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ITALIJA REIKALINGA IŠ
PLĖTIMO -  MUSSOLINI

Ita lijos žygių visokis trukdym as  
reikš karą

PARYŽIUS, rngp. 23. — j ROMA, rugp. 23. — Itali-I 

Gautomis žiniomis, Anglija jos spauda įspėja Angliją, ‘ 
mobilizuoja karo laivus, ka- kad ji nieku būdu nesikišti} J 

į Mussolinio žygius rytinėj'riuomenę ir lėktuvus Suezo 
h perkaso ir savo kolonijų ap- A f riko j, kadangi visokia pa- 
< saugai. Žiniomis iš Romos, skelbta sankcija (terminas 

Italijos vyriausybė esanti skirti bausmę) reikš Italijos 
daug susirūpinusi. ikarą su Anglija. Jei Anglijos

------------------- pastangomis būtų neleidžia-
ROMA, rugp. 23. — Itali-‘ma Italijai naudotis Suezo 

jos diktatorius Mussolini va*’perkasu, arba jei Anglija at- 
kar viešai pareiškė, kad jis Aurai imtų ginkluoti Etiopiją, 
ne veltui yra pasiryžęs veik-j tas reikštų karą. 
ti prieš Etiopiją. Į fašistų spauda parei-

fMussolini sako, kad Etio- škia, kad Italija savo pasiry- j

BRITŲ KOLONIJŲ KARIUOMENE Į ETIOPIJĄ

Anglija siunčia į Etiopijos pasienį — “ karo zonon,“ britų Punjab kariuo
menės keturioliktąjį pulką iš Simla, Indijos. Pulką sudaro pathanai, punja- 
bai, sikhsai ir dograsai nepaprastai drąsūs ir atkaklūs kareiviai.

pija yra virtus didžiausiu pr
iešu Italijai ir etiopiečiai visą
laiką taikosi smogti Italijai į valo ramiai laikytis — nekliu 
nugarą. a (lyti Italijai jos žygiuose.

Anot diktatoriaus, Etiopija, Toliau — Anglija sakosi, 
per 40 metų yra nedraugingai Į ka<l ji stipriai laikysis tarp- 
nusistačius prieš Italiją. J i tautinių sutarčių, kurias ita- 
dažnai puola italų kareivius,1 jai neigia. Jei einasi apie tarp 
valdininkus, civilius ir paga
liau rengia kariuomenę rim
tesniam užpuolimui.

žimais nekliudo Britanijos . •
imperijos, tad ir Anglija pri-j ANGLIJA SUTRAUKIA KA RUSIJOJ NEMAŽĖJA RE- DENVER MIESTE SAUGO

RO LAIVUS VIDURŽEMIŲ LIGINIAI PERSEKIOJIMAI 
JŪROJE

ROMA, rugp. 23. — Čia

j BERLYNAS, rugp. 23. — 
| Gautomis iš Maskvos žinio-
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! ALRK. FEDERACIJOS KONGRESAS 
i BUVO GYVAS IR DARBINGAS
r . .  • I  i  ’

J. E. Vyskupas T. M atulionis da
lyvavo visose sesijose

DALYVAVO DAUGIAU KAIP 80 
DELEGATŲ 

(Telegrama “Draugui”)
PHILADELPHIA, Pa., rugp. 23. —  Baigtas AmerI- 

i kos Lietuvių Romos Katalikų federacijos kongresas. Bu- 
j vo gyvas, nutarimais turiningas.

Vyskupas T. Matulionis dalyvavo visose sesijose. 
'Atstovų buvo daugiau kaip aštuoiniosdešimtys.

Federacijos valdybą sudaro:
Kun. švagždys —  dvasios vadas.
Dr. Rakauskas —  pirmininkas.
Kun. Čepukaitis ir A. Kneižys —  vicepirmininkai.
L. šimutis —  sekretorius.
Kun. I. Albavičhis —  iždininkas.
Propagandos kontrolės komisija: kun. Balkūnas,

' kun. Juras ir A. Mažeika. Daktaras Rakauskas.

Mussolini pareiškia, kad jis 
pats nėra jokiąi žmonių rasei 
priešas, tad ir kiekviena rasių 
turi gerbti italų teises. Tuo 
tarpu, Etiopija negerbia šių 
teisių.

mis, komunistų priešreliginis
tautinių sutarčių pildymą, tai turima žinių, kad Anglija su veikimas Rusijoje nėra nei 
Anglija pati daugiau kaip ku traukia daug karo laivų Gib- sumažėjęs, nei pasikeitęs., 
rios kitos valstybės nesilaiko j raltaro apylinkėse, kad juos Kaip seniau, taip šiandien ko Į energingai 
tų sutarčių, pareiškia fašistų
spauda, ir Anglija turėtų ap
ie tai tylėti.

Kai kurie italų laikraščiai

►DENVER., Colo., rugp; 23. 
— Šio miesto policija saugo
ja visas katalikų bažnyčias ir 

ieško piktadarių,

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
BAIGĖ KONFERENCIJA

paduoda sugestiją, kad Etio-! 
pija turi būt pašalinta iš T.

. . —. ,  v . innnwtni L-nwin nrip« vi«n i kurie vakar trijose bažnyčio-tuojau pasiuntus Viduržemių munistai k0V°Ja P™* V18°- - .
, kią religiją, suima ir kankina Pa^eKe kelias ispazinties 

JUr°n* katalikų kunigus, o kai ku- [klausyklas.
Italijos vyriausybės sfero-Iriuos ištremia. Tas pat yra ^ Uo suhelto gaisro labiau- 

pareiškiama, kad apie tai ir su stačiatikių šventikais. | 8’a nukentėjo Nekalto Prasi-se
nieko nežinoma.

Diktatorius toliau sako, kad Sąjungos, kadangi ji nepildo 
Italija, kaip ir visos kitos sąlygų, su kuriomis buvo pri- 
vaĮstybės, reikalinga išsiplė- imta.
tūno. Jos kolonijalis veikimas -------------------
yra naminis reikalas ir todėl 
kas pašalinis neturi kištis į 
Italijos žygius. Niekas paša
linis juk nesikišo, kada ta pa 
ti Anglija plėtė savo koloni
jas toj pačioj Afrikoj. Nie-

Savo keliu Italija 
koncentruoti gausingą

EKVADORO PREZIDEN-: 
TAS IŠTREMTAS .

QUITO, Ekvadoras, rugp.
23. — Pašalintas iš šios res
publikos prezidento vietos V. 

kas taip pat nesikišo, kada A. Ibarra, norėjusis pasiskelbti 
J. /Valstybės darė savo sienų diktatorium, ištremtas į Ko- 
ekspansiją iki atsiekė šiandie lombią.
ninį stovį. Tad niekas noprl-j . —
valo kištis į Italijos ekspan- VO KIETIJO S KATALIKAI

rem ia  n u b a u s t u o s iu s
f Sąjungos taryba imtų kištis- AMSTERDAMAS, Olandi- . naudoja propagandai prieš 
į Italijos “ vidaus”  reikalus, rugp. 23. — Žiniomis

.dėjimo katedra, kur sugadin- 
| Štai, Odesoje vienas kuni-Įtas brangus « Kristug am 

baigia gas nubaustas dešimčiai me-
kariuo'tų kalėti už tai, kad

Kalvarijos kalno’’ paveikslas,
r . . .  . i . anawfJ840 metais pieštas. Kated-
menę dideliems mamevraips !In(.tais jfc priėmęs i;.užsienio j roj nuostolilf bus apie &5j0(X) 

. žiemių Italijoj. »  pagalbą padalijančiųjų šelpi- j^oj
. i^m ui Rusijoje, kas bolševikų, j

20 ŽUVO, 30 SUŽEISTA i l y ra . uždrausta.

BRASOVAS 
rugp. 23. — Sugriuvo stato 
mo čia didelio angaro plieni-1 
niai rėmai. 20 darbininkų už
mušta ir apie 30 sužeista. A-f

•reštuoti arkitektai.

ai
Kitos dvi bažnyčios 
nukentėjo.

, Policijos viršininkas spėja, 
Vienas protestantų dvasiš- lRad toi bus kokio pakvaiSu. 

Rumunija, i kis Kijeve neseniai buvo nu-!gio Hitleri<) ^ ^ „ ^ 0  dar.
baustas mirties bausme. Ne- lias. Nes> ; tai> rugp 8 (, ke. 
patirta, ar įvykdyta ši baus- sintasi gudeginti viena žydjJ
ln5« j sinagoga.

Laikraštis Pravda Maskvo-
je šaukia, kad komunistai im
tųsi smarkiau veikti prieš re
ligijas. Girdi, Rusijoje iina

SUGAUTI 3 PLĖŠIKAI

Policija

iŠ* Katalikų Bažnyčią.
Naciai daug veikia prieš 

katalikus ir Rytų Prūsijoje. 
Kaip kitur, taip ir ten ardo 

'katalikų organizacijas, o ka-
ETIOPIJA SAUGOJAS U Ž-’nU0,iains ir seserims vienuo- talikų akcijos grupę vadinai

Bet jei ji taip darytų, Itali-, Vokietijos, nacių teismai ir
ja  pasirengus pasišalinti iŠ , . . .  , .X, 5  . toliau skina skaudžias baus-T. Sąjungos. i . .

____________  . mes katalikų kunigams vre-

lems už pinigų transakcijos “ krašto išdavikais.”  Atsižvel
--------— Į įstatymo tariamą peržengi- gus į tai, Karaliaučiaus kata-

ADDIS ABABA, rugp. 23. mą — pinigų siuntimą į už- likų vyskupas M. Kaller pa- 
— Etiopijos imperatorius pa pienius. Nubaustieji yra pa- skelbė viešąjį protestą prieš 
skelbė savo valdiniams įsa- davę skundus į apeliacijos' nacių šėlimą. O laišku į ti- 
kymą, kad* jie niekur neužpul. teismus. Gal šie pagaliau pa-ikinčiuosius ragina visus ka- 
dinėtų italų ir jų neskriau- Ikeis, arba ir visai panaikins/talikus stipriai laikytis savo

KABINTI ITALUS

. ___sugavo 3 žudikus
rastis įvairių religinių sektų pl8Sikug> kurie užpuolė Hick. 
ir jos gali "suklaidinti”  pri- ory Hills fio,f  prium.
augančių kartų. panaktinį ir su grobiu mė-

' gino pabėgti.
Į Policija pasivijo juos lau
kuose. Tris sugavo, o du iš 
I gaujos pabėgo. Panaktinis ini 
rė Little Company of Mary 
ligoninėje.

Į BERLYNAS, rugp. 23. — 
Vokietijos katalikų vyskupai

Į baigė savo konferenciją Ful- 
i doje. Nepaiduota viešumon, 
|kas vyskupų nutarta. Tik spė
jama, kad vyskupai nuspren
dę mėginti dar kartą gražiuo
ju tartis su Hitlerio vyriau
sybe, kad vaizdžiau nušvie
tus Katalikų Bažnyčios sto
vį ir padarius priedinę su- 

{tartį. .
F »Konferencija ko ramiausia 
[uždaryta, kad išvengus susi
kirtimų su naciais. Vyskupų 
konferencijos laiku naciai nu 
plėšė Popiežiaus vėliavą nuo 
katedros stiebo Fuldoje. Su 
šių niekšų autoritetais susita- 

| rimas stačiai neįmanomas. Ta 
. čiau vyskupai kiek galėdami 
dirba, kad palaikius taiką, 
kad išvengus kovos, kuri -bū 
tų skaudi ne tiek katalikams,

' kiek kraštui.

APSKRITIES PROKURO
RAS IŠKLAUSINĖS

> WALSHį
Cooko apskrities prokuro-T

[ras Courtney nusprendė iškPj 
. aušinėti buvusį S wei tzerio I 
konfidencialų sekretorių Wal- 

jslią, kurs iškelia aikštėn, kad 
iš viešųjų fondų Cooko aps
krities iždininko ofise išvog-. 
ta keliolika milijonų dolerių. ]

Tai vienas įdomiausių d a-' 
j lyki}, sako prokuroras ir rei-j 
- kalingas neatidėliojamas vei- ' 
kimas.

I Walsh gyvena Rogers P a r-’ 
ke. Prokuroras pasiuntė poli-J 

’ ei ją, kad jį ten suradus ir 
i pristačius prokuroro ofisan.

I

PREZIDENTAS PAKVIE
STAS Į  CHIGAGį

stų. Imperatorius grasina pa- nacių teismų sprendimus ir | organizacijų

KOKI NACIŲ TEISMAI IR 
TEISINGUMAS

ir būdėti, kad
naudoti mirties bausmę pried nors tuo -būdu bus atpildyta1 savo tarpan neįsileidus įvai- 
visus tuos, kurie nepildytų [ nukentėjusiems. Vokietijos ka-rių nacių pagoniškų pažvalgų 

ir pagoniškos įtakos.
Vyskupas pareiškia, kad 

gyvenama nepaprastais lai
kais — visur siaučia viesulai, 
žaibai ir perkūnijos. Nereikia 
bijoti tikėjimo priešų. Dievo 
malonė yra su katalikais. Bet

Šio įsakymo. įj.Jftltalikai reiškia daug gilaus
Šis įsakymas paskelbtas po są jausmo nubaustiesiems ir, 

įvykusios nelaimės italų kon- kiek yra galimumo, teikia 
šului Etiopijoje, baronui Muz jiems pagalbą medžiagiškai, 
zi Faleoni. Konsulas netyčio-J arba patarimais ir patarna- 
mis pasišovė medžiodamas, vimais. Visi žino, kad kalti-
Iš pradžių buvo manoma, kad.namieji nėra kalti ir neteisin- 
jis buvo užpultas. Paskiau'gai baudžiami. Nacių spau- 
pats konsulas išaiškino nelai-jda aukština šių savo teismų 
mingą atsitikimą. I veiklą ir jų sprendimus pa-

BERLYNAS, rugp. 23. — 
Naciai andai išlipino ant se-i 
serų vienuolių vienuolyno šie 
nų Coblenze prieškatalikišką 
atsišaukimą. Viena seserų su 
džianitorio pagalba nuplėšė 
atsišaukimą.

Sesuo ir džian it orius areš
tuoti. Nacių teismas nubaudė 
seserį vienuolę tris mėnesius 
kalėti, o džianitorį — penkis 
mėnesius. Teisėjas visiškai 
ignoravo pačių nacių nusikal
timą, kad jie neturi teisės 
teršti prieškatalikiškais atsi
šaukimais katalikiškos įstai
gos sienų.

Štai koks Vokietijoj “ tei-

INDIJOJ POTVYNIAI

KALKUTA, Lidija, rugp. 
23. — Dideli potvyniai ištiko 
Burdwen apylinkę, Bengalio 
provincijoj. Apie 10,000 as
menų neteko pastogės.

KONGRESAS ŠIANDIEN 
i UŽDARYS SESIJį
I ----------

WASHINGTON, rugp. 23. 
*— Kongreso abieji rūmai gal 
vatrukčiais dirba, kad rytoj 
iki vakaro apsidirbus su vi
sais svarbesniais biliais ir 
pagaliau uždarius sesiją. Kai 
kurie biliai be gilesnių svar
stymų stumiami pirmyn. Kon 
gresas seniai reikalingas ato- 

. stogų.

Į WASHINGTON, rugp. 23. 
'■— Senatorius Lewis šiandien 
atlankė Baltuosius Rūmus ir 
asmeniškai kvietė prezidentą 

'Rooseveltą, kad jis atlankytų 
diicagą vykdamas į vakarus 
rugsėjo mėnesį.

i Prezidentas dėkojo senato
riui už malonų kvietimą ir 
pareiškė, kad jis apie tai pa
galvosiąs ir  jam pranešiąs.

JAPONAI SULAIKĖ AME
RIKONIŠKĄ LAIVĄ

jei katalikai nesigintij ir ūntų'singumas.” Tos rūšies tvar- 
n e tekti vilties, nebūtų verti ka yra ir sov. Rusijoje. Koki 
Dievo malonės. naciai, toki jų teismai.

UKMERGĖS LENKAI ŠO
KO PRIEŠ PULSUDSKJ

UKMERGE. — Ukmergės 
lenkai liepos 21 d. Vaitkuškio 
dvare buvo surengę gegužinę. 
Viešoje vietoje kabėjo Pilsud 
skio paveikslas. Dalis geguži 
nes dalyvių pasipiktino ir 
Pilsudskio paveikslą viešai 
sudraskė.

SUGAUTI CLEVELANDO 
M. ŽUDIKAI

Chicagoj sugauti trys įta- 
jriami žudikai ir viena jiems 
! draugaujanti mergiščia, kurie 
' Clevelando mieste atlikę daug 
i plėšimų, nužudę vieną jauną 
vyrą ir pasprukę į Chicagą. 
I r  čia taip pat užsiimdinėję 
plėšimais.

i TOKIJO, rugp. 23. — To. 
kuyame sulaikytas ameriko
niškas prekybinis laivas Gol
den Mountain. Japonų auto

rite ta i sako, kad iš to laivo 
[fotografuota Japonijos pa
kraščiai. Laive padaryta kra
ta.

O R A S
1 CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien giedra ir 
šilčiau.
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neina viena tiesia linija. Kai kaine žmonija nu 
žengė labai toli, o kai kame atsiliko. Mokslas 
iv išradimai pažengė toli, bet surėdymas ir 
tvarka atsiliko. Inžinerijos mokslas jau prieš 
40 metų nurodė, kad yra galima nutiesti til
tų per Atlantikų, bet štai milijonai žmonių 
be darbo, o nenutiesiama gerų* saugių vieš
kelių ten, kur jų reikia; neišgrindžiama kaip 
reik miestų gatvės, ir tos gatvės net neuž
laikomos taip švariai, kaip reikėtų civilizuo
tame mieste.

V. Sidzikauskas

Klaipėdos Konvencija ir Signatarai
Kaip Reikia Suprasti Signatariniu Valstybių 

Demaršus ir Notas

PRANEŠIMAS

DIENOS KLAUSIMAI

GREIT BUS MERGINŲ STOKA

Kas iš nevedusių tikrai mano vesti, tai 1 
tas neprivalo per ilgai apsivedimų atidėlio- • 
ti. Yra išrodinėjama, kad netolimoj ateity 1 
ims trūkti merginų.

Apie tų pavojų rašo ne kokis juokdarys, 
o mokslo vyras. Yra tai Dr. Victor Lebzelter, 
antropologijos muziejaus direktorius Vienos 
mieste. Tame klausime jisai išleido knygų.

Dr. Lebzelter išvedžioja, kad daugely 
1 kraštų jau ima apsireikšti vyrų perviršis. 

Taip ėmė darytis dėl praktikavimo gimdy
mo kontrolės. Jei toje kryptyje pagerėjimo 
nebus, tai ve prie ko tas eis. Vokietijoj 1925 
metais tūkstančiui ženybinio amžiaus vyrų 

I atsėjo 99? merginos. 1930 metais tūkstan- 
i čiui vyrų tebuvo 963 merginos. 1935 metais 
‘ tūkstančiui vyrų teliko 869 merginų. Jei da

lykai nepasikeis geresnėm pusėn, tai 1915 
metais tūkstančiui vyrų merginų teatseis 
835. O 1950 metais tūkstančiui vyrų tebus

i <68 merginos.
i Tas, kas dedasi Vokietijoj, kartojasi ir 
į kitose šalyse. 1915 metais Vokietijoj 2,600,- 
t.000 vyrų turės likti viengungiais, nes nebus 

jiems merginų. Prancūzijoj tokių vyrų, ne
gaunančių merginų bus 2,000,000, tiek pat 
bus Didžiojoj Britanijoj, Čekoslovakijoj bus
400,000 vyrų, Austrijoj — 200,000 vyrų.

Dr. Lebzelter nurodo, kad kai kitos gy
vūnijos veislės atsiduria ant išsigimimo kra
nto, tai jų tarpe dedasi tas pat, kaip ir žmo
nijoj, tai yra patelių skaičius mažėja, o pa
tinų esti perviršis.

Kaip sakyta, tas tautų nykimas apsiruiš- 
t kia dėl gimdymo kontrolės. Juo toliau tau

tos eis tuo klaidingu keliu, tuo sparčiau eis 
_ jų  nykimas. Bet kaip pasukti tautas į kitų 

kelių, kuomet visas pasaulis pilnas bedar
bių? Kaip žmogui verstis su didele šeimy
na, kuomet štai ateina tokis laikas, kad dar
bininkų sutaupąs legalizuoti bankai ir vlso  ̂
kie Insullai taip nušluoja, kaip koks baisus
tvanas?

Pirm eisime prie atsakančių išvadų, pa
klausykime kito mokslo vyro balso.

Leningrade štai įvyko .15-tas fiziologų 
tarptautinis kongresas. Tame kongrese prof. 
Nikolai Ivanovič Vavilov, I^eningrado Aug
menų Pramonės Instituto direktorius, išreiš
kė, kad žemė gali išmaitinti 20 bilijonų žmo
nių. Dabar žmonių ant žemės tėra 2 bilijo
nai. Išeina, kad žemė gali išmaitinti dar de
šimts sykių tiek žmonių, kiek jų dabar yra. 
20 bilijonų žmonių žemė galėtų išmaitinti# 
jei dabar žinomas mokslas būtų pritaikintas 
prie ūkininkystės. Minėtas profesorius be ki* 
to ko nurodė vienų įdomų savo išradimų, 
būtent taip vadinamų* sėklų vernalizacijų. Y- 
ra tai išanksto daiginimas sėklų, kad pas
kui pasėtos greit išauga ir greit prinoksta. 
Tas be galo svarbu šiauriniems kraštams, 
kur vasaros labai trumpos.

Taigi matome, kaip įdomi ir duosni yra 
gamta ir taip keistas yra Žmonių progresas. 
Mokslo vyrai suseka įdomių ir svarbių gam
tos paslapčių. Išranda tūkstančius mašinų 
ir pagerinimų. Nurodo, kad žemė gali de
šimts .sykių daugiau žmonių išmaitinti, o 
ištikrųjų jau dabar milijonai žmonių, bedar- 
biauja, rūdija tinginystėje, genda kūniškai, 
dvasiškai ir doriškai, ir jau prasideda išsi
gimimas.

Išeina, kad žmonijos progreso, frontai

Sukilimo atidarytas
Klaipėdos klausimui spręsti Lietuva laužanti Statuto nuo- 
buvo toli gražu nelengvas. Ei- status, ragina Signatarus sn- 

Taigi galų gale matome, kad žmonės au- jnant tuo keliu, Lietuvai teko tervenuoti jais gųsdina Lietu* 
ui ir daugėdami, dar nepripildė žemės, susidurti su milžiniškais sun- vų. I r  kasdieninėje sgdami ir daugėdami, 

ir tautų nykimui nėra naturalio pagrindo. 
Reikia tik, kad tie, kurie prie tautų vairo 
yra prisiplakę surėdytų ekonomiškus dalykus 
taip, kad visi būt pastatyti prie naudingų 
darbų ir kad jų darbo vaisiai nebūt nušluo
jami taip, kaip kad neseniai yra įvykę. Ta
da bus galima tikėtis, kad tautos pasisuks iš 
klaidingo kelio ir vėl pradės augti daugėti | 
ir pripildyti žemę.

NIEKO NETURI UŽTEKTINAI

Visienis Marianapolio stu
dentams pranešama, jog — 
Rytinių valstybių studentai 
turi atvykti į kolegijų rugsė
jo mėn. 3 dienų; gi Vakarinių 
— 4 dienų.

Kun. Dr. J. Navickas,
. Rektorius

niekių varginti tokių aukštų 
instancijų kaip Haagos Tri
bunolas, u be to, esųr labai ga
lima, kad visa eilė tariamų 
ginčų bus likviduota viešai 
prie Tarybos stalo juos padi- 
skusavus, Lietuvos delegacija 
padarė šio turinio alternaty
vinių pasiūlymų:

“ Lietuva sutinka, kad kie
kvienas Tautų Sąjungos Ta
rybos narys bus įteisintas 
kreipti Tarybos dėmesį į ko
nvencijos nuostatų laužy
mų.

(Bus daugiau)

Policijai dar vis nepavyko 
užeiti tikrų pėdsakų, kas nu

tuto vykdinnno. Lietuvos de- 
Į Jegociju buvo įsitikinusi, kad 
• mažai valstybei yra pavojin
ga atiduoti spręsti jos gyvy
binius reikalus politinei įstai
gai, kurioj mažos valstybės 
reikalai lengvai gali būti pa
aukoti susikryžiavusiems did

elius pastangų įtikinti pasaulį, kad | žiųjų valstybių interesams.
Turėdama visa tai galvoje Lie 
tuvos delegacija pasiūlė tokių, 
galinčių kilti ginčų sprendimo 
tvarkų:

“ Visi tarp santarvės vals
tybių ir Lietuvos kylantie
ji ginčai dėl Konvencijos in
terpretacijos arba jos vyk- 
dininio bus pateikiami Nuo-! 
latiniam Tarptautinio Tei
singumo Tribunolui llaago- 
je spręsti” .
Tuo būdu Lietuvos delega-

yra cija norėjo pabriežti, kad nuo
monių skirtumas del konven
cijos aiškinimų ir vykdymų

spaudoje
kūmais, kurie tam tikru mo- randame apsčiai žinių ir žinu- 
meutu gręsė net visai Lietu- čių apie Signatarų demaršus, 
vos ateičiai. Ypač pavojinga notas i r ’pan. Todėl panagri- 
buvo Lietuvos pozicija todėl, nėkime šiandienų:
kad jei teko vienų vienai gin- j 
tis prieš suvienytų galiūnų1 
frontų.

Tokios jėgų disproporcijos 
akivaizdoje santarvininkai j 

'spirtinai vertė Lietuvos vy
riausybę už žiupsnelį abejo
tinų ir ginčilinų teisių Klai-

kokių teisių Klaipėdos Ko ( 
nvencija yra suteikusi Sig-| 
natarams, kų jie gali pada- j 
ryti ir ko negali, ir kiek ! 
Vokietijos propagandos or
ganų pučiami pavojai 
realūs ir pagrįsti.

, .... . i Kadangi buvo nusistatvta
T ^ n‘e: c ?  ln,.aUS;.T 0 Į t e i k t i  Klaipėdos Kraštui «aJi kilti tik tarP parirašiu-

ežimų ir be to,
buvo sutapti specialūs nuosta
tai del Klaipėdos uosto admi-

Kauno “ Mūsų Rytojuje
spūdžių iš Kelionės į SSSR” tai yra į So- dėl didžiausias lietuvių diplo- • autononiinį ”ež 
Vietų Rusiją. ! matijos nuopelnas buvo jos ’

Be kitko keliautojas mini apie laikrašti-* drąsus pasiryžimas atremti 
nį stovį Maskvoje. Sako, kad išėjęs gatvėn, I galingo priešo pasikėsinimą 
norėjęs laikraštį nusipirkti. Eilėj turėjęs sto-l prieš lietuvių tautos politinius 
vėtt apie 10 minutų ir laikraščio negavęs, J idealus.
vist buvę išparduoti. Tyrinėjimai parodė, kad j 

visų laikraščių del popieros stokos spausdi* • 
narna tik apribotas skaičius. Todėl jų akai 
(ančiai visuomenei ir nepakanka.

šių konvencijų valstybių, tai
gi tarp Lietuvos iš vienos pu
sės, ir Anglijos, Prancūzijos,

nistracijos ir del tranzito, i r ' 1^ 08 ir J a r i j o s  -  iš ki-
kadangi buvo aišku, kad tuos 
nuostatus įgyvendinant gali 

Beveik pustrečių metų pra- pasireikšti nuomonių skirtu-
ėjo, kol sukilimo

tos pusės, ir kad tokios rū
šies gilieji spręsti gali tik Ha- žudė paVkų distrikto kontro- 
agos Tribunolas, o ne politi- lierio padėjėjų Kenneth Mor? 

’nė instancija T. S. Taryna, į rison.sudarytoji j mų ir kilti reikalas juos išly-
■ kurią anksčiau, ar vėliau tu
rėjo įstoti ir Vokietija. Kada
ngi tačiau iš santarvininkų

įrašiusi’ tokį straipsnį: '  * I?“’* 5' buvo Li',tllvos <Mcgaci-|
| jai nurodoma, kad esu būtų radžiu trys plėšikai 

“ Kilus ginčui tarp Lietuvos netikslinga del visokių niek- žvaigždę ir pabėgo, 
vyriausybės ir Klaipėdos'
Krašto valdžios del konven-! ' ■ -

I būklė susilaukė galutino tarp- Į ginti, tai jau pirmame savo 
tautinio pripažinimo. Pusant-Į Konvencijos projekte Amba- I

Reiškia Sovietų Rusijoj nieko negali už-J rą.metų truko pačios derybos: sadorių Konferencija buvo į
lėktinai pagaminti. Nėra ten užtektinai niai- konvencijai sudaryti. Tačiau 
sto, nėra užtektinai drabužių, nėra užtekti- > konvencijų pasirašius, Šaky
nai avalo, nėra užtektinai butų, pagalios ne
gali užtektinai prispausdinti laikraščių, kad 
ir bolševikinių. Tai jau amžinas negalavi
mas visuose svarbiausiuose gyveninio daly
kuose. Jau baigiasi antras desėtkas metų, 
kai bolševikai šeimininkauja Rusijoj ir tebė
ra ten. toks nedateklius. Kiek metų turės 
dar praeiti iki ten paprasčiausios gyvenimo 
reikmenos bus aprūpintos?

Baigdami šių - pastabą, įforinię/skaB^lo- 
Į jums.,priminti, kad įsidėmėtų tą faktų, k a d ’jūrių uostų nauja lenkų kori* 

Rusijoj žmonės veržte veržiasi prie laikraš-1 doriniai, kuris uždarytų Lie

toms deryboms buvo pastaty-* 
tas taškas ir kova dėl Klai
pėdos baigta. Lietuvių diplo
matijai pasisekė iškovoti Lie
tuvos suvereninių teisių Klai- j 
pėdos Krašto pripažinimų bei 
jokių koncesijų, be jokių nu- 
sileidimų Lenkijos pretenzi-' 
joms įsistiprinti Klaipėdos uo
stą' ir paversti (B&ipėdos pu-i

Žinome gerai, kad len žmonių įeigos : tuvai išėjimų į jūrų ir skirtų | 
menkos ir kad turi skaitytis su kiekviena j Rytprūsius nuo Lietuvos. A i-1 
kapeika. Bet spaudžiasi taip, kad vis gi kele
tas kapeikų laikraščiams liktų. Ten yra dva
sinis žmonių badas. Kadir nėra ten laisvos 1 priversti Lietuvų 

Vilniau

cių.

spaudos, bet barnio apie imsatilį sužinot ir iŠ 
tokių laikaščių, kokius leidžia sovietų val
džia.

Ar šitas apsireiškimas Rusijoj negali pa
judinti Amerikos lietuvius?

Mūsų tarpe centai maišosi liuosiau, ne
gu Maskvoje kapeikos, o jų šykštaujame lai
kraščiams. Ar rusų uolumas prie skaitymo 
negalėtų įjudinti Amerikos lietuvių katali-

šku, kad tuo pačiu buvo at
remtos ir Lenkijos pastangos 

pripažinti
pagrobimų.

Taip Kluipėdos konvencijai 
įsigaliojus, Lietuva įgijo ne
ginčijamą juridinį titulų su
vereninėmis teisėmis Klaipė
dos Kraštų valdyti o tasai 
jaunos lietuvių diplomatijos 
pasisekimas savo ruožtu žy-

kus prie uolesnio skaitymo ir platinimo sa- Į ,,l,a* sustipino Lietuvos tarp
vos spaudos?

• « •
Rugp. mėiu-siu pradžioje iš Lietuvos iš

vyko į italijų didelė ekskursija, kurioje da
lyvauja mokytojai, daktarai, žurnalistai ir 
kiti. Su ekskursantais išvyko keletas gražių 
lietuvaičių, kurios Romoje tautiškuose rū
buose dalyvaus kostiumų parodoj.

» « *
Mintaujoj yra valstybinis latvių cukrinis 

fabrikas. Kasdien ten galėjo perdirbti 850 
tonų cukrinių runkelių. Fabrikas plečiamas 
kad galėtų perdirbti 1,200 tonų runkelių.

•  « «

Lietuvos dvarininkai turėjo suvažiavimų 
Vilniuje, kur nutarė kreiptis į Lietuvos vy
riausybę su prašymu duoti jieuis atlyginimų 
už nusavintus jų dvarus.

# # #

Lenkų vyriausybė išleido įsakymų, kad 
emigrantai iš Lenkijos gali vykti į užjūrius 
tik per Gdynės ar Dancigo uosius.

» * *
Iš Vilnijos į Latviją uždarbiauti vasa

ros metu išvyko .14)826 darbininkai, 3,291 vy
ras ir 11)535 moterys.

♦ « *
Latvijoj jau seniau buvo įvestas svies

to eksporto centras. Dabar toks pat centras 
įvedamas javų prekybai.

Iš specialės Oak Park poli
cijos seržanto Peter U. Ben
son, vežant automobilį > g a -  

atėmė

cijos vykdymo, uosto komi-1 
sijos pirmininkas, Tautų Sų- * 
jungos skiriamas, galės pa- > 
siūlyti šalims savo patama-1 
viinus šiam ginčui spręsti, j 
Uosto pirmininko sprendi- I 
mus galį britj;šąliu 30 dierl 
nų laikįtaip^apŠKijstas T?’- 
S. Tarybai. Sakytam laiko-1 
tarpiai praslinkus, jo spre-
..dimas įgija galios. Je ig u !™  SVIETĄ PASIDAIRIUS žiur 
uosto komisijos pirmininko

bėda. Vakar atėjęs pas 
mane pypkės parūkyti vienub

l - įkaičiau gazietoj, lead kur skrajaus rūnijimo entuziastas 
! ten Kalifornėj darosi garsus pasakė sužinojęs tokių navy 
vieivas daktaras. Jis gali Iną, kad “ Baltos Gulbės”  ru- 
nionkę sušaldyti ir paskui1 nijiiuą per mares užpuolė ki- 
atgaivinti. Atsirado ir vienus' ta bėda, būtent prie šturmą 

pasirašiusios kartu su Lietu-1 i™°sus’ iš PavardSs> rods, j prisidėjo ir lakūno Vaitkaus 
va sakytę konvenciją -  An- būt» hetuvls! kurls taip pat 3auna ™ 0Da’ nellorintl

intervencija nebus priimta, 
tai viena jų galės patekti į 
ginčų T. S. Tarybai**.
Tuo būdu derybių dėl Klai

pėdos Konvencijos pradžioje

i pasiapieravojo tam daktarui, 
kad jį sušaldytų. Jis esu no
rįs žinoti, kaip žmogus filina

glija, Prancūzija, Italija ir
Japonija, patogumo deiei sig-
natirinėmis valstybėmis ar si- i

- j po siuert, kad atšildyta

leisti savo vyro į rizikingų 
kelionę — daužyti šturmuoto 
oro makaulę. I r  gerai daro.

gnatarais vadinamoms, norė
damos pabrėžti, kad jos nesi- frentams visa pa-

tautinę pozicijų. Tačiau Klai- vaiko jokių 'savanaudiškų
pėdos Krašto sugrąžinimas 
atstatytos Lietuvos valstybės 
sudėtin, atidarydamas Lietu
vos valstybinei politikai nau-

m-
Įįėtii savo 
įpasakoti.

Jei toks žmogaus sušaldy- 
ino ir atšildyino cūdas pasi
rodys O. K., jis, kaip pašne
kėjo vienas angelskos gazie-

ga- Tik pamislvkit, kokia būtų

teresų Klaipėdos Krašte, neno
rėjo rezenmoti sau jokių tei
sių. Sekdamos Dantzigo pavy
zdį, jos norėjo pastatyti rie

jas perspektyvas, pastatė prieš I non papėdėn Lietuvos Yalsty- tos skaitytojas, bus viena ro
jų visų eilę nuujų uždavinių.! bę ir Klaipėdos Kraštų >r ri- Ikunda labai fain mūsų koii- 
Visupinna — reikalų organiš- lusį tarp jų ginčų pavesti iš- trei, ba galima bus sušaldyti ‘ mai dūksta, 
kai suugdinti dvi šimtmečiais i spręsti T. S. Tarybos paskiv- i visus tuoč, kurie šiandie ran-l 
viena nuo kitos atskiras, skir- tam Klaipėdos uosto direkct- dasi ant relyfo; jiems nereiks 
tingų faktorių veiklas lietu-1 jos pirmininkui, su teise abiem valgyt duoti. E kada prasi- 
viškojo kūno dalis — Didž. ir šalim 30 dienų bėgyje apeliuo- dės publični darbai, ir reikės 
Mažųjų Lietuvų. Toks organi-|ti į T. S. Tarybų. Sdarijįninkų, tada galima
škas suukdynio procesas iš vi-J Lietuvai toks pasiūlymas bu'juos atšildyti ir prie 
so nėra lengvas, gi lietuviško- vo griežtai nepriimtinas del pristatyti, 
jo įjajūrio atsitikime jam teko dviejų rūsių sumetimą, bū- į ----------- -
vykti, be to, dar labiau nepa- tent: visupinna Lietuvos vy-j Šnekant apie cūdus, ir Ci- 
lankioiuis aplinkybėmis. Atsi- riausybė negalėjo jokiu būdu j kagos prošepanai turi vienų 
gaivinusios, kryžiuočių lai- sulikti, kad Lietuvos autono- “ cūdų.” O tai “ Cud nad A\is 
kais vyravusios, mūsų vakarų! minė provincija, Klaipėdos !ų,” kada prieš penkiolikų
kaimyno jiolitinės tendencijos, 
dabar “ erdvės politika” vadi-'mis su valstybe ir 
namo

vyro žmona, jei savo mylimą 
širdukų stumtų į pavojų.

Jei toji navyąa nėra iš nykš
čio išlaušta, ir aš stoju po
nios Vaitkienės pusėn. Al- 
tass’e randasi užtektinai vi
sokių singelių. Tegul jų ku
ris rūnija, kai po mares štur-

Šiuo depresijos Čėsu, pra- 
pertėm- labai atpigus, suma- 

buši11̂  namų ir Kipras
džiabu r ovel’u^ ia» huris turi labai 

I plepių žmonų. Apžiūrėjus jie
ms kelius baigei i us ir parė
jus namo Voveruška klausia 
savo žmouos:

metų seno k rajaus prosepa- 
]<ai sumušė Rasiejaus balsu-

— Kaip tau patiko ans na
mas prie Korner stryto?

— Ak, mano brangus, jis 
neapsakomai man patinka. {- 
sivaizduok sau, kiek sykių 
nuo porčių pažiūrėjau į gra
žius apylinkėj vaizdus, tiek 

(sykių man tas net žada užė-

Kraštas, būtų pastatyta lygio- 
alėtų su (

kliudo tam organiško; ja  bylinėtis tarptautinėje in-jvikus, žygiuojančius į stoircy 
suugdymo procesui. Neleisti- slancijoje, ir antra vertus, Vil-^ Waisznwa. Praeitų sekmadie- 
homis priemonėmis ir būdais niaus bylos eigos pamokyta, !nį Čikagos prošepanai tų “ cū- 
druiiiščiama lietuviškojo Klai-‘ Lietuvos delegacija griežtai ,dų ’ apšnekėjo prie Koseius- 
pėdos Krašto vidaus tvarka • atsisakė atiduoti T. S. Tary-jkos poiuuiko, llumbold parke, 
ir ramumas, o įkinkytas galiu-1 bai, taigi politinei įstaigas
gas Trečiojo Reicho propaga- spręsti galimus ateity kilti Į \  iena bėda ne bėda, ale kai — Labai gerai. — atsakė 
ndos aparatas deda milžiniškų ginčus del Konvencijos ii* Sta-1 dvi žmogų apsėda, tai jau vyras. — Ryt perku tų namų.

me.



DIENRAŠČIO “ DRAUGO”
L a b o r  D a y

PIK N IK A S
Rugsėjo-Sept. 2 d. 1935 m.

V Y T A U T O  D A R Ž E
115 th St. Tarp Crawford ir Cicero Avės.

PROGRAMAS 
Pradžia 10 vai. ryte 
11 vai. Baseball žaidimas

„ . . .  v. . 12 vai. Šokiai
Širdingai kviečiame vi- _ . „  . .. v .& . 2 vai. Baseball žaidimas

sus Draugo skaitytojus, . . ~  •?  4 vai. Dainavimas
remėius,pnetelius,gerb.biz- _ v. v ..

J r  . r  . 5 vai. Garbes svečių žodis
nierius, prof esiionalus ir pla- , , ..................

r  . . . o vai. Laimėjimai
čiąją lietuvių visuomenę atsi
lankyti į šį rudeninį Labor 
Day pikniką Vytauto Darže.
Visiems užtikriname smagų 
laiką.

ADMINISTRACIJA.
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Mokytis Naujos Rašybos?
Visai netikėtai pateko man žiiivėjo tie “ barzdoti rusai“ , 

į rankas niekad nematyta bro:- ir turkai su “ moderniškom į 
šiūrėiė, Philadeįphijoj spaudi- kelnėm” . t
nla. Nors aš į į  dabar matau) Ar šiaip kalbėsim, ar ki- 
pirnių kartų, bet, sakoma, kad taip, bet prieš 387 metus iš- ‘ 
tai jau dešimti metai einąs rastos “ naujos”  rašybos, jau ' 
laikraštis. Labai įdomus lėi- seniai užmirštos, mokytis ni-i- į 
dineds. Aš manau, kad jeigu kam neverta, ir nepatartina, 
dr. < traiciūnas jį pamatytų, Visai būtų kas kita, jeigu 
jis tikrai pasistengtų įsigyti mums būtų patariama pas. 
jo kuis egzempliorius, ir jais m ck\ti “ rašybos”  iš 10 metų 
apdovanotų Lietuvos muziejų, seno laikraščio, kad ir poezi-

Alver< us brošiūrėlės viršelį, jos skyriuje, kuriame univei 
tuojau į akis krinta stambiu- sus “ arėjas”  Vitkauskas nio 
mis raidėmis išrašyta eilutė derniškai Šeiinyninkauja. Tik 
“ Mokykimės naujos lietuvis- paklausykite kas ten darosi: 
kos rašybos” . O kadangi ši ‘“ Ariejelis raitas joja, 
eilutė skamba visai ideališkai, “ Nuo, nuo, nuo žirgeli, 
tai nuogus negali iškęsti ne- “ Tpru, pajojęs jis sustoja, 
perskaitęs ir ištisų, žemiau jos ‘šluostosi veideli... 
telpantį straipsnelį, po ku- “ Jo žirgelis keturkojis, 
riuom pasirašo tūlas J. Gus- “ I r  be balno siedi, 
i is. šilas man nepažystamas “ Ariejelis tikrai jojis

DETECTIVE RILEY B y Richard. L ee

rūsiai

ktuos sienoie

VIENINTELE bažnytinės unijos
LAIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE

Kauno, Alytaus ir Kaišiado- mų. Dvaro griuvėsių liekanų 
rių plentų susidūrime (seniau*ir apgriuvusių mūrų dar ga
ivumo — Gardino vieškely-' Įima užrikti ir dabar. Jvai-

Kat. paiapijai. 4 lo w tym grobie dusza w nie- je anksčiau būta kažkokios 
Dabartinės bažnyčios zokri- bie stawa nesmeitena na wie- pilies, nes aplinkui švento- 

yia įmūrytos ki w paiuienci zostawa”. riaus žemėje yra plytinių sie- 
akmeninės lentos l,3lx Akmuo pargabentas iš sve-nų  ir upelės Kruonės krantas 

timo krašto. Darbas atliktas ant kurio stovi bažnyčia, su^,10 mtr. didumo. Jose iškal 
tos šarvuotu karių — valdo meniškai.

“ Tikras senas diede!
“ Nuo, nuo, nuo greičiau žir

geli 1
“ Reikia mums paspiel;,
“ Dar nujoti in darželi 
‘ ‘ Tenka pajojieti!.
“ Taip vaikutis ant žirge**?
‘‘ Siediemas daro,
“ Jis ant paprasto suolelio 

į“ Siediedamas jin varo...

i Ot, čia tai yra ko pasimo
kyti. Čia galima pasimokyti 

|vaikiškos kvailybės, ignoraci- 
jos, ir nežinojimo kur kokių* 
raidę reikia statyti. Galima 

; pasimokyti ir naiviškos ma
gijos, kuriai gelbstint, “ žir
gelis keturkojis”  gali sėdėti 

, be balno, o pats “  ariejelis•’ 
gali virsti tai “ senu diede”, 
tai vaikučiu, vienkart sėdin- 

:• ant “ žirgelio ketunco- 
jo " , ir ant paprasto suolelio 

ra i

žmogus savo rašte turbūt pre
tenduoja būti “ naujos rašy
bos.”  mokytoju, neš griežtai 
pasmerkęs dabar mūsų varto
jamas akcentuotas raides, ir 
įkaitęs iki “ šapki daloj”  to
mą ‘lepia mums rašyti “ laik- 
rashchiai, barslicliiai, zuikis 
laužu žalius žirnius, žmogus 
mddzias ir saule leidžias”  ir 
t.t.

(I lai vis turbūt todėl, kad 
Tiesos spaustuvėj “ jau 9 me
lai kaip nutrenkė po velnių 
visas uodegaitės ir karunaitės, 
ir niekas jun daugiau nereika- 
liauja” . Nuokart buvo atsira
dę keli ignorantai, kurie tai 
kritikavo, bet tai buvo toki 
neišmanėliai, kaip barzdoti ru 
sai, kuriems jų karalius liepė 
nusikirpt plaukus ir nusiskust 
barzdas, ir turkai, kuriems jų . 
sultonas įsakė dėvėti “ moder
niškas kelnes” , vieton “ dre
n ų ” ; visi jie žiūrėjo į tamsių 
praeitį, bet progresas to ne- 
paisė....

Gyvenančiam toliau nuo Pri- 
ladelphijos, atrodo, kad “ nau
jos rašybos”  proteguoto jas 
pe.-f.mig kaučiuojasi, ir  pci 
tai visomis pusėmis klysta, be 
galo, ir be krašto. Pirmiausia 
tai, kad barzdoti rusai savo,
karaliaus niekad neturėjo iri Federacijos Tarybos suva- 
dabat neturi, o moderniškasis davimo dėka susiorganizavo 
turkų “ sultonas” , savo gyve- Į Amerikos lietuvių žurnalistų 
nunc niekad sultonu nebuvo, i sųjunga. Tuoj po Tarybos su- 
ir dabar juomi nėra. Tai tik i važiavimo įvyko redaktorių 
paties mielojo Gusčio išmislas- ir 3U artimesniųjų bendradar-' 
Nekitaip yra ir su jo “ nauja-^ių konferencija, kurioj da- 
lietuviską rašyba” . Jis skclbr tyvava “ Draugo”  redaktorius 
damas kruciatų akcentuotoms L- Šimutis, “ Darbininko”  re- 
raidėms, ir  be mielaširdystėš dakt. A. Kneižys, “ Garso 
trankydamas “ po velniu”  v i-!re(k Zujus ir  “ Amerikos 
sus ‘ ‘ uodegaites ir karūnai-!re^- K. Vilniškis. Laivų ii 
tę s” , nespėja sužinoti, kad
akcentuotos raidės priklauso

je) stovi nedidelis Kruonio 
miestelis. Šio miestelio var
das jau labai senas. Čekų ra
šytojas P. J . Šafaržik savo 
veikale “ Starožitnosti Slova- 
nske”  I  tome, išleistame Pra- 
haje 1836-7 metais, pasirem
damas senais graikų geogra
fais, sako, kad V, VI šimtme
tyje po Kristaus gimimo ,č.ia 
gyveno Sannatų tauta ir Ne
munas vadinosi romietiškai 
Citromis, o upelis, ant kurio 
stovi Kruonis, vadinasi Kruo- 
nė (Kruonka). Iš to kilęs ir 
pats Kruonio vardas. Aiškiau

jiose sodybų vietose žemėje 
yra plytinių pamatų ir sienų, 
iš dvaro trobesių pastatytų 
namų ir kt.

Vienas iš kunigaikščių Ogi
nskių, būdamas bažnytinės li
nijos Lietuvoje propagato- 
ri u m,-pastalė Kruonyje mūro 
bažnyčių Kada ji pastatyta 
- tikrų žinių nėra. Tačiau 

aišku yra, kad ji pastatyta 
1596 ir 1625 metų laikotarpy
je. Bažnyčia pastatyta unijos 
stiliumi. Joje sujungta vaka
rų ir rytų stiliai: rytinė dalis

•u jų herbais ir. Antroje lentoje jokių uzra-

ne rašybai, bet alfabetu:, ir 
todėl akcentų likimas paeina

prie cerkvės pasistatyta klė
tis, tvartai ir kt., nes po 1863 
melų sukilimo ji buvo rusų 

Prie tokio “ alaso” , kaip valdžios uždaryta už ginklų 
sau norite, “ naujos rašybos”  slėpimų jos rūsyje.
mokytis negalima. j , ,  .J Prie Kruonio buvo ir ditte-

Vynų Tūzas , - . . ..J * lis kunigaikščių Oginskių
I Kruonio dvaras, kuriam pri
klausė daug palivarkų ir kai-

(kad tai uslanas būtų!), 
tikra ‘ ‘ va r jaci ja ’ ’.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA

I“ Moterų Dirvų”  atstovavo L.
Šimutis. Be to, dalyvavo ir  
šie mūsų laikraščių bendrada
rbiai: kun. J . Balkūnas, kun. 
Pr. Juras, kun. A. Karužiškis,nuo alfabeto reformų, o ne

nuo "naujos rašybos”  išradę-Į^un' ^ kėšis. Sąjungai ofieia- 
jo.

O juk ir  mums dabar Lru-

lis vardas duota — Amerikos 
Lietuvių Žurnalistų Sų*unga. 

! Į  valdybų išrinkta — L. Ši-kaina “ nauja lietuviška rašv
b a ” tai ne šių dienų išradi-1 rautis> pu™-, M. Zujus, vice 
mas. Mažojoj Lietuvoj ji bu 
vo vartojama pirmoj pusėj j 
XVI šimtmečio. Apie 1543 me-1 
tus jų vartojo kun. Mažvyuis

Ipirni., K. Vilniškis, sekr. 
A. Kneižys, iždininkas.

ir  kiti tų laikų lietuvių rašy
tojai. Bet lietuviai jų  nepriė-

vų figūros
ki. ženklais. Vienoje lentoje šų nėra ir nežinia kokį va«So- 
atvaizduolas kunigaikštis O-ivų ji vaizduoja: figūra šar- 
ginskis l)e Cozielsk ir žemiau vuota, be ginklų, skirtingas 
iškaltas toks užrašas: herbas.

“ Obiit in Christo Magnifi- Lentas rusai buvo užtepę 
cus Dominus Teodorus Ogiu- (užtinkavę), bet 1910 m.' Vil- 
ski de CozioJsk Subcamera- niaus guoęrnatorius vizituoda 
rius Trocensis Capitaneus Do mas valsčius užėjo cerkvėn ir 
rsuijiensis et Cannialoviensis sužinojęs apie šias lentas lie- 
_\nno 162 j Die 7 Fbrii aeta- pė jas nuvalyti.
us suae 7*±” . Į Bažnyčios rūsyje yra įmū-

Toliau dar seka šis įdomus ryta Srabai su balzamuotais 
užrašas: “ Kpitaphium. Ktos kūnais. Tai palaidoti Ogins- 
kotwiek jest co wiedziec Pra- ’ kiai. Grabai buvo pirma rusų

vėliau Di
džiojo Karų metu, vokiečių, 
išdraskyti.

Dabartinėje- bažnyčios vieto

LIETUVIAI DAKTARAI:

(altorius) rytų stiliumi, va-Įgniesz O Tym Panie Ogins- Per keletu kartų, o 
istorijoje Kruonis pasireiškia • karinė dalis — vakarų. Dau- IkinT De Cozielsko Brzezcc- 
nuo XV šimtmečio. To šim t-.gįai1 tokių bažnyčių Lietuve- !nym Bolt Danie Maž to byl 
mečio viduryje čia liko {kur- je nėra. • wiedz w«zelkich cnot Pan Mų
ta ir katalikų bažnyčia. Ši ba- . 21339 m prįc bažnyčios I dry w krwawym boju Ten
žnyčia . buvo medinė ir pri- j buvo j varo išlaikomas unijo- Į bil Niemce rcbelles ten bil zc 
klausė Darsūniškio parapijai, i Ul jcnnigas< Paskutiniu šios; mciczyki Ten z annatų u 
Ši bažnyčia apie 187p inew w Ij^ygios lektorium buvo kun.'hifiiancieoU tlumie gęsta szi- 
stačia tikiu šventiko buvo su“ Įpetras Mironovieius. Panaikinki Ten moskala hardego po 
griauta ir iš jos medžiago* !nus Ullij,h bažny^ia buvo pa- 'zapieklych roliach Krwių skro

versta stačiatikių cerkve, ku- piwszv podcptal Ten i w dzi- 
ri išbuvo iki Didžiojo Karo.

1919 metais Lietuvos vy
riausybė šita bažnyčių grųž

Rich polach Naliwaika Lobo- 
dę wziul w lyki swowolnycli 
Ten od gwaltow mordestwa

Tel. LAFay^cte 7650

OR. F. C. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tei. CANal 0402

Ofiso: Tel. UAFayette 4017 
Rez.; Tol. -HEMlock 6286

no 1908 metais naujai įsikū- wielu czynil wolnych Tego čia- OR.A,G.RAKAUSKAS
A M k k iK U S  j j l t iA U V I U  D A K T A R Ų  u Ka UUIJOS NARIAI: gydytojas ir chirurgas

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

__ -  _ iT fin iP  Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
[IR P 7 7 Al UIIIKIS I Valandos: 10-12 ir 8-0 vai. vak.U ll i  I I L l  L n i a f l l  V IIIV  Scredomis ir Nedėliotai s pagal sutartį

Ofiso l'honc 
! PROspect 1028

Res. and Office 
2359 S. Luavilt S t  

CANal u70d

Tel. CANal 0257
Ros. PROspect

stiprintas akmenimla.
Po 1863 metų sukilimo ru-

fję«inys 5 pusi.)

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
GERIAUSIĄ

DRABUŽIAMS
PLOVYKLIŲ

Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

O P lX )M E T R fC A H .Y  A K I V 
SPEC IA LISTAS

K*ulongvlne akių įtempimą, kuria 
erti priežastimi -galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
■no. skaudam a akių karfitj. atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzam inavim as daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specials atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati- 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v  
NedSlioj nuo ‘ 10 iki 12. Daugely a t
sitikim ų akys atitaisom os be a kinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

— Aš šiandien radau pen-1 
kiasdešimt centų. j

— Tai *bus mano pinigai.1

įr

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

mė, nt-3 tai buvo rašyba gcr-Į Vakar aš pamečiau pusę do- 
mani.ško stiliaus. Tai buvo leno.

387 metus. Per tai pa- — Bet aš radau du kvotė-prieš
tcntavima.s dabar 387 metų 
seno išradimo, yra niekas ki

nus.
Tai ir  bus mano pusrio-

tas, kaip tik  žiūrėjimas j leris. Jis, matomai, sudūžo, 
“ tamsių praeitį” , taip Kaip J kai krito ant žemės.

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 CANal 0523

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON 

2403 W. 63rd 58t., Chicago
OFFICE HOUKS 

2 to 4 and 7 lu 9 P. M. 
Sunday by Appoinununt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
NcdėliomlB pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namių tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47t.lt Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 5913— 14 
Res. V ictory  2343

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Tel. CANal 612Ž

DR. G. 1 .8L02IS
U U iC t l  LfitT'Aja

2201 W. Cemiak Runa
kinptva Le&tiu dl. j 

Valandos. Nuo 9 Iki 1Z r>vu
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarų

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
U tar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l-'aueo., Sared. ir Subat. 2—;9 vai.

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cemiak Road 
Valandos 1— 3 ir 7— 8 vak. 

Seredoinis ir Nedeliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARC1H1R AVENUE 
Tel. VIRgm la 0036 

Ofiso vai.: 2— 4 ir 6— 8 p. m. 
Nedėliom is pagal sutartį

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gaa X-Ray
4143 ARCHER AVE.,'Cor. Francisco 

Tel. office Laf 3C50; res. Vlrg. 0669

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VABANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliom is nuo 10 iki 12 

valandai dieną 
T elefosaa MIDwa7 2585

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v, 

Nedėliomis eup 10 iki 12 diea$

X'w*. £ tc .a u v u a  « a « s  
xe». u i t u v e m u  v e r t

A. TALMAN AVĖ.

ŪK. J. J. SIMONAITIS
A .  IV O xU l.

GlDX'lVJAA IT CHlKURGAd
Vai. 2-4 i r  7 -9  v a k .

K e tv . i i  N e u e u o m ia  a u sita ru a

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC PLOVYKLAS 
vertos $49.50 parsiduoda
už

$29.95
$80.00 vertės MAYTAG 
Plovyklės su ketvirtainiu 
Aluminum TUB, p i l n a i  
pernaujintos. Didelis 
bargenas

$44.50
Didelis pasirinkimas kito
kių naujausių Plovyklių, 
už labai m a ž a s  kainas 
kaip tai: THOR, WEST- 
INGHOUŠE, BEE VAC, 
ir kitų, po

Dienomis Tex. LAEayette 9793 
.vuKumla *lei. c k U ih  u«uz

DR. A. J. JAYOIŠ
UfUce: W. 4fUi Oireet
Vaz.. a  ik i a  p o p ie t , t ta i  9 v a k .

Nedalioje pagal sutartį

Phone Hemlock 2061 
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

D r. A. Račkus 
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš
Rugsėjo Menesyje

Telf LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

‘ofisas ir rez.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais —  1 
iki 3 popiet —  6 iki 8:30 vakare 

Nodėliorais nuo 11 ryto iki 1 p-p.

$47.50
Jeros vartotos Plovyklos

$10 $25
Didele nuolaida už senas 

plovyklas

Lengvus Išmokėjimai. 
Pirkite čia dabar ------

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd St 
Comer Maplewood Ave. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Ave. 
Comer Richmond Street 

Lafayette 3171
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SV. P. M. GIMIMO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS ^ P A S IL IN K 
S M IN IM A S

SEKMADIENI, RUGS .-S E P T . 1 D., 1935 M.
V y ta u to  D arže, prie  1 1 5  gat. ir  C ra w fo rd  Avenue

PRADŽIA 10 V AL. RYTO. ĮŽANGA SU DOVANOMIS

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos RUDENINĮ PIKNIKĄ ir kar
tu pasilinksminti bei įsigyti sau vienų iš šešių gerų ir naudingų dovanų, kurios bus duodamos 
atsilankiusiems. Taipgi bus geramuzika ir gardžių užkandžių bei gėrimų. Nuoširdžiai kviečia

KLEBONAS IR KOMITETAI.

Po 10 Metu Į Pacifiką Maudytis
Rašo

Arrowhead Lake
“ Švint aušrelė, tek saulelė,
Jau  man laikas išvažiuoti...
Dar man miela čionai būti.”
Taip dainuoja jaunoji, ap- 

leisdama savo gimtus name
lius, važiuojant į šliūbų. Mes, 
nors ne į šliūbų važiavom, bet 
vis vien išsirengėm aušrai au
gant. Tik kol išvažiavom iš 
2os Angeles, ta i buvo jau vi
durdienis. Pakely užsukom 
per Hollywood, į didžiulį par
kų, pasigrožėti kalne naujai 
pastatyta Griffith Observato
rija. J i  aukštam kalne Įkelta, 
iš kur matosi visas Los An
geles miestas. Mes tų vizitų 
galėjom padaryt bile dienų, 
bet nekiekviena diena yra gie
dri. Dažniausia visa Los An
geles apylinkė aptraukta rū
ku.

Nors vingiuotas, bet platus, 
geras kelias, mus įkėlė į kal
nų virš 1,200 pėdų aukštumos.

VIENINTĖLĖ BAŽNYTI
NĖS UNIJOS LAIKŲ BAŽ

NYČIA LIETUVOJ

- I

- (Tęsinys nuo 4 pusi.) 
sų valdžia Kruonio dvarų iš
dalino rusams kolonistams* ir 
pavadino jį Naujo Kruonio 
kaimu.

Iš dvaro liekanų dar baigia 
griūti tūkstaneaaineeiai klevas 
ir liepos. I r  dar čia rusų. ne
mažai gyvena. Atsilankęs mie
stelin lietuvis, tuos rusiflka- 
torius tuojau gali pastebėti. 
Daugelis jų iki šiol neišmoko 
net ir lietuviškai kalbėti.

Šiandien čia jau kraštas 
pradeda rodyti savo tikrų dva 
šių. Čia verda aktingas Tau
tinis darbas. Yra daugelis or
ganizacijų, kurios gerai vei
kia.

Kruonis nors ir neturi gra
žių apylinkių, tačiau savo vie
nintelę Lietuvoje bažnyčių ve
rtas aplankyti.
/  Kruonio apylinkėje yra dar 
ir eilė piliakalnių. Iš jų pa
minėtini: Maisiejūnų, Migo- 
nių, Rokiškių, Burčiakų ir 
Juodkošių (žmonių prancūzu 
kalnu vadinamas). E. Slns.

A. V.
Gražių vaizdų kiuriui'mes k i-( 
ta  puse kalno ritomės žemyn. | 

! Griffith observatorija yra m i-1 
i Sžiniškas kūrinys. Iš .čia susi-!
• matai su mėnuliu, su saule ir 
: su visomis žvaigždėms bei pla
, netomis. I

j Mieste, pašte neradę nieko 
gero, mes patylomis, išdūli- 
nom iš Los Angeles į Pasade- 

. nų. Šis artymas Los Angeles 
I miestas yra gražus ir turtin- 
| gas. Gyventojų turi apie 50,- 
1000. Puikios rezidencijos ir 
(gražus biznio centras.

Pabuvoję porų valandų, pa-
• pietavę mes išsiritom San Be
lm ar dino link. Nutarėm na
kvoti netoli San Bernardino 
prie ežero Arrowhead. Tas 

I ežeras garsus savo maloniu, 
i kvapu miškų ir tyru, šaltu 
j vandeniu, kurį pamėgo net 
ILos Angeles gyventojai. Ar- 
1 rowliead ežeras atsirado ne- 
, per.seniausi ai. Tūlį kupčiai, no 
*. rėdanti pasidaryti pinigo, už- 
| tvenkė kalnuose upelį ir no
gėjo tiekti miestui vandeni

{.Miestas jų vandenį “ pazgor- 
dlno”  ir tokiu būdu atsirado 
“ leika lake” , ežeras. Dabar 
įsikūręs puikus rezortas gra- 

’žiam Norman - English sti
liui, kuris priglaudžia tūks
tančius vasarotojų. Pragyve
nimas brangokas. Turintiems 
savo “ tentas” nėra brangu, 
bet viešbučiai ir cabins — bra- 

■ngūs.
I Mes apsistojome paprastam 
‘viešbuty. Vakare ėjom įspūd
žių ieškoti. Pietinėj ežero da

ily yra išsistatęs kaimelis su

Boulder Dam

Lake Arrowhead mus moti 
niškai išmaudė, o saulutė, kaip 
sesutė, iškaitino {dulkusį kū
nų. Tai buvo pirmas {lindimas 
“ Bėdytės ir Tetytės”  į van
denį. Aš ir-gi būčiau maudę
sis, bet neturėjau, “ siūto” . 
Mano “ saizo siūtai”  nevisur 
yra išnuomavymui...

“ Ant ežerelio rymojau, ry
mojau,

Baltųsias rankeles mazgo
jau, mazgojau...”

Lyg ir tiko ta daina. Ot, 
kad taip užtraukus sutartinę, 
manau sau! Bet... čia ne Lie
tuva.. Niekas dainų čia ne
dainuoja. Žmonės atvažiuoja 
dienos metu, pasimaudo, už
kanda * * sandvočių ”  ir vaka
re v a> ii-oja namo. Taip daro 
šeimynos, o jaunimas suva
žiuoja vakare.

Saulutė jau iškrypo iš pie
tų vC2»$ kaip mes rengėmės 
apleisti ideališkų poilsio vie
tų. išsirengėm “ trumpu ke
liu” . Ževilapy atrodo kelias 
vienu trečdaliu trumpesnis, va 
žiuojant į Victorville. Važiuot 
is Lake Arrowhead geru ke
liu į Victorville, reikia per 
San Bernardino ir atgal per 
tuos pačius kalnius keliu 66, 
bet tai didelė alkūnė. Mes už 
sigeidėm sutrumpint kelių, va
žiuojant apie 24 mylias Žvy
nuotu keliu.

Kol važiavom paežerių 
nieko. Kelias geras. Išvažia
vus nuo ežero į žiemius — 
“ oh boy!..”  Kalnai, pakalnės, 
užsisukimai, siauras kelias!.. 
Negalim greičiau pavažiuoti 
kaip U mylių. Tie pora de- 
fėtkų myrių, mums atrodė ši
mtas!.. Vargais - negalais nu-

pašlaitėse apylinkės kuygne-
l K * ** šiai turėjo pasidirbę rūsius,

SKOMENTŲ PILIAKALNIS papuošalas. kur slėpė nuo rusų policijosi - - .- - — Jomantų Piliakalni-* knygas. Kad šis pillaicąims
■ 8 klm. nuo Švėkšnos mies- Aukštas 40-50 metrų gražus Yra ne gamtos padaras, kiek-
telio, kairiajame- Veviržo u- piliakalnis stovįs 0,5 klm. at- vienas jį aplankęs neabejoja, 
pės krante, prie Klaipėdos kra stumoj nuo Klaipėdos krašto Pats piliakalnis ir  jo apyun- 
što stovi aukštas krūmais ap- tarp dviejų upių Ašvos ir Tel- kė pasižymi savo gamtos gro- 
’ augęs piliakalnis. Apie šį pi- senos. Šis piliakalnis, kaip sa- žiu* • ■ j
Uiakalnį yra daug istorinių pa-! ko padavimai, buvęs supiltas

Švėkšnos Apylinkių įžym ybės

davnių ir pasakojimų, kaip jis 
buvęs senovėje garsus ir žy- 

[nius. Pats piliakalnis atrodo 
j gan gražiai ir yra grąžoje vie
toje.

i gilioje senovėje apylinkes val- 
| dovo Jomanto, nuo kurio gar 
1 vęs piliakalnis ir  kaimas var
dų. Jame buvę išmūryti akme

niniai rūsiai. Seni žmonės pa- 
! sakoja, kad jų tėvai pamena, 
kad viename gale piliakalnio 

; buvus matyti

‘ Ant šio piliakalnio 1928 m. 
ūkininko Kučinsko pastango
mis pastatytas gražns cemen- 

<x- • - i i  w dalis; dabar jau žemė užslin-tims paminklas penkerlų me- . . .  .
* i’i„; - j  j • - - kusi, jų nesimato,tų Klaipėdos atvadavimui i r .  ’
dešimties metų Lietuvos ne- Šiame piliakalnyje' senovės

‘priklausomybei paminėti. Prie lietuviai turėję didelę tvirto- 
šio paminklo pastatymo spar- vę. Kryžiuočiams puolant Lie- 

’čiai prisidėjo ir apylinkės klai- tuvų, Jomantų ir Skomantų 
’pėdiškiai. piliakalniai buvę didžiausia

Grafo Platerio Parkas 
Ši vieta pasižymi gamtos 

grožiu. Tai šimtamečių uosių 
ir klevų priaugęs sodas. Jis 
yra pačiame miestelyje, prie 
grafo Platerio dvaro. Jaine 
stovi grafo rūmai ir gimnazi- 

, ja. Ypatingai gražūs minai,
eležinią durų Rokoko stiliaus “ Vila Geno- 

vaite” . Pats parkas labai gra
žiai sutvarkytas, papuoštas ir, 
grafo Platerio pastangomis, 
gerai prižiūrimas. P. Š a r k a

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk! a- -r i , . gynimosi vieta. I  rytus už 30vi S| piliakalni vasaros metu , . ; . .

-i •• metrų buvusios kanų kapinėm aplanko daug ekskursijų, y- ,  * r
' . - 1 i m • • Dabar si vieta visai apfeis-pac Klaipėdos krašto. Tai gra-1. , 1
ži vieta ir proga Klaip6dos ! »; iškasenų Swje v ie-I
krašto ir Didžiosios Lietuvos P“± ,ko rastl’ (Man 
- • • . . . . .  .. -. ciam 1928 m. teko iškasti dujaunimui pasilinksminti. Šis

apylinkės senoviskus ženklus, pan. į šau- 
________ lių ženklus, senoviškų durtu- Į

riedėjom į dar blogesnį kelių, peilį ir kt., kuriuos pasiu- į <NEW YORK—KLAIPĖDA 
bet kiek pavažiavus, gavom n<‘*au Karo Muziejui). Ar ten Per Gothenburgą. Švediją 
smėlėto tseSOUS nors ir dul- )’ra buvusios kapi- I ̂ la ivakorčių kainos Trečiąja^ klase

keto vieškelio. Čia radom pa- sunku spręsti.
kely farmorių. O Victorville' Vėliau šiame piliakalnyje 
kaip buvo toli, taip ir pail-j gyvenę švedai. Spaudos drau- 
ko. Ėmė geros trys valandos j dimo laikais šiose piliakalnio 
laiko, kol mes įvažiavom į 66

I piliakalnis tikras

kelių, kufis vedė į Barstow. 
Automobilius skendo dulkėse 
Mūsų veidai atrodė lyg ko- 

Ikių m a in erių: prakaitas ir du
lkės. Murzini kaip “ čiūčiu- 
kai” ...

| (Bus daugiau)

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI 
MV, kviečiame jus atsicežV 
,avo PROBLEMAS ir aavr 
BIZNĮ čionai

KVIETIMAS
Kviečiame visus su savo 

draugais, pažįstamais rugp. 25 
d. atvykti į Mike’s Forest Inn, 
83rd Kean Ave. į linksmų pi
knikų, kurį rengia Moterų Są
jungos 20 kuopa.

Pradžia 11 vai. ryto.
Pikniko rengėjos viskų gra

žiai sutvarkė, svečių prikvie- 
tė iš visų kolonijų.

, Smagi muzika visus links- 
imins."

Prie įvairių pramogų bus 
dalinamos dovanos. Įžanga dy

kai. Komisija

i ^ “ . r  i
įYEDŲAMERIkOi LINIJA

T e n ----------------------- $97.50
Ten ir a tg a l----- ----- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
laih it Išplaukimai Iš New Yorko

Gripsholm, . . .  Rugsėjo 5 
Kungsholm, . .  Rugsėjo 11 
Drottningholm, Rugsėjo 24 i 
Gripsholm,........ Spalių 3
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytos modem iškas lal- 

! vos “A1A H1EHO1.M.” Platesnes in- 
I formacijas teikia Ir parduoda lai

vakortes vist mūsų autorizuoti a- 
gcntnl, taipgi visi mūsų skyriai.

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave.. Chicago, m.

GALUTINAS KAINŲ 

SUMAŽINIMO

REFRIGERATORIŲ

IŠPARDAVIMAS
PROGRESS

KRAUTUVĖJE

visais bizniais. Prie vandens 
įrengta šokių salė, teatras, go- 

1 liukas, šaudymo aikštė, mau
dyklės, laivelių uostas ir gra
užus pliažas. Vakare niekas ne- 
įsimaudo, nes oras atšųla. Kal
nuose, apie 4,000 su virš pė
dų aukščio, visados būna ne 
vėsios, bet šaltos naktys.

: Apžiūrėję visas įdomybes, 
grįžom poilsiui. Rytoj nuta- 

;rėm maudytis, o pasimaudę 
(važiuosim į Boulder Dom, ku
k is yra apie 250 mylių nuo 
•šios vietos.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu ’'sate reikalingi pinigu atmokėti senąjį morglčlų arba už

traukti naują paskolą ant savo u it Fu o, nlkišjiiikite

Gedim inas Bldg. &  Loan Assn.
JOHN S A l’NDEILS, pinu. VINCAS PAUKŠTIS, kaslcrlus

DEON ARDAS A. GKEETIS, Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6613
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. ink . Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro. 

■ ----------------- -------------

t #

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

Geri vartoti Refrigerato- 
riai, parsiduoda po

Gerkit ir Reikalaukit

Skolina pinigus ant pirmų 
yj^MANO PAUKANTO/7 morgičių, atmokėjimui morgi

liFnFRAi Šavingsčių’ Pataisymui nami» p3®-
-  AND LOAN association tatyuiui nauj u namų, lengvais 

or Chicago mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 

ralinėj 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 Subatoiuis uuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu Jūsų organai silpni Ir IQ> 
jaučiatės senu. priimkit NUGA-TONE
—  tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus del milijono motery ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusilpnčjuslus organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie> 
kvlenas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose v&istlnyčlose. Nepriimkite pa 
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liluosuotojy vidurių 25c ir 
50 c.

|  GENUINE GOODRICH 3 0 w  “  4 5
etc.

Ant nekuriu naujų Refri- 
geratorių kaina numažin

ta iki 40%

$ .00

$125 verti, po 

$185 vertės po -f rv00

.00

119

REUMATIZMAS
SAUSGĖLE

Neslkankykite savęs skaus- ■  
mals, Reumatizmu. Sausgėla, _  
Kaulų Gėlimu, arba MCdlun- — 
glu —  raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy- 
vybę ir dažnai ant patalo pa- ■  
guldo H

CAPSICO COMPOUND mos- ■  
tis lengvai prašalina viržminS- ■ 
tas ligas; mums Šiandie dau- 
gyb5 žmonių siunčia padėko- ■  
nes pasveikę. Kaina 50c, per _  
paštą 65c, arba dvi už |1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■  
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų. ■

Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED BT. B 

Chicago, UI.

- ^ S b b b b b b b b b b b b

Kam pirkti ■

■ pigiu» pitiluiiKAti (tiros), kuomet H 
Kalite Kauti Gaoilrli-h Comnian- ■

I ilri'ji? j lo  jrrn stiprūs, tcIstnRal ■  
padaryti. ApsauKoklto savo tA- H 
jerų InvoMtinvntą. Pirkite Good- I  
rich Certified Coiniimuders — Ir

I
 taupykite pin Iff ua. H

Kainos cull bfitl mainomo* l»r I  
pnuirAimo, I r  dėl bile vaidilos ■  
takso.

G o o d r ic h  ■ 
Com m anders i
PUCCINI BROS. AUTO 

SERVICE
AUTO REPAIRING AND 

FILLING STATION 

2219 So. Western Ave.
Phone CANal 9494 

Chicago, 111.

Progress krautuvė turi 
labai platų pasiriukimų 

visų žpnių išdirbysčių
Refrigeratorių
FRIGID AIRE 

WESTINGH0U3E 
LEONARD 
SPARTON 
CROSLEY 
GRUN0W 

NORGE etc.
Parsiduoda ant lengvų 

išmokėjimų
• po $2.50 į mėnesį 

ir daugiau

ItureC?
3222-26 S. Halsted St 

Tel. Victory 4226 
Vedėjas J. Kalėdinskas

Z
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IŠ V . JURGIO PARAPIJOS BRIDGEPORT-P IK N IK A S  i
- ........................................  Ę

ra m Šiame piknike bus visokių žaidimų, įvairių pasilinksminimų ir  šokiai prie geriausios muzi-
Įrajgį ^°S* ^ <anilS u*kan<^ ,ah Sai*dūs gėrimai. p

S V y ta u to  D a rže  p rie  1 1 5  gatves  ir  C ra w fo rd  Ave. SSSsS Nuoširdžiai kviečia visus
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO. VIKARAI ir KOMITETAS ■

Įvyks Sekmadieni, Rugpiucio (August) 2 5  d., 1935  m.

VIETINĖS ŽINIOS
K. S. RĖMĖJU IŠVAŽIAVI-; DIEVO APVAIZDOS PA-

PASINAUOOKITE Petras Šliogeris su žmona pra 
leido atostogas Rytinėse valst.

Graborių Lakavičių su žmo
na beleidžiant atostogas Wis. 

Budris, 2339 S. Hoyne, telef. *r  Valst. užpuolė dideli
Monroe 3671, vedėjas smagios lictūs ir & ltas oras. 
lietuviškos Palangos orKestros

WEST SIDE. Antanas

menkos Citizens klubas laikys , Bus svarstoma svarbūs daly- 
i mėnesinį susirinkimų rugp. 25 kai. Prašome visų narių atsi- 

MARQUETTE PARK. — d » ParaP’j° s sal63e, 68th i r i 1“ *?*’-

DĖKOJA AUKOTOJAMS
i -i t -

MAS MARIJONŲ ŪKYJE
Marijonų Kolegijos ir  Se- 

rudeninis

RAPIJOS ŽINELĖS
yra gerai išsilavinęs. Nuo pat

Sekmadienį, rugpiūčio 25 d.,
•o . . y, . . . . .  v. . - x . pikmkely Altorių Puošimo dr-_. ■ . . Rytoj astuomolikieeiai su mažens, nuo 12 metų, grojo . •« , . «xminanjos Rėmėjų rudenims i , . . . .  . ; jos Petras ir  Steponas su sa-. . . _. ’.savo draugais keliauja i Be- visokiais muzikos mstrumen- „ . . . . .

įsvaziavnnas įvyks rugsėjo 22; , x « • w  x x . vo žmonomis susirinkusiems
dieni}. Marijos kalneliuose, I™ ’7 H* ' \ (8?  «atvS ir West'  tais’ - ‘Rūtos”  darže papasakos a-
Hinsdale, III. į*™ Z™ 3 f BaU“?  T '  Taipgi *" Sav° 0rke8tr°8 pie savo linksmas atostogas

Uerb. mūši} J. g., k o r e sp .|^  klJ,. Ur( TeD?!& Sv‘ YaĮ,d° muzikantais patenkina visus. | į  nuotikius.
21 dienosi .^ 3°S.P?.rapi?08 VyrfU’ Turi dauS u&aky™b vi-1pranese rugpiucio

kad šis išvažiavi-

Rap.

4 Drauge 
mas 
kaip
jų Chicagos apskrities nutar
ta  susirinkime, įvykusiame 
rugpjūčio 14 d., Aušros Var
tų  parap. svet. Tačiau Šis nu
tarimas dėl svarbiųjų priežas
čių tapo pakeistas ir išvažia
vimas nukeltas iŠ rugs. 8 d. 
i rugs. 22 d.

'ngėjai kviečia visus parapijo- si reikalauja linksmos orkes-
RENGIA BUNCO PARTYjvvkš rugsėjo 8 dieną, " US V ada Y1? ? ‘g00d ti"ie ’- lros Pankam s, vestuvėms,) 

bm -oinam  U b .  R e m i1®."8 ^ ^ ^ P ^ ^ t a ^ k r i k š t Į - n o m 8, vardinėm8, ba-.
» i liams, bazarams. Kam bus šv. Pranciškaus vienuolyno | r,os prisidėjo aukomis pne 

reikalinga smagios Palangos | Rėmėjų skyrius rengia bun-i Pikniko: Jonaitienei, Druilte-
Jau  sugrįžo iš atostogų di- • orkestros, kreipkitės pas An-1 co party penktadienį, rugp. 23 

jakonas S. Taluckis. Atrodo fanų Budrį. j d., 7 vai. vakare, Šv. Jurgio
gerai jas praleidęs. Wiscon-, Sekmadieni, rugpjūčio 25 d .. parap. svetainėje.’ Visi Šv.

Sv. Kazimiero Akademijos Rė Washtenaw avė. 2 vai. popiet.
mėjų iŠ skyrius dėkoja vasie-____________________________
m s biznieriams, kurie prisi
dėjo aukomis prie centro pik
niko: J. A. Jonikui, S. Sam- 
barui, A. Dargiui, D. Pocevi- 
čienei, B. Kareivai, J. Sando- 
navičiui, K. Žilinskui, K. Kai
riui, A. Belskiui, A. Custisui,
T. Bieceres’ai, dr. A. R. Lau
raičiui, dr. C. K. Kliaugai,
Krause, Poczulp, Schulz Bak
ing Co., taipgi ir narėms, ku-

uicnei, Paulauskienei, Ribikau 
skienei, Čepienei, Penaitienei, 
Martinienei, Vaitkienei, Oške- 
liūnienei, Stoškienei, Toberie-sino miškuose. Tai jau bus pa- • Rūtos darže, Altorių Puošimo j Pranciškaus vienuolyno rėmė

skutinės atostogos, nes už po- ■ draugijos piknikėly, jis su Te- • jai ir  prieteliai kviečiami į • neb Annonienei, Prosevičie- 
ros savaičių reikės vykti į Mu-ijgjų muzikantais palinksmins šį ruošiama vakarų. Įžanga neh Bardauskienei, Lukošie- 

/  . . . ndelein, IU. paskutinių metų atsilankiusius. Kviečiame skai 25c.
Ši atmaina įvyko dėl šių seminarijos studijoms. Links-1 tlingai atsilankyti j _____________

Kvieslys Rytoj popiet Douglas par-

nei. Komisija

Rašt. A. Samoška

C L A S S I F I E D
A U T O M O B IL E S AUTOMOBILES

E M IL  D E N E M A R K  IN C
• Vartotų Karų Bargenai = =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

priežasčių: 1) Labdarių nuta- ma yra, kad netrukus mūsų 
rta susirinkime, laikytame ru- parapija vėl susilauks naujc 
gpiūčio 20 d., Aušros Vartų kunigo.
parap. svet., kad jeigu rugs. 1 , —;----------------
d., labdarių surengtame pik
nike, labdarių ūkyje, būtų lie
taus, tai piknikas nukeliamas
į rugs. 8 d.; 2) Marijonų tfė- Reiškiame giliausių padėkų 
mėjų, Marijos kalneliuose, iš- ,mūsx* brangioms darbuotojo- 
važiavimų norima pagrųžinti ims “ rėmėjoms, už uolų rū- 
iškilmėmis ir programa. Tam • pestingumų ir pasidarbavimų 
dalykui reik įdėti daugiau da-

PADĖKA

-------- — (ke įvyks dviratninkų rungty
WEST SIDE. — Metropoli- nės, kuriose, sakoma, dalv-

tan State banko darbininkas vans apie 500 dviratninkų.

P ran eš im a i
Marquette Park Lietuvių A-

&

rbo ir ilgesnio laiko pasiruo
šimui.

Taigi, Chicago apskrities Rė 
mėjų Valdyba šias aplinkybes 
pramanius ir pasitarus su Ce
ntro Valdyba, padarė permai
nų. Mes tikimės, kad visi mū
sų gerb. Rėmėjai-os su šia per
maina sutiks.

Chic. Apskr. Valdyba

mūsų reikalams pikniko dar
buotėje. Ypatingai ačiū ren
gimo komisijai už sukolekta- 
vimų dovanų ir valgių; taip
gi ačiū visiems, kurie aukojo 
valgius ir dovanas.

dienraščiui 
pagarsinimus j

Parlor Setai, dviejų dalių, nuosavoje dirbtuvėj dirbti, 
pilnai garantuoti...............nuo $ 3 9 .5 0  aukštyn

Lietuvių Keistučio Pašelpos 
Klubo

NAKTINIS PIKNIKAS
* Subatoj, rugp.-August 24 

dieną, 1935
BIG TREE INN pas J. MIKNJ

6 blokai j vakarus nuo 
Kean Avė.

Archer ir Foster Ave., 
Willow Springs, III. 

Pradžia 5 vai. vak.
Kviečiame visus ir visas dalyvau
ti ir smagiai, po mėnulio šviesa, 
aržuolinėj, praleisti laikų su Kci- 
stuticeiais. Bus užkandžiu ir gė
rimų visiems svečiams. Šokiams 
grieš gera orkestrą. Įžanga vi
siems veltui.

BUTCIt *85. 5 Sedan 41. Trunk, garant. kaip  n a u j a s ............ $895
BTHCK *55. Club Sedan su trunk, p t r a n t u o t a . .....................  8825
BUICK ’35. 5 Sedan 47. g a r a n t u o t a . ......................................... $795
BT'ICK *34. Club Sedan 61. kaip  naujas, g a r a n t . ................ $995
BT'inK *34. 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant..................... $895
BUTCK *34. 5 Sedan 57. p u lk u , karas, garant..........................$795
BUICK *33, 5 Sedan 67. tobulas, garant....................................  $895
BUICK *32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant .................. 849R
BUICK, *29, Z -4 Coupe, žem ai apkalnuotas ............................ $  95
BUTCK *80. 7 Limo. Šeši drat, ratai, eina O. K . .................  $225
CADILLAC ’30. 7 Sedan, pcrtalsvtas ........................................ SS95
CADILLAC *30. 7 Sedan, labai puikiam  s t o v y ...........................$495
CADILLAC *28, 5 Sedan, gera vertanybė ....................................S 95
DODGE *28. 5 Sedan, žem ai apkaln nota s  ...............................  $  85
HUDSON. *2». 5 Sedan, b ėra  O. K ..................................................  $ 95 ■
LA SALLB *31. 5 Sedan, pulki v e r t y b ė ........................................  8495
LA SALLB *30. 5 Sedan. 6 drat, ratal .......................................   $245
LA SALLB *29. 5 Sedan, drat, ratal .........................................  $195
LINCOLN *30. 5 Sedan, labai pu lkus .........................................  $295
N A SH  *32, 5 Sedan, geras m ažas karas ........................... $285
OLDS *30. 5 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj . . ' ........................... $225
PACKARD *32, 7 Custom Sedan, tobulam  stovy ............... 8875
PACKARD *31. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ...............  $295
PACKARD *30. 7 Sedan, puikiam  stovy  .............................  $225
PIE R C E  *30. 2 Coupe, labai pulkam  s t o v y ............................... $195
PONTIAC *34. 4 Durų Sedan, kaip n a u j a s ...............................  $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius 
balansą lengvais išmokėjimais 

3 8 6 0  O ^ d e n  A ve . -  C h ic a g o  
C r a w fo r d  4 1 0 0

REIKIA DARBININKU RENDON KRAUTUVĖS
Širdingai ačiū 

“ Draugui”  už 
laikraštyje ir per radio.

Piknike $5.00 dovanas lai
mėjo:

------------------- j L. Labanauskas, 2334 So.

TOWN OF JA K E  ŽINELĖS «
Rugp. 25 d. Town of Lake ^°* Fairfield Ave. 

prapertierių klubas rengia iš- ^ r* Adam Enis, 7032 So. 
važiavimų Roberts’ ūky, 91 ^ ° ekwe^ S t
ir Roberts Road. Komisija: A. Sesuo M. Genovaitė, Villa, 
Kinčinienė, U. Laurinienė, F. Joseph Marie, Newtown, Pa. 
Levickis ir P. Morkovas dar- | Mary Hence, 11842 So. Peo- 
huojasi pikniko pavyk imu. Vi- j^ a  St.
si kviečiami atsilankyti. Bus j Dėkojame prieteliams, bičių 
gera muzika, gardaus užkan- • ifauig įr  visiems atsilankiu 
džio. Įžangą visiems dykai. js*ems j metinį rėinėjų pikniką 
Trys trokai išeis 12:30 popiet: 1
vienas nuo Laurynų namo, į BanSie<H geradariai! Savo 
4601 S. Paulina St., kitas -  aukomis g ę s ta te  mums sun- 
nno Kupečiu namo, 4530 S o .,k,abs la,kais užsilaik*vti ir 
Wood St. Savais automobiliais ,stl mūsų užslbrėžt* aP^ieto, 
važiuojantieji važiuokite 79th ldarbuot2* Todėl, seselių širdy- 
St. iki Roberts Road, paskui >  «Iūdi t in g ia u s ia s  dėkin- 
į pietus iki 91 St. a r  95 S tr .’«umas Junis‘ Melsimės, kad 
iki Roberts Road. Paskui i  gailestingoji Išganytojo ran-

DIDELIS IŠPARDAVIM AS 
Lovų, Springsų ir Matrasų

Geležinė lo v a ................   $ 2 .9 5
Coil sprlngsai........................   $ 3 .9 5
Vatiniai matrasai ............. $ 4 .9 5

Reikalingas pardavėjas fsa- i»r©ndavimui d ideis krautuvė, o e -  
\  _ i  • -* •  1 roj v ietoj (sk ersa i Stock Yards iėjt-lesmonas) pardavinėti Gitizen mo. visuomet daug traukosi. T»nka- 

Brewing Co. aln. Atsišaukite I ^Tavernai. Vaistinei ar  Mėsos 
0 4 0 0  o J  v  n * -  T a m v  krautuvei. Labai prieinam a renda.6123 So. Laflin., J. A. Thomas,; Atsišaukite:

1Z >„XI V . .  mrm 11 vai. ryto arba 808 ,S0L jy ” 'Kviečia Komitetas. |East 63rd st. u  vai

1
šiaurę iki 91 St., pasukti po ,ka sumažintų ir Jūsų gyveni- 
kaire per kaina iki Roberts ■ ’“°  Gausmus ir vargus, o Jū- 
ūkio. Visus kviečiame. Rap. 8” geraSirdmgmnas, kad ab 

__ | rastų gausų atlyginimų Šve
: 1- •- į - n . .  nciausioi Jėzaus Širdv.Begiu lo  nūn. plėšikas api- J

plėšė du gatvėkarių konduk-1 Švento Kazimiero Seserys
torius. Iš North avė. konduk- j ---------—
torio J . Murphy atėmė 12 dol., į Lincoln parko zoo padau- 
o už 15 minutų Harrison gat-'gėjo žvėrių. Šiomis dienomis 
vėk. konduktorio H. Caldwell,liūtė “ Emma” atvedė du ntl- 
2 dol. 'tukus.

Vėliausių modelių radio 
tūbomis .............................

aparatai, su plieninėmis
$ 3 4 .5 0

9X12 VIRTUVĖMS LINOLEUM AI UŽ DYKA 
su kiekvienu gesinki pečium. Pečių k a in o s  
nuo ............................................................  $ 2 9 .0 0

Galutinas išpardavimas elektrinių refrlgeratorių, už
silikusių rudens stake. Galite nupirkti naujutėlį šal
dytuvą už mažiau negu pusę tikrosios vertės.

RooseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

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

Ine.

Nepaprastas 
Atsitikimas 

Bridgeporto 
Kolonijoj 

GRAND OPENING
Visiems gerai žinomas S. V. 

Rumchaks, kuris iki šio lai
ko turėjo White Sox garad- 
žių Bridgeporte ir pardavinė
jo automobilius, o pirm to per 
daugelį metų buvo bučernės 
biznyje, dabar Rumcliaks įė
jo į naujų biznį: alinės — ta
vern, po adresu 3106 South 
Halsted Street, kurio grand 
opening (iškilmingas atidarv 
mas) įvyksta šeštadienį,- rug 
piūčio (Aug.) 24 dienų. Kvie
čia visus tautiečius, draugus t J

to ir 2 vai. popiet. PAIEŠKOJIMAS
Reikalinga mergina — abe- i 

Ino namų darbo — turi b ū ti . 
naktimis. Savas kambarys. 

1012 W est Marquette Road- i
PARDAVIMUI BIZNIAI

"Paieškau Gedminų Ignaco 
ir Jono. Kilę iš Acicinu, Tau
ragės apskr. Atsišaukite: 
KAZIMIER. STULGINSKIS

R. R. 3, Danville, UI.
Pnrdavlm ul Tavern ir  G ąsd in o  > 

Stotis vienoj vietoj. Galima nlrktl ( 
viena a r  abu birnlu RenHn d e l .  vi«- j 
ta  gera, gerai išdirbtas biznis. Prie
žastie pardavim o. Td ’-tls T aip
gi pardavim ui medini*- cottage su 1

LIETUVIAI ADVOKATAI:

skėriu  žem ės an t K edzie Avė. 
!08>tos gat. A tsišaukite pas:

MRS. F. WITKUS 
10758 So. Kedzie Avenue

Rez. 14bt No. Paulinu iSl
Pliont A KM lingę obyt

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

- 1 Suite 1009 — FRAnklin 699* 
188 W. Randolph St 

• 'iiH*ajt«

ir

Parsiduoda restanrantas ir 
Tavern, prie šapų su visais 
laisniais. Biznis geras, dienų 
ir naktį, renda pigi, Storas ir 
4 ruimai pagvvenimui ant vi
ršaus. tik 25 doleriai mėnesiui. 
Lysas 3 metams. Šitas biznis 
tinka bile kam. Nereikia paty
rimo. 2408 West 16th Street.
Gražinusio ii Taverna Kenoshoje. pui
kiausias fi Rače rials. S kam bariai gy- ( 
venimui viršuj. Pn valduos už pusę ; 
tkros vertės. Kai nova $15.000. 4 ar

JOHN 8. 80R0EN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road 
(West 22nd St.)

«M etropolitu  o S ta te  HanM ou iu e •
(LoU«lleU UUO * IKI t

l**iU**fie|io .^ervao- u Pe’OjrCnu 
r a k a n t i s  «  U t į  9 

Telofuuau CARai H 75
NAMAI. 6459 S. Rockwell 8t. 

T elefonas R E P ubllc 9000ir nažvstamus i ši iškilminmi' 5 tolstančiai >»«»« priimta kaipo j- i r  p u i y s i a i n u b  J b į įb K iin u n g ų  , m okei|m as. Palūkom is galim a išm o- | 
atidarymų. Buš skanių u ž k a n - N a m a s  lą - .T elep h on e: B o u lev a rd  2S00

. * * ”  : boi niodemiškn-s su karstu vandeniu i ________|_  y
džių dykai — gera muzika, !«idomas.

C. n . TAVBRX  
S801 —  32nd St. 
K enosha, W is.prie kurios visi galėsime link

smintis iki ankstyvaus ryto
Tat, gerb. lietuviai, nepamirš-1 Parsiduoda trumpu laiku 
kite dienos ir  vietos. S. V. ^nčėrnė ir grosernė geroj vie- 
Rumchaks, 3106 South Halsted
’ Street.

Joseph J. Grish
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

, ,  . . .  .v  ,  v . . .  4681 SOUTH ASHLAND AV EN U E• toj. Atsmaukite del suzinoji- Res. 6»ia s. Rockwell st. 
j111o Telephone: R E Publlc 9723

nn t w  x o o - J  «x  x 1 Rea. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO901 W est 33rd Street I Telephone: CICERO 5395

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ ^7.00 J
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BUDRIKO PROGRAMASCHICAGOJE
ž IN Iįl ŽINELĖS

Rugp. 24 d. Town of Lake 
M. Sų-gos kuopa rengia pa-
gerbtuves ne vien savo atsto -' 
vei ir Centro iždin. J . Čepu-; 
lienei, bet kartu ir M. Vaičū-' 
menei, Centro rast., K. Rač-1 
kienei, pirm., ir S. Sakalienei, 1 
“ Moterų Dirvos”  red. Taip-' 
gi vakaras įvyks Čepulienės 
namuose, o ne parap. salėj, 
kaip buvo pranešta vakar d ie-1 
nos “ Drauge” .

Šiandie automobiliu su šei
ma į Rytus išvyko “ Draugo” 
interteipistas J . Kulikauskas. 
Veža savo sūnų Jonų į Mari
jonų Kolegijų, Thompson, 
Conn; Ta pačia proga žada 
aplankyti gimines New Yorke 

■ar kitose kolonijose. Kartu 
Vipgi važiuoja iš Brighton 
Parko kolonijos p. Bambalie- 
nė su sūnum, kuris šiais me- Į 
tais baigs Kolegijų ir Vikto
ras Benzinas. Laimingos ke 
lionės ir smagių atostogų!

ŠV. KAZIMIERO AKADE-
MIKIŲ DRAUGO" RA
DIO VALANDOS DAINŲ 

KONTESTO LAIMĖ
TOJOS

Kaip kiekvienų sekmadienį, 
taip ir ryt dienų bus duodamas 

j puikus dainų ir muzikos radio 
i programas iš WAAF stoties 
nuo 5 iki 5:30 popiet. Galima 
iš kalno spėti, kad visi, kurit 
šio programo klausysis, bus 
pilnai patenkinti, todėl nepra 
leiskite jo. Leidėjai — Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, adresu 3417 S. Ilal- 
sted st., visados deda pastan
gų, kad jų duodami progra
mai būtų įvairūs kaip savo 

i dainomis, taip ir rimtais pra 
’ nešimais. K.

SPORTAS

Šiandie vakare ir rytoj Na
vy pier bus statoma scenoje 
opera “ Lucia di Lammer- 
moor” . Operų stato City O- 
pera Co.

Šiaurinėj Chicago daly — 
Wilmette pilni medžiai ir te
lefonų stulpai kregždžių. Tūk
stančiai susirinkusių ruošiasi 
kelionei į šiltesnį kraštų — 
pietus.

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyr. turės susirinkimų rug
pjūčio 25 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Visi na
riai prašomi kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti. Valdyba

Eugenija Nausėdaitė, Auš- Lietuvių Golfininkų Sųjun- 
ros Vartų parap., laimėjo pi r- gos ketvirtas iš eilės tiirnv- 
įiių dovanų su daina: “ Žalioj ras įvyks rugpiūčio 25 d., 
lankelėj” . Eugenija jau hai-.Hlen - Eagles Country Clue 
gė tris metus mokslo akade- laukuose, prie Archer Avė. it 
mijoj. S McCarthy Rd.

Šis turnyras, gal, bus vie
nas svarbiausių; nes sezono 
lošimas ir laimėjimas dovanų 
jau .eina prie. pabaigos*.

Į Šį turnyrų iššaukti visi 
gabiausi ir geriausi lietuviai 
lošėjai Chicagos apylinkėje.

Bus sulošta 72 skylės. Lo
šimas tęsis per du sekmadie
niu ir kiekvienų sekmadienį 
bus sulošta tik 30 skyles.

Mažiausia kirčių padarę ir
gi gaus dovanas.

Vienas geriausių lošėjų mi
mes taurę.

Be to, J. Keser, vaistinin
kas, ir dr. A. J . Gussen, iš 
Cicero, iššaukia guriausiu.*
Chicagos golfiįlinkus į kovu,

Rita Zanauskaitė, Nekulto ir j<ų jip luillK, s> bus ;t(?iku 
Prasidėjimo parap., laimėjo vcr(ęs dovallu<
antrų dovanų su daina: “ Pa- prU!Sidės Ivgrat S
sėjau kanapę” . Rita baigė pi- val< rylo ]?anga __ $l Norin_ 
rnius metus mokslo akademP tieji gnu|i (tangjau infOrmnei-

jų, prašomi pušaukti Cicero
_________________________ J 3043.
HRW W F - •; ■ I*. G. S. Sekretorius

sek fk  wi.As
vartokite Valtotaton© ant savo plau> 
kų. Natumle spalva ai naujina žilus 
nublukusius plaukus. Be kvapo, ne
riebus. nedalantis, nonusilrlns, ne
kenks garbanavlinul, m a r c e l u tim  
permanent waves. Palieka plaukus 
žvilgančius ir mlnkfitus. Sp?clalls 
prirodymo paslųlymas: didelis >2.00 
pa kietas už liktai ll.on . Išsisak y
kite Mandien Ir sutaupykite >l.0ft. 
Pinikai supi;,žinanti Jei nesate pa
tenkinti. Arhu siųskite dčl pakinio 
iftm&Klnimui įdedant 10c, už paštų. 
J. Skltulcr. Dept. 8d., P.O. Box 251, 
Clinton, In Han a.

y

1936B A D I0  PARODA
Pamatykite pas Budriką 

vieną sale kito 
PHILCO 
ZENITH

GENERAL ELECTRIC 
ir kitokius.

Radios šiemet atrodo la
bai pagerintos, taip kad 
yra malonu klausytis. Pa
gauna tolimas stotis.

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

Tel. Boulevard 4705-8167

Budriko radio programai:
WAAF. 920 c Nedaliomis nuo 5
vai. Iki 5:30 vai. po pietų.
WHFC, 1420 k. Kotvcrgais nuo 8
vai. Iki 8:45 vai. vakare.

M v

H • A

šarkaitė, šv. Jurgio
laimėjo trečių dovanų
i: “ Ausk, močiute dro-
Elena yra ak ddemijų
— alumnietė.

R A D IO

KELIONĖ PER ATLANT1KĄ 
L§ NEW YOltKO į  NEAPOLĮ 

Rašo Seuas Keleivis

Nuo to laiko kai jūrmų 
kartų pervažiavau Atlantikų. 
mažam mediniam laive, kurio 
vardų jau senai pamiršau, di
delis skaičius stebėtinų page
rinimų pasirodė trnns-Atlau- 
tiniam keleivime. Prie to ne
mažai prisidėjo Italija, nes,

Į nors Tesla pirmutinis sugal
vojo susisiekimų be vielių, 
Marconi, italas, išrado jo ga
limybes ir davė pasauliui už
baigtų produktų, vieiių iš ge
riausių dovanų žmonijai, oke
anų nugalėtojų, telegrafų.

Tiktai gražioj mėlynoj jū
roj ir mirgančiose žvaigždėse 
nėra atmainos. Žiūrint nuo 
plaukiančio, moderniško laivo 
Rex erdvios viršūnės vanduo 
išrodo dar skaisčiau mėlynas 
ir gražesnis: gal paties laivo 
turiningumas Italų dailę taip 
padaro.

Senuose laikuose, keleiviai, 
nežiūrint kuria 4<lesa važiuo
davo, būdavo sustumli tam
siuose kambarėliuose po kik

ilius dienas ant sykio o pati

kelionė užimdavo kelias savai-1 
tęs, kur dabar užima tik ke- į 
lias dienas. į

Modemiški mokslai, išradi-; 
mai, naujos biznio sistemos ir 
kompetieija pagerino vandens 
kelionę ant tiek, kad dabar ke
leiviui važiuojant) trečia kle
ga šiuo Italų linijos palioeiu 
(tas pats ir ant visų didesnių 
laivų), gauna tų patį, jei ne 
geresnį, kų pirmiau gaudavo 
tiktai cabin klesos keleiviai. 
Visų klesų keleiviai dabar 
ramia švarų, moderniškus į- 
rengimus, vietos ir įtaisymus 
pasilinksminimui, p u i k i u s  
maistus ir gerų patarnavimų. 
Daugybę kartų važiavęs per 
Atlantikų važiuodavau moder- 
1 aiškinusiais laivais, bet abe- 
j joju ar yra geresnio maisto, 
i puikesnio patarnavimo i r 
, greitesnio laivo negu Rcx. 
i Man buvo pranešta, kad taip 
pat yra ant visų Italų linijos 

; laivų.
i Pasilinksminimo programai, 
sportai ir 1.1, užima visų lai
kų ,o didžiūliai maudymo prū- 

į dai yra įdomūs savyje. Er- 
‘dvios “ sun-deeks”  labai nau- 
1 dingos šiltam pietiniam kely, 
kurį Italų linija aptarnauja 
kuogeriausiai, ir kas svarbu,

prieinamai.
Italų pažymėtinas kultūrin

gumas ir mandagumas pasi
rodo jų draugiškume, kurį ke
leivis visur jaučia. Nuo vy
riausiojo iki nesvarbiausio jū
reivio ar patarnautojo, man
dagumas yra nepaprastas.

Truputį suvirs šešias die-

nas iŠ New Yorko į Neapoli 
apsistojant Gibraltare yra di
delis pagerinimas trans-At- 
lantiniam patarnavime mano 
amžiuje, ir  dar tikiuos maty
ti tų dienų, kada Atlantikų 
bus galima saugiai pervažiuo
ti i vienų dienų.
I (S k c lb  )

UŽ 18 SVARŲ SVIESTO 
KONFISKAVO ARKLJ

KAUNAS. — Klaipėdiškis 
ūkininkas iŠ Gilundviržių nu
vežė į Tilžę parduoti vežimų 
malkų. Jose buvo paslėpęs 18 1 
svarų sviesto. Muitininkai ra
dę kontrabandinio sviesto kon 
fiskavo vežimų, arklį ir ares- 
ti.-.'u ūkininkų, kuris dar tu
rės atsukvti teisme.

KAUNAS. — Lenkų laik
raščiai rašo kad Vilniaus ir 
Švenčionių mokytojų semina- 
i i jose, Vilniaus kun. semina
rijoj ir Rytų Europos insti
tute būsiu įvesta lietuvių

Rytoj, 11 valandų prieš piet i 
ir vėl radio klausytojai turės I 
malonumo pasiklausyti gražių 
dainų, muzikos ir įdomių ka
lbų bei pranešimų, nes daly-, 
vaus žymūs dainininkai ir m u, 
3jkai, kurie kas kartų patie- j 
kia gražių dainų. Tokių prog į 
ramų leidimu pasižymi lietu- ! 
vių įstaiga Progress Eurui- J 
ture Co. krautuvė, 3224 So < 
Halsted Street. Programams,! 
vadovauja dain. J . Romanas, i 
kuris sykiu darbuojasi minė-, 
toje krautuvėje. Rap. J . ,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T Ė V A S  
Lengvais Išmokėjimais 

laidotuvių Sąlygos

Q E P ublic  8 3 4 0

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULlman 5703 

Reikale yra ir moteris 
oatamautoia,

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Udir b ijai aak štan es riUHw pamlak- 

lq Ir Ontaaatų

DldUaula putiiklų ilrMavB 
OkicagoJ

Bnviri 60 metų prityrimo

FirldU  tiesiai ifi dirbtuvės ir 
taupykite pinigui

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ave.

T e le fo n a s  S E E Iey  6 1 0 3
Chicago, Illinois.

R O S E L L I B R O T H E R S , IN C .,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo ir iš d irb in io  
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešios kartas.
Vesk i in paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbę jais.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytus nuo 
didžiųjų v a r ly

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOLA »011
BELMONT 8485 

Office j HILLSIDB 
Vincent BoueUl, seer.Alfred Btoselll, prea.

SUK YS -  DOODY -  ANTONISEN
3320 So. H als ted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus MorgiČius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rflfttca Insurance — Ugnies. VZ-suloc, Automobilių, 

Stiklu Ir t. L.

~^?ėjgu reik^nj 
^apdraudos

ir p ia CMix 'i a  a m a i  i i i  i i f  a  in  r in n i  i m  i t i i

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
N ariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 

D irektorių Asociacijos
P A T A R N A V IM A S  D IE N Ą  IR  N A K T Į | 

T urim e Koplyčias Visose M iesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 113S

A. Masalskis 
A. Petkas
J. F. Radzius
S. M. Skudas
I. J. Zolp
J.F.

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

GG8 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West IStli Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlcvard 5203

4605-07 So. Hermitage Avt 
Phone YARds 1741—1742

Ladiawicz ir Sunas2314 West 23rd Place 
rhone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIM AS DIENA IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742
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Sirijoj, atkasė tuos du iš akmens iškaltus liūtus.
Sunkiai tu ri dirbti. — Italijos kareiviai Afrikoj 

Etiopijos pasieny turi sunkiai dirbti. Be ruosimosi ka
rui, jie turi statydintis namelius, kad prisidengus nuo 
saulės karščio ir kitokio tropiško klimato, t Acme Photo)

S^-tivėsiai. — Iš didingo lėktuvo, kuriuo Wiley Post ir Will Rogers skrido j Alaską atosto- /
goms, beliko tik krūva griūvėsiu. Smogus į žeme, inžinas įvarytas į lėktuvo vidurį. Tai įvyko už r 
15 mylių nuo Point Barrow. ‘ * (Acme. Photo.) **

girnas sugriovė visą namo priešakį. Sužeistas pats
pasiruošę karai. — Mtippijos pasieny Italijos kariuomenė daro bandymus prie- jr pirmo aukšto gyventojai. Kovach sako “ žmonės Jauni fašistai. — Grupė Italijos mokyklinio amžiaus vaikų, mokinomų 

sui sutikti. Manoma, kad italų karas su etiopieciais jau čia pat. (Acme Photo) norėie ii nnnnodvli.”  f A fij d j — ■ •• —
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Į tą  vietą sicnsaami žavu. — Barrow sdyba, Alaskoje, į kurią skrisdami lėl

\cnie Photo.) vartoti ginklą ir apsisaugoti nuodingų jų dujų. (Acme Photo.)

Priima karininkų ištikimybes pri.saiką. — Haile Selassie, Etiopi
tnvu žuvo du žymūs Amerikos vyrai: lakūnas Post ir jumoristas Rogers. Atvaiz- jos valdovas, kariuomenės aikštėje priima naujų karininkų ištikimybę ,v. Šventadienis Etiopijoj. Taip etiopiečiai pralei
dę dr. H. Greist šunų tvmas su rogutėmis susisiekimui atlikti. (Acme Proto) savam kraštui priesaika. * \  . šventadienių popiečius. Atvaizde “ bulvaras ve-

• na i prancūzu atstovvbe. (Acme P roto>da i prancūzu atstovybę. (Acme Proto)

r j -  itfliaU _ Trvs tinai Etiopijos moterų iš labiausiai bevandeningo Ogaden ploto, kurio sienos sueina ruošė Municipal Opera Co. Praėjusį sekmadienį 3,500 publikos klausėsi “ Pagliae
.IrJ . c* padės.kare su rta ta s. n e rv in si™  eiti i pagalba savo kariuomenei. (Acme Photo.) >boto)

su Jtahjos Somalilandu. Kylus karui, etiopietės moterys pasiryžusios eiti į pagalbą savo kariuomenei.

Opera ant Michigan ežero. — Vaizdas Navy pier vasarinės operos, kurią su 
ė Municipal Opera Co. Praėjusį sekmadien* 

ei” ir “ Cavalleria Rusticano” . (Acme ?hoto)


