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VOKIETIJA PASIRYŽUS PULTI KLAIPĖDA
ANGLIJA GALI SUSIKIRST 

SU ITALIJA

Lloyd George pareiškia, kad 
bus karas

TAUTŲ SĄJUNGA LAUKIA
MUSSOLINIO ATSAKYMO

LONDONAS, nigs. 19. — 
Svetimų kraštų militariniai 
tėmytojai pareiškia, kad rim
ta situacija greitu tempu vy
stosi Viduržemių jūroje ir ši 
jūra šiandien atrodo, kai pa
rako statinė, kuri gali būt su
sprogdinta.

Jie pažymi, kad Italijos 
Etiopijos nesutikimų klausi
mas kaskart darosi antraei
lis. Pirmojon vieton veržiasi 
Italijos Anglijos nesutikimai. 
Abidvi valstybės jau turi su
traukusios jūros ir oro lai
vynus j strategines • vietas. 
Anglija skubiai mobilizuoja 
reikalingas atsargas.

Buvęs Anglijos premjeras 
Lloyd George pareiškia, kad 
Anglija neišvengs karo su' 
Italija. Prie to karo prisi
jungs ir kitos valstybės. Bus 
naujas pasaulinis karas.

ŽENEVA, rūgs. 19. — T. 
Sųjungos komiteto pirminin
kas, Ispanijos delegatas Sal- 
vador de Madariaga, pareiš
kia, kad Etiopija, matyt, pri
pažins komiteto įduotus jai 
pasiūlymus. O nuo Mussoli- 
nio dar nesulaukiama atsaky
mo. Jo delegatas baronas i 
(Aloisi, kurs vakar buvo pasi- Į 
ryžęs vykti Romon, pasilieka 
Ženevoje ir per telefonų turi 
dažnus pasitarimus su Roma.

MUSSOLINI NESĄS DYKY 
NIŲ KOLEKTORIUS

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Daily Mail korespondentas 
Romoje praneša, kad jam va
kar tekę kalbėtis su premje
ru Mussoliniu dėl Etiopijos. 
Yra žinoma, kad T. Sųjunga 
siūlo Italijai dvi dideles Et
iopijos provincijas, kad tik 
ji išsižadėtų ten karo.

Mnssolini į tai atsako, kad 
jis nėra dykynių kolektorius. 
Siūlomos provincijos yra Da- 
nakil ir Ogaden. Jų viena y- 
ra nuklota baltaja druska, o 
kita — akmenimis. Paprastus 
smiltynus galima su dideliu 
vargu pakeisti įdirbama že
me. Ko panašaus neatliksi su 
druskos ir akmenų klodais, 
kur neauga joki augalai ir kur 
patys etiopieciai neįmano įsi-' 
gyventi.

Ko panašaus Italija neieš
ko. Ji turi pakankamai dyky
nių Libijoj. Ji reikalinga įdir 
bamos žemės, pareiškia dikta
torius.

ITALIJA UŽTRAUKIA VI
DAUS PASKOLĄ

ETIOPIJA APSIRŪPINA 
MAISTU

ADDIS ABABA, rūgs. 19. 
— Imperatoriaus Haile Šėlas 
šie įsakymu Etiopijos vyriau 
sybė imasi priemonių, kad ap 
sirūpinus ilgiems laikams mai 
stu. Imperatorius pareiškia, 
kad kraštui yra reikalinga 
sukrauti dideles maisto atsar
gas, kad karo laiku neištiktų 
badas kariuomenės ir gyven
tojų.

Sudaroma maisto gamybai 
ir paskirstymui atitinkama 
organizacija. Savo keliu viso
kis negendantis maistas krau- 
jnmas į sandelius.

GATVEKARIAI PAKEIČIA- 
MI BUSAIS

Evanstone gatvėkarių kom
panija gatvėkarius pakeičia 
busais iki bus ištaisytos vi
sos mieste gatvės.

ŪKININKAI ORGANIZUOJASI PRIEŠ GALVIJŲ VAGIUS

Will apskrityje, Illinois valstybėje, priviso galvijų vagių. Ūkininkams tas 
nepakenčiama. Anądien jie turėjo masinį suvažiavimų tuo reikalu Joliete ir su
tarė susiorganizuoti ir apsiginkluoti prieš vagius. Čia vaizduojamas išrinktas 
organizicinis komitetas, kuriame be ūkininkų yra Will apskrities šerifas ir val
stybinis prokuroras. I - (Acme Photo.)

NUMATOMA, KAD TA 2YGĮ VYKDINS 
GREITU LAIKU

Konfliktas pasireiškęs tarp sig
natarinių valstybių

ITALIJA ATVIRAI LAIKOSI 
LIETUVOS PUSĖS

BERLYNAS, rūgs. 19. —
Dar vienas vieningas frontas 

i ima braškėti ir lūžti. Tai An
glijos, Prancūzijos ir Italijos 
frontas Klaipėdos krašto kl
ausimu. Kaip matosi, Italija 
į laužia šį frontų, atvirai per
eidama Lietuvos pusėn. Ang- 

1 lija ir Prancūzija politiniais
sumetimais nori Lietuvų dar 

j daugiau “paspausti,” kad ji 
, per aštriai neapsieitų su Kl

aipėdos krašto vokiečiais, o
Italija su tuo nesutinka. Ita
lijos spauda atvirai rašo, kad

neišspręs to krašto painaus 
klausimo. Ir anot korespon
dento yra tik du išėjimai iš 
to užburto rato;

Arba Lietuva privalo Klai 
pėdos kraštų absoliučiai į- 
jungti savo valstybėn, arba 
Vokietija turi jį. atplėšti nuo 
Lietuvos.

Ir atrodo, kad Vokietija ku 
rių nors dienų užgrobs Klai
pėdos kraštų, gal ateinančių 
žiemų. Ji tai mėgins atlikti 
greičiau, jei matys, kad Lie
tuva ten daugiau įsivyrauja,

PRASIMANYMAI APIE NACIU LAIKRAŠČIAI VĖL KUNIGAS SUTEIKĖ AB- 
ŽUVUSIĄ BELGŲ . PUOLA KATALIKUS. SOLIUCIJ^ ŽUVUSIAI 

KARALIENĘ
BRIUSELIS, Belgija, rug

sėjo 19. — Kai Belgija apgai
li žuvusių savo karalienę ir 
reiškia simpatijos jaunam ka
raliui, Paryžiaus laikraitįs 
Le Temps paduoda piktų pi> 
simanymų apie karalienę* 
Laikraščio korespondentas ra 
šo iš šio miesto, kad princesė 
Astrida perėjus katalikybėn 
keletu savaičių prieš gimsiant 
pirmajam jos vaikui. Tas, esu, 
buvę reikalinga valstybiniu 
sumetimu.

Belgų laikraščiai pareiškia,
ROMA, rūgs. 19. - Muaao- kad Us 3™ 

linio vyriausybė nusprendė( Visupirma, belgų konstitu- 
užtraukti didelę vidaus paskocija nereikalauja, kad kara- 
lų, reikalingų karo žygiams j liūs, ar karalienė būtų katali-

BERLYNAS, rūgs. 19. — 
Nacių laikraščiai iš naujo 
pradėjo pašėlusiai pulti kata
likus. Puolami kunigai, spaus 
dinamos kunigus įžeidžiamos 
karikatūros.

KARALIENEI

Klaipėdos krašte vokiečiai su*į ° ypač jei Italija susikirs 
daro gyventojų mažumų, kad su Anglija dėl Etiopijos. Vo- 
tuo tarpu Vokietija seniai pa- kietija tik laukia atitinkamos 
šaulį įtikina apie vokiečių • progos, kad savo planus įvyk
daugumų tame krašte.

Klaipėdos krašto statuto į 
LONDONAS (per paštų). nėra galimybės vykdyti vyku 

— Vietos katalikiškas laikra- siai» kadangi vokiečiai stato

STEIGS MOKYKLĄ KOVAI 
PRIEŠ KOMUNIZMU

DETROIT, Midi., rūgs. 19. 
— Žinomas per radiją kalbė
tojas kun. C. E. Coughlin pa
skelbė, kad jis steigs molcy- 
klų, kurioje jaunimas bus 
mokomas paniekų reikšti rau 
donajai vėliavai.

Jis reiškia vilties, kad jo 
įsteigta mokykla bus kertinis

štiš Universe paduoda žinių, 
i kaip suteikta absoliucija Šv
eicarijoj žuvusiai belgų kara-t 
lienei Astridai. >

Tai atliko kun. Severinas 
Pfister iš Kuessnacbt mieste-

kliūtis. Šiuos vokiečius re
mia Vokietija ir jie jaučiasi,1 
kad jie gyveną.. ųe Lietuvos 
krašte, liet Vokietijoj.

Vienas amerikietis kores-

džius.
Jei tarp Anglijos ir Itali

jos pasireikš karas, vokiečiai 
sukils reicho naudai ne tik 
Klaipėdos krašte, bet Austri
joj ir kitose nuo vokiečių per 
pasaulinį karų atimtose teri
torijose. Šiuos sukilimus se
niai planuoja Berlynas. V

Žinovai sako, kad Vokie-
pondentas randa, kad jei Ita- t i ja su šiais planais ir gali

lio, netoli kurio įvyko auto- į jįja stovi Lietuvos pusėje, laimėti, kadangi Europa bus 
mobilio katastrofa. i Lietuva gali jaustis drųsesnė, daugiausia užimta konflikt#

Kaip tik įvyko nelaimė, tuo[ka<1 stipriau sužnybus vokie- Viduržemių jūroj ir Afrikoj 
jau per telefonų apie tai pra- čius triukšniaddarius Klaipė-1 ir jai nebus progos rūpintis 

dos krašte. Tačiau tas visgi mažųjų valstybių likimu.nešta vyriausybės distrikto 
ofisui Kuessnacbte. Kas tele-’į 
fonavo, nesužinota. Miestelio į 
klerkas greit apie tai painfor 
mavo kun. Pfisterį.

NACIAI PALEIDO ŽUR
NALISTĄ

GĖLININKAS GAVO 10 
DIENŲ KALĖTI

prieš Etiopijų.
Be to, skiriami nauji mo- ima yra katalikai. Nurodo, 

kesčiai ir didinami kai kurie kad pirmasis Belgijos kara-

kais, nors didele belgų dangų ,nunįatus vi8am krašte.
Mokyklos įsteigimui bus su

BERLYNAS, rūgs. 19. —j Gėlininkas P. Javaras iš 
Nacių autoritetai pristatė į Oak Park teisino nuhaustas 
Šveicarijos pasienį pagrobtą 10 dienų kalėti už teisingumo

senieji. Didinamos geležinke
liais važinėjimo ratos.

Taip pat vyriausybė imasi 
priemonių, kad užtikrinus Ita 
lijai ekonominę nepriklauso
mybę, jei Anglijos pastango
mis būtų užblokuotas Gibral
taras ir Suezo perkasas.

liūs Leopoldas I buvo protes 
tantas ir mirė tokiu būda
mas.

Antra, belgų karalienei pir 
masis vaikas gimė 1927 m., 
spalių m. 4 d., o ji priimta 
Katalikų Bažnyčion 1930 m., 
rugp. 6 d.

Pagaliau pažymima, kad ka 
UŽDAROMAS MEKSIKOS • ralienė po susituokimo pasi-

UNIVERSITETAS

MEXIC0 CITY, rūgs. 19. 
— Istorinis vietos ,Meksikos 
universitetas uždaromas, ka-1 
dangi neturi fondų, vyriausy
bei atšaukus savo subsidijų. 
Vyriausybė žadėjo įstaigai 
subsidijų, jei ten bus įvesta 
socialistiško mokslo progra
ma. Universiteto vadovybė pa 
sipriešino tos rūšies progra
mai. i

metė su liuterionizmu ir apie 
ketverius metus jai ėmė nuo
dugniau susipažinti su Kata
likų Bažnyčios tiesomis.

SURASTA KOMUNISTŲ 
SPAUSTUVE

KLAIPĖDA. — Kurpių 
gat. saugumo policija rado 
slaptą kom. spaustuvę ir pr
iešvalstybinių klišių. Suimti

J. J| du komunistai.

Kun. Pfister akimirkoje pa 
akmuo kampanijai prieš ko- siėmė šventų aliejų, pasišaukė 

taxi ir bendrai su klerku nu
važiavo katastrofos vieton.

keltas apie 300,000 dol. fon-j Kunigas ten paklausė šalia paleido.
das. Mokykloje bus vietos ap- sužeistosios stovinčio vvro (o _ .

... i »• • v v. , i- \ 1 Šveicarijos vvnausybeįe vienam tukstanciui mokin- ~
ių. Mokykla bus dedikuota ku

tai buvo belgų karalius), ar . ...... i...- z. ergingai protestavo uz jo pa-sužeistoji yra katalike. Ga- . . \
„igui Pro, jėzuitai, kurą 19261^ teigiam, ataakyn,, jia an f™.™* 
m. buvo pirmoji komunizmo I leike mirstaneiajai absoliucį

ten žydą žurnalistą Berthol- vykdymui kliūčių statymų, 
dų Jacob alias Saloinan ir Javaras atsisakė teisme i- 

dentifikuoti du mušeikus, ku 
rie jį sumušė. O prieš tai jis 
juos pozityviai identifikavo.

auka Meksikoje.
Tik su mokyklomis yra ga

lima pašalinti raudonojo siau 
bo pavojų šiame krašte, pa
reiškia kun. Coughlin.

ĮSAKO VAIKAMS STUDI
JUOTI NACIIZMĄ

BERLYNAS, nigs. 19. — 
Nacių švietimo ministeris B. 
Rust paskelbė įsakymų, kad 
kas kiekvieną šeštadienį visi 
mokyklas lankantieji vaikai 
privalomai studijuotų nacftj 
partijos “principus.”

jų. Atsižvelgus į karalienės 
padėtį, tik jos kaktą patepė 
šv. aliejais. Po to už kokios 
minutos nelaimingoji mirė ir 
jos kūnas užklotas.

Nuo įvykusios katastrofos 
iki kunigo atvykimo nelaimės 
vieton praėjo apie 10 minu- 
tų. r

KAUNAS. — Paskutinė
mis savaitėmis 50 žydų išvy
ko Palestinon. Jų būtų negai
la, bet taip pat išvežta ir 
8,400,000 litų Palestinon. Ir
reikia manyti, kad slapta, be Į"vežė iš mieatelio ir pakorė.

10 NUŽUDYTA, 20 SUŽEI
STA MEKSIKOJ

MEXJCO CITY, rūgs. 19. 
— Žiniomis iš Puebla, apie 
100 gyventojų iš San Jeroni
mo puolė gretimų Acnestomac 
miestelį. Puolikai ten 10 as
menų nužudė ir 20 sužeidė. 
Sunaikinta keletas gyvenamų 
namų.

To priežastis, tai kilę nesu
tikimai dėl laukų ribų nusta
tymo.

ORAS
CHICAGO IR (APYLIN- 

antra, Teisėjas paleido priaieku-j KĖS. — Numatoma giedra; 
sius teisėjus. kiek vėsiau.

tas apie pusmetį kalėjime 
Vokietijoje.

KALINĮ NULINČIAVO 
BYLOS LAIKU

OXįFORD, Misa., rūgs. 19. 
— Bylos nagrinėjimas baigė
si vienam negrui, 28 m., kurs 
buvo kaltinamas žmogžudys
te.

Prisiekusiems teisėjams sv
arstant kaltinamojo likimų, 
baltųjų gauja įsiveržė kalėji- 
man, išvilko kaltinamųjį, iš-
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SPALĮŲ DEVINTOJI

BULVIŲ KLAUSIMAS

Dievas ir Depresija
KUN. KARALIAUS PREMIJUOTAS VERTIMAS

Kun. Daniel A. Lord, 3. J. ims sudėjo visą savo ateities dabarties kiek tik sugebam 
viltį? Jei Jis rūpinasi laukų paimti. Ir tai darykime su vė
gėlėmis ir maitina dangaus su smarkumu.

Vertė A. P. Bandys 

Keisti Dievaičiai
Bulvių klausimus Amerikoj pasidarė gy

vu klausimu. Taip įvyko dėl to, kad Agri
kultūros Departamentas užsiminė apie but-
\ių gamybos kontrolę. Dabartinės adminis- nas moderninių dievaičių, bet 
Lucijus priešininkai pasiskubino su šio su- svarbiausias. Dar žmonės ne- 
mauymo niekinimu ir, žinoma, kartu nieki- buvo matę, išskyrus Komos 
niuiu ir pačios administracijos. pantheone (bažnyuios pašvę-

Štai kas ir kodėl ketinama daryti bul- sta romėnų dievams, ypač Sla
vių klausimu. rsui — karo dievaičiui ir Ju-

Pernai bulvių užderėjo labai duug. Far- piteriui — visų dievų tėvui), 
į mėliai jų visų negalėjo išparduoti ir negu- tiek įvairių rūšių dievaičių. 

Įėjo patys sunaudoti. Niekais nuėjo 3 mili- kiek mačiusi ir garbinusi da- 
jonai bušelių bulvių. bartinė niūsų civilizacija.

Niekam nėra išrokavimo gaminti gėry- Pasaulis garbino dinamo ty-
----------- bes, kurių negali sunaudoti ir kurios niekais lutį parpimu, kuris buvo ga-

Kasmet, rudeniui atėjus, baigiantis pik- nueina. Avalo fabrikantas neturi jokio išro- lybės davėjas ir energijos ša-Į 
nikų sezonui ir prasidedant visuomeniškiems I kavinio gaminti daugiau šiušių, negu gali ltinis. Vaikučių gyvastis bu-

Auksinis veršiukus buvo vie

sparnuočius, ar Jum tad gi, Šis nusistatymas (nes tėra
nors truputį nerūpi apie vin vienas, nedaugelis) taip spur- 
'iuojunčius žmonių laukiančių čiai susikūrė žmogui nupuo-

. . , Y. . duonelės, kurios tęsėsi toli ir Jus, kad dabar susidarė api<ai-
^L^.1U^nU:PlT3a,SttV0| ^eba įvairiose pasaulio ūks- tinimo atbalsiai, kuriuos žmo-

darbams salėse, pirmoje vietoje Amerikos tikėtis išparduoti su pelnu. Farmenui ir-gi 
lietuviai atsimena Vilnių. Amerikos lietuviai nėra jokio išskaičiavimo veisti tiek kiaulių
rudeninio sezono veikimų pradeda Vilniaus 
pagrobimo sukaktuvių minėjimu.

Šiemet Spalių Devintųjų minėsime su 
pakilesniu ūpu ir su didesniu susirūpinimu, 
negu per eilę metų praeity. Šįmet Kaune 
įvyko viso pasaulio lietuvių kongresas. Ten 
išeivija sustiprino ryšius sn tėvyne, ten pa
didino pasiryžimų vaduoti Vilnių.

Toliau, karo debesinis tirštėjant, priva
lome labiau budėti ir prisirengę būti prie 
visko. Kaip didžiajam karui kilus, lietuviai 
pasinaudojo proga nepriklausomybę gauti, 
taip, naujam karui kilus, turėsime stengtis 
atkovoti Lietuvai Vilnių ir jai priklausan
čias žemes.

Taigi minėkime Spalių Devintųjų — Vil- 
nans pagrobimo sukaktuves ir būkime pa- 
gatavi ištiesti Lietuvai pagalbos rankų, jei 
jai priseis stoti j kovų už Klaipėdos palai
kymų ir Vilniaus atgavimų.

arba auginti tiek bulvių, jei nėra galimybės 
tų gėrybių parduoti įmanomomis kainomis.

Fabrikantai pats numano kiek jie galės 
parduoti savo gaminių. Kas kita yra su tai
meriais. Jie tokio aprokavimo padaryti ne
gali. Todėl jiems eina pagalbon valdžia. Ag
rikultūros Departamentas jau davinėjo far- 
meriams nurodymus apie kiaulių veisimų, a- 
pie kviečių, tabokos, komų ir t.t. auginimų. 
Dabar valdžia teiks nurodymų ir apie bul
vių auginimų. Tai bus bulvių kontrolė.

Dėl šitos kontrolės bulvės turbūt pa
brangs. Tai nemalonus bus apsireiškimas 
miestiečiams. Bet reikia įneiti į padėtį far- 
merio ir valdžios. Farmefis nenori, kad jo 
darbo vaisiai eitų ant niekų arba kad jo 
darbas jam neapsimokėtų. Taigi čia ir įnei- 
na valdžios pareiga derinti miestiečių ir ū- 
kininkų reikalus.

garbintojus, kurie jų sutvėrė. 
Tūkstančiai bedarbių iškelia 
savo rankas mašinai atkeršiji
mui, kuri juos atstatė.

Kiti žmonių tūkstančiai su
prato, kad amatininkystės pra 
gyvenimo džiaugsmas žuvo 
ant visados liūdnoje, sielžu- 
džiančioje mašinos tarnystėje, 
kuri dienos bėgyje monotoniš
kai, reguliariškai iškala, pa
dirba mažųjų darbo dalelę, 
kurių nevienas darbininkas ne
bepamatys arba pažins, kad 
tai jo proto sumanyta ir su
manių rankų padirbta. 

Apleisti

Ūmai. visos šventovės liko

mėtose vietose!
Kaip gali egzistuoti šitokia

nės siunčia Dievo link. Prie 
rašomųjų mašinėlių urna prie

panika, turtų netekimas, biz- vant^ens šaldytuvo otisuose, 
nio nupuolimas, žmonių nuo klerkai ir stenogralai biau- 
darbo atstatymas, jei Dievas.1’**1* su neapykanta Dievų ata- 
yru mieluširdingas, gailestin- kuoja. Dirbtuvių darbininkai 
gas tėvus, kuip Jojo kunigai,ir mechanikai, matydami nyk-
skelbia Jį esantį. stančius užkandžius dėžutėse

Pagaliau, prisimeta kitas a- duonos trupinėlius, virsta teo- 
bejutiškas išmetinėjimas. Ar Jogais, kaltina Dievų už jų 
ištikrųjų yra Dievas? Jei Jis paskutinį 10 nuoš. algos nu- 
yr, pasirodo, kad visai ma- mušimų ir už kitų tūkstantį 
žai rūpinusi apie pasaulį, ku- darbininkų atstatymų, 
rį sako būk sutvėrė ir tuos Pavakare, pramonės Kapito-

SKOLOS GALI LAUKTI
RESPUBLIKONAI BEJĖGIAI

vo aukojamos Naujosios An
glijos verpimo mašinerijai, Pi< 
tų dirvų ir V’idurvakarių iš-
di. bystei. lUudunuojan,-ioS> apleistos.' daugiau
geltonuojančios danguje lieps- ' neblSaukiu 
nos, kurios iškraipė plienu į
mistiškus pavydalus, buvo tai 
aukų liepsnos, naikindamos 
gyvybes ir sielas.

Žmogus, lengvasiabų garbi-

žmones, kurie jame gyvena.
Valgyk, gerk ir užmirę:

nas, kuris praeitose savo ga
lios dienose, prisiminti nepri-| 

Į siminė Dievo, šiandien jau stu 
Tada iš abejutiškos, nosimi- niia ant Jo visų atsakomybę, 

nančios širdies kilsta naujas Direktoriai pažvelgia nuo sa- 
gyvenimo kodas — įstatymas. vo raudonrašalių rokundininių 
Jei viskas taip netikra, ne.- knygų ir greit nykstančių fi- 
saugu, kamgi visai reik rū- gūrų ir, atvirai pajuokia Die-

savo
Gelžkelių yardai žemėje virs
ta antrųjų Saragosos ima, ku- . . .
ri dabar užpildyta ne apleis- ‘""V,8' V“lgyk! gerk kuris "CPBlauuino jų pir-
taisiais laivais, bet tuščiais “!"'sk «rl“van‘l •' klėstė jautį biznį arba

visu smarkumu imkis kų tia nepatikrino jų šėrų marketų.tavoriniais vagonais. Trys nie-
ntojas, klupSčias garbino t,' a,ga, kiekviella akcijjni,
savo sutvertų mašinerijų. Ji 
sai liko greičiau sužavėtas sa-

bendrovių vieta buvo verta 
per pusę milijono dolerių. Da-

vų padirbtų žaislų gale, grei , bal. gj> sialoma uį de-inlt|} 
tumu ir gudrumu, negu savo i 
proto galybe, kuri tuos daik
tus pirmiausiai sutvėrė.
Naujos Bažnyčios ir^Kunigai

sumos dalį, Ly tik kas jas 
pirktų. Galiūnų sostai pražū
tie, prarado savo žavinantį pa
traukimų.

Tie, kurie džiaugėsi kara- 
i liaus Mido magišku palytėji
mu, dabar susiprato, kad su

gali iš gyvenimo Dievas vis- 
tiek pųsauliumi nesirūpina. 
Pagaliau, kam Dievas ir Jo 
įsakymai pasauliui tur rūpė- ( 
ti? Religija yra deliuzija, klai j 
da, kuri prigavo mus. Sies i 
tik pažįstame dabartinį egzis-

(Bus daugiau)

GAISRAS UPYNOS 
MIETELY

,k4 ..
Europos valstybes tebėra Amerikai sko

lingos apie 12 bilijonų dolerių. Kai Amerika 
reikalavo iš Europos valstybių mokėti karo 
skolas, tai jos teisinosi, kad dėl biednystės 
negalinčios mokėti.

Dabar štai matome, kad Europos val
stybės tik ginkluojasi ir rengiasi kitam di- į 
džiam karui. Reiškia, ginklams turi, bet 
skoloms mokėti pinigų neturi. Skolos, mat, 
gali laukti.

Perdaug kaltinti Europos skolininkus už 
•kolų nemokėjimų negalima. Juk iš dalies 
pati Amerika davė pavyzdį, kaip obligaci-

Praėjusį antradienį įvykę įvairiuose mie-

Upynos miestely sudegė R<> 
zenfeldo lentpjūvės ir malū- 

tuojantį pasaulį. Jei Ien::ty- no namai. Gaisras buvo labai 
nių karūna yra galingumas ir didelis ir sunaikino dalį ap- 
grobimasis, mes irgi tapkime dirbtų medžių, bet spėjama, 
galingi ir grobūs. Imkime iš kad užsidegė iš garinio katilo.

Bažnyčios užgimė pagerbti 
šiuos dievaičius. Žmonės su
mokėjo dideles pinigų sumas., , . . .... ,... ..... , , . ' kokiu greitumu jis jiems bu- .melstis akcijunų bendrovių -. ... Tx . vo suteiktas, tokiu pat gretinamų šventyklose. Dangorai- , , , 'v. . . .. . . tumu ir pranyko. Jų rankosziai igvvendmo savo patai po- \ v*?.

' liko bejėges padirbti,jiuksų.
uz- 

ilpŪ-
lę didžiavosi skelbdami žmo
nėms gerų laikų pranašystes, 
žmogaus elementų pergalę, ne- 

: pabaigtus pergalėjimus, dabar 
liūkuriuoja, pridengdami sa
vo paikumų kvailiškilose išsi 
teisinimuose, kaltindami vie 
nas kitų už visų kaltes. Pa
galiau, realizuoja, kad duo- 

i nos prašantiems žmonėms te
gali duoti vien tuščius žod
žius, prižadėjimus, išsiteisini- 
mus savo mokslo nepaslseki-

I ..... . - . ;se prekybos dievasmkus. Bo- J & . **—-stuose iškilmingi konstitucijos sukaktuvių . Dabar vos gali ant duonos us... . , .... .. T. kstai žarstė dangaus debesis,! . . .........................minėjimai buvo respublikonų surengti. Jie . ® atdirbti. Vadai, kurie išsipi
į tų darė partiniu išrokavimu. Tie programai 
! buvo pradžia respublikonų agitacijos už sa

vo partijų prezidentiniuose linkimuose atei- 
, nančiuose metuose.

Respublikonai nusitvėrė Konstitucijų to
dėl, kad pasidarė proga prikišti dabartinei 
administracijai konstitucijos laužymas. Res
publikonai tų priekaištų įsikando ir nepa
leidžia. Tai jų svarbiausias argumentas prieš 
prez. Rooseveltų. Bet tas aiškiai parodo, kad

jų nepildymas švelniai praeina ir nesakoma, i respublikonai negali sugalvoti tokio progra-
“ ' " * ...................... mo, kuriuo galėtų žmones patraukti į savo

pusę. Tikisi savo tikslo atsiekti apkaltin-
'Jkad tai yra konstitucijos laužymas.

Europos valstybės nustojo Amerikai sko
ba mokėti tada, kai pamatė, kad Amerikos darni dabartinę administracijų konstitucijos
bankrutuojantieji bankai ir visokie Insultai j laužyme, o save paskelbdami konstitucijos

V v “ *1* * 11** ** X " JI 1 nnuneša žmonėms milijonus dolerių ir iš to 
nieko baisaus nesidaro. Europiečiai matė, 
•|»<l subankrutavusių bankų ponai po senovei puikiai gyvena, kad bankų turto liku
čius receiveriui eikvoja, kad iš tų likučių 
advokatai naudojasi, o depozitoriams “re- 
jiefų)” pakiša, jei kitaip neišsiverčia. Tokių 
padėtį Amerikoj matydami, europiečiai su
prato, kad dėl Amerikos skolų galvos nerei
kia kvaršvti. Europiečiai samprotavo šitaip: jei Dėdė Šamas gali leisti “nusokyti” savo 
piliečius, tai, mes svetimi, be sųžinės griau
tinio galime Dėdę Samų “nusokyti”.

gynėjais
Respublikonų pastangų tuštumų rodo pa

ti jų ginamoji konstitucija. Konstitucijoj pa
sakyta, kad žmonėms norint joje galima da
ryti pakeitimai ir papildymai.

netiktai, kad pagerbus Preky 
bos dievaitį, bet kad iškeliu 
žmogaus vardų ir išlaikius ant 
jo nelaip laimingų draugų lū
pų jų garbingųjų vardų.

Didžiosios ^čentratinės 
nyčios steigė maišias, 
kaip didžiosios korporacijos 
prie savų didžiųjų plentų tvė-

4
rė mažuosius, susibūrusius ple 
ntus, prie kurių augo ir kles
tėjo maži miesteliai. Šie plen
tai privalėjo būti šių mieste
lių gerų laikų atnešėjai ir vi
so gero šaltinis.

Šiose mūsų bažnyčiose ir 
šventovėse tupėjo keletą aukš
tųjų kunigų. Gi jų pasekėjai 
žinojo, kad juose buvo magi
škas iMido kuraliaus gotiumo

baž-Į
taip

mui, kuris 
prie pražūties bedugnės. 

Dievų kaltina

Auksinis veršiukas, už

ATSIRADO TEISIŲ GYNĖJAS

Tautų Lygos Taryboje buvo pasiūlytas 
Šitoks būdas sutaikyti Italijų su Abisinija:
Pavesti Abisinija Italijos globai, bet ta glo
ba turi būt Tautų Lygos priežiūroj. Tam su
manymui jiasipriešino ne kitas kas, o Len
kijos užsienio reikalų ministeris Beckas. Gi
rdi, toks planas skriaudžiųs Abisinija.

E. Atsirado, mat, užtarytojas. Jautri tenka 
.aųžinė ir gilus teisybės atjautimas verčia 
priešįntis užsimojimui skriaudų padaryti a- 

:JWsinieeianis. Bet Lenkijos vyriausybės narių ' Altinė yra visai rami dej plėšikiškų skriau-
pailarytų lietuvių, baltgudžių ir ukrai

i'.luačių tautoms. 701,465.

---- --------------- kštieji kunigą# buvo moderni
Praėjusį antradienį C’liicagos Daily News nių dievaičių numylėti. Pave- 

turėjo editorialų antgalviu ”Watcb Mem.l”. rsti netikusį metalų auksu, bu- 
lšrodinėjama, kad dabar pasaulio akys nu- : vo didžiausia gale. Tapt: tur-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Labų dienų! Nenustotum 
nodiejos! Skrajaus per ma
res čėsas dar nėra pasibai
gęs. Kitais metais tas čėsas 
anksčiau pasibaigdavo, ale šį
met spcšil nesiliaigia, ba skra

privedė pasaulį, jus turi įvykti. Šįmet Augus
to mėnesį Čikagoj reikėjo pe
čių kūrenti, o dabar užpuolė 
vidurvasario karščiai — nors 

tų bėg į leikų maudytis. Šturmai
taip jam atidutų garbę, negai- ant marių ir gi jau slalmėja,
lestingai tyli. Kiti dievaičiai1 o Samių (icing condition) ore ne Ignas sako Pranui.

Na, betgi turėkim kantry
bės. O jei kam užeis deprėši- 
nas ant kantrybės, darykit 
taip kaip žemiau padainuosiu: 

Greit dienelės bėga, 
Žiemužė atslenka; 
Šelpkime kantrybe 
Tuos, kų jos netenka.

Moterys, rūtelės, žiūrėkite, 
kad jūsų vyrai būtų taip pa
vyzdingi, kaip Ignas Kupre
lis arba Pranas Tešlius. Su! 
sėję anų dien vienam tavei

^ikrųjų, Sfc au gavo tepale ir aliejuje tyliai dar nėra. Lak. Vaitkus (kaip
tupi moderniniame pantheone, jr visų vasarų) studijuoja o- 
dar didesni bejėgiai kaip tie r„ temperatūrų. Nepasiduo-

tingu be teisingo darbo, bet 
per troškimo ir rankų gudru 
mo galių, ištikrųjų buvo aukš 
čiausias sieksnis.

Dievaičiai tampa nebylūs

Penki metai praslinko ir,

kreiptos į italų - abi kiniečių ginčų ir į Vo
kietijos persekiojimus. Todėl į Klaipėdos rei
kalus neatsižvelgiama. O Klaipėda esanti
opiausia Europos vieta.

• * *
Kai Genevoj, Tautų Lygos posėdžiuose, 

įsismarkauja diplomatinė kova, tai kartu
Anglijos ir Italijos karinės jėgos tik didi-]šioji permaina toli gražu liau
namos ir stiprinamos. Iš visų pasaulio jūrų]gina. Taksėtojo juostelė, kuri 
Anglijos karo laivai plaukia į Viduržemjnę neseniai pasakojo greito pel- 
jūrų. j no ir augančių turtų pasakai-

♦ • * įtę, virto padengtu retežiu, ku-
Gen. Pershing, buvusis vyriausias vadas ! ris traukė žmonijų nepasise- 

Amerikos armijos Didžiojo Karo metu, da-.kiman, desperacijon ir, galų
gale, savižndystėn.

Galingoji dėivė mašina, ku-
rioji turėjo sutverti dangų že

bar randasi Paryžiuje. Neseniai jam buvo
suėję 75 metai amžiaus.

• » •
1034 metais American Telepkone and mėje, veik sutvėrė naujų pra

TeJagrapli L’o. įplaukų turėjo $125,351,786, garų. Kaip antrasis Molochas, 
General Motors $94,769,131, Du Pont $46,- , (graikų ugnies dievaitis, ku

žnionės, kurie juos sutvėrė. 
Gi aukštieji kunigai į visa-. 
Įiuses žvak-osi, vildamies su
rasti tokį asmenį, ant kurio 
būtų galima suversti visų sa
vo nepasisekimų, pranašysčių 
ir apeigų nenaudingumo kal- 
t«č

Ir žinoma, vienbalsiai Die
vų kaltina.

Jie klausia: “Ar Dievas iš
tikrųjų ęeųs toks rūpestingas 
Tėvas, kaip sako esųs, jei 
Jis daleidžia tokių pasaulinę 
depresijų? Kristus, Jo viena
tinis įjūrius, kalbėdamas apie 
Savo dangiškų Tėvų Įiasakė. 
kad nė mažas žvirblelis ne
nukris lie Jo žinios. O ’:n rei 
kia pasakyti apie pasaulio pi-, 
nigų apyvartos nupuolimų ir

kitu klaidinantiems gandams.
Toks, maždaug, nodiejai ne 

nustoti štunuogramas atėjo 
iš Niu Jorko.

Kitais keliais betgi ateina 
kitokios navynos. Sako, kad 
su Sentebriu pasilmigsių pė
džių mokėjimo čėsai, ba iš- 
spendyti net ir tie 1,000 litų, 
kų sejio k rajaus ministerių 
kabinetas, prieš porų mėnesių, 
iš džiaugsmo, kad “Baltoji 
Gulbė” jau skrenda, buvo

— Žinai kų, aš visuomet 
laikau šventa pareiga pasaky
ti savo žmonai viskų, kų tik 
aš žinau ir darau.

— Tas niekis, — atsako 
jam Pranas, — aš savo žmo
nai pripasakoju ir tokių da
lykų, kokių nežinau ir niekad 
nėra atsitikę.

Bruno Ženočius Tadui rin
geliui peršia savo kaimyno 
dukterį Barbę. — Nors tiesa, 
jau sena, ale už tai kraičio tu 
ri namų išmokėtų, — sako

, nočius. Po kiek laiko ateina otateligrafavęz. Ka»<« dury. h. >ako;
būsiu uždarytos ir po to kil
siu šturmai dėl pačios “Gul- 
l>ės” likimo. Bet, jei ji bus 
išlaikyta, tai kita met, jei aht 
marių nebus šturmų, vėl bus

— Tu man melavai. Barbės 
tėvų namas turi didelį inor- 
gičių. Taigi, kraitis mažas.

— Nu, kad kas dėl kraičio,

Tiam buvę aukojami gyvi žmo- ] šėrų nusmukimų, kuriuose žino

rengiami gudlmi pasakymai, tai gal biskį ir perdėjau, ale 
tik jau ne Vaitkui, ale — Vai kad Barbė jau sena, tai pats 
vadai. pamatei, — atsakė Ženočius.
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ŠV. KRYŽIAUS PAR. PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Sekmadieni, Rugsėjo ■ Septemher 22 d., 1935 m.

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Crawford Avė.
AT METRIOK'S ORKESTRĄ PRADŽIA U VAL. RYTO

Maloniai kviečiame visus mūsų gerbiamus parapijomis, kaimynus, prietelius ir biznierius į 
šį mūsų piknikų. Bus daug visokių įvairumų, ir dovanų dalinimas.

Nuoširdžiai kviečiame visus
KLEBONAS ir KOMITETAI

■į- .. ... B - .. . EB
Prof. F. Kemėšis

Užsienio Lietuviu Švietimo Reikalai
Paskaita I-jam Pasaulio Lietuvių Kongresui, 

Įvykstančiam 1935 m. Rugpiūčio Mėn.
11 - 17 dd. Kaune, Valstybės Teatre

1. Mūsų problema.
IT. Kaip yra.
ITT. Kaip turėtų būti.

L
Kad mūsų bočiai viduram

žiuose neįvertino pakankamai 
savo tautiškųjų brangenybių 
ir savo jūros, buvo ta paseka, 
kad, kai atgijusi tauta po 
Didžiojo Karo atgavo savo ne- 
priklausomybę ir prisijungė 
Klaipėdos kraštų, Lietuvos re-

I

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

kraštai (pav. Latvija, Lenki
ja) ir mažai apgyventieji kra
štai (k. a. Brazilija, Argenti
na) leidžia dėstyti mokslo da
lykus ateivių gimtųja kalba. 
Mokyklų įsteigimas ir išlai
kymas yra surištas su labai

las dabar lanko, skaitant vi- savas mokyklas tenai lanko 
dutiniškai kiekvienai po 50 apie 10,000 vaikų, arba 7 nuoš.
mokinių, nedaugiau kaip 5000 
jaunuolių, arba 2% visų oku-

(Bus daugiau)

puotosios Lietuvos mokyklinio j PLATINKITE “DRAUGĄ 
amžiaus* vaikų.

Iš išeivių kraštų geriausiai 
palyginti tuo reikalu stovi La
tvija, nors jos ribose yra ga
na žymi lietuvių autochtonų 
(čiabuvių) dalis. Latvijos lie
tuviai turi 18 mokyklų, ku-

Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie- rap., Spring Valley, UI. 
ro parap., Gary, Ind. Lapkr. 3 d. — Šv. Antano

Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo parap., Kewanee, III. 
parap. ' Lapkr. 10 d. — Šv. Antano .didelėmis sunkenybėmis, nes

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir parap., Omalia, Neb. 'mūsų išeiviai, turėdami mo-
mūsų išeivių likimo šiaip ga- i Pauliaus parap., Chicago. Lapkr. 11 d. Sioux City, kėti mokesčius bendra tvar-

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus Iowa. ka krašto mokykloms išlaiky-
parap. Lapkr. 13 d. Kansas City, ti, panorėję įsitaisyti dar sa-

Spalių 20 d - Sv. Pranciž- Mo. I mokyklas, turi dėti dide-
kaus parap., Indiana Harbor, Informacijų reikale kreip- 11US kastus toms mokykloms » • v vr • *•

lėtume formuluoti:
1) Visa mūsų tauta — vi

so pasaulio lietuviai — tai vie 
nas gyvas organizmas, kurio 
nariai tampriai dvasios ry
šiais tarp savęs surišti.

2) Tautos branduolys — ne
priklausomoji Lietuva bendro
mis visų lietuvių pastangomis 
ugdomas ir stiprinamas. Viso 
pasaulio lietuviams turi gy-

T a ~ , -- nuoš. visų mokyklinio amžiaus
Ind. kitės adresu — Kun. |A. Lin- įrengti ir išlaikyti. Be to, zv-

Spalių 27 d. — Šv. Antano kus, 12259 Kmerald Avenue. išeivių dalis yra paplitę' 
parap. Cicero. (Tel. Pullman 1200). kituose kraštuose mažomis

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa-, Kun. A Linkus grupėmis arba net atskiromis šimtinį santykį, užima Jung-
-------------------------------- —---------- --------------------------------- šeimomis; jiems beveik visai tinės Amerikos Valstijos. Nors
ganizacijos, įvairios mokslo ir klinio amžiaus (7—15 m.) jau būtų neįmanoma savas mokyk- mokyklų ir lankančių jas vai-

vaikų

Jau antrų vietų, žiūrint nuo S-T-R-E-T-C-H YOUR 
FOOD MONEY

Fresh pasteurized mi!k delivered 
by YOUR milkman providea 
/nore food value per penny than 
any other single food.

Take an EXTRA quart 
OF MILK today

meno įstaigos ir t. p. Lengva nimas lankytų mokyklas. Pri- las kurti. Todėl nuoš. moky- kų skaičiumi joms ir priderė-
taciau suprasti, jog mokykla verstinų pradžios mokslų Lie- klinio amžiaus vaikų, lankan- tų pirmoji visų išeivių kraštų
yra svarbiausioji Ir galingiau- tuvojfe įvedus, faktiškai jau čių savas lietuviškas mokyk’- tarpe vieta. Iš 150,000 moky

tinis neišsektų bet priešin-J Priem(>nė žmones šviesti ir dabar veik visi Lietuvos las, yra labai mažas. T. a. o- klinio amžiaus lietuvių vaikų 
_ _• i _ ,__________ -a-_ Ą bei auklėti. Čia šviesa gau- vaikai lanko pradžios mokyk- kupuotoje Rytų Lietuvoje lie-

spublikos ribose buvo tik 45 Į vai rūpėti, kad Lietuva — vi- 
nuoš. visos lietuvių tautos. Ki- sų mūsų tautinės gyvybės šal
ti lietuviai buvo išsiblaškę po
visų pasaulį. Savo skaičiavi
mų pagrindan mes imame tuos 
lietuvius, kurie jau pamiršo

gai, kad nuolat gausėtų.
3) Mūsų išeivių grupės eina

į kitus kraštus ne nžkariavi-
savo kalbų, bet dar išlaikė lie- mo tikslais, o tam, kad tuos 
tuviškųjį tipų ir papročius. Su'kraštus pasirinkti naujųjų sa-
tais pasaulyje lietuvių priskai 
tome per puspenkto milijono. 
Jie skirstosi taip. Nepriklau
somoje Lietuvoje 80,6 nuoš. 
visų jos gyventojų, t. y. iš 21/2 
milijono maždaug 2 milijonu; 
Okupuotoje Rytų Lietuvoje a- 
pie 1 milijonų; J. A. Valstijose 
apie 750,000; Rytprūsiuose a- 
pie 100,000; SSSR apie 40,- 
000; Brazilijoj — 35,000; Ar
gentinoje — 32,000; Latvijo
je — 30,000; Uragvajuje — 
10,000; Anglijoje — 7,400; Ka
nadoje — 15,000; Lenkijoje —

vo tėvyne, su kurios gyveni
mu, siekimais ir idealais jie 
turės sutapti.

4) Tačiau į tų kraštų gyve
nimo rūmus lietuviai įeina ne 
su tuščiomis rankomis, o Su 
savo dvasiniais turtais: kal
ba, būdu, papročiais ir tradi
cijomis. Kad tie jų turtai neiš
nyktų, išeiviai nuolat palaiko 
artimus ryšius su savo senųi- 
ja tėvyne.

5) Tarpe visų tautos dalių 
eina nuolatinis dvasinis ben
dravimas, kultūros apitaka:

narna tinkamiausiu amžiaus las. Jei mokyklinį amžių skai- 
laikotarpiu — gražioje jauny-1 tyti nuo 8 iki 12 m. tada mo- 
stėje, kada vos atbudęs žmo- kvklas lankančių skaičius sie-
gaus protas veržiasi į žinijos į ktų bent 95 nuoš. Mūsų mo-įne daugiau, kaip 100 (nors 
sritį, kada atmintis ir kitos kyklų reforma, reikia manyti, dar tik prieš keletu metų vien

tuviškų mokyklų net ir su 
valdiškomis, kur lietuvių ka
lba yra dėstoma, bus dabar

2,000; Pietų Afrikoj — 400; Į tėvynės lietuviai paskleidžia
Šanchajuj — 400; Harbine — 
300; Australijoje — 200; Pra
ncūzijoje — 200; Suomijoj — 
100; Estijoj — 100; be to iš
siblaškiusių po kitus kraštus 
— apie 4X50. Iš viso 4,521,500.

dvasinės jėgos dar nė kiek ne
įvargintos; čia ir charakteriui 
ugdyti yra daug galimybių ir 
progų.

n.

Mokyklų atžvilgiu matome 
didžiausių skirtumų tarp Lie

savo dvasinius laimėjimus, šar
vo kūrybos vaisius tarp savo 
išeivių; iš antros pusės išei
viai, sutapę su savo gyvena
mųjų kraštų kultūromis, 
kultūrų laimėjimus ir progre-i 

Išskyrus pačių Lietuvų, visų ' gų komunikuoja tėvynės lietu- 
kraštų lietuvių skaičius nėra.viams.
visiškai tikras, o tik numano- Į Tas vedamųsias mintis gale-, 
mas. Žinios imtos iš knygos tume dėti mūsų sumanymų ir 
“Pasaulio Lieuviai” red. P. žygių pagrindan užsienio lie

tuvių švietimo reikaluose. 
Mūsų išeiviai eina daugiau-

Ruseckas).
Aišku, kad Lieuva negali

savo išeivių asižadėi. Jeigu 
didžiulės ir galingos tautos nei 
atsižada savo vientaučių, gy
venančių kituose kraštuose, 
juo labiau negali to daryti mū
sų tauta, kuriai istorijos bė
gis tiek buvo nepalankus, jog 
ištisas mūsų gentis ištirpdė 
svetimųjų jūroj. Patys atgiję 
turime saugoti gyvybę ir sve
tur gyvenančių mūsų brolių.

Kitų tautų teisėtas aspira
cijas pagerbdami, tačiau savo 
tautos skriausti nebeleisdami,

šia į gana augštos kultūros 
kraštus, kur švietimo darbas 
tinkamai pastatytas. Jei ne 
jie, tai jų vaikai turės gerų 
progų apšvietų ir mokslų iš 
gausių šaltinių semti. Mūsų 
tautos uždavinys turi būti,

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldu Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausia? maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c-. 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

eis ta pačia kryptimi kaip iri privatinių lietuviškų mokyklų 
kituose kraštuose, t. y. mo- buvo apie 200). Tas mokyk- 
kyklinio amžiaus liginimo £iy\
ptimi.

Visai kitų vaizdų matome 
okupuotoje Lietuvoje, Rytprū 
siuose ir išeivių kraSruose.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUQA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip Jūs J| vartosite vieną savaite 
jūs pastebėsite abelną pagerėjkna Ir 
jeigu Ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalią sveikatą Ir spBka

Jokie kiti vaistai neturi tokia pa
stebėtiną Istoriją kaip NUGA-TONE 

~ per 45 metus Jo gyvavimo mMJonai 
duoda. maximumų galimybių .. ,. i- 4 vrir-Snov moterų Ir vvm atgavo savo sveikataišauklėti jaunąsias lietuvių ka- ll.butl desto"’s V'S
rtas tautai pageidaujamoj dva ■".neae valandoae. S.a.p vun .j^Huna-Tonn n-.,,.
šioj; tuo tarpu kada išeivių .mokslai dėstomi to krašto ka- utk,etėJtmo ,mklt_voA-soi
kraštai tų galimybių palygi-,lba. Tik kai kurie naujieji f'"0"""'"'* "

tuvos ir kitų mūsų brolių gy- ‘Daugumoje tų kraštų lietuvių 
venamų kražtų. Sava valstybė ka|ba jr Lietuvos iatoriįtt ga.

namai nedaug teduoda. Jeigu 
augštos kultūros kraštuose no 
rmaliai imant apie 20 nuoš. 
visų gyventojų yra laikomi 
mokyklinio amžiaus, tai iš 

i ' puspenkto milijono pasaulio
lietuvių 900,000 turėtų auklė-«
tis savose mokyklose. Iš jų 
laisvos Lietuvos mokyklose 
turėtų būti 500,000 (skaitant 
čia ir Lietuvos mažumas), o- 
kupuotoje Rytų Lietuvoje sa
vas mokyklas turėtų lankyti 
200,000 vaikų, J. A, Valstijo
se 150,000, Rytprūsiuose — 
20,000, Sovietų Rusijoje — 8,- 
000, Brazilijoje — 7,000, Ar
gentinoje — 6,400, Latvijoje
— 6,000, Uragvajuj — 2,000, 
Anglijoj — 1,480, Kanadoje
— 3,000, Lenkijoje — 400,

Millions prefer it to 

mayonnaise-

• Miracle Whip is diflerent—deli- 
ciousl The time-honored ingredi- 
ents of mayonnaise and old-fash- 
ioned boiled dressing are combined 
in a new, skili fui way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recoramcnd for ideal flavor 

and smoothnesa - in 
the Miracle Whip 
bcater that’a exclu- 
siti with Kraft.

OSMRNUOTI
UC1UMMI

ir eiRcruu

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir GlrSno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėtei. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA *1.60. siu
nčiant paštu $1.66.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

kad mūsų išeivių jaunosios , P*®tU Afrikoje . 60, Šancha-
kartos, sutapdamos su naujų 80, 1 larbine 50, Aus-
kraštų kultūromis, nenutoltą ~ “
nuo savo tėvų žemės kultūri
nių idealų, kūrybos Ir laimė
jimų. i

Daug yra priemonių žmones 
šviesti ir auklėti: šeima, mot-

mes savo nusistatymus kai dėl | kykla, bažnyčia, spauda, or-

“DRAUGO” RAOIO KONCERTAS 
Sekmadieni, Spali) (Otl) 13 d., 1935

Išpildys Pagarsėjęs 
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

GIMIMO PAN. SV. PARAPIJOS SALĖJ 
68th ir Washtenaw gatvių

40, Suomijoj — 20, Estijoj — 
20, įvairiuose kituose kraštuo
se 80.

Tačiau prie to pilnojo ir 
idealaus skaičiaus labiausiai 
prisiartina tik Lietuvos mo
kyklos. Oficialiais 1933—34 
mokslo metų daviniais Lietu
vos mokyklas lankė 301,398 
jaunuoliai, arba 60 nuoš. viso 
mokyklinio amžiaus vaikų 
(nuo 7 iki 15 metų). Kai su- 

į Šliauksime šešių skyrių pra
džios mokyklos — tasai nuoš.

EMIL DENEMARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bite kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
• 3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100



DBXCOi> Penktadienis, rūgs. 20 d., 1933

Italijos ir Etiopijos Vaidai

Per pastaruosius keturis me niesys daugiausia buvo nu- 
tus jau trečiu sykiu pasaulis kreiptas ne kad apginus Etio- 
susitinka su rimtu karo pa-1 pijų, bet kad palaikius Sąju- 
Voju. Japonija buvo sukėlusngų dėl ateities prieš Vokie- 
karo pavojų dėl Mandžidrijos, tijų.
Vokietija dėl Klaipėdos ir da
bar Italija dėl Etiopijos.

Etiopijos klausimu visi po-

Po Didžiojo Karo žmonas 
buvo įsitikinę, kad atkartoji
mas įvykių 1914 — 1918 m.

litikai, kurie dalyvavo Zene- ueat§au|iiaumį sunaikintų vi- 
voe debatuose, buvo lygiai at-! civiliauoUs tautas. Visų
sargūs. Tas buvo interesinga, žmonių

DETROITO HERMŲ ŽINIOS
latkevičiui, ypač dėkoja gerb. 
kleb. kun. J. čižauskui už y-, 
patingus iš anksto kvietimus.

KĘST SIDE
GAVO BRANGIĄ DOVANĄ

Gerb. kun. I. F. Boreišis, 
Šv. Antano parap. klebonas, 
šįmet, minint jam 15 metų

tuomet buvo tvirtai ,kuni^8 sukakt!> 8*V0 iš 
Vilniaus Šv. Kazimiero Drau
gijos švietimo skyriaus pieš-

Šv. Juozapo draugijos mė- 
vo tik iš 171 ir 265 kuopų, nesinis susirinkimas įvyko ru- 
Dėl ko kitų kuopų atstovai 1 gsėjo 15 d. Buvo svarstoma 
neatsilankė Y Didelis apsileidi- 'apie parapijų. Nutarta rengti 
mas. Apskričio tikslas svarbu balių parapijos naudai. Į ko- 
yra visų kuopų nariams. A-'misijų išrinkti V. Mikalaus- 
teityje turi apskr. susirinki- kas, P. Bukšaitis, K. Norkus, 
muoae dalyvauti visų kuopų Balius įvyks lapkr. 3 d. 
atstovai. gv. Juozapo draugija paro-

; dė gražų pavyzdį kitoms drau
nes Ui buvo pirma tokios rū.- noras ,aikl,. šian-
šies veikla, leisvbė, didelis. djen Įįe patys žmonės, rodos,
Britanijos patraukimas prie yra 6umaiSyti ir nega]i 8Upra. tą Aušros Vartų PanelŽs iv.
taikos dvigubai liečia jos im- sli> kas ,okio atoitik; visiems ! didelio formato ir ___
perijos saugumą. Italų užk«-; turtty bflt ai5kll) kad Jap0. | labai vaisdžiai nupieštų. Kun. * K '
.•■avimas Etiopijos būtinai su- nij0S) Vokietijos ir Italijos gy-iL F- BoreiSis “et B Chicagos .. 8 .
darytų tiesioginį ir pavojingų wntojai su ap8var8tymn arba 1 Partr»uk« specialius paveiks- 
grųsinimų britų viešpatavi-' ap8ileidirau ,«8l<lavė diktato. lui rėmus. Dabar tas brangus 
nmi Egipte ir Sudane. ' rialng> kurie pasil.inks kar^ ! paveikslas puošia kun. I. F.

Prancūzija, Sovietų Rusija kaipo ,autinį Japo.
it mažosios tautos maža. in- nijos iniperializlnas, „alijos 
teresuoyas britų imperijos sau fažianiaa ir Vokietijos nacio 
gurno klausimu. Jos yra be- naIs(K,ittlial„a8 gerai niatosi 
rūpestingos taip, kaip Ir bri- pirmkarinSje 8vie8oje. vienok
tai buvo, kada A. J. VaUty- ^nM)riko.je ir Anglijoje žmo-!nS‘» dovanų užsitarnavo ma 
bių Henry b. Stimsonas iššau- nenori tikėti, kad karas š“1 kam žinant. Būdamas ka- 
kė Kelloggo paktų ir pakvie- yra lautinis lvikala8
tė T. Sąjungų sulaikyti Japo
niją nuo puolimo kinų Mand- Etiopijos klausimas pažy

mi, kad karas gali įvykti. Ži
noma, Japonijos, Vokietijos ir 
Italijos nusistatymų priežaą- 
tis galima surasti tyrinėjant 
tirštai apgyventus tuos Kraš
tus. Tokiose sąlygose tų ura-

žiūrijoje. Europos politikų mi 
utyse Etiopija yra toli nuo 
Europos ir kontinento proble
ma valdo visą veikimų.

Visų akys nukreiptos į Hit
lerį. Lavalis, Litvinovas ir
mažesnių tautų politikai pra- ^tų valdovai mano, kad yra 
mato, kad, spraga, kurių Mu-' palinkimas tarp karo su sve- 
solinis atidaro sienoje, laikui Dinomis šąlimis arba namine 
bėgant tarnaus Hitlerio sie
kiams vėlesniame puolime ant 
pasaulio taikos.

• Iki šiol Europos politikams 
T. Sųijungos įtekmė dėl Azi
jos, Afrikos ir Amerikos bu
vo be jokios svarbos. Nesirū
pinant japonų lošimu Azijoj, 
lygiai nesiinaišant artimai ita
lų žygiuose Afrikoj, Europos 
politikai dabar rimtai susirū
pino problema — pastoti ke
lią Hitleriui. Galima tikėtis, 
kad jei Hitleris bandytų pa
grobti Portugalijos Angolą a- 
rba Belgijos Kongo, tai Eu
ropa neva parodytų priešin
gumo, bet sykiu jaustųsi ir 
didelį palengvinimą.

Tautų atstovams susirinki
me Ženevoje buvo aišku, kad 
J<ada Hitleris kraustysis, tai 
jis eis linkui Reino, Dunojaus 
ir Vistulos, bet ne linkui Ni
lo arba Kongo. Jiems T. Są
junga pradžioje buvo ne kai
po sargas daboti pasaulio1 tai
ką, bet tik susivienijimas kad

Boreišio didžiulio knygyno Ka
mbarį. Sulaukus J. El vysku
po Matulionio, lapkr. 27 d., 
paveikslas bus pašventintas. 

Kun. I. F. Boreišis tų bra-

jrštas tėvynainis, giliai atjaus- 
i dainas vilniečių lietuvių var- 
j gus, jau kelinti metai, tai, be 
' jokio garsinimos, iš savo ki- 
' senės siunčia Vilniun Šv. Ka
zimiero dr-jai švietimui ir na
šlaičių reikalams aukų.

Praeitais metais, važinėda
mas po Lietuvą, atlankęs ir 
Vilniaus kraštą grįžęs namo

Baigiasi vasara, baigiasi ir gijoms, 
piknikai. Buvo garsinama, kad 
Šv. Antano parap. piknikas į- 
vyks rūgs. 22 d. Dabar liko 
nukeltas į rūgs. 29 d., Beech- 

pa-
čiame darže bus didelis pik
nikas Šv. Petro parapijos. Ka
dangi šios dvi parapijos ar

MAHANOY CITY, PA.
Rugsėjo 3 d. iškilmingai pra 

sidėjo mokslas parapijinėj mu 
kykloj. Pirmiausia vaikučiui
suėjo į bažnyčių Mišioms. Po. 

čiausia randasi viena nuo ki- Mišių buvo palaiminimas Šv. 
tos, tai ir dera, kad vieni ki- Sakramentu.
tus paremtų. Tat dalyvauki- Ant ga-10 klebonas pasakė 
n* PI piknike, taipgi nepa- vaikučiams turiningų pamoks- 
mirškime kad rūgs. 29 d. bus Ragino visus imtis mokslo 
ŠV. Antano parap. paskutinis ir į§augti tikrais, pavyzdin- 
piknikas. i gaįs lietuviais ir gentlemenais;

Jei tą dienų lytų, viskas bū- i Pirmų savaitę užsiregistra- 
tų vakare, Lietuvių svet., Ve- • vo 35 mokiniai pirmam sky-? 
[rnor ir 25 g. f riui. Viso mokinių yra apie

320. Mokyklų veda Šv. Pran
ciškaus seserys. Yra viena di
džiausių lietuvių mokyklų 
Pliiladelphia diocezijoj.

Mažytė

EAST SIDE

'CALL FOR MR. BINGO*

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM Cfll- 

GAGOS PAžTE

pasakė, kad reikalingiausia
'..^”"7 • Į pagalba yra broliams Vilniausrevoliucija. Taigi ekonominis f v 7 ,

.. v j , ,. . (krašte; ten skurdas ir pne-spaudimas verčia dabartinius - , .
...... . ,. . spauda visos išmarins.diktatorius prie žiauraus ka- *~T ....Negalima praleisti nepami

nėjus, kad kiekvienoje svar
besnėje šventėj, ypač Panelės 
Šv. šventėj, kun. I. F. Borei
šis gražiai primena, kad pie
šas laiko užgrobęs lietuvių 
šventovę — Aušros Vartus, ir 
neleidžia laisvai jos garbinti. 
Daug yra ir šiaip kalbėjęs ft- 
pie pavergtųjį Vilnių. Toji 
dovana kaip tik ir tinka ta
kiam patrijotui, tėvynės my
lėtojui.

ro.

Japonija padarė karą. Itali
ja padarys karų. Vokietija 
ruošiasi karui. Tie trys fak
tai patys save atskiria nuo 
miglų ir susimaišymo dabar
tinės valandos. Yra faktas, 
kad ekonominės sųlygos visų 
tų trijų valstybių yra pana
šios.

Mandžiūrija buvo pirmas 
painokos žingsnis, Etiopija a- 
ntras, kad karas gali kilti. A- 
napus antro įvykio yra tikre
nybė trečio, kad karas galės 
būti ne tik tokioj Afrikoj 
arba tolimoj Azijoj, bet pa
čios Europos širdy. Viena, gai, 
vokiečių nelaimė, kad jie ne
turi plačios dirvos prie savo 
durų, kaip kad turi japonai 
arba italai Afrikoj, kurias ga
lima sunaudoti kolonizacijai. 
Dabartinis Vokietijos padėji
mas yra toks, kad į kurią pu-

SLRKA. Micbig&no apskri
čio rūgs. 15 d. buvo įvykęs 
susirinkimas. Atstovų dalyva-

apginus “status quo”. Jų dė- 'sę vokiečiai tik pasisuks, jie į

susitiks su gerai ginkluota jė
ga. r» | 3

Hitleris, kaip ir Musolinis, 
sakoma, turi veržtis pirmyn. 
Ek s pi i 02 i ja jau pasidarė Azi
joje ir Afrikoje. Visiems aiš
ku, kad ir šioje Atlanto pu
sėje yra karo ir taikos pro
blema, ,• | f j

Adv. N. Val&sina

Jaunųjų fašistų karinė gimnastika. Romoje, Piazza di Siena aikštėje jaunie
ji fašistai gimnastikuojami, ruošiami karui. Busimieji Italijos kareiviai, sakoma, 
bus aukščauaiai išmankštinti. .(Acme Photo j, ______ _______ a—,

Rugs. 8 d., Birutės darže, 
turėjo įvykti Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų draugijos piknikas, 
bet, dėl lietingo oro, vietoj 
pikniko įvyko balius parapi
jos svetainėj. Vienok žmonių 
susirinko daug Ir liko gero 
pelno.

ŠOKIŲ IR KONTESTO 
VAKARAI

ROSELAND. — Vyčiai re
ngias sujungti “Amateur Ni- 

Sesutės ir rėmėjų draugija glit” finalus su šokiais. “Na- 
dėkoja to baliaus rengėjams ktis Viennoj” su lošimo fina-
ir darbininkams, taipgi taria 
ačiū spaustuvininkui C. Va-

FARSIDUODA BEEfc 
GABDEN

Arti Lietuvių svet. Biznis ir 
7 kamb. gyvenimas. Renda tik 
$25.00. Tinkama lietuviams. 
Parsiduoda iš priežasties li
gos. Nebrangiai.

3537 W. Veraor Highway 
Detroit. Mich.

lu įvyks penktadienio vakare, 
spalių 25 d. Viennos mieste 
scena, šokiai ir muzika links
mins senus ir jaunus per visų 
vakarų.

Laimėtojai spalių 7 ir 21

rinkiniuose gaus progos pra
bilti per stotį WIND. Visiems 
kontestantams bus duodama 
proga lošti “Minstrel Jambo- 
ree”. Visi kontestantai gaus 
dykai tikietus į “Naktis Vie
nnoj’’, o laimėtojas pirmos 
vietos gaus “surprise” dova
nėlę.

~Įstojiinas į kontestų ir ap
likacijos galima gauti pas 
Contest Division, K of L Aina 
teur Nigbt, 109 West l(J7t»i

901 Adamaitis Paul P. 
908 Tananevičiui M. J. 
935 Yuskaitl8 Mrs. R.

LiETVVIAi OA^tAbaI“

Street. J. S.

GARSINK1TĖ3 “DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAJTUSH, 0PT.
__ _ LIETUVIS
O^YOMtTHICALLt AKIU 

MPECIALIHTAS
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

eetl prlefaurtlml galvos skaudėjimo, 
•valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
me, skaudama aklų karttj. atitaiso 
trumparegystę Ir tollregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavimaa daromas su 
elektra. parodančia mažiausias klai
das. Mpecialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaiku* Kreivos akys atl- 
talsuniaa Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12, Daugely at- 
Hitlklmg akys atitaisomos be akinių. 
Kainos SUIŠu kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Krone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme'akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

GRS

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Mana CANal 0623

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
1

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2352 S. Leavitt St

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1C1AN and 9URGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0287
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED 8TREET 
Realdenclja <000 So. Artesian Ava

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
0 iki S v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryte
Nuo 1 iki S vakaro
Seredoj pagal eutarti

DR. STRIKOL’iS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki S vak. 
Nedėliomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlovard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

1 Ofiso Tel.: PROspect 6278
Res. Tel.: HKMIock 6141

Rcsld.: 2615 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:20 iki 8:30

Tel. CANal <122

DR. S. BIEŽIS
GYD1TOJAS ir CHIRURGAS Į
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedaliomis p«gal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPubilc 7868

Tol. BOUlevard 7042

DR. G. 2. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIeVard 6918—14
Res. VlCtory 2243

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 8:20-8:10*

756 WEST 35th STREET

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir OH1RUHGAS

4157 ARCHER AVENUE | 
Tel. VIKglnla 0811 .

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. ai. 
Nedėliomls pagal sutart)

{VAIKUS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
OFISAS

4729 So. Asul&nd Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ‘ki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
K’, po pietų Ir nuo 7 iki 1:10 vai. 
rakaro. Nedėliomls nuo 10 iki 12 

vatenOal Aleną
YtiAfoau Hinirsy MII

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARds 0904
Rea: Tek PLAaa 2400

Valaadoa:
Nuo 16-18 v. ryto: 2-2 Ir T-S 9. a.

NadėUomig m 11 iki U Altas

Tel. LAFayette 7880

DR. F. G. WINUUNAS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE 
Vai.: 2—4 ir 7—» vai. vakarei 
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANM 8402

Ofise; *rel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HKMIock 0290

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos) 2-4 ir 0-8 vai. vak.

Recldencljoe Ofisas: 2860 W. <»th St
Valandos: 10-12 ir 8-0 vai. vak.

Seredomls ir Nedėliomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILU 
Utar., Ketv., ir Pėtft. 16-0 vai. 

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. tr Subat. 2—0 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Rea. Tel. GROvehill 0417

6824 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2413 W. MARtJUKTTB ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 rak.
Ketv. ir Nedaliomis

Dienomis Tel. LAFayette 8792 
Naktimis Tel. CANal 0409

DR. A. J. JAVOit
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartu

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAB 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugtji

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFI'iAS IR RJB85.
2519 Wo«t 43rd

Valandos: Nuo 0 iki 10 rytai. —- , 
UU B popiet — 6 Iki 1:94 vakare 
MMAUomH BM U ryto iki
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VIETINES ŽINIOS
Iš KOL. IR SEM. RĖMĖJU KOMUNISTO PLEPALAI

CHICAGOS APSKRIČIO APIE LIETUVĄ 
SUSIRINKIMO

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chic. apskričio susirinkimas j- 
vyko rugsėjo 18 d.,
Vartų purap. mokyklos kam
bary 8 vai. vak.

Atstovų atsilankė skaitlin
gai iš visų kolonijų. J susirin
kimų teikis atsilankyti gerb. 
kunigai J. Mačiulionis ir M. 
Urbonavičius.

Susirinkime svarstytas rug
sėjo 22 d. išvažiavimas į Ma
rijonų ūkį. Brighton Park ko
lonijos skyr. per p. Bamba- 
lienę pranešė, kad turės du tro 
kus, kurių vienas išvyks iš 
Chicagos 9 vai., o kitas apie 
11 vai. Norintieji važiuoti į 
Marijonų ūkį, prašomi kreip
tis į vietinio skyriaus rėmėjas. 
Trokos savininkas, J. Baraus
kas, kuris visuomet neatsisa
ko nuo patarnavimo, užsitar
nauja dėkingumo, o lietuviai 
gyvenantieji Brighton Parke, 
prašomi neužmiršti savo gera
dario, J. Barausko, kuris iš
tikrųjų kiekvienam reikale y- 
ra pasirengęs teikti savo nuo
širdų patarnavimų.

Town of l^ake skyrių susi
rinkime atstovavo pp. Ogen- 
ių šeimyna. Iš priežasties jų 
parapijos pikniko, E. Ogentai
tė su mamyte, pareiškė, kad 
negalėsiu dalyvauti išvažiavi
me, ta proga pareiškė, kad 
atsilygins kitu būdu, sureng
damas buneo party ir*susi
rinkime tam tikslui įteikė nuo 
savęs $2.50 aukų. Ištikrųjų pp. 
Ogentų šeimyna labai atjau
čia visus gerus darbus. Nega
liu apleisti nepaminėjęs, kad 
apie trys savaitės atgal turė-

Aušros j0

Ką Lietuvių Pasaulinio Ko
ngreso komunistų atstovas F.
A liekas papasakojo Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, rugsė- 

10 d., 1935 m. f
Rašantis šiuos kelis bruo- 
s tikėjosi, kad Chicagos lie

tuvių laikraščiai kų nors pa
sakys apie tai. Bet praėjo jau 
visa savaitė, ir niekas apie tai 
nei gu-gu. Kaip žemiau patys 
pamatysit, yra verta užsimin
ti.

Jų tas nepaprastas pranešė
jas kalbėjo iš dviejų atvejų.
►Suprantama, atiaisakoti visų 
jo kalbų ištisai nėra nei rei
kalo, nei galimybės. Aš tik 
stengsiuos nors trumpai skai
tytojus supažindinti su to ko
munistų atstovo išreikštomis 
nuomonėmis apie dabartinę 
Lietuvų.

Aišku daugiau visokio pa
peikimo ir išjuokimo teko Lie
tuvos prezidentui A. Smeto- Į JaU(',ai- 
nai ir jo valdžiai. Anot to ko-Į ^al *r
munistų atstovo, tai Smetonos teisybė
valdžia kalta už tai, kad įvy
ko Lietuvoje blogmetis dėl 
didelių lietų keletas metų tam 
atgal, kad Lietuvoje Zmonrs 
perdaug arielkos išgeria, kad, 
girdi, dėl blogų valgių ir val
džios išnaudojimo Lietuvoje 
žmonės perdaug džiova įnirš

zus

D R A TT O A S

, DASH DIXON
I DOT AMO DASH ARtT HtQikX3 

BEHIND ONE OF THE TOVVERS 
ON THE ADOSIAN CRAFT 
WAITING FOR ALL THE 
ADOSIANS TO COME OUT!

<*y Dean Carr

Margeris ir pradėjo Abeko 
klausti, ar jisai nieko gero I 
Lietuvoje nematė, o tik blogų i 
ir blogų/ Kada d-ras Marge-, 
ris priminė jam, kad sulig jo 
žiniomis Lietuvoje kaip sykis, 
mažiausiai žmonės miršta džio : 
va, kad Letuvoje pristatyta i 
tūkstančiui naujų mokyklų, 
naujų ligoninių, pagerinti se-

IŠLEISTUVIŲ IR SUTIK- VISI Į PASKUTINI RU- 
TUViy VAKARIENĖ DENINį IŠVAŽIAVIMU

Aušros \ artų parapijos vei
kiančioji komisija stropiai da
rbuojasi vakarienės rengime. 
Kun. J. Mačiulionio išleistu
vės ir kun. M. Urbonavičiaus 

ni ir pastatyti nauji geležiu- i p’'iimtu\ės įvyks tieciadienj, 
keliai, kad yra pataisymų jp I rugsėjo 25 d., parapijos salėje, 
pagerinimų Lietuvos miestuo
se, tai tada Abeko draugai ko
munistai pradėjo baubti, kaip

pasirodo komu-1 
laisvė ir lygy- Os.

bė. Jie pripažįsta sau laisvę, j ]yVauti
kitus niekinti, o kada kas 
nors kitas nori savo nuomonę 
pareikšti, tai tie laisvės ir 
demokratijos gynėjai neduoda 
progos, baubia ir rėkia kaip 
alkani vilkai. Na ar tai gali
ma tokiems tikėti, kų jie sa-

DEL TIKROS EKONOMIJOS 
vartokite ŠVIEŽIĄ 

PASTEURIZUOTĄ PIENĄ

TOVVN OF LAKE. — Rug
sėjo 22 d. įvyksta Bv. Kry
žiaus parap. paskutinis rude
ninis išvažiavimas — pikni
kas, Vytauto darže. Tikietai 
dalinami visiems dykai. Pik
nikui yra aukoję nepaprastų

7 valandų vakare. Tikietai dovanų geri townoflakiečių 
smarkiai platinami. Pramoga biznieriai. Klebonas, parap. 
bus įvairi, nes dalyvauja drau komitetus ir pikniko darbuo-
gijos, choras ir kiti. įlojai kviečia visus atsilankyti.

. ,. . Į

Taigi, brangūs jiarapijonai- 
nuoširdžiai kviečiami da-

Sioniis dienomis, kuomet vi
si mėgina gauti kiek galima 
už kiekvieną centų, šviežias 
pasteurizuotas pienas atsižy
mi kaipo šeimos biudžeto sau
gotojas.

Už mažų kainų, kurių už
mokate už vieną kvortų pieno, 
gaunate ne vien du svarus 
skanaus maisto, bet tuo pačiu 
laiku perkate reikalingiausius 
elementus kūno sveikatai šio
se proporcijose; calciupi, 100% 
Vitamin G, 76%; phosphorus, 
70%; Vitamin A. 66%; pro- 
tein, 43%; Vitamin B, 33.3%;

Vitamin C, 30%; energy, 22%; 
iron, 16% ?

Kaii gauti tiek maistingų e- 
lementų iš kitų maistų reiktų 
valgyti žirnių, kiaušinienės ir 
jautienos, duonos, sviesto ir 
salotų, pomidorų, bulvę, du 
kiaušinius, du obuolius ir ke
lis saldžius blynelius.

Šių dienų kainomis visas tas 
maistas kainuotų nemažiau 50 
centų, greičiausiai dar dau
giau. Dėl tikro ekonomišku
mo, atsižvelgiant į maistų ve
rtybes, nėra nieko geresnio 
kaip pridėjimas vienos kvar
tos pieno prie kiekvienos die
nos maisto.

(skelb.)

parodyti savo dėkin-
gumą naujam klebonui ir ste
ngtis įsigyti tikietą pas Ko
misiją, kuri ištikrųjų sa di- 

! dėlių pasišventimu ir energi- 
Įja vaikšto po namus ir dirba 
į ne savo garbei, bet skaito sau 
; už pareigą. Mes visi gerai ži

Smagus vakarėlis įvyksta 
rugsėjo 28 d., parap. salėje. 
Vakarą rengia Katalikų Jau
nuomenės Organizacija (C. Y 
O.). Įžanga 25c. Visi kviečia 
mi dalyvauti.

džia nejveda civilių metrika
cijų, ir dėl to žmonės negalį 
legališkai atsiimti divorsų ir 
vėl ženvtis, kad kartais per 
daug lija arba perdaug saulė 
šviečia, tai vis už tai yra kal
ta Smetonos valdžia. Ir dau- 

jo surengę bunco party, kurio !^'*’ė dai kitokių ii labai juo- 
pelnas buvo skiriamas pusiau ' k*n£U nuodėmių pi įpasakojo.

la, kad dėl nebuvimo vietos,, °- *^r &alū,ia jiams pavesti Į nolne įr .suprantame, kad įe- 
kur žmonėms plėstis gimsta. kokius darbininkų reika-Į ngviau yra pirkti arba duoti 
perdaug mergvaikių, kad vai- atstovauti, arba šalį vai-į nors tokio, negu toms pa-

— Bv. Kazimiero akademijai 
ir Marijonų kolegijai ir semi
narijai. Viso pelno turėjo $32, 
kurio pusė teko Marijonų Ko
legijai su moję $16. Tat labai 
nuoširdžiai ačiuojame Town of 
Lake skyriaus rėmėjams.

AVest Side kolonijos sky
rius taipgi vyksta su visa a- 
municija.

Bridgeportas taipgi neatsi
lieka. J. Dimša su U. Gudiene 
ruošiasi kuosmarkiausiai. Te
ko girdėti, kad net du trokai 
yra paruošti vykti į Tėvų Ma
rijonų ūkį.

Taipgi neatsilieka ir kitų 
kolonijų skyriai, kaip aštuo
nioliktos, Cicero, North Side, 
Marųuette Park, Rosiland, 
AVest Pullman, Archer Heights 
ir kiti.

Gerb. kun. J. Mačiulionis 
dėkojo visiems rėmėjams, kad 
taip nuoširdžiai darbuojasi ir 
tikisi, kad šis išvažiavimas 
bus skaitlingas. Taipgi prisi
minė apie seimą, kuris įvyks 
gruodžio 9 d., kad viskas ruo 
šiama: gaminama laiškai, ma
ndatai, kurie ateinantį susi

Taipgi prisiminė ir apie sa
vo didvyriškumą laike Pašau 
linio Lietuvių Kongreso. Būk 
tai labai gudriu būdu nunešę 
ar nuvežę į prezidento Smeto
nos palocių kokia tai Ameri
kos lietuvių darbininkų 14,006 
parašų prošeniją, kad Smetona 
teiktųsi paliuosuoti lietuvius 
darbininkus iš neva vergijos. 
Būk prezidentas Smetona taip

dyti. Juk jau visas pasauli: 
mato ir žino kokia laisvė, ko-' 
kis rojus Rusijoj.

Vienas ten buvusių

CHORO ŠOKIU VAKARAS
Gim. Pan. Bv. parapijos cho 

ras nigs. 22 d., parapijos sve
tainėje rengia “Confetti” šo
kių vakarą. Rengimo komisija 
K. Gervilis, A. Poškaitė ir Ju
škaitė žada atsilankusiems pa
rodyti ką tai nepaprasto. A- 
part “Confetti” ir kitokių pa
įvairinimų, komisija sako, gal, 
bus ir “entertainim nt”.

Choro vedėjas ir choristai 
tikisi daug svečių iš kitų ko-

sišventusioms moterims eiti irU4. .
prašyti. Tai yra ne jų vienų 
darbus, bet visos parapijos.

Tat, nepamirškime, nors sa
vo atsilankymu paremti gra
žų ir naudingų sumanymą.

Rap.
/

J. ir E. Ginčiaukai užsipre
numeravo dienraštį ‘Draugą’. 
Abu yra geri parap. rėmėjai. 
Jų sūnus Vladas, lanko Mar 
rianapolis Kolegiją, Thomp
son, Conn.

Plačiai po lown of Lake ir 
apylinkėj žinomų Čepulių sū
nus Leonardas šiomis dieno
mis pradėjo lankyti De La Ša
lie aukštesniąją mokyklą.

Stotis, T. 0. F. L*

i J 'ii JWJ’“

nusigandęs jų, kad net bijojęs KitiJ parapijų choristų
išeiti jų pasitikti. Taip kad j i1' JU vadų. 
jie smarkiai supykę ir palikę 
tuos parašus Smetonos palo- 

i ciaus prieangyje.

Kviečiami visi atsilankyti, 
sykiu smagiai vakarų praleis
ti prie rinktinos orkestros. Mu

Vienu žodžiu komunistų at- zika grieš be perstojlmo, nes 
paimta keli akordinistai. Įža
nga 30c. Ieva Lukošiūtė

stovas persistatė savo vier- 
niems draugams kaip smar
kiai jie kovoję i.z Amerikos, 
ir Lietuvos darbininkų reika
lus. tSakė, kad komunistai sto
ją už laisvę, lygybę, demokra- i 
tiją ir kvietė j bendrą frontą. į 

Į Pasibaigus prakalboms, p. > 
; Dimša pradėjo jiems atsakinė
ti. Bet jisai labai greitai kal
bėjo ir nelabai aiškiai, tai ne
buvo galima suprasti kų jisai 
jiems norėjo pasakyti. Bet 
kada po jo paėmė balsų d-ras

rinkimą bus jteikti Chicagos į|( pažviegta įš K« nosims ar-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

EUDEIKIS
lp

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
apskričio rėmėjams, kad lai
ku įteikus draugijoms ir kiti 
svarbūs parengimai.

Ta proga žodį tarė gerb. 
kleh. kun. M. Urbonavičius, 
kati seimo užbaigai ir gausin- 
gesniam žmonių suvykimui bū

tįstus su vaidinimu veikalo 
“Valkata”. Susirinkimas tam 
pritarė ir įgaliojo kun. Al. Ur
bonavičių tuom reikulu rūpin
tis.

Daugiau reikalų nesiradus, 
susirinkimas baigtas. Rap.

EŽERSKIS IR SONUS
Laldotuviu Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris
patarnautoja.

JBRITTLE 
„„ A STREAKED

CMSBtt
VTbatcver your bair color Įtroblem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint will correct it,

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

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

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

is stnoothly blended with thc na
tūrai tone of your own hair* Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

M*il tbii ctnpo* u>itb t Ibrtt-mcb ttrand •/ fear 
bair auti i#r will trtat it aaį Mara it, ĮattpaH, 
wilb aar ncammenJatiaru far CLAIROL traataira/.

BFVF.RLY KJNG, Contulum
HAIR BEAUTY GUJLD
126-1)2 Vtn 46ib SirMt. Ncw York Gty

N,
A<Wr

O«y.

«••••••••••••••••••••

M, Bcoiy Shop.......................................................a.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių Laidotum 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKr 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skudas 718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

I. J. Zolp
J. F. Eudeikis

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 ,So. Hermitage Avf.J 
Phone YABds 1741—1742

Latkauicz ė Saus2314 AVest 23rd Place 
Phone Cąnąl 2515 Cicero 5927]

J. Lnilen
S. P. Mažeika
A. Masalskis
a la

J. F. Radaus

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 357%

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3807 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 AVest 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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Marijonų Kolegijos Rėm. Smagus Išvažiavimas
L

Į MARIJONŲ OKI, HINSDALE, ILL.

Sekmadienį, Rugsėjo (September) 22 d., 1935 m.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

Visi Marijonų Kolegijos rėmėjai, prieteliai, profesijonalai ir biznieriai kvie
čiami atsilankyti į šį smagų išvažiavimą. Bus skanių užkandžių ir visokių pa
silinksminimų.

VIETINĖS ŽINIOS
GRAŽIOS VESTUVĖS

Rugsėjo 14 d., Šv. Mykolo 
bažnyčioje moterystės ryšiu 
surišti Marijona Magdelena 
Kupsoniūtė su V. R. Goelkel. 
Šliūbų davė pats kleb. kun. 
Svirskas. Bažnyčia buvo gra
žiai išpuošta. Per šliūbų jaus
mingai giedojo dain. S. Lau- 
raitienė “Avė Maria” — Gou- 
nod, akomp. vargonais varg. 
N. Kuliui ir smuiką J. Jonu- 
šiui. Jaunosios tėveliai, Kup- 
sonai, iškėlė vestuvių puotą, 
Lincoln Tumer svetainėj. Puo 
toj matėsi daug Norta Side 
biznierių, veikėjų ir žymių sve 
&ių. Per vakarienę jaunave
džiams sudėta linkėjimų.

Po skanios vakarienės dain. 
S. Lauraitienė padainavo gra
žių dainelių, kuriai akompa
navo jaunosios pamergė P. 
Nausėdaitė.

Laimės naujam luome!

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

30 valandų Burton Hallard, 
24 m. amž., smegenų gydyto
jas išėmė muterką, šriubą ir 
kaltelį šriubams prisukti. Tie 
daiktai į jo smegenis pateko 
per nelaimę su automobiliu. 
.Ligonis dar gyvena.

PONTIFIKALĖS MIŠIOS 
ORO BANGOMIS

Sekmadienį, rūgs. 29 d., Pe- 
oria, III., įvyks National Con-

SPORTININKUI SUTIKTU
VIŲ PUOTA

Rugsėjo 15 d., parap. svet. 
ir darže įvyko parapijos me
tinis bankietas ir kuopuikiau- 
siai pavyko. Mes džiaugiamės, 
kad turėjome bankiete svečių 
iš Cliicagos kolonijų. Kad ir 
nebuvo jokio programo, kas 
dažniausiai svečiams nusibo
sta, bet bankietas buvo įvai
rus. Nuo 6 vai. vakaro iki pu
siaunakčio griežė gera Phil 
Palmers orkestrą ir svečiai 
turėjo puikios progos pasilin
ksminti ir pasišokti. Nors vė
lokai iš po atlaidų į bankietų 
atvyko ir Chicagos vargoni
ninkai su prof. A. Pocium.

Svečiams patarnavo, para
pijos mergaitės ir jaunikai
čiai. Nors prie bankieto ren- 

' gtasi per tris savaites, bet 
publikos buvo pilna svetainė. 

Į Įžanga buvo 1.00 dol. Pelno 
parapijai liks apie 200 dol.

fikuoti lošimui už čempijona- 
to trofėjas ir kitas įvairias 
dovanas, kurios bus išdalin
tos per bankietą trumpoj atei
ty po turnyro.

Sueiliavimas yra toks: 
Pirmieji keturi: J. S. Vit

kus, S. Deksnis, J. Miller, Jr., 
ir Z. Poczulp.

CICERAS ŽINIOS Komisija ragina visus nepra 
leisti šio gražaus pasilinksmi
nimo. A. J.

ŽINIŲ - ŽINELĖSRugsėjo 14 d. Amerikos Lie
tuvių Olimpikos komiteto na
riai ir žymesnieji draugai bu- Lietuvių Auditorija kitose 
vo susirinkę pas Lukošius, rankose. Pranešama, kad Lie- 
7011 S. Artesian Avė., kur i tuvių Auditorijos pirma fork- 
buvo surengta M. Lukui su- ■ lozavimo stadija jau pasibai- 
tiktuvių puota. gė ir jos valdymas pereis j

.Sportininkas M. Lukas (Lu kitas rankas. SLA atpirks ir
košius) rugsėjo 6 d. grįžo į 
Chicagą. Jis parsivežęs iš vi
so pasaulio lietuvių kongreso 
laimėtą teniso čempijonato-, 
trofėjų, ketvirtų dovanų plau
kime ir trečių dovanų basket- 
feall žaidime.
f Tarpe olimpikos komiteto

auditorijų. Bet kadangi SLA 
negali jos laikyti, tai greitai 
turės parduoti.

Šiltos dienos. Užvakar Chi- 
cagoj merkurijus buvo pasie
kęs 90 laipsnių. Tokio šiltumo 
dienos šiuo laiku buvo tik 
1908 m.narių puotoje dalyvavo komi

teto pirm. adv. J. Borden su Nepaprasta operacija. Pon- 
žmona, Kirai, Juozaičiai, dain. ,tiac’e, Mieli., Royal Oak ligo-
J. Olšauskas, Aleknienė su du 
krele ir sūnais ir daug kitų 
svečių.
į. Per vakarienę visi dalinosi 
įspūdžiais, o Mykolas įdomiai 
papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės, apie viso pasaulio 
lietuvių kongresų ir kaip visi 
sportininkai stengėsi kuo ge
riausiai atlikti savo užduotis 
ir parodyti kų Amerikos jau
nuoliai gali.

.'i Lukošių šeimyna pagirtina 
vaišingume, ypatingai Luko
šienė su dukrelėmis Ievute, 
Stanislava ir slauge Aleksan
dra. Jos kuogražiausiai papuo 
šė turtingos vakarienės stalą 
ir vaišino svečius. Vėlų vaka
rų visi skirstėsi dėkodami Lu- 
košiams už vaišes. Buvęs

ninėj iš pusiau apalpusio pc

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ference of Catholic Charities 
Tai bent padanga (tire), suvažiavimas. Suvažiavimas 

Prie Midwestern Athletic klū- j,ŪS pradėtas pontifikalinėmis 
bo, 6 No. Hamlin avė., kur gv> Mišiomis, kurias laikys J. 
vyko Firestono Tire Co. par- ark. Amleto Giovanni Ci- 
davėjų dviejų dienų konven- COgnani, Apaštališkasis Dele-
cija, buvo išstatyta parodai gatas Amerikai, Šv. Marijos1 žis> dr j Rnsse]]j ,T Keser> 
troko rato padanga o pėdų katedroj. Mišrusis katedros į n, p-f-uij- 
aukščio ir sverianti 600 sva- choras iš 100 bals, giedos Pe-i Ke,.irtieii k.tnri. flr 
r,. Tokios padangos sako, bu- rosi “Missa Benedicamus Do- Bieži \ j 
vo naudojamos trokams pne mino" Griesbacberio —

Antrieji keturi: J. Pakel, A.i T ,7 x. -.~ -r ~ L. Vyčių 14 kuopa parapijosP. Kvederas, C. J. Miller, D. ... ,, ... ., ,’ saleie. Ne tik muzika bus pn-Pivaronas.

BARN DANCE (ŠOKIAI) ------------
---------- CICERO. — Draugija Die-

Atvažiuokite į Cicero šeš- vo Motinos Sopulingos laikys 
tadienio vakarų, rūgs. 21 d., j mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
ir patirkite kokie būna tikri j 22 d., 1 valandą popiet, pa-| 
farmų šokiai. Vakarą rengia rapijos mokyklos šeštam kam

bary. Yra daug svarbių reika
lų. Korespondentė

Treti keturi: I. G. Blo-

C. Kliauga, S. Jacobs.

taikinta “barn” šokiams, bet 
pasirodys vietinių talentų, 
kad palinksminus šokėjus. Kas 
svarbiausia, tarp aštuntos ir 
devintos valandos bus dalina
ma dykai obuolinė “saidė”.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

vežimo žemių statant Boulde. gfella Maris”, taip pat Kari penktieii keturi- G Tonai
dam’ą. Tie trokai vienu sy- Koeh’o “Tuhilate Domino” kenktieji keturi. u. jonai- 
, . ... v,. . J Koen 0 Jubiiate Domino , G Gryhas j Gregg, p
kiu galėjo vežti 50 tonų ze- GGf> giegp0 “Tu es Petrus” i kaunietis

Mbterų sueiliavimas: Russe-mių. \ iena tokia padanga kai- jr “Benedicite Domine” — 
nuoja $500.. gregorijonišką.

76 mil. mokesčių. Carter H. Mišios šv. ir visos giesmės 
Harrison, federalis vidaus mo- bus transliuojamos per Colum- 
kesčių rinkėjas Chicagos dis- bia radio tinklą nuo 10 iki 
trikte, praneša, kad šįmet iki 10:30 vai. ryto, ĖST. 
šiol federalių mokesčių nuo I Verta visiems nepamiršti
pajamų surinkta 16 m!I. (tol. 
daugiau negu pernai tuo pa
čiu laiku. Pernai iki to laiko 
buvo surinkta $54,693,769, o 
šįmet $76,232,797.

' Nerado ko ieško. Gavusi in- 
j formacijų, kad bute 1202 N. 
State St., randasi pabėgęs iš 

■ kalėjimo plėšikas Henry Fer- 
nekes, policija visą dieną butui'

pasiklausyti.

SPORTAS

PASKUTINIS TURNYRAS
Lietuvių Golfininkų Sąjun

gos paskutinis turnyras (fi- 
saugojus ir vakare padarius , na^) už čempijonatų trofėjų į-
kratų nieko nerado.

Patrimitavo ir $1. Važiuo
damas automobiliu dr. J. S. 
Eisensteadt prie Lake ir Wa- 
bash gatvių bereikalo patri- 

1 mitavo, tuoj prisistatė polio- 
!monas ir trafikos teisme dak- 
, taras turėjo užsimokėti $1 
j bausmės. i

Pavogta daug šilkinių stalų.
Tš Spooi Cotton Co., 7 40 A

vyks 22 d. rugsėjo, Glen - Ea- 
gles Conntry club laukuose, 
prie Archer Avė. ir McCartby 
Rd. Rugsėjo 15 d. lošimas da
vė sekančius rezultatus.

Šie nariai tapo pilnai kvali-

lienė, D. Kvederienė, J. Mille- 
riūtė, V. Micevičiūtė.

Visi tie, kurių vardai yra 
suminėti, turi būti 8:30 vai. 
ryto pas referį linkę, nes loši
mas prasidės skirtu laiku. 
T’oursomes eis vienos po ki
to be jokio laukimo, o katras 
pavėluos, bus prašalintas by 
default.

Visi tie, kurių vardai nėra 
pažymėti, būkite laiku, nes 
sueiliavimas bus ant vietos ir 
išeisite lošti vėliau.

Šiam turnyre dalyvaus ir 
pašalinė publika. Taipgi bus 
svečių iš Chicagos. Visi įdo
mauja, kuris iš lietuvių liks 
golfo čempijonas 1935 m.

Publikai ir svečiams įžan
ga dykai. Lošimas prasidės 9 
vai. ryto. Įžanga 1 dol.

Dr. A. J. Gussen

FLATAS REJi'DON

Išslrenduoja 5 kambarių Matas, na
mas mūrinis, randasi Brigbton Park, 
405S So. Artesian Avė. Renda nebra
ngi. AtsiSaukit pas savininką —

1425 W. 454h St., Tel. Yards 0406

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 Pėtnyčioa

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnhllc 9600

PARDAVIMUI

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu parsi
duoda ir vieno fleto rakandai. Prie
žastis. savininkas Išvažiuoja J Lietuvą.

1416 SOUTH 50th COURT 
Cicero, Illinois

" REIKALINGI DAKBTYTNKAT

Reikalingi laisninoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marlan Hllls Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Telephone: BOUlev*r<1

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4931 SOTTTH ASHT,ANT> A VENYTE 
Re* 451B S. ROCKWK.LT, ST 
Telephone: REPublic 972S

Re*. 1227 S K9tb AVĖ.. CICERO 
Tolenbnne- PTPERO B39K 

Re%. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDIN AND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

Jr

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasi
dama St., vagys pavogė 
kinių siūlų $4,500 vertės.

šil-
WHOLESAIE 

Gazoliną*. Kemninas 
Pečiams Alyva Šildymui

GROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė

f
CLASSIFIED

automobileb AUTOMOBILEB

EMIL DENEMARK INC
----- Vartotų Karų Bargenai =

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI
SUKYS - DOODY - ANTONISEN

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

INC.
DABAR Skolinam ir Perkam 

Pirmus Morgičius
Priimam I.lctuvISIiim Ronua Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Ca*h 

Vlaoktoa Rūšie* Inanrance — Usnies, Vėsoko*. Automobilių. 
Stiklu tr tt

|OI IN P. LAVAI.P 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
I i I I \ I’.l I',

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

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

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUICK '85. B Sedan 41, Trunk, tr&rant. kaip nauja*............ *995
BTUCK ’8B, Club Sedan au trunk, rarantuota* ..................... ««25
BUTCK ’85, B Sedan 47, garantuota* ....................................... *795
BTUCK '34, 5 Coupe 53, mažai vartotas, srnrant..................... *995
BUICK ’34, 5 Sedan 57. pulkus karas, ararant......................... #895
BTUCK 'SS, B Sedan 97. tobula*, (ra ra n t................................... «*t»5
BTtTCK '32, B Sedan 9«. tobulam atovy .............................. #<95
BT’TCK "32. B Coupe 93. labai pulku*, ararant .................. *495
BTTTCK '81, Sodan 91, (rerol tvarko!................................................*395
BUTCK. '29, 7.-4 Coupe, žemai ap'kalnuota* .......................... *95
BTUCK ’29. 5 Sedan 47. rražu* maža* kam* ...........................*«5
BUTCK ’80. 7 Limo fteSl drat. ratai, eina O. K..................... *225
CADTLLAC ’SO, 7 Sedan. pertaisytas ........................................ »SP5
C4UTT.T.AC ’8t». 7 Sedan. labai puikiam atovv.......................... «4t»5
CHEVROLET '84, 5 Sednn. kaip nauja* .............................. *495
HTTnSON. '29. B Sedan. bčtra O. K ............................................ s 95
LA SALT.E '31. B Sedan. pulki vertyhč ....................................... *495
LA PALT.E '89. 5 Sedan. 9 drat. ratai .......................................  *945
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ........................................ *195
T.TNCOT.N ’IK. B Sedan. labai pulku............................................. *295
KASK ’82. B Sedan. seras mažas karas ......................... ,, «2sr
OAKLANT) ’8T, 2-4 Coupe, (remi tvarkoj.............................. .. .. *175
PACKABD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. »R75
PACKARD ’ll. 7 Custom Sedan, serai bAgantls ................. *395
PACKART) TO. 7 Sedan. puikiam stovy .............................. *325
PTERCE '20. 2 Coupe, labai pulkam stovy......... .. .................. S19K
PONTTAC '24, 4 Durų Sedan, kaip naujas .............................. *495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chieago 
Crawfov«d 4-100

Pocahontas Mine Run !
t l

ROCKWK.LT

