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TRYS MUSU ATLETAI LAIMĖJO
IfVAIAI DIDBJIVIIT MUSSOLINI SIEKIA OKU- TRYS KONSEKRUOTI VY- SNOWDEN ĮSPĖJA PA- ct JJVIT J^p PI AIJKTMOV TUI Al, rlKMTN! į puoti etiopu* ! skupais šv. petro šaulį oa etiopuos 5UMUSb plaukimu,

BAZILIKOJE NARDYMO REKORDUS
LONDONAS, rugp. 16. —-1

—-------  Buvęs Anglijos valstybės iž-1 (Kablegrama Amerikos Lietuvių Olimpijados Komiteto
\ AT1KANAS, rugp. 15. ’.dininkas vicegrafas Snowden i pirmininkui adv. Borden.)

, PARYŽIUS, rugp. 16. —
Kad išvengus karo ir kraujo 

1 praliejimo, Etiopijos impera-
”.. * PareiSkė> kad Italljos Etiopi- KAUNAS, rugpiūčio 15. — Plaukimo rungtynėse

vadu. ekonomines koncesijas Etio- . . ntotnvai^ rvr I jos ginčiuose yra paskutinio Emma žemaitis sumušė rekordą. Konnte Savickas sumu-
Naują centro valdybų su- pijoje. Laukiamas Mussoli- . ‘ į didžiojo karo visi elementai, |0Q jar£jy ‘back stroke” plaukimo rekordą vyru rung-

daro: nio atsakymas. J*® ark^vvsknnn ritu- į TarPtautlniaĮ reikalai sian- tynėse. Benediktas Budrikas laimėjo nardyme. Vėliau
Pirmininkas Antanas Ma-1 ------------------ 8 • dien yra taip susipynę, kad praneš daugiau. Laukiam kitų susirėmimų, kuriuose ti-

vienos kurios valstybės karan laimėti. Visiems labų dienų iš mūsų protėvių že
mės. Jonas Juška, sportininkų vadas.

Toks mūsų organizuoto kata
likų jaunimo obalsis

(“Draugui” telegrama). lieka organizacijos dvasios torius siūlo Italijai plačias kunigai naujai paskirti pareiškė, kad Italijos Etiopi-
HARTFORD, Conn., rugp. 

16. — “Vyčiai, pirmyn!”
Toks tai obalsis tik ką užsi
baigusio čia L. Vyčių 23-ojo žeika iŠ Brooklyn, N. Y. 1 PARYŽIUS, rugp. 16. —

Pirmasis vicepirmininkas Italų delegacijos trijų valsty- Jie yra: tituliaris Mira ar- pakilimas gali paskui save 
Juozas Poška iš Chicago, an- bių konferencijai viršininkas kivyskupas Carlo Serena pa- patraukti ir kitas valstybes, 
trasis — Pranas Raz.vadaus- baronas Pompeo Aloisi pada- skirtas nuncijum Italijai; ti- Labai lengvai gali užsiliep- 
kas iš Bostono. vė Italijos mažiausius reika- tul. Sardi arkivyskupas An- snoti visas pasaulis.

Sekretorė Monika Žibaitė- lavimus Etiopijos klausimu, tonio Arata paskirtas nunci- į Snowden nurodo, kad Ita- 
I’etraitienė iš Chicago. j Sako, kad taikingas šio kiau- .)um Latvijai ir Estijai; titul. lijog yra šventas privalumas

Iždininkas Mykolas Martin simo išsprendimas yra tik Egina arkivyskupas — nūn- pildyti T. Sąjungos statutus 
legatais ii (ntuzijazmo upi- .. jergey City, N. J. 1 vienas: italų kariuomenę turi eijum Čekoslovakijai. | ir Paryžiuje padarytų valsty

Iždo globėjai: Jonas Bacin'okupuoti Etiopijų. Tai ma- j0 Emjn. kard. Pacelli, Po1,^ paktą.
Priimta eilė rezoliucijų, ku skas iš VVorcester, Mass., ir žiausias Mussolinio reikalavi- piežiaus valstybinis sekreto- Jei Italija be jokios provo-

seimo.

Šis Amerikos lietuvių or
ganizuoto katalikiškojo jau
nimo metinis suvažiavimas tę 
sės tris dienas Hartforde. 
Buvo ypatingai gausingas do

nas.

rios, yra vilties, padės orga- Jonas Vainis iš New Yorko. mas. Jei valstybės priešinsis 
nizacijai smarkiau bujoti. Spaustuvės direktorius — šiai italų militarinei okupaci-

Kun. A. Valančius pripa- Albinas Manstavičius iš Chi- jai, karas neišvengiamas, 
žintas garbės nariu ir pasi- cago. J. Po.S&a. į Pompeo Aloisi pareiškia,

----------------------------------------- kad jtaiija negali pripažinti
ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ NA- lle<fa boikotuo,i naci'-' Iaiko- jokių Anglijos siūlomų eko- I.

Z mas parduotuves. _ I

rius, buvo konsekratorium. Racijos pasiryžusi pulti Etio-
Kardinolui gelbėjo arkivysku- piją, jį pasiryžusi paneigti 
pai F. Borgongini ir G. Piz- tuos abu tarptautinius doku- 
zardo. mentus, sako Snowden. To

kiam atsitikime visos kitos 
5ios T.

Konsekracijos ceremonijos

GlįĮ VALDOMOS 
VOKIETIJOS

DU GARSŪS AMERIKIEČIAI ŽUVO 
LĖKTUVO KATASTROFOJE

ANGLIJA SUŠAUKIA U- POINT BARROVV, Alaska,
rugp. 16. — VY iii Rogers ir

RO LAIVYNŲ KON
FERENCIJĄ

VYiley Post vakar vakarą žu
,vo nukritus jų lėktuvui už 15 
mylių pietų link nuo čia.

--------- Jie skrido j šią vietą ir ap
.LONDONAS, rugp. 16. —• ie 5.4)0 vakare paklydo tirš- 

Anglijos vyriausybė paskelbė, tuose rūkuose. Turėjo nųsi-, . - - - ivvkn hnrilikmp valstybės, priklausanči
parduotuves. nominių koncesijų iki tas ims n (____ __ __ .J Sąjungai ir pasirašusios Pa- kad ji sušaukia Įžengiamąją salia vieno eskimų J

Kntfllik-ni nnroiilria kad na -- • , ,.L , Dalyvavo daug diplomatų jr , jungai ,r pasirasusios raKatalikai pareiškia, kad na užtikrinta, kad Etiopija tas j' raistu ryžiaus paktą, privalo Uo
dai juos provokuoja. Aną bnnnpaiina o-prhs Tilo tam II atlkano aukštųjų Pr tų- i _ • X :juos provokuoja. Aną koncesijas gerbs. Tuo tarpu 
dieną Hitlerio jaunimo orga-, kitokis to užtikrinimas nej- 
nizacijos kuopa surengė de- manomag> kaip tik militari- 
monstracines vaikštynes prieš„įaį okupavus visą kraštų.

Jei yra tokis diktatoriaus
B ERLY N AS, rugp. 16.

\ akar čia prakalbą sakė gau “politinę katalikybę.” Tai na 
singam nacių susirinkime gar cių terminas visiems tiems, j Mussolinio galutinas nusista- 
sus žydų ėdikas Hitlerio bi-Į kurie neglorifikuoja Hitle- i tvmas> tas r€i§kia ne kitką, 
čiulis Julius Streicheris. Jis ri0.
atvyko lėktuvu iš provincijos.
Jį stipriai saugojo policija ir likai ir nusprendė boikotuoti 
Įvairaus plauko naciai, kad nacių parduotuves 
kas prieš jį nesikėsintų.

I

VYSKUPAS T. MATULIO
NIS IŠVYKO Į RYTUS

karo laivynų konferenciją, i
jau nusisukti prieš Italiją ir ! įvysiančią spalių mėnesį, j

'jų priversti, kad ji pildytų K„nferen(.ijon kvWiania A. |
sutartis. Jei ji neklauso, pr- _ T,. v . 2 . , ,. menka, Japonija, Prancuzi-ie-s ją tuojau panaudoti tais
dokumentais nustatytas baus- 

i mes — militarinę, ar ekono
minę.

ja ir Italija.

mo, kadangi lėktuvo inžinas 
ėmė šlubuoti.

Nusileidus Post pataisė 
kiek buvo galima inžiną ir 
laukė apie porą valandų rū
kų sumažėjimo. Nesulaukiant

J. E. /Vyskupas T. Matu- 
įkaip tik karą. Anglija vargiai : lionis v>kar apleido Chicagą.

Po šių demonstracijų kata- sutįks, kad Mussolinio paj* Išvyko (fįrooklyn, N. Y., kur Mussolinig jau seniai 
iboi Tr rmcnronds TtniLntun+i gQg turgtų okupuotį EtiųpijąSJ rytoj, rugpiūčio 18 d., šven- bia grasinančius pasiry 

žimus, o T. Sąjunga, kuriai

skef - a 
sirv-

Prieš tai Anglija gal dar pad'angių prablaivėjimo ir ga
pasitarsianti skyrium su Pr-jv£ nu,° eskimų nurodymą, ku-

■ ancūzi ja, Italija ir Rusija. j rio3e PQ8ėJe Poiat Bar- 
______ row, leidosi skristi tolyn. Ne-

NAUJI VIENO DOLERIO 
BANKNOTAI

tins lietuvių bažnyčią.
Iš Brooklyno Jo Ekscelenci

ja vyks į Philadelphią. daly
vauti Kunigų Vienybės ir 
Federacijos seimuose.

Dar prieš jam atvyksiant Naciai panaikino katalikų 
kai kurie patys nacių vadai jaunimo organizacijas V\ uer- 
pranešė Berlyno žydams, kad tembergijos keturiose apskri- , 
jie vakaro laiku pasiliktų na- tyse. Girdi, katalikų jaunuo- 
mie, kad niekur neišeitų. ’*a* yra PU°J? Hitlerio jau-

♦Streicheris puolė žydus. Be 1 nuo^u8’ 
kitko jis puolė ir J. Valsty. Iiatibore aa‘'i,» teisma8 
bes, kuriose, anot jo visų lai.'baud5 keturiu" ,nSn<,’ius ka‘ 
kų žydi negrų iMiavimai. I«i katalikų vienuolį už dras
Girdi, pasaulis tyli apie tuos • nacių prie kataliki&kų .. vienos pusės liankno nių komitetas atsisakė pripa- 
vvkdomus Amerikoje žudy. «t»iSauk.my- Us tos rūSres'

“nusikaltimą” nubaustas ka-

VVASHINGTON, rugp. 16.
— Vyriausybės spaustuvėje 
spausdinami nauji doleriniai 
banknotai, kurie neužilgo pa
sirodys apyvartoje. Didumo AVASHINGTON, rugp. 16. 
bus kaip šiandieniniai bankno — Kongreso žemesniųjų rū-

KONGRESAS PRIEŠINGAS 
PINIGĖLIŲ IŠLEIDIMUI

vadovauja Anglija ir Pran
cūzija, bijo ir piršto pakelti 
prieš Italiją, sako Snowden. 
Ši baimė Mussoliniui duoda 
daugiau įkvėpimo, kad panie
kinus visas valstybes.

TERPENTINO FABRIKAS netolies eskimų kaii
_ lėktuvas savo priešakiu

ALYTUS. - Terpentino viau smarkumu šovė į įSal 
fabrikas Alytuje pradės veik 8‘a8 tundras, 
ti iį rudenį. Jau sudarytai Abu skridę momentaliai žu 
sutartis su viena prancūzų
firma fabriko mašinoms jreng

vo.

mus, kur gaujos paneigia įs
tatymus. Tačiau tas pat pa
saulis šiandien rauda, kada iy 
vokiečių tauta nori nusikraty 
ti žydais.

lėti vienas katalikas llanove-

to bus atspausdintas U. S. di žinti vyriausybės leidimą iš-
dvsis antspaudas.

Šiandien Paryžiuje eina pa 
gitariniai Italijos Etiopijos 
klausimu. Tai tik tušti pasi
kalbėjimai, daugiau nieko.

I
Tuo tarpu Mussolinio pasi-Į 

ryžimai nesibaigs su viena
leisti cento dlalių pinigėlius, Etiopija, nurodo Snowden

Katastrofos vieton pirmie- 
ti. Visas fabrikas kainuos be atvyko U- S- Ulinio kor
veik 100,000 lt. Jis veiks Aly PU8° kariai 
taus urėdijos žinioje. viduje buvo

TRAMVAJUS ĮVEDIMO 
REIKALU

Posto lavonas, 
sutriuškintas, o 

Rogerso — buvo ištrenktas 
iš lėktuvo. Pats lėktuvas su
daužytas.

Abu lavonai atgabenti į 
I’oint Barrow.

Prieš pat Streicherio atvy
kimą gauta žinia iš Essų, 
kad tenai vienoj aludėj nacių 
priešai su peiliais subadė 
tris smogikus, kurių vienas 
tuojau mirė. Smogikai buvo

Be to, nacių teismas Berly 
ne nubaudė kalėti tris katali
kų vienuolius už pinigų siun
timą į užsienį.

NAUJAM AIRPORTUI YRA 
KLIŪČIŲ

-------- ------- I kurie buvo taikomi pirkimo
LOBININKŲ MOKESČIŲ 1 mokesčiams, įvairiose valsty- 

BILIUS YRA KONFE- bėse vykdomiems.
RENCIJOJE -----------------

-----------  SVETIMŠALIAI TURI MO-
VVASHINGTON, rugp. 16. KĖTI MOKESČIUS

— Vakar vakarą senatas 57 -----------
balsais prieš 22 pravedė ži
nomą “lobių” skaldymo mo-

AVASHINGTON, rugp. 16. 
- Ilgiau vienerių metų gyve-

o . p,,. kesčių bilių ir sis paduotas nantieji Šiame krašte svetim-
, x x i-ii- a^iejy kongreso rūmų konfe- Kabai privalo mokėti mokes-

pakilę kovon dėl nacių emblo '• air?*Y"U1 e. (<> . Un°. rencijai, kadangi senatas pa- Čius už pajamas, išaiškino vi 
mos nupeikimo. < aug < i mies o majoras, ^arg įyįuje kaį ųurių atmai- daus mokesčių biuras.

XT . , v,. , 'vra rimtu kliūčių. Sis suma-,Nacių laikraštis padavė - , nų
:aktą apie vieną smogininką

. KAUNAS — Miesto valdy , „T.„ „
Po Etiopijos jis nusisuks pr- rudenį guSaukg pasitarimą,1. WlU !>UVO . garaUH
ieš Austriją. Tada aiškus ka- kuriamp paftiSkgg ar Raunui jumoristas, komikas ir rašy-
ras su Vokietija. Visam pa- plpktrn8 tramvai„s rcikalin-itojaR- lley Post R1 ~

musis amerikietis lakūnas, pa 
daręs daug skridimo rekordų, 
tarp kurių yra skridimas ap

LIETUVOS PASIUNTINY-'!ink ?a8au’i\ Pa8ku^nlai8 lai* 
kais jis mėgino greičio rekor-BES PATARĖJAS RYGOJE dQ lpadaryti 9trat0,feroje.

Jis laimėjo pažymį iŠ Inter-

šauliui pavojus.

GAUSINGA ITALIJOS 
KARIUOMENĖ

ROMA, rugp. 16. — Lške 
liama aikštėn, kad ateinantį 
rugsėjo mėnesį Italijos vei-

rymas

elektros tramvajus reikalin
gas, ar bus galima apseiti ir 
su autobusais.

KAUNAS. — Lietuvos pa- national Aeronautical Fede-

žuvusį ir du kitus nukentėju
sius. Bet nė žodžio apie tai, 
kaip daug nukentėjo nacių 
priešai. Visuomenei gal ne
teks apie tai patirti.

yra kontradikcijoje 
su vienu svarbiu Chicagos 
ordinansu.

AREŠTUOTI 83 ARTISTAI
KINIJOJ NUŽUDYTAS BRI

TAS ŽURNALISTAS

SKELBIA STREIKĄ 
ŠIANDIEN

SOUTH BENT), Ind., rugp. 
16. — Rytoj anksti rytą čia 
pasiryžę streikuoti gatvėka-

Berlyno naciai iškelia nu
siskundimų, kad žieminėj©
Berlyno dalyje katalikai pra- rių ir busų darbininkai .

ldančios kariuomenės skaičius > aiuu«uya RyKoJe Vilp,Sis Pn ration. O šį pažymį laimėti 
sieks vieną milijoną karių. ?tat® uun.stenui pir buvo gkirti dar kiti ketarI

inimnkui ir užsienių reikalų kandidatai, būtent: maršalas

SUKILIMAI ALBANIJOJ

NEW YORK, rugp. 16. —
viešuosius darbus 83 žiniomis iš Albanijos, ten pa 

LONDONAS, rugp. 16. — artistai ir artizmo mokytojai 8jre^kė sukilimai, kuriems 
Gauta žinia, kad Kinijoj bau vakar areštuoti sukėlus jiems pradžią davė Albanijos ka- 
ditai nužudė britų žurnalistą demonstracijas priešakyje IV- riuomenės inspektoriaus gen. 
G. Jonės, 29 m. amž., kurs PA ofiso. Jei reikalavo už
prieš 19 dienų buvo pagrob- praėjusias dvi savaites pri- 
tas. ' ; klausančio sau atlyginimo.

LONDONAS, rugp. 16. —

ministeriui Ulmaniui naujai Balho, lietuviai amerikiečiai 
paskirtą pasiuntinybės pata- j)arjug jr Girėnas ir Olandi-' a • TV • V

jos lakūnas Smirnovas. Ta
čiau Postui teko pažymia.

rėją Dimšą.

ORAS Lenkų kolonistų Vilniaus 
krašte yra 2,500, jų tarpeCHICAOO IR APYLIN

KĖS. — Numatoma kiek lie- 1,366 civiliai ir 1,134 karifi- 
tous; maža temperatūros at- kiai. Jie daugiausiai gyvena 

PLATINKITE “DRAUGĄ" maina. TJI Vilniaus mieste ir apskrity.

Gagliardi nužudymas.
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“DRAUGAS”
lamui luutdlen, ltekyrua aekutidlenlua 

PKENUMEKAIUS KAINA: J. AiaertKoa valstybėse:
•totam* — >6.00. Pusei metų — >1.60: Trims mėnesiams 
— >1.00; Vienam mėnesiui — 76o. Kitose valstjrbOss 
pranumerata: Metams — >7-00; Pusei metu — >4.00. 
Kopija — .0So.

ttedaktorlus priima — nuo 4 vai. ilgi I vai. popiet. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos peretaalavua

radarblams ir korespondentams raitų negratina.

duotuvėms ir kitokioms stambioms biznio į- 
staigoms čia bėdos nėra. Ten prekiauja tur
tingieji, ten perkama už stambesnes sumas 
ir todėl nustatytų nuošimtį taksams nesun
ku iškolektuoti. Bet kaip kolektuos taksams

SMiei Paarėjus i Vilniaus Probtema A.L.R.K.Federaci jos Kongresas ir Seimai
Rašo Dorus Zaunius. l‘HllxADELPHlA, Pa. — Trečias 

Dar tiek daug aukštų svečių deraeijos
iš eilės — tai Fe- 
.1 ubiliejinis, katali-

Mi neprašoma tai padaryti lr neprlstunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

“ D RAUGAS ”
L’THUANIAN DAILY FBIEND

Publlsbed Daily, Ezeept Sunday. 
SUB8CRIPT1ON8: One Tear — >4.00: SU Months

— M-60; Three Months — 11.00: One Month — 76c. 
Garope — One Year — >7.00; SU Months — 94.00;—~ — .Ose.

rertlelng la "DRAUGAS’’ brlngs best reaulta. 
rarttainc ruteso on nDDllonOon.

“DRAUGAS” 2334 a Oakley Avė., Chicago

tos biznio įstaigos, kurių kostumeriai dau- ' šiuo metu Lietuva, kaip ir kuomažesnis, kud tik Lietuvos Pbiladelpbia lietuviai neturė- kiško veikimo kongresas (Ca-
gumoj yra vaikai. Tokia krautuvė, kartais daugumas kitų pasaulio vai- Vyriausybės įtaka Klaipėdoje jo> kiek Sį,net į Kongresų ir tholio Action). J. K. vyskupas
unitų kostumerių aptarnavus, į registerį į- stybių, yra spaudžiama eko- būtų kuomažiausi, ir kad už- j seimus yra pasirengę atvyk- Matulionis laikys šv. Mišias,
nuša vienų dolerį. Tokių eentinių ir nikeli- 'nominėe krizės, kuri sunkina tai Lenkijai Klaipėdoje būtų tk j k. vyskupas T. Matulio- nes vietinis vyskupas O’llaramuša

nių krautuvių yra aibės. Jos negali iš koštu-1 jai plėtoti savo jėgas ir vary-(suteikta plačios teisės. Lenki- nį8> jaug kunigų, advokatų, sveikatos pataisymui turėjo 
merių taksams kolektuoti, o “sales” taksus ti pirmyn tautos ir valstybės ja sųnioningai tęsė savo f rei-' «jaktai ų, vargonininkų, profe- pasitraukti į atostogas. Asis- 
visvien turi mokėti. Kokia čia teisybė ir ly- konsolidacijos darbų; prie tos štaatiškų politikų ir daugely sijonalų, biznierių, studentų ir*
gybėf į ekonominės krizės prisideda klausimų, kurie šiandien mū-

taksai turi būt atšaukti arba dar ir sutirštėjusi Europos 'sų politikai Klaipėdoje suda- 
politinė atmosfera, kuri nie-' ro sunkumų, mes galėtume at- 

. kaip nesiduoda skaidrinama rasti tų lenkiškųjų pastangų 
ir kuri ypatingai nepalanki' pėdsakus. Analizuodami Len-

“ Sales’ 
pertvarkyti.

BAUSMĖ TRIMS MOTERIMS

DIENOS KLAUSIMAI

kitų mūsų tautos veikėjų. 
Rugp. 20 d. prasidės A. L.

R. K. Varg. Sų-gos 24 seimas. 
8 vai. laikys šv. Mišias varg. 
dvasios vaitas iš Elizabetb, N. 

Lietuvos santykiams su jos kijos politinę linijų Klaipėdos i J., energingas veikėjus, kie

tuos kun. d-ras L. Mendelis, 
iš Baltimore ir kun. d-ras Ba- 
tutis iš Pliiladelphia ir k. Tai 
pgi J. E. tars ganytojiškų žo
dį savo pamoksle.

Po pamaldų posėdžiai prasi
dės šv. Kazimiero parap. sve-

Mieste Dalias, Tesąs, teisinas nuteisė vakarų kaimynu, Vokietija, atžvilgiu, pagaliau neprivalo- bonas kun. J. Simonaitis. Va- tainėje, 324 Wharton St.

KONSTITUCIJOS DIENA

Šiandie yra taip vadinama Konstitucijos
Diena.

Šiemet apie Konstitucijų daugiau ginčų 
eina, negu bet kuriais metais netolimoj pra
eity. Todėl Konstitucijos Diena šiemet yra 
reikšmingesnė, negu per keletu metų praeity.

Šiemet ginčus apie Konstitucijų paaš
trino tariamieji prez. Koosevelto administra
cijos Konstitucijos laužymai. Be to pats 
kongresas yra išleidęs parėdymų, kurie Augš
čiausiojo Teismo išsprendimu buvo priešin
gi Konstitucijai ir buvo atšaukti. Sakysime 
NRA. Augščiausiojo Teismo išsprendimu bu
vo panaikintas, nors tai buvo kongreso per
leistas.

Šitokie įvykiai prez. Koosevelto prieši
ninkams davė progos pasistatyti Konstitu
cijos gynėjais, o prez. Rooseveltų ir jo sekė 
jus vaizduoti Konstitucijos laužytojais, (j 
kas gali būt baisesnio, kaip Konstitucijos 
laužymas f Juk lai viso krašto pamatų grio
vimas. Tai bolševizmas, komunizmas...

Respublikonai ir bando iš to darytis sau 
kapitalo. Buvusis prez. Hooveris nori būti 
vadu Konstitucijos gynime.

Mes, vienok, sakome, kad Konstitucijų 
reikia ginti ne nuo tokių jos laužytojų, kaip 
dabartinė administracija arba dabartinis ko
ngresas, bet nuo tokių jos gynėjų, kaip lloo- 
rireris. * - ,

VARGONININKŲ VEIKLUMAS

tris moter.s, uždedamas po $23 piniginės pa- Taip visokių vargų slegiama, me užmiršti ilgosios sunkios, rgonininkų 
baudos ir po tris dienas atsėdėti kalėjime. Lietuvos visuomenė lyg ir at-jtaip garbingai ir sėkmingai 

Tos trys moterys prasikalto šitaip: strei- buko kitiems mūsų tautų ir j iškovotos “Tranzito bylos” 
ko metu jos nurėdė keturias streiklaužes ii • valstybę liečiantienis klausi- su vienbalsiu Haagos Tribu- 
jas nuplakė. niams; per supantį ekonomi- nolo sprendimu. Juk toji byla

Anuomet mieste Columbus, Ohio, auto- vakarų einančios po- buvo ne kas kita, o tik beli

u.

Šiuo tarpu Amerikos lietuvių vargoni- 
ikai parodė nepaprasto veiklumo. Jie jau 

seniai turi savo Sųjungų, savitarpiniai 
ii ėmė ypatingai tvirtėti pastaruoju lai-
Ryšiams tvirtėjant didėjo ir veikimas.
Vargonininkai leido mimiografuotų mėn

raštį “ Muzikos Žinias”. Dabar štai prieš sa- 
seimų “Žinias” gražiai atsispausdino.

“žiniose” rašoma, kad pilnai užsimokėjusių 
ių Sąjungoje yra 40, o prie Sųjungos dar 
iriklauso 99 muzikai. Reikia palinkėti, kad 
lusieji be ilgo atidėliojimo prisidėtų prie 
,vo profesinės Sųjungos.

Vargonininkai į savo seimų keliauja “de
monstracijas” darydami. Pirmų jų didžiulė 
“demonstracija” buvo “Dainos šventė” Clii- 
cagoj, kur ji nepaprastai gerai išvyko. Pa
keliui į Pbiladelpbia koncertavo dalesniuose 
ietuvių centruose — Detroite, Pittsburghe, 
Pittstone ir seimo metu Pbiladelpbijoj.

Visi džiaugiamės mūsų vargonininkų 
Makluniu ir linkime jiems dar geresnio paši

lo.

PRIEŠ 'SALĖJ" TAKSUS

Anierikos Darbo Federacija paskelliė rei- 
Jkalavinių, kud artimiausioj ateity visose val
stijose būtų panaikinti “sales” taksai. Fe
deracijos prez. Green pareiškė:

“Šitie taksai labai slegia darbininkų 
Riešų. “Relicfo” našta tuomi perkeliama ant 

Inuonicnės — net bc<larliių. Milijonuj lip
ių iŠkolcktuojama iš tų, kurie neišgali

Mi”. •
“Kales” taksai smaugia ne vien darin
ius. Su “sales” taksais bėda yra ir sinul- 
liems biznieriams. Pagrindinė “sales” ta- 
mintis yru ta, kud biznierius ‘taksams” 

įlėktuoju iš kostumerių. Didžiosioms par-

seimo posėdžiai

nes ir iš
mobilių fabrikų streikuojantieji darbininkai litinės krieės spaudimų lyg ir kijos mėginimas naudotis Klai 

pėdos konvencija ir kaikuriaisvienų streiklaužį išrėdė nuogų ir varė gat- mažiau jaučia seniau jai pa- 
vėmis. darytas žaizdas; mažiau jau- Tautų Sųjungos pakto

Atstovai, kurie iš ryto uz- 
prasidės 10 vai., Šv. Kazimie-. sisakvs pietus, bus pagaminti 
ro parapijos svetainėje, 324 mokyklos restorane.
\Vliarton St.

Antras seimas
Tų dienų vakare bus dide- 

' lis Vargonininkų Sųjungos 
lų pačių įugp. 20 d. piasi- (jbic. l’rov. Sasnausko vardu 

dės Kunigų Vienybės semias cjloro koncertas. Įžanga 50c.
i šv. Mišiomis. 9 vai. šv. Mi- j Antrų Kat. Federacijos Ko

mio- gįas iaikys daug pasidainavęs, , . / . ' i . , -v X .- i « « x -- ngreso dienų 9 vai. bus meti-Niekas nesako, kad streiko laužymas yra . čia ir gal mažiau teturi ener- į statais tam, kad išgautų is lietuvių reikalams kun. V. Ma 
geras daiktas. Bet kas sakys, kad streikų Į gijos savo rytų klausimams I Lietuvos pripažinimų Želigov-' tulaitis, kleb. šv. Kazimiero 
laužančių moterų apnuoginimas ir jų plaki- pašvęsti, su jais lyg apsipra- skio smurtu sukurtosios de- parapijos iš St. Clair, Pa. Jam 
mas pagelbės darbininkų reikalams’ Ar pa- to, ir jie aktualiųjų šių dienų Ima rkaci jos linijos tikrųjų u- asistuos kun. P. Juras iš Law- 
gelbės darbininkų reikalams apnuoginto politinio gyveninio klausimų , biejų valstybių siena. į rence, Mass., ir kun. F. ,MiS-
streiklaužio varinėjimas gatvėmis? liko nustumti į antrų, mažės-j Paminėtieji čia faktai mums kaitis iš Cambridge, Mass. J.

Šitie juodašimtiški apsireiškimai keisti nio aktualumo vietų. Kaikur ^rodyte rodo, kad Lenkija E. vyskupas dalyvaus Mišio-
ir kitu žvilgsniu. Kada einasi apie laimėji- net girdisi tokių samprotavi-’ Klaipėdos reikalais jieško vi- se ir Kun. Vienybės seime. Po
nių iš darbdavio kelių centų valandoj, tai ' mų, kad gal ir vertėtų Vii- sų pirma savo interesų, jieško sėdžiai prasidės po pamaldų 1 ’^ėins, Pranciškietėms ir Nu-
prieinama prie visokių kriminalų. Bet kai niaus reikalais jieškoti su len-* sau, kaip matyti iš neseniai ' Adelphi* viešbutyje, 13th ir! kryžiuotojo.

kais kompromisų, nes ligšioli- paskelbtų reveliacijų apie Pil-! Chestnut St. < Penktadienį ekskursija poreikėjo gelbėti iš bankrutuojančių bankų ga
tavus, sutaupytus pinigus, tai niekas nei pir
što nejudino. Neatsirado vadų, kurie būtų 
organizavę darbininkus kų nors daryti, kad

nė mūsų taktika kovoje dėljsudskio planus, užtikrinimo,
Vilniaus, pasirodė, nedavusi kad jai bus leista išeiti per 
vaisių, jų tęsti esu net puvo-1 Klaipėdą į jūrų, jei jos padė- 

milijonu.* dolerių išgelbėti iš užsidarančių i jinga> turinti tokius įtemptus tis Dancigo koridoriuje susil- 
liankų. Kadangi tokio oiganizavimosi nebu- sankvkius su mūsų vakarų kai! pnėtų. Todėl laukti iš lenkų 
vo, tai dėlto dabar bankrutavusių bankų pre- mynu, vokiečiais. Gal tokio gal- pagalbos mūsų santykiuose su , 
zidentai gražiais automobiliais yažinėja, °Jvojįmo įr nerasi susipratusių I vokiečiais Klaipėdos reikalais, 
tų bankų receheriai baigia likusį turtų eik- inteligentų tarpe, bet daugkur kaip rodo skaudūs praeities

matosi kažkoks;,* neramumas, i patyrimai, mes pamato netu-i 
Ar ne keista, kad pelnymui kelių centų ' jieSkojinias kitų kelių, _ žo. ri.ne; lenkams rūpi šitam į 

visokių begėdysčių ir kriminalų papildoma, in-gų visuwIllenėje Vii- klausimui neduoti nusistovėti-
o gelbėjimui sunkiai uždirbtų taupmenų nie
ko nebuvo nedaroma.

Latvijos žemės ūkio ministeris per ra
dio kalbėdamas aiškino, kad vienas svarbiau
sių l^atvijos reikalų yra ūkio darbams dar
bininkų stoka. Sako, kad ūkio darbininkų 
įvežimas iš kitur nėra patenkinamas klau
simo išrišimas. Ministeris sako, kad visiems
Latvijos gyventojams ūkio darbas turėtų būt 
privalomas. Iš kandidatų į aukštesnes mo
kyklas būsiu reikalaujama tūlų laikų išdirb-1. 
ti žemės ūkyje. * *

♦ * .*
Vokiečiai nerimauja dėl prancūzų ir So

vietų diplomatų veikimo Baltijoje. Vokie
čiai gųsdina latvius ir estus, kad jų susiriši
mas su tarpusavio pagalbos sutartimis ga- 
ųs juos nuvesti “i visai pavojingų padėtį . > .....
Vokiečiams rūpi, kad Baltijos valstybės bū- en 818 įsvginrmas gautų 
tų pakrikusios. Girdi joms pavojus gręsia 
tik iš Rusijos, o girdi tų pavojų galinti ati
tolinti tik Vokietija.

nės šv. Mišios už a. a. vietinį 
buvusį klebonų kun. J. Kau
lu k į ir uolų Federacijos vei
kėjų.

• Vakare 8 va'., jubiliejinė va
karienė. Bilietai po $1.00. 

Pelnas eis seserims Kazimie

Ten iri t popiet bus ir Mo- svaibesnes istorines vietas ir 
į seserų Kazimieriečių vilių.

Kun. Ig. Valan&nnss,
Šv. Kazimiero parap. kleb.

- i' tinėlės seimas, kuris tiktai rū
pinas lietuvių jaunuomene sie
kiančia aukštesnių mokslų.

niaus klausimu šiandien lyg į nurimti, susitvarkyti; Lietu- 
jaučiasi tam tikra dezorijen-\ vai gi kaip tik turi rūpėti, kad 
tacija; užtai svarbu, kad ši-’Klaipėdos reikalai kuogrei- 
tas klausimas juo gyriau mū-į čiausiai nurimtų, nusistovėtų, 
sų būtų diskutuojamas, kad j kad jie liautųsi buvę tarpvai- 
didesne energija imtumėmės 'stybinių santykių objektu, 
jį aiškinti. j Jeigu mes iš lenkų neturi-

Aktualiausias iš visų čia iš- me ko laukti užtarimo Klai- 
keltų klausimų tur būt bus i pėdos reikalais, tai gal mūsų 
klausimas ryšio mūsų taktikos santykių su lenkais sutvarky-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS liu būt galima perplaukti.” 
Yes, marės, gal, ir ramios,

ale Niu Jorke vis šturmai

> Vilniaus atžvilgiu su kitais 
m u m s rūpimais aktualiais 
klausiniais, ypatingai su san
tykių su vokiečiais klausiniu. 
Ar griežtas Vilniaus klausimo 

į pastatymas gali mums paken
kti kovojant su vokiečiais, ir

Kai Musulinis su SelasiuI
sporijas, ir net prie vainos ----------
rengias, tai nėra nei didelio, Girdėjau šnekant, kad Aly- 
dyvo. Ba du skirtingi krajai,' vude, kur muvin-tokies daro, 
du skirtingi karaliai, skirtin-‘;kai artistai lošdami mušas, 

vienas kitam kėde galvas dau 
žo, tai būna daroma tam tik-

mas galėtų mums bendrai pa
dėti mūsų santykiuose su vo-;gi žlllonėS/žodžįu viskas tarp
kiečiais? Be abejo, Lietuva Ijų skirtinga. Ale kai mūsų
siekia ir turi siekti santykių ;krajaus stalyčius senato ir rais triksais. Ale Augusto 14 
su visais kaimynais, ir jei ji auzos priemenės i(l-obby) in-jd. koinedijantui juodukui Ste- 
tokius santykius ne su visais vestigacijos kamitetai spori- pin Fetchit buvo ryl triksas. 
savo kaimynais šiandien gal’ jas įr net arti vainos eina už Darant pikčerį “The Virginia 
palaikyti, tai čia ne jos kai- Įkokj |en gazų ir elektros kum-’Judge,” kai jau davė su bi- 

<V,*a yra Lietuvos teisių į- ! panių riebukšlį llopsonų, tai lijardo bolę, kad' net negyvai 
žeidimo pasėka. Bet mes taip jau jyvai. Anų dien gazietoj parvirto ant žemės. Jei visa- 

Svarstant klausimų ,ar Lietu-j gi privalome neužmiršti, kad, <kaičiau šitokį sporologų:
va galėtų iš lenkų susilaukti (ypatingai artimų santykių ga _ jįs (Hopsonas) turi ei

mums padėti toje kovoje?

# * # < 'paramos savo varomo j kovoj
, ... ... ... , • „i su vokiečiais, ypatingai Klai-Lenkijos užsienių reikalų ministeris vėl ( ’ •1 r

bandys

Ii turėti tiktai maždaug lygios tį j už senato insoltini- ždes.
valstybės, kad ten, kur arti- ,n4Į” užrėkė dem. Black, se-'

1 da šitaip loštų, maža rastųsi 
ukvatnikų į Alyvudo žvaig-

į vokiečių lenkų blokų įtraukti Balti
jos valstybes. Tas žingsnis pradėtas nuo Suo
mijos. Kitas Baltijos valstybes gųsdins vo
kiečių nuolatiniu ginklavimusi ir ragins jas 
nusileisti. Bekas jau buvo Suomijoj ir pri
ėjęs prie sutarimo.

* » •
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademija iš ru

gių ir kviečių išaugino naujų augalų — kviet
rugį. Tai nelyginant kaip iš asilo ir kumelės 
gaunamą mulas. !

pėdos reikalu, visų pirma rei- mai susidraugauja didelė vai- , nato priemenės kamiteto pre- Viena angelska Čikagos ga
kia atsiminti, kokį 
lenkai yra ligšiol suvaidinę 
Klaipėdos reikaluose. 1921 ir 
1922 metais lenkų pastangos 
nemaža buvo prisidėjusios 
prie to, kad atskirtoji nuo Vo
kietijos, alijantų valdomoji 
Klaipėda būtų paskelbta lais- 
'va valstybe, tik ačiū mūsų vi- kivirčuos 
suomenės susipratimui ir aiš-1 kaimynu,

vaidmenį' stvbė su maža, santykiai daž zidentas. ’zieta išdrūkavojo šitokių savo
— Jis (Hopsonas) yra ma-, skaitytojo poezijų : 

no sargyboj ir senatas netu- 1933 — In brains we trust.
ri rait jį patašyti! — atšovė 1934 — No rain, būt dust.

1935 — Roosevelt says you 
mušt.

Vaina dar eina ir nežino- ! 1936 — New Deal goes
kių, kurie jai rimtai padėtu mą kuo baigsis ši auzos ir b|ust.

su kitu didžiuoju senato priemenės kamitetų1 •
ligšiolinis prityri-! rokunda.. ( — Prašau pa.sakyti, pone

niausiai vystosi mažosios val
stybės nenaudai; kad Lietuva 
su vienu iš savo trijų didžių
jų kaimynų galėtų turėti to
kių, nesukeliančių išnaudoji
mo pavojaus, artimų santy-

idem. O’Connor, auzos prie- 
i menės kamiteto prezidentas.

kiam ir griežtam reagavimui I mas neparodė, ir tenka abejo- teisėjau, jei aš protingų žmo
gių- gų pa važi i neinu kvailu, ar tatti, ur jie ateity bus galimi. Vakar gavau trumpų 

Priešingai, IJetuvos saugu-į matų nuo marių. Rašo vienas baudžiama? 
mas geriausiai garantuotas mano tavorščių, kuris Nor-1 — Taip, tai baudžiama.

Vilnijoj, kad autalpvti mokvklinio am-15""’ 
žiaaa vaikas į mokvklaa, tai dar reikia į. '">« įgyvendintas: te
steigti 200 naujų mokyklų. Nore taip yra, lia» *•> k“la J”
liet lenku vyriausybės vis uždarinėja lietu-! a,'j«’itais derybas dė! K!aipė- jos tnjų kaimynų interesų mandie jht mares rūnijo į Į — Bet kvailys pavadinti 
vių mokyklas statuto, kokis buvo Len- priešingumu ir lygsvara; kiek senų krajų. Rašo: “Sveikas protingu žmogum ar galima?

— Galima.
— Ačiū, pone teisėjau! ma

tau, Tamsta esi protingas 
žmogus.

kijos vaidmuo tų derybų ei- viena tų trijų valstybių, siek-1 prapesnriau. Kelionė sekasi.
laikraštininkas N. Bobman ruo-'&°jeT Lenkai darė visa, kų dama ypatingos įtakos Lietu- i Marės ramios. Jei dar skra- 

vti apie Lietuvų didelę knygų. jmanė, kad Klaipėdos ry-Jvoje ar keldama rankų prieš jus neišrūnijo, oras nekaltas,
nverai rinks vasarodamas Lietuvoj. bu Didžiąja Lietuva būtų, (ięsinys 4 pusi). iŠ!

Švedų 
siusi rašv
džiagų knygai rinks vasarodamas Lietuvoj. Šilta, ramu. Motoriniu laive-
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Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Par. Piknikas
Sekmadieni, Rugpjūčio (Augusi) 18 d., 1935 m.

VYTAUTO DARŽE
115TH ST. TARP CRAWTORD IR CICERO AVĖS. 

Pradžia 11 valandą ryto.

Šiame gražiausiame piknikų darže visoj Chicagoj bus visokių prašmat
nybių ateinantį sekmadienį, k. t., base balt žaidimai, lenktynės ir t.t. Valgių 
neužsimoka vežtis, nes čionai gausite skaniausius valgius ir gardžiausius gė
rimus prieinama kaina, širdingai kviečia visus,

VIKARAI ir KOMITETAI

SVEIKINAM

gavęs humanitarinių mokslų Magistro laipsnį.

ros ir mokslo įstaigas, dirbo ir kovas ateitininkai kilo spo- i valstybinį darbi} kaip tautos ntaniškai, kaip kyla žibuok- 
' atstovai seime, vadovavo bū- lės pro beauštančio pavasario 
darni ministeriais ir kitais au- ledus. Ateitininkai pataikė že- 
kštais valdininkais ištisas ngti ir tuo grubiuoju gyveni- 

1 mūsų valstybės darbo sritis, mo keliu, kuriuo žengė visa 
I Išėję į valstybinį darbų atei- lietuvių tauta. Jie išmoko ke- 
; tininkai yra atlikę didžiau- ntėti ir tiesė Lietuvai ranaas 
sios tautinės reikšmės darbų, ne pagalbos šaukdam?, net 
Pav. Žemės Reformos įstaty- patys jų siūlydami. Jie statė 
mas, kuriuo buvo lietuviui va- gražų Laisvos Lietuvos rūmų 
Istieeiui ilgus amžius išplėšta savo jaunyseės, sveikatos ir 
žemė vėl grųžinta, kuris pa-1 gyvybės kaina, nereikalauda- 
kiito svetimojo gaivalo galy- mi už tai jokio atlyginimo, 
bę, ypatingai lenkų, Lietuvo- Taip trumpai ir vaizdžiai cha- 
je juos ekonomiškai nugink- rakterizuojamas pirmasis A- 
luodamas, kuriuo buvo užkir- teitininkų organizacijos deši- 
sta komunizmo plitimas aprū- mtmetis. Jis buvo herojinės, 
pinant tuustančius vargingų entuz'asminės jaunystės laiko- 
šeinių žeme, yra tik vyresnių tarpis.
ateitininkų nuopelnas. Ir šia
ndien ateitininkai plačiu ma
stu toliau dirba savo darbų. 
Jie apima visus sųmoningus 
ir veiklius lietuvius katalikus

Atgavus Lietuvai laisvę a- 
teitininkų organizacinis gyve
nimas plečias ir bręsta. Jau 
pirmajame Ateitininkų Kon-

uia rastas iVlomsun. — Alaska gatvė (Chicagoj), kur ketvirtadienio rytų au 
tomobiliuje rastas nušautus Chicagos parkų distrikto kontrolero padėjėjas K. A. 
Morrison. (Acme Photo)

grėsė 1920 m. organizacijo:- vienetų Federacijų — šen- baigtas ideologinio apslspren- rganizacija akyvaizdoje eina-
įntehgentus jų tarpe yra form0f. diferencijuojasi ryškė- draugių sųjungos, kurie yra dimo ir organizavimosi pro- nčios pasaulio dechristanizaei-
vyskupar ir kunigai, univer- dftmos paga| .moksleivių, stu- Jau baigę mokslus, studentų cesas. jos savo trečiame Kongrese

dentų ir sendraugių gyveni- ir moksleivių. Čia ir buvo už- “Subrendusi Ateitininkų O- (Bus daugiau)
mo interesus. Idėjinių, profe------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

siteto profesoriai ir mokyto
jai, artistai, rašytojai, laik

' raštininką’, gydytojai ir kitu . . . .... . ,
Juozas Kriščiūnas per šių metų vasarinę konvokacijų profe8įjXJ inteligentai, jų tarpe 1F polltinn? ahn°s'

Stud. J. Kašelionis

ATEITININKAI

, .... ..... * , ... feroje gvvendama Ateitininkųskaitlingi būriai studentijos . .. . , .. ,,7 .. - _ . . organizacija pajunta reikalų-
įr moksleivijos. Ir visus juos .v, . ". .,

v. _ . . . ... į aiškiau apspręsti savo įdeo-jungia, nežiūrint kuri darbų . .. . . .r.. ... . .... logijų. Todėl antrojo Kongre-jie diroa, viena pagrindine

(Tęsinys)
Ateitininkai pradėjo kurtis 

vietose valdžios organams, va
lsčių komitetams, milicijai, at
sikėlus į Kaunu Lietuvos vy
riausybei ieškojo jai butų, ė- 
jo milicininkų pareigas, buvo 
pasiuntiniais, dirbo raštinėse, 
provincijoj gaudė bolševikų 
agentus, dezertyrus ir viso
kius tėvynės priešus.

“Su užsidegimu stoję ginti 
nepriklausomybę ateitininkai 
ir kovose pasižymėjo savo drų 
sa, pasiryžimu ir narsumu, ra
šo Alh. Graževičius. Štai jau
nutis moksleivis K. Taruška 
jos įstojęs kariuomenėn taip 
’asižymi nars'umu, kad tre- 

ič.:as iš eilės apdovanojamas 
Vyties kryžiumi visoje Lietu
vos kariuomenėje. Už narsu-

stojo kariuomenėn iš kunigų 
seminarijos.

Lygiai garbingai paguldė 
savo galvas ant tėvynės lais-

mintis išreikšta jų obalsiu: 
“Visa atnaujinti Kristuje” 
(Ž. P. 1935. 29 nr.).

Organizacijos Vidinis 
Gyvenimas

Ateitininkų organlzailjos vi 
dinis gyvenimas yra turinin-vės aukuro — Įeit. J. Sidara

vičius, Įeit. P. Telksnys, Įeit. I gftS> gražus ir jvairUf,. Atei. 
K. Matulaitis, Įeit. A. Urbe-. tininkų organizacijos pirmie- 
lis, Įeit. P. Saldukas, vyr. Įeit. jį būreliai gimė svetimuose
Adomonis, Įeit. Kasparavi
čiuj Įeit. J. Kuklierius ir il
ga eilė kitų karininkų ateiti
ninkų. Ateitininkų užsidegi
mų kovose parodo ir tas fak
tas, l.ad a. a. Įeit. P. Kaspa-

kraštuose. Jie augo ir jungė
si pavergtoje tėvynėje. Jie 
išėjo į platųjį gyvenimų did
žiojo karo viešnioms siau
čiant. Jie tapo karžygiais ko
vose už Lietuvos Kepriklau-

1 avižius jau sirgdamas 5jo|Somybę pro skur(llĮ> TOrgus 
savo pareigas ligi tik galėjo Į 
pastovėti ant kojų.

Kuomet į Lietuva pradėjo 
veržtis lenkai, tai net visi A- 
teitininkų Centro Valdybos 
nariai išėjo į frortų, iš kurių 
čia garbingai mirė V. Dovy-

.. dairiu. Tėvynei esant pavojuj •
ma jis buvo apdovanotas I,1 . .... TTT . . . . , net mergaites ateitininkes ve-,11 ir III laipsnio Vyties kry- ... • • e . t . .ržėsi į frontų. Ir negalint jų
žium. Iš I karo mokyklos lai- ... - , • *OQ , J A. .. išlaikyti, joms buvo įsteigta
dos buvo 28 apdovanoti Vy- , * • , -m . •j. , _ T nn . ... • slaugytojų kursai. Tuomet josties kryžium. Jų 22 ateitinin 
kai. Šeši I karo mokyklos lai
dos karininkai paguldė savo 
galvas už tėvynę.” Viso atei
tininkų karininkų kovose mi
rė per 20.

Pirmoji šitų karininkų au
ka fronte buvo ateitininkas

ėjo sanitarių pareigas, slaugė 
sužeistuosius, rinko aukas, tai 
sė drabužius, ir pan. Čia jos 
savo uždavinį garbingai su
vaidino. Ir yra ateitininkių 
mergaičių, kurios ypatingai 
tėvynei nusipelnė šiuo sunkiu

, , .. .. _. ..... . momentu. Vilniaus ateitininkė1 ut. Ozelis. Pirmoji lietuvių .. ....... , , ,, , . , , M. Kubiliutė už savo darbuspadangių kariuomenes auka
lakūnas Įeit. Rauba — atei
tininkas. Iš aviacijos mokyk
los mokinių jis pirmas pro

tėvynei net apdovanota Vyties 
kryžium.

“Bet netik kovos lauke a-
dėjo savarankiškai skraidyti, teitininkai pasižymėjo guldy- 
Pirmoji aviacijos auka kauty-. darni savo galvas ir liedami 
nėse su priešais — Vyties Krv savo kraujų, bet pradėjus Lie-
žiaus kavalierius kit. Kumpis, 
taip pat ateitininkas. O pir
mųjų šūvį iš artilerijos palei
do artileristas I.umbis, karia

tuvos atstatymo darbų jie su 
lygiu pasišventimu dirbo įvai
riose srityse. Jie organizavo 
visuomenę, švietė, kūrė kultū-'

so pageidavimu, kuris įvyko 
1925 m. buvo sušaukta 1927 
m. Palangoje Reorganizacinė 
Konferencija, kuri tiksliai su
formulavo Ateitininkų credo, 
nustatė tikslių organizacijos 
santvarkų, sukurdama trijų

DRAUGO’ 
Labor Day

Augkit Su Mumis! į
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMA n GREITU 
ASMZNljiKD PATARNAVI
ME, kviečiame iua atei n eftti 
tavo PROBLEMAS ir aave 
BIZNĮ čionai

MODERNIŠKA
ELEKTRIKINi
SKALBYKLA

1936
Sutaupo laikų ir piniguR. 

Parsduoda po
*1.00
į savaitę.

Kainos nuo
*34.50

iki
*90.00

Jos. F. Budrik, te.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167
Bud riko radio prormmal:
WAAF. *10 k. NedNktnUa nuo S 
vai. Iki S:SO vai. po plotų. 
WHFC. 1420 k. Ketvertais nuo t 
▼ai. Iki >:4S vai. vakar*.

Halsted Exchange 
| National Bank 
• I9th PI. and Halsted St

Rugsėjo-Sept. 2 d., 1935 m
VYTAUTO DARŽ
115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

EMIL DENEMARK<

s*

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE >/0

*0

I-’ r'tėH iž- - ■ i J ' ’r
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SV. KAZIMIERO AKAD. REM.
jvyks

Sskmadieni, Rugpiucio (August) 18 diena, 1935 m.
MARQUETTE PARKE

SAUKUS ISVAŽIAVIM/>S
PRADŽIA 1-mą V AL. PO PIETŲ

Bus koncertinė muzika, draugiški pasikalbėjimai, žaidimai ir skanaus 
užkandžio. Viskas už 25c. Bus ir dovanų dalinimas. 25 dol. teks tiems, ar 
toms, kurie turės giliukį. “Good time” visiems užtikrina ir kviečia

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DR-JA.
—7^7=^-s — 4. a ——-—*—-

ŠIANDIEN PAŽIŪRĖJUS Į 
VILNIAUS PROBLEMĄ

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
Lietuvą, neguli nesusidurti su 
kitų dviejų valstybių griežta 
reakcija; bet' Lietuva pajėgtų 
išnaudoti tąjį interesų prie* 
šingumų, kad ji galėtų panau
doti santykius su viena val
stybe tani, kad užšachuotų ki
tos valstybės prieš jųjų nu-

PRAPLEČIAMAS ŠIAULIŲ 
BIRŽŲ GELEŽIN

KELIS
Susisiekimo ministerija pa

sirengusi praplatinti Šiaulių ! 
— Biržų šiaurųjį gelež’akelį : 
iš 60 į 75 centimetrų plotį 
(kaip Panevėžio — Utenos 
ruože), Geležinkelio linija ims

kreiptus veiksmus, to mes tuo persiūta iki rugsėjo mėn., kol 
tarpu dar negalime tikėtis, bus pradėtas eukr. runkelių 
tam mūsų svoris dar nepa- pervežimas. Šiuo metu gete-1 
kankamai didelis. Visa tai tu- žinkelio pers.uvimui stiprina- 
rint' galvoje ir buvo dedama mas pylimas, statoma visa ei- j 
pastangų užtikrinti mūsų vai- lė naujų tiltų ir remontuojami j
stybei garantuoto neutralumo 
būklę. Jei jau praeityje, dėl 
koliduojančių jiolitinių sieki
nių, Lietuva nebūtų galėjusi

senieji, Joniškėlyje statoma I 
mūrinė stotis ir kita. i

Praplatintam Šiaulių — Bi- j 
ržų ruožui Čekoslovakijoj už- 1 Asilas demokratų lyderiui. ■— Trys Chicagos demokratės, narės demokratų 

klubo Cook kauntės, ir asilas “Dennny” per vakarienę Slierman viešbuty. Asilas 
įteiktas James Rooseveltui, lyderiui jaunų demokratų. (Acme Photo)

rungtynėse Lietuva — Iaitvi- staigių poros vingių nesusku 
ja laimėjo mūsiškiai rezulta- bdavo nubėgti. Pilviškiai lu
tu 3:2. Tai aiškus įrodymas, rėdavo nuostolių.
kad lietuviai tenise padarė Į Vilkaviškio apskr. savival- 
didelę pažangu ir jau suge. dyM tie8inj vykd,,
bėjo pralenkti savo mokyto-' vįe&jjų darbų fondo |fSomjs
jus atvius. , įr darbus jau baigė. Padarė

Lietuvoje Žaliavos yra vi- perkasą, pusės kilometro ilgu- 
soms sporto šakoms, taigi, ga- niOj 3 metrų gilumo ir 20 me- 
i.ma tikėtis, kad jau netoli- tpų pjajunio ^įuo j)a(ju panaj. 
moję ateity, gal ir ateinančių j<įnus vingį, potvyniai Pilvi-
metų pasaulinėj olimpijadoje15Į.įains Jaugiau ntbegręsia. 
Berlyne, lietuviai sportininkai Į Tsb.
sugebės garbingai pasirodyti.____________

Tsb.

IŠTIESINTA ŠEŠUPĖ TIES “ 
PILVIŠKIAIS

PLATINKITE “DRAUGI”

remtis Lenkijos faktoriumi sakyti 5 nauji garvežiai. Siau-
savo pozicijai Vokietijos at
žvilgiu sustiprinti, tai šian
dien, po 1934 111. sausio 26 d. 
Lenkijos draugiškumo sutar
ties su Vokietija, tos rūšies

rųjų geležinkelių dirbtuvėse 
padirbti S nauji vagonai iki 
15 tonų talpumo. Dirbam: taip 
pat liauji keleiviniai, pašto — 

vagonai ir ledaunrs.bagažo

LIETUVA DARO PAŽANGĄ 
VISOSE SPORTO ŠAKOSE

galimybės jei nevisai išnyko, Biržuose ir Šiauliuose depo 
tai bent dar labiau sumažėjo, pritaikomi naujiems garvežia- 

Užtai tenka prieiti išvadų, ms. Be to, Biržuose ir Fetra- 
kad santykių su Lenkija išly- šiūnuose statomi vandens bo- 
ginimo mes privalome jtefiko- Į kštai garvežiams vandeniu a- 
ti ne mažiau, negu su kitais prūpinti.
mūsų kaimynais, bet tų san
tykių sunormavimas nepriva-

Prieš keletu metų- Lietuvoje 
iš visų sporto šakų labiausia 
buvo mėgiamas futbolas. Šioj 
sjjorto šakoj lietuviai padarė 
tokių pažangų, kad gali kon
kuruoti net su senomis val
stybėmis, kur ši sporto šaka! 
nuo seniai ugdoma. Čia pa
kaks prisiminti, kad pernai

I GENUINE GOODRICH |
l"“>“2«^ 1

Vilkaviškio apskrities savi
valdybė ryžosi ištiesint? Še
šupės vagą ir tuo būdu ap
saugoti Pilviškių miestely nuo

1 potvynių. Pavasarį, o kai ka
da ir vasarų, gerokai paikus, 
vanduo upe dėl buvusių labai

___  Kam pirkti
pigina padangas (tlrea), kuomet 
galite gauti Goodrich Comman
ders? Jie yra atiprūa. teisingai 
padaryti. Apsaugokite savo ta- 
Jory inveatinontą. Pirkite Good
rich Certlfled Conimandcra — Ir 
taupykite pinigus.
Kainos ga'l Imti mainomos be 
pranešimo, ir dėl blle valdžios

konis. Antai, lengvojoj atleti- įėjo. Šiandien vaizdas jau vi- 
koj jau treti metai iš eilės sai kitas. Antai, du metus iš 
Kaunas išeina nugalėtoju ta- eilės tarpvalstybinėse teniso-
rpiniestinėse rungtynėse Kau- ____________________________
nas — Klaipėda — Liepoja.
Labai gražiai šiais metais pa
sirodė Rygoje ir mūsų studen 1 
tai — lengvaat lėtai. Galutinai 
įrengus didelį, Kūno Kultu-1 

Kūmų statomų stadioną,ros
Praplatim.s geležinkelį, su

sisiekimas su Biržų — Fasva-
lo būti statoma funkcijonaJi- lio rajonu žymia; patobulės.

fniame ryšyje su šių dienų san Lenkįjai Gaiįcįję> o jįems siū. Lietuva išėjo Pabaltijo vals- treningui. O be trenin
tykiais su vokiečiais ir dėl m , , . T. . . , . 1. ,. „ ,. . . ._ , _ . .. . ,, „ . . . / lydami Lietuvos vakarus; tai-1 tybių futbolo turnyro nugulė- go juk ne vienas sportininkas
kilusiais sunkumais. Llgda-, . . , .. .

. • , .. . ... . ’ K1 ir vienas ir kitas kontra- toja ir nugalėjo net Švedijųnuesi kitaip, mes rizikuotume 1 . .... . .. 0 J ji~ r . - gentas kėsinosi maimkauti1
tvarkyti mūsų santykius su ,. . ,, . , , . , , . . i svetimu turtu, lenkai lietuv.’s-lenkais labai nepalankiomis\. , . v. . ..... 1 ku, vokiečiai austnsku, — ir
mums sąlygomis. Į Lietuvog su Lenkijos kooper- ta s daugiau pradėta kreipti

Bet įsteigus Kūno Kultū
ros Rūmus, pastaraisiais me-

Galvodami apie mūsų san- avįmo perspektyvos žlugo 
tykių su lenkais tolesnę rai- (Bus daugiau)
dą, visų pirma mes turėtume ________________________
sau jų karakteristiką, panag- g
rinėti, kodėl mūsų su jais san
tykiai šiandien yra tokiame, o 
ne kitokiame stovy, ir ko iš 
v;so lenkai siekia savo polit/i-, 
koje Lietuvos atžvilgiu.

Lietuvos buvo mėginta už
megzti draugiškus santykius 
su lenkais jau nuo pirmųjų 
Nepriklausomybės paskelbimo 
dienų; dar 1918 metais, kuo
met ir Lietiuva ir Lenkija bu
vo vokiečių kariuomenės oku
puotos, kuomet buvo jaučia
mas aidimas vokiečių kariško
sios valdžios galas ir buvo 
laukiama nemažiau baisios so
vietų kariuomenės okupacijos, 
abiejų šalių atstovų buvo tar
tasi dėl kooperavimo ben
driems engėjams pasipriešin
ti, bendriems pavojams atreni 
ti. Lietuva be abejo, tuomet 
dėjo Lietuvos su sostine Vil
niumi, kuriame ir buvo ką tik 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė, pripažinimą bet ko
kio bend rabarbiavimo jiagrin- 
dan, ir pačių lenkų nebuvo 
tuomet formaliai atsisakyta 
tuo pamatu bendradarbiauti 
su Lietuva; tik neilgai trukus 
lenkai bevelijo slaptai su vo
kiečiais užmegzti kalbą, rei
kalaudami iš šių pripažinti

L

lengvajai atletikai,

&

dėmesio
tenisui ir kitoms sporto ša-1 ristus mušė visi, kas tik no-

29£

VISKAS

1
UŽ

2 KAINOS
Kad padarius vietos rudens sezono prekėms, iš- 
parduosime turimą ataką, be atsižvelgimo į kai
nas.

Elektrinių refrigeratorių, fioor sampelų, kai
nos numuštos nuo 25%) - 50%)

*

lengvojoj atletikoj bus pada
rytu dar didesnė pažanga, nes 
sportininkai turės puikias ai-

gerų rezultatų pasiekti nega
li.

Graži pažanga padaryta ir 
‘‘baltajame sporte” — tenise. 
Prieš keletu metų mūsų teni-

Gerkit ir Reikalaukit

"skoliname pinigus^
J»Mgu esate reikalingi pinigu atmokėti seną J Į morgičlų arba už

traukti naują paskolą ant savo nuftio, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAVNDEILS, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kasteriu*

LEONARDAS A. GREETIS. Sekretorių*

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo 9 ryto iki A vai. vnk. Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro. 
----- — .

SUKYS — DOODY --ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

I
takso. ■

Goodrich
Commanders

I
1

PUCCINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 
FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė.
Phone CANal 9494

Chicago. III.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu Jūsų organai silpni Ir iūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusllpnėjuslus organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turGtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyCiose. Nepriimkite pa
vaduotojų, neg Joks kitas vaistas ne- 
pnvaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL
— Idealų Uiuoauotoją vidurių 25c Ir 
SOc.

Radio, trumpoms ir Standard bangoms. $79.50 vertės — dabar___$39.50

Parlor setai, garantuoti —

$39.OO aukįtJn

Gesintai pečiai $29*00
Su kiekvienu pečium — gausite vir
tuvei 9x12 linoleumą už DYKĄ.

Roosevelt Furnilure Ine.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEIey 8760 CHICAGO,
... . Į .n, !--------------r-------- į ■ nu..... , pr —

ILL.

i

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lk-tuvlAkii. Bonas Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Casli 
Visokios ItiiAte* Inuuranee — Ugnies, Vėso Ikon, Automobilių, 

Stiklų ir t L

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

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

840 West 33rd Street
TELEFONA3 YARds 2790 arba 279J

KEISTUČIO SKOLINIMO !R BŪDA VOJIMO B-VĖS
RAMTI xkik

M ■ ■ ■

I

REUMATIZMAS
SAUSGELfi

Neslkankyklte aavęa skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybe Ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAP8IOO COMPOUND mos- 
tla lengvai pražallna vlrėmlnė- 
fas Ilgas: mums Mandle dau
gybė žmonių siunčia padėko- 
ii ea pasveikę. Kaina SOc. per 
paAtą 18c. arba dvi už 11.06 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalai* gydyt la. kaina 
so centų

Justin Kulis ■
8259 SO. HALSTKD ST. " 

Chi«a«o, DL "

!■■■■■■■■■■■



AeStadenin, rugp. 17 <L, 793 KDR A V G X S

DR. ANTANAS V. GAS- 
SON (GVAZDIKAS) TEISIU SKYRIUS

Veda adv. Charles P. Kai, 
6322 S. Western Av., Chgo.

LIETDVOS SAVIVALDY
BĖS TVARKO KELIUS

NOKWOOD, Mass. — Pa
galios ir norvodučiai susilau
kė lietuvio gydytojo. Praeity 
savaitę čia pradėjo praktikuo
ti d-ras Antlionv AV. Gasson, 
Ofisų atidarė po No. 937 Vfa- 
shington Street.

Dr Antanas V. Gvazdikas 
yra So. Bostone gimęs, augt s 
ir pradžios bei aukštesnius 
mokslus ėjęs. Jo tėveliai An
tanas ir Marija Gvazdikai li

po šiai dienai tebegyvena Do- 
rehesteryje, Bostono priemies
tyje.

Medicinos mokslų pradėjo 
siekti Tufts kolegijoje. Moks
lus baigęs 1931 metais, Jis iki 
šiam laikui praktikavosi Mid- 
dlesex ligoninėje, Šv. Seruos 
ligoninėje, New Yorke, Ir bo
stono miesto ligoninėje. Bai
gęs praktikos mokslus, pasto
jo į Jungtiniu Valst. Medicai 
korpusų. ir 15 mėnesiu puvo 
vyriausiu gydytoju 191 kuo
poje CCC stovykloje,"WSter- 
fcury, Verniont.

Pagalios, pilnai pasiruošęs 
d-ras Gasson nutarė stoti tar
nauti savo tautiečiams ir sau 
dirvų pasirinko mūsų mieste
lyje.

Džiaugiamės susilaukę savo 
tarpe lietuvio gydytojo ir 
naujos pajėgos mūsų intelige
ntų eilėse. Yra rimtas gydy
tojas ir malonaus būdo. Daug 
iš jo laukiame ir linkime, *ad 
mūsų tarpe pasiliktų kuoil- 
giausiai. Norvodietis

Lietuvos turizmo sųjunga 
gavo žinių iš Vilniaus, kad 
rengiamoj ekskursijoj iš Len
kijos j Kaunu buvo susirašę 
net virš 1,000 žmonių. Lenkų 
Vyriausybė, pajutusi, kad toks 
didelis skaičius lenkų nori vy
kti pamatyti Lietuvų, visai 
uždraudė ruošiamųjų ekskur
sijų. Tsb.

K L. Daug metų dirbau vie
noj Gerskinų kompanijoj. Ma
no darbas buvo tepti prekinių 
karų ratus. Nelabai seniai fo- 
nuonas pareikalavo, kad aš 
pasirašyčiau kontraktų. Kon
trakte sako, kad jei mane su
žeis, kompanija neatsako už 
sužeidimų. Aš, bijodamas, kad 
nepaleistų iš darbo, pasira
šiau. Mano darbas yra labai 
pavojingas. Ka galiu daryti?

ATS. Jūs pasirašytas kon
traktas nėra geras. “Tbe ein- 
ployer cannot relieve bimself 
ot' liabililtv under the Work- 
niens Compensation Act con- 
tract witli bis employees.

K L. Mano duktė ėjo sker
sai gatvę. Jaunas vaikinas 
važiuodamas dviračiu jų pa
rmušė ir sunkiai sužeidė: su
laužė kojų. Mergaitė išgulėjo 
ligoninėj keturias savaites. Kų 
turiu daryti, kad užmokėtų 
nuostoli ? Kai aš pareikalavau 
užmokėt nuostolį iš to, kuris 
išnuomuoja dviračius, Jis už
darė biznį ir nežinau kur iš
sikraustė.

ATS. lšnuomuotojas dvira
čio tam vaikinui neatsako uz 
padarytų nuostolį, kadangi į- 
statymai sako, kaip greit jis 
išnuomuoja dviratį, jis jo ne
gali kontroliuoti. Tokiu būdu 
jūs galite skūst tiktai tų, ku
ris važiavo tuo dviračiu.

K L. Apdraudžiau savo vy
resnį brolį visų laikų mokėjau. 
Broliui minis, apdraudos Ko
mpanija nenori išmokėt man 
apdraudos, nepaduodama prie
žasties. Ar ji gali užgint man 
užmokėjimų?

ATS. Ne. Tu turi teisę iš- 
kolektuot iš kompanijos visus 
pinigus. Aš šį sprendžiu pagal i 
jūsų paduotus faktus. Jei jūs 

1 ka paslėpėte, žinoma, atsaky
mas galėtų būt kitoks. “You 
have a riglit to recover from • 
the facts stated. You have suf-j 
ficient interest in your bro- 
tliers life”.

K L. Išnuomavau namų vie
niems metams ir pasirašiau 
lysų; mokėjau $30.00 per mė-1 
nesį. Lysas pasibaigė, o aš ( 
dar vis gyvenu. Namo savi-; 
ninkas užtraukė judgementų 
ant mano lvso. Ar jis gali man 
tuo judgementu sulaikyti už- j 
darbįf

Iki šiol savivaldybės dau
giausia rūpinosi gerinti vieš
kelius. Dabar pradėjo kibti ir 
į plentų statybų. Viešųjų dar
bų fondas yra didelė pagalbu 
savivaldybėms keliams tvar
kyti. Savivaldybių departa
mentas, norėdamas viešųjų da
rbų fondo lėšas planingai ir 
racionaliai naudoti, paragino 
apskričių savivaldybes suda
ryti trimečiui darbų planų. Ja 
apskričių savivaldybės planus 
jau parengė. Iš tų planų ma
tyti kad kasmet visos savival
dybės numato nutiesti po 50 
kilometrų plentų, 20 klm. pus- 
plenčių ir 70 klm. kapitaliniai 
vieškelius sutvarkyti. Prie šių 
darbų savivaldybės prisidės,- 
pristatydamos ar parūpinda- 
mos medžiagų, o kai kurios 
prisidės ir pinigais. Šiems da
rbams iš viešųjų darbų fon
do tektų išleisti, dirbant tuos 
darbus bedarbiams, apmokė- i 
ti darbo jėgai, kasmet apie 1/ 
milijonų litų.

Šiais metais iki rudens Kai 
kurios savivaldybės yra nusi-! 
stačiusios atlikti šiuos darbus: :

Biržų apskr. savivaldybė 1 
tiesia Biržai — Vabalninkas 1 
kryptimi G klm. plento, Bir- j 
žai — Germaniškis kryptimi' 
4 klm. plento ir toje pat Kryp
tyje 3 klm. žvyrinio puspien- 
čio.

Šiaulių apskr. savivaldybė j 
tiesia Šiauliai — Kuršėnai 
kryptimi nuo Šiaulių 5 klm. 
plento, .Joniškis — Žagarė kry 
ptimi nuo Joniškio 4 klm. pus- 
plenčio. 1

Panevėžio apskr. savrvaldy- 
bė tiesia Panevėžys — Ramy
gala kryptimi G klm. plento, 
Panevėžys — Ukmergė kryp
timi 3,5 klm. grindinio, nuo 
Šeduvos iki geležinkelio sto-i 
ties žvyrinį pusplentj K Pa
nevėžys — Pumpėnai Zvyrinį 
pusplentį.

Kėdainių apskr. savrvaldy- 
bė tiesia Kėdainiai — Pane
vėžys kryptimi žvyrinį pus
plentį.

Kauno ir Šakių apskr. savi-

ATS. Ne. Kada lysas yra 
pasibaigęs ir jūs gyvenote 
dar po to, ir vėliau išsikraus-, 
tėt, jis negali užtraukt jokio 
lien’o. O jei užtraukė, tai jis 
yra bevertis. Jis tik tiek gali 
padaryt jums bereikalingų iš
laidų. Advokatas jums pagel
bės.

valdybės tvarko Kaunas — 
Šakiai pirmos rūšies vieškelį.

Kretingos apskr. savivaldy
bė yra parengusi 3 klm. skal
dos plentui Kretinga — Pa
langa, 2 klm. plento Veviržė- 
nai — Klaipėdos kr. ir atlieka 
eilę kitų smulkesnių darbų.

Taigi savivaldybės šiemet 
nuties 24,5 klm. plento ir 11,5 
klm. pusplenčio, neskaitant 
kapitaliniai tvarkomų vieške
lių. Šiems darbams vidaus rei 
kalų ministerija iš sauskelių 
kreditų yra davusi 150,000 li
tų ir iš viešųjų darbų fondo 
300,000 litų. Pašalpos suma 
palyginti su atliekamų darbų 
kiekiu yra labai kukli. Prie 
šių darbų savivaldybės prisi
deda medžiaga: duoda smėlį, 
žvyru, akmenį; kai kurios sa
vivaldybės prisuksią Ir pini
gais. Prie šių darbų yra pro 
duktyviai išnaudojama beda 
rbių darbo jėga. Tsb,

VALSTYBĖS PREZIDEN
TAS PARCINKULIO 

ATLAIDUOSE
Rugpiūčio mėli. 2 d. Kretin

goje įvyko didieji Parcinku- 
lio atlaidai, į kuriuos, pran
ciškonų pakviestas, teikėsi at
silankyti Valstybės Preziden 
tas Antanas Smetona su Po
nia. Juos iš Palangos 10 vai. 
atlydėjo: mūsų užsieniuose mi
nisteriai Balutis ir Šaulys, ge
nerolai Nagevičius ir Čapli
kas, Kauno miesto burmistras 
A. Merkys, Kretingos apskri
ties viršininkas J. Vaišnys, 
ponios Giedraitienė ir Nage- 
vičienė, Prezidento adjutantai 
maj. Šliageris, kap. Jasiūnas 
ir kiti.

Kretingoje prie gimnazijos 
rūmų Ekscelencija su Ponia 
sutiko vienuolyno vyresnybė 
ir ponia Vaišnienė su gėlėmis. 
Aukštieji svečiai dalyvavo pa 
maldose, kurios vyko atvira
me ore. Aukštiesiems svečiams 
ir palydovams vietos buvo re
zervuotos.

Panjaldose dalyvavo keletas 
tūkstančių žmonių, suvažiavu
sių iš plačios apylinkės. Per 
sumų grojo simfoninis orkes
tras ir giedojo vietos didžiu
lis choras. Visam tam dide
liam kolektyvui vadovavo ku
nigas Budraitis. Pamokslų pa
sakė vyskupas Reinys..

Po pamaldų rūmuose kiek 
pasilsėjęs Ponns Prezidentas

Žymus choras. — Ukrainiečių kazokų choras Chicagoje su savo vadu Samuel R, Chuba (juodam kostiume). 
6is chorai dalyvei Triburis dainų šventėje ateinantį šeštadienį, Soldiers Fielde. (Acme Photo)

SUCH IS UFE -

SNAP-SHOOTING THE MILLENNICM 
Th# hungry bum who atole b hundred wiU get no more

the broker who atole * million.

Sterkas l.f. 
Muskis s.c.f. 
Sapalius r.f. 
A. Raches r.f. 
Juozaitis* c. 
S. Raches c. 
Sukis 3b.

1
3
1

1 
1 
1

2- 0 0 
2 0 0 
2 1
4 1

1
1

40 7 12

su svečiais pasivaikščiojo vie
nuolyno sode, apžiūrėjo vie
nuolyno baigiamus statyti šv. 
Amano vardo namus ir nu
ėjęs į kapus atlankė kun. Am
braziejaus Pabrėžos kapų. At 
silankė taip pat prie genero 
lo Nagevičiaus tėvų kap). Po 
nas Prezidentas išreiškė norų 
matyti žinome visuomenės vei 
ki jo dr. Jonušo kapų, bet ne
neši rado kas galėtų parodyti.

Darbščių pranciškonų pare
ngtais pietais pavaišinti P. 
Prezidentas su svečiais, aps. 
v-ko Vaišnio palydėtas apie 
17 v., išvyko atgal J poilsio 
vietų — Palangų.

. I

I

SPORTAS

BRIGHTON PARK KUOPA 
36 LAIMĖJO ČEMPI- 

JONATA
Lietuvos Vyčių Softball ly

goj Brighton Park supliekė 
Marąuette Park 8—7. Gėmis 
buvo vienas smarkiausių per 
visų’ sezonų. J. Noreika išmu
šė du Home Runs, L. Šeputis 
vienų.

Brighton Park
A.B.-R. 11.

Gečas 2b. 5 0 2
Pį Šeputis p. 5 2 2
Dalinkaitis l.f. 5 0 0

. i

SJMANO DAUKANTO//
tederal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

or chicago

Noreika lb.
L. Šeputis 3b. 
Vaicekauskas ss. 
Kulpin r.f. 
Giedraitis c. 
Parkas e.f. 
Urnikis scf.

4
4
4
4
4
4
4

3 3 
2 3 
0 0 
1 3
0
n

i
9

0 0

Susirgus All - American 
futbolo tymo treneriui Frank 
Ti lomas ir nugabenus į ligo
ninę, tymui treniruoti iššauk
tas kitas gavęs daugiaus’a na- 
lsų treneris Charles Beach- 
man All - American tymų su
darys:

llillard, Texas; Lund, Min
nesota; Monaban, Oliio State; 
Gundlach, Jlarvard; Kalbaugh 
Princeton; Steen, Syracuse; 
Kawal, Nortbivestern; Morse, 
Oregon; Sbepherd, Western 
Marvland; Beynon, Illinois; 
Borden, Fordham, Fuąua, 
Southern Methodist; Barclay, 
North Carolina; Barber, San 
Francisco; Madaox, Kansas 
State; Lee, Alabama; Sobrero, 
Santa Clara, and Blaz*.ne, Il
linois AVeslevan.

I
Rungtynės su Cbicago Bears 

įvyks rugp. 29 d., Soldiers 
Field.

43 8 17 
Marąuette Park

A.B.-R, II.
Šimkus 2b. 5 0 2
Pudgzvilas e.f. 4 0 2
Andruska lb. 4 0 0
Rūbas p. 4 11
Bartkus s.s. 3 10

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

ŠVEDU AMECIkOS LINUA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gol ben burgą., Švediją

Vasaros Užbaigimui 

Didi Rakandų

BARGENAI
PROGRESS

I.nlrakorvlij kainos
Ten---------------
Ten ir atgal —

Tročigja klase
------ $97.50
------- 167.00

J. A. V. mokeačlal atskirai — j 
labų liplaukiaial iš New Yorko

GRIPSHOLM, Rugsėjo 5 
KUNGSHOLM, Rugsėjo 11 
DROTTNINGHOLM Rugs.24'
Tarp Švedijos Ir Klaipėdos plaukioja į 
1934 m. Blatytaa modemiškas lai- • 
vau -MAKIEHOLM.” l’lateama in
formacija* telkia ir parduoda lai
vakortes vlal mūsų autorliuoll a- 
gentai, taipgi vlal mūsų skyriai.

Svvedish American Line
IKI N. Mlrltigan Avė., Clileago. III.

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičių, atmokė j imui morge- 
čių, pataisymui namų ir pas
tatymui naujų namų, lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fedc- 
ralinej įstaigoj. Mokame 4 ui 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 p’etų

Sercdomis ir Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Streit)

PHONE CANAL 8887.
BEN J. KAZANAUSKA3, raštininkas.

KRAUTUVĖJE

$90.00 vertės labai gra
žūs Mohair parlor ’setai 

po

*47.50

$25.00 vertės pilnas lo
vos įrengimas, lova, 

springsai ir matrasai

*13.75

$38?M) vertės ąžuolo med
žio breakfast setai po

*19.95
Lengvus išmokėjimai, ma
žai tereikia įmokėti.

Nuolaida už senus rakan
dus į mainus ant naujų.

3222-26 S. Halsted Ss 
Tel. VICtory 4236 

Vedėjas J. Kalėdinskas
*--------



* *T i s • ’«« incn. 17 d., 1935

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
Ateinanti Sekmadieni, Rupšio (Aupst) 18 d., 1935

Darže, 79th ir Archer Avenue, Justice, III.
Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 25c.

Bus virvės traukimas, moterų ir merginų lenktynės su dovanomis, ir kiti 
pamarginimai. Maloniai užprašome visus mūsų parapijomis, kaimynus, prie 
telius ir gerb. biznierius į mūsų parapijos pikniką.

KLEBONAS ir KOMITETAI

■5^

VIETINĖS ŽINIOS
JAUNAS MOKSLININKAS

Trumpu laiku 
tarpe pagarsėjo iš Lietuvos at 
vykęs jaunas studentas Juozas 
Kriščiūnas. Jisai yra kupinas i

cliieagiečiu j

DETROIT KONCERTAS 
PAVYKO

I Lapinskų dukrelė, kuriai 
.prieš savaitę automobilius bu
vo nulaužęs koją (aukščiau 
kelio) palengva sveiksta. Gu
li Šv. Kryžiaus ligoninėj.

VINCAS GREIČIUS, JR., 
GRIEŽIA SU SIMFONIJA

VYKSTA Į SEIMĄ
BRIGHTON PARK. — šio

mis dienomis vyksta būrelis 
veikėjų j seimų Šv. Pranciš
kau,? seserų vienuolyno rėmė
jų Pittsburgh, Pa., būtent 2 V7ilKiey Ave., urMU

Į skyr. rašt. O. Ivinskaitė, ir 3 levą Lukošiūtę, 7011 S. Ar
(Telegrama “Draugui”)

Sasnausko vardu vyrų cho
ro koncertas Detroite puikiai 

energijos, iniciatyvos, drąsos ‘ pavyko. Vykstame j Pittsbu- vėliausios žinios iš Kauno 
ir pasiryžimo atsiekti užsibrie-' Choro vienatų uPas Pa', praneša, kad smuikininkas Vi- 
žto prakilnaus tikslo. Dalinai i k^us- isi sveiki. Sveikiname 
to tikslo jau atsiekė. Jisai A-, čikagiečius.
merikon atvyko eiti aukštus

mai. Sėdėdama ant lango antro an-
Norintieji plačiau susipažin- kšto ji užpakaliu pasviro ir ' 1

ti su V. S. C. “Muzikos Ži- griuvo 20 pėdų žemėn. Nu-' Reikalingi 4 patyrę mūrini- 
uias” arba gauti pasūskuityti, j griuvo ant k„j, ir „ei kiek |^.
malonėkite kreiptis j iarg. n*»susižeidė. | dirbti prie namo statymo.
N. Kulio muzikos studiją, 1619 RRNDON iKreipkitės į:
N. Damen Ave., “Drauge”,
2334 S. Oakley Ave., arba pas

REIKIA DARBININKŲ

Didelis, šviesus apšildomas kumba- 
, rys Marf|uctte Parke. Galinia gauti

•V rr ir If Q d 'Ir' “V ’ *' *r “ kambarius. Taipgi galima var-sayr. pirm. m. budeikiene, Va tesian Ave. Šiose vietose ga- toti ir virtuvę. Tinkamas vaikinams 
ar merginoms, arba vedusiai ]>orai.

7019 South Maplewood Ave.

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

znienė ir kitos veikėjos. įlėsite “Muzikos Žinias” užsi-j 
Visas^ veža savo automobi- į sakytį arba nusipirkti šį gra- 1

uuuimi /ii j- x sūnus. Grįždamas iž įr interesingų metinį nu-
P/v»i«uincas Greičius (clevelandietis) geimo žada aplankyti ir kitas nipr:

! rugp. 17 d., t. y., Viso Pašau- vietas: Niagara Falls, Kana-Į
i lio Lietuvių Kongreso pabai- <]ų. i “Muzikos Žinių” kaina me-
goje koncerte griežė smuiko Taip pat išvažiuoja atosto- tanis $10°-Vienas egz-“ 10c- 

. salo pritariant Lietuvos Vai- gų žinoma biznierka Vabalie-
Paul universitete Juozas Kri-; Ryt, sekmadienį, rugp. 18 | stybės Simfonijai, kuri susi- n£ į Michigan valst. 
ščiūnas baigė Humanitarinį d., parap. Rūtos darže ren-į deda iš aštuoniasdešimt niuzi- • Kartu vežas ir veikėjas P.

kininkų ir jai vadovaus komp. ' Vaičkauskienę, H. Strockienę 
S. Šimkus. Greičius griežė su- ir jos sūnų įr J. NoreikJ.

L. V. Rap.

mokslus. Štai pasibaigus šių: 
metų vasariniam semestrui De i

WEST SIDE ŽINELĖ

Fakultetų Magistro laipsniu, giama smagus piknikėlis, ku-
Juozas Kr iščiūnas CliKagon i r^° ysas Pe^nas skiriamas nu- 

atvyko 1930 metais Jlsas y-' P’rk“nui maliavos bažnyčios nkius pasaulinius veikalus. Jis Į 
ra kilęs Barklaimių k, Dau- langams iš lauko pusės dažy-! tapo supažindintas su komp.i 
jenų parap., Biržų apskr. Lie- 'tL Visi Parapijonai prašomi i Šimkum. Sako, kad Šimkus ' 
tuvoj ėjo gimnazijos mokslus Paremti kilnų darbų. ■ jam labai patiko. Rugp. 3 d.
Riržnnsp i . ~ . Vincas Greičius koncertavo

. i * vakar’ Jaanausko i Palangoje. Bap.
Baigęs gimnazijų įstojo į Mot. Sų-gos 55 kuopa rengia

Ieva Lukošiūtė

NEI AKROBATAS TO NE 
PADARYTŲ

“MUZIKOS ŽINIOS” 
SPAUDOS LEIDINYO

o

MILWAUKEE, Wis. — Te-į 
\u Griffin’iūtė, 14 m. amžiaus 
padarė tai, ko ir profešijona- 
lis akrobatas nebūtų padaręs.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Vytauto Didžiojo Universitetų pagerbtuves kuopos pirminin- 
Kaune ir vienus metus stu- kei ir “Moterų Dirvos” re- 
dijavo ekonominius mokslus, dakt. S. Sakalienei, kur! va- 
Po metų persikėlė į Teologi- kar grįžo iš Moterų Sųjungos
jos - Filosofijos skyrių, kurį

' baigė po 4 metų. Chicagoj De
Paul universitete studijavo 
humanitarinius mokslus, spe- 
.cijalizavosi Jungtinių Valsty-

IŠVYKO VAKACIJy
Rugp. 15d. suėjo vieni me

tai, kaip V. S. C. “Muzikos 
~ Žinios” leidžiamos. Metinis 

numeris yra spaudos leidinys,

Reikalinga vedusi pora ar
ba maža šeimyna prižiūrėti li- 
ffonę. Remia, šviesa ir šiluma 
kaipo mokestis už darbą.

1417 So. 50t.h Avenue 
Cicero, Illinois

1-mas aukštas, iš priešakio

i Reikalinga mergina baigu
si Commereial Course :r High 

j School ar Business College ir 
I mokanti lietuviškai rašyti. 
Kreinkitės šeštadienį. Aug. 17, 

i nuo 2 iki 5 vai. noniet raštinėj
J. P. VARKALA 

3241 South Halsted Street 

PARDAVIMUI NAMAI

1-os lubos
Telefonas PROspeet 4202

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez 1460 No Paulina Si

Phone ARMitag, u.V*

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOK ATAS 

Suite 1009 — FRA n k'm 699
188 W Randolph St 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kaadlen nuo « iki h 
Panedėllo, 8eredoa tr Pė»nyė<-»» 

a kerais a Iki ® 
lelefiMUfe, CASal tilo

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefone-. RF.PuhlIc t»«0O

Pardavimui 2-4 kamb. fle
tų frame cottage. Labai pri
einama ka:na už cash. Pui
kia™ sfovv. Labai geroi vietoj

1732 Smith Ruble Street 
CANai 1539

Pardavimui mūrinis namas, 
dviejų fletų po 5 kambarius. 
Atsišaukite tuojaus.
6833 South Artesian Avenue

1 ' ■ ■ ■ ■
Parsiduoda mūrinis bunga- 
low, 5 kambarių, furnace beat. 
Greitam pardavimui. Matyki
te savininką

4601 South Rockwell St.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKONAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0402

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVE . CICERO 
Telephone: CICERO 5395

BRIDGEPORT. — M. Gu-'16 puslapių su ypatingai gra- 
rinkskaitė, plačiai žinoma da- žiu viršeliu, telpa 18 gražių 
rbuotoja, atostogauja Nevv1 paveikslų, literatūros, žymes- 

West Side, dainininkei, pa- Buffalo, Mich. Grįš už savai- nių kompozitorių kūriniai ir 
rap. choro narei Anicetai Štu-1 tės laiko. įvairūs dainos meno aprasy

seimo. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

big istorijoj. Magistro laips- r,nailei Sv' Kryžiaus lig<mi
niui gauti turėjo parašyti Chi
cagos Lietuvių Istorijų. Pro
fesoriai pripažino mūsų tau
tiečiui gabumus daryti savi
stoviai tyrimo (research) dar
bus ir pajėgumų rišti moksli
škas problemas. Apginant de- 
zertacijų žodžiu, J. Kriščiūnas 
parodė plačių erudicijų, gilų 
išstudijavimų savo šakos mo
kslų, dideiį apsiskaitymų ir 
mokėjimų moksliškais meto-, 
dais gvildenti mokslo proble
mas. Už tai J. Kriščiūnas ir 
gavo diplomų su pažymėjimu 
“cum Įaudė”.

nėj padaryta gerklės operaci
ja.
PLATINKITE “DRAUGĄ*

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMFTRIGATJV akiu 
SPECIALISTAS

Palengvini aklų Įtempimu kurta 
erti prte.faatlml galvoe akaudAJlmo, 
-vaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akly karflt), atitalao 
'.rumparegyat* Ir tollrcmratp. Priren
gia teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose enamlnartmss daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-Jaunų mokslininkų sveiki 

name su pasiektu laipsniu ir l^^t'kuV7 KreiV^ 
linkime .................................... “
jo tolimesniuose žygiuose.

Juozas Kriščiūnas kartu su 
dr. Rakausku rytoj išvyksta 
į Federacijos kongresų, Fbi- 
ladelpbia, Pa.

geriausio pasisekimo v"',ndo« nuo 10 iki s ▼
® ' Nedėllo, nuo 10 Iki 12. Daugely at

sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos purtau kaip pirmiau.

4712 80. A8HLAND AVE. 
Pbone Boulevard 7589

VIEŠNIOS IŠ PITTS- 
BURGHO

BRIGHTON PARK. — Šio
mis dienomis pas M. Jaukš- 
tienę iš Pittsburgho atvyko 
jos sesutė, pranciškietė sesuo 
M. Beata. Sykiu su ja atva
žiavo ir sesuo M. Lucile. Abi 
vienuolės mano paviešėti Chi
cagoj apie savaitę laiko, lan
kydamos savo gimines ir j>a- 
žįstamus. Rap.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CĄNal 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI-

Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. I^eavltt St.

CANai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Tel. CANai 6128

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nno 6 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuc 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nltmų tel. PROspeet 1930 Tel. CANai 6122

T.I. BOUIevard 704 2

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

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

Seredomis Ir Nedėllomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 786 8

Ofiso Tel.: PROspeet 6 376
Rez. Tel.; HEMlock 6141

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:80 Iki 8:30
Seredomis Ir nedėliomis pagal sutsrtj 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart,.

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

4157 ARCHER A VENTE
Tel. VIRgtnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
OYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVE.. Cor. Francisco 

Tel. offlcc Laf 3660: res. Vlrg. 0669

Tel Ofiso BOUIevard 5918—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80
756 WEST 35th STREET

IVAIRŪ8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OKTSAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 12

valandai dlen*
Telefonas MIDvray >880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. YARds 0994

Rea.: Tel. PLAsa 2400

Valandoa:
Nuo 10-12 v. ryto; 8-8 Ir 7-8 v. v.

Nedėllomla nuo 16 Iki 12 dieną

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

CLASSIFIED
<_

1

J

AUTOMOBILE8 ACTOMOBILES

CRANE COAL CO.

Res. Tel. OROvehlU 0617
6924 8. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak 
Ketv. Ir Nedėliomis suHltaru*

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 mi 9 vak 

Nedėlioję pagal sutart]

Phone Hėmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Ch:rurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 6:20 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p p

EMIL DENEMARK INC.
■ Vartotų Karų Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35. 5 Sednn 41, Trunk, garant. kaip naujas............ 8803
RUTCK ’:«R Club Sedan «u trunk. imrantiiotas .....................8825
RUICK '85. R Sedan 17. carantuotns........................................ 87»r>
RUICK '34, Club Sedan 61. kaip naujas, garant.....................8»»5
B1ICK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant................... 88»*>
BUICK '34. 5 Sednn 57. puikus karas, garant............................ 87#f>
BUICK '33. 5 Sedan 67, tobulas, garant................................... S«®5
BUICK '82. 5 Coupe 96, labai puikus, garart ................. 84®5
CADILLAC '32, 7 Pedan V-12, gražus karas ....................... 8UW!>
BUICK '30 7 Limo SeSI drat. ratai, eina O. K...................... 822R
CAPTLl.AC ’Si, 7 Sednn. tobulam stovy ................................... 8«®!5
CADILLAC sn 7 Sedan. pertaisytas ................................... 83®R
CADILLAC 'SO 16 cilindru 7 Sednn. labai pulkus ..................Sftlllt
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy ........................ 8195
CADILI.AC '29, 5 Sednn. Svarus knras ...................................... 8225
CADILLAC '28. 5 Sedan. Kražiam stovy ............................... 812R
CADILLAC '28. 5 Sednn. rera vertenybė ...   81«H»
CHEVROLET '27, 5 Sedan. bėga O. K........................................... 8 RO
DOPGE '28, 5 Sednn, žemai apkalnuotas ............................... 8 85
EKREX '30, 5 Sedan. Svarus mažas knras ............................... 8123
FORD. '35, Sport Coupe, kuone naujas .......................... RPECIAL
FORD '31. Buelness Coupe, Bvarus ............................................ 8223
LA RALLE '81, 5 Sedan, pulki vertybė...................................... . 84*3
Uk SALLE '30. 5 Sednn, 6 drat ratai........................................ 8813
LA SALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai ........................................ 81®3
LINCOLN '80. 6 Sedan, labai pulku* ................................... 8233
NASH '32, 5 Sedan, geras mažas karas ..................... .. 8263
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 durų. geroj tvarkoj ............................... 8223
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................ 8S43
PACKARD '81 7 Custom Sedan gera, bėgantis ......... 8X»3
PACKARD '80. 7 Sedan, puikiam atovy ............................... 8323
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................ 8183
Pl.YMOUTH '29, E Sedan, motoras O K............................... 8 73
PONTIAC '84. 4 Puri) Sedan. Kaip nauias 6S®3

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Crawford 4-100



šeštadienis, rugp. 17 d., 1935 n w ą tt n a s

»Niy žineles
VIETINES ŽINIOS

susikūlė su automobiliu ir ap
virto sužeisdamas 33 asmenis. 
Matę pasakojo, kad nesusto- 

Iš Washingtono pranešta, jo ties “stop light’’ prie Gi-
kad sanitariniams darbams 
Chicagoj skiriama $58,813,040. 
Bus atlikta daug pagerinimų 
ir pastatyta dvi “puinping”

cero Avė.

Jei krašto vyriausybe už- 
girs ir paskirs pinigų, Cbica- I

1 2 _ i y •stotys: prie North Avė. ir gos parkuose ir parkueių sa 
lies Plaines upės ir kita Niles. lėse (field houses) bus rengia

mi publikai programai, pana-
Kiiusiam gaisre Amistrong | šiai kai šių vasarų Grant par- 

Paint and Varnish Co., 1318. ke. Programus sudarys dai-
48 S. Kilburn Av., a|xleglnta 
penki gaisrininkai inlmanr 28 
batalijono viršin. J. llennes- 
sy.

nos, šokiai ir t. p., kuriuos iš
pildys tikri artistai.

Buvęs Illinois vai. sekreto
rius William J. Stratton ža-

BIFF BAXTER’S ĄDVEN
'One of the pirates tossed ^alright
A TEAR-GAS BOMB, AND 
N0W BIFF AND DANNV ARE 
FLOODING THE SHIP^S

HOLD W1~TH TEARS//
^WELL,OLD MAN, I GUESs'
WE'VE GOT TOGIVE UP/ 

AVĖ'L L SUFFOCATE

By Bob llart

BIFF IS KNOCKED OUT, AND 
DANNV IS WITH HIM LOCKEC 
IN A DIRTY STORAGE ROOM. 
THIN6S LOOK PLENTY BAD i 
ALL AROUND-BUT WAITZ

fiksinimui. Jis persistatydavo kaktį kai Lenkijos karinome- j 
kaipo federalis agentas. nė sulaužė bolševikų jėgas

________ ties Vistula upe. Minėjimas į- ,
vyks prie Kosciuškos pamink 
lo. Prasidės paradu Milwah-;

Prez. Roosevelto pasirašymu 
bilio, kuriuo paštų darbinin
kams sutrumpinamos darbo kee Avė. ir Augusta Bivd.

PRANEŠIMAS
Nedėlioj, rugp 

vusioj Barausko
113 d., lai

svėta i nė

DIEVO APV. PARAPIJA. 
_ Šv. Antano dr-ja turės pi
knikų sekmadieni, rugp. 18 d. i 
Piknikinis trokas nuo Ttazny- 
č.os išeis 10 vai. ryto. 25c 
round trip. Kiekvienas narys

TAMAS ŠEIMIS (3HAMIS)

Ateinantį trečiadienį Chica
gos prieglaudų našlaičiams - 
vaikučiams norima suruošti 
piknikas Lincoln parke. M. J.

J s ateinančiais metais vėl Lamb, transportacijos Konn-
ndidatuoti į tų vietų. 1928 ’teto pirm., atsišaukia į visuo-, dienos ir valandos iki penkių 
jis buvo išrinktas respuo-i menę, prašydamas automobi- dienų savaitėj ir 8 vai. į die- 

likonų sųrašu. |Į-;Ų našlaičių nuvežimui ir pa-,nų, manoma, apie 10,000 sub-
------------ įvežimui. Informacijos teikia-( sstitutų, kurie iki šiol buvo

Sulaikytas Frank Reeili, ,,lOs pašaukus telefonu: Dear- tik ant listo, gaus darbo paš- 
draiveris buso, kuiis anų dien born 0718 ir 0719. tuose.

,..,i , , nrivalo piknike dalyvauti.\al. popiet jvyks svarbus dr- P11'“ 1 •

Galutinas
Kainų

Sumažinimo

Refrigeratorių
IŠPARDAVIMAS
PEOPLES
Furniture Krautuvėse

Puikiausių padarymų
Nauji Refrigeratoriai 

Nekuriu kainos Sumažin
tos 45%

$150.00 Vertės po
*85.00

$198.00 Vertės po
5109.00

Peoples Krautuvės yra 
įdidžiausios refrigeratorių

pardavėjos, užlaiko
FRIGIDAIRE 

WESTINGH0U3E 
LEONARD 
SPARTON 
CROSLEY 
GRUN0W 

MORGE etc.

Parduodami labai leng
vais išmokėjimais, kad 
pareina nuo 10 centų į 
dienų ir aukščiau.
Nuolaida už senus refri- 

geratoriu8 į mainus ant 
naujų.

KRAUTUVESE 
2536-40 W. 63rd St
Comer Maplewood Avė. - 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

Kai mergina US m. amžiaus 1 Melrose Parke suimta aš- 
ir sveria 173 svarus, geriau tuoni įtariami klubų ir resonų 
šokti į ežerų, negu duotis tė- plėšikai Chicago apylinkėje ir

Dr. Russell apsives su p-ic jos ‘■Lietuvos Ūkininkas” mė 
Vaitkiute Gimimo Pan. Sve nesinis susirinkimas. Visi na- 
Mar. parap. bažnyčioj, Mar- riai-ės malonėkite atsilankyti, 
ųnette Parke, rytoj, rugp. 18 Ibis švaistoma svarbūs reika- 

id., o ne Nekalto Pras. parap. lai.
j bažnyčioj, kaip buvo pranešiu 
1 vakar dienos laikrašty. J. Žurkauskas. pirm. 

1. Lukošiūtė, fin. rašt

Jonas Dimša

RADIO
Rytoj 11 valandų prieš piet 

ir vėl įvyks gražus ir įdomus 
radio programas, kuriuos nuo- 

PARK. — lat leidžia savo pastangomisUž tai, kad savo automom
vui, kad jis jai beržinės ko- pietvakarinėj Viskonslno vai. sudaužė, teisėjas Paddcn Labdaringos Sųjungos 23 kuo- prOgress Furniture Co. klau
sės užfundytų. Taip galvojo daly. Vienas įtariamųjų lydė- So. State St. teisme A. Abat-į pos susirinkimas įvyks sekim, tuvfl 3994 So. Halsted Street, 
ir taip bandė daryti Helen ris yra George Bougadis. | te nubaudė 20 dienų į kaPji- rugpiūčio 18 d., parapijos sve-j]{yt’die^s programe
Biaha. Ji jau buvo ant vieno ------------ ! mų ir 100 dol. kėš užsimokėti, tuinėje, 1 valandų popiet. Vi- ;žvlll,-ls dainininkai ir
tilto nusiavus kojas, bet pi- Nemarguos stulpai, tvoros Abatte važiavo girtas.
simaišęs policmonas visų tų ir sienos »kelbmmis.~Maj. Kel-; -----------
jos “programų” sutrukdė. ly įsakė policijos departainen-

MARĄUETTE

dalyvaus ,J notas
muzikai.

,si nariai ir rėmėjai prašomi pa<]ainuos

----------- tui, kad jis prižiūrėtų įstaty- ,noor Country Club lekiančk?
1 Šiandie popiet prie Navy mų draudžiantį lipdymų ant' }>t>lės tapo užmuštas A. Rz,- 
pier įvyks greitųjų laivelių stulpų, tvorų ir sienų viso-j pa> 14 m. alnž.
(speedboats) regata (lenkty-' kios rūšies skelbimų. To pa- ________
nės). Rengia Chicago Daily 
News.

reikalavo Chicagos moterų dr 1 
jų atstovės.

LRKSA Švietimo Komisijos 
narys, 48-tam seime ajHlova-

uz. visuomeninį ir lite-
ratinį darbų, buvęs “The Li-

ir pagries gražių .. • „ , ,,m;L-.,: .. 4 • thuaman Booster ’----------- laiku pnbiiti, nes turime svar- |iaudies kūrinių. Be to, bus . , . , .-
Per golfo tumamentų Soutk bių reikalų svarstyti. padaryta įdomių pranešimų

Valdyba Nepamirškite pasiklausyti.
Rap. J.

PARK. —'--------------------

1 Grupė Chicagos skanių šio
mis dienomis troku išvyko į

Sekmadienį, rugp. 18 d., 
Chicago Dunes parke Įvyks 
Chicagos plaukikų-ių amato- 
rių plaukimo turnamentas.

leidėjas ir 
daug rašęs ir te- 

Iberašųs apie Lietuvų anglų 
[sĮiaudoje, nuo 19(18 m. “Drau
go” bendradarbis, šiomis die- 
nonrs įsteigė nuosavų spaus-MARŲUETTE

Marijonu Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius laikys | Ryt dįen;^7 
susiiinkimų sektu., rugpiucio pujkus dainų ir muzikos vė, telefonas: Dorchester 5202.

5 iki |

budriko programas 'tuvę: “The Gargoyle Printe- 
y. sekmadienį rv” adresu: 1561 East 64 gat-

i kelionę aplink Midi.gan ežer.< jg d) .parapijos svetainėje, 1 , nrouramas nuo
Chicagoje daug yra tus,-.m Kelj(>n- (ruks p. dienų valail(1;) 1X)piet narjai> radio programas nuo

apgriuvusių, aplūžusių namų, 
kurie pavojingi gyventojams 
visais atžvilgiais. Patys žmo
nės jau kelia balsus, kati mie
sto valdyba darytų žygius jų 
nugriovimui.

5:30 popiet iš WAAF stoties krautuvės, 3417 S. Halsted st.,
-----  — — rėmėjai ii darbuotojai kvie- kil.). Išgirsite mūsų žy- kurioje dabar via paroda nau-

GARSINKITĖS,/‘DRAUGE” ' me naujų ir svarbių reikalų 1^/^ ‘ N **

M. Starčevskis, 11945 Indi
ana Av. neteko sargo darbo 
apskrities kalėjime. Kaltina
mas už ėmimų kyšio nuo fe- Rytoj Humboldt parke Chi- 
deraiių kalinių neva bylos pa-; cagos lenkai minės 13 m. su-

19 POLITIKOS LAUKO
Ciceroje didelė lietuvių ko rganizaeijų, žinoma kaipo Ci- 

lonija. Išimant politikų, vi-jtizen’s Club. Šis klubas, 111a- 
sur pavyzdingai darbuojasi tvt, turi daug energijos. Pas-
Politikoje lietuviai iki šiam 
laikui buvo labai apsileidę. 
Lietuvių balsuotojų priskaito- 
ma virš 4000. Nors skaičius di
delis, bet į aukštesnę miesto 
valdyboj vietų dar neturi iš
rinkę savo žmogaus, kuris

kutiniam susirinkimo nutarė 
organizuoti visus Cicero lie
tuvius, nežiūrint pažiūrų į vie- 
rų i>olitiškų grujię, nes ateina
ntį pavasarį bus didieji mies
to valdybos rinkimai. Lietu
viai, dirbdami iš vien, turi

juos tinkamai atstovautų. Ct- progos išsirinkti gerų lietuvi 
kai užima pirmų vietų. Len-j atstovu. Girdėjau, kad Anta-
kai taip jau užima aukštas 
vietas miesto valdyboje. Lie

nas F. Pocius, kuris per daug 
metų veda laikrodininkystės

tuvių nedaug mažiau negu le biznį, kandidatuoja į miesto 
nkų, bet iki šiam laikui jie, asesorius. Kaip sykis, gera 
nepajėgė išrinkti savo žmo-*ProRa išrinkti lietuvį į mies-/ 
gaus. Net ir dabar lietuviai t® viršininkus. Tik reikTa ne- 

|turi išsirinkę svetimtautį at- tuviams tinkamai pasidarbuo
ti, jei norime būti tinkamai 
reprezentuojami.

Senas politikierius ;

stovu, būtent vokieti.
Svetimtaučiai prieš balsavi

mus lietuviams pasirodo la-. 
bai geri. Prižada gerus dar
bus, bet po balsavimų, lietu
viams žadėtus darbus atiduo
da savo draugams, svetimiau- i 
čiams.

Dabar Cicero lietuviai žada 
daugiau nebetikėti tuštiems 
politikierių pažadams, bei or- 

Iganizuotis, kud išrinkus sa- 
| vo žmogų.

Lietuviai tam tikslui turi 
suorganizavę gerų politiškų o-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

svarstvti. Valdyba

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

imu kiekvienas gėrisi ir no-^dio. Ypatingai ateinančių mė
li jų visados klausytis. Šie tų Ztnith pasižymi nepapras- 
prograniai yra leidžiami Jos. ! tu gražuma ir technišku išto- 
|F. Budriko radio ir rakandų, bubnimu. Verta pamatyti. B.

lidlrbijai uUtanė. rūiiM pamiak- 

l| Ir «rehrad«

o ..........
DidUaata pūslikių ttrkMrl 

OUeacoJ

Suviri 50 metų prityrimo

--------o ■ -
Pirkite tiesiai U dirbtuvės ir

taupykite pinigui
-------------------------o-----------------------------

Mes atlikome darbų dangellnl 

lymeraiŲ Ohlcagoa Lietuvių,

527 H. WESTERN AVL
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMIMKLŲ DIEBt JAI

Specialistai iSknlime ir iSdirbim. 
visokiij rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna npccializnoja Sia
me darbe per Šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
au pajinis išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
dl<lžli/Ji| vartų

HILLSIDE, ILLINOISTrys telefonai:
Rei. PKNSAOOI.A MII 

IIKI.MOJIT MM
ome*i Hii.ixina asas 
Vlncent RomIU, Beer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. Linkn
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
J. F. Kadžius
S. M. Skudas
1.1. Zolp

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Pitone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YABds 1741—1742

Lachamz ir Sudus 2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271
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naujas ri/sKupas. — .j. 
E. A. J. Muench, naujas 
Fargo, So. Dakota, vysku
pas. (Acme Photo).

(Acme Photo.) (Acme Photo.)

Naujas tiltas per Illinois upę. — Šis naujas tiltas per Illinois upę prie Henry, Peržiūri saro kariuomenę. — Etiopijos valdovas Haile Selassie daro peržvalga modernizuotos ka
ili.. kainavęs 500,000 dol. atidarvtas praeita ketvirtadienį. riuomenės. Kiti raiteliai vra belgų militarės misi jos nariai, kurie lavina Etiopijos karuomenę. i

’T------ ——

-s. •;

«•» j,
. »»-- _*_■_

(Acme Photo.)

Švenčia sukaktį. — Brig. Gen. John Lincoln Clem švenčia 84 m. sukakti. 
Dešinėje jo atvaizdas 13 metų amžiaus, kada buvo seržantu. Tai buvo jauniau
sias karys civiliam kare. Jis yra laimėjęs <lu mūšius: prie Shiloli ir Chicka-
mauga.

(Acme Photo.)
Nepaprastas užtikimas. — Į vakarus nuo Glencoe, 

prie Skokie kelio, Pattersonas, policijai uždarius jo 
tavernų dėl peržengimo teisių, užsimanė pastatyti ga 
žolino stot). Kasant žemę vandeniui privesti darbinin
kai užtiko vienoj vietoj gazo. o kitoj —t aliejaus šal
tinius. Privedus guzų prie pečio, jis pasirodė taip pat 
geras, kaip ir dibtinas, kuri mes vartojame.

(Acme Photo.)

Perpetualinė ugnis. — Namuose Stephen C. Foster, autorio “My Old Kentucky 
Home”, Dearborn, Mich., kurį Henry Fordas restauravo ir pavertė istoriniu Ameri
kos nameliu, dega amžinoji šiame “fireplace”. Ugnį užkūrė maža Fosterio duk
relė, dabar ponia Alexander Dalias Rose.

VAKB'A

KO.BPANCH
CHICAGO
RlVEth

>

SITE OF FEDERAL
HOUSINC PROb'ECT

MVEPSčy PAPKV/AY

(Acme Photo.)

(Acme Photo.)
Kur krašto vyriausybė statys gyvenamus namus. — Vaizdas Chicago miesto dabes, žiemių - vakarų pusėj, kur krašto vyriausybė 

nnprko 17 akrų plotų pastatymui pigių moderninių namų, kuriuose galės gyventi 565 šeimynos. Namų pastatymas vyriausybei kainuos 
netoli 3 milijonai dolerių.

Kur sužeista 33 žmonis — Prie Cicero avė. ir South West vieškelio 
susidūręs su automobiliu parvirto šis husas sužeisdamas apie 33 žmo
nes.


