darbų. Jos vyras dirba nakti
mis Waukegane. Policija nie-^ 
kšo ieško.

dentų su sale 1000 sėdynių. 
Mokyklos vedėjos bus Šv. Juo 
zapo seserys.

Pradėjo praktikas. De Paul 
universiteto futbolo komanda, 
vodavaujama Jim Kelly jau 
pradėjo praktikuotis futbolo 
sezonui. Komanda žymiai at
jaučia netekus Phil Kraus© 
(Kriaučiūno) ir jo substituto 
Fred Brainard, kuris lošė pa
baigoj praeito sezono.

Automobilių gamyba kyla.
Cram’s Report, Ine., prane

šimu, per aštuonis šių metų 
mėnesius J. A. V. pagaminta I 
2,793,619 automobilių, palygi
nus su 2,318,826 aut. paga
mintų praeitais metais per tų 
patį laiką.

Šių dienų vaikai. 5 metų 
amž. K. Graff’as, gyv. 1866 
N. Halsted St., penktu kartu 
buvo pabėgęs iš namų. Pasku
tinį sykį policija jį rado ant 
Ogden Avė. už Chicagos.

Naujenybė Ciceroj. Prava
žiuojantieji pro Cicero auto
mobilistai pastebės baltų au
tomobilių su garsiakalbiu ir 
foto aparatu. Tai bus polici
jos automobilius, kuris įspės 
greit važiuojančius, gaudys 
nesilaikančius trafikos taisyk
lių ir fotografuos įvairias au
tomobilių nelaimes.

vak., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Pasilikę su mokesčiais 
malonėkite užsimokėti. Ligo
nių lankytojai turi išduoti 
sus-me raportų; kitaip bus nu
bausti pagal įstatus. Valdyba

ĮVEST SIDE. — Mot. Sų- 
gos 55 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks šį vakarų, rugsė
jo 10 d. Visos narės prašomos 
būtinai dalyvauti. Taipgi ku
rios pasilikusios su mokes
čiais, prašomos užsimokėti.

Kp. Valdyba

BRIGHTON PARK. — šv. 
Pranciškaus Rėmėjų 2 sky
riaus suririnkimps įvyks šį va
karų, mokyklos kambary, 7:30 
valandų. Bus išduotas seimo 
raportas ir labai svarbių pra
nešimų. Visos rėmėjos prašo
mos atsilankyti. Rašt.

Pranešimai

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praeitų trečiadienį, rūgs. 3 

d., “Drauge” įvyko klaida 
rašte apie iškilmingas P. Jak
što su E. Miliauskute vestu
ves. Vestuvių puotų iškėlė ne 
Miliauskai, bet patys jauna-jv* • « *wevedziai.

Atsiprašau. Buvęs-

UŽ KEIKIMĄ ŽEMAIČIŲ 3 

SAV. KALĖJIMO

CLASSIFIED
AUTOMOBILIS AUTOMOBELES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Barbenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJU BUTCK TR 
PONTIAC KARU

BRTDGEPORT. — Susirin
kimas ARD 2 sk. įvyko rug
sėjo 5 d. Kaip ir visuomet, pa
sižymėjo naudingais nutari
mais. ,

Tartasi apie būsimų grybų 
piknikų, rugsėjo 29 d., Vytau- 

/to darže. Visos ir visi rėmė
jai gyvai juomi susidomėję. 
Susirinkiman atsilankė kų tik 
iš sunkios ligos pasveikusi 
mūsų brangi darbuotoja ir 
amžinas narys ARD Cecelija 
Petraitienė. Ji vėl apsiėmė į 
2 sk. pikniko komisijų. Sky
rius jai padėkų ir džiaugsmų 
išreiškė nuoširdžiu delnų plo
jimu.

Jonas Puišis taipgi įėjo į

Negrų konvencija. Study of 
Negro Life and History Są
junga laiko 20-jį metinį su
važiavimų Chicagoj, kuris bai
gsis rytoj. Tarp kitko, suva
žiavime diskusuojama Italijos 
grųsinimas karu Etiopijai, ne
grų vergija Afrikoj, britų ir 
prancūzų imperializmas Va
karų Afrikoj ir kiti klausi
mai.

Pašventino kertinį akmenį.
Pralotas Thomas P. Bona pra 
eitų sekmadienį pašventino ke 
rtinį akmenį naujos Liurdo 
aukštesnės mokyklos tarp Ko- 
mensky ir Karlov Avė. Mo
kykla bus baigta statyti kitų 
pavasarį. Vietos bus 800 stu-

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos ekstra susirin
kimas įvyks rugsėjo 11 d., j 
7:30 vai., Šv. Kazimiero Aka- | 
demijoj. Visų A. R. D. skyrių 
prašome atsiųsti atstoves su 
sirinkiman su patarimais bei 
raportais kas veikiama “gry
bų piknikui”, kurs įvyks rug
sėjo 29 d., Vytauto darže.

Taipgi prašome visų skyrių 
atsiteisti pilnai už tikietus į- 
vykusio išvažiavimo Margue- 
tte Parke. Laukiame visų A.< 
R. D. skyrių atstovų šin sut 
sirinkiman. Dalyvaus šiame 
svarbiame susirinkime ir gerk 
mūsų kapelionas, kun. prof. 
B. Urba, kurs kų tik grįžo iš 
Vilią Joseph Marie, Pbila., Pa. 

A. Nausėdienė,
A. R. D. Centro pirm.

RADIO
DAINUOS SABONIAI, PEO-

PLES PARLOR KVAR
TETAS IR KITI

Šiandie 7 valandų vakare 
iš stoties WGES radlo klau
sytojams bus malonu pasiklau 
syti gražių dainų, kurias pa
dainuos ponai Saboniai, An
tanas Čiapas, Peoples Parlor 
kvartetas ir kiti. Prie to bus 
gražios muzikos, įdomių kal
bų bei svarbių pranešimų ir 
apie prekybos eigų Peoples 
krautuvėse. Dėl to, nepraleis
kite nepasiklausę šio progra- 
mo. Rap. XXX

KAUNAS. — Tūlas maši
nistas Laitis iš Klaipėdos kr
ašto Panevėžio geležinkelio 

'stoty pasigėrė ir nebuvo leis
tas valdyti garvežį, už kų Lai
tis pradėjo koliotis ir keikti 
Žemaičius (Lietuvą). Ap. Rū 
mai jį už tai nubaudė 3 sav. 
papr kai. sąlyginiai.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti: 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI- ( 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.
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TAIPGI DAUGELIS KITU ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius 
balansa lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

REIKALINGA MERGINA LIETUVIAI ADVOKATAI:

BRIDGEPORT. — Dr-ja Pa 
laimintos Lietuvos susirinki
mų laikys rugsėjo 11 d., 8 vai

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAB Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Romia Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokio. RAM*. InMiranoe — Ugnies, Vėsokos, Automobilių,

Stiklų tr Lt

|OI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 279J

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
I IM'ME

Reikalinga mergina turinti 
I geras rekomendacijas, dėl a- 
belno namų darbo didelėj į- 
staigoj. Geras pagyvenimas ir 
mokestis.

1648 South Albany Avė.

RF.NDON OFISAS

Išsirenduoin ofisas ant viršaus ap
linkos Atsišaukite:

51011 Archer Avcnuc.

REIKATjINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marlan HIlIs Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Telepbone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4831 8OUTH A8HEAND AVENTIE 
Rm. 8S1S 8. ROCKWEU, ST 
Telepbone: REPublIc 97 2 3

Re.. 1227 S. BOth AVĖ . CICERO 
Telepbone: CICERO RSSR

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE"

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

_________ Chicago_________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valando. kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. 8eredo. Ir Pėtnyčlo.

vakarais 8 Iki 3 
Telefonas CANaI 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIc 9600

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

A. .. . . . L. . ./i. ---- ■ -Šriihi -


