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SIEKIA KLAIPĖDOS
I

NUMATOMA, KAD. TAUTŲ SĄJUNGA 
PASKELBS BAUSMES ITALIJAI

Tas bus padaryta, jei ji neigs 
Sąjungos nurodymus

MAŽOSIOS VALSTYBES REIKALAUJA 
PRISPAUSTI ITALIJĄ

TAS REIKALINGA PAČIOS T. 
SĄJUNGOS SAUGUMUI

ŽENEVA, rūgs. 12. — Išė
mus Italiją., visos T. Sąjun
gai priklausančios valstybės 
su didžiausiu palankumu ir 
pritarimu priėmė vakar pa
sakytą Anglijos užs. reikalų 
sekretoriaus Sir Samuelio 
lloare kalbą, kuriaja jis įspė
jo Italiją, kad ji vengtų ka
ro su Etiopija.

Šiandien laukiama Prancū
zijos premjero Lavalio kal
ba tuo klausimu. Spėjama, 
kad Lavalis nors iš dalies' 
pritars Anglijos nusistatymui

MEKSIKOS KONGRESE 1 
ATSTOVAS NUŠAUTAS, 

3 SUŽEISTI
MEXICO CITY, rūgs. 13.

— Meksikos kongreso žemes
niuose rūmuose vakar mažu
ma atstovų susišaudė su dau
guma, t. y. prezidento Carde-
naso priešai su jo šalininkais. į NUSI - ŠAUKIA HITLERIS

V ienas atstovas nušautas ir I

Prezidentas Rooseveltas šiandien atidengs krašto 
N. Y., minint šios konservacijos 50 metų sukaktuves.

VOKIETIJA IŠSILAISVI-

trys kiti sužeista. Pradėjus 
šaudytis tarp atstovų, tuojau 

prieš Italiją. Sakoma, jis tai ir iš galerijų paleista keletas
turės, padaryti T. Sąjungos 
apsaugai. Skandinavijos ir ki
tų valst. delegatai pareiškia, 
kad jei Prancūzija ir toliau 
pataikaus Italijai, tai šelauk 
su T. Sąjunga, kadangi ji to
liau negalės būti tarptautiniu 
instrumentu taikos
mui.

Atsižvelgus į tai, Prancū

šūvių.

NUREMBERGAS, rūgs. 12. 
— Vokietijos nacionalsocialis 
tų partija turi čia metinį su
važiavimą. Vakar jin atvyko 
ir Hitleris. Bavarijos guber-ETIOPIJOS KARIUOMENĘ 1 natorius A. Wagner skaitė su

IŠTRAUKTA IŠ PASIENIO Hitleri0 prane?fJ
ADDIS ABABA, rūgs. 12 Tuo pranešimu Hitleris

ORGANIZUOTI DARBI
NINKAI NEPASITIKI WPA

BELT/RVHilJR, III.,—rūgs. į 
12. — WPA darbo reikalų 
Illinois valstybėje direktorius, 
M. H. Bickham šiandien ais-Į 
kino apie įvairius darbo pro-' 
jektus šios valstybės darbo 
federacijos suvažiavime.

Ypač jam svarbu buvo iš
aiškinti, kad su darbo pro
jektais vyriausybė vykdo l>epalaiky- .. . kia, kad Vokietija išsilaisvino- Et,°P‘J°s kanuom*n825- 'iivJu. ;d»rbi<J Šelpimą ir todėl nega-

traukta iŠ italą kolonijos Eri įS nela,sv5s• k»"08 P‘*rl"de !
. . trea pasienio, kad nedavus buT0 „prra' .W,ls0TO 14-a P“.s’l

zųn, ras., rimta, sus.rūp.ns progos ita]ams (en triukSma„ m,. Vok.et.ja atsistato m.11- J 
T. Sąjungos Ūkimu ir prem- „ Eti ie{iai itrauks kra tar.škai ir daugiau nėra fut-
jeras Lavalis palinks prie >x. ,J što gilumon ir lauks
Anglijos nusistatymo. 0 tada žygiavimo
Italijai bus pasiūlyta, kad ji ' _____ ________

italų

tų.k
atsisakytų nuo savo žygių pr-; 
ieš Etiopiją. Jei to nepadary-' 
tų, būtų paskelbtos jai sankci' 

s ((bausmės), kaip tas nu
lyta T. Sąjungos, statula.

OFICIALI ITALIJA NER- 
VUOJASI

bolė kitoms valstybėms.
Toliau Hitleris užtikrino 

laisvę protestantų ir katalikų 
dvasiškiams, kurie nesikiša į

Įima laukti, kad tas šelpimas 
būtų lygus atlyginimui, kokį 
darbininkai gauna už priva-1 
čius darbius.

Suvažiavimo delegatai ra-! 
miai išklausė jo aiškinimų ap-- 
ie vyriausybės “gailestingu
mą,” tačiau labai šaltai į tai

ETIOPIJA MELDŽIAS 
TAIKĄ

UŽ

ADDIS ABABA, rūgs. 12. 
— Etiopija švenčia savo nau 
jus metus (sulvg amharinio 
kalendoriaus) ir meldžiasi už 
taiką. Etiopiečiai pareiškia 
daug savo gilaus dėkingumo 
,Anglijai, kuri T. Sąjungoje 
kovoja prieš Italiją.

Etiopiečių tarpe praplitęs 
įsitikinimas, kad vis gi tokiu, 
ar kitokiu būdu bus išvengta
karo.

KOVOJA PRIEŠ KOMU
NIZMĄ

Chicagos viešųjų mokyklų 
viršininkai nusprendė imtis 
visų priemonių kovai su ko
munizmu, kurs skverbias į vi 
dūrines mokyklas.

krašto politiką ir kurie ypač 
nekovoja prieš nacionalsocia
listų partijos veiklą. Bet jis. sįtiki WPA žygiais. Numato- 

li Italija kol kas tyli apie1 nutylėjo apie tai, kad jo par- rnas pavojus. Pigus bedarbių 
Anglijos paskelbtą griežtą nu tijos vadai kovoja prieš apmokėjimas gali skaudžiai 
sistatymą. Tačiau daug susi- krikščionybę, skleizdami pago-< atsiliepti į organizuotus dar- 

nizmą. Kovoti prieš pagoniz- bininkus, privačios bendrovės 
mą, Hitlerio supratimu, tai, jr fjrmos ję&li pasekti vyriati 

syhg.

ROMA, rūgs. 12. — Oficia

atsinešė.
Organizuotas darbas nepa-

nervavusi dėl įvykių Ženevoj, 
kur ji netekusi palankumo ir 
kur visos valstybės stovi Et-,kovoti prieš jo partiją, 
iopijos pusėje. Italija laukia 
Mussolinio žodžio, kurs andai 
šaukė į jaunųjų fašistų tūk
stantines minias: “Žygiuosi
me stačiai pirmyn!”

PAGREITINA TRAUKINIŲ 
VAŽIAVIMĄ

f

PALIKO VYRUI 500,000 
DOL. TURTŲ

Rugp. 31 d. žuvusi automo 
bilio katastrofoj vidaus sek re 
toriaus H. L. Ickes žmona 
Mrs. A. W. Ickes, 62 m. amž., 
savo visus turtus vertės apie 
500,000 dol. su mažomis išim
timis paliko savo vyrui.

New York Central kompa
nija skelbia, kad nuo šio rug- 

1 sėjo 29 d. jos traukiniai ims 
į greičiau važinėti tarp Chica- 
i go ir New Yorko. Vienon ku
rion pusėn važiavimas truk
siąs 16 vai. 30 minutų.

PAŠTŲ VIRŠININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Paštų viršininkų krašto są
junga turės suvažiavimą Chj- 
cagoj šio rugsėjo mėn. 24 — 
27 d. Posėdžiai bus laikomi 
Sberman viešbuty. Numato
ma, kad dalyvaus apie 2,500 
delegatų.

PASIRENGĘS ATSISTA
TYDINTI

, . -Graikijos prezidentas Zai-
Palikti turtai, tai daugiau- mis paskelbė, kad jis pasiren

šia nekilnojamos savastys Chi 
cagoj ir apylinkėse. Prieš ke-

gęs atsistatydinti, kaip tifr 
dauguma gyventojų paduos

lėtą metų buvo 
800,000 dol.

įkainoti iki, balsus už monarkijos atsta- 
•ymą.

SUMAŽINO ŽIBALO 
KAINĄ

Standard Oil kompanija 
of Indiana sumažino gazoli
nui kainas Chicagoj. Regulia- 
rio gazolino galionui imama 
12 centų, o trečiosios rūšies 
— 11 centų, pridėjus pirki
mo mokesčius.

lis SUŠAUKIA SAVO PARLAMENTĄ 
ŠIAM REIKALUI

Paskelbs, kas turi būt daroma 
Klaipėdos klausimu

NUREMBERGAS, Vokietija, rūgs. 12. — Hitleris 
šiandien paskelbė, kad šį sekmadienį jis čia sušaukia 
savo parlamentą nepapraston sesijon. Jis paskelbs par
lamentui, ką Vokietija privalo daryti Klaipėdos klau
simu.

Naciai atvaizduoja Klaipėdą nepakenčiamu “dyg
liu” Vokietijos pašonėje ir Hitleris pasakys, kaip nusi
kračius tuo “skauduliu” ir užbaigus tą reikalą.

Hitleris naudojasi proga. Ženevoje įsigali krizis 
dėl Etiopijos.

paminklą Lake Placid, 
(Acme Photo.)

38 MILIJONAI DOL. GAL 
VIII TAISYMUI

Chicago majoras Kelly pa
informuotas iš Washingtono, 
kad WPA vadovybė vakar 
pagaliau paskyrė 32,544,000 
dol. Chicago gatvių taisymui 
ir naujų gatvių grendimui. 
Prie šio fondo miestas turės 
pridėti 5,514,000 dol. fondą ir I 
tada pasidarys 38,158,000 dol. 
gatvių darbams.

Majoras pareiškia, kad dar į 
bai prie gatvių prasidės už 
trijų, arba keturių savaičių, 
kadangi reikalinga padaryti 
kontraktus medžiagai iš var
žytinių. Majoras sako, kad 
darbus vesiąs miestas, ne 
WPA. Apie 38,000 darbinin
kų gaus darbo. Jie bus pa
rinkti iš šelpiamųjų bedarbių.

KONGRESAS PRAVEDĖ 
840 ĮSTATYMŲ

WASTIINGTON, nigs. 12.
— 74-ojo kongreso sesija už
truko 8 mėnesius ir per tą 
laiką pravesta 840 naujų įs
tatymų.

PAKENKTA IMPERATO- 
RIENES KALBAI

ADDIS ABABA, rūgs. 12. 
— Etiopijos imperatoriaus 
žmona Menen vakar kalbėjo 
per radiją taikos reikalu ir 
atsišaukė į visas pasaulio mo 
teris, kad jos vieningai dirb
tų už taiką.

Buvo patvarkyta, kad jos 
kalba būtų girdima visam pa
sauly ir Amerikoj. Tas neat
siekta. Kitos kurios tai ga-, 
lingos stotys užkirto kelią ra
dijo bangoms. Spėjama, kad 
gal tai italų darbas.

ETIOPIJOJ YRA APIE
50,000 KATALIKŲ

WASHINGTON, rūgs. 12. 
— Viso pasaulio akys šian
dien nukreiptos Etiopijos pu
sėn. Tą užsilikusi nuo civili
zacijos pažangos kraštą iš
garsino Italijos diktatoriaus 
Mussolinio pasiryžimai pra
plėsti fašistų imperiją.

Etiopija turi apie 12 mi
lijonų gyventojų, o jų tarpe 
apie 50 tūkstančių katalikų. 
Daugumą gyventojų sudaro 
krikščionys skizmatikai, pri
klausantieji koptų bažnyčiai, 
kuri yra atsiskyrusi nuo Ro
mos Katalikų Bažnyčios. Li
kusių gi gyventojų daugumą 
sudaro musulmonai, o kiti — 
stačiai pagonys.

Katalikiška evangelizacija 
Etiopijoj pradėta maždaug 
prieš šimtą metų. Ten misio- 
nieriauja daugiausia prancū
zai ir italai misionieriai. Visa 
teritorija paskirstyta į tris 
vikarijatus ir vieną prefek
tūrą.

Kunigai kapucinai buvo į- 
ėję ta-n kraštan misionieria- 
vimo tikslais 17-jam šimtme
tyje. 1638 metais Gondare jie 
buvo užmušti akmenimis. Ka
pucinai grįžo Ktiopijon pas
kiau praėjus porai šimtme
čių. Juos ten skubotai pakvie- 
tė prancūzas tyrinėtojas An- 
toine d’Abbadie popiežiaus 
Grigoriaus XVI nurodymu. 
1846 metais italas kapucinas, 
kun. G. Massala buvo paskir
tas pirmuoju apaštališku vi- 
karu Gaila ir konsekruotas 
vyskupu.

Iš pradžių sunkus buvo gy
venimas vyskupui Massala su 
keliais kapucinais kunigais 
misionieriais. Dėl tų sunkumų 
nupuolė jo sveikata. Jam pa
galbon paskirtas vyskupas ko 
adjutorius Taurin, prancūzas. 
Vyskupas Massala apie 35 
metus darbavosi Etiopijoje.

Dėl sumenkėjusios sveikatos 
jis grįžo Romon, kur paskir
tas kardinolu. Jo vietą Etio
pijoje užėmė vyskupas Tau- 

į i in.
I

Iš pradžių daug darbo pa
aukota, kad sudarius kunigus 
misionierius iš pačių etiopie
čių. Tas daryti nebuvo leng
va. Skizmatikų kunigai dai
giausia puolė katalikus misi
onierius. Dažnai kai kur jie 
buvo puolami, išvaikomi ir 
net užmušami, štai net 1889 
metais užmušta du kapucinai.

Pagaliau vyskupui Tauri- 
nui pasisekė paveikti daug 
etiopiečių ir palaipsniui kata- 
likų misionieriai pasiekė Šian
dieninį stovį. Miręs imperato
rius Menelikas buvo palankus 
katalikų misionieriams. Jis 
pavedė kapucinams mokslinti 
savo sūnų — šiandieninį im
peratorių. Dabartinis gi im
peratorius skaitosi katalikų 
misionierių globėju. Jei kur
ioj krašto daly jie skriaudžia
mi, jis užtaria juos.

Šiandien katalikai misionie 
riai turi Etiopijoje seminari
jas, mokyklas ir net seserų 
vienuolyną.

Yra baimės, kad Mussoli
nio žygiai gali sutrukdyti ten 
jų darbus.

BALSUOS MONARKIJOS 
KLAUSIMU

JATENAI, rūgs. 12. —
Graikų vyriausybė paskelbė, 
kad monarkijos atstatymo kl 
ausiniu plebiscitas įvyks spa
lių m. 27 d.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; 
kiek vėsiau.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet. •

Skelbimų kainos prlalunčlamoa parelkalavua. 
Bendradarbiauta Ir koreapondentuina raitų negrąžina,

jei neprašoma tai padaryti Ir neprtalunčtaina taną tlka- 
lul pašto ženklų.

RedaAtoriua priima — nuo 4 vai. Ilgi 6 vai. popiet. 
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Metams — >6.00. Pusei metų — >8.60; Trims mėnesiams
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beturi savo rankose jaunimo. Jų vadovybe 
baigsis su jais pačiais, jei ne greičiau. Jie 
putys nesusitvarko ir, sekdami amžina slavų 
tradicija, dairosi bene ateis kas svetimas, 
svetimo kraujo valdovas, naujoviškas Riu-i 
rikas, Jogaila, ar Batoras ar pagaliau vėl 
koks pilsudskinis lietuvis...

Ka Pasaulio Lietiniu Kongreso Dalyviai 
. Kate Uetmoje

Pirmojo pusauio lietuvių bu ir aukomis vaduoti Vilnių. 
Tai mat kaip atrodo Lenkija. Ji r.ie- kongreso dayviai, atvykę j sa- Nors dabar Lietuvoje, kaip

tlžiagiškai ir dvasiškai išsisėmusi ir tikisi, vo ir savo tėvų gimtųjų, žemę 
kad unija su Lietuva būtų jos atsigaivelia- — Lietuvų, čia turėjo gražios 
vilnas.

ŪKININKŲ BŪVIO ‘ GERINTO JAI”

DIENOS KLAUSIMAI

KAKAS IR GERI LAIKAI

Visi atsimename gerus laikus Didžiojo 
Karo metu.

Kai Europoj dur nepraėjo kito pasauli
nio karo šmėkla, tai kai kam gal jau sap
nuojasi geri laikai. Kai kas gal įspėja, kad 
jei esame kito pasaulinio karo išvakarėse, 
tai gal esame ir kitos “prosperity” išvaka
rėse.

Jei užmiršime žmoniškumų, tai visvien 
nereikia svajoti apie laikų pagerėjimų dėl 
karo.

Praėjusio Didžiojo Karo imtu Europos 
valstybės buvo kur kas turtingesnės, negu 
dabar. Bet ir tąsyk iš Amerikos karo reik- 
nienos ir maistas ėjo Europon todėl, kad 
Amerikoj jos tur^o kredito. Už gabenamas 
Europon reikmenas mokėjo Amerikos banki
ninkai. O kai pasimatė, kad alijantai guli 
kuru pralaimėti ir kad kapitalistai gali savo 
pinigų netekti, tai Amerika stojo karan.

Dabar Europa nieko negautų Amerikoj 
ant kredito. Buvo žinių, kad Italija iš Ame
rikos gabenosi kokių tai karo reikmenų. Bet 
už tas reikmenas užmokėjusi aukso. Dabar 
nusibankrutavusi Europa ir didin karan įsi
painiojusi ne kų iš Amerikos tegalėtų ga
bentis. O toliau dėl kaso dar labiau suvar
gusi negalėtų su Amerika platesnės preky
bos vesti. Dėl karo Europoj Amerikoj lai
kai gali trumpam laikui truputį pagerėti, bet 
greit ilgam laikui gali pablogėti

Todėl nenorėkime karo ir nesitikėkime 
dėl kilusio karo laikų pagerėjimo.

PRAMONE PAGERĖJO

Amerikos Darbo Federacija skelbia, kad 
Amerikos pramonė ir bizniai gerėja.

Tas gerėjimas nėra dėl valdžios išlai
dumo, bet dėl uaturalio biznio ir pramonės 
atsigavimo.

Tačiau kartu su biznio ir pramonės ki
limu bedarbių skaičius nemažėjo. Pramonės 
ir bizniai dar apseina su senaisiais darbi
ninkais, jiems valandas pailginant. Kai NRA 
panaikinta, tai darbams didėjant ne nauji 
darbininkai į darbus bu\o imami, o dirban
tiems valandos ilginamos.

LENKAi TEBEKALBA APIE UNIJĄ

“Trimite” randame tinkamų atsakymų 
lenkų kalboms apie unijų. Pastaruoju laiku 
lenkų argumentas už unijų buvo tas, kad 
girdi lietuvių tautos jėgos esu “galutinai 
išsisėiuusios”.

“Trimitas” įrodė, kad ne lietuvių jėgos 
išsisėmusius, bet lenkų. Ne vien medžiagi
nės lenkų jėgos yra išsisėmusios, bet ir dva
sinės.

Apie Lenkijų taip rašoma: “Tenai neuž
eisi piliečių sueigos ar net paprasčiausio 
autobuso sustojimo, kur nesisukinėtų vald
žia, atsieit, policininkas. Tenai kas ketvir
tas praeivis išdidžiai tam tyčia uniformuo
tas vaikams ir visuomenei baidyti. Visa tau
ta ten laikoma drausmėje ir kiekvienas nu 
tolimas nuo a. a. Pilsudskio linijos ligi šiol 
baudžiama- konfiskaton.is, organizuotu spau
dimu ar net žiauria koncentracijos stovyk
la Pagirių pelkynuose Berezoje.

“Tenai eiliniai piliečiai vaikšto nusimi
nę, prislėgti ope kaliančibs audros, jų tarpe 
stambūs ir smulkūs vagišiai... Be to jie ne

ir visame pasaulyje yra sun 
Resni laikai, tačiau užsienio

progos‘pamatyti jos darbus, lietuviai patys įsitikino, kad 
jos didelę pažangų visose gy- Lietuvoje dar nėra taip sun- 
venimo srityse, susipažinti su ku ir bloga, kaip kad yra ki- 
jos dvasiniu bei medžiaginiu,tur. Jie patys pareiškė, jog

įpinę mankštų, kautynių sky- DA6TII APIE 
rius parodė puolimų ir ryšių 1 m UMIlimiy
šunų pratimų; paskui toji pa- — STREIKĄ SUVALKIJOJ
ti kuopa pro žiūrovus praėjo f_____  /
dainuodama: "Leiskit į tSvy- VILKAVIŠKIS. - Savai- 
"«• leiskit pas savus”. Tai gi- kijoj pl.asidfjo ftkį„i„kų strei- 
Ii ir graudi daina, kuri ne vie- kai> kuri(. pM|asi
naui užsienio lietuviui išspau. streikli I10filrel;km tuO( kad
dė gautas ašaras. Be to, Sau- u2drausta ūkininkams vežti 
lių dvgazatorių komanda pa- rinkon gaminius ir agi' 
rodė, kaip reikia nuvalyti už- tuojama niuko nepirkU
nuodytus laukus. Artilerijos kl.autuvil). Sis kreikus tęsis 
grupe parodė figūrinį važinė- iki rug8 d ir daro„laa ti. 
juniį risčia ir šuoliais; taip ka(u ganl,nlam!.

/

Vis daugiau žinių ateina iš Lietuvos a- gyvenimu, pažinti jos kovas yra svarbiausia tai, kad Lie- ir baterijotJ igya. gaminiams
pie Lietuvos ūkininkų “streikų”. savo nepriklausomybės iš-'tuvos gyventojai jokio sunku- iiavi j atvįrus icijas ka*"as įei “umusti krautuvių

Pritarti, užjausti ir paremti pridera vi- laikymo ir t.t. Žodžiu, užsie-Įmo nejaučia su maistu, nes Gusarų eskadronas pademon- į’p aH^.' . • ne
sus skriaudžiamus ir kitus, kurie, neganda- nio lietuviams buvo rodoma ir .yra jo didelis perteklius. Vi- .... klaužadas kiti susiagitavę u-
mi “sųuare deal”, siekia prie pagerinimo, aiškinama viskas, ko tik jie sai teisingai svečiai pastebė-
To užsipelno ir Lietuvos ūkininkai. Bet kai patys panorėjo. jo, kad Lietuvoje esami ūki-
tokiame atsitikime atsiranda skriaudžiamų- Pirmiausia pasaulio lietu- sunkumai pasidarė tik dėl

. perdidelio maisto produktų irvių kongreso dalyviai buvo . . . ...jų priešakyje jų būvio “gerintojai”, tai tie
ms “ gerintojains” reikia tų pripažinti, ko 
jie užsipelno.

Lietuvos ūkininkų būvio “gerintojai” iš
leido atsišaukimų, kviečiantį ūkininkus į vie
no mėnesio streikų — nuo rugp. 20 iki rug
sėjo 20 dienos. “Per tų laikų turi būti su
stabdytas bet koksai pristatymas ūkiškų pro
duktų į miestus, pienines ir kitur. Nevyk
dantieji bus skaudžiai baudžiami”.

Pasirašo: Lietuvos ūkininkų darbininkų ir 
visuomenės

Vykdomasis Komitetas
Matome, kad čia “samozvancų” darbas. 

Tie “samozvaneai” savinasi valdiškas tei-

plačiai supažindinti su laiki- ūkio gaminių pertekliaus.
... .. Šiaip jau, Lietuvos gamta sve-, . „ ,nųja Lietuvos sostine Kaunu, i.. . ;. . numerius. Pabaigoje kanuome

Ktravo kirtimus, dūrinius ir kininkai užpuola pakelęj ir 
raitelių žaidimus, kurie vinie- nenttrin{ia8 gr,žtl m preM. 
lūs darė gilaus įspūdžio. Gale lllis na|110Ilj apku|ia> pie. 
dar praūžė penki lėktuvai ri- i6Ueja bek(mus
kiuotėje, o vienas lėktuvas iš-, ir grąana nanron.
pildė kelis aukštojo pilotažo B„vo slnarkių susir6mimų

su jos gyvenimu ir jos apylin
kėmis. Svečiai stebėjosi visa 
eile didelių, puošnių miesto 
rūmų, kurie pastatyti tik prieš 
kelis metus. Jiems ypatingai 
didelį įspūdį paliko Lietuvos 
Banko, Teisingumo ministeri-

su policija. Yra sužeistų!čius žavėjo, teikė jiems jau- ■ . , v. — r---- --------- --------
nų dienu prisiminimų, kėlė si-i , , . ... _. i užmuštų (Veiveriuos,* * * A-n na/luri’tou not i Lro-t n_
rdyje tėvynės- ilgesį ir norų 
kų nors Lietuvai naudingo 

; padaryti. O pavertgų lietuvių 
gyvenimas, tas skersai Lietu- 
vos kūnų einantis kruvinas 
pjūvis — administracijos li-

vo padarytas gražus netikėtu
mas — “oro traukinys”. Tai 
lėktuvas iš Nidos, iš sklandy-

nuos). Nutarta taip pat ii 
mokesčių nemokėti. Sakoma, 
kad ir komunistai čia pride-

sės — jie skelbia parėdymus, juos vykdo, 
liepia kitus vykdyti ir nevykdančius skau
džiai bausiu.

Tie “samozvaneai” ūkininkų reikalus ge
rino, naikindami jų gėrybes, pridarydami vis net išsireiškė, kad Lietu- 
nuostolių teisėtajai vyriausybei ir kraujų
praliedami.

Šitokiems ūkininkų būvio “gerintojains” 
reikėtų tokių bylų iškelti, kokia buvo iškel
ta Klaipėdos vokietininkams.

jos, Žemes Banko, Kauno ap- , . ..., ... . ,, , _ .. . 'mja kėlė taurių meilę ir Lai-sknties savivaldybes, Vytau-. J a .. . * . , .TV ... . . . . , ., sves troškimai Vilniaus krašto Didžiojo muziejaus ir kitų Įa . *
naujų pastatų rūmai. Jie sa
kė, kad šiuos rūmus perkėlus

tui.
Kongreso atstovams rugpiū- 

čio 13 d. buvo bene vieninte
lė proga pamatyti dirbančių 
ir tėvynės gynimo darbams

1110 mokyklos atvežė sklandy- ;da rankl) ,<uo 
tuvų, kuris, tarp vėjų Ir au- ka8 ne-inia Jis teikia
drų sukiodamasis, labai gra
žiai nusileido iš 1000 metrų 
aukštumos.

už vandenynų ir pastačius gre 
ta Amerikos panašių įstaigų, i* 
amerikiečiams tektų jų pavy
dėti. Vienas Amerikos lietu-, .. mriuoinenę. Tų dienų kongreso

„ . . ", 1 atstovai, Tsb. vedėjo Ant. Bruvos Banko rūmuose Amerikos i, , ’ .................. . ... , ,zo vadovaujami, lankėsi ka-tmilijonieriai geriau sutiktu I . t > |
. .. ,. _ . . , nuomenes vasaros stovyklojelaikyti savų pinigus, negu da-1 __ ;. _i. . . . Gaižiūnų poligone. Nuvykę an-bartmiuose Amerikos bankuo- , , . .. - , , .T . . n , . kstų rytų, jie jau rado kanuo-/se, nes Lietuvos Bankas ir
puošnesnis* Ir atrodo sauges-,

! besiruošiančių Lietuvos ka-

valdžiai nemaža rūpesčių. Už
tat ji pasiskubino nustatyti 
javams kainas: rugiams — 
6.50, kviečiams — 7.50. Pir
miau už rugius rinkoje siūlė 
net 3 ar 4 litus.

Šiaip pas mus nieko ypu-
, , . tingo. Veik visi dejuoja nuones po' kongreso dar daug jų T . . v .. , ,b e .krizio, ypač tie, kurie turi

ilgesniam laikui liko Lietuvo-
je, arčiau susipažinti su jos I -------------------,, ,
vispusišku gyveniniu. Tsb. PLATINKITE “DRAUGĄ”

Šias vietas ir įdomumas pa
saulio lietuvių Kongreso daly
viai matė visi. Tačiau dar dau 
giau jų svečiai matė patys,

menę bežygiuojančių į “kau 
tynių” laukų. Netrukus ir sve
čiai ’ patefcb t lariamo karo, 
laukų. Iš kelių kalnelių ir au
kštumų jie stebėjo kariuome
nės dalių — “mėlynųjų” ir 
“raudonųjų” užimtas pozici
jas. Smalsesnieji čia turėjo 
progos net pašaudyti iš kul
kosvydžių ir kitų ginklų. Be
sidomėdami kariuomenės ma-

Gero tikslo siekiant reikia vartoti taip- nįs, lietuyiąt Kaune
gi geras priemones. i jar susipr^bia su įvairiais

------------------ i muziejais, Jbažnyčiomis, senuo
ITALŲ KOLONIJOS AFRIKOJ į ju miestujo siauromis gat- 

■----------- ; venns, istoriniais namais. Gre-
Dabar Italija Afrikoj valdo Somaliu že- įa jįe susipažino ir su nau- 

mę, Eritrejų, Tripolitanijų ir Cirenaicų. Toms juoju miestu, Žaliuoju kalnu, 
kolonijoms įgyti ir užlaikyti Italija išleidę ' kuris prieš keliolika metų bu- 
15 bilijonų lirų ir paaukojo 23,000 kareivių. Vo tik vėjo nešiojamas smėly-

Kų ji turi iš tų kolonijų? Tripolitani nas. Taip pat jie suslpažino-i . 
joj įsikūrė 1,361 italų ūkis, Cirenaicoj — 256 įr su Kauno priemiesčiais. 'ne'rals, užsienio lietuviai nuo.^^

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS visieina kantrybės prlbirės
----------- kaip iš gausybės rūgo. Ne-

Labutiš, tavorščiai, tavorš- praleiskit rytdienos mano

ūkiai, Somaliu žemėj 
134. Viso tik 1,901 italų ūkis.

Italai yra darbštūs ir kantrūs darbinin
kai. Kad tiek mažai per ilgus metus italų 
teapsigyveno Afrikoj, tai ne italų kaltė. 
Priežastis tame, kad dabar italų valdomos 
žemės Afrikoj yra dykynės. Todėl dabar Ita-

200, o Eritrėjoj tik į Kongreso dalyviams dar bu
vo parodytos gražesnės rr žy
mesnės Katino apylinkės: Pa
žaislis, Napoleono kalnas, Mi
ckevičiaus slėnis, Zapyškis su 
jo seniausia, Vytauto Didžio
jo statyta bažnyčia. Be to, 

lija užsispyrė, kad užkariavus Abisinijų, kad jieins '^ar buvo parodytos pa
turėjus geresnių kolonijų savo gyventojams, I kaunės vasarvietės kuror- 
norintiems keliauti svetur. i tai: Aukštoji Panemunė, La-

------------------- | mpėdžiai, Kulautuva, Kačer-
Katalikiškoji dvasiškija Louisiaiuis vai- ginė ir kit.

stijoj buvo palanki senatoriui Long. Pritarė Kaunu ir jo apylinkėmis

kampelio.Ipoligono lauko rinko granatų . . _______
skeveldras, jas rūpestingai; ^*kar iš seno kiajaus atė-^ ... • u-

sakė kad ias vešiaiJ0 man viena 8a tokiu Praėjusių savaitę vienų ki-
’ J *pikčeriu: šenvagį patiko nelaimė. Trau-

jo veiklai. Jisai pakėlė savo valstijų, nutie
sė daug gerų kelių, pagerino mokyklas. Jam 
priešingi politiška partija buvo sugedusi, 
grobikiška ir prisėjo griebtis griežtų prie-1 dina ir sū visu kraštu. Taip 
monių, kad išstūmus jų iš pozicijų. i yra visados, taip buvo ir šį

kartų. Rugpiūčio 13 d. keli, 
šimtai užsienio lietuvių išvy 
ko susipažinti su Lietuvos 
pietine dalimi ir su Dzūkijos 
gyvenimu. Jie aplankė Prie
nus, Lietuvos sveikatos šalti
nį — Birštonu su jo garsioj 
mis gydyklomis, Punią; taip 
pat lankėsi pademarklinyje, 
susipažino su jo žymesnėmis, 
vietomis. Jie lankėsi Liškia
voje, Perlojoje, Varėnoje, A- 
lytuje. Varėnoje ant Merkio 
tilto gausus būrys užsienio 
lietuvių iš pačių pavergto Vi
lniaus krašto lietuvių girdėjo 
jų skundus ir skurdų, okupa
ntų suvargintų gyvenimų. Čia 
užsienio lietuviai, rankas iš
kėlę iškilmingai prisiekė dar-

Vokietijos karinė vyriausybė nustatė, kad 
nei vienas vokietis nuo 13 metų ainžtaus ne- 

! privalo karinių informacijų teikti svetimtau-
. čiams. ' •.

• • *
Jungtinių Valstybių muitinės įeigų tu

rėjo per rugpiūčio mėnesį $37,127,492. o per
nai per tų pat mėnesį teįplaukė $22,952,077.

• • •
Vokietijos naciai ėmė plūsti latvius. Tų 

daro todėl, kad l^atvija uždraudė įgabenti
i iš Vokietijos nacių agitacines knygas.

• • •
Prez. Rooseveltas pareiškė, kad žiūrė- 

siųs, kad viešieji darbai sparčiau būtų va
romi.

• • ja.
Amerikos Daibo Federacijos aprokavi- 

mu dar esu apie 11 milijonų bedarbių.

vyniojo ir
į savo gyvenamas vietas, pa 
rodys savo artimiesiems ir Pamarys Niu Jorke. Balto- 
pasakos jiems apie Lietuvos ji Gulbė už vuodegos stora 
kariuomenės darbus. Gi jiems virve pririšta prie drūto pos- 
patiems tai bus gražiausias to, kad šturmai jos nenuneš- 
Lietuvos laisvės gynėjų prisi- tų. Šalę ant krėslo, kokios bū- 
minimas. Užsienio lietuviams jna ant šipų ar prie byčių sė- 
poligono viršininkai suruošė di lakūnas Vaitkus su savo
pietus per kuriuos buvo pa 
sakyta daug kalbų. Pirmiau-

kiant jam laikrodėlį iš kiše
nės, žmogus pajuto, sučiupo 
vagį ir atidavė policijai. Ant 
rytojaus teismas.

— Gailestingas teisėjau, — 
nusižeminęs sako vagis, — la
bai gailiuosi, kad papildžiau 
tokių vagystę. Širdingaidūšia kojų ant kojų pasidėję

ir pasitenkinančiai žiūri, kaip? ,, , . ....
r 1 r — Malonu girdėti, —

T. . u. . . . . , , šia, visus svečius pasveikino skrajaus cinas, panašus bala . ... , , . .'TLietuvos lietuviai niekados i ..... • , , - ' • a . teisėjas, — kad tavy randasi
dar nepasitenkina. Jie bran- Pulk- Vi; > i ** biikutia žmoniškumo. Bot kas

tkauskas, pažymėdamas, kad 'sutkeisų: New York — Kau- . ,... . ..... tave pagundė prie tos vagy-poligono gyvenime tai nepa- nas — pila ant jų is Altassgins svečias visados supažin-

prasta diena, nes susitinka — gausybės rago dolerius, 
kelių kontinentų lietuviai. «>ls 
ragino svečius pažinti, pamil
ti ir stiprinti Lietuvos kariuo
menę, kuri apgynė nepriklau- tarpu skridimo sezonas jau
sornybę ir kuri atvaduos Vii- 1 laikomas praėjusiu, o Vaitkui 
nių. Svečių vardu kalbėjo S. vis mokama nebloga alga.” i A. Trečiokas, kun. Ambotas, j Žemiau pikčerio taip patlu-

Viršui pikčerio parašyta: 
“Altass vis įtikinėja, kad 
Vaitkus dar išskrisiųs, tuo

adv. Grisius, V. M. Čekanaus
kas ir kiti. Jie pažymėjo, kad 
Lietuvai esant pavojuje, už
sienio lietuviai snvažiuos iš 
viso pasaulio ir drauge su ka
riuomene stos tėvynės laisvę 
ginti.

Antrų kartų užsienio lietu
viai Lietuvos kariuomenę ma
tė per jos viešų pasirodymų,

inočyta: “Iš gero gyvenimo 
neskrendainai....”

Kadangi ir po mano kiše
ne*, kaip ir ant marių, viso
kie šturmai vaikšto, tai atsi
rado vienus geras skrajaus 
rėmėjas, kuris nutarė tų pik- 
čerį atadrūkavoti ir mano 
vožnam kampely. Tą pikčerį 
pamatysite rytoj. Gaukit ek-

rugpiftčio 15 d. Tai įvyko Kau j stra kopiją ir suplajinkit l i
no karo aviacijos aerodrome. (sus, kuriems trūksta kantry- 
Pirmiausia, kuopa išpildė gru- • bės. 'Pasižiūrėjus į tų pikčerį

stės?
— (Matai, pons teisėjau, — 

sako vagis, — aš maniau kad 
to žmogaus laikrodis yra auk
sinis, o pasirodė tik paauk
suotas.

Kalbu anų dien su savo 
pažįstamu. Prieina jo kaimy
nas Ridikaitis, kuris amžinai 
nesugyvena su savo pačia, ir
sako:

— Kaimynei, atėjau dėl ta
vo šunies, kuris jau tris kar
tus įkando mano žmonų.

— Kų. tams ta šneki! — La
bai man nemalonu, bet ar aš 
galiu už tai atsakyti?

— Atsakyti! — sušuko Ri
dikaitis. — Labai apsirin
kant: aš atėjau pas tave tų 
šunį nupirkti.
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Eltos Pranešimas Apie Lietuvos Okininku 
- Bruzdėjimą

KAUNAS VIII-28, ELTA. mašinas, padarydama iždui 
Prieš kurį laikę, ūkininkų ta- per 20,(XX) lt. nuostolių. At- 
rpe Suvalkijoje prasidėjo a- vykus j susirėmimo vietas po 
gitacija. Įvairiuose susirinki- lieijos rezervams, tvarka bu
muose buvo raginama statyti vo visur sugrųžinta ir nuKen
Vyriausybei įvairius reikala
vimus, kaip štai: sumažinti 
per pusę skolas, likusios gi 
pusės mokėjimų atidėti Ugam

tėjusiems suteikta medicinos 
pagulba.

Su pasitenkinimu galima pa 
žymėti, kad rimtesni ūkinin-

laikui, sumažinti per pusę jau ' kai, suprasdami pragaištingo
sutartas išmokėti dalis, nu
statyti aukštų kainų rugiams 
— 12 lit., kviečiams — 15 lit., 
duoti visiems nemokamai mi
ško kurui ir remontui, atleis-

Lietuvai bruzdėjimo kilmę iš 
svetur, jo nerėmę.

Vyriausybė, atsižvelgdama į 
tai, kad ūkininkų, kaip ir ki
tų gyventojų sluoksnių, eko-

ti nuo žemės mokesčio ir pan. nominės padėties gerinimas y- i

ku♦
Sukurstyti tokiais ir kitais 
demagogiškais reikalavimais, 
kurių didžioji dalis ne tik mū- 

ki bet ir šių dienų Europos 
io sųlygomis yra visiškai

ra įmanomas tik esant krašte 
pastoviai tvarkai ir ramaus 
darbo sųlygoms ir turėdama 
galvoje būtinų reikalų išlaiky
ti valstybės viduje rimtį, nuo

neįvykdoma, kai kurie ūkini- kurios pereina taip pat ir Lie- 
nkai išėjo į kelius ir pradėjo tuvos saugumas iš oro ir jos 
trukdyti maisto produktų pri- neliečiamybė, kviečia visus 
statymų į miestus. Yra aiškių geros valios gyventojus nepa- 
davinių, kad šis bruzdėjimas siduoti provokatoriškiems Lie
Suvalkijoje buvo keliamas sve 
timų valstybių agentų ir Lie

tuvos priešų gundymams, ne
klausyti jų skleidžiamų gan-

tuvos priešų laukiamas. Pri- dų ir išlaikyti reikalingų kra-
reikė policijos įsikišimo tvar
kai sugrųžinti. Tačiau agita
torių kurstoma minia, prie

što viduje rimtį.
Lietuvos ūkininkų būklės

gerinimas visuomet buvo ir
kurios prisiplakė komunistai yra vienas svarbiausių tau-
ir šiaip blogos valios žmonės 
pasipriešino negausiai vietos 
policijai. Tokio pasipriešini-

tiškos vyriausybės uždavinių. 
Vyriausybė ir toliau visu pa
lankumu svarstys ūkininkų

mo pasėka buvo apgailėtini' reikalus ir ieškos priemonių 
susirėmimai su policija rug-j jiems patenkinti. Tačiau vy- 
piūčio 27 d. Prienuose, Butri-1 riausybė panaudos visų galių 
monyse ir Veiveriuose, kurie, prieš tuos, kurie mėgins iš- 
neapsiėjo be aukų. Sunkiai su- naudoti sunkių ūkininkų būk-
žeisti 4 policininkai, o trys 
asmenys, iš puolusios polici
ninkus minios, nuo gautų su
sirėmimo žaizdų jau mirė. Be 
to, yra keliolika lengviau su
žeistų. Sukurstyta minia šu
daužė ir sugadino policijos tumu.

lę politinei agitacijai, siekda
mi sukelti netvarkų krašto 
viduje ir tuo sudaryti pavo
jų pačiai Lietuvos nepriklau
somybei. Tokie agitatoriai bus 
baudžiami visu įstatymų griež

Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)

jų visai mažai. Nebent turis
tai.

Iš Salt Lake City mes pro 
Ogden, Logan, anų laikų va
žiuotu keliu, važiavom Poca- 
tello link. Pocatello miestas 
yra vienas iš Idabo valst. “di
dmiesčių”.

Idaho valstybę

Į šiaurę nuo Utali, mes įva
žiavom į Idaho valstybę, kuri 
apima 83,888 kv. mylių žemės 
plotų, su arti, puse milijono 
gyventojų (446,000). Idaho 
valst. garsi bulvėms: “Idaho 
potatoes” (lietuviškai tariant: 
“aidacho potėtos”). Sostinė 
— Bods. Gyv. 21,000. Kaip 
Panevėžys!..

Per Idaho valst. važiuojant 
nuo Preston miestelio, mes už
tikome irriguotus laukus. Yra 
daug gražių farmų. Matėme 
nemažai tų garsiųjų “potė
tos”...

Pocatello apsinakvojom. Mie 
stas išsigrindęs gatves, išsive
dęs patiltes po gelžkeliu ir to
kiu būdu sujungęs vakarinę 
dalį su’rytine. Gyventojų turi 
apie 20,000. Apie Pocatello y-, 
ra daug kasyklų.

Už Pocatello, važiuojant Ye- 
llowstone Park link, jau ra
dome tikrai didelių Ir gražių 
farmų. Pakely pravažiavome 
keletu miestelių, iš kurių di
džiausias buvo Idaho Falls. 
Toliau važiuodami į žiemius, 
jau išvažiavome farmas. Vis 
kėlėmės į kalnus. St. Antho-. 
ny mieste apsistojom pietauti 
'ir pasveikinti Antanus.

Toliau važiuodami, Jau ra
dom taisomus kelius COC, ku
rie mus gerokai apdulkino. 
Visi keliai buvo naujai veda
mi. Iki pat Yellowstone Park, 
nuo Salt Lake City, keliai a- 
liejuoti, platūs.

Yellowstoue Park

Neužvažiuot į Yellowstone 
Park, būnant Salt Lake City, 
būtų nedovanotinas dalykas. 
Reikėjo nuvežti ten “Dėdytę 
ir Tetytę”, lai jie pamato ga
mtos stebuklus. Yellowstone 
Parke daug geizerių, daug 
šaltinių, daug kriaušių, pa-

Vasarojaus piovėjas. Laukų valy
mas baigiasi. Visas laukų derlius su
imamas į kluonus, čia matome kai
mietį, lietuvį, pjaunantį vasarojų.

tone Parke, tai meškos. Gei
zeriai, arba karšti šaltiniai vi
sokios smirdalogijos, nesvar
bu. Kiekvienas nori sutikti 
ant kelio gyvų meškų. Ir tie, 
kurie nuvažiuoja pas Old 
Faithful, ne tiek interesuoja
si tuo geizeriu, kiek meško
mis. Vakare, 7 vai., kada tas 
meškas šeria, susirenka tūks
tantinės minios žmonių pažiū
rėti meškų. O tos meškos, nei 
šis, nei tas: bjaurios, negra
žios, piktos...

Mes nuvažiavę į Old Faitlu 
fui vietovę, negavome nakvy
nės. Viskas išrendavota. Žmo
nių daugybė. Užvaizdos par
ko giriasi, būk šįmet lankosi 
daugiausiai žmonių. 1929 me-

KOMENDANTO BAUDOS
Kauno karo komendantas 

nubaudė keliolikų asmenų, nu
sižengusių ryšium su Suval
kijos įvykiais. Už smurtų ir 
grasinimų komendantas nubau 
dė Antanų Gylį 2 mėn. kalė
jimo ir Jonų' Stukų V/2 mėn., 
abudu iš Pavytės k., A. Pane
munės valsč., kauniškius P. 
Kriškonį 3 mėn. ir Sadauskų 
1 mėn., abu gyvena Vytauto 
prosp. 25. Juodu užpuolė ir 
sumušė ūkininkų, kuris buvo

atvežęs į Kaunu parduoti mai
sto produktus. Po 15 litų arba 
3 paras arešto nubaudė: A. 
Kairiūkštį iš Purvinlnfcų k., 
Pakuonio valsč., A. Pyragų, 
Kudirkos k., Pakuonio vafsc., 
Juozų Abacevičių, A. Pielkų, 
M. Senikų, A. Tamašlūnų, J. 
Abacevičių, P. Žiūrų ir J. Šu- 
kevičių iš Šaltupio k., Prienų 
valsč., J. Malinauskų ir J. Kai
riūkštį, Sprindiškių k., Prienų 
valse.. P. Žemaitį, Čepeliškių 
k., Prienų valsč., J. Lagunavi- 
čių, A. Martusevičių, J. Jana
vičių ir S. Mereckų iš Išlau- 
žos k., Prienų valsč., Pr. Ja- 
kučionį, Pajesių k., Garliavos 
valse., ir P. Knašį, Lapupių 
k., Prienų valsč., A. Peršilov- 
skį ir Bruno Šmit iš Edtgir- 
galos k., Lapių vaisė., nubau
dė po lmėn. kalėjimo.

Nubaudė Dos Vort Ir vienų 
studentę

Karo komendantas už dar
bininkų kurstymų nubaudė 
studentę S. Kremerytę 1 mėn. 
kalėjimo.

t

| tės ir Tetytės”. Jiedu neme- 
Porų dienų viešėjome Salt '^uos-

T . I atminiu, uaug nnaiusii^ įkl-
Lake City ir mėginome pasi- • Apgailestavęs tokio Salt krįausįų> aukštų kalnų, daug 
smaginti jame. Vienų dienų I^ake nuslūgimo, išvadinau juo 
pašventėm maudymuisi. Nuva du apžiūrėti to naujo namo. 
žiavom į naujų maudynių na- Anais laikais jis buvo naujai 
mų (jis pastatytas 1925 m., ^ir kada po juo liūliavo van-
nes buvo sudegęs senasis kaip Juo, tai buvo gražus, o dabar *..... „„.....j.___
mes lankėmės) ir “nebepaži- |_ jokio jSpfl(}žio. Ir lankyto- kas įdomauja turistus Yellows 
nom tos vietos”. Gi žiūriu, • 
jau ten, kur liūliavo vanduo, 

abar druskos dugnas. Visos

meškų, vilkų, levų, briedžių, 
elnių, barsukų, lapių, bobrų 
ir visokių paukščių. O meškų, 
tai nei pravažiuot negali. Vi
sur jų pilna. Pirmas dalykas.

iobelės kų buvo virs van-

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

ens, dabar jau sausumoj rio- , L MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VADOVĖLIS.__ A 1 1 TV ...... ......gso ant kuolų. Į ežerų reikia 
važiuoti “ekspresu” virš pu- 
sę mylios ir bristi kelis šim
tus pėdų kol pateksi kiek gi- ■ 
liau. Visai ne tos maudynės, ' 
ne tas ežeras. Ten, kur anų 
metų mes vartaliojomės virš 
vandens, dabar tuščias, sau
sas dugnas.

Jokio malonumo nepatyrėm. 
Mėginom pagulėti ant viršaus 
vandenio, bet vėjas mus kaip 
kamščius, tuojau išmetė į kra
ntų. Teko kartoti tokios eise
nos po keletu kartų, kad “Dė- 
dytė ir Tetytė” jaustųsi be- 
gulį virš vandens.

Anų metų, kaip aš grįžęs 
pasakojau apie tokį ežerų, ant 
kurio paviršiaus gali gulėt ir 
neskęsų tai keli mandročiai 
mane “durnium” išvadino. Da 
bar galėsit paklausti “Dėdy-

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

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

6. MALDŲ RTNKINELIS
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 KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

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

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

Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75 
Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.
“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS

2334 SOUTH OAKLEY AVINUI

tais buvę ir-gi daugiausiai: 
260,000 turistų. Šįmet tikisi 
300,000!

(Bus daugiau)

//•foR y°un

e. Ves

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės,
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
žus Murinę: Palengvina nuvargu
sius akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free Boofe
"A et Comfort toi Xo»t lye»"

MURINECOMPANY^KŠ

Millions prefer it to 
mayonnaise

O Miracle Whip ia different—dell- 
cioua! The time-honored ingredi- 
enta of mayonnaise and old-fash- 
ioned boiled dressing are combined 
in a new. skili fui way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recommend for ideal flavor 

and smoothness - in 
the Miracle Whip 
beater that's txelu- 
si ve with Kraft.

Žydų dienraščio Dos Vort 
atsakingųjį redaktorių Aker- 

|inannų už pramanytų žinių 
'skleidimų nubaudė 100 litų 
'arba 10 parų arešto, o Josele- 
Jvičiaus spaustuvės vedėjų už 
nepristatymų nustatytu laiku 
,3 laikraščio egz. — 50 litų ar
ba 5 paromis arešto.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DOCTORS ADVISE 
MILK FOR HEALTH
Freah puteurized milk delivered 
by YOUR milkman providea 
more food value per penny than 
any other single food.

DRINK 4 glaMM 
OF MILK today

e u©u <fet a SUN TAM

HAIR
skovtLa.

CIMBOL
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.

$

ALu'Z Ibit <•«£•* a /Araa-rsrA »/ yr
b*ir atui un wil! treat it aini retur* it, pettpaūi, 
uritb our recotueieatfations/er CLAIROL frM/anU.

BEVERLY KINO. Co.aultam
HAIR BEAUTY GUILD
126-1)2 We« 46<h Street, New York City

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

Aėdrm.....................................

EMIL DENEMARKSi
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

J* ’

3848 60 OGDEN



«AVq^8 Penktadienis, rūgs. 19 J.,

DETROITO UETUVU 2INTOS
giedoti Šv. Antano bažnyčioj. 
Chorvedys turį naujų dainų 
Taipgi pradės mokinti veika
lų, pa lapijos naudai.

CICERO LIETUVIO ŽINIOS
Federacijos 12 skyriaus vei ja. " , ,

Kataliku jaunimui vienintė- ^įllias Mmįus> nes draugijų at- Laikas susiprasti ir už liė-' 
tint* »v*iU kai guli lovoj Ič dirva darbuotis su Vyduus s(ovai umiai (lėalcsio kreipia ‘luvį balsuoti. Tie, kurie eina 
savo namuose. . ir parapija. Čia buvo ir bus

SUCH IS LIFE—

m _

EASTSIDE _
! Linkini jai greit pasveikti rengiama didžiausi parengi-

’ onTiinno rVKAAICI ir vėl sykiu S,‘ Iuumis dar-'mai. Visiems yra progų lavin-KATi SPAUDOS RĖMĖJU bu®tis- Korespondente tis ir yra kur pasirodyti.
v j Geros šeimynos savo vaikų

MIPUIPAM CTiTC CAID neleidžia landžioti po laisva- 
MIUnlUAN Oi Alt rAln 'manįų parengimus ir į Jų elio- 

SpauJos dr-jos sus-mas jvy-, ’ — rus. Jos gerai žino, kad toli
ko rūgs. 3 d., Šv. Jurgio mok. Šįmet Miohigan State 1* air nenueįs įr jokios pažangos su 
svetainėje. Susirinkimų vedėt nuo rugp. 3G d. iki rug- tokiais neatsieks. Nusivylė
pinu. kleb. kun. J. Čižauskas. ^J0 8 d. ’ kurie pasitraukė nuo katali-
Frotokolų perskaitė rast, M. Lietuvių skyrių priruošė ir kų i; r nuėjo mažai grupelei di- 
AukšČiūnienė. Priimtas. dalyvumų O. C. Aksomai- rbti. Nusivils ir tie, kurie nu-

Vioe pirm. S. Bukšaite pra- tienė, Mot, Sų-gos 54 kp, narė. eįs paskui tokius. Katalikų 
nešė, kad dienraščio “Drau- 1 Laimėta dvi premijos. Ant- jaunimas turi darbuotis Baž- 
go” administracija atsiuntė ro laipsnio premijų, už lietu- nyčiai ir tautai.- Tokia dar

buotė garbinga ir tautos pa
laikymui reikšminga, nes ir 
poetas sako:

Jaunime, jaunime, |u mūsų 
viltis

Nuo tavęs priklauso tautos 
ateitis.

Tu tautinio kūno tai tikra 
širdis.

Jei tu gyva būsi, Tėvynė 
atgis.

DAU-JOS SUS-MAS

eilę “Draugo’* prenumeratų

-J\

1

viškų rankų darbelį laimėjo
kurie neužsimokėję už “Drau Stepanauskienė ir trečio 
gų”. Yice pirm. S. Lukšaitė laipsnio premijų už lietuviškų 
įr kiti atstovai-ės bandys, kiek i" tautiškų kostiumų, laimėjo 
galės, iškolektuoti. Kadangi ir ĮM. Aukščiūnienė. Abi Mot. Sų 
Spaudos dr-jos knygynėlio pe- 'jungos 54 kp. narės, 
nktadieninis “Draugas” už' Rengėja O. C. Aksomaitie- 
šiuos (1935) metus yra neap- uė džiaugiasi, kad jos darbas 
mokėtas, todėl čia pat sus-me jr pasišventimas davė gerų re- 
apmokėta. zultatų. Pažymėtina, kad Ona

A. Belickis įnešė surengti Aksomaitienė visuomet sten- 
balių parapijos salės ir sce- giasi kelti lietuvių vardų tar- 
nos pataisymo naudai. Įneši- pe svetimtaučių, \
mas priimtas ir išrinkta ren-1 
ginio komisija. Rengimo ko- \ 
misijon įėjo: B. Dapkienė, vice , 
pirm. S. Bukšaite ir rast. M. i 
Aukščiūnienė. Taipgi ir kiti i 
atstovai-ės pasižadėjo komisi
jai padėti.

Kapsų Aguona

NEŠT SIDE
Didžiulis Šv. Antano parap.

piknikas rūgs. 8 d. neįvyko 
Užėjus Šaltesniu... orui bus Pasilinksmininias

stengiamasi sustiprinti drau
gijos gyvavimų. Iškalno pra-
so.ne visus draugijų atstovus nemažaf susirk
dalyvauti sekamame Spaudos ko ,iks pe,n„
draugijos sus-me, kurjs įvyks,
kaip visuomet, pirmų mėnesio, 
antradienį t. y. spalių 1 d.

Kum. J. Cibulskas, pirm.
M. Aukačiuntenė, rast.

buvo Lietuvių svet. Nors ir 
ant greitųjų buvo pranešta,

į Federacijų. Skyriui priklau-!su lenkais ir vokiečiais, nesu 
so 17 draugijų. Visos turi iš- į silauks pripažinimo, pagar- 
rinkusios po tris atstovus. Bet bos. Buvo ir bus jų vergai, 
toli gražu! Kai kurių draugi- Lenkas ar vokietis niekados 
jų atstovai visai nekreipia dė- nebus lietuvių prietelius. Tik 
mesiu ir tų draugijų valdybos vienybėj dirbdami lietuviai pa 
nereikalauja raportų iš Fede- sieksiu* savo tikslų, 
racijos veikimo. Jūs, kurie dirbat per die-

Jeigu visi dr-jų atstovai da- nas ir naktis, kad tie žmonės 
lyvautų susirinkimuose, ga- būtų išrinkti, pasakykit, ko- 
lėtų daug gerų darbų atlikti, kių naudų mes turime? Nie- 
Kiti sako laiko nėra, o ant ko. Mus tik didžiausiais iuo- 
gatvių ištisas valandas pras- kesčiais apkrovė, kad negali- 
tovinėti ir kitus apkalbinėti

Pijus Grybas, plačiai žino
mas detroitiečiams, daug vei
kęs spaudos platinime, pa$i- 

I žymėjęs parapijos ir visų rei
kalų rėmėjas užsiprenumeravo 
“Draugų”. Ne tik pats myli 
skaityti, bet ir jų sūneliai ge
rai lietuviškai skaito. Praei
tų pavasarį baigus Šv. Anta
no parap. 8 skyrių, vyks į 
Marijonų bernaičių kolegijų. 
Tėvai pasiturinti ir pasiryžę 
vaikus leisti į aukštų mokslų.

Kad viskų išleidus, kų biz
nieriai yra suaukoję, paskuti
nis parapijos piknikas įvyks 
rūgs. 22 d.,*Beech-Nut darže. 

1 Taipgi bus ir radio laimėji-

hh

yra laiko. Dėl tokių neveiklių 
dr-jų atstovų nukenčia drau
gijos ir visuomenė. Kitų sykį 
priseis pažymėti tų atstovų 
vardus ir tas draugijas.

Yra draugijų, kurios dar 
nėra užsimokėjusios nei Į say 
rių, nei į cęptrų. Tos draugi
jos prašomos tuo pasirūpinti.

Sekantis Federacijos susiri
nkimas bus 22 d. rugsėjo. Pra | Mes jau žinom, kiek jie yra 
eitame susirinkime buvo labai pirmiau žadėję, o kų gavom, 
svarbių raportų. Iš apskričio A. Valančius
sus-mo pranešė B. Kazmus- 
kas, jaunas vyras, geras dar
buotojas ir moksleivis. Garbė 
skyriui turėti tokį vyrų.

Raportų iš Federacijos 25 Aš, ^ūiai sergantis vaig- 
Kongreso išdavė Ona Rimkie- ^as ligonis širdingai dėkoju

ma jų nei išsimokėti. Tačiau, 
kai kurie lietuviai ir dabar 
bėgioja ir kalbina, kad vėl 
juos rinktumėin. Labai gaila, 
kad mūsų tarpe yra tokių, ku
rie dirba už mūsų prie3us.

Visi Ciceros lietuviai išvien 
į darbų! Pamatysit, kad mes- 
laimėsim ir džiaugsimės savo 
darbu. Neprisiimkim visokių 
pažadų, kuriuos mums žada.

SPEAKINU OF HADES 
“Thls cold drlnk leav*» notblnj to b* dealred.”♦*4 n-Į thia be&r b Ui, leavea ąvth’ns to b® feared."

VARGŠO PADĖKA

nė. Priimtas rankų plojimu 
Skaitytas laiškas iš Ciceros

Citizens klubo; kviečiama iš- kiau susirgus, B. \arneckis

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Rugsėjo 15 d. G vai. vakare, 
pajap. svetainėje ii- sode į- 
vyks šaunus parapijos ban- 
kietas. Prie bankieto kuostro- 
piausiai rengiamosi. Norima 
atvykusius svečius patenkinti. 
Kurie dalyvavo praeitų metų

sur svečius skaitlingai daly
vauti ir apie tai pranešti iki 
ateinančio šeštadienio telefo
nu Pulhnan 1200, kiek svečių 
atvyks ir kokioj vietoj norė
tų turėti stalų. Vieta bus re
zervuota.

Viskas prasidės lygiai G vai. 
vakare.

visi mis, kurie pirmiau ir da
bar mane šelpė. Dabar, sun- bankietej žino vest-

J. E vyskupas T. Matulio
nis, lankysis mūsų bažnyčioj

—____  , ► v • • patoMU&teČMJ parengimų, šį ka- spalių 15 &
rinkti atstovus į visų draugi- i nuvežė pas dr. J. J. Simonai- viskas bus dar gražiam l Rap.
jų susirinkimų 25 d. Šio mė
nesio, parapijos svetainėj, 8

tį ir aukojo pinigų vaistams 
nusipirkti. Taip pat keletą Svetainėje »r sode staliukai! 

bus gražiai papuošti. Patar- UETUVIAI DAKTARAI:
vai vakare. Bus renkamas ka- 'kartų aukojo Diržienė ir Las- „ ,, ~
ndi.latas į „destelio valdyba '„inskieaė. Vi auka, tartu šir-,nauS, sodahcuoa tr C. T O. ~ a™ ’«•
kitiema matams, kad jis mus, -lingiausiai ačiS. I»™P- Jaunuoha. n- ĮJĮj, f, (J( WtNSK.lfnAS
.... . i .. ... . . . parap. komitetas,lietuvius, galėtų atstovauti po-. Maistui ir gydymuisi maloAlekas Vilcisitas, veiklus

jaUnimO. taype/TxdAr.bu°t<>*S*>litikoj. Jei mes, lietuviai visi/niai prašau brangių brolių ir Xuo 6 vai. vakaro iki pu- 
balsuotumėm už savo kandi- sesučių lietuvių pagalbos se- Į siaunakčio gijieš Pliil Paliners! 
datų, manau, geriau būtų at- kančių adresu: orkestrą. Svetainėje- bus pa '

Kuto Sales Co. (Dearborn, Mi- 
chigan) pradėjo automobilius 
pardavinėti. Kuriems lietuvių

mas. Visi geraširdžiai prašo- i ... . , . , . ,SAJUNGlEČiy UVAŽIA- mi į tų piknikų atvažiuoti. uauj°
' Be to, dar bus kumštynės, aa- 
i Ibos ir pranešimai garsiakal-VIMAS

—-------- į Ibiu. Visiems bus proga susi-
Moterų Sųjungos 54 kuopa pažinti su naujais biznieriais.

šeimyniškų išvažiavimų buvo ----------
suruošus Belle Isle parke. Vi-1 Oras darosi vėsesnis. Pra
šos narės linksmai laikų pra-, dedama rengtis prie parengi- 
leido, nes oras pasitaikė gta-1 mų-. Varg. J. A. Blažis kvie
tus. ’ , |

Parko valgykloje turėjo be
ndrus pietus, o po pietų lošė

čia jaunimų lankytis į choro 
pamokas penktadienio vaka
rais, parapijos mokykloj, ir 

bunko. Parengimui daug pa- | sekmadieniais 10:30 per sumų
sidarbavo vice pirm. J. As
trauskienė ir M. Bartkienė. dr

Bunko ir šokių vakarų Mo- i 
terų Sųjungos 54 kuopa ren- ' 
gia rugsėjo mėn. 29 d., para
pijos svetainėje. Visų pelnų 
skirs parapijai. Dovanas su
aukojo pačios sųjungietės. Re
nginio komisijoj apsiėmė pa
sidarbuoti M. Valatkevičienč, 
M. Vaičiūnaitė, O. Kremblie- 
nė„ O. Škulienė ir kitos. Grieš f 
gera Detroito orkestrą.

Rengimo komisija

Sunkiai serga Dukterų Dn> 
gijps pirm. P. BandzTeuė. Ke-

SUGRĄŽ1NK1TC JAUNY
STES DIENAS

MUOA-TONH yra pastebonsas vais
tas de, ligonių ir silpnų žagonių. Po 
to kaip J®" A vartosite viens savaite. 
JA* paatebčait* abslaa pagerčjtma tr 
Jeigu ir toliau* vartosi!*, JOp atgau
site savo normalią sveikatą Ir sptka-

Jokio kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną Istoriją kaip NUOA-TONE 
Per 45 nirių* jo gyvavimo mMIJonal 
motorų Ir vyrų atgavo savo sveikatą 
tr spėkas NtTOA-TONE parduodamas 
visose vaiMlnyCtose. ž, Arėkite kad ,

f rytumėte tikrą NUOA-TONE. Netm-
Ito pavaduotojų, nes Jie yra bever

tė*.
Kuo užklotėjlmo Imkit—UGA-8OL

— Idealų LIuosDntnią vbliirlj 25< ir

mobiliaus, j>atartina pirkti per

3tovaujanii miestelio valdyboj. 
Dabartinė valdžia lietuvius ig
noruoja. Saviesiems, lenkams,

J. Lapinskas, 1526 S. 50tli į likta vieta šokiams.
Ct., Cicero, Ilk Iš anksto kviečiame iš vi-i

sųlygomis.

SLR K A 265 kp. spalių 27 | 
d., Lietuvių svet. rengia ma- ( 
rgumynų vakarų. Programas 
bus įdomus. Bilietai skleidžia
mi. Pelnas eis pusiau su pa
rapija.

įbus, o kai ateina rinkimai lie- 
! tuviai vis tiek už juos balsuo-

GARSINKITĖS “DRAUGE“

AKIŲ GYDYTOJAI:

GERIAUSIA VIETA PIRKTI AUTOMOBILIUS

AUTO SALES CO.

ALEX WILCHISKY
22038 Beech St.> Dearbom, Mžch. 

OREOON 9807. DBAJtBORN 0016
J

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMI.TIUCALLY AKJU 
į SPECIALIKVAS
* Valeng-vlBB akių jtoniplmą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų, aklų karltj, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitl- 
k linuose egzaminavimas daromas su

' elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. VaJaados nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. IMuagely at- 
sltlklnug akys aUtaiMiuuis br akinių. 
Kaktos gifftŠMi ka<p pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

4MHNU0TI
UC1UUM

MMUI m eifccruM

Paraše
P. JURGCLA

TFTRINY8: Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
talėko paslaptis, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Girėno nuo
pelnai aviacijai Ir mOsų tautai- 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėks. komitetai.

884 pusi. su 84 paveikslais, 
tvirti vlrieltaL KAINA 11.8 (k siu
nčiant paltu *1.45. ,

Keikalauklts:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CUICAGO, ILL.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OFTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kanop. 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.

Phone CANal 0523

AA V A Y

Ofiso Pkone Rea. and Office
PROepeet 1028 2359 S. Leavltt St.

CANal 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chioago
OFFICE HOURS

2 te 4 and 7 to 9 P. M- 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 6459

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 4400 So. Arteslan Avė.

Valandos: U ryt* Iki 2 p*»let
0 Iki S v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLDŽIS
DĘNTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakaro
Seredoj pagal sutartih ■

DR. STRIKOLTS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti

Ofiso tolef. BOUlovard 7880 
Neknų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.: PROspect 4876
Rez. Tel.; HEMlock 6141

Rezid.: 2515 W. 69th St.

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

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

Te). CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS '
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—8 tr T—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti' 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubltc 7868

Tol. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENT1STAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 1:80-8:80*
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA* Ir CHIRURGAS 

4157 AJRGHER AVENUE į
Tek VTRgtnta 0084

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—4 p. m.
Nedėllomis pagal sutart) |

I V A I & Ū 8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
* luboe

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryto, nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 4:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 14 Iki 1* 

valandai dieną
TtlefooM MJDtsv II**

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. YARds 09H
Rea: Tel. PLAsa 8400

Nuo 14-2* v. ryte; *-* Ir T-* v. v.*r*d«Unmls UI 1* Iki 11 diena

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4140 ARCHER AVENUE
VąL: 4 ir T—* vai. vakar*
RES. 2136 W. 24th ST.

TeL CANal 0402

Ofiąo: Tel. LAFayette 4017 
Re*.: Tel. HKMloąk 42M

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTrSTAS

1446 90. 4»th CT.. CJCERO, ILL. 
Utar-.. Ketv.. Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sersd. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Reo. Tel GKOvebill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. 1 J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQUETTE ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 8-4 Ir 7-0 vak.
Katv. Ir Nedėllomis sualtaru^

Dienomis Tek LAFayette 5798
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. i JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 3 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal suturtj

DR. JOSEPH KELLA
DBNTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

N«delioini3 pagal sutartį

Dr* A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR RHJJ.
2519 West 43rd Street

▼nlnndoa: Nuo t Iki 10 rytais — x•4 — 4 UH 4:4 nao U ryt*
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VHS ŽINIOS
{DARB^, KAS NORITE, KAD MARQUETTE PARKAS 

BŪTŲ PATAISYTAS
Marųuette Parko apylinkės ra reikalo būt piliečiu arba 

gyventojai per daug metų ke- pilnamečiu, 
ntė dėl neištaisyto vadinamo Vyrai, moterys ir vaikai, 
Marųuette parko. .rašykitės ant peticijų*

Prieš keliolikų metų takųų Komitetas
mokėtojų pinigais parkų au
toritetai nupirko didelį galin
ių žemės ir pavadino jį Mar
ųuette parku. Vardas skamba 
labai gražiai, bet iki šiol ja
me nebuvo ištaisymų. Apylin- MARŲUETTE PARK. — 
kės gyventojai bandė siųst de- Gim. Parį. Švenč. parapijos 
legacijas į South Park komi- choras rugsėjo 22 d., parapi- 
sijonierius, bet dažniausiai ma jos svetainėje rengia sezono

PARAPIJOS CHORO 
ŠOKIŲ VAKARAS

loniai jiems atsakydavo: 
“VVe’ll take care of you”.

Sulaukus vasaros, medžia
ms pradėjus žaliuot, gamtai 
viliot, ištisos šeimynos eidavo 
j parkų. Bet nuėjusios rasda
vo lietuviškų pūdymų, dulkes, 
duobes, ir sutrūkusių Žemę. 
Pavaikščioję keliolika minutų 
atsižadėdavo to vadinamo pa
rko.

South Park komisijonieriai 
per metų metus taisė ir taiso 
Winettkų, Evanston ir visus 
kitus kraštus, kur gyvena tu
rtingi žmonės. Bet pietų ir

atidarymui savo pirmų rude
ninį “Confetti” šokių vaka
rų.

Sykiu su Chicagos lietuvių 
parapijų chorais, Marųuette į 
Parko parapijos choristai ir, 
jų vadas, varg. B. Janušaus
kas, šiais metais pasižymėjo • 
veikimu bei gražiai pasiro- ' 
dė dainavimu.

Choras dalyvavo Dainos Sve 
ritėje, kuri pasiliko istorinis 
įvykis Chicagoje. Dalyvavo 
Dariaus ir Girėno paminklo 
iškilmėse, gražiai atstovavo j 
savo vedėjų varg. sutiktuvių

vakarų kraštų buvo pamiršę, bankiete ir kituose parengi-
O juk ir čia gyventojai turi 
tokias pat teises ir tokius pat 
taksus moka, gal, dar ir di
desnius.

Šiandie mes girdime, kad 
l’ederalė valdžia paskyrė kė

niuose.
Nepaisant vasaros karščių, 

choristai visai mažai turėjo 
atostogų. Chorvedžiui varg. B. 
Janušauskui grįžus iš Phila- 
delphia, choristai vėl stropiai

turis bilijonus ir aštuonis ši- stojo į darbų ir tuojau pra
lotus milijonų dol. viešiems da dėjo ruoštis prie rugsėjo 22 
rbains. Rūpinasi, kur jie bus d. vakaro. *
suvalioti. Bet, ant nelaimės,' Paimta rinktinė orkestrą; 
Marųuette park visai neturi- tikietai visur išplatinti; už- 
nia mintyje. Tokiu būdu vie- kviesta chorai ir jų vadai iš 
tos organizacijos ir pavleini visų Chicagos lietuvių para- 
subruzdo, pagamino peticijas, pijų. Matyt, choristų darbas 
kad surinkus 50,000 parašė ir bus sėkmingas.
parodžius valdžiai, kad mes T- . .. .1 ’ Kviečiame lietuvių jaunimų
reikalaujame savo teisių, kad 8t5i|ankyti į ^pij^ 8ve. 
loji taksų mokėtojų nupirkta (ainę R:ajp h. vi8uomet g|.a
žemė būtų kuogreičiausia iš
taisyta ir paversta į tikrų pa-

žiai bus choristų priimti ir 
smagiai praleis vakarų. Ypa-
tingai lauksime svečių iš ki- 

Peticijos yra dviejų rūšių: tų kolonijų 
viena, kad taisytų Marųuette, jeTa Lukošiūtė
parkų, o kita, kad Western, ___
gatve karai išsisuktų ant Ar
cher Avenue ir eitų tiesiog I 
į vidurmiestį. Taip pat, kad Į 
ir Kedzie gatvėkariai atsisu-

IŠLEISTUVIŲ PUOTA
BMGHTON PARK. — Rū

ktų ant'26°g»tvė»" ir" Blue iš- J?.'l.T™?“ .Lį1™'
land ir eitų tiesiog į vidur
miestį.

DASH DIXON
(S)ASH IS NOW OEFENSELESS AC-AINST
THE TWO GI ANT AOOSIANS. BŪT 
DASH HAS ONE THING LEFT —

A PUNCH -----

STRAIGHT TO THE MID-SECTION 
DASH DRIVES A TERR1FIC RIGHT 
AND OLTT GOES ONE OF THEM.

QUICK AS A FLASH THE 
OTHER ONE HAS DASH IN 
A VISE-LIKE G-RIP -----

THE ADOSJAN HOLDS DASH 
HELPLESS IN ONE G-REAT

ARM —

THE OTHER ADCSIAN RECOVERS -

By Dean Carr
TOGETHER THEV CARRY 
DASH OFF TOVVARD THE 
ADOSIAN CRAFT —

DASH IS DOOMBD "TO A TERRIBLB 
FATE UNLESS HELP COMES / 
HOVV CAN DASH ESCAPE <--- ---- --- , , u

gamintos šeimininkės Lorincie 
nes su savo pagelbininkėmis, 
susirinkusieji smagiai pasišo
ko.

Puotų rengė Ona ir Vincas 
Papeik
Pepeliuškių - Papell šeimyna

Minėta šeimyna mažai kam 
yra žinoma Chicagoj todėl, 
kad neseniai atvyko iš Grand 
Rapids, Mich. Povilas ir Ag
nieška Pepeliuškiai ilgų laikų 
gyveno Grand Rapids, Mich., 
išaugino gražių ir pavyzdin
gų šeimynų: du sūnus ir dvi 
dukteris. Vincas, kuris vedęs, 
gyvena Chicagoj ir sėkmingai 
veda biznį. Duktė Altlna ište
kėjus už vaist. K. S. Jonaičio, 
kita duktė vienuolė, gi jau
niausias sūnus Kazimieras pa
sirinko sau kunigystės luomų.

Kazimieras yra tylaus bū
do, mažai kalbus, daugiau mą
slus, tvirtas savo pasiryžk 
muos. Žiūrint į jį, girdint jį 
kalbant, su pasitenkinimu ga
lima pasakyti, kad jis bus vie
nas tų stiprių piliorių, ant ku
rių turės atsparų išeivijos lie
tuvių rūmas.

SPORTAS
Lietuvių Golfininkų Sųjun- 

gos iš eilės 5, ir paskutinis, 
šio sezono turnyras įvyks 15 
d. rugsėjo, Glen - Eagles Cou- 
ntry Club laukuose, prie Ar
cher Avė. ir McCarthy Rd.

Sviedinio svaidymas prasi
dės 8:30 vai. ryto. Lošimas 
tęsis per du sekmadienius: 
prasidės rugsėjo 15 d. ir bai
gsis rūgs. 22 d.

Vyrai lošėjai bus padalinti 
į keturias klesas: A, B, C, D.

A. B. C klesų geriausi lo

šėjai kiekvienos grupės gaus 
trophy’s.

D. klesos vienas geriausių 
lošėjų gaus gerų dovanų, vie
toj trohpy. Kiti, po geriausių 
lošėjų, iŠ kiekvienos klesos Ir 
gi gaus dovanas.

Be to, vienas geriausių lo
šėjų iš l'oursome gaus gerų 
dovanų. Bus ir daugiau dova
nų.'

Moterys lošėjos nebus dali
namos į klesas. Jos los už trc- 
phy ir kitas geras dovanas.

Visos trophy’s ir dovanos 
bus išdalintos bankieto va*ia-' 
re, kuris ivyks greitoj ateity

Įžanga — vienas doleris. 
Lošimas prasidės 9 valandų 

ryto. Dr. A. J. Gussen

AUTORITETAI REKOMEN
DUOJA PIENĄ VISU 

AMŽIŲ ŽMONĖMS

“Tobuliausias maistas” — 
šviežias pasteurizuotas pienas! 
Kam? Dėlto, kad duoda dau 
giau reikalingųjų elementų 
dėl palaikymo ir apsaugoji- 

! nio sveikatos, negu bile kitas 
maistas

Lai šie maistų autoritetai 
patvirtina viršminėtų pareiš-

.'j kimų:
Dr. . Henry C. Sherman: 

“Pienas yra pigiausias ir tik

riausias apsaugojimas nuo trū
kumų maistuose, kurie atidaro 
kelių ligoms, amžinam nusilp- 
ninimui sveikatos, smagumo 
ir darbe”.

Jh-. lcie G. Macy: “Jis (pie 
nas) yra svarbiausias paviė_ 
nis maistas užlaikymui kaip 
vaikučių taip suaugusių svei
katos”.

Journal of the American 
Medical Association: “Vis au 
gantis skaičius būdų, kuriai- 

i pienas veikia maitinime, pri- 
rodo, kad negalima be jo a į 
sieiti ne vien vaikučiams, bet 
ir suaugusiems. Nė vienas ki 
tas maistas negali užimti jo 
vietų. Dėl šios priežasties va 
rdas, “Saugojimo Maistas”, 
yra tinkamai duotas pienui’V

nė Hollyuood salėj seminaris
tui Kaz. Papell, kuris šio mė
nesio 15 d. išvažiuoja į Catho- 
lic University, Washington,Šie reikalavimai yra teisin

gi ir naudingi visiems stos a ~ 8.... . . . . D. C., toliau tęsti mokslų.pylinkes gyventojams. Ant ’ t \.. .. .. , v . Į puotų susirinko skaithn-peticijų gali rašytis žmones ..... ,... . , . . gas būrys gimimų, draugų irpradėjus Archer Avenue, to- .. . * , , . .. ..- - • «iaip tam darbui užjaučiančių.bau visos vakarines puses į- _ , ’ ,. ... . ‘ .. Per vakarienę pasakyta kele-nimant Cleanngų. Ribos gali , , „ .... . das kalbų. Vakaro vedejumeiti nuo 47 iki Ashland Avė. , T ’ _. ...... . . ... .. buvo J. Kulis, kuris pristatėir iki 111 gatves. V įsų šių a-

Al A
ZACKARY C. 
PIETKEWICZ

mirė rugsėjo 11 d., 1935 m., 
12:07 vai. ryto, sulaukęs 26 
metų amžiaus. A. a. Zackary 
gimė Chlcago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Eleanar, posūnį Victor, 
podukrę Estelie Frankiewicz, 
motiną Marijoną, potėvį Joną 
Staslukonį, brolius Walter ir 
Memmert, 2 seseris; Eugenia 
ir Wanda Pat riek, švogerį Mat- 
thew, uošvį Matthew Waboi ir 
gimines.

Kūntus pašarvotas 4458 So. 
Honore St. Tel. LAFayette 
9562.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 14 d. Iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į St. Koše of 

.Lima parap. bažnyčią, 48th ir 
Ashland gat., kuroj įvyks ge- 
dulngos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas ) šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. I’nsūnls,
Portu k rė, Potėvls, Broliai, Se
serys. švogerls. l'ošvls Ir Gi
minės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Ežer8kis ir Sūnus. Te
lefonas ITLman 5703.

_________________________  po turnvro.
Spausdami tavo dešinę, Ka 1 Visi Sąjungos nariai-ės, gol- |

zimierai, linkini sveikatos, iš- fininkai-ės mankštinkitės ir' 
tvermės ir geležinės valios ta- miklinkite lazdas, o ateinant 
pti vienu lietuvių išeivijos va- sekmadienį išbandysite savo 
du. Svečias genialumų.

VENETlAN MONUMENT CO., INC.

SURYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsu los, Automobilių, 

Stiklą Ir 11

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

Didžiausia, paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------------o-----------
Suvirš 50 metų prityrimo

-------- o--------
Pirkite tieisiai iš dirbtuvės ir 

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicag03 Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois , . ■. -IOHN P. EWALD

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 

apdraudos nuo ugnies, včjo, etc., atsišauk:
840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
(Not. Ine.)

Retail stotis randasiNorint pirkti urmu (whole 
sale) šaukite

GROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė.

%

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

I. F. Ratilis 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

$. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave.j 
Phone YARds 1741—1742

vaist. K. S. Jonaitį, semina
risto švogerį. Šis trumpoj savo 
kalboj linkėjo studentui žen
gti pirrpyn prie savo užbrėž
to tikslo. Po jo sekė visa eilė 
kitų kalbėtojų: O. Propotnik 
(angliškai), dr. A. G. Rakaus
ko (anglų ir lietuvių kalboj), 
A. Jonaitienės (stud. sesutės), 
grab. Lekavičiaus, J. Dobro- 
valskio, K. Vertelkos, V. ir O.

pylinkę paliečia tie f>aranku- 
mai. Tada mūsų bizniai page
rės, taip pat ir nejudamas tu- 
rtas pakils. Iki šiol mes netu-, 
rime geros transportacijos.

Šis darbas daugiausiai pri
klauso moterims. Jos dažnai 
su vaikučiais važiuoja J mie
stų, bet privažiavus prie Ar
cher Avenue jokiu būdu ne
gali įtilpti į Archer gatvėka-' „ . . . .. , t Papell, (stud. brolio ir mar-ri. Grįždamos namo 15 niles-1.. ... , ...‘ , leios). Ant galo prabilo stu-to ta pati sutinka. , , . ... .* r identas pirmiausia anglų, pas-

Kai nueisit į bučemę ar ko- kni lietuvių kalba; dėkojo vi
kių kitų krautuvę, pirmiausiai i siems už puotų, ko, ištiktųjų, 
paklauskit, ar jie turi tas pe-'nei pate nesitikėjo, 
ticijas ir rašykitės ant jų. Nė-' Po skanios vakarienės, pa-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublIc 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

1 Reikale yra ir moteris
patarnautoja.

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kuru. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge- J 
rų patarnavimų ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iŠ:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

Lacbawicz ir Snis 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

1. Liulevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



VIETINES ŽINIOS KAM TEKS?

MINĖSIME SPALIU 9-JĄ puses 35c. Išeis nuo Gudų 
krautuvės tuoj po sumos. Pi- 

I knikieriai prašomi išanksto 
Praeitų trečiadienį skait- į vietas užsisakyti Gudų krau* 

lingame Federacijos Chicago. tuvėj> 90l w 33rd gt ., nes
apskrities susirinkime nutar
ta ir šįmet; minėti Spalių 9-jų.

gal pasirodys, kad reikės dvie 
jų trokų. Labdarių ūkyje pik-

Grįžę delegatai iš viso pn^y-Įniką rengia “Draugo’* darbi- 
lio lietuvių kongreso, kurie. njnkai. Visi kviečiami vykti, 
taip pat buvo nuvjkę ii į Vi- rpen obuoliausime, riešutausi- 
lnių, gyvu žodžiu atpasakos ne ir kitaip good time turg. 
okupuotosios Lietuvos būklę. '

Kurioj vietoj įvyks pami
nėjimas, neužilgo paskelbs iš
rinktoji komisija.

Visi ruoškimės Spalių 9-tos 
dienos paminėjimui. Rap.

snne.
Jonas Dimša,

komisijos narys

ten gerai pasirodys. , coe miest. ant skersk ei io No-
VVestsidiečiai turės didelį j rthwestern geležinkelio trau-

‘Tj. JanuAaufikas, lietuvi*, i 

kas vengras iš Cicero, važiuos 
su muzika, kuri jau daug sy
kių piknikuose yra pagarsėju
si.

Iš Brighton Parko darbinin 
kus-kes gabens su trokais Juo
zas ftarauskas, B. Gotautas,
Ant. Tiekus.

štininkų sąjungos suvažiavi
mas. Tikimos 2,500 delegatų. 
Suvažiavime kalbės paštų vir- 

kuotų apie 43 m. amž. vyvą. šininkas James Farley.
Rado ir revolverį. Policija ’ Nupigina gazolinų. Standard 

rado ir revolverį numestų ne- ’ Oil Co. praneša, kad ji 1 ir
toli tos vietos, kurioj bando
mas poliemonas J. O’Donuhue, 
28 m. amž., nušovė adv. D. 
Kochrane, Jr. Walter Brien, 

j Iš Sv. Kryžiaus parapijos. atieįstas nuo policmo-
I“ Draugo darbininkus-kės ga . . . v.
ben» »u savo trokais Adomas ”0 i’are‘CT, pnsipaaino buvęs
Stugis ir Norkus. drauge su O’Donuhue. Trage-

toinobilių draivinimo mokini
mo klesa.

Pranešimai

PRIIMS KONGRESO 
ATSTOVUS

T0WN OF LAKE. - ftv. 
Cecilijos gied. dr-ja laikys mė 
nesinį sus-mą šį vakarą, rūgs. 
13 d., parapijos salėje, 8 vai. 
vak. Kadangi šis sus-mas Mis 
vienas iš svarbiausių, nariai- 
ės turėtų būtinai susirinkti 
minėtu laiku. Prot. rašt.

puse centu nupigino regulerį 
ir trečios rūšies gazoliną Chi
cagos ribose.

Cigaretas padarė 7,000 dol. 
nuostolių. Gaisras sunaikino 
greenhouse adresu 6348 No. 
Hoyne avė. Manoma, kad gai
sras kilęs nuo pamesto dega
nčio cigareto.

Žiūrėdamas į veidrodį pasi
darė operaciją. Dr. A. L. Es- 
posito sutaupė keletą desėtkų 
dol. Atsisėdęs prieš veidrodį

Melrose Parke darbininkus djja 1^° Prie saliiino 721 R 
organizuoja p-nia Antanina 75tli St.
ftvilpauskienė. Iš ten darbiniu: automobilit) lenMy-
kai-kes vyks automobiliais. Jie . . .. .
sako, kad nei iš vienos kolo- nes* Aparta stadiume, rugse- 
nijos nebus tiek gražių ir pui- jo 20 d., 22 ir Kostner avė., 

rengiamos mažųjų (midget) 
automobilių lenktynės. Natio
nal Midget Racing Ass’n. pra 
neša, kad ji rengia eilę nepa
prastų lenktynių čempijonatui 
laimėti vidur - vakarinėse val
stybėse ir tos lenktynės kas
met bus Chicagoj. Stadiume

Viešpats Jėzus sakė: “Ei
kite tat ir mokykite visas tau
tas, laikyti visa ką tik esu 
jums įsakęs.” Mato 28: 19, 20.

Kad tą Jėzaus įsakymą iš-

Šis kalakutas, Labdarių 
farmoj užaugintas ir nutukin- 
tas, teks vienam iŠ atvažiavu
sių į tą farmą ateinantį sek
madienį rugsėjo 15 d. Tą die
ną Labdarių farmoj įvyks 
“Draugo’’ darbininkų rengia
mas išvažiavimas.

Jau gavome pranešimų išį- 
vairių kolonijų apie prisiren
gimus vykti į tą išvažiavimą.

Iš Bridgeporto praneša Jo
nas Dimša. Sako, kad bridge- 
portiečiai “Draugo” piknikų 
darbininkai-kės Labdarių far-

IŠLEISTUVIŲ - PRIIM
TUVIŲ BANKETAS

AVEST SIDE. — Rugsėjo
25 d., trečiadienį, 7 vai. vak.
įvyksta bankietas išleidimui
kun. Juozo Mačiulionio, MIC.,
Aušros Vartų parap. senojo
klebono, ir priėmimui kun.

Urbonavičiaus, MIC,|moj bus 8liaitlingiausi.
naujojo klebono. Visi parapi-1

, . . v’ Iš Dievo Apveizdos parjonys, kurie patys rengia sį i F 1

Federacijos apskričio susi
rinkime, dalyvaujant visų or
ganizacijų apskričių atstova
ms, nutarta suruošti bendras Mykolo Urbonavičiaus, MIC., 
sutiktuves atstovams į viso 
pasaulio lietuvių kongresų. A-

kių automobilių, kaip iš Mel- 
rose Parko.

Northsidiečiai “Draugo” , 
piknikų darbininkai-kės vyks
ta į Labdarių farmą po vado
vyste Antano Bacevičiaus ir 
Vinco Dargužio.

Vienu žodžiu į Labdarių 
farmą ateinantį sekmadienį,

jis išsipiovė sau vieną tonsi- (pildžius, skaitykime, platinki-

rugsėjo 15 d. suvaižuos darbi- ruošiama 10,000 sėdynių. studentų

lą. Tam sugyjus, žada ir ki
tą išsipiauti.

200 į Loyola. Į katalikišką 
Chicagos Loyola universitetą 
šįmet įstojo 200 pirmamečių

me ir remkime katalikiškąją 
spaudą.

PLATINKITE “DRAUGĄ

LIETUVIAI ADVOKATAI:

teinantį antradienį, rūgs. 17 
d., 8 vai. vakare, Aušros Var
tų parap. salėj įvyks bendras 
organizacijų centro tr apskri
čių: Federacijos apskr., Lab
darių centro, Moterų Sąjun
gos centro ir Chicagos apskri
čio ir Vyčių centro atstovų 
arba valdybos r.arių susirin
kimas. Sus-me bus nutarta die
na ir vieta. Rap.

Į LABDARIŲ ŪKĮ
BRIDGEPORT. — Ateinan

tį sekmadienį, rugsėjo 15 d. 
šios kolonijos lietuviai skait
lingai pasirodys Labdarių ri
kyje, Paimtas didelis muverio 
Sadausko trokas. Kaina į abi

vakarą - bankietą, kviečiami 
atsilapkyti į šį bankietą grai- 
žiai išleisti senąjį kleboną, ir 
šiuo būdu parodyti savo at
jautimą jo nuveiktų darbų kol 
buvo klebonu mūsų parapijoj. 
Tuo pačiu laiku pagerbsime ir 
priimsime naująjį kleboną, 
kun. Mykolą Urbonavičių, M. 
I. C., kuris paskirtas klebonu 
Aušros Vartų parap., West 
Sidėj. Tikietai jau platinami. 
Parapijonys patys eina*per na
mus ir biznierius pardavinėda
mi tikietus. Visi įsigykite po 
tikietą ir atsilankykite į šį 
bankietą rugsėjo 25 d.

Rengėjai

pranešimą davė Pranas Va- 
luckas. Jisai sako, kad aštuo- 
niolikieeiai “Draugo” darbi

ninkai-kės iš visų kolonijų, vi . _ . _. . . ___ . _
sų parapijų. Atvyks ir West-' Trys čikagiečiai į West Po 

i pullmaniečiai po vadovyste, int. Prez. Rooseveltas pasky- bilius draivyti. Mokyklų vir- 
Karolio Railos ir A. Žitkevi- re tris Chicagos jaunuolius šininkas AVilliam J. Bogan tu- 

kvotimams priėmimui į West; ri paruošęs švietimo bordui' 
Point militarę J. A. V. aka> planą, kad Lane, Tilden, Stei-

Mokyklose mokins automo-

ciaue.

ninkai-kės piknikan vyks ir automobiliais.

So. Chicagos darbininkai- 
neatsiliks. Jų būrys atvyks 

Rengėjai.

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

2IN1U - ŽINELES reikalų ministerio Ickes žmo
na turto paliko $500,000. Vi
sas turtas tenka vyrui.

i
Misteriškas k.leivis. United Per 16% valandų j New Yo- 

Air Lines lėktuvu Chicagon rką. Nuo rūgs. 29 d. tarp Chi- 
atveštas jauniausias keleivis cago ir New Yorko pradės1 
— 3 dienų kūdikis, bet neži- kursuoti greičiausieji Ameri- 
nia kam priklausantis. Jį a t- kos istorijoj traukiniai: 20th 
vežė tūla Miss M. Hibbett iš Century New York Central li- 
Camden, N. J. į Cradle pa- nijos ir Broadvray Limited - 
mestinukų namą, Evanstone, Pennsylvania linijos. Iš Cbi- 
het ir ten negauta inrormaci- cagos į New Yorką galima 
jų, kam jis priklauso. i bus nuvažiuoti į>er 16 vai. ir

| Paliko $500,000 turto. Tra-,30 m*
PLATINKITE “DRAUGĄ” gingai žuvusi J. A. V. vidaus • Traukinys suvažinėjo. Glen-

VA.

"BAILIOJI SIELA” ĮGAUNA Jauny Minčių'-.bi h. t. webste«

GOLPf / 
TUK 8UT 
66RA BŪTI 
JAUA/AhT 
JR P/LA/AM

OLD /

ZIUR5& 
CASPARĄ / 
MILUOS T0AST7
ĮSIVAIZDUOK 
Jj ŠOKAMT

Pi ĮSĄ/

KAS MAA/OTe 
atsitiko su 
MUSU JAUA/U 
S6NIU? JIS 
YRA gyvumas; 
Visoj
PUOTOJ

aš NET, KĖČIAUftikecm
’MATYCI[jei nematyčiau, 

PATS SAVO 
AKI/MIS

-z k

Mes manome, jogei iirliome misteriją 

Caiporo "JAUNŲ MIČIŲ"

M r. Webster’is taip nesakė. Bet mes 

manome, jogei Casparas Milquetoast ruko 
Old Golds . . . nes kaip kitaip jis butų taip 
greit atjauniejęs?

Tai yra specialė vilionė Old Gold. Jie 
yra nepaprastai lengvus ii rinktinio taba
ko; kelia aukityn, bet nepuldo dvasioj.

k

£

• r. Urtltart Ok, ta

SvekiMii AMERIKOS CIGARĖTU

Umuliuoja ... bet niekados ne erzina
Neauga geresels tabakas keris aebetg vartojamas i Old Gaidį

AT

fin, Francis M. Blake ir Ar- 
nold T. Phillips.

Mokyklos studentas — plė, 
šikas. Policija sugavo du jau
nuolius: Fred Whiltingham, 
17 m. amž., 5460 Ferdinand 
St., studentą Austin iiigli 
scbool, ir William Thompson, 
19 m. amž., 827 Laramie av. 
Suimti po holdapo keletoj 
krautuvių Nortli Side.

Dar vis verda munšainę. Y-
ra butlegerių, kurie ir dabar 
dar verda ir pardavinėja mu
nšainę. Šiomis dienon&s fe- 
deraliai agentai suėmė Evan
stone negrą E. Holliman. Jo i 
name rasta 45 galionai mun- 
šainės.

Japoniškas sodelis Jackson 
parke. Jackson parke įruoštas 
ir atidarytas japoniškas sode
lis. Publikai sodelis bus ati
darytas pradedant rytojaus 
diena, šeštadieniu.

Sąjunga prieš vištvagius. —
Illinois vai., Will county far- 
meriai suvažiavę į Jolietą į- 
steigė Anti - Farm Thief As- 
soeiation. Apskaitoma, kad toj 
kauntėj tik bėgiu kelių mėne
sių vagys pavogė farmerįams 
vištų ir gyvulių $10,000 ver
tės sumai. Šerifas M. Breen, 
'kuris jau dabar turi 80 depu- 
ties farmoms daboti, žada vi
sokeriopą farmeriams pagal
bą.

Apgavo moteris, pateko į 
kalėjimą. Collins Albert Bur
na, 28 m. amž., pasiskelbė lai
krašty, kad jam reikalinga 
Šeimininkė. Atsišaukus dviem 
noterim jis nuo vienos užsta
to paėmė. 20 dol., o nuo kitos 
3 dol., bet darbo negavo. Už I 
tai teismas jį nubaudė $200 
dol. ir 2 metams į kalėjimą.

Ir moterys bėga iš kalėjimo.
Iš valstybinio (Qixon State) 
kalėjimo, Dixon, BĮ., pabėgo 
2 moterys ir 4 mergaitės. Da
bar jų visur ieškoma.

Paštininkų suvažiavimas. —
Nuo nigs. 24 iki 27 d., Sher- 

J man viešbuty įvyks krašto pa-

se sturentams būtų įvesta au- Res. 8516 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9728

Res. 1227 8. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 6895PARDAVIMUI BIZNIS

Parsiduoda bučernė ir gro- 
semė už pigią kainą. Galiu 
duoti ir ant išmokėjimų.

3401 LITUANICA AVĖ.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

RENDON OFISAS

Išsirenduoja ofisas ant virSans ap-
tiekos Atsifiaukite:

5106 Archer Avenue.
Chicago

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian HIlls Semlnary, 
HInsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

CLASSIFIED
ACTOMOBILE8 ACTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
• — Vartotų Karų Bargenai ------

gauti mainais ant naujų buiok ir 
PONTIAO KARŲ

BUIOK ’SS, 5 Redan 41, Trunk, garant. kaip naujas............ 1695
BUICK *85, Club Sedan su trunk. rarantuotas ........................ 9626
BUICK *35. 6 Sedan 47. (farantuotaa....................................... 9795
BPICK '84. 5 Coupe 68. malat vartotas, varant................... 9695
BUICK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, Kars n t........................ 9695
BUICK '33. 6 Sedan 47. tobulas, rarant.................................. 9695
BUICK *32. 5 Sedan 9«, tobulam stovy .............................. 9495
BUICK *32. 6 Coupe 98. labai pulkus, rarant..................... 9495
BUICK *31. Sedan 91. seroj tvarkoj........................................... 9395
BUICK, '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ......................... 9 *5
BTTTCK *29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ...........................995
BUICK '80. 7 Ulmo. ftežl drat. ratai, eina O. K..................... 9225
CADILLAC *80. 7 8edan, pertaisyta.............................................. 9695
CADILLAC *80. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 9495
CHEVROLET '34. 5 Sedan. kaip naujas .............................. 9495
CHEVROLET '30, 2 durų Sedan, Svarus mažas karas .... 9195
HUD8ON, *29, 6 Redan, b(jfa O. K................................................. 9 95
LA RAT.LE '81, 7 Sedan. toobulam stovy .............................. 9595
LA 8ALLE '31. 6 Sedsn, pulki vertybė ........................................ 9495
LA RALLE *86. 6 Sedan. 4 drat ratai ........................................ 9845
LA SALLE *29. 6 Sedan. drat. ratai ........................................ 9196
LINCOLN *86, • Sedan. labai pulkus ........................................ 9996
NASH *88. 6 Sedan. greraa mažas karas .............................. 9266
OAKLAND *81, 2-4 Coupe. r»roj tvarkoj ................................... 9175
PACKARD *82. 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................. 9675
PACKARD *91, 7 Custom Sedan, (erai bėfantls ................. 9896
PACKARD '80, 7 Sedan. puikiam stovy ................ ............. 9885
PTERCE *80. S Coupe, labai pulkam stovy ..............................  9196
PONTIAC *84. 4 Durų Sedan. kaip naujas .............................. 9496

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cr»awfor»d 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run


