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RYTO J KLAIPĖDOS KRAŠTE RINKIMAI
ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI RAGINA 

PASAULĮ TAIKON
HITLERIS IR TOLIAU 

GRASINA LIETUVAI

Naciai turi padarę planą kaip 
“apsidirbus” su Lietuva

TIK VIENA PRANCŪZIJA PASIRYŽUSI 
GINTI KLAIPĖDĄ

KAUNE PLINTA ĮVAIRIAUSI 
CAMDAI APIE PAVOJUS

Amerikos spauda paduoda daug žinių iš Kauno, 
Ženevos, Londono ir Berlyno apie įvyksiančius rytoj 
rinkimus Klaipėdos krašte. Iš to aišku, kad Europa ne
paprastai daug susidomėjusi Klaipėdos krašto likimu.

Atrodo, kad Hitleris Vokietijos vardu rimtai grasi
na Lietuvai. Ir jei jis tuos savo grasinimus vykdys, su
kels naują karą Europoje.

Signatarinės valstybės — Anglija, Prancūzija ir 
Italija, iki šiandien kolektyviai dar nepadarė jspėjimo 
Berlyne, kad Vokietija nesikištų į Klaipėdos krašto rei
kalus. Tik viena Prancūzija atskirai pasiryžo įspėti Vo
kietiją. Tačiau iš Ženevos praneša, kad Prancūzijos 
ambasadorius Berlyne vakar negavęs progos niekam 
įduoti to įspėjimo. Visur jam pasakyta, kad reicho auk
štieji valdininkai esą atostogose, ar kur išvažiavę su 
kokiais reikalais.

Anglija, kaip pranešta, pasitenkina seniau įduotu 
Vokietijai įspėjimu. Apie Italiją nieko nežinoma. Ši per 
daug užimta Etiopijos reikalu.

\n t žinių, Hitleris visvien pasirengęs pulti Klaipėdų, 
ar ten rytoj vokiečiai laimės, ar pralaimės rinkimus. Jei 
vokiečiai laimės, jis savo žygį teisins tuo, kad “dauguma” 
gyventojų nori atskilti nuo Lietuvos. Jei pralaimės — jis 
kaltins Lietuvą “barbariškumais.’’

Žiniomis iš Kauno, Vokietijoje sudaryti toki planai 
Klaijiėdos atskėlimui nuo Lietuvos: Pirmiausia patys Klai
pėdos vokiečiai sukels maištus prieš Lietuvą. Kada Lietu
vos kariuomenė ims juos malšinti, sukilėliams pagalbon su
linis naciai iš Rytų Prūsijos, o jiems pagalbon Ims pasių- 
<!a reguliarė Vokietijos kariuomenė. Tuo būdu būsią ap
sidirbta su Lietuva ir Klaipėda bus atskelta. Girdi, bus 
apsidirbta per vieną dieną. Hitleris spėja, kad nė viena 
kuri didesnioji valstybė nesikiš i jo žygius.

Bet Hitleris užmiršta, kad Lietuva turi ne gausinga, 
•t galingą kariuomenę. Lietuva turi taip pat galingų pa- 
l Alininkų.

iEUKARISTINIO KONGRESO DALYVIAI SUDARO GYVĄJĄ MONSTRANCIJĄ

Ši gyvoji monstrancija — iš 20,(XKl maldininkų sudaryta Clevelando stadijume bai
giant Eukaristinį kongresą, kad tuo būdu išklausius Šventojo Tėvo kalbos per radiją ir 
gavus apaštališką palaiminimą. (Acme Photo.)

CLEVETAND, O., rūgs. 
27. — Baigiantis čia krašto 
Eukaristiniam kongresui apie 
pusė milijono žmonių klausė 
si Popiežiaus kalbos per ra
diją.

Popiežius kalbėjo iš Gandol 
fo rūmų. Kalliėjo taikos ir 
ramybės reikalu. Sakė, kad 
meldžiasi už taiką ir ragino,

kad visas pasaulis melstųsi. 
Jo Šventybė tarė gilų pa

garbos žodį U. S. vyskupams, 
kunigams ir visiems tikintie
ms u» surengimą įspūdingo 
Eukaristinio kongreso ir už 
gausingą jame dalyvavimą. 
Visiems kongreso dalyviams 
suteikė apaštališką palaimi
nimu.

KARAS AFRIKOJE NEISVENGTINAS, 
SAKO LAVALIS

KjAUNAS, nigs. 28. — Ry
tojaus dieną vykdomi rinki
mai Klaipėdos krašte. Renka
mi 29 atstovai krašto seime
liu. Vokiečiai ir vokietinin
kai, kurie yra virtę naciais, 
v<da smurto kampaniją prieš

Vokiečių spauda skelbia, 
apie pasireiškiančius maištus 
Lietuvos kariuomenėje, o pr
ancūzų spauda paduoda, kad 
vokiečių karo laivai maniev- 
ruoja Klaipėdos pakraščiais.

Lietuvos vvriausyliė nugin-
Lietuvą ir lietuvius. Jie skel- čija tuos prasimanymus, 
bia, kad šie rinkimai turi ple Kaune gauta žinių, kad 
biscito pobūdį. Girdi, vokie- pats Hitleris rytoj atvyksiąs 
čių laimėjimas reiks, kad Kl- į Tilžę, sakysiąs ten prakalbą 
aipedos kraštas turįs grįžti Jr nurodysiąs Klaipėdos gy- 
reiclian (Vokietijon). Toks ventojams, kaip jie turi bal- 
nacių nusistatymas ir jie agi- guoti.
t no j a už tai.

KAUNAS, rūgs. 27 (Chi
cago Tribūne spaudos tarny
ba). — Lietuvos vyriausybės 
parėdymu buvusia krašto dik-

Rinkiniams yra tik du ak
tualūs kandidatų sąrašai.
Vienas vokiečių su 29 kandi
datais, kitas — lietuvių su
158 kandidatais. # įtatorius Augustinas Voldema-

l.ietuvos vyriausybė oficia-i ras, kurs apkalintas už savo
I: ii paskelbė, kad rinkimai provokišką kryptį, iš Marijam
Llnipėdoje yra laisvi ir ne
varžomi. Iš 29 atstovų seime
liu vokiečiai gali ir laimėti 
daugumą. Bet tas nereikš, 
kad kraštas turėtų būt atskel 
tas nuo Lietuvos.

polės kalėjimo paslapčia nu-»
keltas kažkur į kitą atokiau
sią kalėjimą.

Kalbama, kad kalinamas 
.Voldemaras vis gi dar turi 
didelį skaičių savo sekėjų pa

čioje kariuomenėje. Didelis e- 
konoininis krizis žnybia Lie
tuvą ir Kaune plinta gandai, 
kad esą yra galimumo Volde
marą grąžinti valdžion, kad 
tuo keliu padarius bet kokias 
paliaubas su Vokietija, kuri 
šiandien gula ant Lietuvos. ,

Lietuvos vyriausybė neigia 
tuos visus gandus, bet nepa
sako, kur ji nukėlusi Volde
marą.

Atmosfera Kaune sutirštė- | 
jusi dėl poros priežasčių. Pa
sklidę gandai apie “pučo” 
galimumus. Be to, reiškiasi 
baimė, kad Vokietija gali pul
ti Klaipėdos kraštą per rin
kimus sekmadienį,

Klaipėdos krašto guberna
torius pulk. Vladas Kurijaus- 
kas pareiškia, kad Lietuvos 
kariuomenės divizija yra užė
musi strategines vietas Klai
pėdoje ir pasirengusi atblok
šti svetimų pajėgų veržimąsi. 
Be to, visur žymiai padidin
tas pasienio sargybos ir val- 

i stybės policijos skaičius. To
kiu būdu neįmanomas Klaipė 
dos vokietininkų “pučas.”

pulk. Kurijauskas pažymi,1 
kad imtasi visų galimų prie-; 
monių, kari užtikrinus teisin
gus rinkimus sekmadienį.

Signatarinių valstybių — I 
J Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos, atstovai iš Ženevos at- j 
vyksta į Klaipėdą tėmytis sek 
madienio rinkimų eigos.

Plėšikai pagrobė apie 6,000 
dol. WeRt End Currency Ex- 
change ofiso, 5 So. Cicero 
ave. \

LAIKRODŽIAI NUSTATO- ANGLIJA STATYS DIDELI 
Ml VIENA VALANDA KARO LAIVYNU

- ATGAL y LONDONAS, rūgs. 27. —

Sužinota, kad Anglija nu
sprendė statyti didelį karo
laivyną. Artimiausiomis die
nomis ji praneš apie savo pa 
siryžimus Amerikai ir kitoms 
valstybėms, kurios kitados bu 
vo pasirašusios AVasbingtcne 
ir Londone padarytas karo 
laivynų sutartis.

Tuo būdu bus panaikintos 
minėtos sutartys. Japonija 
jau seniau yra atsisakius nuo 
tų ją varžančių sutarčių.

-Vasaros šviesai taupyti lai- ( 
kas baigiasi po vidunakčio • 
prieš sekmadienį Chicagoj ir į 
apylinkėse. Laikrodžiai nusta-* 
tomi viena valanda atgal.

___ ■ *

PREZIDENTAS IŠVYKO I 
VAKARUS

AVASHINGTON, rūgs. 27. 
— Prezidentas Rooseveltas 
pagaliau išvyko į vakarines 
valstybes, kaip sakoma, su po 
litine kampanija, kad prisi
rengus 1936 metų rinkimams. 
Prezidentui draugauja jo pa
tarėjų ir sekėjų štabas.

Prezidentas, kaip sužinota, 
pasakys dvi svarbias prakal
bas apie savo nuveiktus dar
bus. Vieną prakalbą sakys 
Fremonte, o kitą — San Die
go-

ANGLIAKASIAI GRJŽTA 
DARBAN

\VASHINGTON, rūgs. 27. 
— 400,000 angliakasių nedar 
bas minkštųjų anglių kasyklo 
se bus užbaigtas antradienį.

Su operatoriais padaryta 
taika. Operatoriai sutiko pa- , 
didinti atlyginimą, o anglia
kasiai atsisakė nuo trumpes
nių darbo valandų reikalavi
mo.

Dar ne visi operatoriai pa
sirašė sutartį.

PLANUOJA DIDELI ORO 
LAIVYNĄ PRIEŠ RUSIJA

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Anądien lenkų vyriausybės 
atstovai lankėsi Vokietijoje ir 
turėjo pasitarimus su Prūsi
jos premjeru ir reicho oro 
ministeriu gen. Goeringu.

Dabar Vengrijos premjeras 
gen. Goemboes atvyko Berly
nan konferuoti su tuo pačiu 
min. Goeringu.

Vietos diplomatai tvirtina, 
kad Vokietija, Ijenkiįa ir Ven 
grija tariasi sudaryti milžiniŠ 
ką oro laivyną, nukreiptą 
prieš Rusiją.

TALIJA LAUKIA MUSSO- 
LI^IO ŽODŽIO

ROMA, rūgs. 27. — Visa. 
italų tauta laukia diktatoriaus 
Mussolinio žodžio — atsaky
mo T. Sąjungos tarybai, ku
ri nusprendė skirti bausmes 
Italijai, jei ji pakils kariauti 
prieš Etiopiją.

Daug kas spėja, kad' dikta
torius nieku būdu neišsuks iš 
pasirinkto kelio. Juk jis tiek 
daug yra žadėjęs fašistams ir 
visai tautai, kad Ttalija pri- 

ivalo žygiuoti pirmyn ir civi
lizuoti Afriką, nežiūrint jokių 
kliūčių.

Bet taip pat daug kas spė
ja atvirkščiai. Mussolini per 
daug akis dūmė pasauliui, 

, per daug grasino T. Sąjun
gai, manydamas, kad ji pa- 
bugs ir viskas bus laimėta, 
įvyko priešingai. T. Sąjunga 
rimtai pasistatė prieš Musso 
linį. To reikalavo Anglijos di
dieji interesai Afrikoje.

Ne tik Ttalija, liet ir pati 
T. S. tarylia laukia Mussoli
nio žodžio.

LIETUVOS PIJANISTO PA
SISEKIMAS ITALIJOJE

ŽENEVA, rūgs. 27. — Pr- 
, ancūzijos premjeras Lavalis 
j šiandien T. Sąjungos tarybos 
! susirinkime pareiškė, kad, jo 
i nuomone, karas Etiopijoje 
, neišvengtinas.

Jis taip pareiškė ėmus svar 
| styti Etiopijos imperatoriaus 
j pasiūlymą, kad taryba skirtų 
• ir pasiųstų Etiopijon komisi
ją, kuri vietoje galėtų'nusta
tyti atsakomumą už gink
luotus susirėmimus.

Premjeras Lavalis tuo rei
kalu pareiškė, kad komisiją 

I siųsti jau per vėlu, kadangi 
karas ten neišvengiamas.

J tai atsižvelgus, taryba 
nusprendė nesiųsti jokios ko- 

< misijos ir toliau kitais keliais 
dirbti už taiką.

Tarybos susirinkime Itali
jos atstovas protestavo, kad 
T. Sąjungos taryba nuspren
dė posėdžius laikinai nutrauk 
ti. Jis reikalavo, kad taryba 
visiškai uždarytų savo posė
džius.

Taryba pasiuntė kablegra- 
mą Etiopijos imperatoriui. 
Jam pataria, kad jis savo ka 
riuomenę laikytų 18 mylių at
stume nuo Italijos kolonijų 
pasienio, kad neprovokavus 
italų. Be to, pranešė, kad gal 
taryba pasiųs savo tėmvtojua 
į tų kolonijų pasienį.

KAUNAS. — Tš Lietuvos! 
kilęs 12 metų pijanistas Po- I 
tašinskis šiuo metu sėkmin- į 
gai koncertuoja Italijoj. Tta-1 
lų radijo taryba sudarė su 
juo sutartį, kad jis duotų pi- 
janino koncertus per 5 italų 
radijo stotis: Milano, Genu
jos, Romos, Floręneijos ir Tu
rino. Pirmasis koncertas Ims 
spalių 14 d.

KATALIKU LABDARYBIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

5 ŽUVO SUGRIUVUS 
NAMAMS

BUENOS AIRES, Argen
tina, rūgs. 27. — Penki asme
nys žuvo sugriuvus čia stato 
miems namams.

KAUNAS. —-Nors ne tiek 
kaip pernai, bet vis tik daug' 
žąsų ūkininkai prisiaugino ir 
šiemet. Kol kas žąsų jokios 
paklausos nėra, ir ūkininkai 
jau rengias jas suvartoti sa
vo reikalams, parduodant, jei 
pirks, tik plunksnas.

PEORIA, III., rūgs. 28. — 
Rytoj čia prasideda viso kra 
što katalikų labdarybių suva
žiavimas. Dalyvaus abu Jo 
Ekscelencijos vyskupai pagal 
bininkai iš Chicago ir daug 
žymiųjų veikėjų.

Gaisras ištiko didelį anglių 
sandelį, 4416 Federal gat. Ke 
lėtas asmenų sužeista.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN- 

KĖS. — Numatomas dailus
oras; popiet kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

SUGRĮŽUS IS LIETUVOS

išvažiuodamas Lietuvon lyg įr buvau 
žadėjęs rašyti kelionės įspūdžius. Dėl to 
“Draugo” skaitytojai jų laukė. Bet nesu
laukė, nes jų nerašiau. Nerašiau, nes nebuvo 
laiko. J Lietuvų nuvažiavau prieš pat Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresų. Kongresas už- j 
dėjo gana daug darbų, kurie užėmė visų ma- j 
no laikų. Pasibaigus kongresui reikėjo pasi- i 
matyti su įvairiais veikėjais, pasitarti, ap
lankyti tėviškę ir t.t. Nors neilgai Lietuvoje 
tebuvau, bet vis dėlto įspūdžių prisirinko 
daug. Kiek pajėgsiu, stengsiuos jais pasida
linti su gerb. dienraščio skaitytojais. Jų ne- j 
rašysiu plačiai ir sistematingai, bet atski- ' 
rais straipsneliais šioje laikraščio vietoje. 
Taip pat ir gyvu žodžiu prie progos steng- ' 
siuos papasakoti apie tai, kų esu patyręs Lie
tuvoje.

Teks parašyti ir pakalbėti ne tik apie i 
Viso Pasaulio Lietuvių Kongresų, bet taip pat 
ir apie tuo metu įvykusį Suvalkijos ūkininkų 
streikų, pasikeitimų kai kurių ministerių, vi- ' 
daus ir užsienių [Militikų. Tie klausimai al
tiniai rišasi ir su ekonominiu klasto būviu, 
dėl to ir apie tai teks vienaAjitų .žodį tarti.

Šia proga noriu tarti padėkos žodį LR-K 
SA Pildomajam Komitetui, ALRK Federa
cijai, dienraščiui “Draugui'’ ii- kitoms orga
nizacijoms, įgaliojusioms mane jas atstovau
ti pirmame pasaulio lietuvių suvažiavime. 
Esu dėkingas p. Pr. Gudui, kuris mane pa
vadavo. Pirmadienyje jau ir vėl sėdėsiu prie 
redakcijos stalo.

Leonardas. Simutis,
“Draugo” redaktorius

RYTOJ SEIMELIO RINKIMAI

Rytoj, rugsėjo 29 d. įvyks Klaipėdos 
krašte Seimelio rinkimai. Tokie rinkimai yra 
buvę praeity ir tųsvk tas dalykas praeidavo 
be ypatingo triukšmo. Užsienis veik nekrei
pdavo dėmesio į tuos rinkimus. Kas kita 
yra šių metų rinkimai. Didieji pasaulio laik
raščiai — dienraščiai ir savaitraščiui plačiai 
rašo, kaipo apie tarptautinės svarbos įvykį. 
Klaij>ėdos Krašto seimelio rinkimai ir yra 
tarptautinės svarbos dalykas. Tokiu Juos pa
dalė Berlyno vyriausybė.

Vokietijos naciu vyriaiisvliė savo dėme
sį nukreipė į rytus ir ten link tikisi pasiva
ryti su užkariavimais naujų žemių. Pirmas 
jiems žingsnis tame užsimojimo yra užgro
bimas Klai(»ė<los. Juo didesnis skaič’us vo
kiečių atstovų pateks į seimelį, juo daugiau 
jnetenzijų turės vokiečiai prie to krašto. Ne
pakenčiamų būdų Berlyno vyriausybė grie
biasi, kad paveikti į klaipėdiečius balsuoti 
už vokiečių sąrašų. Paskučiausia žinia tame 
reikale yra ta, kud pats Hitleris atvykstąs į 
Tilžę ir js*r radio kalbėsiųs klaipėdiečiams 
apie tai, kaip jie turi balsuoti.

Lietuvos laikraščiai praneša smulkesnių 
žinių apie vokiečių agitatorių veiklų Klai
pėdos Krašte. Štai kas rašoma “Lietuvos 
Aide”:

“Pastamoju laiku Klaijiėdos kraštų išti
ko tikra įvairių politinių agentų sloga: jie 
pradėjo varyti aistrina tingų propagandų va
dinamajai “ Einbeitslistei”. Už šį kandidatų 
sąrašų agituoja ne įkalbinėdami, bet varto
ja smurtų ir visai pramanytus teigimus. Ka
rtu leidžia ir įvairius gandus. Pažymėtina, 
kad jie lanko daugiausia nepažįstamus gy

ventojus ir šiems prikalba stačiai nebūtų da
lykų. Per šiuos rinkimus vokietininkai ftebe- 
pasitiki vadinamaisiais pareigūnais, kurie 
būdavo pjiskiriami iš apylinkės ištikimų par
tijai asmenų. Ageutui t. Isųtikiuėja gyvento
jus, esu pasikeisianti krašte santvarka ir pa
skum tiems, kurie nebalsuosią už jų sųrašus, 
būsiu blogai. Agentai dažniausiai lunko tų 
gyventojų namus, kurie susilaiko nuo bet 
kokio i>olitinio veikimo.

“Einhoitslistės” vadai lėšomis nesivar
žo: apmoka lie tik keliones į kraštų, bet ir 
laiko kelius gerai apmokamus tarnautojus. 
Klaipėdoje išlaikomas visas tos organizacijos

Milžinas

ŠVENTOJI MARIJAMPOLE
(Didieji Eucharistinio kongreso įspūdžiai)

Rikiuokitės ir aukokitės! kurie čia mokslus ėjo; davė 
Ark. Jurgis Matulevičius, oiums Petrų Arminų, Žemaitę

I. ir garbingąjį Dievo i amų ar-
Aš visada taip sakydavau kivyskupą Jurgį Alatulevičių,

ir sakau:
— Puošnioji Žemaitija.
— Išdidžioji Suvalkija.
— Linksmoji Dzūkija.
— Ir paprastoji Aukštaiti-

kurie čia Alarijampolėjc pa
laidoti... •

Tie patys — kurie anais 
1930 metais suruošė pas sa
ve Vilkaviškyje pirmų Eucha
ristinį Kongresų, o dabar 1935 
metais savo nuostabioje Ala-

Vizituos Sv. MvkoJo Parapiją

centias ir skyriai Šilutėje ir Pagėgiuose. Sky
riuose taip pat teikiamos visos informacijos Ju'
ir medžiaga projjagandai. Rinkinių propagan- Pasirodo ,kad tai sakyda 
dai skleisti raštinės centre tarnauja buvu- vau tlkn* tie8,b Žemaitija rijampolėje sukūrė tokį Kon- 
sios Sovogo partijos raštinės sekretorė.. tiki ai puošni savo Šatrijos gi esu jau antrų.

kalnais ir Palangos jūromis. —Tai man laimi gražu! Tai 
Memeler Dampfboot ir jo dvynukas Lie- J)žflkija ,inksIna sav„ daiuo. man labai patinka! Ačiū ge Į 

tuviszka Zeitunga ilgiausiais atsišaukimais
ragina gyventojus balsuoti už vadinamųjų 
“Einlieitsliste”. Tie laikraščiai dalinami ir 

ems, kurie jų neskaito.”

mis. “smilcingais laukeliais rajum Dievui užu organizuo- 
ir savo vargingu būviu. Plati tos suvalkiečius... 
ir ilga. mūsų Aukštaitija yra D štai Suvalkijos peisažas, 
visiškai, kaip an delno, pa vaizdas* apylinkės, ir pano- 
prasta savo lygumomis, žemu- raina.
momis, savo Ramygalomis ir Jau sakiau ir vėl drąsiai 
Razalimais... D išdidžioji Su- kartoju, kad numačiau nė vie-

Be y {Mitingo tyrinėjimo ir be ypatingo vajkjja yra tipinį išdidi su- no pilno kaimo su man pri-
__  ~:xi... i x* • i..* __ ~ *

GALIMA. BET NEDAROMA

mokslo visiems aišku, kad šioje šalyje yra 
tiek gėrybių, kad visi gali būti sotūs, žmo
niškai apsirėdę ir visi sveikatingus butus 
gali turėti. Bet taip nėra.

1929 metais, kada klestėjo gerieji laikai, 
tai ekonomistų išrodinėjimais kiekviena šei
myna galėjo turėt jeigu po $4999 į metus. Bet 
tų pačių ekonomistų išrodinėjimais 1G mili-
jonų šeimynų tąsyk gaudavo mažiau, kaip bankrutuoja ir net žydų ran -Į donuoja jau nauji, raudom 

dokanukų stogai...
Ališkai paprastai toli. Už

tai mano suvalkiečiai mede
lius labai mvli ir juos apln»- 

togiais, minkštais brikais, at- kui save sodina. Taip ir ap-
Farmeriai neturi kur dėti gėry bes," o yra rodo visi riebus, raudoni ir augo jų sodybos, taip ir za-

žmonių, kurie neturi ko valgyti. Farmerių rimti. O tikybinis gyvenimas, liuoja madžių vainikai, taip ir
produktų dalis eina niekais, o yra žmonių ° katalikybė pas juos atrodo susidaro rimtas ir išdidus su-
kurie pusbadžiai gyvena. — sveika, nepaliesta, gyva. j valkieeių vaizdas, lų vaizdų

Šių laikų santvarkoje yra dar daug ne- Suvalkiečių katalikybė, man jiems ne gamta užugdė. Su 
tvarkos, kad tokie dalykai dedasi. Galėtų ir į rodos, yra net sąmoninga, or- valkiečiai patys jį sau sukūrė 

ganizuota, veikli ir žengianti savo dartiščiomis rankomis, 
pirmyn. ■ savo šviesa, organizacija

Noriu, kad tai nebūtų ma
no dėkinga panegerika Mari

po $2,009.
'l'aigi vitni gaudavo be saiko perdaug, 

o kiti gaudavo be saiko permažai.

sesnis.
Šiais laikais tas skirtumas yra dar bai- arklių, važiuoja plačiais, pa-

valkiečių būdu, stambiais ū- prastomis ulyčiomis, žardais 
kiais ir kultūra. Išdidi savo ir dūminėmis pirkiomis. Nė- 
organizuotuinu, šviesiu gyve- D'®- Tiktai žaliuoja, bujoja ir 
niinu ir pagaliau katalikiškų- žydi vientisos suvalkiečių so
ja mintimi. Tai nieko, kad ka- dybos, apaugę vaisiniais me- 
psai ir zanavykai dabar pas- džiais, tiktai stovi gausios, pa
kendę skolose, kad jų šimta
margiai ūkiai dabar smunka,

togios, įsirengę suvalkietiškos 
grįčios ir tiktai šen ten rau

kosna pereina — tai nieko. 
Vistiek mano. dabar matyti 
ir pažinti jie važiuoja dvejetą

J. E. vysk. T. Alatulionis, kuris ryt vizituos Nortli Side 
ir 10:30 vai. ryto, “Day Ligbt Saving Time” laikys iškil
mingųjų. sumų Šv. Mykolo parap. bažnyčioje, 1944 \\ alinusia 
avė. Kleb. kun. J. Svirskas su parupijonais pasirengę gany
tojų gražiai sutikti.

Sveikiname gerb. orei. M. Krušą

turėtų būt geriau, bet nedaroma.

KODĖL NEATGYJA STATYBA
savo šviesa, 
kultūra.

— Ir jie šiandienų

ir

tuomi
Iš visų biznio šakų namų statyba yra jampolės suvalkiečiams, ku didžiuojasi, lai Alilžinas juos

mažiausia atgijusi. riuos aš Alarijampolėjc pama- ir praminė teisingai.
— Išdidžioji Suvalkija. 
Sako, kad Alarijampolės Tė

Nuo 1923 iki 1930 metų namų statybai e’au *r stebėjau II \ ilkavis- 
šioje šalyje kasmet būdavo išleidžiama po k*° yskupijos Eucharistinio 
10 bilijonų dolerių. Namų statybai per vie- Kongreso metu š. m. birželio vai Marijonai labai prisidėję 
nūs metus būdavo išleidžiama du sykiu dau- 29 ir 30 dienomis. suvalkiečių sodybų apželdini-

— Noriu, kad teigiamas ir mui. Sako, kad jie pas save 
linksmas suvalkiečių katalikiš- turi gausiausius medelynus, 
kojo gyvenimo įvertinimas bū rinktiniausius medelius, įvai- 
tų tikras faktas, tikras gyve- riausias rūšis. Sako, kad Ma

giau, negu valdžia paskyrė viešiems darbams.
Viena iš priežasčių statybos neatgyjimo 

yra tai ta, kad iš tos biznio šakos dar nesi
mato pelno.

KARDINOLAS APIE PREZIDENTĄ

New Yorko kardinolas Hayes CIevelande 
Eucharistinio Kongreso metu savo viešame 
pareiškime užsiminė apie prez. Rooseveltą. 
Jisai pasakė:

“Prezidento asmenyje mes turime valdo
vų, kurs tiki j Dievų ir kurs nori, kad vįsi 
Jungtinių Valstijų piliečiai tikėtų į Dievų”.

nimas, tikra tiesa. rijonai kadaise turėję papro
Dėl to aš taip nariai ir va- Į tį pagerbti gerus žmones ii 

žiavau į Marijampolės Kon- dėkoti savo geradariams do-
gresų iš savo gražuolės Gegu
žinės, iš tolimosios .Vilniaus 
pafrontės, iš Vilniaus • žemių 
pradžios... Dėl to aš taip drą
siai ir vyriškai žiūrėjau į 
man nepažįstamus veidus, į 
stambias ir apčiuopiamas su-

dovanodami jaunus medelius 
ir skirdami įvairius skiepus.

Tai tiesa. Šventa malonin
gų tėvelių daržų žemelė metai 
metuosna žeidė vaisiniu med
žių daigus — o gerieji vie
nuoliai per rankų rankas

valkiečių sielas* į jų ramias 
ir nesijaudinančias širdis.

— Žiūrėjau — tai viską ir 
pamačiau, ir atspėjau ir pa
žinau...

Taip, tai kapsai, zanavykai!
Tai tie patys, kurie dar prieš 
89 metų visi iš kaimų išėjo 
gyventi vienkiemiais, kurie 

į vienoje žemėje būdami neda- 
I lyjo ir nedraskė savo ūkių, 
į bet palikdavo vienam broliui
' — visi kiti išeidami į mok-! dnUose, 
sius, į amatus, į užkurius. Tie 
patys suvalkiečiai, kurie kur 

’kas aukščiau už mus visus, v- 
jpac už mano Vilniaus kraštų, 
ir apsišvietė ir rtukultųrėjo ir 
pasidarė stiprūs ir stambūs 
ekonomiškai. Tie patys — ku
rie’iš švento ir kilnaus Mari

Amerikoniški laikraščiai, minėdami Eu
charistinio Kongreso užsienio svečius, mini 
ir mūsų tautietį vyskupų Teofilių Matulionį.
♦Sakoma, kad jis via “exiled Russian bishop”.♦ • *

Kinijos provincija Sinkiang paskelbė no- I 
rų susidėti su Sovietų Rusija. Ta provincija 
rubežiuojasi su Turkestanu. Ten gyventojų 
yra 2,900,909.

• * *
Darbo sekretorė Perkins tvirtina, kad 

daugelis biznio ir pramonės vadų pritaria
atgaivinimui NRA.

* * *
Prezidento Roosevelto žmona laikraščių 

raporteriams laikytoje kalboje griežtai pa
smerkė kaia.

* • *
Prez. Rooseveltas, prieš iškeliavimą į 

Pacifiko pakrantes, išsiuntinėjo kai kuriems 
dvasininkams laiškus, prašydamas jų patari
mų ir nurodymų, kas darytina pagerinimui 
jo administracijos.

jau anuo kart sveikinome sugrįžusį iš Lietuvos J. Al. 
gerb. prelatų Mykolų Krušų, kuris viso pasaulio lietuvių kon 
grėsė buvo prezidiumo nariu. Šiuo tarpu sveikiname gerk 
Prelatą jo vardo dienoje, kuri pripuola, ryloj. Ta proga ryto 
Šv. Jurgio parap. parapi,jonai rengia sutiktuvių ir vardo

skleidė tuos nekaltus mede- ' pagerbtuvių puotų, kuri bus Šv. Jurgio parap. salo,,,
, ,, i 1:30 vai. vakare. Sveikiname ir Imkime ilgiausių metų!

hus aplink šventą Marijampo
lę ir toliau per visų Suvalki
ją ir laimino juos 
čiai augtų.

liuoja ir žydi savo sodais ir kaupiamu nuostabiu ir pas- 
kad spar parkais. Gružai ir turtingai, laptingu, dvasiniu, šventu lo- 

| puošiasi ilgomis gatvėmis, šv- biu...
O didi ir gausi Marijam po— Taip ir sužaliavo dabar-1 iesiais rūmais ir miestišku

line Suvalkija. ; vaizdu. Garbingai ir maloniai lės bažnyčia. Šviesios jos sic
— Taip ir Įtasidarė rimta skamba tyra ir minkšta lietu- nos ir skaistus vidus. Ji nu<

ir išdidi. S viską tarme. Ištikimai ir
— Taip ir yra iš- tikrųjų. ; žiningai gyvena 

II. I gyvenimu.

sų- lutos žydi stambiais vazonai 
katalikišku ir nekaltomis gėlėmis. Bažn\ 

čios altoriai kasdien priimi
Bet štai pati paskendusi so-[ — ,Yis tai musų šventoji Nekruvinas Aukas. šituos

parkais pasipuošusi Į Dievo Namus labai myli, nuo 
Visų šitų laimingąjį bei rin- lutos guria ir amžinai jiems 

ktinį Lietuvos miestų, Suval- ištikiinylx\įe ir baimėje tar

Marijampolė.
ir gėlėmis pražydusi, mažo
sios Šešupės juosiama ir pa
čio Dangaus laiminama—sto kijos šventų Marijampolę lai- nauja — mūsų mylimieji Lie 
vi tyli, rami, garbinga ir šven ,mina du platūs ir aukšti ka-|tuvos Tėvai Marijonai, 
ta Marijampolė... tulikų šventovės bokštai. Lai

— Tai mūsų šventoji Mari- mina pati iMarijampolfis pu- 
jampolė... .lapijos motina Imžnyčia.

Plačiai ir ilgai jinai šako-1 Laimina savo jmdangių _______
rimiiiui jampolės miesto davė mums josi ir plečiasi Suvalkijos Iv- kryžiais, laimina iškilmių iliu- Ainft|||W|yn RfiDilinrit 

t ir Basanavičių, ir Kudiikų, gumose. Linksmai ir gyvai ža Tninacijomis, laimina savyje uAnoINKllES DRAUGE*'
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reikale ir šiaip Jau dažnai mi-jškę po visų platųjį miestų, i lėtų padaryti, jei beatostogau- komunistėjusių išgamų, bet, helių nusikrato.

Žodis - Kitas Iš Califomijos

(Pataisa - papildymas prie p.: čionykščius lietuvius atsiliepė. 
A. V. “Po Dešimts Metų Į Kų, gi norėta atsiekti drebiant 

Pacifikų Maudytis”) dvokenčio rusiško purvo ge- 
.. . . ... . v riems lietuviams į veidą!.. Iš

kur gi tas “žinias” autoriusmai 7 turi keletu tikslų, tarp 
kurių būna: jumoristika — 
skaitytojus palinksminti; tei
kti informacijų — objektyviai 
atpasakoti faktus apie keliau
tą šalį; atpasakoti keliautojo 
asmens įspūdžius — kai ku
rios žymenybės tų mėgsta da
ryti; na, ir, pagalios, tik laik-

žinias
sėmė, kad taip autoritetingai 
išsireiškė ir patiekė “tauti
nės mirties” dekretų 1 o>- An 
gėlės lietuviams?

tingavo Lietuvos labui. Var
giai rasis bent kuris Lietuvos 
reikalas, prie kurio Los An
geles lietuviai nebūtų prisi
dėję. Jie net žvmiai prisidė- riose įstaigose, daržininkauja, 
jo prie “Lituanica II” besi- šoferiauja, ir todėl būna sun- 
rengimo Lietuvon skristi. Nors koka vienu kartu daugumų jų 
tame reikale Grigaitis juos la- mitingan sutraukti. Bet vie
lini suvvlė. Truputį pasiteira- tos sųl vgų žinantiems tas pa- 
vęs A. V. būtų suradęs, kad vyksta padaryti. Lietuvių in-

Daugelis turi nuosavus biz-j darni susižinotų su vietos lie- ipalyginamai, su rytų kolonijo- Iš A. V. aprašymo atrodo, 
nius — kriaušiai, barzdasku- tuviais. Jų atostogos būtų į- Į mis jų nuošimtis čia yra ma- kad jisai vien tik su Jonu Mi-
čiai, valgyklų ir viešbučių sa- domesnės ir malonesnės, nes žesnis. Jei kiek daugiau apie liuin tesimatė, todėl tenka da-
vininkai, kiti tarnauja įvai- vietos lietuviai tikrai juos gra juos girdima, tai tik dėl to, ryti išvadų, kad Milius jį “in-

žiai pasitiktų ir pagelbėtų Ca- , kad jie, kaip paprastai, yra’formavo” apie vietos lietu-
lifornijų pamatyti. Svečiai ga-! begėdiški rėksniai ir triukš-! vius. Dabar kodėl J. Milius 
lėtų prakalbėti ir suteikti tau į madariai iš priežasties jų ta-1 taip skaudžiai nusiskundė apie 
tinių pastiprinimų. A. V. būtų msumo ir bemoksliškumo. Jų Los Angeles lietuvius,
tautai pasitarnavęs, jei būtų “veikimų” gyvai palaiko rytų Prieš kiek metų Jonas bo
su vietos lietuviais susižino- kolonijų bruzdelninkai ir ai- vo gabus kriaučius rytuose

čia randasi gražių ir gerų.lie- teligentų iš lietuvių gyvenimų jęs, jiems pakalbėjęs. Beabejo, giniai Rusijos žydelių agita- Karo laiku, jisai, kaipo geras
tuviškų šeimų, tarp kurių pri- darančių (kaip kad yra Chica- 
skaitoma: Minkai, Puišiai (dvi

Trumpai ir suglaustai at- | girnos), Vičai (dvi šeimos), 
sakant, A. V. pareiškė netU- ; yfalinauskai (dvi šeimos), Sta 
sų apie didelį skaičių Los An- i^jai, Bielskiai, Šilaliai, Stru

raščio spaltas užpildyti...
A. V. “kelionės aprašymas”

vargiai pritaikomas bent prie 
kurio virš įvardytų tikslų. Ju
moristika — “Bėdytės” ir 
“Tetvtės” kalbos vargiai tam 
antgalviui pritinka. O rodos 
A. V. yra geras juokdarys. 
Todėl visai nesuprantama, ko
dėl autorius šiuo kart taip 
skupiai tepasirodė su savo pa
linksminimais. Gal būt dėl to, 
kad jisai yra geresnis kalbė
tojas, negu rašytojas?

Jei autorius bandė faktus 
atpasakoti, tai jam visai ne
pavyko tų padaryti. Matomai 
klaidingais šaltiniais naudojo
si, bent tas tikrai pasitaikė 
Califomijų aprašant.

Autorius, Imdamas dailinin
ku - muziku, žmogus gilaus 
jausmo, rodos, galėjo labai 
puikiai ir įdomiai savo įspū
džius atpasakoti. Tas, beabe
jo, jam būtų pavykę jei jisai 
nebūtų bandęs skaitytojams 
“informacijų” teikti.

Žinant A. V. esant geru vi 
suomenės darbuotoju ir radio 
skelbimų vedėju, vargiai būtų 
galima jam primesti negražų 
tikslų — tik laikraščio špal- 
tas užpildyti. Jisai gerai su
pranta vietos vertę laikrašty. 
Tad, padarius apygerę analy- 
zų visgi, kaip matyt, nepavyk
sta jo rašiniui tikslų surasti.

Šiuos žodžius rašantis pil
dai įvertina A. V. gabumus ir 
nuopelnus Lietuvai ir lietu
viams ir todėl nei nemano jį 
užgauti. Perskaitęs šias pa
taisas ir papildymus, beabejo, 
autorius sutiks, kad jo raši
niui tas yra labai reikalinga.

Califomijos Lietuviai
Pirmiausia reikia būtinai pa 

taisyti Califomijos lietuvių 
“aprašymų”. A. V. (“Drau
go” No. 199) labai skaudžiai 
Califomijos lietuvius užgavo 
sakydamas kad jie “daugu
moje yra Rusijos piliečiai. A- 
pie Lietuvų jie ir svajot ne
svajoja. .Jie vadina save ko
munistais”. Toliau autorius 
rašydamas apie Jonų Milių 
sako, būt jis “įklimpęs į gyve
nimo pelkes vien dėka suru
sintiems lietuviams Los Angie 
les”. (Mano pabraukta).

Čia jau netik autoriaus pra
silenkta su tiesa, bet nedova
notinai apšmeižta gražus bū 
relis gerų lietuvių Los Ange
les mieste. Tiesiog nesupran
tama, kodėl A. V. taip apie

Jei A. V. būtų daugiau pa
siteiravęs apie čionykščius lie 
tuvius, būtų sužinojęs, kad di
delė didžiuma jų yra geri lie
tuviai. Jie z‘ia yra neblogai 
susiorganizavę, turi du tauti 
škus pašelpimus klubus, susi
vienymo kuopų, seka Lietu
vos ir lietuvių gyvenimų i 
stengiasi jame dalyvauti. Jm 
aktyviai dalyvavo įvairių an

goje ir kitur) čia visai nėra. 
Vietos keli inteligentai užsiė
mę savo profesijomis dirba 
sunkiai bekovodami su gyve- 

ngiai, Dumšai, Ratkai, Kaspa- nimu ir nedaug laiko tegali i
rai, Paulikai, Petruliai, Pociū- lietuvių reikalams pašvęsti.! 
nai, Starkai, Lubinai, Bakū- Šioji kolonija randasi virš 
nai, Kasaliai, Vasiliauskai, poros tūkstančių mailių nuo 
Vizbarai, Sapaliai, Šmulkščiai didesnio lietuvių centro ir jo-1 
ir bent keletas tuzinų kitų kios- tautinės paramos iš nie- ' 
gerų šeimų ir dar daugiau pa- kur negauna. Iš spaudos daž- 
vienių. • riai matoma, kad čia atsilan-

Los Angeles lietuvių pade- ko dvasiškių ir pasauliečių 
tis yra keista. Čia jie neturi inteligentų ir šiaip jau dar-

bent porų tuzinų naujų “kos- toriai.- Vietos svetimtaučių ko lietuvis, būdamas geroj mp 
tumerių” būtų išsivežęs. munistai irgi priduoda jiems deginėj padėty, panorėjo ak-

daug moralės paramos, žino- tyviai dalyvauti Amerikos lu
ina, iškaulydami nuo lietuvių tuvių organizuotame darbe Lie 
daug medžiaginės paramos, tuvai laisvę atgauti. Dalyva- 

.. , •• : Tie apakinti, bemoksliai, be vo įvairiuose seimuose, suva-
, . I doros ir be tvarkos išgamos ziavimuose, patsai savo įslai-pijų ir kitokius sumanymus j .............. . . ,.... „ , ... ... . 1 bando įsibnauti 1 tautines or- das apmokėdamas. Jonas vi-siule. Bet pasirinkę kiek pt 1 < ‘ r

nigų iš vietos geraširdžių lie-'j
tuvių grįžo iš kur atkeliavo
ir daugiau nebepasirodė. To-Į.™ , . , , , , . A ,.
dėl, tokie nuotikiai privertė J‘ems ka,P kada Pav’'ks,a- bet von .r ten bandė e,-bei ta d. 
čionvkščius lietuvius būti at-

Tiesa, praeity čia buvo “at
silankę” kai kurios rūšies bruj 
zdelninkai ir pasisiūlė organi-

‘dar

ganizacijas (ypač kuomet ten suomet buvo pilnas gerų no-
'būna pinigų) ir jose savotiš- rų ir darbštumo. Vėliau jisai 
kai “šeimininkauti”. Tas net pakartotinai vyko Lietu-

sargesniais su įvairiais 
buotojais”, organizatoriais ir J/

neilgam, nes tautinis gaiva
las pabtin m :r tuoj nuo feiur-

rbti.
(Bus daugiau '

viešųjų lietuviškų namų, ne- buotojų atostogauti. O kaip pinigų rinkėjais.
kų rinkime, laisvės paskolo’- turi parapijos, gyvena išsibla- daug naudos jie lietuvybei ga- Tiesa, randasi kiek ir su-

nSfl

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS su ŠOKIAIS
Sek m., Spalių-Oct. 13d., 1935

GIMIMO PANELĖS ŠVČ. MARIJOS PAR. SVETAINĖJ 
68th ir So. Washteriaw Gatvių

Muzikalę dalį programo išpildys Sasnausko Vyry Choras ir žymūs solistai dainininkai

Koncerto Pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai Prasidės 8 vai. vak.

=35

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 bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100

O!S RUDENIE IŠPARDAVIMAS
EINA VISU SMARKUMU

PROGRESS
RAKANDŲ KRAUTUVĖJE

Didis pasirinkimas 
visokių naujų Piano 
AKORDTONŲ, nuo

>18.95
ir aukščiau.

Lekcijos dykai. 
Lengvus išmokėjimai

Šis naujos mados labai gražus 
Parlor Setas
vertas iki $D0, už S4A.5O
3-jų dalių Modernistic Miegamų 
kambarių setai 
po

3-jų dalių lovos įrengimas, 
kai0 parodyta: graži meta 
line lova, garantuoti coil 
lovai springsai ir springsi 
nis matrasas; viskas verta 
$25.00, dabar parsiduoda už

>19.95

Šis C r o w n išdirbystės 
naujausiom mados Gesi- 
nis pečius lengvai vertas 
$65.00, parsiduoda tik už

Kiti naujos mados Gesi- 
niai pečiai

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Didelė Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų.

J. KALEDTNSKAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
TEL. VICTORY 4226
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mh@ J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIŲ 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Rūgs. 29 d. — Šv 
pa rup.

Spalių 13 d. šš. Petro 
Pauliaus parap., Chieago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap.

Spalių 20 d. — Šv. Pranciš-

TEISIŲ SKYRIUS “CALL FOR MR. BINGO”

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS J r taip, tur būt, buvo visų 
---------- mielų nedėlios dienų, ba, kaip

I POaiT KtfoO u>HAT iT iŠ Agour 
ne Tukt 7b Attoact 
Tac um?icS - goT ceeA.cc/ c 
Cam't <io ADVogecees uitrout 
įMen FAiUAiG Ate oee/e

LOOKS, I SUPfOi^-ReA.teV 
l’T'S MOST č’eovOKirtCa.’.

Mykolo 1 Lapkr. 3 d. — šv. Antano 
parap., Kevvanee, III.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano
parap., Oinuha, Neb. , J^L. Per penkis metus dir- ,

Lapkr. 11 d. Sioux City, ibau dirbtuvėj. Prieš pradė-

ir

kaus parap., Indiana llarbor, Mo.

Iowa.
Lapkr. 13 d. Kansas City,

Veda adv. Charles P. Kai, 
6322 S. Western A v., Cligo.

Kokia šeėstis mus patiko, pačios navynos svietui pasi 
Kad skridimas jau įvyko, gyrė, “diena užsibaigė Dr 
Gerkim, draugui, balia- Russell ir jo jaunavedei šo- 

[vokim, šokant tdkstratų.”
Susikibę tancavokim! Kažin kų biednas Vaitkus
Ųrata drata drata tata būtų pas&kęB eieilistams ii J
Visi šokime fakstratų! Aitasso cinams, kai suvargęs.'

Šitokį l'ilinimų, tavorščiai, šiaip taip nusileidęs, kirviu' 
gauni pasiskaičius eicilistų po Lituanikos duris iškirtęs iri 
peras apie įvykusį ir — ne- atsistojęs ant airišiu žemės 
pavykusį skrajų. Pasirodo, būtų žinojęs,
kad eieilistams tas sk rajus bu Čikagos cicilistai, kai kurie 
vo tikra mučelnyčia ir dabar, Altass cinai iš to džiaugsmo 
įors skrajus tikslo, kokiam bangaloj prie Kentukės bate- 
buvo strajinamas per du me- liukų Zuzanas gieda ir lak
tus, nepasiekė, ale dėl to stratus šoka.
džiaugsmo, kad nusikratė anos ---------—
bobos paršelio, kaip sako- Kumuojamas depresijos Ka

, Ind.
Sjialių 27 d. — Šv. Antano 

parap Cicero.
Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa- 

rup., Spriug Valley, III.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. (A. Lin-

siant dirbti buvau pilnoj svei
katoj. Mano darbas yra šli, 
puoti geležį, nuo kurios smul
kios dulkės mane pagauna. Aš 
pradėjau laipsniškai sveikatoj

CAll 
FOR

Bingo!

SENIS S. SAKO:-
Kaip matosi mes, katalikai,

kad tuo metu A,nerik°je neatsiliekame žur
nalistikos srityje. Amerikoje 
randasi 310 katalikiškų žur
nalų. Čia, žinoma, neįskaito
ma parapijų, mokyklų ir dr- 
gijų leidžiami laikraščiai. Ti
kėkite, ar ne, katalikai išlei
džia net 9 dienraščius. Anglų

kus, 12259 Emerald Avenue. pulti žemyn. Gydytojas pasa- 
(Tel. Pullman 1200). !kė, kad mano plaučiai jau pa-

Kun. A. linkus gadyti. Ar galėčiau gaut koių įI I
kitų atlyginimų negu einant?

Compensationikos. Žydai turi net 1,044 sina
gogas.

Miestas vandenį gauna ’•-? 
Ashokan rezervuaro, už 92 
mylių į šiaurę ruo miesto. 
Požeminiu tuneliu šis vanduo 
ateina Catskill vandens siste
ma kainavo 193 milijonus do
lerių.

Gi kų pasakysite sužinoję, 
šių naujienų f Times Square į 
požeminę stotį (Subway Sta- 
tion) įeina ir išeina daugiau

■>

ma priklode, jie iš skurų ne- zys Sondaitis .eina pas savo/allja katalikiškas dienraštis
riasi kaimyną Pūkį Mondaitį „r-j J"* “k venas “The Catholic j kaip 513,.000 anom,.

Lakūnui Vaitkui ištisų die- gaiš pasiskųsti. I Daily Iribune .
lai. : .. .. „i u’.,..,. l.iu„ Kitataučiai žurnalų savaitinų ir naktį kovojant su rude- — Kas tau Kazj, — klau- *

nio šturmais ant marių ir lai- šia Mondaitis, — dėl ko taip 
mingai nusileidus ant airišiir išblyškęs! 
žemės, aroplanų sudaužius ir — Bloga. Jau kelinta nak- 
dar nežinant tikrai, ar laku- tis kaip nemiegu. Jei iki kito 
nas iš to k rėš išėjo visiškai antradienio negausiu pasko- 
nesužeistas, susirinkę banga- los, paliksiu ubagas; reikės 
loj cicilistai ir kaikurie Altas- atsižadėti namo ir visko, 
so cinai, dėl Vaitkaus “lai- — Tai kodėl tu anksčiau 
mes’’ ir “pasisekimo” kėlė į pas mane neatėjai? — sako 
palubes stikliukius ir traukė:

Gerkim po mažiukų,

nių, mėnesinių daugiausia iš
leidžia vokiečiai, net — 17. 
Paskui seka lenkai, čekai, pra 
ncūzai, lietuviai, italai ir sla- 
vokai ir kiti.

Cbestertonas, žymus katall 
kas -atsivertėlis, sako, “kad 
veik visos naujosios mintys y- 
ra vien senosios klaidos”. Ga
lima čia šį-tų pagalvot, jei no
rimą.

Gerkim po mažiukų,
Iš Kentukės bateliuko.
O Zuzana, o Zuzana, 
Kiek linksni vbės dabar

Viso išleidžiama 113 savai
tinių, 131 mėnesinių ir 31 ber- 
taininių laikraščių. Skaitytojų 
vieni turi daugiau, kiti mtv 

M.ond'aitis. žiau. Kolumbo Vyčių žuma-
— Ką?! — džiaugsmingai Jas “Columbia” turi per 610,- 

sušuko Sondaitis. — Argi ga-1 ųpo skaitytojų.

[mums! go.

Įėjai paskolinti man pinigų?
— No, visai no! Bet aš tu

riu puikių liekarstų dėl mie-

įdėta
metus
vertės

KAIP ŪKININKAUJA AME
RIKIEČIAI LIETUVOJE
Lietuvoje nemaža amerikie

čių kapitalo yra pramonėje 
“Drobė” Lietuvos aulinio pra 
monėje jau virto vyraujančia 
įmone, kuri kasmet išleidžia 
vis geresnės kokybės gami
nius, pajėgiančius konkuruoti 
net su angliškomis medžiago
mis. Tačiau daug daugiau ka
pitalo amerikiečiai yra įdėję 
į mūsų žemės ūkį. Didžiųjų 
Amerikos miestų triukšmas, 
•pašėlęs tempas juose nejsten- 
gė nugalėti įgimtos meilės 
prie žemės. Juos, ir suatneri- 
konėjusius, traukia prie Lie
tuvos dirvų, kur erdvu, kur 
lengva kvėpuoti. Nemaža a- 
merikiečių lietuvių, aplinky
bių verčiamų gyventi Ameri
koje, Lietuvoje turi dvarus ir, 
kai tik jmsitaiko proga, jie 
skuba juose pailsėti. Tačiau

Be abejonės, tie laikraščiai 
daug gera įveda gyvenimam 
Popiežius Leonas XIII pasa
kė: “Geras katalikiškas laik-

d augiau tvarkos rasi pas vi- rd^s yra nuolatinė misija .
dutinį ūkininkų. j° kardinolas Laobre net taip

P. Poeių ūkis nupirktas pareiškė: Laikai vien bažny-
prieš dvejus metus. Jis kaip 
tik buvo iš kategorijos tų, kil

čių statymo ir altorių puoši
mo praėjo; vienas dalykas y

Viename laikraštyje 
žinia, kad prieš kelis 

, vagys pavogė $35,000 
i “pilių” nuo galvos skaudė ji- 
' mo.

Tai bent jiems gaivas skar
dėjo!

Empire State dangoraižis. 
New Yorke, susideda iš 6,500 
langų, 10,000,000 plytų 
60,000 tonų plieno.

ir

Italija žada dainuodama ei
ti į karų. Taip išsireiškė dik-

rie turi apleistą vardą, Tačiau . ra ^“blausias - pripildyti'tatorius Mussolini. Bet kad
'ar dabartinis ūkio stovis gali'«««* laikraščiaisPo, nereikėtą verkiančia, gr,žf la 

i... e...; i niežius Pijus IX sako: “Kibent kuo nors tų netvarkų pri-11,le^ius Piju
minti. Puikus privažiavimas, 
gražūs — vieni aptvarkyti, 
kili visai nauji trobesiai, rū
pestingai prižiūrimi gyvuliai. į 
Sodelyje alėjos net su stalu ' 
ping-pongiii, nes be sporto a- 
merikieč.io neįsivaizduosi. Vi
dujinis namų įrengimas toks, 
kokio gali pageidauti kiekvie
nas kaunietis. Kiekviename ži
ngsnyje ūkyje tvarka, švara, 
jame ryškiai matoma rūpes-

daugelis amerikiečių jau yra jusi. Jei ir nedaug kas pasi

‘Kiek- karo.
vieno kataliko yra šventa pa
reiga paremti katalikiškų spau 
dų ir jų kuo plačiausiai pa 
skleisti tarp žmonių”.

Kalbant apie New Yorkų, 
reikia pasakyti, kad jame yra 
daug interesingų dalykų. Ga 
uitos istorijos muziejų prie 72 
gatvės kasmet aplanko per 
milijonas žmonių.

Tame didžiame mieste yra

AKIŲ GYDYTOJAI:

tinga, darbšti šeimininko ran- virš 50 skelbimų agentūros, 
ka. kurios mėgina žmonėms par-

Krizės ūkis nežino. Jo su-Įduot nuo mažiausio, iki pat 
tvarkymas daug pinigo lr da-i didžiausio dalyko. Viena firma 
rbo pareikalavo, bet jau da-1 specializuoja net pelenų par- 
bar to vaisiai pasireiškia: ū-
kis po dvejų metų balansuo-

davimu! Be to, yra veik 20,- 
000 policijantų, kurie saugo
ja žmones nuo vagių ir galva-

nuolat įsikūrę Lietuvoje ir se-' lieka, užtat sau ir šeimynai žudžių. Policijantų užlaikymas
kmingai ūkininkauja. visko užtenka.

.. x .. _ T> x ... . į — Dirbti visur reikia —Netoli uz Petrašiūnų, pake- , ..... ...,•, _ - v 1 KCiiiiininRas. ( kis y*
į Rutnsiskes, yra gražus .._ . . patingai didelio darbo ir pne-Pocių ūkis. Jis, palyginti, ne* .... , x , .žiūros reikalingas, bet kaip

liui

ra didelis — 40 ha. Tačiau a- 
pylinkė gali didžiuotis tokį ū- 
kį turėdama. Jei vykdamas j 
amerikiečio ūkį klausi, ar yra 
skirtumo, tai privažiavęs tuo
jau įsitikini, kad taip — jo 
yra. Ar maža mes turime cen
trų su daug didesnių žemės 
kiekiu, bet kaip jie atrodo? 
Dažnai apleisti, apirusius tro
bos, netvarka, nešvara. Daug

miestui kainuoja per $60,000,- 
000 į metus.

Manytum žmogus, kad tiek 
policijantų nebūtų reikalinga, 
kadangi mieste yra 2,600 baž
nyčių. Iš tų tik 430 katalikiš-smagua ir malonus jame gyve

nimas, ypač vasarųt
Tai ne vien žodžiai. Pociai svotai, automobiliu nusigabe-

ištisus metus praleidžia ūky
je, juo rūpinasi, gyvena.
Pavyzdingas sugyvenimas su 

šeimyna. Seimininkai į savo 
darbininkus žiūri kaip į šei
mos narius. Teko būti dviejų 
ūkio darbininkų sutuoktuvių 
liudininku. Seimininkai, kaipo

no jaunavedžius į Rumšiškes, 
kur buvo atliktos sutuoktuvių 
ceremonijos, pa/sivežė vėl na 
mo ir abu į garbės vietų už 
stalo pasisodino, tarp gausin
gų savo svečių iš Kauno. Gra
žus, tikrai lietuviškas kaimo santykių reiškinys. K.

“ Workmens 
Act”?

ATS. Užsiėmimo ligos arba 
“Occupation of Diseases Act 
wąs receutiv heH unconstitu- 
tional by the Supreme court 
of Illinois”. Tokiu būdu jūs 
galit tiktai gaut pagalbų su
lig vadinamo “Wcrkmens Co
mpensation”. Jei būtų guli
ma .rodyt, kad ir daugiau žnu 
nių gavo tokias ligas, tada, 
manau, būtų galima išimt cia- 
sifikacijų ir skųst senąją te
orija, kaip mes vadinam “co- 
mmon law action”. Kreipkis 
prie patvrusio advokato. Gali 
laimėt už praradimų sveika-'
t°s’ S KL. Esu savininkas namo. džiugų. O jei tas daryta be jū-

KL. Per kelis melus ture-, Išnuomavau vienam žmogui, sų autoriteto ir nebuvo kalba- 
jau draugiškus ryšius su vk -. kuris pavertė jį į viešbutį. ' ma, kad jis iš to namo viešbutį 
nu vaikinu. Buvom sutarę ap- Nuomininkas pridėjo daug pa-1 darys, tada gali būti (consent 
sivest. Po sutarties aš pade-i taisymo prie to namo, prive- bv implication). Patartina ta- 
jau daug išlaidų ir buvau vie-idė visokių paipų, įvedė šilu- nistai atsilankyti pas advoka
tai pranešus, kurių dienų į- mų ir, galų gale, neužmokėjo kjaut.hną igri§
vyks mūs vestuvės. Bet pas- už darbų ir medžiagų. Dabar
kutinę dienų vaikinas man pa-1 agentai kabinasi prie manęs 
sakė, kad jis permainė mintį i ir žada skųst, jei aš neužmo-

kėsiu už medžiagų. Aš nelie- Tel LAFay«te 7450 ’

DR. F. C. VVINSKUNAS

MKre A op'/ OHO TkiMvtf Pm.17. 
MO(t£ ThaaJ iT CfAlVI iSli

T

1
J

LIETUVIAI DAKTARAI:

/

ir nemano vesti. Ar galiu skų
sti jį už žodžio sulaužymų ir j piau jam namo taisyti 
manęs pažeminimų, ' ATS. Sunku atsakyt į šį

ATS. Mūsų valstybėj vėliau i klausimų, kadangi neužteku
sia yra perėjęs įstatymas, kad nai paduota faktų. Bet jei jūs 
negalima gauti jokio padarv-1 davėte jam šiokį - tokį autori- 
to nuostolio, jei vyras, arba j tetų, o, gal, jūsų lysas duo- 
mergina, sulaužo vedybų su da jain autoritetų taisyt, to 
tartį kiu būdu jūs atsakote už ra?

AMERIKOS LIETUVIO DAKTARU DRAUGUOS NARIAI:

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

Tel. CANal 0402

Ofiso Cnnne 
PROapafl tfeyc

Rea. and Office 
2359 S. Leavitt 8t

CANal 0738

Tel CANal ««67
Res. PROspect 6659

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMI.YHICAL.IjY akju 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, i

’ svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ' 
mo, skaudamą akių k&rftt), atitaiso 
trumparagyst* Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaainlnavimas daromas su ] 
elektra, parodančia mažiaustaa k lai- | 
das. • Spcclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsumas. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedčlloj nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimą akys atitaisomos be akinių. 
Kainos piginu kaip plrmlnn.
4712 SO. ASHLAND AYE. 

Phone Boulevard 7589

OR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and MURGBON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOUKS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAP

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo S iki m v-,h 
Ned«llomla pagal sutartį 

Ofiso talef. BOUlevard 782<i 
Namų tel. PROspect 193"

Ofiso Tai.: PROspsot <374 
Rea. Tai.; HEMlock (141

Resld.: 2516 W. 6»th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir S:30 iki 3:10

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED STREET 
RealdencIJa 6606 8o Artesian Avė

Valandos- 11 ryto Iki 2 popiet 
4 Iki 8 y vakaro

Tel. CANAL 6122

OR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo I Iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutartį

Ofiso: Tel. LAFayette 4i»17 
Rei: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Puned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
8eredoj pagal šutant

Tel. Ofiso BOUIevard 5618—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:30-3:30
756 WEST 35th STREET

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRglnta 0084 

Ofiso vai.: I—1 Ir 6—8 p m 
NedAllomla pagal sutartį

J V A 1 R o B DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURICE KAHN

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel GROvehill 0817

6924 8. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 lr 7-0 vak.
Ketv. Ir Nedėliomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

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

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

S lubos
CHICAOO. ILL 

OFISO VAI-ANDOS
Vai vakaro Nedfilinmis nėra Nuo to 'kl 12 vai. ryto, nuo t Iki 41 vai. vaaaro. rteaeiiomis nėra |r nu# ? (k| |;M 1
skirtų valandų. Room 8. vakaro NedOlIomla nuo 10 Iki u

Phone CANal valandai dieną
MlDvar »M0

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4631 SO. ARnLANI) AVĖ

Tel. TARds 0994 
Rea.: Tel. PLAae 9446

Vaiandoe:
Kuo 10-10 ♦. ryto; 1-0 Ir 7-0 ». v.
tfądOUomlg aną 10 Ud II dieną

Tel. LAFavette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Vaiandoe: Nne 9 Iki 10 rytėtą «■» jIki * popiet — I Iki |:IO ~tndOII«mįo iki t aa
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VYTAUTO- I) A H Ž E — i* 1 K N 1 K A S t’ O PI E T P I K Y A K A K E

I i
Tai Ims tikras pabaigtuvės: Old Taimerių Muzika gries visokius taurius. Valgių su (iry

liais ir Svogūnais 'l'ušinlų. J arbarko-K uuno ir Zemaitiškių Gėrimų. Ibis rodoma 2 skridimo 
sparnas. — Duodama Dovanų, etr.— etr.— Ir slaptybių bus. Pradžia 3 P. M. —Įžanga ma
žutė. Kviečiame Visus — Visas, KLEBONAS — Kl'NIGĖI J Al IK KOMITETAI.

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS VIETINĖS ŽINIOS
NEBŪKIME KITŲ VERGAI

Matote gražų Ad. Bernadi- 
šiaus skelbimų “Drauge”? Jis 
laikas nuo laiko, mums prime

AW kr

sti klebonu. Sakos, labai pa- i 
tenkintas d-ro Simonaičio li-! 
gos diagnoza ir gydymu. Kun. 
Vaičūnas sakosi gerai jaučia
si, bet dar uždrausta daug ka-'

J. E. VYSK. MATULIONIS 
NORTH SIDE

brolius lietuvius paraginti. Šį- ir linksniai praleis. Be to, jau- i 
met kaip tik turėsime progos sitės, kad daug gero tų dienų 
išgirsti apie Lietuvos padėtį padarė, paremdami Sv. Kaži- 

suteikus ganytojiškų palaimi- ir Vilniaus kraštų iš tų žino- miero akademijų,
nimų. Dėl tos priežasties ko- n,,J> kurie kų tik yra sugrįžę Tat, kas gyvas, visi trauki-i 
lonijoje eina didelis bruzdėji- ls Lietuvos ir buvo nuvykę net t te ateinantį sekmadienį, rūgs. 
mas, kad tinkamai pasitikus I PaU Vilnių. 29 d., į Vytauto daržų. Nesi-
brangų svečių. Draugijos sau- Todėl lietuvi, nortlisidieti, I Spėsite atvažiavę. Vaikučiai 
kia nepaprastus susirinkimus, nepamiršk atvykti į Šv. My

Parko L. \ včių kuopa rengia 
II metų sukaktuvių rudeninį 
šokių vakarų. Grieš Lon Ita
lam ir jo “Virginia Ambas- 
sadors” orkestrą.

Sekmadienį, rugsėjo 29 die-
lbėti. Klebonas taip pat sako, na, pripuola Šv. Mykolo Ar- . . ,

na, kad apsirūpintume.., an- km. kitlll. puiki^ prįe. ,;angelo kveut(. Min-ta ^(>nn valdybos renkasi , posėdžius į kolo parap. svetaine.
imis žh-inn, kol dar yra gra-j ži,-lrif bfl(l) „a|i„,., aurasti> kai nortilsidieeiams v,,, at„,inti; ' .‘“'P \“®*> pMųMJOJe <••■>■> I Lletuvytis

!US oras. Dabar patogus lai- vra lig01liams (l.ikiama Šv. na, nes ji yra jų parapijos i pr,ls‘re"glnla8 l’r‘» dlJelnl
kas pirkti anglis. Žiemai užo- |<ry2iaos ligoninėje. Seserys globėjo šventos diena. Bet šį-! 1 UU^'

Kazimierietės ir jų priežiūrų- met ji turės būti labiau jiems 
atmintina, kadangi tų dienų 
atlankys mūsų bažnyčių do 
Ekscelencija vyskupas Teofi-

dykai gaus “balloon.” O-ga

jus bus daug brangesnės. Lie
tuviai turėtų žinoti, kad ang
lis įcikia piikti tik iš tų jar- ijgOnjuį tarnauti ir jį prižiu- 
dų, kurie skelbias Diauge . kad teikus jam geriau-

Mes, ciceriečiai, daug turi- sios priežiūros ir tikro moksli- 
me apie savo namus anglių Sko slauginimo. Garbė lietu- 
sandėlių, bet ar daug mes jų viams turėti tokių įstaigų — 
matome skelbimus “Drauge”? ligoninę. Deja, ne visi lietu- 
Jie garsinas tik anglų spau- viai dar moka įkainuoti savo 
doj. Bet daug lietuvių perka įstaigų. Kai kada važiuoja į lyvauti pamaldose. Taip pat 
iš svetimtaučių anglis. Nežiū- tokių ligoninę, kur nei gali su- prašau, kas tik galėsite, tų 
ri, nors kai kada ir blogesnės kalbėti, nei gauna tinkamų dienų priimkite šv. Komunijų 

kaip nuo savo priežiūrų. Sako, svetimtaučiai

je slaugės yra pasišventusios Spalių 9 d., tuojau po vaka
rinių pamaldų mūsų parap.

RĖMĖJU piknikas
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų dr

! L. VYČIŲ 112 KUOPOS 
ŠOKIŲ VAKARAS

Rugsėjo 29 d., Gimimo Pau 
šv. parapijos salėj, Marųuettc

liūs Matulionis, kuris joje ir 
sumų atlaikys, 10:30 valandų 
ryto.

Kviečiu visus northsidie-, 
čius, lygiai ir pašaliečius, da-

svetainėje įvyksta Vilniaus už jos pikniko komisija praneša 
' grobimo 15 metų paminėjimas, kad piknikui viskas jau pri
kuris rengiamas su tai dienai ruošta. Pastarame Centro sus
pritaikintu programų: kalbo
mis, dainomis, deklemaci jo
mis. Visų šioje apylinkėje gy
venančių lietuvių šventa prie
dermė atsilankyti į tų sukak
ties minėjimų bei atšalėlius

me pasirodė, kaip gražiai sky
riai piknikui ruošiasi. Laukia
ma tik didelės minios žmonių 
suvažiuojant sekmadienį, ru ' 
gsėjo 29 d., į Vytauto daržų. 

Atsilankusieji laikų gražiai

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

Komisijos nariai: S. Šaulin- 
skas, J. Juozaitis, P. Šneku
tis, B. Yutlis, A. Benieckis it 
R. Tuniasonis, kviečia visų 
Chicagos lietuvių jaunimų at
važiuoti pasilinksminti. įžan
ga 35c. Pradžia 8 vai. vaKare 

Komisija

PUIKIItE.NGKIT DĖL ŠALTO ] 
ŪKO DABAR

Pasinaudokite 
MOŽOM 
KAINOM

PEOPLES
KRAUTUVĖSE!

nusies gauna 
žmogaus.

A. Bernadišius yra mūsų 
tautietis. Jis remia mūsų pa
rapijų, mūsų spaudų; visada 
dalyvauja mūsų parengimuo
se. Jis samdo lietuvius darbi
ninkus, o ne juodukus, kaip 
svetimtaučiai.

Jei mes, ciceriečiai, visi pi- 
rktumėm anglis tik iš A. Ber- 
nadišiaus sandėlių, jis galėtų 
duoti darbo dar keliems lie
tuviams. Dėl to visada daly
kime biznį su savo žmonėmis. 
Pirkime nuo savųjų. Nevergau 
kinie kitiems.

Visų mūsų turi būti obal- 
sis: Savas pas savąjį.

net verkdami prašosi, kad 
juos seselės priimtų į šv. Kry
žiaus ligoninę. Matote, čia 
dažnai pritrūksta vietos. Kle
bonas sako, kad negalįs su
prasti, kaip tos seselės gali 
sveikatoje ištverti tiek daug 
dirbdamos. O jos visuomet li
nksmutės, dar moka Ir kitus

Pora kunigų svečių jau šeš- j 
tadienj atvyks po pietų ir pa
dės išpažinčių klausyti. Pas: 
naudokite proga.

Išpažintys ims klausomos 
šeštadienį, rugsėjo 28 dienų, 
nuo 3 iki 5 vai. po pietų ir 
vakare nuo 7 iki 9 vai.

Mišios sekmadienį bus lai
komos 7, 8, 9 ir 10:30 valan-

prajuokinti. Te laimina Die- dų sulig seno laiko, tat yra 
vas jas ir jų šventus darbus. “Day Liglit Saving Time”.

--------  Mišparai įvyks 3 valandų po
Mūsų klebono varduvės į- pietų.

vyks kitų pirmadienį. Kažin, Kun 
ar galės dalyvauti savo var
dinių dvasios puotoje, giedoti 
Mišias šv.

Sveikiname klebonų šv. Je-

J. Svirskas, klebonas

Laikui bėgant pakalbėsime ron,mo, ,1° vardinių dienoje, 
apie kitus Cicero biznierius ir Linkime ilgiausius metelius su
profesijonalus. Tėmykite! mumis gyventi.

IR VĖL NAUJAS SKAI
TYTOJAS!

Rūgs. 28 d. visi važiuosime 
į Vytauto daržų į taip vadina
ma Šv. Antano parap. “Old

Ryt mūsų parapijos bažny
čioje metiniai Šv. Mykolo- at 
laidai. Šv. Ražaneiaus draugi
jos narės, kada pasinaudojus 
Dievo malonėmis, nutarė in 
corpore eiti prie šv. Komuni
jos rytų per pirmas šv. Mi
šias.

Visos narės malonėsite su
sirinkti 7:30 vai. ryto su drau

_______ limes pienie”. Sako, tokio pi- gijos ženklais parapijos nioky-
“Draugas” pradėjo lankyti kniko dar nebuvo. klon. A. K., rast.

kasdien A. ir P. Katkų name-
1420 So. Cicero avė. La- Sekmadienyje Mykolo Rūgs. 29

puiku! Šatkai jau seniai šventė. Sveikiname visus Ci- globėjo Šv. Mykolo diena. No
pageidavo “Draugo”, bet tie ceros Mykolus jų vardinių 
blogi laikai vis sutrukdydavo. Pr°&a- Sveikiname didžiai ge- 

šatkus galima priskaityti ,r^- Pral°tų kun. Mykolų Kru- 
prie inteligentų. Jiems kai tilu Ilgiausių
ir buvo reikalingas “Drau- sveikatos, 
gas”. |

Pas visus lietuvius turėtų 
būti “Draugas”, o ypač pas 
inteligentus, biznierius ir pro
fesijonalus. į

A. šatkienė rimta sųjungie- 
tė. Darbuojasi visur, pagal sa
vo išgalės. Kai kada paraštę 
ir žinučių “Draugui”. Būtų- 
gerai, jei ji dažniau rašytų.

P. Šatkus vienas iš rimčiau
sių politikierių. Savo- rimtu
mu užsitarnavo gerų darbų.
Kai kurie lietuviai nemoka 
politikuoti, pešasi tarp savęs 
ir nežino už kų ir dėl ko. Taip 
nėra su Katkum. Jis su vuais 
moka geruoju sugyventi.

Rap.

GARSINKITĖS “DRAUGE

Sužinota, kad gerb. klebo
nas kun. Vaieūnas šiandie ap
leis Šv. Kryžiaus ligoninę.
Bap. teko taškutį pasikalbėti

rtlisidiečiai visu uolumu ren
giasi, kaip kas met, jų iškil
mingai apvaikščioti. Šįmet iš

metu ir geros kilmės pasidvigubina, nes sy- 
Raporteris kiu rengiamasi sutikti bran- 
—• gų asmenį J. E. kankinį vvs-

kupų Teofilių Matulionį, kuris? 
tų dienų atvyks pas mus, kad

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičins

Priimam Lietu*Inkiin Bonus Dėl Atnaujinimo arba išmokame Cash 
Visokios KaAie- lnsnran<-e — Ugnies. Vėsulos. Automobilių. 

Stiklų ir L L

SKOLINAME PINIGUS^
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senąjį morgičių arba už

traukti naujų paskolų ant savo namo, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAUNDEltS, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kasieriiis

I,EO.\AJU)AS A. GREETIS. Sekretorius

RmIsUNIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Got ht-nburgą, Švediją

lahakorėlų kainos Trečiąja klase
Ten------------------------- $97.50
Ten ir atgal------------167.00

J. A. V. mokesčiai at skinti —
laitų Išplaukimai iš New Yorko

Gripsholm, ........ Spalių 3
Kungsholm, .... Spalių 23
Gripsholm ........ Spalių 30
Drottningholm,.. Lapkr. 16
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas lai
vas “MA ItlKHOl.M.” Platesnes in
formacijas teikia ir parduoda lai
vakortes vist mūsų autorizuoti a- 

I geniai, taipgi visi mūsų skyriai.

Swedish American Line
IMI N. Miclilgan Avė., Chk-ago, III.

Naujos mados šildomi 
pečiai nuo

SI 7.50
Alyva kurianami šildomi 

pečiai nuo
S34.5O

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette €618
Valandos nuo 0 ryto Iki 6 vai. *ak. Tri-eiadicnlals iki 0 vai. valiam.

Gerkit ir Reikalaukit

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos viuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 3 3rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJ E

? Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti; 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI-' 

MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Skolina pinigus ant pirmų
, “ŠIMANO DAUKANTO// morgičių, atmokėjimui morgi-
IfTEDĖRALSAVINGS
[ano loan AsiociATioN Matymui naujų namų, leno ais 
u or chicago mėnesiniais išmokėjimais.
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede

ralinė j įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

Naujos mados Virtuvių 
Gesiniai Pečiai
$29.50

Naujos mados Kombina
cijos Pečiai nuo
$48.00

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NITOA-TON*" -utvlrttna visokius o 

f gan ns žmog&__ sistemoje, pataisi 
apetitą, sureguliuoja virftkinimo apa 
ratą ir vidurius. Sutelkia naujų spė-

' kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 
laro ją tvirtesne. Pagelhsti kur kit 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai ) keletą

I dienų po vartojimui.
NUOA-1ONE parduodamas visos*

• alstlnyčloae. Žiūrėkite kad gaututnė
[ re tikrą NVOA-TONB. neprtlmklU 
pavaduotejų.

Nuo užkietėjimo Imkit—-TTGA Mot
— Idealų Lluvs-uotoją vidurių Žūc b 
'0c.

; reumatizmas i
■ SAUSGELE Į
■ N esi kan k y kitę savęs skaus- I
■ mals. Reumatizmu. Hausgfils, _ h Kaulų Gėlimu, arba MSilun- 1

glu — raumenų sunkumu: nes g!
■ skaudėjimai naikina kūno gy
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa ■ 
" guldo B
B CAP8IOO COMPOUNI) mos ■

tls lengvai praAallna virkminfi- ■ J
■ ta* Ilgas; mums Šiandie dau-
_ gybū žmonių siunčia padCko- ■ 
B nes pasveikę. Kaina 6Uc, per _
■ pažu* S tie, arba dvi už $1.05.

Knyga. "ŠALTINIH SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kains 
so centų. ■

Justin Kulis ■
3250 80. HALSTED BT. 

Chieago, III.

«■■■■■■■■■«• i

Pilnos miems vatinės 
kaldros

$1.59
Pilnos mieros su vilnių 

vidum kaldros

Lengvus Išmokėjimai
Didelė nuolaida už vartotus 

pečius mainant ant 
naujų

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

Lafavette 3171
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IK N ĮKAS Rudeninis PIKNIKAS
RĖMĖJU,

VYTAUTO DARŽE
11 5th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues

PRADŽIA 11 V AL. RYTO

žinių - žinelesTIŠKUS, LUKAS, LOŠĖ UŽ “DRAUGO” TENISO I 
ČEMPIJONATĄ i

------------------ Moteris nugalėjo milžiną. 6
Pereitą sekmadienį įvyko pa pradeda stoti ir eiti prie var- ir pusės pėdą 20 m. milžinas 

R. Jonės susimušė su gazolino 
stoties 701 N. Harlem patar-

skutinis roundas “ Draugo” tų. Viskas atrodo, kad Lukas 
teniso turnamentas. Jurgis Ti- nugalėtojas, bet ne! Tiškus 
skus, Roselando L. Vyčiu 8 nepasiduoda ir laimi šį žaidi- 
kp. žvaigždė ir pietų Chiea- mą. Du ir du ir vėl abu ko- 
gos miesto čempijonas, susi-ivoja. Galą gale pasirodo, kad 
rėmė su Miku Luku iš Mar- ne geresnis žaidėjas, bet stip- 
quette Parko, kuris ką tik su- resnis turės laimėt, nes netoli 
grįžo iš Lietuvos, kur suplie- keturios valandos kaip kova 
kė geriausius Lietuvos teniso eina. Tiškus laimi čempijona-

ŠOKIAI-ĮVAIRIAUSI PASILINKSMINIMAI

Kviečia visus
KOMITETAS

■g. --------------~ s _ j.------ B į a . į:

ni; m ...^mio. Policija; rinktinių dainininkų ir sma- 
vis dai nepavyksta susekti su 'g’os muzikos visų patenkini- 
disto, kuris pastaromis dieno mui. Šie programai leidžiami 
mis atliko keletą kriminalų dos. F. Sudriko radio ir ra- į Beje, reikia pastebėti, kad šio-' 
užpuolimų ant moterų. kandų krautuvių, kuriose da- ‘ mis dienomis Progress krautu-

bar eina didelis išpardavimas vė tęsia didelį, metinį rude- 
šiam sezonui pritaikintų pre
kių.

Vaikams filmos. Št. C. Sim- 
mons, Field’o muziejaus Grant

nautojai Lifton. Išgirdus triu-jparkej direktorius praneša, 
ksmą moteris L. Lempkė nu-1 kad kiekvieną, šeštadienį per
bėgus į sceną pamatė Liftoną 
jau gulintį ant žemės. Pagro
bus aliejaus blekines taip jo
mis pradėjo milžiną svaidyti, 
kad tas garadžiuj turėjo slėp-

žaidėjus. tą. Paskutinis setas jo naudai, tis. Atvykus policija milžiną
Prisirinko virš šimtas teni- S—G. Lukas sveikina savo o-, suėmė, kaipo įtariamą norint 

so mėgėjų. Mat, visi jautė, kad ponentą. Publika stebisi, visi apvogti stotį,
čia bus nepaprastas susirėmi- , kalba, kad nėra mačius tokių 
mas. Žaidimas visose kitose' lygių žaidėjų.
Gage parko aikštėse sustojo,
nes visi buvo apspitę TiškųĮ 
ir Luką.

Abu žaidėjai žaidė nepapra- j 
štai gerai, bet biskį lengviau 
pirmuose dviejuose setuose.
Lukas laimėjo pirmą setą 6-3.
Marketparkiečiai pradėjo le
ngviau kvėpuoti. Bet antram 
sete Tiškus kaip tik ir paro-v 
dė, kad abu žaidėjai lygūs.
Tiškus laimėjo antrą setą 6-3.
Trečias setas ėjo lygiai nuo 
pat pradžios. Bet nugalėtojum

Bomba aiskrimo dirbtuvei.
Didelės jėgos pamesta bomba 

Tiškaus set’ai: 6-3 9 7 8-6. |prie Frejlaeh Ice Cream Co., i 
F.uko set’ai: 6-3 9-7. 17112 Cermak Rd. sprogusi pa-

Jonas L. Juozaitis idarS komPi‘nij« «pk į

ir įdomaus pasiklausymo, ku
rie tik nepamirš užsistatyti 
savo radio. Todėl atsiminkite. GARS1NKITĖS “DRAUGE”

PARDAVIMUI REAL ĖST ATE

Beje, primintina, kad tik' 
pas Budriką galima pamaty
ti naujausias radias “Radio- 
nus” ir juos įsigyti su didele 
nuolaida už seną radio. K. K.

Kontraktoriams ir Investoriams 
Paskutinė proga jums nusipirkti t. 
mės akcrų kaina, ant 95-tos gatv! 
prie Cicero Avė., Oak Lawn. Turiu 
parduoti, reikia pinigu. 71/, akerų 
(11A ketvirtainių miesto blokų) už 

, . . - 1 $6500. galima paskirstyti Buvo verkiausių namams reikmenų UZ ' ta $22.000. Gerai ifislvysčlusl apylin- 
( kė. Mokyklos, bažnyčios Ir krautu- numažintas kainas. 1 v^8- Bušų transportacija prie pat

durų.

ninį išpardavimą. Dabar pro-
ga kiekvienam nusipirkti pui-

Rap. XXX 4700 West 951 b Street
spalių ir lapkričio mėnesius 
muziejuj bus rodomi vaikams 
pritaikinti įdomūs judomieji 
paveikslai. Pradžia 10 ir 11
vai. ryto. Įžanga dykai. ------------------- '

______________ , , Rytoj, 11 valandą prieš piet
iš stoties AVGES skambės re- 
gularis sekmadienio progra- į 
mas, kuriuos leidžia savo lė- j 
šomis ir pastangomis Progy, 
ress Furniutre krautuvė, 3224 j 
So. Halsted Stret. Šie progra- j 
mai visuomet pasižymi turini-

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS 
SEKMADIENY, 5 VAL.

DR. BRUNO WAINORIS
užtikrina, kad gerai 

pritaikins jums akinius
Akių egzaminavimas 

dykai kasdieną

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 Iki K 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlot 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas C Alfai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPubllc 990(1

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4681 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 8616 S. ROCKWELL ST 
Telephone: REPubllc 9728

Res. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5895

Rytoj pasiklausykit puikaus ngumu. Juose visuomet daly- 
radio programo nuo 5 iki 5:30 į vau ja geri dainininkai, muzi-' 

Bridewellėj išsipagirios. Tra p0 pietų iš stoties WAAF, 920 kai ir kalbėtojai. Ir ryt dienos, 
fikos teisme trys automobilis- kj|t j$U(C. gražių dainų mūsų programas duos daug gražaus

1 nuostolių.

CICEROS LIETUVIŲ ŽO
DIS KLAIPĖDOS KRAŠTO 

LIETUVIAMS
tai, kurie važiavo girti, nu 
bausti po 10 dienų į kalėjimą, 
o vienam jų dar ir priedas 
pridėtas $100 bausmės.

Ciceros lietuviai, susirinkę Lietuvis banditų dalyvis, 
masiniame mitinge ir apsvars- Lake kauntės deputy šerifai
tę Vokietijos varomą biaurią sugavo keturis jaunuolius, ku- 

išėjo Tiskus 9-7^ Tiškaus riu- jj/ietuyos link propagandą y- rie vogtu automobiliu apiplė- 
teriai pradėjo šypsotis, nes patįngaį gįų rinkimų laikorar- Sė Round Lake saliūną pagro

py protestuoja prieš Vokie- bdami $60. Vienas iš keturių 
tijos akciją ir ragina Klaipė- plėšikų lietuvis Tony Rekle
dos lietuvius nepaisyti Vokie- vičius, 1020 Lincoln St., Nortb

škus laimi pirmą, antra, tre- ... . . . , .1 ’ . tijos grąsinimų ir savo bal- Chicago.
cią gėmi. Lukas, dėdamas vi- • y , . ,. , , _1 • • • iizflKContuoti, khcI T\Inipp- Suimtaissas pastangas, laimi savo pi-, , . , . . T • * &uimws Kitas silpnaprotis.

. V, t 1 da yra neatskiriama Lietuvos

reikalinga trys setai, iš pen 
kių, kad laimėjus čempijonatą 

Pradedant ketvirtų setą, Ti

&

Baltos ir geltonos spalvos 
akiniai dėl artimo ir to

limo regėjimo po

$4.75

BUDRIK OPTIGAL AND 
JEWELRY 00,

3343 So. Halsted St. 
Tel. BOUIevard 6030

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

nną ir antrą. Bet Lukas ma
tyt labai pavargęs ir Tiškus 
laimi ketvirtą ir penktą.

Setas stovi penki prieš du!! 
Dar vienas žaidimas ir Tiš- . 
kus čempijonas. Luko riute-1 
riai nustoja vilties, bet Lukas 1 
kerta visu smarkumu, taip 
kad net geriausias pasaulio 
tenisistas negalėtų atsilaikyti. 
Lukas pasivijo savo Tiškų ir 
sulygina skorą — šeši prieš 
šešis! Abu kovoja visu smar
kumu. Publikos delnų plojimu 
lydi kiekvieną sviedinio šūvį. 
Lukas laimi 9—7. Abu lygūs 
ne tik žaidime, bet ir setuose: 
du prieš du.

Pradeda penktą ir paskuti- j 
nį setą. Laimėtojas šio seto ( 
liks čempijonas.

Publikos minia vis auga. 1 
Trys valandos, kaip du ge
riausi lietuvių teniso žaidėjai 
kovoja dėl pirmenybės.

Lukas smarkesniu pradėji
mu (serves) laimi pirmus tris 
žaidimus. Tiškus vieną, Lukas 
vieną, Tiškus du, Lukas vėl 
vieną. Setas stovi penki prieš ! 
tris! Lukui reikia tik vieno 
žaidimo ir tas pat jau stovi 
Luko naudai 40—30: reikia j 
tik vieno taško (point), ir j 
viskas baigta. Itoselandiečiai

Chicagos policija suėmė kitą 
silpnaprotį, Peter Valenziano, 

Susirinkimo įgaliotas, ' 30 m. amž., kuris prieš tris 
Anastazas Valančius metus buvo paleistas iš Dun-

dalis.

JF
Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.

WHOLE8AI,E 
Gazolinas. Kerosinas 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvchill 1955 

7000 So. AŲesian Avė.

INC.
Retail stotis randasi

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

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 šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rą pntarnavimą 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

Naująjį Radio su metalinėmis tūbomis, galite nupirkti 
už

$34.50
ir aukščiau.*

METALO TŪBOS ANT TIEK PAGERINO RADIO, 
KAD’JŪS'STEBESITES IŠGIRDĘ JJ

Priimame jūsų seną radio mainais, paskaitydami už 
jį aukšta kainą.

CLASSIFIED
AUTOMOBILKS AUTOMOBILKS

J

APSIRŪPINKITE ŽIEMAI! 
Ar Jau Turite Pečių?

Didelis pasirinkimas invai- 
rių išdirbysčių pečių, kūre
namu anglimis, malkomis ir 
aliejum.

O kainos negirdėtai žemos.
Pečius, kuris apšildys jums 

5 kambarius 
už

$-15.50
ir aukštyn.

Roosevelt Furniture Co.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

Ine.

SS

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

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUICK '85, 5 Sedan 41. Trunk, garant. kaip naujas ...............»895
BTTICK '85 Club Sedan su trunk, garantuotas . . ............... *825
BUICK '85. R Sedan 47. n rantuotas .............;............................. >795
BT’ICK '84, 5 Coupe 58, mažai vartotas, varant..................... *895
BUICK '34. 5 Sedan 67. pulkus karas, garant........................... *995
BT’ICK '33. 5 Sedan #7. tobulas, garant.................................... »«95
BT’ICK '32, 5 Sedan 96, tobulam stovy ............................... »495
BT'ICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garart ................. «495
BUTCK '81, Sedan 91, gero] tvarkoj.............................................. »S95
BTTICK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... * 95
BUTCK '29, 6 Sedan 47. gražus mažas karas ........................... *95
BTTICK '30. 7 Limo še»t drat. ratai, elns O K ................. *225
CADILLAC '80. 7 Sedan. pertaisytas ......................................... 9.395
CADILLAC '80. 7 8edsn. labst puikiam stovv .............. *495
CHEVROLET '34, 3 Sedan. kaip naujas ............................... *495
HUDSON, '29. 5 Sedan, bėra O. K................................................. *95
LA SALLE '81, S Sedan. puiki vertybė................   *495
LA SALLE '80. 6 Sedan. 6 dr»t. ratai ...   **45
LA SALLE '29, 6 Sedan, drat ratai ......................................... *195
LINCOLN *80. 6 Sedan. labai pulkus ...................................... *995
NAPH '32, 6 Sedan, gema mažas karas .......................... *295
OAKLAND '81, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj .................................   *175
PACKARD '82, 7 Custom Sedan. tobulam stovy...................... *975
PACKARD '81. T Custom Sedan, gerai bėgantis ............... g.395
PACKARD '80, 7 Sedan, puikiam stovv ................... *525
PIERCK ’8u. 1 Coupe, labai pulkan stov, ..................... *195
PONTIAC '14, 4 Durų Sedan. kaip naujas.......................... *495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jflių dabartini* kara* priimama* ni rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimai*

3860 Ogden Avė. • Chicago 
Crawford 410O

Pocahontas Mine Run J
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VIETINĖS ŽINIOS
IŠKILMES BRlBtEPOBIE Ji’i,

ving Time, 0:30, 7:30, 9, 16
Atyt<>j» 1'iigM‘jo 29 d. šv. Ju-į į,, iškilmingoji suma 11 vai. 

įgio parapijoj buss d\ igubos, yisįems prantšania, kad Sv. 
iškilmės bažnyčioj ir salėj. ,julgi0 parapijoj naujas lai
bus pagerbtuvės J. M. pralo- 1<us (Central Standard Time/ 
to M. L. Krušo, šios parapijos jJUS skaitomas pradedant p<.> 
k b huno, jo varduvių proga. 'pjvty

Iškilmingų sumų laikys puts __________ _
d. Al. pralotas. Diakonu bus 
kun. St. Petrauskas, subdia- 
komi kun. P. Vaitkus, Pamo
kslų sakys kun. d. Šaulinsuas.
Kompozitorius A. Pocius pri
taikys muzikalę programą. Ba-

PLAČIAU APIE LEŠČIN- 
SKį PLĖŠIKAI AUKA

DASH
■SOT AND DASH AND 
DOCTOR O2OV ARE NOW 
SPEEDING THROUGH SAACE 
T0WARD JUPITER 70 
RESCUE THE DOCTOR'S

DAUGHTER--
VDU CAN REMOVE THOŠfc
SPACE HELMETS/THE 
SHIP IS EQUIPPED WITH

A^YGEN *

BOY/ WHAT A RELIEF
TO GET RID OF ALL THAT, 
EQUIPMENT.<——

— SHOULD
IN THE VICINITY

OF JUPITER VVITHIN 
A WEEK,IF NOTHING

32

QUICK f f THEIR'S AN 
ENORMOOS BALL OF 
FIRE APPROACHING 
US VVITH TERRIFIC 

speed//

By Dean Care
DASH f DOCTOR FSood goshZ'it’s the t
OOICK // THFIR'S AM 1 GIANT COM ET f IF WE

GET CAUGHT IN THAT TAIL OF 
FIRE WE WILL DISAPPEAR . 
IN LESS THAN A SECOND.' 

OUR ONLY 
CHANCE IS

_____________________
RACING A COMET/''' 
IT'S EITHER SUCCESS
OR DEATH Z'

žnytinis choras giedos Arenso 
mišias, pritariant aiuumų or
kestrai. Solo giedos pasižymė- 
Įfii.'i dainininkė A. Pieržyns- 
kienė.

Vakare parapijos šulėj bus 
bankietus. Kalbės Lietuvos ko 
nsulas A. Kalvaitis, “Drau
go” redaktorius L. Šimutis, 
•I. E. vyskupas Teofilius Ma
tulionis ir pats d. M. pralo
tas .Mykolas L. Krušas.

Muzikalę programa bus iš-

PĖRŠOVĖ GALVĄ ATSI
SAKIUS KLAUSYTI 

ĮSAKYMO

Praėjusį ketvirtadienį 
banditai, nuduodami real es 
tate agentai
Leščinskio namų,

Valandėlę prieš tai keturi šv. Juozapo parapijos visi Praėjusį ketvirtadienį neži- 
banditai, kurių du manoma Pranciškai organizuojasi ir re- nomas asmuo pranešęs polici- 
buvo tie patys, kų Lešeinski ngiasi prie gražaus programo jai, kad vienam saliūne dvi 
nušovė, įsibriovė į N. A. (lol- spalių 6 d., parapijos svetai- mergaitės kalbėjusios apie į- 

duf bin’ienės namų, 3264 So. Mor- nėję. Sykiu bus apvaikščioja- vykį. Po to suimtas Sakalau-
* ata A vt 4- / 1 I La 1 VA ’ 1 z A VA ZA I »» • VA <A I . „ I — — - “ . . . .    1 _ I _     į • _ *gan St. Goibin’ienę ir jos pia-. ma ir mūsų gerb. klebono va- ski,

MINSTREL Sll()\V 
ROSELANDE

ROSELAND. — Ryt vaka
re, Visų Šventų parap. svet. 

trys merginos ir du vai-'įvyksta gražius “minstrel
įėjo į Stasio jnU Julius Zaulevičių nusivarė rdo dienos paminėjimas. kinai. Vieškelių poilcmopų P. show,” kurį rengia Visų šven

3448 S. U- i umiio rūsį surišo. Išgriozde
nion avė’ Bridgeporte. Namie 
tuo tarpu buvo tik viena Leš
činskienė, kiurių, banditai su
rišo ir pririšo prie kėdės. Vie» 
nam banditų pradėjus griozti 
namų, parėjo ir LešAinskis, ku Į

namų ir radę $200 pabėgo.

merikos Piliečių klūbo mėne
sinis susirinkimas Ims 30 d. ru 
gsėjo, 2 vai. po pietų parap. 
salėj. Malonėkite nariai atsi
lankyti ir atsivesti naujų nu
lių. Susirinkimas bus svarbus. 
Bus □ varstoma aktualūs mūsų

Raporteris Brown ir vestsidiečio Antano tų parap. choras. Programas kolonijos reikalai.

SO. CHICAGOS ŽINIOS LA1 ATSIŠAUKIA
Šio mėnesio 22 d. Šv. Juo

zapo parapijos bažnyčioje kle
bonas kun. Vaitukaitis pak viriam saugojęs Leščinskienę

pildytu po vadovyste kompo- , ... . . . • . • . Bonas1,1 • 1 banditas taip pat sake įskel- , . . .
ziloriaus A. Pociaus. Dainuos . .... , , • kstijo Donnmko ir Julijonosu rankas. Manydamas, kad jo
Sasnausko vargonininkų cho
rus, Šv. .Jurgio parap. antifo- 
ninis choras, solo dainuos A. 
Pieržyj!skienė. vaidins parap. 
mokyklos vaikučiai, grieš a- 
I įminu orkestrą.

Yra tikimasi, kad kaip ba
žnyčioj taip ir salėj bus daug 
žmonių — vietinių ir iš kitų 
kolonijų. Rap.

žmona yra sadisto rankose, 
kaip yra įvykę kitose vietose, i 
Leščinskis puolė banditų. Tuo ! 
tarpu kitas banditas šovė ir ! 
kulka pataikė tiesiai į galvų. į 
Leščinskis krito ant vietos, o , 
banditai be grobio pabėgo.

Velionis buvo 64 m. amž. ; 
Turėjo keletu nuosavybių.

Sukavičių dukterį vardu Joa
na. Kūmais buvo Juozas Kru- 
nipliauskas ir Paulina Zablot- 
na.

WEST SIDE. — Kas yra 
gavęs No. 12 praėjusį sekma
dienį, rugsėjo 22 d., Rūtos da
rže per Šv. Kaz. Akademijos 
naudai rengtų piknikėlĮ, lai 
atsišaukia pas P. Šliogerienę, i 
2141 W. 23 PI.

SAKALAUSKI SULAIKY
TAS ŽMOGŽUDYSTĖJ

t

METINĖS 
SUKAKTUVĖS

rei

i vėl grįžo Chicagon

Mylėjome jį gyvų 
Nepamirškime nei mirus

ZENONAS LĖKIS

Mirė Rugsėjo 29 d., 1934
.Inu metai sukako kaip 
mūsų mylimas tėvas ir 
vyras Zenonas liko išrau
tas iš mūsų tarpo. Nėra 
žodžių tam, kad būtų ga
lima išreikšti kokia di
delė žaizda yra palikta 
mūsų motinos ir vaikų 
širdyse. Suteik jam, Auk
ščiausias, lengvų šios ša
lies žemelę!

Atminimui pamaldos į- 
vyks Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, šeštadie
nį Rugsėjo 28 d., 8 vai. 
ryte. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažį
stamus.

Nepasigailėkite laiko, 
kaip kad buvote laidotu
vėse mūsų myliniam vy
rui ir tėveliui, Zenonui, 
taip neatsisakykite būti 
jo sukaktuvių pamaldose,

Taip pat kviečiame iv 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti pa
minklo pašventinime ru
gsėjo 29 d., 2 valandų po 
j lietų, švento Kazimiero 
kapinėse.

Nuliūdę:
Moteris ir Vaikai.

POVILAS
PRANCKETIS

MirS rugsėjo 2(1 d., 1935 m., 
.3:15 vai. popiet, sulaukęs pu- 
> • s amžiaus.

Kilo ift l'um-vėžio apskričio, 
š -iluvos parapijos PaKalniftkh, 
kaimo.

Amerikoje ISgyveno 28 me- 
t us.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūmj Povilu, 2 dukteris: Pe
tronėlę ir Adelę ir gimines; o 
Lietuvoj motiną ir gimines ir 
brolį Anglijoj.

Kūnas pašarvotas 2439 W. 
6flth St. Telefonas HEMIock
5570.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 3n d. I* narni) 8 vai. 
ryto ima atlydėtas į Gimimo 
Pan. švč. Marijos parap. baž
nyčią. kurtoj įvyks gedulingos 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
pamaldų bus nulydėtas ę šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
sta mus-mas dalyvauti šiose lai
do! u vėsi-.

Nuliūdę: sūnus, Dukterys Ir 
(■Iminės

laidotuvių direktorius H. P. 
Mažeika. Telef. YAIids 1138.

Urbono, kurie jaunuolius su- bus įdomus ir palinksininan- 
ėmė, pranešimu, visi šeši au- tis. Pelnas skiriamas nupir- 
tomobiliu grįžo namo po alaus kiniui naujo piano choro 
gėrimo purės. Vėliau visi kiti kambariui. Pradžia 6 vai. va- 
betgi paleisti, bet Sakalauski kare?
sulaikytas. I

Koresp. A. B.

ŠURUM - BURUM 
3 IN ONE

r įnešimai
Marųuette Park Lietuvių A- atvykti

Lietuvių Demokratų Lygos 
sus-mas įvyks rugsėjo 29 d., 
2 vai. pop ietų, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visų dr-.įų ir klubų delegatai 
kviečiami kuoskaitlingiausiai

Kų tik grįžęs iš Lietuvos 
Pranas Zdankus šiomis dieno
mis lankėsi pas mūsų klebonų 
ir papasakojo įvairių žinučių | Townof|akietls WaIter Sa 
iš mūsų tėvų krašto. Pr. Zda- ka|auski> 2<) m. amž., 4511 So 
nkus piieš ketinis metus pe. j£ermitage avė., tapo sulaiky- 
keletų nietų buvo Vyties tas policijos,,|Qiri ieškojo “hit

KaeibttMhtr mykęs Ltem- and runo d^gį,
votį išgyveno ketui is metus irjd suvažinėjusio Henry L. Gro

Ifeiūbo narys.verio, rūgs. 23

Šiandien, rugsėjo 28 d., į- 
vyks milžiniškas šuruni - bu- 

iruin pas gerų “Draugo” lė
mėjų ir jo platintojų Alex Mi- 
ller, 4258 So. AVestern avė.

Pas A. Millerį galima gauti 
I “Draugų” kasdieną, nes jis 
yra jo rėmėjas ir platintojas. 
Apart to yra senas Keistučio

ve, 54 m., Stickney gyvento
jų prie 79th ir Ridgeland avė.

Well kas yra 3 in one jis 
jums paaiškins ant vietos. Re
mkime saviškius. Steponas

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių ftųlygoa

*•' n«a»llc 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
oatarnautnla

A.
STANISLOVAS LE§CZINSKAS

Mirė rugsėjo 26 d., 1935 m., 3:{15 vai. popiet, su
laukęs pusės amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, Naujamiesčio jiara- 
pijos, Degionlų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaninų, po 
tėvais Petraičiflkę, brolį Juozapų, puss<‘serę K a rusę 
Valantinienę ir jos šeimynų, ir gimines; o Lietuvoj 
brolį Jonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3448 So. Union Avė. Telefo
nas YARds 4490.

Laidotuvės įvyks antradienį, sjialių 1 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystanms-as»dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolis, Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefo

nas YARds 1138.

RADIOS 1936

Ištobulintos d ė 1 

gražaus balso. Pa 

gauna mažas I r 

tolimas stotis.

1. PHILCO

2. ZENITH

3. GENERAL E- 

ELECTRIC

Seną radio imame 

mainais.

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIŲ:
Phildo 11 tūbų už .. 

Crosley 14 tūbų ....

Zenith 8 tūbų .........

Philco 7 tūbų .........

RCA Victor 10 tūbų 

M idget Bailios po ..

559.OO 
549.OO 
>29.00 
>29.50 
>36.00 
> 6.95

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

, ——o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė

Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigas
-------- o---------

Mas atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. 1. Zolp
J. F. E

1646 West 46tb Street 
Plione BOUlevard 5203

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

Ladiamu ir Smus 2314 West 23rd Place 
Plione Canal 2515 Cicero 59271

J. Liulevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
J. F. ftadzios
S. M. Skodas

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Plione MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

• •
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Tai bent grybas. Vii
kokį .jos tėvas rudo šį ri 
miško netoli VVauconda. 
metro ir sveria 55 svari:*

Karo pabūklų paradas. Modemiškų Vokietijos 1 
per naziu suvažiavimų Nureniberge rugsėjo 11 dienų

kvbinis garlaivis, kuris pakelii i į 
e. Garlaivis smarkiai sužalotas, o jo 
ura. Toliau matos keleivinis garlaivis

Audros sudaužytas garlaivis. Britų 
Southampton-susidūrė su didele audra ji 
kapitonas Harrv Turner bangų nuneštas 
Aųuitania. (Acme Photo)

Pradėta statyba.. Prie Wrighlev base bolo parko uždaryta 
t samos gatvės ir pradėta statyti lai kinoš sėdynės (bleacbers).—< --- A, U tį V

Murphv iš Ida Grove, Ia., 
American Legion nacijona- 
lėj konvencijoj St. Louis, 
M o., išrinktas vyriausiu 
Unmaudierium.

Susižeidė. Švedijos karu 
liūs Gustavas, kurio grįžta
ntį iš medžioklės arklys nu 
metė ir sužeidė.

Li taus metu. Marta Harrar kaimeli 
(Acme

s sezono

Ir jis gins savo kraštų, E'tiopiecių jaunuo
liai, 12-13 m. amžiaus su šautuvais mokinami ka
rinio veiksnio. Ir .jie ruošiami ginti kraštą nuo 
italų užpuolimo. ___

Karaliaus patarėjai. Etiopijos karaliaus patarėjai: ™ "
švedas gen. Eric Virgin, militaris patarėjas; aintrikie- Bandy - bandy rankose 
tis E. A. Coulson, ekonominis patarėjas; ir šveicarietisdingoji Australijos gyvatė I 
J. Aubierson, legalis patarėjas Etiopijos pasieny daro pabėgimo tapo atleista nuo 
fronto peržvalgų. (Acme Photo) ' ratorės pareigų ponia Gra©

Surado bandy-bancty. dobert Bean, Brookfield 
zoologijos parko direktorio padėjėjas laiko stikle 
rastų nuodingųjų Australijos gyvatę bandv-bandy, 
kuri jier kuratorės neapsižiūrėjimų prieš keturis bu
vo pabėgus iš narvo sukeldama apylinkės gyvento
jams didelę baimę.

MEXICO

Mrs. Nagel, kurių plė 
šikas surišo ir tuomet a 
piplėšė.

Čia vaizduojama katastrofų netoli Fort Madison, In., kuomet garvežys 
nusirito į vandenį. Niekas nesužeista.

Nacionale legijonierię konvencija. Municipal auditorija St. Louis, kur vyksta American Legion nacionalė 
konvencija. Suvažiavo virš 600 delegatų iš 57 Legijono departamentų. (Acme Photo)
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