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KARO PAVOJUS ŽNYBIA 

ANGLIJĄ
ri ’
Vyriausybė siunčia karo laivus 

saugoti Suezo perkasą

MALTOJ STATOMOS IŠ ORO APSAU

GAI PATALPOS

ETIOPIJOS SOSTINĖS GYVEN
TOJAI RENGIAS PASISALINTI

LONDONAS, rugp. 25. — ADIS ABABA, rugp. 25. — 
Karo karštinė laiko smarkiai Ir ši Etiopijos sostinė priren

giama apsaugai. Imperatorius 
Haile Selassie spėja, kad už 
trijų savaičių Italija pradės

DRAUGAS
THE MOST INFLUENT1AL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAJLY IN AMERICA

f
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sužnybusi Londonu.
Visi laikraščiai rašo apie

karo galimumus su Italija.
Laikraščiai pareiškia, kad An- Į karo žygius prieš Etiopiją, 
glija nebijo karo ir jei karas Tad įsakė gyventojams būti 
jvyks, ji nebus atsakominga. pasirengusiems apleisti mies- 
Kaip pirmiau, taip ir šiandien tą prieš italų lėktuvų pasiro- 
Anglija daug dirba už taiką, dymą padangėse. Vyriausybė 
Jei Italija pakils karan, ji bus patrankos šūviu ir varpų skam 
ir atsakominga. ! binimu praneš apie gręsiantį
.------------------------- pavojų. Nurodoma, kad gyven

VALETTA, Malta sala, rug- tojai, apleidę miestą, slėptųsi 
piučio 25. — Oficialiai paskel- (en, kur jiems tinkamiausia, 
bta, kad Anglijos vyriausybė Visos valstybės ir imperato 
nusprendė karo laivų ringe | riaug brangybės išvežamos ir 
apjuosti Suezo perkasą. Šio paslepiamos kalnuose, 
rugpiūčio 29 d. didieji karo ( yiso Etiopijos krašto kar- 
laivai plauks Suezo perkaso vedžiai užsidegę nepaprastu 
linkon. patriotizmu. Krašto gynimui

Dauguma Anglijos karo lai-' aukoja didžiausias brangybes, 
vų bus sutraukta ties Alexan-
rlria, Egipte. Kiti laivai už- ROMA’ ru«)- 25T Itali;'a

KUR ŽUVO 300 ITALŲ

Plyšus milžiniškam liydro-elektros užtvankai (damsui) netoli (hado. Italijoj, 
vanduo visu smarkumu šovė į aukštį ir ūžtelėjo žemumas užliedamas 300 ketvir

tainių mylių plotą. (Acme Photo).

2,609.000 MOKINIU LANKYS 
KAIMUKAS MOKYKLAS

Iš to 200,000 vaikų tenka 
Chicagos arkivyskupijai

ims skirtas sau vietas pačiam 
perkase, Raudonojoj jūroj ir 
kitose vietose.

pradėjo didelius kariuomenės 
manevrus Austrijos pasieny.
Dalyvauja daugiau kaip 150,-
000 kariu. Vienai armijai va- 

Malta sala, kuri yra netoli dovau ja į,,, ka,.a,ius, kitai
Italijos, bus stipriai saugoja- _ diktatorias Mussolinis. 
ma. Statomos iš oro puolimų 
apsaugai patalpos. Gyventojai 
mokinami, kaip jie turi gelbė
tis pasitaikius puolimams iš 
oro.

Sakoma, šie manevrai yra 
įspėjimas Vokietijai, kad ji

NACIAI VIEN KERŠTU 
NORI VADUOTIS

NUBAUDĖ KUNIGI IR 
180 SESERĮ!

NEL’NKIRCHEN, Saaro te
ritorija, rugp. 25. — Grįžda
mos iš maldininkijos 180 vie
nuolių seserų, kurioms vado
vavo kunigas, Herrnsheimo 
gatvėje pradėjo giedoti bažny
tines giesmes.

Nacių policija areštavo ku
nigą ir visas seseris. Girdi, 
tai “demonstracija” prieš vie
tos politinius vadus.

PREZIDENTAS KVIEČIA 
JAUNUS PILIEČIUS 

VIENYBĖN

NAGIĮĮ TIKSLAI KOVO
JANT PRIEŠ KATALIKUS

Numatyta, kad visam A. 
Jungtinių Valstybių krašte 
1935-3(5 metais apie 2,609,000 
mokinių lankys 10,500 katali
kiškų mokyklų, kuriose dirbs 
apie 86,000 mokytojų.

Iš visų tų mokinių apie 2,- 
180,000 mokinių lankys 7,999 
katalikiškas pradines mokyk
las : apie 286,(MM) mokinių bus 
2,165-se katalikiškose viduri
nėse mokyklose; apie 9,000 
mokinių 40-ty katalikiškų nor
malinių mokyklų; apie 115,000 
studentų 175-se katalikiškuo
se universitetuose ir kolegijo
se; apie 11,(XX) studentų 81-oj

______ e j prirengiamųjų seminarijų, ir
AMSTERDAMAS, Glaudi- aPį* W studentų 89-se auk 

ja, rugp. 24. — Žiniomis iš ^tesniųjų seminarijų.
Vokietijos, naciai vis labiau Į Chicagos arkivyskupijoj, 
šėlsta prieš Katalikų Bažny-; _____________

“kovai «„J ‘pasireiškus karui,
darbų galima suprasti, kad AMERIKA BUS NEUTRALI
jie siekia išsižadėti konkor- j _______
dato (padarytos su Vatikanu 
sutarties), uždaryti visas ka-

W ASHINGTON, rugp. 25.- 
Jaunųjų demokratų organiza
cija turėjo suvažiavimą Mil- 
waukee, Wis. Prez. Roosevelts 
šeštadienio vakarą kalbėjo 
minėtam suvažiavimui. Prezi
dento kalba iš_J3a.ltųji^ Rūmų 
buvo transliuota visam kraš
tui.

kaip apskaičiuota, 1935-36 me 
tais daugiau kaip 200,000 mo
kinių lankys katalikiškas mo
kyklas — pradines ir viduri
nes. Šiose mokyklose moky
tojaus 5,193 kunigai, broliai 
ir seserys.

| Chicagos arkivyskupijoj y- 
ra 389 pradinės mokyklos ir 
65 vidurinės.

Katalikiškojo švietimo stip
rumą Amerikoje palaiko vy
skupai, kunigai ir pavienių 
mokslo įstaigų vadai, ačiū pa 
saulininkų gerų katalikų pa
ramai ir katalikų tėvų susi
pratimui. O ypač šios ekono
minės depresijos laikotarpiu 
ta parama ir susipratimas y- 
ra reikalingas. Viskas nuga
lėta kilnaus tikslo siekimui. 
Dievas gelbės ir toliau.

W ASHINGTON, rugp. 25.- 
Kongreso abieji rūmai pripa-

CHICAGOS ARKIV. KATA
LIKIŠKOS MOKYKLOS 
BUS ATIDARYTOS:

_ ., , .V1 .. talikų organizacijas ir kata-
t , Pr<“z"lentas pališke, senoji likl5kus |aikraS(,iug) ka(, tuo žino rezoliuciję, kad kraštu

Nacių teismas nubaudė ku- santvarka buvo tinkama kras- k)-,du kakdjkų visą darbų ap- vyriausybė mažiausia per pus-

ribojus tik zakrastija, taip mėtį neprivalo kištis į jokius 
kadi Bažnyčia neturėtų nė Europos ar Afrikos reikalus' 

visuomenės pasireiškus karui. Amerika tu- 
Įri pasilikti visiškai neutrali ir

nigą 20 dienų kalėti ir 100 j tui seniau. Šiandien turi būt
dol. bauda, o kiekvienai sese
riai skyrė po 10 dol. baudos.

Visos pradinės mokyklos 
rugsėjo m. 4 d., o vidurinės 
— rugsėjo m. 9 d.

Quiglevo prirengiamoji se
minarija bus atidaryta rug
sėjo m. 3 d. Tą dieną įvyks 
ir mokinių registravimasis.

vykdoma naujoji santvarka. 
Kas buvo gera seniau, šian
dien to nepakanka. Visais gy
venimo ruožais eina pažanga.

mažiausio l»lso 
gyvenime.

. -n * i , . ,. , - prezidentas įpareigojamas,Vyriausybės darbai begalo Reikia daug abejoti, kad ka() lajku uždraus_
komplikuoti. Jaunieji piliečiai naciams pasisektų pasiekti tą Anierikos gįnkių įr a.

DENVER, Colo., rugp. 25.- turi gelbėti vyriausybei. Be tikslą. Vokietijos Katalikų municijo8 iSve£imas kariaujan

ENERGINGAI IEŠKOMAS 
PADEGĖJAS

nesikištų prieš Austriją, kada Nežino,nas padegėjas čia sukę
Italija bus užimta karu Afri
koje. Italija parodo, kad ji 
turi pakankamai karo pajėgu 
Afrikai ir Europai.

'lė daugiau gaisrų. Kliuvo ir 
miesto rūmams. Policija ener
gingai jo ieško.

partijų skirtumo visi jaunieji Bažnyčia yra stipri. Turi ap-
piliečiai turi vienytis. Vyriau . 
sybė jų žygiams gelbės, jiems' 
vadovaus.

Pereitą šeštadienį 7 asme
nys žuvo ir 13 sužeista auto
mobilių katastrofose Chicagoj 
ir apylinkėse.

KAUNAS. — Apskaičiuo
jama, kad Kaune esą apie 
1200 tuščių butą. Daugelis jų 
tušti yra dėl perdidelių nuo
mos kainų.

LENKŲ SANTYKIAI SU 
NACIAIS

MEKSIKA -- PAVOJINGA 'TutiHk5i.in”_:’rrl i™“si,lar

VISO ŽEMYNO TVARKAI

VARŠUVA, rugp. 24. — 
Lenkijos karo uostą Gdynia, 
Pomeranijoj, vizituoja Vokie
tijos kruizeris Koenigsberg. 

vieno žygio prieš religiją 'Laivo kapitonas aplankė Var

22 milijonus 
Bismarko laikais 
buvo mažiau katalikų. Bet 
tas “geležinis kancleris” ne-, 

, palaužė Bažnyčios. To nepa- į 
darys nė Hitleris 
juodašimčių gaujomis.

cioms pusėms.

KONGRESAS UŽTRUKO 
SU SESIJOS UŽDARYMU

tikinčiųjų. ---------------

Vokietijoj U. S. PROTESTUOJA
PRIEŠ SOV. RUSIJĄ

įsteigia socialistiskas mokyk
las, kad tuo būdu subedievi
lius jaunąją kartą.

Ir šis valdovų bandymas 
pasirodys tuščias religijos
žvilgiu, kadangi religija ne
sunaikinama. Bet daugeliui NICE, Prancūzija, rugp
jaunimo tarpe vis gi bus pa- 24. — Italija pasirengusi tu
kintas tikėjimas. Tas gi yra rėti didelius kariuomenės ma 

žieminės Amerikos žemyno pavojinga ne vien Meksikai, nievrus žiemių Italijoj. Da- 
ji nurodė, kad kriminalinin-1 valdžiomg Jr tvarkai K bet ir visam žemynui. Iš tų bar Prancūzija paskelbė, kad 
kams kalėjimuose turi būt pa-1 -----

BERLYNAS, rugp. 24. —
Čia įvykusioj tarptautinėje 
bausmių metodo konferencijo
je nacių delegatai padavė su
manymą, kad su kriminalinin- 
kais kalėjimuose turi būt el
giamasi ko žiauriausia, kad
prieš juos visados būtų var- NE\\ ^ORK, rugp. 24. —■ 
tojamas keršto principas, kad Įvykusiam čia Kolumbo Vy- 
jiems nebūtų taikomas nė ko- i vyriausios tarybos suva- 
kis jų švietimas. žiavime vyriausias vytis M.

Šiam nacių keršto princi
pui pasipriešino devynių val
stybių delegatai. Šie pastarie

naudojamas pataisymo,

šuvą. Čia įvyko draugingi pa 
sitarimai, svečio pagerbimas.

PRANCŪZŲ MANIEVRAI 
. ITALIJOS PASIENYJE .

su savo i W ASHINGTON, rugp. 25.- 
Am. Jungtinių Valstybių vy
riausybė pasiuntė energingą 
protestą sov. Rusijos vyriau 
sybei dėl jos kišimosi į J. Val
stybių vidaus reikalus su ko- 

V1ENA, Austrija, rugp. 25. munistų propagandos pagalba. 
— Žiniomis iš Albanijos, te- Proteste pažymima, kad kita- 
nai sušaudyta apie 120 asine- (I°S komisaras Litvinovas Ža
nų, kurie kėsinosi sukilti prieš (^.i° sulaikyti čia komunistų 

propagandą. Pasirodo, taip nė
ra.

WASHINGTON, rugp. 25.- 
Vakar kongresas nesuspėjo už 
daryti sesijos. Tarp abiejų ru
imų pasireiškė nesusipratimai 
dėl kai kurių bilių. Žadama 
rytoj išlyginti tuos skirtumus 

|ir apie pusiaudienį uždaryti 
sesiją.

SUŠAUDYTA 120 SUKI 
LĖLIŲ KAUNE BUS KONSERVŲ 

FABRIKAS

karalių.

H. Carmody kalbėdamas ap
ie Meksiką pareiškė, kad Mek 
sika yra mirtingas pavojus

bet ne pagiežos, principas.. njpkur nebūta, tokios organi- 
Taip ir pripažinta. grupės, ar tai vyriau- 

Už penkerių metų įvyks kl- sybės, kuri aiškiai ir atvirai 
la tos rūšies tarptautinė kon kovotų prieš Dievą, kai kad
ferencija, kuriai pasiūlyta Ro-1 šiandien yra Meksikoje.

pat pradžios šio žemyno tvar tikėjimo išaugusiųjų susi-jį rengia nėmažus manievrus j 
kimosi iki mūsų laikų čia

GRAIKAI SUSIRŪPINĘ

ma. Tačiau amerikiečiai ir ki
ti delegatai nesutiko tuo pa
grindu, kad tos rūšies konfe
rencijos neturi įvykti dikta
torių valdomuose kraštuose.

Meksikos raudonieji valdo
vai išbandę įvairiausias prie
mones kovai su religija. Ir 
pamatė, kad jie nieku būdu 
negali iš žmonių širdžių iš- persekioję krikščionis.

darys radikalų gaujos ir šios,Italijos pasienyje, 
visam žemyne stengsis pa
kirsti visokią teisėtą vyriau
sybę ir tvarką.

Kas gi padarius, kad apsi-’ Krašto vyriausybė pirko i 
saugojus nuo to pavojaus? Cbicago miesto žiemių vaka- 
Yra reikalinga viso žemyno Irų dalyje 17 akrų žemės na
vai stybėms
ir griežtai 
Meksikos

UŽMOKĖJO 269,000 DOL.

LONDONAS, rugp. 24. — 
Žiniomis iš Atėnų, Graikija 
daug susirūpinusi. Turkija ir 
Bulgaria sutraukia kariuome-

Ambasadorius Bullitt Mas
kvoje įdavė bolševikams pro
testą.

KAUNAS. — Patirta, kaži 
žinomo avalynės fabriko “Ba 
ta” savininkai nori maiitris
pirkti Lietuvoje keletą tūk-

27% PALESTINOS SVIESTO ? .Tip už ž -g įv.
IMPORTO TEKO

LIETUVAI i

nes Trakijon.

KAUNAS. — Šiauliuose 
apie 10 metų veikęs konser
vų ir skardos dirbinių “So- 
rensono” fabrikas perkelia
mas į Kauną, nes fabriko 
gaminių apie 90% esą sunau- 

’dojama Kaune. Be to, fabri
kas savo skyrių įsteigs Klai
pėdoje, nes numato netolimo
je ateityje išplėsti eksportą J 
užsienius, todėl Klaipėdos 
skyrius bus specicaliai pritai
kytas eksporto gamybai.

ežtų daugiau batų ir kaliošų.

ORASKAUNAS — Pereitais me:
įvežto|

reikalauti, kad užmokėjo 269,000 dolerių. Na- sviesto 27% įvežė Lietuva; CHICAGO IR APYLINK.-- 
valdovai paliautų mų statymui vyriausybė išleis 30% Latvija ir beveik visą Numatoma giedra ir kiek šil-

susiburti krūvon mų statymui ir už tą plotą eais viso į Palestiną

2,750,000 dol. ,likusį kiekį įvežė Australija. |čiau.

KAUNAS. — Prie Kauno 
yra keli sidabrinių ir juodsi- 
dabrinių lapių augintojai, ku 
rie už savo lapes, išvežtas į 
užsienį, gaudSavo per metus 
iki 40,000 litų. šiemet tų la
pių eksportas numatytas J 
Ameriką, Chicagą.

i
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I»ent karštai raginunt palaikyti katalikybės t 
ir lietuvybės centrus: Marianapolio Kolegi-1 
jų ir Seserų vedamas Akademijas”.

Tikimės, kad “Darbininko” balsas pa
siekė Federacijos Kongresų ir kati Kongre
sas priėmė “Darbininko” nurodytų būdų at- 
gaivinti Federacijų ir išjudinti katalikiškųjų ®. ' 
visuomenę.

Federacija pasiėmusi palaikyti kataliky
bės ir lietuvybės centrus: Marianapolio Ko
legijų ir Seserų vedamas Akademijas, tiki
mės, dar pritlėjo ir katalikiškos spaudos pa
laikymų ir jos platinimą.

KARAS SPALIŲ MANĖSI

— .0>c.

K0VA DEL VAIKO

Vakacijoms baigiantis, yra laikas primi
nti tėvams apie tai, kaip pasaulyje eina ko
va dėl jų vaikų. Kai kurie gal mano, kari 
jų vaikai tik jiems terūpi. Taip nėra.

Amerikoj idėjų kova nėra taip įsismar
kavusi, kaip Europoj. Tai čia nėra tokių 
varžytinių dėl vaikų, kaip tenai. Tik prisi
minkime, kas dedasi Rusijoj. Ten valdžia 
pradeda kištis į vaiko reikalus jau nuo lop
šio. Ten vaikas valstybės nuosavybė. Ten 
žiūri, kad vaiko auklėjimas eitų valdžios nu
statyta kryptimi. Ten vaikų mokyti religi
jos yra kriminališkas prasižengimas.

Panašiai, kaip Rusijoj, dedasi ir Itali
joj. Ten diktatoriška valtlžia griebė į savo 
rankas jaunimų. Tik Italijoj vaikų auklėji
me palikta religija. . ,

Diktatoriai žino, kad kieno rankose jau
nimo auklėjimas, to ir ateitis.

Griežta kova dėl vaiko diktatorinėse val
stybėse sugyvino tų klausimą ir demokrati
nėse šalyse.

Katalikų Bažnyčia vaiko klausime turi 
veik dviejų tūkstančių metų praktikų. Ka
talikų Bažnyčia nuo senų senovės, nuo pat 
įsteigimo tūri aiškų vaikų auklėjime, nusi-t 
statymų. Vaikų auklėjimas nuo pat mažatvės 
turi būt katalikiškose mokyklose. Matant 
dabar, pasaulyj apsireiškusias varžytines dėl 
vaiko, katalikiškas auklėjimas mums gali 
būti aiškesnis, negu seniau, kada tų varžy
tinių nebuvo.

Ateinančių savaitę prasideda mokslo me
tai, atsidaro pradinės mokyklos. Lietuvių 
katalikų vaikams vieta yra lietuviškos pa
rapijinės mokyklos. (

NURODĖ ATGIJIMO KELIA

“Darbininkas” tarė rimtų žodį Federa
cijos Kongreso proga.

Ten pasakyta, kad po garbingo pasidar
bavimo karo metu “Federacija snūduriuoja, 
kartais visiškai užmiega”. Atgijimas, vienok, 
galimas. “Darbininkas” sako:

“Bet klausimas, ar mes šiuo momentu 
galime snūduriuoti? Ar gyvenimas kartais 
nepakiša mums rimtų pavojų, kurie tuom 
pavojingesni, kad be smarkių sukrėtimų jie 
vis dėlto graužia mūsų gyvybės pamatus?
Čia kalbu apie pavojų mūsų religijai ir tau- ■ laisvei gręsia Vokietija.

o •

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
Pirmoji diena praėjo labai iškilmingai. Kalbėjo visi buvusieji Lietuvos prezidentai

Šilta rugpiūčio 11 diena kurie estafete atbėgo iš Rv- 
sutiko užsienio sve- gos į Kaunu. Vienas jų Lau

čius laikinojoje sostinėje Kau- baras, paskaitė kongresiui ry- 
ne. Jau iš ankstaus ryto mies- gieči’ų sveikinimų, kuris pri- 
tas pasipuošė trispalvėmis vė- imtas karščiausiomis ovaeijo- 
liavomis, kurios daugeliui nūs.
pirmusyk jas matantiems kė- Tuoj po to kongresų pasvei- 
lė didelio susijaudinimo. Kon- kino
gresas prasidėjo jaukioje nuo- buv. Lietuvos RespuMi 
taikoje. Iros Prezidentas AMcsan-

Pimiasis Kongreso progra- dras Stulginskis,
mos punktas įvyko Kauno Ar- Jis sveikino daug didelių dar- 
kikatedroję-Bazilikoje, kur bu- bų atlikusio šeinio vardu, ku- 
vo iškilminga Amerikos sve- ris nuo 1927 metų jau nevei-

Italijoj susidarė šitokis posakis: “ln 
Ottobre si fara la guerra”, tai reiškia — 
spalių mėnesį bus karas.

Karas, tai karas. Bet ar tas karas apsi-1 e*° Krušo laikoma su- kia ir neturi galios leisti Lie-
rubežiuos imtynėmis tarp Italijos ir Abisi- nia* Pamaldose Bazilikoje da- tuvai naudingus įstatymus, 
nijos, ar jis bus naujas pasaulinis karas. labai daug užsienio lie- Buv. Prezidentas padėkojo

Tik k, ik Europon nugrjkęn St. Louino
Dauguma dalyvių ėjo iv. 
Sakramentu, priėmė ko
muniją. Ypač visų dėme
sį atkreipė Amerikos lie
tuviai sportininkai, kurie 
prie komunijos ėjo orga

nizuotai.
Tai buvo graži, įspūdinga

užsieniečiams už padėjimų lai
svės kovose. Tačiau mes dar 
esame kiek atsilikę nuo kul-

Mes krikščionys demokru- so dalyviai išsirikiavo po ke
tai, dėl to ir manome, kad tik turis ir orgunizuotai ėjo į Vy- 
derindumi autoritetų su as- tuuto Ditlžiojo muziejaus so- 
menybės teisėmis, disciplinų delj. Miesto sodas, Laisvės a- 
su laisve, valdymų su teisin- lėja ir kitos praeinamos gat- 
gumu, pareigas su teisėmis, vės buvo pilnos žmonių, kurie 
žmonės tesugebės nustatyti džiaugsmingai lydėjo pirmojo 
teisingų santykiavimų tarp pasaulio lietuvių kongreso du- 
visuomenės ir individualumo, lyvius. Didžiausia spūstis bu- 
tarp valstybės ir piliečio, ki-!vo aplink Vytauto Didžiojo 
taip kalbant, realizuoti tai, kų muziejų ir Vienybės aikštėje, 
įneš vadiname tikru esminiu kur buvo paradui išsirikiavu- 
demokratizmu. , sios kariuomenės dalys.

Tad sveikindamas kr. deni.' Iškilmės Vytauto Did'io- 
p. vardu ir linkiu Dievo pa- i jo muziejaus sodely bu- 
laimos bei pasisekimo kon-'
greso darbams, kad iš tų dar-

vo įspūdingos ir jaudi
nančios.

bų, minėtais principais parom Daugelis užsieniečių iš džiau
tų, kaip jų vaisius gimtų vie- gsnio Vekė. “Draugo” redak- 
na šeima, kurioje visi ben- torius ir Amerikos liet. kt 

tūringų vakarų tautų ir jasjdrai nesiskirstydami į sūnus' susivienijimo ir žurnalistų
jungos pirm-kas, p. Leonar-

arkivyskupas John J. Glennon pareiškė:
“Kad nuo įsiveržimo į Abisiniją prasidės
europinis karas, tai abejoti nedaug tepri- 
seina. Vokietija turbūt taikys savo likimų 
prie Italijos ir vėl yra galimybė kito susi-'j 
grupavimo, kur Prancūzija atsinies nuo An
glijos ir rems Mussolinį”.

Tai mat dedas? taip, sarp prieS praėjusį
pasaulinį karų. Karo pradžia tąsyk buvo įr pamokinanti valanda. į 
kivirčas tarp Austro - Vengrijos ir Serbijos kongresų atvykusieji uisienie- 
del Austrijos didiko nužudymo Serajeve. Bet čiai, ypač amerikiečiai, liau
tas kivirčas greit buvo užmirštas ir valsty- giausia yra giliai tikintieji 
bės, viena kitai skelbdamos karų, reiškė ki- katalikai.
tas karo priežastis. ! Iškilmingas kongreso atida-

Italijos ir Abisinijos ginčai prasidėjo rymas įvyko 15 vai. 30 min. 
dėl j»mbežiiiių susirėmimų tarp italų ir abi- Valstybės Teatre. Scena bu- 
siniečsų. Tie susirėmimai įvyko praeitų me- Vo papuošta gražiais lietuvis- binių pa^g^ 
tų pabaigoj. Dalau* tie susirėmimai užmiršti kų gėlių žalumynais, o šonuo-

turinie pasivyti. Tam reikia ir posūnius, dirbtų mūsų tau- 
suburti visus lietuvius į krū-|tos gerovei ir garbei ir jos 

į vų, kad jie galėtų dirbti didį- • narių laimei.
jį tautinį darbų. Bet taip to- Gražų ir turiningų sveiki
nau tęstis neprivalo, mes pri-Į nimų pasakė ir kitas buv.,pir- 
valorne pasivyti mus pralen- į mininkas M. Sleževičius, ku

ir Italija niekuo mažesniu nesitaiko, kaip 
tik užėmimu visos Abisinijos. Sako, kad 
Italija esanti perpildyta ir italams reikių vių dugne 
naujų neapgyventų žemių. O kadangi Angli-' Atidaromųjų kongreso kai 
ja turi svarbių interesų Abisinijoj, tai ir j lfcsp p^ent^
užsispyrė neleisti Italijai tų kraštų pagrob
ti. Taip dalykai ir susipainiojo.

‘ i ..... - i- ------
Šiais metais Jungtinėse Valstybėse kiau

lių yra 30 nuoš. mažiau, negu pernai. Euro
poj šiemet kiaulių yra 8 nuoš. mažiau, negu 
pernai. Todėl Lietuvos kiaulėms atsidarė pla
tesnė rinka. Lietuvos laikraščiai skelbia, kad 
šiemet į kai kuriuos kiaulių priėmimo punk
tus suvežama mažiau, negu pareikalaujama. 
Iš Lietuvos į Sovietų Rusijų tebegabenama 
veislinės kiaulės ir kuiliai.

» a «
“Karys”, Lietuvos kariuomenės laikraš

tis, rašo, kad Estijoj ir Latvijoj lankėsi suo
mių karo ministeris. Visur buvo gražiai ir 
nuoširdžiai sutiktas. Tikimasi, kad toji ke
lionė prisidės prie Baltijos valstybių ir Suo
mijos susiartinimo. Suomiją nuo draugavimo 
su Raitijos valstybėmis stengiasi sulaikyti 
Lenkija ir Vokietija.

* a a
latvijos kariuomenės organas “Latvijos 

Kareivis” nurodo, kad Baltijos jūra Estijai, 
l^atvijai ir Lietuvai yra svarbesnė, negu ki
toms valstybėms, kaip va Rusijai ar Švedi
jai, nes jos turi kitus išėjimus. Baltijos jūros

se kabojo keliolikos valstybių

kusias tautas, nes, priešingai, 
galime tapti nušluoti nuo že-

das Šimutis, pasakė jaudinan
čių kalbų, išreikšdamas savo, 
visų amerikiečių ir kongreso 
dalyvių džiaugsmų dalyvau
jant šitose gražiose apeigose

ris sveikino valst. liaudininkų tautinėje lietuvių šventovėje, 
vardu. Jis priminė, jog užsie-Dar kalbėjo min. p. Tūbelis, 

mes paviršaus ir kaipo vai-Į nio lietuviai yra sušaukti pa-i Po kalbų buvo sugrotas tau- 
stybė ir kaipo tauta. sitarti, kaip lietuvių tauta tu- tos himnas, laike kurio mu

štai kodėl reikalingas ir retų toliau gyventi, kad išlai- ziejaus bokšte skambino ame- 
būtinas yra visų lietuvių irikytų savo nepriklausomybę, rikiečių jiadovanotas laisvės 
vietinių ir užsieniečių kūry-

kytų savo nepriklausomybę, rikiečių padovanotas 
Užsienio lietuviams yra svar- varpas su užrašu:

subūrimas. Toms 
suburtoms pajėgoms reikalin
gas yra tikslingas darbo pla-

vėliavos lietuviškųjų trispal-)nas’ reikalinga yra tin
kamos tokiam bendradarbia
vimui sąlygos.

bu ,kad Lietuvoje būtų suda-' 
lytos tam tinkamos sąlygos. Į

Užsienio Lietuvių Kongre
sas parodo, kad tik tuo keliu 
Lietuvos reikalai bus sutvar-i

O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas kas ne

gina jos.
Vėliavos nuleidimas ir nial-

ky ti. : ja už kritusiuosius dėl Lie-
„v. __ Panašiai kalbėjo ir “L. Ž.” tuvos laisvės užsieniečių bu-

Po” Respublikos Prezidento ^r^n^us’ priminė, kad nė ledaktorius p. Kardelis. vo pergyventa dideliausiu su-
vienas svarbesnis tautos įvy- I Socijaldeniokratų v a r d u si jaudinimu. Kongresas ant
kis neapsiėjo J^^žjdeniečiųJgveikįno Pūrėftiėnė. Nežinomojo Kareivio kapa už/
Šitas kongresas irgi yra svar-1 ]Jar gražtub ir turiningus dėjo gražiausių gėlių vainikų.
v. . buliams užsienie '&veįkįnį,nus pasakė Ateitinin- Antrų vainikų uždėjo Latvi-

•si,-i- j* i u v . . v , ,cial vaidina didelę rolę Dr. . VedeiHciios wr vadas j°8 lietuviai,įskėlė didelius užsieniečių dar-lGrinius linkgjo ,ietuvių tftU. tederamais vvr. vadas.

Kitas buv. Prezidentas, dr.

kalbos sugrotas tautos 
JUS.

him-
’V -'

Toliau kalbėjo DULR pir- bus 
mininkas R. Skipitis, kuris

bus Lietuvai: Jie buvo duos- visokeriopRi augti 
nūs ir jautrūs visais laikais. Ta linkme dirbantį kon.
Ir DULR tris metus dirbusi gregą jįg nuoširdžiai sveikino, 
įsitikino, kad

reikia didesnio su užsie- I 
mečiais bendradarbiavi
mo. i

Tam sušauktas ir šis kongre
sas. I

Užsieniečiai mums daug da-1 
vė, bet jų daugelis jau užmir-1 
šo lietuvių kalbų ir tapo gy-,

Buv. ministeris pirmininkas,
dr. Leonas Birstras, kon
gresą sveikino Krikščio
nių Demokratų partijos ir 
dienr. “Ryto” redakcijos 

vardu.
Kongresų pasveikinęs dr. 

L. Bistras tęsė:

veninio nublokšti kiek toliau. 1 “Mes susirenkam sunkiais 
Tačiau jie nekalti. Dabar Lie- mūsų tėvynės ir visoms civi- 
tuva savos kultūros spindu- lizuotoms tautoms laikais: vi
lius turi nukreipti į užsienie-1 sur visuotinas pakrikimas — 
čius, kurie sudaro 40% visos ekonominis, politinis, morali- 
lietuvių tautos. Jie su visom nis, valstybinių ir tautų tar
navo jėgom pasirodo ir šitam pusavio santykiavimo pagrin- 
kongrese. Už sienio lietuvių dai susviro. Kartu su žymiais 
spaudos ir kultūros paroda, šių dienų politikais ir socijo- 
dr. Račkaus muziejus, voką-dogais kikščionys demokrataitybei. Religijos fronte, paviršutiniškai žiū- j

rint, atrodo viskas ramu, bet ta ramybė dan- , M . .
giau panaši į apsnūdimą negu į stiprią, iš- ] cūzijos ir Rusijos pastangomis sudaryti Rytų ai. Ir ’ v*8 ^bai di- to šaltinio, is kurio gimė ci-

delis turtas jvilizuotųjų tąutų kultūra, at-

Vokiečių laikraščiai nepasitenkinę Pran- ,inėe meno aportinin- mano, kad tik grįžimas prie
kaj 1, 4-; 1..u„: j; -r. i__

kovotų ramybę. Mums besnaudži&nt, priešas taikos paktų. Tas būt apsaugojimui Baltijos 
lėsnaudžia. Jis )>akeitė savo taktikų. Nepa- valstybių. Vokiečiai sako, kad girdi Balti- 
ėtnęs mūsų pozicijų iš fronto, jis apeina iš 1 jos valstybėms joks pavojus negręsia, 
pašonės ir gudriu viliojimu bematant padaro * • »
viaasų kitų spragų, kurių mes šokame tift- 
kiiušti, bet jau dažniausiai būna pervėlu.
Tautiniu atžvilgiu ir nėra geriau. Organi- j 
žarijos uiažt^p, skursta; kitos, nors save va
dina idėjinėmis, baigia ištautėti... Bet, sakv- ’ fesijų žmonės 
aite, ką gi čia kalta Federacijai Juridiniai j « 
kalbant, žinoma, kad nieko. Nekaltos nė tos , Šiauliuose vienas kanklių konstruktorius P* Skipitis. »*nių gimė kultūringos valsty-
draugijos, kurių nariai istautėja. Jų valdy-.’ pradėjo gaminti naujoviškas kankles su pen-j Karštu rankų plojimu su- bės supratimas, jiejie sukūrė 
bos gal iš kailio neriasi, kad sulaikytų narių | kiomis stygomis išduodančiomis dejuojantį tiktas prezidijumas užėmė sa- ir šių dienų kultūrą, 
ttlautėjiiuų. Bet pavienės draugijos tam dar- 1 balsų. vo v*e^ scenoje ir pradėjo Vokietijos ir Rusijos, mū-
bai nersilpnos. Federacija daug pajėginges- I » • • dirbti.^ * sų dviejų didžiulių kaimynų
ni. Tegu ji tik energingai pasisako už pa- Į Italija, pagarsėjusi savo dainininkais iri 8ekė sveikinimai,
laikymų lietuvy lies mūsų išeivijoje, tai tuo- m uzikais, ateinančiam sezonui pakvietė Lie- * kurių gauta viso per 
jau pajudini, kad tautinė sąmonė mumyse 1 tuvos operos dainininkų Kiprą Petrauskų. Sveikinimams prasidėjus į see gebama derinti autoriteto ir 
atbudo. Tegu Ft?derucija pasiima inicijatvvų, ' Jisai dainuos Milano garsiojoj operoj. juą įbėgo 10 Rygos lietuvių, asmenybės principų.

. kongreso preaidijumas. ^cit grįžimas prie krikščionv- 
Į Į prezidijumų vienbalsiai iš- bės, tegali išgelbėti tautas ir 
rinktas “Draugo” redaktorius valstybes ši gyvenamojo įdė- 

IJetuvoj užtraukta vidaus paskola su- P* l-*onardas šimutis, “Tėvy- jų bei veiksmų chaoso, 
moję 18 milijonų litų su 4.5 nuoš. Paskolos re(^- Vitaitis, “Dirvos” Autoritetas, valdžia yra die-
Inkštus išpirko valdininkai, prekybininkai, Karpius-Karpavičius, ry- viška, bet lygiai dieviška yra 
tarnautojai, pramonininkai ir laisvųjų pro- Brunevskis, prelatas ir žmogaus asmenybė. Tarp

Krušas, “Vienybės” atstovas šių principų nėr prieštaravi- 
p. Trečiokas, p-lė (lečionvtė ir mo. Iš šių krikščionybės dė-

gyvenimas vaizdžiai rodo, ko 
200. reikia laukti ten, kur nesu-

Federacijos vyr. vadas, 
prof. dr. Pakštas, “Pavasa-Į Po šitų apeigų įvyko įvai- 
rio” fed. vadas, dr. Leinio- rių kariuomenės dalių ir sau
nas, Šaulių s-gos pirmininkas Iių paradas. Pėsti, raiti ir va- 
doc. Vailionis, dr. A. Juška, žiuoti pražygiavo pro Nežino- 
Kan. Dogelis, gen. Bulota ir mojo Kareivio kapų. Užsie- 
daug kitų. Klaipėdiečių atsto- niečiai sujaudinti kariams 
vo, prof. dr. Gaigalaičio svei- plojo ir šaukė valio. Jų ūpui 
kinimas susilaukė itin karštų pasidavė visa minia ir visi 
ovacijų. 'šaukė džiaugsmo ir vieningu-

Po sveikinimo visi kongre- mo entuziazmu. Pr. R.

V. Sidzikauskas

Klaipėdos Konvencija ir Signatarai
Kaip Reikia Suprasti Signatarinių Valstybių 

Demaršus ir Notas

(Pabaiga)
“Be to Lietuva sutinka, 

kad, kilus nuomonių skir
tumui tarp Lietuvos vyriau
sybės ir bet kurios Iš San
tarvės valstybių, T. 5. Ta
rybos nario, dėl teisės ar 
fakto klausinių, tas konflik
tas bus laikomas tarptauti
nio pobūdžio ginčų T. S. 
pakto 14 str. prasme. Lie
tuvos Vyriausybė sutinka, 
kad kiekvienas tos rūšies 
ginčas antrai šaliai parei
kalavus, bus pavedamas N. 
T. T. Tribunolui, kurio spre 
ndimas bus galutinis ir tu
rėti tos pačios galios ir ver
tės, kaip nutarimas, pada
rytas, einant T. S. pakto 13 
str.”
Su mažais redakcijos ĮMtkei- 

tinlais. — žodžiai “Lietuva 
sutinka” pakeisti žodžiais

“Aukštosios Susitariančios Ša 
lys pareiškia”, tas Lietuvos 
tlelegacijos i»asiūlyinas, buvo 
priimtas ir įrašytas į Kon
vencijų, kaipo jos 17 tsr.

kadangi signatarinės val
stybės ya kartu ir Tautų Są
jungos Tarybos nariai, tai ei
nant Lietuvos priimtais tarp
tautiniais pasižadėjimais jos 
turi dvejopų teisę, būtent: T. 

(Tęsinys 4 pusi).

PRANEŠIMAS
Visiems 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
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DIENRAŠČIO “DRAUGI
Labor Day

ii

Rugsėjo *Sept 2 d. 1935 m
•V-

VYTAUTO
115 th St. Tarp Cravvford ir Cicero Avės.

Širdingai kviečiame vi
sus “Draugo” skaitytojus, 
rėmėjus, prietelius, gerb. biz
nierius, profesijonalus ir pla
čiąją lietuvių visuomenę atsi
lankyti j šį rudeninį Labor 
Day pikniką Vytauto Darže. 
Visiems užtikriname smagų 
laiką.

ADMINISTRACIJA.

PROGRAMAS
Pradžia 10 vai. ryte
11 vai. Baseball žaidimas
12 vai. Šokiai 
2 vai. Baseball žaidimas
4 vai. Dainavimas
5 vai. Garbės svečių žodis
6 vai. Laimėjimai
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KLAIPĖDOS KONVENCIJA 
IR SIGNATARAI

(Tęsinys nuo 2 pusk) 
atkreipti Tarybos dėmesį 
kiekvienų Konvencijos nuos
tatų laužymų ir 2. pateikti 
Nuolatiniam Tarptautinio Tei 
singunio Teismui llaagoje gi
nčų dėl teisės ar fakto klau
symo, liečiančio Konvencijos 
nuostatus ir kai toks ginčas 
bus kilęs sekinėje nuomonių 
skirtumo tarp Lietuvos vy
riausybės ir vienos, kurios Di
džiosios Santarvės valstybių, 
Tautų Sųjungos Tarybos na
rio. Tačiau tųjų dvejopų teisę 
signatarinės valstybes gali. 
naudotis tik tol, kad jos yra 
T. S. Tarybos nariai. Bstoju-1 
si iš Tautų Sųjungos Japoni
ja tos teisės yra nustojusi. į 
Tas pats būtų ir su Italija,' 
jei, sakysim, konflikto su Abi-1 
sinija sekinėje ji apleistų Tau
tų Sųjungų.

Teise atkreipti T. Sųjungos ’ 
Tarybos dėmesį į konvencijos , 
nuostatų sulaužymų signata
rai pasinaudojo tik vienų kar
tų, 1926 mt. ir tai nevykusiai. 
Sekinėje jų žygio kilo ginčas 
tarp Lietuvos ir signatarų dėl 
konvencijos 17 str. aiškinimo. 
T. S. Tarybos paskirtas ju
ristų komitetas rado Tuomet 
signatarų žygį esant neteisė
tų ir savo skundų patys sig
natarai tuomet buvo privers
ti atsiimti. Ta proga juristų 
komitetas suredagavo raportų, 
kuris turi mums didelės reikš
mės.

Einant tuo raportu ir T. S. 
Tarybos bei N. T. T. Teismo 
praktika galima šiandie taip 
apibudinti signatarų teises, 
kaip jos yra įrašytos Konven
cijoj:

a. Signatarai turi teisės 
atkreipti T. S. Tarybos dė
mesį į Konvencijos nuosta
tų laužymų; tačiau pirma 
nei daryti savo žygį, jie pri
valo draugiškai tuo klausi
mu kalbėtis su Lietuvos vy
riausybe, išgirsti jos nuo
monę, įsitikinti, kad sulau
žymas yra įvykęs ir kad jis 
yra rimtas, nes kitaip toji 
teisė galėtų būti suintere
suotų politinių faktorių pa
naudota piktam, kad vie

1

šai diskusuoti ir kritikuoti 
Lietuvos valstybės valdymo 
metodus, kas yra neleisti
na. Už tokį žygį valstybė,
T. S. Tarybos narys, neša 
visiškų atsakomybę. Tas di- : 
plomatinis aiškinimasis ka
rtais vadinamas demaršais, 
notomis ir pun. ,

Signatarai neturi teisės I 
daryti Lietuvai kokių nors 1 
nurodymų dėl Klaipėdos 
Krašto valdymo, neturi tei- j 
sės kištis į Lietuvos vyriau
sybės žygius, neturi teisės 
statyti Lietuvai jokių rei-' 
kalaviinų. Jie gali iš Lietu- , 
vos vyriausybės prašyti su
teikti jiems paaiškinimų tuo 
ar kitu klausymu, kuriuos 
Lietuvos vyriausybė yra 
laisva suteikti ar nesuteik
ti, jai gali pareikšti savo 
nuomonę dėl vieno ar kito 
Konvencijos ar Statuto nuo- kartais gųsdina musų vakarų 
stato aiškinimo, Lietuvos 
vyriausybė yra visiškai lai
sva su tuo aiškinimu sutik
ti ar nesutikti.

b. Klaipėdos krašto gy
ventojui ir įstaigos neturi 
peticijos ar skundų teisės; 
jei jie taip elgtųsi, Lietu-
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' oureioG His oeM, amo lavs plams 
<O CRPlURe H»M, IMMEDIATELV........

I RILEyS GONE -TOO FAR.NOa, 
tR/inG to nab us All Single-

. HANOED-----Būt HE’LL Soom^-
reauzb his 5—

ORAVE )■ Sm. m is i h ke "

Boetcherio byloje.
Jokių kitų teisių signatarai

neturi. Daryti kokių nors pa
siūlymų, kurie būtų nukreipti 
prieš Lietuvos suverenumų, 
Klaipėdos Krašte, kaip tat

I OlDM'T ewr -TW«T FLMT- 
pocrr ozeoiT for all his 
NERVE, BŪT IHE "HERO" 
STOFFV/ON’T HELP H)m, ** 
VIHEN X LAS MS HOOK ON 
H'M -n— NO\aI 1 iQTEki = _

HAVE S IX Cf OUBBESTto 
men SNEAkT OUT AMO SuRROUNO 
H\M i V7ANT THAT MUGS BHouGHT 
BEFORE ME.AUVB*» I'N\GOWW 
ektermimrte that RATTLE- 
BRAtNEO DlCK. SLOV/LY, ALL 
ey briYSELF- IT S TOO GREAT
A PLEASOREI---- ----- -------------------
FOR ME TO ( z<^\
OVERL.OOK'.'. ) ( S!ueF’«. )

X MAY 6 
spot. eui 
TUOSE RAI 
VJIL\_ KMO' 
A FKjHT.

By Richard
?E OM THE 
r I’M REAOV'A 
T-FACED MUROERER 
\aJ THEV VJERE IN 
, ANyWAV'A KERE 

GO.OVERVIE

it s THE HOU(?
FOR PETECTVE RlLEy 
CflM HE MAKE IT ????

Iš Kur Išvežė A. A. Pilsudskienę A. Bielskio ir duosnių para- torius Okulišas, paėmę nuo 
pijiečių. Šventorius ir kapai motinos kapo žemių išvežė jas 
apvesti nauja mūro tvora, nau 'maišely į Krokuvą, ant marša-

Netoli Utenos yra mažai i sižadėjo duoti tam tikrų sumų 
kam girdėta Suginčių para-'jo išlaikymui. Yra dokumen- 
pija. Vėjo nešiojamus smėlis tus, kad ir Juoz. Pilsudskis

o'-“'........... »«»»*«* ir akmeningos dirvos vos iš-'(tėvas) atsiuntęs iš Vilniaus
kaimyno propagandos orga- , maitina 2500 gyventojų. Su- ' pasižadėjimų mokėti kunigui 
nai, jie negali, neturi teisės, 'ginčių parapijos istorija labai po 60 rublių kasmet, duoti iš 
Plebiscitas, komisaro skiria- i susijusi su Pilsudskių šeimos žmonos dvaro po 2 bačkas rū
mas ir panašūs dalykai yra | istorija. j gių, 10 birk. šieno, išlaikyti
tik nesveikos fantazijos padu- j 1773 ln> dvarininkas Mika-
ruuai. j iauskas pastatė prie savo dva-

'ro mažutę koplytėlę ir prie 
'jos apsigyveno kunigas. šia- 
! me dvare augo pono

Jei sakoma ar rašoma, kad
,natūrai padarė demaršų, re- 

dešini-vos teisingumo organai ga
Ii už tai juos bausti; lQ notQ) tai reikia suprasti ta 'tė Marija Bilevičiūtė, su ku-

c. jei kuris Signatarų ar prasme, kad žinomiems poli- ,na apsivedė Pilsudskis ir a 
tiniams faktoriams (pašalinia-

ngiasi įteikti antrų ar ginnnai-

ir

visi jie kartu pasinaudotų 
suteikta jiems teise ir at- ms kurstrytojams) kaltinant 
kreiptų T. S. Tarybos dė- \ Lietuvų Statuto nuostatų lau- 

mesį ir tariamųjį Statuto ' žyniu, signataai, turėdami tei- 
nuostatų sulaužymų, tai ir sės iškelti tuos klausymus T.
tuomet T. S. Taryba gali 
veikti tik kaip taikintojas; 
sprendinių daryti ji neturi 
teisės. Taigi ir atsidūrus

S. Taryboje ir Ilaagos Tribu
nole, taigi prisiėmę šiokių to
kių prievolę, bet suprasdami 
savo atsakomybę ir būdami

klausymui T. S. Taryboj vi- j atsargūs, nes 1932 metų rug-
skas pareina nuo Lietuvos; 
jei jį pritaria kokiai nors 
rezoliucijai ar pareiškimui, 
tai gerai, jei ne — klausy-

piūčio 11 dienos Ilaagos Teį

neš
bai

tokia teisė T. S. Tary- 
nėra suteikta.

šiuo sprendimas Boetcherio 
byloje buvo jiems labai nema
loni pamoka, jie stengiasi di- 

nias negali būti sprendžia- plomatiniu keliu, draurgiškais
mas prieš Lietuvos valių, nuomonių pasikeitimais su 

Lietuvos vyriausybe, išsiaiški
nti visas aplinkybes. Tačiau 

d. Jei kyla nuomonių ski- ir blogiausiu atveju t. y. sig-
rtumas ir ginčas tarp Lie- natarams nusistačius atkreip- 
tuvos ir Signatarų, visų ka- ti T. S. Tarybos dėmesį ar pa- 
rtu ar vieno jų, dėl teisės
ar fakto klausymo, liečian
čio Konvencijų, tai tokį gi- smuį 
nčų, jei šalys nesusitaiko, 
gali išspręsti tik Haagos 
Teismas.Taip buvo garsio- gnatarai, o tik Ilaagos Teis- 
je ir mums labai svarbioje mas. Stropiai žiūrėdama tei-

teikti pasireiškusį nuomonių 
skirtumų išspręsti Ilaagos Tei- 

Lietuvai nėra ko nuo
gąstauti. Ginčų iš esmės gali
spręsti ne T. S. Taryba ar si- 

llaagos

bu išvažiavo į Vilnių. Ponia 
čia nuolat sugrįždavusi. Kai 
sunku pasidarė kunigui pra
gyventi, 1884 111. žmonės pa-

singumo ir skrupuliatiškai ai
škindama Statuto ir Konven
cijos nuostatus, Lietuva gali 
būti tikra, kad teisėtus jos 
žygius pripažins ir aukščiau
sioji pasaulinė Teisingumo į- 
staiga, Ilaagos Tribunolas. 
Dvi bylas jau turėjo Lietuva 

j Ilaagos Teisme ir abi laimė
jo. .

Tad visi Trečiojo Reicho 
propagandos organų gadini
mai signatarais nepagrįsti o 
siekia tik pakirsti mūsų at
sparumų, demoralizuoti klai
pėdiečius. Tatai privalo įsi- i 
dėmėti visi lietuviai — tink 
Didžiosios tiek Mažosios Lie
tuvos. Gindami savo teises ir 
gyvybinius interesus privalo
me būti tvirti ir ištvermingi 
ir nepaisyti jokių gąsdinimų 
bei bauginimų.

2 karves, duoti daržo 
sieksnius malkų.

Dabartinė graži Suginčių 
bažnytėlė statyta 1911 m. ir 
nuolat puošiama kruopštaus 
vietos klebono žemaičio kun. 

AKIŲ GYDYTOJAI:

jas varpas ir kita liudija, kad 
Suginčių parapijiečiai yra gy
vi Bažnyčios nariui. Mirdama 
Pilsudskienė prašė, kad jų pa
laidotų Suginčiuose. Ir ištiesų 
jų ir du mažučius jos vaikus 
palaidojo ant šventoriaus skle- 1 
pe. Viršui skiepo yra medinė ' 
tvorelė ir kuklus kryžius. ‘ ‘

Pagal maršalo Pilsudskio 
testamentų, po jo mirties ge-, 1 
gūžės 17 d. atvyko iš Vilniaus; 
adv. Krzvžanauskas ir redak-Į

('Tęsinys 5 pusi.)

DR. VAITUSH, OPT.
lieti; via

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
erti priežastimi galvos skaudėjimo,
• valgi mo. aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akintua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalš atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v 
Nedalioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METįĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

S'

4?

DR. JOHN SMETANA

OLD PEOPLE fi 
way to keep br<

wholesome
Halitosis (bad breath) ąuiekly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
Zlther bccau®e of stomach disturbancea, food 
fermentatlon, or the wearing of falše teeth, old 
people frequently have halitosis (bad breath). 
No wonder others consider them a nuiaance.

Būt now Science has found that the regular 
ūse of Listerine will often overcome offensive 
mouth odora due to the fermentation of tiny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plato 
surfacca.

This safe antiseptic and quick deodorant 
worka ąuiekly. It cleanses mou'h, teeth, and 
gum surfacea. Halts fermentation and putre- 
faetion, a m a jo r cause of odors, and thca 
counteracta the odora themselves.

Try using Listerine every two or three daya, 
See how much more wholesome it leavea your 
mouth. How it aareetens your breath. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

LIETUVIAI DAKTARAI:

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Piatt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 1 
Valandos nuo 9:30 ryto iki Į

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

Phone CANal 0523

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0402

Tūkstančiai laidotuvėse. — Oklahoma City? Okla., kapitolius, kuriame buvo pašarvotas Wiley Post. Sako
ma tai buvo didžiausios Oklahoma valst, istorijoj laidotuvės. (Acme Photo).

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office [

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Artesian Avė.

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

Tel. CANal 8128

DR. 6.1. BLOŽIS
DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Narnų tel. PROspeet 1930

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road 

(K tmpea Leavitt 8t. j 
Valandoe: Nno 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutart)

Tel. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis lr NedSIlomls pagal sutari) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 786 8

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0038

Ofiso vai.: 2—4 lr 8—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14
Res. VICtory 2343

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

ĮVAIRŪS E

DR. J. E. SIEDLINSKIS
OYDYTOJAS lr CHIRUROAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas

Oaa X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 

l Tel. Office Laf 3650; res. Vlrg. 0869

DAKTARAI:

OYDYTOJAS lr CHIRUROAS
4fi31 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARda 0994 
Rez.: Tel. PLAza 2400

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURICE KAHN
OFISA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 iki 12 

valandai dienų Telefonai MIDwųy 2119
Vųlaados:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr T-S
Nedėllomla BUO 10 Iki 12

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

Otllcs Tel. HEMiock 4848 
km. Tel. unuvenm o«i7

6924 tt. TAEMAN AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS
Z42B V». MAUMUETTE KUAJJ 
UIDITujab ir CHIKUKOAM

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomla auslt

Dienomis Tel. LAFeyette 57 98 
iNaktlmta Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Gftice: 2b43 VV. 47th btreet 
Vai.: 2 Iki 5 popiet, i iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutartj

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 19 rytai* ] 
Iki I popiet — ė Iki 8:20 vakare 
Nedalomi* nao 11 ryto Iki 1
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Po 10 Metu Į Pacifika Maudytis
' Rašo A. V.

(Tęsinys)
Vadinasi, įsitikinom senuo

lių patarlę: “tiesiog arčiau — 
uplink greičiau”...

iki Barstow turėjom puikų 
kelių. Tai ne tas, kų 1925 ma
tais važiavom. Visur pastebi
ma CCC ranka...

Iš Barstow paėmėm 91 ke- j 
lių į Las Vegas. Tyrai, tyrai, 
tyrai. Žemlapy įžymėta mie-' 
steliai, bet privažiavęs jų ne
randi. Vien gasolino stotis, 
neva “su visais patogumais”, 
su 500 gyventojų. Maždaug 
kaip Laižuva.

Tarpe Barsto*’ ir Las Ve
gas nėra dirbamų laukų. Re
ta kur matysi medelį prie ko
kio nors upelyčio, ar šaltinė
lio. Mes važiavom California 
tyrais, kurių aukštuma nesie
kė nei 500 pėdų virš jūros 
paviršiaus. Netoli Nevada va
lstybės, įvažiavom į kalnynus, 
bet ir jie siekė tik apie 4,(XX) 
pėdų. Vėliau mes nusileidom 
porų tūkstančių pėdų ir taip 
ritomės iki Las Vegas. Už 
Las Vegas, į pietryčius yru 
garsusis Boulder Danį ir nau
jai išsistatęs miestas Boulder 
City, su 5,000 gyventojų. Tie 
gyventojai, tai “damo” — 
tvenkinio darbininkai. Kų jie 
padarė, kų išstatė — nei ap
sakyti, nei aprašyti. Įsivaiz
duokit sau didžiulius, aukštus 
uolų kalnus ir tarpe jų tekan
čių didžiulę, sraunių upę Co- 
lorado, kuri užtvenkta ir tas 
užtvenkimas išsiliejo ežeru,
115 mylių ilgio ir kai kur ke
lias mylias pločio. Colorado 
upė pateko į silpno žmogelio i 
rankas ir jos srovė valdoma 
su guzikėliais...

Tas milžiniškas tvenkinys 
gamina elektrų, kuri laidais 
nuvesta į pat Los Angeles ir 
ten sunaudojama. Keturis ši
mtus mylių vedama laidai! To 
dėl Los Angeles mieste pigi 
elektra.

Boulder Damas kainuos virš 
165 milijonai dolerių. Vien 
geležies — plieno bus sutal
pinta šimtas dvidešimts mili
jonų svarų. Cemento — pus
šešto milijono bačkų. Jei tie- 
stume vieškelį iš Miami (Flo
rida) į Seattle (Washinglon), 
tai to cemento užtektų keliui 
išlieti. Tvenkinys turi 752 pė
das aukščio. Aukštesnis, negu 
buvę Chicagoj Pasaulinėj l'a- 
rodoj bokštai. Tas tvenkinys 
sudarys didžiausių, dirbtinų, 
pasauly ežerų, kurio vande
niu, gulėtų naudotis visa pa
saulio žmonija po du galionu

GEN. GR1GALIŪNUI-GL0- 
VAGKIUI50 METŲ

(gorčių) į dienų per du mė-į Atsargos generolas Vincas 
nešiu. Jeigu l»o vienų bliijo-, Grigaliūnas - Glovackis gimo 
nų galionų leisti į dienų iš Jėzne, Alytaus apskr. Jo jau- 
tvenkinio, tai imtų 29 metai nystė buvo varginga, nes MJ-
laiko, kol ištuštintų. Tvenki
nys turi gylio 650 pėdų. Tas 
milžinas turės tiltų 43 pėdų 
pločio ir 1180 pėdų ilgio, ku
ris sujungs Arizona valst. su 
Nevada.

Viskų aprašyti negalima, 
nes imtų perdaug laiko ir po- 
pieros... Reikia už metų - ki
tų pūčiam nuvažiuoti ir pa
matyti tų didžiausių pasauly 
inžinieriaus kūrinį. Kito to
kio niekur nėra. NiagaraI
Falls, Musele Shoales ir ru
sų “Dniepostroj” sudėjus be
ndrai neturės tiek galios ga

vai buvo neturtingi. Mokyda
masis be jokios piniginės pa
galbos, 1903 m. eksternu iš
laikė egzaminus už keturias 
klases (eidamas jau aštuonio
liktus metus). Neturėdamas 
galimumo mokintis toliau ir 
sulaukęs šaukimo į kariuome
nę, jis įstojo į Vilniaus Karo 
mokyklų, kurių baigęs, rusų 
valdžios buvo paskirtas kari
ninku į Turkestanu.

Pasauliniame kare dalyvavo 
keliuose mūšiuose ir buvo su
žeistas.

Po rusų revoliucijos, 1918
minime elektrikos, kiek vie- m. rudenį grįžęs į Vilnių, sto
nas Boulder Danį. Didžiulė 
Colorado upė dabar bus ion- 
troliuojama ir nepridirbs tiek 
šposų savo potvyniais. Pir
miau ji septynias valstybes 
nuskriausdavo pavasario pot-

jo savanoriu j savo armijų, 
kurios tebuvo vos keli žmo
nės. Tuoj buvo paskirtas pir
mojo pėstininkų pulko vadu.

Suorganizavęs ypatingai su
nkiose sųlygose pirmųjį pul-

vyninis. Ir gerai kad tokį “ne-1 kų, buvo paskirtas organizuo- 
vidonų” žmogus pasikinkė, ti antrųjį. Suorganizavo ir šį.
nes jis buvo jam žalingas...

Trumpai buvoję prie tven
kinio, apžiūrėję ir nufotogra
favę, grįžome atgal į miestų. 
Apsibūti nemanėm, nes mies
telis atrodė “plikas” ir neįdo
mus. Jis yra atstume nuo ve- 
nkinio, apie 8 mylios, kurias 
pėkščias nesuvaikšč.iosi, o va
žiuotam nepatogu: daug už
sisukimų, didelė pakalne ir i 
dulkių debesys. Be to — kar
šta saulutė kepino pakaušius 
be jokio pasigailėjimo. Gi Ka
lnus užlipti, yra 1500 p<xių 
aukščio. Akmeningos pakran
tės. Mes grįžom į I^as Vegas 
ir iš ten važiavom į Death 
Valley.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimai*

Laidotuvių šųlygoe

PEPublic 83AO I

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULJman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

EMIL DENEMARKŪS

CHICAGOJEčių. Čia vietos klebonas atlai
kė gedulingas pamaldas, pa
sakė lietuviškų pamokslų ir

(Tęsinys nuo i pusi.) lenkUkai Padėk»j® »ž 100°- 
Į ties litų aukų bažnyčiai. Rei- 

lo kapo. laip pat buvusios Į kia pažymėti, kad kun. Biels-
dvi ponios iš Ukmergės irgi kis yra žynius pamokslinin-I", f,’ . * 7 .” *7
pasiemusios žemių, kur jas dt- kas, ir net tuos kelis padėkos 
jo nežinia.

IŠ KUR IŠVEŽĖ A. A. 

PILSUDSKIEN?
shoulder), kaipo “patraukian
čių” mėsų.

Tuojau teko išvykti į frontų.
Teko dalyvauti mūšiuose su 
visais trimis priešais — bol- i pasakojimų,
ševikais, bermontininkais ir 
lenkais — ir visur sėkmingai.

C. I. Me Reynolds iš Wash- 
ington paskirtas veikiančiuo- 

<ju regijonalui direktorium Fe-

BUS IŠLEISTI WTLL RO
GERS PAŠTO ŽENKLAI?

y ir. . , , . • nois, Indiana, lowa ir Wis-zodzius lenkų korespondentai • .v r 1 J 4. * ... , . consin valstybėms.Birželio 1 d., anot žmonių palaike lenkišku pamokslu.
Suginčiai virto

maža Varšuva. Apio 20 auto-
Bužnytėlė netalpino Lietu

vos sulenkėjusių bajorų. Buvo

Pasibaigus kovoms dėl ne- mažame miestely. Visur ska 
priklausomybės, Glovackis ku- n*ba lenkų kalba. Lš Lenkijos 
rį laikų dar buvo Kauno įgu
los viršininku. Tuo laiku bu-

busų ir automobilių vos tilpo atvažiavęs ir mūsų valdžios 
atstovai palaikyti tvarkai, ta

vo pakeltas į generolus ?r iš
ėjo į atsargų. Jau sulaukęs ži
lo plauko baigė gimnazijos ku
rsų ir Vytauto D. universite

čiau vieni su kitais nesikal- 
atvažiavo du atstovai: Kada- bėjo.
nacy ir kap. Lcpeckis ir atsi-1 Su(lfję karstus j ta|n tyčia 
vežė tris nepaprastai puikius autobu8^ į5siveM
metalinius karstus, maišalo 
motinos ir brolių palaikams.
Tame pačiame fotorale skir

to "teisių fakultetų. Kurį laikų j tame motinos karstui, pinniau į ~uprasti<
praktikavosi Kauno apygar- buvo pervežtas maršalo kū- 
dos teisme. Šiomis dienomis nas i Krokuvų. Lavonai buvę 
Teisingumo ministerio paskir- palaidoti dviejuose karstuose, 
tas advokatu. . kurių pirmasis jau sutrūnėjęs.

mūsų sostinę Vilnių. Dar ilgų 
laikų po to sugintiškiai tarpu
savy uturiavosi ir daug ko

T. J.

PLATINKITE “DRAUGI”

'dry
BRITTLE 

u„ A STREAKED

C1MĖM HAMk
Whatever your bair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint urill cvmct it.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

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

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

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

Miil tbii mpH tciik o /ttrwr-«ar£ arm*t lf j 
Asrfr ttJ m urill trul H rsftrrs A, 
witb urr fm CLAIROL žrss/strMC

M VIS L Y K ING. <
HAIR BEAUTY GUILD
126-1)2 W«u 46<h SerM*. N«w York Cit,

Narna................................. . .....................

..................................

O t,.........................................
Mr Beauty Skop...........................................

Armour’o kompanija šiomis 
dienomis atpirko Jacob E. De
cker and Sons pakaimes Ma- 
son City, lowa. Užmokėjo $3,- 
750,000.

New Yorko alst. atstovas 
Corning įnešė parlamentan re
zoliucijų, kad būtų išleisti at
mintiniai Vili Rogers pašto 
ženklai. Jų pardavimo sėk
mėm pastatyti jam Washing- 
tone paminklų.

Meat Council of Chicago ri
nkos informacijų komitetas 
šeimininkėms pataria šiuo me- j 
tu pirkti avienų mėsų (lamo

SEBfK ZII.AS

vartokite Valoratone ant savo plau- 
. kų. Naturale spalva atnaujina žilus

nublukusius plaukus. Be kvapo, ne-
. riebus, nedažantis, nenusitrins, ne- 

Kai kUriG , kenks gurbanavimui. mareel
perlnanent waves. Palieka plaukus 

Specialia

KAUNAS. —
• ii* a • a -* i niauriu xpirkliai ls Lietuvos J RytprU | žvilgančius ir minkštus

... ... . . . . . . prirodymo pasiųlymas: didelis >2.00Todėl sudėję visus tris į nau-įsius jau įsveze apie 20,000 palietas už tiktai >1.00. užsisaky- 
. , . y_ . ., v I, -»• kitę Šiandien ir sutaupykite >1.00.jus karstus, sunese Į bazny-1 kg. vėžių.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aoUtaaaio rfiUaa paminklų b

Snviri 50 matų prityrimo
o

Pirkite Mariai U dirbtuvių ir 
taupykite pinigu

lies atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Ohicagoa Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
FAHnmę disbžjai

Specialistai ilkalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių. .
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešiaa kartaa. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytas aus 
didžiųjų vartų

HILLSIDE ILLINOIS
Trys telefoaiali 

Rea. PKTC8AOOUA MII

Offleet

PLATINKITE “DRAUGĄ'

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba kl- 

I tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
i nesveikas, atgauna savo jėgas, svei

katų ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
.>0 to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svel-

ha kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
ar,,a naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 

senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletu dienų Jūs pa
stebėsite didelj pageri n i mą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyCiose. Nepriimkite pamėgdžlo- 

Ptnigai sugrąžinami Jei nesate pa- Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
tenkinti. Arba siųskite dėl pakleto jlmų. Niekas kitas Jums nepagslbee 
iSmčginimui įdedant 10c. už paštą, taip kaip NUGA-TONE.
J. Skinrler, Dept. Sd., P.O. Bos 241, — Idealų Uuosuotoją vidurių 26c ir 
Clinton, I n liana. 6«e

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |

Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika1

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

G68 West 18th Street 
Phone CANal 6174J. F. Hadais

S. M. Skndas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1646 West 46tli Street 
Phone BOUlevard 5203

1. F. Eudeikis 
Lacbawicz ir Sumiš

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

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Lt 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS Pranešimai

MOKYKLA KAIP IR NAUJA
BRIGHTON PARK. — Vai

kučiai sugrįžę N. P. Panelės 
Šv. parapijos mokyklon visai 
nepažins senosios mokyklos 
kambarių.

Su parapijos komiteto pa
galba (prieky buvo N. Šepu
tis ir K. Pakeltis), per perei
tas savaites pastoviai dirbo, 
remontavo mokyklos kamba
rius. Visos sienos ir lubos nu
dažytos: lubos šviesiai gelto
nai, o sienų apačios rudai. 
Mokyklos suolai nuvarnišuoti, 
taip pat ir grindys.

Ne vien parapijonai, bet ir 
vaikučiai džiaugiasi nauja, 
gražia mokyklos išvaizda. 
Šiam darbui finansinės para
mos davė šių metų du pikni
kai. Iclius

VALGYSIM SVIESTI 
SVEIKI! KARVIU

Naujomis taisyklėmis, ku
rios užvakar įėjo į galę, Chi
cagoje sviestas bus parduo
damas padarytas tiktai iš 
Smetonos tų karvių, kurios 
sveikatos departamento bus 
pripažintos visiškai sveikos. 
Svarbiausia to priežastis —• 

1 sulaikyti įvežimų sviesto iš 
toliau, nes Cleveland, Cincin 
nati ir kiti miestai taip pa
reikalavo, kad sviestas būtų 
daromas, tik iš pripažintų 
sveiku karvių Smetonos.

PRAŠALINTI DU POUC- 
MONAI

VARGONINKAMS SU
TIKTI BANKIETAS

Už kelių dienų grįžta Chi
cagos vargonininkai. Vyrų 
Sasnausko vardu choras, va
dovaujant prof. A. Pociui, vi
suose koncertuose, kurie įvy
ko Detroite, Pittsburghe, Pit- 
tstone ir Philadelphijoje, su
žavėjo klausytojus.

Rugp. 28 d., Auditorium 
viešbuty, vidurmiesty, rengia

Du policmonai: A. Hammer, 
patrolmenas Stanton Avė. sto 
ties, ir J. Graham, pirmo dis- 
trikto, prašalinti iš pareigų. 
Pirmas kaltinamas už norėji
mų prievarta išgauti iš vieno 
saliūnininko $1,200, pastara
sis už girtavimų ir grųsinimus 
kitam saliūnininkui.

LENKĄ APGAVO

TOWN OF LAKU — Lab
daringos Sųjungos 1 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, rugp. 26 d., 7 vai. vakare, 
mokyklos kambary.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Reikės pasitarti apie Centro 
išvažiavimų, kuris įvyks rūgs. 
1 d. Valdyba.

Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugp. 28 d., Fellowship House, 
831 W. 33rd PI., 8 vai. vau. 
Visos narės kviečiamos atsi
lankyti. Rašt. S. Wodman

ŽINIŲ ŽINELĖS
Visų savaitę, pradedant ru- 

| gsėjo 1 d. Catalpa gatvėje, 
tarpe Ashland ir Clark (North 
Side) bus didelė švedų šven
tė: koncertai, tautiniai švedų 
šokiai atvirame ore ir t.t.

Melrose Parko policijos vi
ršininko žmona Anna Leese- 
berg patraukė į teismų Pixley 
ir Elilers valgyklų operato
rius vidurmiesty. Reikalauja 
$50,000 atlyginimo. Valgyda
ma paštetų (pajų) ji suvalgė 
gabalų stiklo. H. Christmann, 
649 Writhgwood Avė. patrau
kė į teismų reikalaudamas 

($10,000 Eitel valgyklų (No-

Pas George Pokoj, 12349 , pat suvalgė gabalų stiklo
Wallace St., anų. dienų atėjo -----------

mas sutiktuvių bankietas, ku-1 nepažįstami siūlydami Po-
riame dalyvaus daug įžymių i k°j pirkti namų. Su savim 
svečių ir po du valdybos na- j atsinešę valyzėĮę, kurioj sakė 
riu iš kiekvieno Chicagos lie-, randasi $2,300 tik gautų iš
tuvių parapijos choro. Jie pa
sitiks savo chorvedį.

Kviečiame visų dalyvauti 
šiame bankiete ir pagerbti 
veikliausius Chiragos muzikus 
- vargonininkus bei Sasnaus
ko choro narius. Po bankieto 
bus šokiai. Įžanga $1.25 asm.

Ieva Lukošiūtė

IŠVAŽIAVO GIMINIŲ 
- APLANKYTI -

BRIGHTON PARK. — Pra
eitų ketvirtadienį Jonas ir 
Anastazija Aušrai su Anasta
zijos tėveliais Gužais, išvažia-

Lenkijos nuo dėdės, prašė nu-

Krinta kai rudeny medžių lapai. — Italijos karo 
lauko ligoninė Rytų Afrikoj užpildyta kareiviais, ku
rie dėl karščio ir tropiško klimato krinta kai lapui nuo 
medžių rudens metu. Italijai tuo būdu daromi dideli
nuostoliai. (Acme Photo)___________________________

REIKALINGA PARDAVĖ JŲ I Ruble St., nubaustas 10 die-
Vyrų ir Moterų 

Geras Komisas ir Bonus
Parduoti B’Youthful Pro

duktus: North Sidėj, Brighton 
Parke, 18th St., Town of Lake, 

. . . . t- . • ,Marquette Parke, Bridgeporte,
rth Westem stoty). Jis taip j Roselande, West Pullmane, Ci- 

ceroj, South Chieagoj, Melro
se Parke.

18 moterų, delegačių Wo- 
men’s League Against the 
High Cost of Living, iš Detro
ito, sykiu su Chicago delega
tėmis iš Conference Against

rodyti saugių vietų pinigams High Cost of Living atlankė 
padėti. Pokoj pasisakė pas jį Stock Yardus reikalaudamos,
esu saugi vieta, nes ir jis tu
ri susitaupęs $2,000. Bet sau
gios vietos dar neužteko. Ne
pažįstamieji pareikalavo jo 
$2,000 garantijos. Pokoj savo 
pinigus užstatė ir nepažįsta^ 
mieji valyzėlę su $2,300 sau- 
gion vieton padėję išėjo. Vė
liau Pokoj vai y žėlė j rado vien 
popiergalius. Jo garantija 
2,000 taip ir dingo.

kad mėsos kainos būtų numu
štos 20 nuošimčių. Mėsos kai
nos yra pasiekusios karo lai
ko kainų aukštumų. Detroite 
moterys veda “straikų” prieš 
mėsos vartojimų. Norima ir 
Chieagoj tokį “straikų” 
kelti.

iš-

SUCH 1S LIFE—

SNAP-SHOOTING THE MILLENIUM 
•Malame, I thlnk this 3% wlll be ąuite large enougb ior yoj.“ 
“X thln1, I better take the four. I Just won’t be uncomJortable.**

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 AUTOMOBILES

TAI TAU IR PŪLICE DOG

Groseminkas Vasyl Korpan, 
7214 Greenwood Avė., patrau
ktas teisman pas teisėjų F. 
Borrellį. Kaltinamas apgavi
me Illinois Relief Emergency

Prieš kiek laiko Marian Co
V° n”,j",,Pontiae aplankyti;leman’ierė,6417Kenwo<x!av., 
gimines Wisconsine ir Minne-! ... ...... , __,. i nusipirko policini šunį. Uzmo- 

J * kejo 2o0 dol. Anų dienų i jos
£aTn?’,. ... ... 'butų įsilaužė plėšikai. Netu-

Lmkim laimingos kelionės. ! ., . , ... ..® Į reuami laiko gnozti, pasiten
kino šuniu, kurį su savim iš
sivedė.DAUGIAU BIZNIO

WEST SIDE. — Simano, 
Daukanto Spulka naujoj vie
toj, 2202 W. 22 st., turi ne 
vien geresnį ofisų, o ir dau
giau biznio daro. Į trumpų 
laiko po persikėlimo gavo ke
letu naujų taupytojų ir pa
duota 10 aplikacijų pasko
loms.

Ypatinga, kad nauji kosto- 
meriai daugumoj yra svetim
taučiai. Jie gerai ištaria spul
kos vardų. Bizniui didėjant 
spulka siųs į Washingtonų 
reikalavimų daugiau pinigų 
atsiųsti. Mat spulka yra fe- 
deralizuota ir pinigų iš Wash- 
ingtono gali gaut kiek tik no
ri. šėrininkas.

nų į Brideville ir 25 dol. pi
nigais už reckless važiavimų 
automobiliu. Už tokį pat “du- 
rnavojimų” 2 dienom į Bride
ville ir 25 dol. nubaustas ir 
M. Cerengella, 22 m.

B’YOUTHFUL COSMITIES Į 
COMPANY

3162 South Ashland Avė.
Tel. Laf. 2028

i BIZNIERIAI, GARSINKITĖS

Muz. J. Brazaitis iš Phila
delphia rašo, kad vargoninin
kų ekskursijai visur gerai se- j 
kasi. Bet už tai visi Chicagos j 
vargonininkai, buvę Centro 
Valdyboj, šįmet neteko “ci
nų”. Phila. liethviai, rašo, gy
vena labiau susikimšę, negu 
Chicagos.

Pasigražinimo salionų (bea- 
uty shop) savininkai susirin
kę Morrison viešbuty užpro
testavo prieš UI. valst. darbo 
departamento nustatytų ope
ratorėm algas $16.50 ir 45 vai. 
darbo į savaitę. Dėl tokių 
“aukštų” algų, sako, 2000 pa-

"DRAUGE”

EMIL DENEMARK INC.
- Vartotų Kary Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUTCK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujau.............$895
BUICK ’35, Club Sedan su trunk, garantuotas ..................... <825
BUICK ’35, 5 Sedan 47, garantuotas........................................<7»5
BUICK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant..................... $995
BUICK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant...................... <895
BUICK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant............................<795
BUTCK '33, 5 Sedan 67, tobulas, garant.................................... $«95
BUICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garar.t ................. $495
BUICK, '29, Z-4 Coupe, žemai apkatnuotas .......................... <95
BUICK H07 7 Limo. ScSi drat. ratai, eina O. K......................<225
CADILLAC '30, 7 Sedan, pertaisytas ........................................ $.395
CADILLAC '30, 7 Sedan. labai puikiam stovy ..........................<495
CADTI.T.AC '28, 5 Sedan. gera vertenybė ................................... < 95
DOPOE '28, 5 Sedan, žemai apkatnuotas ............................... <85
HUDSON. '29. 5 Sedan. bėga O. K............................................... < 95
LA SALLE '31, 5 Sedan. puiki vertybė..........................................<495
LA SAULE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai .......................................... <345
LA SAULE '29. 5 Sedan. drat. ratai .......................................... <195
LINCOLN '30. 5 Sedan, labai pulku............................................... <295
NASH '32, 5 Sedan, geras mažas karas ...........................<265
OLOS '30. 5 Sedan. 2 dury, geroj tvarkoj ...............................<225
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy- ..................<875
PACKARD '31. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................. <395
PACKARD '30, 7 Sedan. puikiam stovy ............................. <325
PTERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...............................<195
PONTTAC '34, 4 Durų Sedan, kaip naujas ..............................  <495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

1936 RADIO PARODA
Pamatykite pas Budriką 

vieną šalę kito
PHILCO
ZENITH

GENERAL ELECTRIC
ir kitokius.

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

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

Tel. Boulevard 4705-8167

Commission $103 sumoje. Kor- 
pan išpildydavo orderius gau- į sigražinimo salionai bus pri- 
nantiems pašalpų iš valstybės versti išeiti iš biznio.
pašalpos fondo. ---------

____________ Kriminalio teismo džiurė
nuteisė Ernestų Schneiderį, 39 
m., 1432 N. Ia Šalie St., nuo 
1 iki 14 m. į kalėjimų už ak- 
sidentų su automobiliu. Teis
mas rado, kad jis jau buvo 
sykį baustas už suvažinėjimų 
žmogaus 1923 m.

V. Malinovskis, 23 m., 1423 
N. Leavitt St., atiduotas gra- 
nddžiurei už stfvažinėjimų se
nos moters.

A. Kominskis, 33 m., 1714

Žinoma veikėja Monika Gu- 
rinskaitė leidžia atostogas Mi
chigan valstybėj. Visus svei
kina iš New Buffalo, Mich.

“Draugo” Ekskursija Gražiai Priimta
KARTU SU JA ATVYKO IR AMERIKOS LIETUVIAI 

SPORTININKAI

Rugp. 9 d. į Kaunu trauki
niu atvyko didelė Amerikos 
lietuvių dienraščio “Draugo” 
suorganizuota ir redaktoriaus 
Leonardo Simučio vadovauja
ma ekskursija į pasaulio lie
tuvių kongresų. Kartu atvyko 
ir Amerikos lietuvių sporti
ninkai, kurie dalyvaus kon
greso sporto šventėje. Atvy
kusieji Amerikoje turi gerų 
vardų ir jų dalyvavimas su
stiprins šventę.

rtininkus stoty pasitiko vyr. 
Ateitininkų vadas, prof. dr. 
Pakštas, vyr. “Pavasario” 
fed. vadas, dr. Leimonas, DU 
LR atstovas, daug studentų 
ir šiaip visuomenės. Atvyku
sieji su kauniškias nusifoto
grafavo, o visas sutikimas nu
filmuotas.

Bendrai, susitikimas su už
jūrio broliais buvo nuoširdus, 
ir jie patenkinti iš stoties iš-

Budriko radio programai:
WAAF. 920 k. Nedėlkanla nuo 5 
vai. Iki 5:30 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 8 
vai. Iki 8:45 var. vakare.

JOJ IN P. EWALD
I OANS and INSURANCE

Jfigu rrikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
i:\si IM -..H',

“Draugo” ekskursijų ir spo siskirstė pas pažįstamus.

PAIEŠKOJIMAS LIETUVIAI ADVOKATAI:
' Paieškai! Gedminų Ignaco 
ir Jono. Kilę iš Acieinu, Tau- 

, ra erės an«kr. Atsišaukite:
KAZIMIER. STULGINSKIS 

R. R. 3, Danville, UI. 
REIKIA DARBININKU
Reikalingas pardavėjas (sa- 

Jesmonas) pardavinėti Citizen 
! Brpwing Co. alų. Atsišaukite
6123 So. Laflin., J. A. Thomas. 
nirm 11 vai. ryto arba 803 
East 63rd St. tam 11 vai. ry
to ir 2 vai. popiet.

PARDAVIMUI BIZNIAI
CJrnžInujBtoU Taverna K'-nosboJe. pul- 
klaunlna flkečerlala, 8 kambariai gy
venimui vlrSui. PnralduoH už puse 
tikron vertės. Kainova $15,000. 4 nr 
5 t nustenėtai bua priimta kalno |- 
mokėilmna. Palūkanų* galima išmo
kėti lengvata mokraėlnla Namas la
bai modemiškai, nu karStu vandeniu 
Mtdomaa. ____

C. B. TAVERN 
2301 — 52n>1 St. 
Kenoeha, Wla.

Rez. 1469 No. Paulina Rt.
Pilone ARMitage 9590'

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1999 — FRAnklin 6999
188 W. Randolph St.

Chieago

JORN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandoa kaadlen nuo 9 Iki 5 

Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyėloa 
vakaroja 6 Ikt 9 

Telef omas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RF.PuhlIe 9600

' Parsiduoda trumpu laiku 
bučernė ir grosernė geroi vie

Telephon.: BOUlavard 3806

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

. . . . .v , J.,- y. .. 4631 SOUTH ASHLAND AVENUEtoj. Atsišaukite dėl sužinoji- Ree. tsit s. rockwell st.
U)O. I Telephone: REPublic 9723

OO1 (braol I 1227 8. 501h AVĖ., CICERO1 yui west dora Street 1 Telephone: CICERO 5395

f_____CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tek REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ #7.00 J


