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DAUGIAU LAIMĖJO MU KORTININKAI
DUKART SUPLIEK RINKTINIAUS1AS

KREPŠIASVYD2I0 ŽVAIGŽDES
Keturi jau grįžta Amerikon - 

kiti dar pasilieka

DU SPORTININKAI PASILIEKA LIETU
VOJ MOKYTOJAUTI

(Kablegrama Amerikos Lietuvių Olimpiados Komiteto 
pirmininkui adv. J. Bagdžiunui-Borden)

KAUNAS, rugp. 25. — Užsibaigus olimpiados rung
tynėms kongreso metu, Kaune , suorganizuota krepšlasvy- 
džlo (basketball) komanda Iš rinktiniausių Lietuvos spor- 
tlntakų, kurie sudarė taip vadinamą “all star” komandą 
arba “team.” Su minėta žvaigždžių atletų komanda ame
rikiečiai basketboiininkai turėjo du susirėmimus ir abu 
išlošė. Pirmą laimėjo 57 prieš 21, o antrą 62 prieš 8.

Jonas Knašas ir Kastas Savickus pasilieka Lietu
voj mokytojauti sporto srityje. Kraučiūnas-Krause, Lau

ŠIANDIEN VISI DOMISI SUEZO PERKASU MUSSOLINI NORI HIOPUA UŽIMTI
IR KOLONIZUOTI

«-------------
Dar kartą pareiškia, kad niekas 

negali kištis į tą žygį

ITALIJA IŠVEŽA SAVO 
REKORDUS Iš ETIOPIJOS

ADDTS ABABA, Etiopija, 
rugp. 26. — Italijos pasiun
tinybė šiandien iš čia pasiun
tė vienatiniu geležinkeliu į 
Djibouti, prancūzų Somalilan- 
dų, 62 dideles aklai užkaltas 
dėžes.

T, X « -J • X J ,• X- V1L x • •- TX X- •- »• • X Pasiuntinybė tyli apie tų, Port Said miesto dalis, ties Vid’urzemių jura. Is šios juros per sį miestų vra jejimas . * '
raltls, Sedvllas Ir Lukas išplaukia Amerikon laivu Čham- I8“*1“ Per,kasa"’ karta* naudojasi Italija kariuomenės, ginklų ir karo medžiagos siunti- '^• e «»“"a ™prM , 

’ ---- - r jmui. Anglija pasiryžo saugoti sį perkasų. Yra sumanymas perkasų visiškai uždaryti Ita-ĮKau lH1 siunčiami naių pasiun
Kiti visi sportininkai pasilieka dar Lietuvoj, nenori ' įtarius perkasų, Italija negalėtų kariauti sn Utopija.________________________

grilti, Lietuva jiems tatai palinktu VisibOtę pasilikę i.-,
(Acme Photo). tinybės rekordai, kad karo

-LONDONAS, rugp. 26. — 
Italijo-s diktatorius Mussolini 
šiandien dar kartų įspėjo T. 
Sųjungų ir Angliju, kad jos 
nieku būdu nesikištų į italų 
žygius Afrikoje, kadangi Ita
lija su visomis karo pajėgo
mis ginsis prieš tos rūšies pa
sikėsinimus.

Mussolini taip pareiškė Dai
ly Mail korespondentui paty
ręs, kad Anglija siunčia dau
giau kariuomenės Malta sa
los apsaugai.

Mussolini pareišMfs, kad jei

gesniam laikui, jei ne reikalai verstų grįžti.
JONAS JUŠKA, sportininkų vadas.

SPROGIMAS VANDENS KOSIMO 
STOTYJE MICHIGAN EŽERE

VIENAS DARBININKAS ŽUVO, 8 
SUŽEISTA

T. Sųjungos taryba panaudo- 
laiku juos apsaugojus nuo pa- (n„.
grobiam ir sunaikinimo. Su-; niatytaa hananles „ž sutaWi,

rio stotyje, Michigan ežere, už 
pusketvirtos mylios nuo kraš
to. Vienas darbininkas žuvo 
ir 8 sužeisti. Tarp sužeistųjų 
yra Stanley Mažonas (Mizo- 
nes, 56 m. amž. 6459 W. 61 
gat. Jis sunkiai apsvilęs. 

Žuvęs yra T. Cleary.

washingtone laukia
mas BOLŠEVIKŲ

ATSAKYMAS

NESAMA PARTIJA
BERLYNAS, rugp. 26. — 

Westfalijos nacių laikraštis 
Westfaelische Landeszeitung 
puola katalikus, kurie esu ne
ištikimi vokiečių tautos vadui 
ir todėl esu krašto “išdavi
kai”.

Laikraštis pareiškia, 
katalikų politiška centrinė 
rtija panaikinta, bet tf^r'parĮ 
tijos dvasia užsilikusi gis* ka
talikus.

VALDYBA DALYVAUTI RINKIMUOSEkad,^^°- m, it.,>j» ..iyra ir svarbiųjų dokumen- tai kovotų su ginklais, išėjusi 
iš T. Sųjungos. ..t#""

Diktatorius pažymėjo, kad
tų). J. E. arkivyskupas J. svetimšalių, tarp kurių yra j Italija pildo visdš tarpUttti- 
T. McNicholas, O. P., išleido ir italų seserų vienuolių, ku- nes sutartis, kad išlaikius tai- 
ganytojiškų laiškų apie tai, rios dirbo katalikų misijose kų Europoje. Kas kita yra Ą- 

minlnkas, kun. P, M. juras, Į ka(į katalikai dalyvautų bai- ir dabar iš Etiopijos atšau- frika. Ten italų’žygiai yra I-

Kunlgą Vi«nyhė&-centro 
valdybon išrinkta šie kuni
gai:

Kun. K. Urbonavičius, pir-

sekretorius, kun. J. Simonai
tis, iždininkas, rr"

Tad laikraštis kviečia nacių 
valdžios organus, kad jie en
ergingiau imtųsi stelbti tų ka
talikiškų centrinės partijos už- 

Maskvos atsakymo į savo pro-j silikusią ir gyvuojančių dvaJran’ ta 
testų, įduotų sovietų vyriau-• sįą> kuri esanti kenksminga F1,'vn,T

WASHINGTON, rugp. 26. 
- U. S. vyriausybė laukia iš

;tų.
CINCINNATI O. (per paš- į miestų apleidžia daug

kiamos.

KARO PLANAI NELIEČIA 
ETIOPIJOS KOLEGIJOS 

VATIKANE

' talijos vidaus reikalas ir nie- 
is. Arkivyskupas pa j Ir žymi (la|l8 etiopie. kus pašalinis neprivalo kištis
kad kiekvieno kata <'?• __i -j?- * šin reikalam arba statvti*U5F

BOMA, rugp. 26. — Etiopi
joj vykdomi pasirengimai ka- 

tačiau Vatikane esamos 
Etiopijos kolegijos tas planuo

Sunkiai sužėisti: M. Mor- sybei dėl nepakenčiamos ko-1 nacionalsocialistų partijai ir.ja,nas karas neliecia- ko,e" 
rash, S. Mizones ir R. Inara-1 munistų propagandos šiame ‘ kraštui. '
ti. Lengviau sužeisti: A. Ma- krašte. ' „ , . ... . , ,
mrkievič, P. Sarkisiam, J., .. . . .x __ ; . Be katalikų nuo nac.ų daug jaunuoliai mokomi kunigais

m .i. 1 Žiniomis is Maskvos, bolse- tenka ir žydams. įvairiose Vo- mirirmicriaisiValsb, O. Herbel, T. Werzar- • x-- □ , «*. • • • mis,onier,ais-.. vikų laikraščiai nieko nerašo kietuos dalyse žydai suimami,
aV'H ‘ . . apie Amerikos protestų, tary- ir siunčiami į koncentracijos Šiandien šioj kolegijoj yra
Pavarde, „kr.,p,to., gal jo 15 auklėtinių, iš jų 8 etiopie-

pat nėra žinoma, ar sovietų gaviniosi su vokietėmis. 0 kiti iš gretimų E-
vyriausybė duos atsakymų A- _ , ..... ’.tiopijai kolonijų. Baigę reika-

Berlyno provincijos teismas iįngua mokslus jie bus pasių- 
paskelbė sprendimų žydų ad- Etiopijon misionieriauti — 
vokatų klausimu. Teismas pa- skleisti ten tikrąjį Kristaus 
reiškia, kad nors nėra teisė- mokslų. Nežiūrint to, kokia a

Igija yra sena įstaiga — pa-

savimuose renkant įvairiu 
valdininkus

- * * I ji /.ynu utuis pačių euupie- , * *
reiškia, kad kiekvieno katu/.^ apiei(lžia sįstinę, kad iš .šin rpikalan- arba statytį W 

liko pareiga yra dalyvauti rjn sugiradus gvveniniui tin kkias kliutis‘
kiniuose, nežiūrint rinkimų kaniesnes, mažiau pavojingas | Italija yra sutraukusi daū- 
svarbumo. ■ vjetas, nes prasidėjus karui i- g*au kaip 200,000 karių prieš

Anot arkivyskupo, rinki- talai lakūnai pirmiausia puls "Etiopiją, ir jie negali būt iš- 
muose dalyvauti turi įprasti iš oro šį miestų. Iki to laiko (ten atšaukti. Turi dirbti jiems 
ne tik pasaulininkai piliečiai miestas bus aptuštėjęs ir patsisk’rt^ darbų. Užėmusi Etiopi- 
ir pilietės, bet ir seserys vie imperatorius bus nusikėlęs ki-
nuolės, kurioms to aiškiai ne- tur. 
draudžia jų vienuolinio gyve- Į Čia jau neturima vilties, isaubu*’ Pare'f<k’a Balų d ik to
ninio tvarka ir taisvklės. kad kokiu nors būdu būtų iš-|tornl8.

Prieš įvyksiančiu, rinkimu, ™gt. karo, kadangi Itaiija' »«™d», kad Itaiija yra

I

1 jų. Italija civilizuos tų kraštų 
ir iš to bus daug naudos pa-

tarp jų yra iš lietuviškų.
Sprogimas ištiko’ acetyle-

nos kibirkščiai pakliuvus į ...... .x , x« >x ... Y- i menkai ir kaip greitai tų pa-,vienų safto įlinkimų, kur, 
kaip sakoma, buvo prisisunkę y *
naturalio gazo. I Spėjama, kad sovietai at-

Miesto inžinierius L. D., sakys, kad tarptautinis inter-
Gayton negali įsivaizduoti, 
kaip tas gazas galėjo patekti 
galiau šaftan ir tenai laikytis, 
jei visu šaftu laisvai sklando 
oro traukimas.

Užmuštas Cleary buvo į- 
trenktas stačiai ežeran ir na-, 
ras surado jo lavonų, Sužeis
tieji paimti į Passavant ligo
ninę.

Ši vandens košimo stotis y-

nacionalas veda propagandų 
visuose kraštuose, o sovietų 
vyriausybė nieko bendra ne
turinti su tuo internacionalu. 
Taip seniau išsisukinėta.

POLICIJA APGINKLUOTA 
DURTUVAIS

OMAHA, rugp. 26. — Vie-» 
tos policijos dalis apginkluo

ra nauja ir tik už 100 pėdų ta šautuvais ir durtuvais ir
nuo Harrisono tos rūšies sto
ties. Abi yra sujungtos tiltu.

Chicago majonas Kelly grį
žo iš atostogų.

pristatyta saugoti gatvėkarių 
patalpas, kad jų nepultų strei 
kuojantieji gatvėkarių darbi
ninkai, kurie jau ilgų laikų' 
streikuoja.

'eina iš 8-„jo šimtmečio. Joje vi, daugi.,, kuriuo,,,enė, prb
----- tai studijuoti padumta., ba, *

savumu klausimus ir patik- H J 1 •• «>•; nin+n v-r-o Vn• v.niu.1, fin ffia atkakliai gintis. Pačios .tl0PlJa K1 savo Plotu yra ko'
nnti statomų kandidatų tin- sofdin^ aDViink§!, eamina- ne tris kartūs didesnė už I-
kamumų. Jie savo balsais ne- apkasi, tinklas vadovau- ta,i^- Ita,ų ko'onizavimaa E-
turi daryti jokio kompromiso • P • J *> . tinniini būtu milžiniškni, navaj*n„; Sn ja»>t Europos karlnmkams. t,°P1J°J but^ mdlinuškas pa-
Hunoim n rikiai n .lili ”»"«!»'> parinktiuo, karino- l™irinin™ namie. B-
klansima, nepr,klaU.o pol,t,- siun,,iania >rčia„ į,., tiopija turi milžinišku, der-
k„ Niek,, h„d„ „ ™,„oksl,.1 f liūgo, žemė, plotu,, kurie ,U-

čiai tik šaukias įdirbimo, ne
skaitant milžiniškų lobių že
mės gilumoje.tas dalykas žydams advoka- teitig laukia Etiopijų, katali- 

tams uždrausti, kad jie nebū- k^ misionieriai visvien ten 
tų ginėjais teismuose, tačiau turės skleisti katalikų tikėji- 
pageidautina, kad jie ir ne-
būtų.

Bavarijoj ir kitose krašto 
dalyse naciai su visu pašėli-

kai. Nieku būdu iš pamoksli 
nių neturi būt išvardinami ka
ndidatai ir jų tinkamumas, 
arba netinkamumas

U. S. KARIUOMENE YRA 
SILPNA

JOROS BANGA IŠTIKO 
GENOA

. GENOA, Italija, rugp. 26. .menės manievrus karo vado-
•v rrfJ6 .ne?a U. a 8ftVoi— Vakar šio miesto pakraštį! vybė rado, kad kariuomenė, o 

Vai 1 en° jaunimo orKa- įfttiko milžiniška jflroR banga, ’ ypač nacionalę gvardija, pa- 
kuri pakilo prieplaukoje. 6 ‘ sirodė daug silpna ir netinka- 
asmenys žuvo ir daugiau kaip 1 ma savo uždaviniams.
50 sužeista.

mu kovoja prieš katalikus tė-
vus

mzacijai.

KAUNAS. — Šiemet Lie
tuvoje pievų kultūrinimui pa
skirta 67,000 lt Už tuos pi
nigus bus nupirkta pašarinių 
žolių sėklų pavyzdingoms pie 
voms įrengti

VIENA, Austrija, rugp. 26. 
— Šalia Piesting traukinys 
sudaužė busų. 6 asmenys žu
vo ir 24 sužeista.

kolonijų pasienių.

SVETIMŠALIŲ APSAUGAI

PINE CAMP, N. Y., rugp. 
26. — Per turimus čia kariuo-

ADDTS ABABA, Etiopija, 
rugp. 26. — Belgų ministeris 
kreipės pas Etiopijos impera
torių, kad jis leistų visoms 
čia pasiuntinybėms apsaugai 
parsisiųsdinti kariuomenės 
kuopas. Anglija jau turi ka
reivius pasiuntinybės apsau
gai.

LABDARIŲ SUVAŽlAVlM 
KALBĖS AL SMITH

——
P BOKI A, III., rugp. 26. — 

Čia įvyks Katalikų Labdary- 
bių krašto suvažiavimas rūgs. 
mėn. 29 iki spalių m. 2 d. im
tinai. Al Smith bus vyriau
siuoju kalbėtoju.

PRIGĖRĖ UPEJE
Pažymima, kad kariuome

nei yra reikalingas nuolatinis Harold Litky, 28 m. aml, 
mankštinimas, ji reikalinga iš Forest Parko, su dviračiu 
daugiau karininkų instrukto-j įkrito Dės Plaines upėn ir pri- 
rių ir geresnio įrengimo. J gėrė.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatoma giedra ir 
kiek vėsiau.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
JJeqUrHdarbtams lr korfspoudcntuiu* raitų ue<rųiina, 

j*| Bg^ruionta^ ui padaryti Ir neprlaiųnCunia Uiu tlka-

Radaktonus priima — nuo 4 vai. 11(1 S vai- popiet. 
Išeina kaadien, Išskyrus aelupadieniua

PRBNUMEItATOB KAINA: J. Amerikos valatybėae: 
Metanu — 46.04. Pusei metų — 4*&*: Trinta mėnesiams------------- VI ... ............... .rrr-

Pamaldose dalyvavo ministeriu pirminiu 
kas Juozas Tūbelis, vidaus reikalų ministe- 
iįs pulk. H. Rusteika, vice-ministeris pulk. 
H. Giodruitis, Kauno miesto majoras (bur
mistras), draugijos užsienio lietuviams rem
ti centro valdybos vice-pirm. A. Merkys, tos 
draugijos pirm. adv. K. Skipitis.

Bazilika buvo kupinu žmonių.

KUR EINA PELNAS

Kongresan buvo įneštas taip vadinamas 
utility bill, kuriuo būt pertvarkomos geso

įmerala^ Metanu 47.40; Puael metų
valhlybi

40.

DIENOS KLAUSIMAI

MALONIOS ŽINIOS 14 SEIMŲ

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
Šimučio kalba prie Karo Muziejaus. - Dr. Račkaus muziejus ir užsienio lietuvių spaudos ir 

kultūros paroda. - Užsienio lietuvių menininkų koncertas per radio.
- Mandatų komisijos protokolas.

Pirmųjų Kongreso dienų, prajojantiems raiteliams ir Kitas specijalus skyrius ristų), lietuviški benui, Miko 
išklausius sveikinimų ir pade- gražiai tvarkingai praeinam nuodugniai vuizduoja didingų. Petrausko muzikos kūriniai, 
kojus prezidentui už kongre- Į tiems šauliams jie ėmė karš- jj Daųiaus ir Girėno žygj, jo jo operetės, Amerikoje turė- 
so atidarymų: visi kongreso tai ploti ir šaukti valio .Ilgai organizavimo eigų Ameriko- jusios didelio pasisekimo 
dalyviai —.atstovai, užsienio' jiems plojo ir šaukė valio, je, lakūnų relikvijas, doku- (“Birutė” ir “Eglė žalčių 
ir vietos svečiai — iŠ valsty- jiems grįžtant į savo dalis, ir mentus “Lituanikos” dalis karalienė”), žymesnių dnini-

Laisvės alėjoje, kur tuo metu (šonus irk.). Surinkti įvairūs ninku ir muzikų atvaizdai,
sukelta smarki kampanija ir dalykas bai- kų tik viešai parodytųjų užsie žmonių buvo prisirinkę tiek, pasaulio laikraščiai, aprašau- vargonų, varpų dirbėjų ir vai
gėsi tuo, kad bilius kongrese užkliuvo. Ta-! nįo lietuviams remti draugi-įkad visai laisvai beveik nie- tieji Dariaus ir Girėno žygi dintojų trupių fotografijos,

ir elektros kompanijos. Prieš tų bilių buvo bės teatro organizuotai, su

Kai atėjo pilnesnių žinių apie Kunigų 
Vienybės Seimų, Federacijos Kongresų, 
Vargonininkų Seimų ir Motinėlės Šeinių, 
įvykusius Philadelpbijoj, tai pamatėm, jog » negavo

da kongresas paskyrė komisijų ištirti, kaip j jos vėliava, 
tas galėjo atsitikti. Išklausinėjimui pareika
lavo atstovų iš Associated Gas and Electric 
Co. Liudyti stojo kompanijos manadžerius,
Jlopson. Jisai pripažino, kati kovai prieš mi
nėtų bilių kompanija išleido $900,000. Toliau 
jis pripažino, kad nuo 1929 iki 1933 jo pel
nas iš kompanijos buvęs $3,187,000. O tuo 
tarpu kompanijos šėrininkai jokių dividendų,

nuo to mūsų vadų suvažiavimo prasideda 
nauja gadynė Amerikos lietuviu katalikų iš- 
(HVUOi.

Kunigu Vienybėje į priešakį atsistojo 
gerb- kųn. Kazimieras Urbonavičius, Ameri
kos lietuvių katalikų veikėjas-veteranas. Ji
sai yra pasižymėjęs rašytojas ir publicistas, 
žmonių mylimas dvasios vadas ir visuome
nės veikėjų širdingai gerbiamas. Vienybės 
sekretorium liko gerb. kup. P. M. Juras, didžių uolumu pasižymėjęs kunigas. Vienybės 
iŽdiniųkų liko gerb. kun. J. Simonaitis, vie
ps s iŠ uoliųjų jaunesnės kartos kunigu.

Kunigi) Vienybės Seime dalyvavo apie 
50 kunigų, tai veik trečdalis visų Amerikos 
lietuviu kunigų. Tai gera reprezentacija.

Kunigų Vienybės Seimas nutarė leisti 
laėpesinį laikraštį (biu)etinų), kurio redak
torium bus gerb. kun. K. Urbonavičius.

Kunigu Vienybės Seimas kreipė ypatin
gų dėmesį į jaunuomenės auklėjimų. Pasi- 
žadėjo remti mokslus einančių studentiją, 
kad iš jos susilaukus vadų lietuvių katali
kiškai išeivijai.

Kunigų iVįenyips Seimas rinitai svarstė 
lietuviu katalikiškos spaudos tobulinimų ir 
pl&tįnimų. Kun. Paukštis iš Chester, Pn. 
skaitė referatų svarbiaisiais katalikiškos ak
cijos klausimais.

vargonininkų Seimas parodė, kad mūsų 
vargonininkai bus katalikiško veikimo prie
šakyje. Nutąrė leisti mėnesinį laikraštį 
“Muzikos Žinios,” kurio redaktorium bus 
ckioogiętip Kulis- Vargonininkai tikisi per 
šiuos metus sumobilizuoti į savo Sąjungą 
savo draugus vargonininkus, kurie dar nėra
jus nariai-

* *
f Ypatingų gyvumu pasižymėjo Federaci

jos Kongresas. Buvo rimtai svarstoma mūsų 
gyvieji klausimai įr tais klausimais priimta 
Opie 35 rezoliucijos. Vienas svarbiausių 
klausimų buvo tai tas, kad raginti lietuvius 
siųsti savo vaikus į lietuviškas katalikiškas 
mokyklas. Antras svarbus kongrese svar
stytas klausimas, taį gerinimas ir platini
mas lietuviškos katalikįškos spaudos. Tre
jas klausimas buvo tai rėmimas ir stipri
nimas mūsų centrąlinių organizacijų.

I Delegatų ir svečių Kongrese buvo apie
ano. I

Tauta neišsijudina vietomis ir dalimis. 
Kada tautoje prasideda ypatingas judėji
mas, tai tas judėjimas apsireiškia visur. 
Viso pasaulio lietuvių kongresas Kaune, gal 
į| poatsiekęs visų pageidaujamų rezultatų, 
rodo visos tautos užsimojimų imtis didesnių 
darbų. Amerikos lietuviai katalikai en savo 
idealas yra Katalikybė ir Lietuvybė. Tų ide
alų vykinimo imasi Kunigų Vienybė ir Fe
deracija.

Tai mat kas kompanijų pelnus suėda. 
Kada primenama, kad Amerikoj maža 

kapitalistų saujalė valdo milžiniškų krašto 
turtų dalį, tai kapitalistiniai laikraščiai ban
do kitkų išrodyti. Girdi didžiosios kompa
nijos, tai ne jų viršininkų nuosavybė. Tai šėri- 
ntnkų nuosavybė. Bet tie laikraščiai nenu
rodo, ko verti tie Šerai. Neprimena, kad re
ta kompanija dividendus temoka, o kad vi-

kur nebuvo galima praeiti, ir k. šis skyrius yra speeija- lietuvių muzikos kūriniai pa-

KONGRESO PAMALDOSE BUVO 
AUKiTI VIRŠININKAI

* Viso pasaulio lietuvių kongresas buvo 
pradėtas iškilmingomis pamaldomis Kauno 
bazilikoje. Šv. Mišias laikė J. M- pralotas 
Mr L. Krušas, Šv. Jurgio par. klebonas Cbį-

Pamaldų metu giedojo amerikietė 
Stoškiūtė.

saulinėj literatūroj ir k-
Toliau kabo didelis viso pa 

šaulio žemėlapis su užrašu iš 
kun. Vienažindžio eilių.
7’o/t mūsų broliui išblaškyu.

Ir kur lietuvių negyvena
ma. Balti taškai žemėlapy ro-. 

. I do lietuvių kolonijas visuose*
ntrajų ongreso dienų y. 'poijau kelias universiteto i pasaulio kontinentuose ir sa- 

tauto Didžiojo universiteto 
pirmuose rūmuose atidarytas 
dr. A. M. Račkaus muziejus 
ir plati užsienio lietuvių spau 
dos ir kultūros paroda.

Visos kongreso dalyvius,

11U-

ėmė žygiuoti į
Karo Muziejų atiduoti savo Vakare Metropolio patalpų- liame kambary, 
pagarbų kritusiems kovose už se kongreso atstovai ir sve-, Išstatyta dr. Račkaus 
Lietuvos laisvę. Visa pukelo čiai turėjo susipažinimo vaka mizmatika ir piniginės nione-
jie buvo sutinkami didelių'iu. Jame dalyvavo ministeris tos. Labui įdomių dalykų dr. 
žmonių eilių. Prie muziejaus pirmininkas Juozas Tūbelis, Jtačkus negalėjo išstatyti dėl 
sodelio jų dar laukė ir išsi- j užsienio reikalų ministeris S. per mažų muziejui užleistų
įikiavusios kariuomenės da
lių ir šaulių eilės.

Kongresas pagerbti kritu
sius kovose už Lietuvos lais
vę prie Nežinomojo Kareivio 
kapo padėjo vainikų.

Ta proga kongreso atstovų 
ir užsienio svečių vardu žodį

Lozoraitis, visi kongreso at- patalpų. Dežėse liko daug ap- 
stovai ir daug kitų svečių. žiūrėti vertų eksponatų.

tarė kongreso prezidiumo na
rys, “Draugo” redaktorius i kauniečius ir provincijų y- 
amerikietis L. Simutis. !pač domina dr- Račkaus mu

— Mes atvykome, — kalbė-j ziejus, kuris, deja, dėl laiko
nų kompanijų viršininkai ima nežmoniškas jo jį8> _ pareikšti tvirtų vi-1 įr patalpų stokos bus išstaty-
algas.

KARTOJO RKNĄ PARAKA

Turčiams mokesčių pakėlimo įstatymų 
kapitalistiniai laikraščiai vadino turto kon
fiskavimu. Bet kuomet prie minėto įstatymo 
buvo pridėta, kad mokesčių pakėlimas pra
sidės nuo $1,000 įplaukų, tai jie nesuskato, 
ginti biednuomenės. Jiems rūpėjo tik turčių 
kišenius apginti. Ant laimės minėtas įstaty
mas neįtraukė mažai uždirbančiu žmonių į- 
eigas ir jiems naštos ng^a&>.

Dabar štai Securities and Excbange ko
misija išreikalavo, kad General Motors kom
panija išduotų, kokias algas moka savo vir
šininkams. Kompanijos prezidentas, žinoma, 
nenoromis, pranešė, kad 245 kompanijos vi
ršininkai gauna daugiau, kaip po $10,000 
metuose, 17 viršininkų gauna tarp $50,000 
ir $100,000, o du gauna daugiau, negu po 
$100,000 metuose. Prezidentas atsisakė iš
duoti vąrdus - pavardes tų, kuriems tokias

auditorijas užima užsienio lie|lose. Net Ramiajam vandeny
tuvių spaudos ir kultūros pa
roda, kurioje išstatyta per 
200 įvairių užsieniuose ėjusių 
lietuviškų laikraščių. Ir kur 
jų neita — Amerikoje, Argen 
tinoje, Brazilijoje, Urugvaju
je, prieškarinėje Rusijoje ir 
SSHR, Tolimųjų Rytų Vladi
vostoke ir įvairiuose Europos 
kraštuose. Ypač daug spaudos 
eksponatų iš vokiečių paverg-

sos tautos vienybę. Pareik- tas ne visas. Net trečios eks-į 
šti, kad, jei kas drįstų kojų ponatų dalies nesudaro išsta-
Įkalti į Lietuvos žemę, visa Į ,ytiejį. Tokiam muziejui rei. jjetuvo's.’Vieni,
mūsų tauta, visi lietuviai, ne- kįlų didelių Tačiau u ...... ..
žiūrint, kur jį# butų išblašky
ti, stos į bendrų darbų.

Važiavome iš didelių 
tingų kraštų, kai kurie

urnų
išstatytieji eksponatai parų- 

ido Amerikos lietuvių padėtį, 
tur-1 visuomeninę veiklų, kovas dėl 

grei- Lietuvos laisvės, kariškas a-

skyrius, kuriame sudėta mu 
ziko Žilevičiaus surinkta me
džiaga, gražiai vaizduoja lie
tuvių veiklų dainos ir muzi
kas srityje. Čia išstatyta lie
tuvių kompozitorių gaidos, 
chorų

čiausiu pasaulyje laivu, važia merikiečių organizacijas ir ka 
vome per senas valstybes, ta- rius su nepaprastomis Lietu-
čiau nei tie greičiausi laivai, voje nematytomis uniforiuo-!,eike įr wikia apje 100 baž 
nei tos senostodelės ir tur- mis, šabnais ir>. Jihižiojoj nytini UetttviQ ir apie
lirurno ninciri nnuii_ 4zx ašini/i ii tai urvo /ln _tingus vaistyffis mūši, nešiu'u-to uifcje jW|M tipinga de- gg privajiy suf,wod.o
domino, nes jautėme, kad vi- koracija iš Amerikos lietuvių_____ _
sa tai svetima. 1 vėliavų, parodanti, kaip anie-

Kai privažiavome prie Lie-1 rikiečiai gerbė pirmųjų Lietu 
tuvos sienos, atsigavome. Pa- vos valdžių. Čia pat stovi ke-
gerėjo mūsų nuotaika. Mūsų 
akyse pasirodė ašaros. Mes 
pajutome tautiškų šilumą ir 
bučiavome žemę, nes ji mums 
šventa. Nes kiekviena šios že
mės pėda sulieta lietuvišku 
krauju. Kiekvienoje pėdojegalas negriebs.

Panašiai dedasi ir su kitomis milžiniš- 1 gulį kovojusiųjų už jos laisvę 
komis kompanijomis. Tų kompanijų viršinin- Į kauiaį. Nee į§ tikro laikome, 
liai ima didžiausias algas, o nepaiso, kiek ^a(Į £įa mūSų tikroji tėvynė.
darbininkai gauna. Gi kai valdžia nori tur
čiams uždėti didesnius mokesčius, tai šaukia,

Mes be galo džiaugiamas 
galėję ateiti į šių šventovę ir

lios uniformuotų vyrų statu
los. Tai lietuviai kariai Amt- 
rikoje. Buvo įvairios divizijos 
ir kunigaikščių vaidų gvardi
jos. Kiekviename mieste jos 
turėjo atskirų uniformų. Pa
rodoje visa tai išstatyta.

Toliau eina 10 Amerikos lie j 
tuvių katalikiškų ir tautiškų 
organizacijų vėliavų. Išstaty
tos ir iki 1914 m. vartotos mė

ne ir Australijoj, iš kur į 
Lietuvų laivu plaukti reikia 
3 mėnesius, lietuviai gyvena, 
lietuviškai kalba ir jaučia.

Užsienių lietuvių veiklų ir 
gyvenimų vaizduoja dar šie 
skyriai: Latvijos lietuviai, lie
tuviai Argentinoj, Varšuvoj, 
Prancūzijoj, Urugvajuj, Ka
nadoj, Brazilijoj, Anglijoj ir 
Škotijoj, Rusijoj (Lietuvių 
tremtinių keliai), Sibire, da
bartinėje SSSR ir kitur. xfc 
visų šitų kraštų daug ekspo
natų. Visa tai kartu sudarė 
didelį ir gražų turtų. Šitų pa 
rodos dalį, ypač kas liečia
Latvijos lietuvius, tvarkė p. 

paveikslai (Amerikoje1 J. Paleckis.
Yra skyrius ir iš Lietuvos

gyvenimo, kuris užsi^niečia- 
(Tęsiu/s ant 4 ppfeKjl'

Labų rytų! Turėkit kantry lengviausias ant svieto argu- 
liės. Skridimas dar neprasidė- mentas.
jo. Šturmai. Šturmograinai,-----------

lynos ir baltos spalvos lietu-'navynonis taip pat suslabnė- j Viso svieto lietuvių kongre

kad valdžia nori pakrikdyti kompanijas ir atiduoti savo kovojusiems už;vių vėliavos. (Viena jų iš 1874 jo. Suslabnėjo laukįinas Lie- Įse senam krajuj kaikurie mū- 
dar didesnį vargų krašte sukelti. Tokį ka
pitalistų riksmų kartoja kapitalistiniai laik
raščiai. Tai jų sena pasaka.

Matome, kad jei General Motors kompa
nijos viršininkai ir kitų kompanijų viršinin
kai, gaunantieji tokias algas, kaip viršuje

Lietuvos laisvę ir dėl jos mi-'m. su vytim. Kabo didelė ve- tuvoje, suslabnė jo entuziaz- sų delegatai guvermano 
rusiems pagarbų, pagerbti i liava su šv. Kazimiero pa-'mas, suslabnėjo visa net Al-Įzietoj “Lietuvos Aide” 
garbingųjų Lietuvos
menę ir jos šaulius.

Galutinis mūsų atvykimo į
Lietuvų tikslas yra atsigaivini draugystės broliszkos pamac- 

minėta, hus priversti mokėti aukštesnius mo- ti tautinėje dvasioje, kad grį-žios..” Iš išstatytųjų ekspo- 
kesčius, tai dėl to ašarų nereikia lieti, jų žę galėtume dirbti dar su di-l«atų matyti, kad Amerikos
galas negrėbs.

karino- veikslu ir tokiu užrašu: “šv. tass’o nodieja. Ale turėkit taip užregistruoti, kų jie at- 
Kazimierau Karalaiti Patio- kantrybės.’ Skridimas įvyks, stovavo: Kun. Jonas Ambt
ne Lietuvos melskis

ji desne energija, kad, esant ne- lietuviai persiėmę giliu krikš
čioniškumu. Muziejui išstaty* * * * , laimei, nepaisant, kur bebū-

Lietuvos ministeriu kabinetas nutarė tume, Lietuvai būtume gyvi;
kasmet skirti valstybinę literatūros premijų kad, reikalui esant, atiduotu- 
sųmoje 5,000 litų už geriausių veikalų. Sky- nie jai savo gyvybę, 
rimo tvarkų ir sąlygas nustatys švietimo mi-į Mes ir norime būti gyvil 
nisteris. i (Lietuviško kraujo iŠ mūsų ne-

* * * atims nė šimtmečiai I
Klaipėdoj kanalizacija buvo įvesta dar Į kongreso atstovus ir sve-

prieš karų. Bet buvo apėmusi tik svarbesnes čius žodį tarė ministeris pir- 
gatves. Dabar kanalizacijos darbai atnauji- mininkas Juozas Tūbelis.
narni ir jį bus pravesta visame mieste.

ta*
Po vėliavos nuleidimo iškil

mių pro muziejaus sodelį ce
remonialo maršu pražygiavoLietuvoj sumažinama mokestis ginklui 

laikyti. Dabar metinis ginklo “laisnis” yra kariuomenės pėstininkų ir ar- 
5 litai. į 'tilerijos dalys ir didelis bū-

* • * rys šaulių. Tai svečiams —
Šio mėnesio pabaigoj Lietuvos Turizmo užsienio lietuviams padarė di-

Rųjunga ruošia didelę ekskursijų Londonan. I džiausio įspūdžio. Greitu tvir
* • • j tu žingsniu pražygiuojantie-

už mus kai oras ant marių pasipro- 
vys.

Turėkit kantrybės ir nieko 
apie skrajų dabar nešnekė-

ta ir leidiniai kariškoms ir ki-'

kit. Ba kaip tik vienaip, ar 
kitaip apie skrajaus nerūni- 
jimų pašnekėsit, jūs būsit

toms lietuvi.! organizacijom. ierai.n).Bj anot 8krajan8 8uf. 
gyvuoti. Jie turėdavo būt. re |erio navyl)08e ir in8oltill8it 
giutruojami kiekvienoj vairi,. ,ak Vaitkų Aną dien Cleve-
joj. Yra liet. marinių lazdo., |al)(lo r(xl(lg akura(.
panaiios j bažnytine., au mg- „ai na¥ynag 1>a|(vo,illo> kaJ 
nalaia, vartotos per vaikSty. jos 8U >n,ruo.
nes tvarkai palaikyti, įvatril. ju 8kri<a,nUi ,aip kaip katu. 
organizacijų ženklai, neUrja- lg 8U pus|(,( jr (|al)ar jau vi. 
tui ant krūtinių an juostelėm 8ai u-tJ.lo; a<,kaIba jau 
ir įraSaia, antapaudoa, dau3.apic „b|()g(( or,- „e,
dokumentų ir t. t. ir t. t. . bu> nei navynos ,okji)

Dr. A. M. Račkaus muzie ,klleka pavadino -‘piemenišku 
jaus eksponatų par.ala patie j p,epalu „ „ ,(1 dabar 
kia vaizdų, kų amerikiečiai )•<. ...
r. <tavę Lietuvai, ka Lietuva'’“'1 ‘"kl“ kas tik

davusi amerikiečiams

tas — Šv. Jono Evangelist? 
dr-jų Hartforde USA., Vla
das Čekanauskas Hartfordo 
Amerikos lietuvius, Em. Bta- 
nislovaitienė — Lietuvių Ame 
likos R. Katalikų susivieniji
mų Filadelfijoje, J. Januške
vičius — Utikos apylinkės lie 
tuvius, K. Januškevičienė — 
Utikos apylinkės lietuvius, 
Baltrušaitienė Lietuvių susi- 
vienymų Amerikoj (jei žinot 
kur tokių sosaidę), Pivariu- 
nas — Pitsburgo lietuvių vi
suomenę, Garinus — Ameri
kos lietuvius, Pivarunienė — 
Amerikos lietuvius.

O va, kad norėjot, nnvyna.
Viena Pensylvanės moteris 

gavo divorsą nuo vyro dėl to,
kad eidamas į šokius jis vii- 

ir k, ucturadaini kantrybe, vienaip k&,aV() raU(b)nU8 „„painitia.
vieni ir antri davė Lietuvai kitaip šnekėsit apie tų tu-J Balšavikai už raudonų daik

Žymus Rusijos mokslininkas, medicinos'ms Lietuvos kariuomenės pės-įkartu. Tokia yra ir dr. A. 11.,rėkit kantrybės skrajų, visi 
prof. Pletniovas, šiemet vasaroja Palangoje.1 tininkams, gražiai linksmai! Račkaus mus. tikslas, idėja, būsit navynų piemenys. Tai

tų galvas deda, o čia, žiūrė
kit, prie ko priėjo.
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PROGRAMAS 
Pradžia 10 vai. ryte

11 vai. Baseball žaidimas
12 vai. Šokiai

2 vai. Baseball žaidimas

3 vai. “Draugo” radijo 

valanda

4 vai. Dainavimas

5 vai. Garbės svečių žodis

6 vai. Laimėjimai

DIENRAŠČIO “DRAIU
Day

Rugsėjo * Sept 2 d. 1935 m
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 į šį rudeninį Labor 
Day pikniką Vytauto Darže. 
Visiems užtikriname smagų 
laiką.

ADMINISTRACIJA.



PIRMASIS PASAULIO LIE
TUVIŲ KONORESAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
ms turės parodyti Lietuvos 
pažangų. Jame diagramomis 
vaizduojama, ko pasiekta že
mė^ ūkio ir kitose srityse. Ek 
sponatus suteikė 2. C. mini-! 
sterija ir Centr. Statistikos
biuras. Yra ir iVVS skyrius,1 20) Stasys Vancevičius
vaizduojąs WS ir VGF veik
lą pasauly. Jis taip pat tur
tingas eksponatais.

Ir dr. A. M. Račkaus mu
ziejus ir užsienio lietuvių sp
audos ir kultūros paroda yra 
verti visuomenės dėmesio, f 
juos rengiamos ekskursijos ir 
iš provincijos. Dz.

Užsienio lietuvių menininkų 
koncertų suruošė D.U.L.R.

Pirmoji daiis.
1. a) Lietuvos himnas, b) 

Latvijos rimnas, c) A. Šerė
nas: “Oi, lygus, lygus tėvo 
laukelis,’’ d) J. Žilevičiaus: 
“Laisvės daina’’ — Latvijos 
lietuvių jungtinis choras, di- 
rig. A. Šerėnas.

2. Paganini-Liszt: “La Co- 
mpanella” — fortepijonu A. 
Briedytė.

3. A. Kačanauskas: “Kad 
aš našlaitėlė’’ ir “Mano gim
tinė,’’ solo Latonaitė.

4. a) J. Gruodis: “Op, op, 
kas ten Nemunėli,’’ b) Bt. 
Šimkus: “Atsisveikinimas su 
tėvyne,” c) 0. Satnauskas: 
Fuga iš kantatos “Broliai”
— L. Š. S-gos choras; dalyv. 
solistams: A. Kutkui, V. Da-į 52) Kuii. Stonis 
gilytei, E. Kalvaitytei, J. Ma
žeikai, prie rojalio B. Dvario 
nas. Dirig. N. Martinonis.

Pertraukos metu: S. Saba
lis: kalbėjo užsienio lietuviai 
(esperantiškai).

Antroji dalis.
1. a) J. Tallat-Kelpša: “Pa l60^ Petras Abzenas

saka,” b) Debussy: “Fejer
verkas” — fortepijonu St. 
Vainiūnas.

2. a) Tallat Kelpša: “Nup
lasnos,” b) Arija iš Verdi o- 
peros “Ernaiii:” “Ernani, 
bėk su manim” — solistė Ap. 
Stoškutė.

3. Mendelsohn: “Koncer
tas 1 dalis” — smuiku Vin
cas Greičius.

4. a) J. Karosas: “{Susikal
bėjo,” b )J. Naujalis: “Bur-Į 
tai,” c) A. Vanagaitis: “Ei, J 
pasauli” — Latvijos lietuvių 
jungtinis choras. Dirig- St. 
Vainiūnas.

Pirmojo Viso Pasaulio Lio 
tuvių Kongreso, įvykusio Kau 
ne, 1935 mt. rugpiūčio mėn/ 
11-17 d'. — mandatų komisi
jos posėdis įvyko 1935 m., 
rugpiūčio mėn. 12 d., Lietu
vos Valstybiniame Teatre.

Posėdžiui pirmininkavo pr
of. Šleževičius, sekretoriavo 
A. Raulinaitis. Dalyvavo visi 
mandatų komisijos nariai.

Mandatų komisijos nutari
mu priimti pirmojo Viso Pa
saulio Lietuvių Kongreso at
stovais šie asmens:

1) Jonas Ormanas >(Urma-
nas)

2) Fredas Abekas
3) Kun. Jonas Ambotas
4. Vladas Čekanauskas
5) Vanda Byanskienė
6) Vytautas Nalivaika
7) Jonas Mažeika
8) Matas Guoba
9) Ksaveras Gelgaudas

10) Ona Gečionytė
11) A. Poška
12) Simonas Dulksnys
13) Petras Pivariūnas
14. Adv. Juozapas Grisius
15) Kostantas Augustas
16) Juozas P. Garmus
17) Mok. Eduardas Požėra
18) Vytautas Jonynas
19) Juozas G. Šidlauskas

21) Kristina Kielienė-Keliy
22) Morta Smith-Ošlopinas
23) Emil. Stanislovaitienė
24) Jonas Pilipauskas
25) Jonas Vaicikauskas
26) Jonas Jesaitis
27) Julė Metrikaitė
28) Juozas Januškevičius
29) Zenonas Blynas
30) Albinas S. Trečiokas
31) Veronika Sinkevičiūtė
32) Dr. Johanna T. Baltru-

šaitieuė
33) Stasyg E. Vitaitis
34) Bronislava Pivarinieno 1
35) Pral. Myk. L. Krušas j
36) Kun. Ant. Briška
37) Leonardas Šimutis
38) {Simonas Piliackas
39) Bronius Paukštys
40) Antanas Petrauskas
41) Petras Bulaitis
42) Julija Augustienė
43) Ona Kalinauskienė
44) Birutė Sinailytė
45) Albinas lndrašius
46) Pral. Jonas Ladyga
47) Mikalojus Kemėšis
48) Jonas Daukšys
49) Kl. Vengras
50) B. Paliokas
51) Kun. Vladas Taškūnas

53) J. Pleirys
54) Juozas Garška
55) Henrikas F. Svetikas
56) Vikt. Januškevičienė
57) Pranae Kaulinš
58) J. Kaunas
59) Jurgis Abzėnas

61) Kazys Dransutis
62) Adolfas Raulinaitis
63) Ona 'Vronievskienė
64) Jonas Gaižauskas
65) Leonas Čikštė
66) Vladas Tumas
67) Petronėlė Saročkaitė
68) Petronėlė Saročkaitė 
68) Cecilija Kukk

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

Budniko radio programai:
WAAF. 920 k. NedėUotnl* nuo 5 
vai. iki 6:80 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. Ketvergali nuo 8 
vai. lkl 8:46 vai. vakare.
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69) Rapolas Skipitis
70) Antanas Merkys
71) Kazys Šleževičius
72) Jonas Vanagas - Simo

naitis
73) Jonas Kalnėnas'
74) Vincas Daudžvardas
75) Kazys Kasakaitis
76) Kan. Fabijonas Kemė

šis
77) Kazys Pakštas
78) Ignas Šlapelis
79) Stasys Miščikas-Žiemys
80) Elena Petkiutė
81) Kun. S. Draugelis
82) Antanas (Milašius
83) Boleslavas Milašius
84) Antanas Vilkas
85) Povilas Vilkas
86) Zigmas Žemaitis
87) Klemensas Jeronimas
88) Dr. A. M. Račkus
89) Kun. Bronius Bumša
90) Veronika Klingaitė
91) Augustinas Vrenevskis
92) Kazys Karpius
93) Antanas Žviedrys
94) Kun. Kadžius.

------------------- 'socialio teisingumo pradus, be-
YRA IR TOKIŲ DUKTERŲ j kovojant drauge ekonomines

(depresijos išdavas; atstovas
’ 7- - taipgi perdavė Lietuvos pre-Elena Rzepka, 17 m. amz.,,... . , zidento nuosirdzius geroves2930 Misner avė., jau kelis 

sykius buvo pabėgus iš namų 
su padaužomis. Paskutinį sy
kį pabėgus su Augustu Anto
nimu pasiėmė ir motinos sun 
kiai sutaupytus 370 dol. Po
licija “gerosios dukrelės” 
ieško.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimant Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios ItūSles Insurance — Ugnies, Vėsutos, Automobilių,

Stiklų ir Lt

|OHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 Wcst 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
if.\s'i i\i:.ie

Millions prefer it to 
mayonnaise-

cath /

Naujas Lietuvos Pasiuntinys jau 
Vašingtone

ĮTEIKĖ PREZ. ROOSEVEL- teikėsi prabilti, pareikšdamas
TUI KREDENCIJALUS labai įvertinus Lietuvos atsto

vo pastabas dėl Amerikos vy-

F. D. Rooseveltui.

P. Žadeikis, naujai paskir- ’riausybės pastangų įgyvendin
tas Lietuvos nepaprastas pa- t i rezoningus socialius ir eko- torių tarnautojas, rugsėjo 3, 
siuntinys ir įgaliotas ministe- nominius patvarkymus, kad išvyks į Passionist Prepara- j 
ris prie U.S.A. vyriausybės, nugalėti ekonomines ir mora- tory Seminary, Normanay, 
19 d. rugpiūčio atvyko į Va- lines depresijos apreiškimus; Mo. Mokinsis į kunigus. Lin- 
šingtonų. Sekančių dienų tu- prezidentas taipgi pareiškė Rime pasisekimo.
rėjo pasimatymų su Valsty-j vilties, kad Lietuva, kurios Rugp. 25 d. įvyks didelis 
bės Departamento Sekreto daugelis sūnų ir dukterų pa- gv. Pranciškaus parapijos pik- 
rium liuli, 21 d. rugpiūčio įkinko šių šalį savo buveine, nįkas> Kovalskio darže, Col- 
Baltuose Namuose įteikė savo .bus pastebėta pirmose depre- ui1)et City Raporte ris
paskyrimo raštus prezidentui sijos kovotojų eilėse, nes ta

kova reikalinga visuose fron
tuose, kad apsaugoti kaip in
dividualų piliečių gerovę, taip 
ir tautų visame plačiame pa
saulyje. Prezidentas velijo

Kredencijalus įteikdamas 
Žadeikis pareiškė mintį apie 
nepaprastų Amerikos populia
rumų Lietuvoje ir apie didelį 
susidomėjimų kilniomis Ame
rikos vyriausybės pastango
mis įgyvendinti šioje šalyje

(linkėjimus kaip pačiam prezi
dentui Rooseveltui asmeniš
kai, taip ir visai garbingai A- 
merikos tautai.

Į Lietuvos Ministerio kalbų 
prezidentas Robseveltas, pri
imdamas paskyrimo raštus.

• Mirecle Whip itJiffrrtnt—ddl- 
ciousl The time-honored ingredi- 
ents of meyonneiee and old-faih- 
ioned boiled dressing are combined 
in • new, tkillful vmy. Given the 
long, tborough beating that French 
cheft recommend for ideal flavor 

and tmoothnett - In 
the Miraele Whip 
beater that’a tultf 
tin with Kraft

G ir dėjau, kad Lapinskienė 
buvo išnešta į Comsenčin li
goninę, arti Crown Point. Li
nkime jai greit pasveikti.

Jonas Merkelis, darbštus al-

CHICAGOJE
Biznierius W. H. Lynan

Lietuvos atstovui laimingo gy-i džiauKiasl Trismo kel‘u jam 
venimo ir vaisingos darbuo- iteko L»s Angeles, Cal.f, $50,- 

000 vertės nuosavybė tėvo, ku-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

tės Amerikos vyriausybei pa- i 
dedant. Galop prezidentas pra 
šė perduoti Lietuvos preziden
tui padėkų UŽ atsiųstus linkė
jimus ir velijo Lietuvai tai- „ „Policijos medžioklė ant gekos ir geroves. . * . ° ,mblenų tęsiama. Suimtas dar (

Lietuvos Pasiutinybė. !vjenas gemblernės operatorius 
|Stephen Douvas, 3228 Lincoln

PLATINKITE "DRAUGĄ* »Ave- 1

Ofiso Pbone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 lkl 4 Ir nuo 4 lkl 8 vak. 
Nedėllomls parai sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:80-8:30'

756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO. ILL.
OFI80 VALANDOS:

Nuo 18 iki 18 vai. ryto. nuo S Iki 4 
vai. po pietų ir nuo T iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomts nuo 10 lkl 18 

valandai dienų 
Telefonas MIDvray 8188

KAS NAUJI) INDIANA 
HARBORE

t 44-

rio jis niekad nebuvo matęs./ ■ —
Rasta, kad jis yra tikras M. Tel LAFayette 7650 
Lynum sūnus.

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija <800 So. Arteslan Ava

Valandoe: 11 ryto lkl 8 popiet 
• lkl 8 v. vakaro

Tel. CANai 1111

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNTISTAtf2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt Bt.)
Valandoe: Mae • Iki 18 ryte 

Kuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj parai sutarti

Tai. CANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROA8
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—8 ir 7—8 vak. 

Seredomls ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas RBPubllc 7848

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVĖ.. Cor. Francleco 

Tel. Office Laf 8460: ree. Vlrg. 0888

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0984 

Rea: Tel. PLAza 8400 

Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto; 8-1 Ir 7-1 s. v.

Me«4liem48 ase 10 lkl 11 dienų

Bevalydamas savo revolve
rį netyčia nusišovė pirmo dis
trikto patrolmenas Daniel 
Walsh.

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METU PRITYRIMI
Pritaikyme akinių dėl vis 

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
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

LIETUVIAI DAKTARAI:

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

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

Tel. CANal 0402

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir 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. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

” DR. TaTKOčIūNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49tb CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

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

Office Tei. MBMloek 4848 
Ree. Tel. GKOVekUl 0817

<814 S. TALMAN AVB.

DR. J. J. SIMONAITIS
3438 W. MAKQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

▼at 8-4 Ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls sueit

Dienomis Tsl. LAJFayette 1788 
Naktimis Tel. CANal 0888

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 8 iki 6 popiet, 7 ikI 9 vak.

Nedalioje pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 6558 So. Western Avenne
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A ,J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą® 

ofisą h ik rez.
2519 Vest 43rd Street

valandos: Nko 8 iki 18 rytais —■ i
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rafto Ą. V.

Death Valley, arba Mirties 
Klonis

Iš Roulder City mes patrau
kėme per tyruos j Mirties Klo
nį, arba, angelekai tariant, 
Death Valley. bas Vegas su
stojom pietauti. Diena pasi
taikė labai karšta. Išvarytas 
— nevažiuotum nei už jokius 
pinigus. Mes-gi — savanoriai! 
Važiuojam ten, kur vasaros 
metų didžiausi karščiai. Jeigu 
116 “gradusų” karščio yra 
Death Valley, tai jau vadina
si “vėsu”...

Žiemos metu Mirties Klonis 
susilaukia daug turistų, bet 
vasarų — retas pasitaiko. Va
žiuoja ten toki klajūnai kaip 
mes, kurie žiemų negali ir ne
turi laiko. Antra vertus, va
sarų nerasi ten anei “gyvos 
dūšios”... Yra keli prisiglau
dimo namai, bet jie uždarytį. 
Na, kų-gi darysi!! Važiuojam! 
Kaip bus, taip bus!

Bet “Dėdytė ir Tetytė” a- 
pie tai nieko nežino. Jiedu nii- 
slija kad ten toks pat rezor- 
tas, kaip 2\rrowhead bake. Ti
krenybėje pasirodo visai kas 
kita. Jau nuvažiavus nuo bas 
Vegas 40 mylių, mes patyrėm 
esu tyruose. Žemlapy rodė 
miestų Indian Springs, o ten 
nuvažiavę, radome vos gąso- 
linsteišinų... Kelias, tiesa, bu
vo naujai apteptas aliejum ir 
geras: nedulkėjo.

Pasistiprinę Indian Springs, 
nusiskubinom pačiu vidurdie
niu į Death Valley Junction. 
Čia rudom keletu gyvybių ir 
gelžkelio stotį. Žiemos metu 
ji pilna keleivių. Pilnas taip 
pat ir viešbutnamis, kuris mu- 
rkso skersai kelio, žalių jova
rų pavėsy. Kai kur matosi 
krūmokšlis, namukas, na, ir 
gasolino stotis. Kelias, kų ru
dė į Death Valley, buvo alie
juotas, o kiti keliai ir tas, ku
riuo atvažiavom, dar tik ren
giami prie tos aliejavimo ce
remonijos...

Paskaitę užrašus, kad į 
Death Valley centrų yra apie 
30 mylių, o į Darwin mieste
lį (skersai) apie 70 su maga
ryčiom, mes linksmu ūpu stū- 
mėmės pirmyn. Kraizleris kai
to kaip iš gėdos. Juo tolyn, 
juo karštyn. būpas tepėme to
kia mosčia, kad nesutrūktų, 
nesuplyštų. Prie Furnace 
Creek jau mes nebetrivojom 
karščiu. Norėjom sustoti van
dens atsigerti, bet niekur jo 
nesimatė. Puikus, moderniš
kas viešbutis, prie kurio įren
gta aeroplanui nusileisti aikš
tė, dabar riogsojo tuščias. Ke
lias, kuriuo važiavom, buvo 
gerokai apleistas. Kai kur su
nku buvo prasistumti pro krū
vas žvyrio, akmenų. Vienoj 
vietoj kur nusileidom virš 180 
pėdų žemiau jūros paviršiaus, 
sustojom ir nusifotografavom. 
Pakely viliojo Dantės kalnas, 
Zabriskio kalva, Juodieji kal
nai, Vario žiotys, Mulų tymas, i 
Velnio golflinksas, Druskos o- 
la, Artistų kelias ir daugybė 
įdomių vietų, bet mes važia
vom ir pravažiavom. Kol auto
mobilis galėjo traukti, tol mes 
jį leidom pirmyn.

Ties Hand Dunes (ne tos 
kur už Chicagos), jau paju
tom prislėgti didžiausių karš

čių. Death Valley, kur vieto-

CICEROS ŽINIOS
A. Mondeika su savo duk

rele jau grįžo iš bietųvos. '»

mis yra 310 pėdų žemiau jų- Rugp. 4 d, Sv. Grigaliaus eho- 
ros, būna didžiausias oro spau raa surpugė gražų vakarėlį 
dimus. Pus Stovepipe viešbu- pagerbimui savo vado. Cho-
čiu apsidairę ir nieko gyvo 
nepastebėję, mes nutarėm pa
siekti Darwin miestelį ir ja
me apsinakvoti. Nuo čia, buvo 
44mylios kelio, bet jau ne a- 
liejuotu, o akmenuoto ir žvy
ruoto. : ’

— Pekla, tikra pekla, ste
bėjosi “Tetytė”. Ot, kad va
ldžia visus tuos raberįus, nu
sikaltėlius ir kitus kalinius, 
atvarytų čia ant paselenijos, 
tai tada pasimokytų, kaip ant 
svieto gyvent. Ot, kur kator
ga! Čia dar baisiau už Cibe- 
rijų!..

ristai, įsiilgę savo chorvedžiu, 
džiaugėsi, kad laimingai sug
rįžo. Girdėjau, choras ir do
vanu įteikė. Taip ir reikia. 
Vieados mums reikia gerbti 
savo inteligentus, tada jie 
uoliau darbuosis visuomenės 
gerovei.

A. Mondeika su visu savo 
choru dalyvaus “Draugo” 
piknike.

Ona Hadbiavičiutė sų savo 
“boy friend” P. Reinoriu ati 
darė valgyklų A. Milaucko 
name ant 14 St. Valgius ga-

EMIL DENEMARK!!«

Daug nekalbėjome, nes džiū »mina gerai patyrusi virėja 
vo burna. Kartas nuo karto ! Kvederieųė. Kas lankys An- 
pasidalinę pasibaisėjimo regi- |na’s valgyklų, bus patenkin- , naudingus daraus; jie niekad 2 J., duokite žinoti iš anksto 
niais, keliavome ir bijojome tas Jos mandagumu. Valgiai nėra patenkinti vienu daly- , draugnešiui. Jei bus ganėti- 
........................... • Ikų; jie nori visur prisimeti,1 nas skaičius norinčių, bus pa-kad automobilis nepradėtų 
virti. Nuo Stovepipe viešbut- 
namio turėjome užsiristi į Tu
oki kalnus stačiu, tiesiu ke
liu, kuris buvo naujai išves
tas ir išpiltas daužytais ak
menukais. Nei 10 minučių ne
pavažiavus, štai, ir užgęsta 
mašina. Neima į kalnų ir ga
na! Sustojam, išlipam, apžiū
rini — vanduo, verda. Ilsimės. 
Pailsėję keliolikų minučių, mė 
ginam “pradėti”. Anei “bir- 
bt”!...

— Velniai mus apsupo, dau 
giau nieko, — pradėjo karš
čiuotis “Tetytė”.,

— Nei velniai, nei nieko. 
Žiūrėk kokia pakalnė užpa
kaly! Mes aukštai užsiritom. 
Karas įkaito nuo stataus va
žiavimo
tė”.

visados švieži. 
Taipgi “ Auna’s” valgyk- Aur tik mato reikalo ir nau-

dų. Čia paminėsiu tik kelis 
nenuilstančius darbuotojus Ci 
ceroj būtent: K. Sriubienė, J. 
Motiekaitis, A. Javarauskas, 
F. Jankaitis, J. Vilkus, A. Va 

Ciceroj lahdarių 3 kp. vai- lančius, M. Česienė, E. Mi-

loj galima gauti ir 
gų” pasiskaityti.

•Gero pasisekimo jauniems 
biznieriams. A

M Drau-

dyba ir visi nariai smarkiai 
dirba, kad pavyktų labdarių 
piknikas rūgs. 1 <1., labdarių 
ūky. Kai kurie sako, jei šis 
išvažiavimas gerai pasiseks, 
tai ūkio skola bus atmokėta. 
Na, tai visi važiuosime į lab
darių ūkį rūgs. 1 d., kad įsi- 
pildytų jų troškimai.

Yra žmonių, kurie dirba

Galop išvažiavom į lygesnį 
ir ne talq statų kelįų. Oras
tuojau pakitėjo. Dar toliau pa- — ramino “Dedy- i . , ., . _J . važiavus, gi skaitom 4,000 pe- 

.. • v . . . . '.dų!.. Karas pasitaisė. Pakely
bažko* vandens, be,ieškoti “souvenir”. Matėsi 

daug įkaitusių akmenukų ir 
gražių, bet nuoga ranka ne
galėjai paimti. Pirštus gale-, 
jai nudegti.

Pusvalandį pailsėję, mes vėl 
pradėjom kelionę. Pavažiavom 
varsnas — stop! Jau ir aš pa
maniau kad velniai mus ap
stojo. O kų tu su šėtonais!? 
Jie tik ir laukia vasaros me
tu keliautojų. Juk čia Mirties 
Klonis!..

Saulutė vis slinko žemyn 
už kalnų. Mes tebuvom gal 
porų - trejetų šimtų pėdų į- 
kopę iš bedugnės...

Pradedam vėl. Automobilis 
įsidrųsino ir ėmė vilkti į kai- į 
nų. Visiems akys nušvito. Kad | 
ir blogas kelias, ir per kalnus, 
ir toli, bet visvien nuvažiuo
sim į artymiausių miestelį.

mums jo nereikėjo.
(Bus daugiau)

(E)ac4a/vulU.

GuoivulvlJ

INVESTIGATE

rūpintas trokas.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtini kraštą

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ip

T e V A 8
laogvai* Iimottjlmsis 

L*idrt«vlf t*iy(M

REPublic 8940

EŽERSKIS IR SŪNUS
LaMotuvIų Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULlman 3703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

The modern me*k«d 
of Hair ••autiRcation 

Through Color
Your personai appearance ls
important. Analyze yourself
cold-bloodedly. II your hair
is drab and uninteresting, •»
strealęed with grey — Clairol
it! Professronal wemen cae-
not afford to look paisė.
Keep your hair yeung and
beautiful looking with Clairol,
M«ll Ifcli wllb • »kr«*.|*«h

•«4 ratam H, patoalš. wMi mt ra««u 
sraašstlam to • CLAMOL trasfssl.
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1 M 4tM «*w, m** Voš c*

AM
....... . ........

M v Šmov Bg.

Addren

; c...
( Mvfee

sius ir daug dar kitų. Visi jie 
varo smarkių agitacijų, kad 
tik daugiau žmonių sutrau
kus į labdarių ūkį rūgs. 1 d., 
oy nigs, 2 d., per Labo r Day, 
sako, visi trauks į “Prau^ 
go” piknikų. Sako, nebus sk
irtumo kaip būsim pavargę, 
bet “Draugo” pikniko nega
lima praleisti nenuvažiavus.

Visi ciceriečiai sako: mes 
be “Draugo” pikniko nenu- 
rimsime. Važiuosime ir kitus 
agituosime, kad važiuotų. 

Valio! Ciceriečiai. R<Ą>.

Kas norėtų važiuoti su trū
ku į “Draugo” piknikų rūgs.

KEBPK *ll.AS

vartokite VatoraUmu ant savo plau
ku, Natūralu spalva atnaujina žilus 
nublukusius plaukus. Be kvapo, ne
riebus, nedalantis, nenusitrins, ne
kenks garbanav imui, niarcel arba 
permanent vvaves. Palieka plaukus 
žvilgančius tr minkštus. Specialis 
prirodymo pasiūlymas: didelis 12.00 
pakietas už tiktai <1.00. Užsisaky
kite šiandien ir sutaupykite 11.00. 
Pinigai sugrąžinami jei nesate pa
tenkinti. Arba siųakltp dėl pakieto 
išmėginimui Įdedant 10c. už paštą. 
J. skinder, Uopt. SU., 1*.O. Uos 251, 
CUnton, Inllana.
r i .. . i x i '■ .it: ---------

SUSTIPRINA NERVUS IR
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą, stimuliuoja pila nornia- 
liško veikimo virškinimo organus, už- i 
tikrina ramų miegą. Ir pataiso abelną i 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą lalkotąjpj jis

1 rodė esąs labai pagelblngas silpniems' 
r liguistiems vyrams ir moterims. Ne . 
praleiskit ne pamėginę NUOA-TONE. I 

Parsiduoda visose vaistlnyčlose. Gau- i 
kits tikrą NUOA-TONE. nes jqks ki- I 
Us vaistas ne atneš tokių pasekmių .

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL1 
— Idealą Liuosuotoją viduriu 25c ir ' 
50o.

SEPTYNIOS DIENOS

j Lietuvų

BREMEN
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Urcmcrliuvcnc ir užtikrina 
patogų nuvykimą ( KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo 
s-

Inforanaeijų klauskite ,pos Vietini 
Agentą arba

H AMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

l£0W.R&ndolph St., Chicago

VENETUN MONUMENT CO., INC LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

♦ Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138

fl. Masalskis 
A. Petkas
I. F. Ratilius

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

ROBKL.LI BROTHERS, INC.,
FAMmLŲ DUtBlJAI

Specialistai iškalime ir ifldirbime 
visokių rūšių paminklu ir grab
inių.
Mūsų Šeimyna speeialiinoja lia
na darbo per iefliaa kartas.
Veskite paminklų reikalas teisiai 
sa pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytus nuo 
dtdiiųjg sartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys te'
PEN8AOOLA MII 

BELMONT MSS

L J, SS, Ala

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

I. J. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 Sa. Hermitage Ave.| 
Phone YABds 1741—1742

Lattaumz ir Sunūs 2314 West 23rd Place 
l*hone Canal 2515 Cicero 59271

J. 4092 Ąrcher Ave. 
Pbone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS
kius. Kaina į šokius .30. Ti
kintas bankietui ir šokiams 
$1.25 asmeniui.

Visi kviečiami atvykti ir pa 
sitikti Chic. Prov. varg., ku
rie grįžta į Chicagų po sėk
mingų koncertų ir seimo ry
tuose. Parodykime, kad atjau 
čiame jų nuveiktus darbus ir 
tuo būdu paskatinkime juos 
dar prie didesnių darbų

D-ras P .Atkočiūnas ir p. Bahjs Bulot(h
Atkočiūnienė užvakar sugrįžo 
iš rytų, kur linksmai pralei
do vakacijas viešėdami pas 
p. Atkočiūnienės tėvelius. Pa
silsėjęs daktaras ir vėl stoja S. Šimkienė dar tebeserga, 
darban savo profesijoj, dan- Guli Mercy ligoninėj, 
tų taisyme. S. Šimkienė yra Šv. Kazi-

GRIZO IS ATOSTOGŲ
D-ras Rakauskas ir p. Ra

kauskienė vakar grįžo iš Fe
deracijos kongreso. Pakely 
aplankė keletą žymių vietų, 
neaplenkdami garsiųjų Niag- 
ra vandenpuolių. Abu kupini 
visokių įspūdžių.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

langų ir iššoko nuo antro auk 
što. Nugabenta į County li
goninę.

184 raišųjų vaikų parvežti 
atgal į Cbicagų po 6. savaičių 
atostogų prie Brown’s ežero, 
Burlington, AVis. Jų atostogo
mis rūpinos Raišųjų Vaikų 
Autingo Sąjunga.

Pranešimai
Namų savininkų ir piliečių 

susivienijimas Town of Lake 
(Property Owner’s and Citi- 
zens Ass’n) laikys mėnesinį 
susirinkimų ketvirtadienį, rug 

Ipiūčio 29 d., parapijos svetai
nėj, 8 vai. vakare. Rašt.

Suimta plėšikų geugė. — Iš kairės į dešinę: Įeit. Fred Mulhausen, plėšikai: James 
Whelan, Edward Ryder ir Daniel Slattery, invalidas, ir policmonas Prendergast. Plėši- 

Adv C P Kai įau grįžo'ir kitų organizacijų narė Na- kai sugauti po to, kai padarę holdapų Hickory Hills klube mirtinai užmušė panaktinį. 
» atostogų. Aplankęs daug'rSs praSomos aplankyti ligo-,Atvaizde nfra lieluvio P°l'cmono Antano Urbono (vestshliečia), kuris pašovė vieną plė-
Wisconsino miestų ir mieste- nę- Linkime Šimkienei kuo-, 
lių, bandęs eusisiekt su dau- greičiausiai pasveikti, 
geliu lietuvių ‘VVisconsino val
stijoj. Su keliais tekę pasima
tyti ir jį nustebinę, kad di
džiuma lietuvių neskaito lie
tuviškų laikraščių.

Grįžęs vėl pradės veikti sa
vo profesijoj ir visuomenės 
gerovei bei politikoj. Kurie 
norite greitai apsilankyti pas 
jį, jo raštinė yra kasdien at
dara nuo 1 iki 9 vai. vakare.
Jisai pats tiktai būna nuo G 

vakare iki 9. Bet jo padėjėjai 
būna nuo 1 valandos. Rap.

miero Akad Rėmėjų 1 skyr.

Šikų. (Acme Photo.)

namus 600 šeimynų, pasirodė, Cermak Rd. tarp Michigan iri ŽINIŲ ŽINELĖS
kad 75,000 šeimų apleistuose, Union avė., tarpe Chicago u-1 _______
Chicagos distriktuose gyvena '.pės, Halsted ir Division gat-Į Laimėjo tik 10 dol. Trys 

„ ... o_ , tokiuose namuose, kur nėra vių, pijeno pramonės distrik-'plėšikai padarė holdapų R.
^a.dnno pramogą rugp 30 d., jokių patogumų ir kurie ypaė |<( ., Bakšio, .bužernėj, 4554 So.
7 vai. vak., parap. salėj. Tų žiemos metu sudaro didelių Roekwell St Pac-robė tik 10
vakarų bus, taip sakant, “sbo-,pavojų sveikatingumui. Dau-.rytus nu0 Morgan Park- Tuo’idoL> kurie buvo regi8tery.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų - skyr. "rengia kauliukais

wer”. Visi rėmėjai ir gerašir
džiai prašomi atsilankyti su 
kokia nors dovanėle, seselių 
namui, kaip staltiese, rank
šluosčiu, langams uždangalais j 
(firankomis) ir 1.1. Dalyviai 
bus pavaišinti.

Kauliukais žaidimo pramo
ga Ogentų name pavyko. Lo
šėjai apdovanoti gražiom 
rankų darbo dovanom, kurias 
pagamino E. Ogentienė, su 
savo duktrele. Į pramogų bu
vo atsilankęs ir Marijonų Ko

rių ūkį buvo atvažiavę peu- Rėmėjų Chic. apskr.
•kių parapijų atstovai, kad afliP’nn; Bacevičius. Pelnas i 
žiūrėjus ūkį, miškų ir kitus Paskirtas Šv. Kazimiero se- 
dalykus. Viskas gražu, ypa- jSerimR ir Marijonams. Rėmė- 
tingai miške žmogus jauties PI 'r Marijonų skyriai dėkin- 
nepaprastai. 18* Ogentams už pramogos su-

Šįmet yra gana daug rie-! renl?inių ir vaišes.

APŽIŪRĖJO IŠVAŽIAVIMO 
VIETĄ

Praeitų sekmadienį į labdfl

šutų ir uobolių; niekuomet
nėra tiek buvę. 4 Artinas vaikams mokslo

Labdarių ūkio išvažiavimas dienos. Visi tėvai raginami sa 
įvyks 1 d. rugsėjo. Kurie at- vo vaikučius leisti į katali- 
važiuos į miškų, galės prisi- ikiSk4 mokyklų. Seserys jau
rinkti kiek kas norės.

Buvęs.
sugrįžo, Vyresniąją sesuo M. 
Veronika.

Iš Šv. Pranciškaus vienuo-
VARGONININKU BANKIE-|lyno saimo na

* mo Vaznienė ir M. Sudeikie-
nė. Prie progos aplankė Nia- 
gra Falls, Kanadą, New Yor-

TAS ATIDĖTAS
Dėl svarbias priežasties, 'kų, Detroitą ir kitas vietas.

varg. sutiktuvių bankietas, ku 
lis tūrėjo įvykti rugp .28 d., 
Auditorium viešbuty, atidė
tas iki trečiadienio, rugsėjo 
4 d., toj pačioj vietoj. Tikie- 
tai, kurie jau išplatinti, bus 
vartojami tie patys.

Bankietas prasidės 8:30 
vai. vak., o šokiai 9 vai. Ren
gimo komisija prašo tų, ku
rie negalės atsilankyti į ban-

Reporteris.

75.000 CHICAGOS ŠEIMŲ 
NAMUOSE NETURI J0; 

KIŲ PATOGUMU

RADIO
DAINUOS GENOVAITE šl- 
DISKIUTE -GIEDRAITIENE

Šiandie 7 valandų vakare iš 
stoties AV.G.E.S., Peoples ra
kandų kompanija vėl palink
smins radio klausytojus, nes, 
tarp kitų dainininkų, daly
vaus ir Genovaitė Sidiškiutė- 
Giedraitienė. Be to bus įdo
mių kalbų, svarbių praneši
mų, gražios muzikos ir t. t. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. XXX.

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

gelis gyvenamųjų namų netu
ri ne tik vanos, bet nei atski
ros išeinamosios vietos. Dau
giausiai tekių namų randasi

se distriktuose vaikai vasarą j 
neturi jokių aikštelių žaidi
mams, gatvės duobėtos, men
kai apšviestos, užpakalinės

į vakarus nuo Chicago upės gatvaitės retai valomos, vai- 
iki 18 gatvės, į pietus nuo kai maudosi šiukšlėse ir t. t.

Pritruko argumentų, iššoko 
pro langų. Edith Corano, 27 
m., 2300 W. 21 PI. praeitų šeš 
tadienį susibarė su vyru. Pri
trukus argumentų atsidarė

O (d Cfold

BUICK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujau............8895
BUICK *35, Club Sedan au trunk, garantuotas ..................... <825
BUICK '35, B Sedan 47, garantuotas........................................>795
BUICK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant.................... 8995
BI'ICK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant................... 8895
BUTCK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant....................... 8795
BUICK '33. 5 Sedan 67, tobulas, garant.................................. 8695
BI’ICK '32. 5 Coupe 96. labat pulkus, garant.................... 8495
BUTCK, '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ......................... 8 95
BUICK '80. 7 Limo. fieėl drat. ratai, eina O. K...................... 8225
CADILLAC *30. 7 Sedan. pertaisytas ........................................... 8395
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy ......................... 8495
CADILLAC '28. 5 Sedan. gera vertenybė ................................... 8 95
DODGE '28, 5 Sedan. žemai apkalnuotas ............................. 8 85
HUD8ON. '29. 5 Sedan, bėgų O. K. .......................................... 8 95
LA SALLE '31, 5 Sedan. pulki vertybė ......................................  8495
LA SALLE '30. 5 Sedan. 6 drat. ratai ......................................... 8845
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ........................................ 8188
LINCOLN '30, 5 Sedan. labai pulkus ........................................ 8895
NASH '82, 5 Sedan, geras mažas karas .......................... .. 8265
OT.DS ’30. 5 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj ..............................  8225
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy .............'. 8875
PACKARD ’Jl. 7 Custom 8cdan, gerai bėgantis ................ 8895
PACKARD '30. 7 Sedan. puikiam stovy .............................. 8825
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy .............................. 8185
PONTIAC '34. 4 Durų Sedan, kaip naujas .............................. 8495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Federalei vyriausybei nu
pirkus plotų žemės prie Di- 
versey Parkway ir Cbicago 

kietų, kad nors atvyktų į šo- upės, kad pastačius patogius

dči naujų minčių

Muzika — Gėrimai — žaidimai
Įžanga visiems dykai. Širdingai kviečia

visus dalyvauti
Kleb. Kun. J. Jno. Vinčius lr Rengimo Komitetas.

METINIS DVIEJŲ - DIENŲ

PIKNIKAS
Sekm., rūgs. 1 d. ir Labor Day, rūgs. 2 d.

•V. KAZIMIERO PARAP. KIEME, GARY, IND. 
15th Avė. ir Buchanan gat.

J^AI MOTERIS is ryto sako jums sudie, jūsų pirmas po pusryčių 

Old Gold padeda jumg pradėti dieną su gera nuotaika • • • ir 

jaunomis mintimis. Misteriška? Nei kiek ne. Tas malonus stmuliantas

Old Gold yra maloni gamtinė įtekmė nuo rinktinio tabako. Jis yra

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

PAIEŠKOJIMAS Reikalingi kontraktorlai
Paieškau Gedminų Ignaco J 

ir Jono. Kilę iš Acicinų, Tau
ragės apskr. Atsišaukite:
KAZIMIER. STULGINSKIS 

R. R. 3, Danville, DI.

Reikalingi kontrakteriai dėl 
Steam iFitting ir Plumbiug. 
Atsišaukite tiesiog į

Marlan Hills Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.
REIKIA DARBININKŲ

Reikalingas pardavėjas (sa- 
lesmonas) pardavinėti Citizen 
Brewing Co. alų. Atsišaukite

, 6123 So. Laflin., J. A. Thomas, 
i pirm 11 vai. ryto arba 808 
East 63rd St. tarp 11 vai. ry
to ir 2 vai. popiet.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 059Q|

FERDINAND PETRAITIS1
PARDAVIMUI BIZNIAI LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Oražlnnetoli Taverna Kenosboje. pui
kiausias fiksčerlals. 8 kambariai gy
venimui vlrėuj. Parulduoa už pusf 
tikros vertės. Kainova 315,000. 4 ar
5 tflkatančlal bus priimta kaipo Į- 
mokėflmas. Palflkanus galima išmo
kėti lengvais mokesčiais Namas la
bai moderniėkas su karėtu vandeniu 
Šildomas.

C. B. TAVERN
2301 — 52nd St. 
Kenosha, Wta.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais 6 Iki 9
Telefonai CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefoną. REPnblIc 9900

REIKALINGA PARDAVĖJŲ 
Vyrų ir Moterų

Geras Komisas ir Bonus
Parduoti B’Youthful Pro-

pasendintas ir išpurentas virš paprastų standardų.

<->////£ z/Zzzzzz/Vz . . .
■ r. tMiiitfd co..ti04

BET NIEKADOS NE ERZINA

dūktos: North Sidėj, Brighton 
Parke, 18th St., Town of Lake, 
Marąuette Parke, Bridgeporte, 
Roselande, West Pullmane, Ci- 
ceroj, South Chicagoj, Melro- 
se Parke.
BYOUTHPUL COSMITIES 

COMPANY
3162 South Ashland Avė.

Tel. Laf. 2028

Telephone: BOUIevard 1800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 8518 8 ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 1723

Res. 1227 8. SOth AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5295

[_____CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ‘ $7.00 J
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PRANCŪZIJA NORI BOT GRAŽIUOJU 
SU MUSSOUNIU

Italijos ministerių kabinetas 
turės svarbų posėdį

ITALIJA PRADEDA IŠJUDINTI SAVO 
KARO LAIVUS

PARYŽIUS, rugp. 27. — ROMA, rugp. 27. — Dikta-
Prancūzija, anot posakio, at-i torius Mussolini vadovauja i- 
siduria tarp kūjo ir priekalo, talų kariuomenės manievrams 
Jai yra reikalingas draugin- Austrijos pasienyje. Vakar va 
gumas su Anglija ir nieku bū .karą pas jį lankėsi kai kurie 
du nenorima įžeisti Mussoli- ministeriai ir pasekretoriai. 
nio ambicijos. Buvo planuota, kad kaip šian-

Anglija yra griežtai prieš- dien turėti visų kabineto na- 
inga diktatoriaus Mussolinio rių nepaprastų posėdį. Tačiau 
žygiams Afrikoje ir ji kalbi- posėdis atidėtas iki rytojaus 
na Prancūziją, kad ži taip pat popiet.
nusisuktų prieš Mussolinį. • Kalbama, kad šis Mussoli- 
Prancūzija nežino, kas jai da- nio ministerių kabineto posė- 
bar padarius. dis bus pirmasis karo posėdis,

Anglijos ambasadorius Sir kadangi bus sprendžiama vi- 
George Clerk matėsi su prem- sa eilė karo klausimų. Minis- 
jeru Lavaiiu, kaip tik šis su- terių kabinetas, sakoma, tars 
grįžo iš atostogų. Supranta- savo žodį vieningo Stresos 
ma, kad tas yra Etiopijos rei- fronto reikale. Pasakys, kad 
kalu. Italija neperžengia Stresos

Kol kas negalima žinoti/ konferencijos sutarimų ir pa- 
kaip premjeras Lavalls lšsi- siūlys Prancūzijai ir Anglijai 
suks iš tos keistos pozicijos, laikytis tų sutarimų ir toliau.

Stresos sutarimai liečia Euro-

VIEŠKELĮ NULEIS PO GELEŽINKELIU

Šalia Glenview miestelio pradėti drabai, kad AVaukegano vieškelį išvedus Milwaukee 
geležinkelio apačia. Ikišiol ta vieta yra pasižymėjusi nelaimėmis. Tame kryžkely trau
kiniai sudaužę eilę automobilių, 26 asmenys žuvę per aštuonerius metus. (Acme Photo.)

ORGANIZUOJAMI AUTO
MOBILIŲ PRAMONĖS 

DARBININKAI

PAGALIAU UŽDARYTA KUNIGAS MARIJONAS 
KONGRESO SESIJA i ATVYKO CHIGAGON

kad palikus gyvų ožkų ir pa
sotinus vilkų.

NELEIS KORESPONDEN
TU KARO FRONTAN

pos taikų ir jie neturi nieko 
bendra su Italijos žygiais A- 
frikoje, protauja Mussolini.

ADDIS ABABA, rugp. 27.

Be to, italų ministerių ka
binetas tars savo nuomonę dėl 
Anglijos žygių Suezo perka
so apsaugai. Yra žinių, kad 

— Etiopijos imperatoriui Hai- Italija taip pat jau išjudina
le Selassie atsisakė leisti sve-! savo karo laivus, kad juos pa- 
timšaliams korespondentams , siuntus Viduržemių jūron pa
vykti su etiopiečių kariuome-^ troliuoti kelius, kuriais Itali- 
ne karo frontan iškilus karui. ja 8įunčia Afrikon karinome-

DETROIT, Micb., rugp. 27. 
— Amerikos darbo federaci
jos prezidentas W. Green į- 
davė šios federacijos čarterj 
International Automobile Wor 
kers’ unijai kelių šimtų šios 
unijos narių susirinkime.

Green ta proga pareiškė,' 
kad sudaryta unija privalo i- 
mtis visų priemonių, kad pa
traukus šion organizacijon vi
sus automobilių pramonės j^a- 
rbininkus. -v k'■A

Toliau jis nurodė, kad or 
ganizuotų darbininkų svarbi- ve(jįm^ 
ausias tikslas yra iškovoti a- 
titinkamus gyvenimui atlygi-1 

Imperatorius sako, kad tas nę, ginklus, amunicijų ir ka- njmus. jįs sakė, kad kompa- 
yra pavojinga. Jis negali pa-. ro medžiagų. nijų viršininkai ima milžiniš-1
siimti atsakomybės už korės- patirta, kad diktatorius kas algas, o darbininkams duo: 
pondentų nukovimų. , yfussolini jau parinko vyri- da tai, kas nuo jų algų atlie-Į

Taip pat nurodė, kad korės ausįus sadus, kurie turi va- ka. Organizuoti darbininkai 
dovauti italų karo veiksmams pakeis tų nepakenčiamų tvar- 
prieš Etiopiją. Kai kurie tų kų.

— - , vadų jau išvyko į sau skirtas
uoti žinių iš kovos laukų. vietas

---------------------------------- j Spėjama, kad karas prieš
Etiopiją bus pradėtas anks
čiau, nelaukiant ten lietingo 
laikotarpio užsibaigimo. Etio
pija bus užpulta netikėtai.

WASHINGTON, rugp. 27. i Cbicagon atvyko kun. Al- 
— 74-ojo kongreso pirmoji se-jfonsas Jagminai, M.I.C., kurs 
sija uždaryta pereitų vidunak- j neseniai iš Romos grįžo Ame-' 
tį-

Nesuspėta pravesti kai ku
rių mažesnės svarbos bilių.
Krašto vyriausybės oponentai 
iki pat sesijos uždarymo sta
tė įvairiausių kliūčių.

Prieš pat sesijos uždarymų 
skaitytas prez. Roosevelto 
pranešimas, kuriuo dėkota ko
ngreso kariams už atliktus di-1
(lėlius darbūs krašto gerovei, partainento suvažiavime pri 
už vyriausybės sumanymų rė- pažinta rezoliucija, kad reika-

|rikon. Mokytojaus •Marijonų 
i seminarijoje, Hinsdale, III.

LEGIONININKAI UŽ SVE- 
TIMŠALIŲ DEPOR

TAVIMĄ
QUINCY, 111., rugp. 27. —

Amerikos legiono Illinois de- jaučiasi daug patenkinta tuo 
faktu, kad ji neturi reikalo 
kištis į Italijos Etiopijos ne-

DRAUGAS
THE MO8T INFLUENTLAL 

LITHUANIAN CATHOLIC 
DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL

DAINŲ KŪNTESTE LKTOIOS
ŠIANDIEN DAINUOS PER “DRAU

GO” RADIJO VALANDĄ
“Draugo” radijo valandos iš stoties AVEDC, 1210 kil., 

šiandien nuo 3:30 iki 4:30 vai. popiet, programos klausyto
jui gaus progos girdėti dainuojant įvykusio dainų kontesto 
tris laimėtojas. Kiekviena jų pasirengusi šiai programai su 
nauja daina.

Sveikatos klausimu kalbės dr. A. Rakauskas, Amer. Liet. 
Medicinos Mokslo akademijos pirmininkas.

Tad, nepamirškite atsisukti savo radijo ant stoties 
WEI>C 3:30 vai. popiet, kad išgirdus gražių ir įdomių pro
grama.

SOV. RUSIJA ATMETA 
AMERIKOS PROTESTĄ

Pažymi, kad sov. vyriausybė ne
atsako už komunistų žygius

VOKIETIJA TURI LAIVY
NO MANEVRUS

MASKVA, rugp. 27. — Už
sienių reikalų komisaro pagal 
bininkas N. N. Krestinskis 
šiandien atsakė Amerikai į 

BERLYNAS, rugp. 27. — «i°s Protesto not«b kad komu- 
Vokietijos diktatoriaus Hitle-Į n’s^ internacionalas veda 
rio įsakymu surengti vokiečių priešvalstybinę propagandų 
karo laivyno manievrai. Amerikoje.

Militarinių vadų lydimas' Komisaras pagalbininkas sa 
Hitleris atvyko į Kiel ir ūžė- vo atsaky™* įdavė U. S. am
inė vietų vienam karo laivų, kasadoriui Bullittui. Atmeta 
Nuolat didėjantis vokiečių ka- Pro^esto notų trumpai pažymi 
ro laivynas išplaukia jūron ir damas, kad sov. vyriatUyBl
tenai įvyks 
muose.

pratimai šaudy- neturi nieko bendra su inter
nacionalo propaganda ir už

Vokietijos nacių vyriausybė neat»akinga.

pondentai ten nė nereikalingi, 
kadangi neturima jokių susi
siekimų, kad būtų galima pa- 

uoti žinių iš kovos laukų.

SOMALII NARIAI- PAS
PRUKO ETIOPIJON

NEATSAKYS UŽ NUOS
TOLIUS

ADDIS ABABA, rugp. 27. 
— Gauta žinių, kad keli tūk
stančiai somali (somaliečių) 
kareivių iš italų Somalilando 
kolonijos paspruko Etiopijon. 

Italija reikalauja, kad de-

DAR VIENAI MOTERIŠKEI 
NUKIRSTA GALVA

BERLYNAS, rugp. 27. — 
Įvykdyta mirties bausmė gai

zertavę kareiviai grąžintų pa-’vos nukirtimu jaunai vokietei 
(Charlotte Juenemann, kuri lė
bavo palikusi namie badauti 

, savo tris mažus vaikus.

lintus su savimi šautuvus.

MAŽINA ŠTABĄ MASK
VOJE

LIETUVĖ
MASKVA, rugp. 27. — U. 

S. pasiuntinybė Maskvoje ma
žina savo štabų. Pažymima, 
kad tas nieko bendra neturi 
su protesto nota.

Chicgo miestas gauna iŠ 
krašto vyriausybės daugiau 
kaip 32 milijonus dol. gatvių 
pataisymui.

Iš kalno buvo žinomas Mas
kvos pasttrisinhnus tuo“ kS7l 
vysiausybė neturi nieko ben

orimų ir svarbiųjų bilių pra- Ii nga pravesti federalinį įsta- susipratimus. Vokietija yra dra su komunistų internacio- 
tymų ,kad būtų galima depor- išėjus iš T. Sųjungos ir jai nalu, nors šis internacionalas 
tuoti iš Amerikos visus šei- nereikalinga dalvvautr tuose' turi gūžtų Maskvoje ir Mas

kvos nurodymais dirba už pa
saulinę revoliucijų

Dabar gi tolimesni Ameri
kos santykiai su sov. Rusija

NACIAI VISAM KRAŠTE Piamuosius bedarbius svetini- pavojinguose ginčuose
Salius. Sako, kraštui bus maVEISIA SAVO ŠNIPUS žiau nereikalingų išlaidų.

BERLYNAS, ru^p. 27. — 
Naciai visoj Vokietijoj didina 
savo šnipų skaičių. Šnipij bus, 
pilna valgyklose, aludėse, su-

PASIRAŠE “UTILITY” 
KONTROLES BILIŲ

IVASHTNGTON, rugp. 27.
sirinkimuose ir kitose vieto- Prez. Roose vėl tas vakar PapjUro^X)S

Nėra žinoma, bet kalbama, 
kad Vokietija susiartina su I- 
talija šio krizio laiku. Apie 
Italijos kariuomenės maniev-; Paklausys nuo Amerikos, 
rus Austrijos pasieniu Vokie
tija aiškina, kad Italija paro
do, kad jai rūpi taip pat ir 

tvarkažemyne 
ūmas.

ir

ADDIS ABABA, rugp. 27. Į, 
— Etiopijos vyriausybė pra
nešė visoms užsienių pasiun
tinybėms ir konsulatams, kad 
ji nebus atsakinga, jei karo 
laiku priešas padarys nuosto
lių jų savastims.

NĖRA KIAUŠINIŲ, NURO
DOMOS SILKĖS

BERLYNAS, rugp. 27. — 
Vokietijos gyventojai skund
žiasi, kad per maža yra kiau- 

AUTOMOBILIO j Sinių. Nacių laikraščiai pata- 
AUKA ria vartoti silkes. Girdi, sil-
----------- Į kės yra maistingesnės už kiau

Ona Stravinskienė, 50 m. 
amžiaus, gyvenusi po num. 
3209 S. Lime St., 3:30 vakar 
rytų užmušta automobilio, 
State ir Madison gat. Auto
mobilininkas Stegman, 28 m.

šinius.

Areštuoj&mi Streikininkai

OMAHA, Neb., rugp. 27. — 
Policija areštavo 38 streiki- 

amž., yra sulaikytas iki ty-Įninkus už masinį pikietavimų 
rinėjimo. gatvėkarių patalpų.

se. Kiekvienas žmogus greitai 18*ra^a kongreso pravestų u- a i :- ki. 
paklius kalėjiman už kokį rility kontroles bilių. 
nors nepalankų naciams pra-j “(Jtility” yra visuomenės Suz,not«, kad iš Vokietijos 
gitarinių. Be to, bus baudžia-, naudos kompanijos. Kongre-Į(.aUg ang *7. siunciama tal" 
mi ir savininkai tų vietų, kur sas nepaprastai triukšmingai 'iaL ™ nez,noma’ ar Ita ,ja 
bus kritikuopama, ar mikia- į svarstė šį bilių, kadangi mi- už tai užmoka.

ma nacių tvarka.

NEW YORKE STREIKUO
JA KLERKAI

NEW YORK, rugp. 27.— 
Ladies’ Apparel Shipping 
Clerks’ unija sukėlė streikų. 
Reikalauja trumpesnių darbo

LIETUVOS EKONOMINIS 
GYVENIMAS

notos kompanijos daug dirbo 
prieš biliaus pravedimų ir ne
sigailėjo pinigų propagandai 
tarp kongreso atstovų.

IŠRADIMAI LIETUVOJE

KAUNAS. — Pastaruoju 
laiku prekybos departamen
tas išdavė laikinus apsaugos

DANCIGO SENATE 
TRIUKŠMAS

Amerikos lietuvių ekonomi
nių informacijų biuras — A- 
merbifiras pasaulio lietuvių 
kongreso proga išleido spe
cialų informacinį leidinį apie 
Lietuvos ekonominį gyvenimų. 
Klausimai jame paleisti toki: 
dabartinė Lietuvos ekonomi
nė būklė, kaip užsienio lietu
viai gali prisidėti prie mūsų 
eksporto padidinimo, kur irj liudijimus šiems išradimams:

Vladui Birkui ir Aleksandrui kaip investuoti pinigus Lietu
Vaitkevičiui, Kaune, išradu
sioms kiaušiniams rūšiuotiDANCIGAS, rugp. 27. ■ 

valandų ir didesnio atlygini-1 Sukeltas nepaprastas triukš- svarstykles; Andriui Rinke- 
mo. .mas Dancigo senate kalbant Jvičiui, Kaune, — nuo nuodin-

naciui senato prezidentui. Ne-'gųjų dujų apsaugos kamerų; 
leista jam baigti kalbos. • .Vytautui Orentui, Kaune, — 

------------------ būdas gaminti iš lininių pa-
PATARIA PATIKRINTI 

VAIKŲ SVEIKATĄ

Chicagos sveikumo komisi- 
onierius dr. Bundesen nurodo 
tėvams, kad prieš siusiant vai

Mirė darbininkas įšerti Fe- 
rretti, kurs buvo su kitais su

kus į mokyklas reikalinga pa- žeistas įvykus sprogimui van- 
tikrinti vaikų sveikata ir dan-Į dens košimo stotyje Micbi- 
tų stovis. 'gan ežere.

KITAS SUŽEISTAS MIRĖ šukų i(pakulų) higroskopinę 
paprastų ir į vilnų primaišy-
mui vatų; Romualdui Adžgau 
skui, Alytuje, — akmens gele
žinė krosnis. Be to, vieno iš
radimo patentas išduotas Hen 
rikui Vaškiui Klaipėdoje.

voje ir kt. Pirmoje vietoje 
buvo Lietuvos ministerio fl. 
Amerikoje P. Žadeikio prane 
Šimas kongresui tema: Eko
nominis užsienio lietuvių ben 
dradarbdavimas su Lietuva. 
Leidinys dalinamas nemoka
mai.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Numatoma giedra ir 
vėsu.



“DRAUGAS ♦» KONGRESAS IŠSISKIRSTĖ

ORĄ COAS

LITHUANIAN DAILY KRIENO
l'ubiiahed LteUy. Kxcep4 HunUay.

8VBSCK11T1ON8: One Yeur — $6.00; Si* Munlbti 
— W-W; TUnee MouLhtf — <2.0u; One Month — 75c. 
Europe — One lear — 87.Ou; Six Montha — *<-00; 
Copy — .03c.

Advertiaing in “DKAUUAH" brlnga bent .reaults.
Advertlsing rates on applicullon.

“DRAUGAS” 2334 H. < lak ley Avė., Chicago
“DRAUGAS”

^skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
BemAradurbianiH ir korespundentuans raktų negrųžuia. 

Aeprukoniu tai padaryti ir ueprlsiunėiuma tam tiks
int nnMo tankių.

*a4afc.tariu« priima — rito 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
Išeina kasdien, iftkyrua sekmadienius

PRENCMEAtATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metama — H-00. Pusei metų — 88.50; Trims mėnesiams
— 82 .00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — 37.00; Pusei melų — 84.00.
MįntnMn — .osc.

Juugttaių ,Valstybių Kongresus paga
lios Jaugė svarstymus ir išsiskirstė.

&ts Kongresas pasižynuuėjo leidimu la
bai svarbių įstatymų. Svarbiausieji yra 
Sočiai Security, tai yra senatvės pensijų ir 
bedarbių apdraudos įvedimas, taip vadina-

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
...Stipriau laikytis iš vieno, kad mūsų nedideles pajėgos veltui nežūtų svetiniuose kraš

tuose, - pasakė Respublikos prezidentas, I-jį Pasaulinį Lietuvių Kongresu atidarant.

Mielieji užsienių lietuviui, 
svečiai ir viešnios, sveiki at-

mų “Holding” kompanijų kontrolė, tur- vykę tėvynėn Lietuvon!

Čia juotla tluonu,
Ir tos neduoda....
Štai kaip tekdavo dejuoti- i

Labai džiaugiuos galįs Jus carinės Rusijos valdžioje

tuvių vienybę, įvertino jų jam kraštui savo kruopščiai 
laisvės troškimų. sulesinėta vertingų dalykų

Vienybė buvo didis veik- rinkinį. Gėrėdamies, galime 
isnys mūsų nepriklausomybės pasakyti, kad užsienio lietu

viai, kaip geri vaikai, nepa
ims Amerikos lietuvis kariu miršta savo motinos Lietu 
savanoriu. Tautiška vienybė vos, ypačiai tuomet, kada es

čiams mokesčių pakėlimas, darbo komisijos
įsteigiami*, keturių bilijonų dolerių vie- pasveikiuti valstybės Vado ŠiaJidien linksmesnes dainas kovose, kur yra žuvęs ne vi 
šiem* * kirba m s paskyrimas. vardu šiame iškilmingame su dainuojame, džiaugsmo gies-

Šis Kongresas buvo nežmoniška: kapi- si rinkime. Šiųjų proga jaučiu mes giedame.
lalistų puolamas. Kapitalistiniai laikraščiai malonumo padėkoti Draugi-Į Seniau statydavomės tik padarė mūsų tėvynę laisvų, ti sunki jos buitis.
visaip jį niekino ir žemino. Kongresas bu- jai Užsienių Lietuviams liem kryžius, kančių ženklus, o da- taigi tos vienybės turime ii Men tikimės, kad taip visuo-
vęs tik “rubber stamp,” tai yra pasirašęs ti, kad sėkmingai įvykdė kon- bar statomos ir laisvės pa- toliau laikytis. met bus.
po viskuo, kų prezidentą* pakisdavęs. Bei greso sumanymų, padėkoti minkius. Tai jaunajai kartai i Kai Lietuva tapo laisvu, Tautų buitis nepastovu Jo-
kuomet Kongresas daro tų, kų padiktuoja visiems, kurie žodžiu, darbu pamokymas, kad tik per kati kai jau džiaugėsi kurdama ms tenka gyventi vargesnių
kapitalistai, tai tada jis nėra “rubber ir lėšomis dalyvavo taip sv- čias pasiekiama laimė, kad be savo kultūrinės gėrybes, Da- ir laimingesnių dienų. Štai
stamp. ’ urbiame mūsų tautai žygyje, vargų nėra laimės. rius su Girėnu ryžosi pagar- oabur siaučia visame pasau-

KAPITONAS, KURS PASKENDO SU 
SAVO LAIVU

Mieste Los Angeles, Cal. nusižudė buvęs 
bankininkas Vėdliam L. McKee, kilęs iš Ai
rijos. Apie jį trumpai užsimename tik del
toj kad jisai buvo vienas tų nedaugelio pra- 
Rtoniaių kajūtonų, kurs paskendo su savo 
skęstančiu laivu.

. Yra plačiai žinoma taisyklė, kad laivo 
kapitonas, laivui skęstant, pirmoje vietoje 
turi gelbėti pasažierius. Kai visi pasažieriai 
būna išlaipinti į valtis, tai tada ir kapitonas 
gali laivų apleisti. Priešingai elgiantis, jisai 
papuola po skaudžia atsakomybe. Jei nelai
mė atsitinka ir per jo klaidų, liet jei jis su 
skęstančiu Jaivu, kitus gelbėdamas, pats* 
fcuskęsta, tai jis savo gyvenimų baigia sa 
garbe.

Didieji finansininkai ir pramonininkai 
Ainerike yra vadinami “captatas of indus- 
try,*’ pramonės kapitonai. Jiems pritaiko
mos tokios pat taisyklės kaip ir Laivų kapu 
tonams. Tai yra pramoninei ar finansinei

->jitaigai bankrutuojant, jos viršininkas nepri
valo gelbėti savo investuotus pinigus, o pir
moje vietoje turi gelbėti žmonių pinigus. 
Bet ar daugelis taip elgėsi hankratų meta 
llooverio laikais? Ar daugelis elgėsi taip, 
kaip turi elgtis skęstančio laivo kapitonas? 
Didelė dauguma subankrutavusių bankų pre
zidentai ir daltar sau puikiai gyvena, auto
mobiliais važinėja, užlaiko bodyguards. Pi
nigų jiems nestokuoja. Jie mat nesiek^ė 
kaip tikriems kapitonam* pridera. Jie išgel
bėjo savo pinigus. Ir jie žino, kų ir kaip da
ryti, kad išsisukti iš atsakomybės.

Taip dalykams esant, ir įdomu išgirsti 
apie tokį pramonės kapitonų, kurs skendo 
Ml savo skęstančiu laivu. Minėtas airis 
McKee buvo Fort Dearfaorn National hanko 
viee-pnezidentas Chicagoj. Kai tas bankas 
susiliejo su kitu, tai jis išvyko į Los Ange
les, kur vėl buvo vieno banko vice-preziden- 
tas. Vėliau buvo vienos mainau kompani

jos matiadžierius. Ten nesisekė ir galų gale 
jis atsidūrė į reliefo stotį. Tokio gyvenimo 
nepakėlė ir padarė sau galų. Gaila, kad jis 
negėrė kartybių taurės iki dugno, bet jis 
pramonės kapitonas būdamas, laikėsi jaut 
skirtų taisyklių. Jisai netykojo, kad kitų 
turtus paglemžiant, užtikrintų sau berūpes- 
tingų ir smagų gyviai imu.

lšsiskirsčiusio kongreso darbai bus ki- Į Šis kongresas yra istorin- į Tie lietuviai, kurie gimę j sinti jtasuidiui jos vardų, lei- lyje vadinamoji krizė. Ji ne- 
taip vertinami, negu kapitalistiniai laikras- go* reikšmės: jis yra pirmas, augę svetimuose kraštuose,!dėsi pavojingon kelionėn iš aplenkė nei Lietuvos. Rūgoja 
erai juos vertina. jis deda pastovius pamatus gal kitaip mano. Jie ten yra Amerikos per Atlanto vande visur, rūgoja ir pas mus, kada

----------- >-------  visų kraštų lietuviams ben- matę daug visokio turto ir nynų. Tarp debesų ir saulės, sunku gyventi. Bet
LYGIŲ TEISIŲ SUKAKTUVES l drauti. Kaip visos tautos,

---------- taip ir mūsiškė yra juk pas-
Šį mėnesį suėjo 15 metų, kai šiame klidusi per visų pasaulį. Šian 

krašte suteikta moterims lygios teisės. Pr- dien visi nori išlaikyti tautiš- 
•leš 15 metų moterys įgijo teisę balsuoti, kuinų ne tik savo valstybės 
statyti savo kandidatūrų ir užimti ofisus, ribose, bet ir toli už jų. Kai

Moterų teisių lygybė nebuvo įgyta be 
kovos. Kovotojai už moterų teises žadėjo
Išgales visokių gėrybių. Svarbiausias žade-1 pinasi,

ir neįdomi. Klaidinga 
taip spręsti.

Lietuva reikia lyginti ne su
... . . x . . . . jų naujųja tėvyne, o su tuo,didžiosios tautos, kaip vokie- ... , .... , • • , - kokia yra buvusi ir kokia da

bar tapusi. Lietuvos pažan
gai turi būti savo mastas. Ji į

-.i • neturi nei dangoraižių nei ki-
ir pašaliuitnas korupcijos ir grafto iš poli-j niuose, tai kų bekalbėti apie didingų pastatų,
tikos. mažas tautas, kaip lietuviai.

visokių gėrybių, tai gal ir audrų ir vėtrų mėtomi, akli seniai esame 
Lietuva jiems rodosi mažutė do jie sparnuota mašina lie- gerų metų.

būtų tu vių tautos aerodroman,
Kaunan, kur pakila ir nusi
leidžia mūsų drų&uoliai lakū
nai, kad pasiektų savo tikslo.
Nugalėjo Atlanto vandenynų
ir žuvo, bet savo herojiška tvarkaut 
mirtimi įamžino Lietuvos vai valdžių, 
dų pasaulinėje istorijoje. Sa

BELIKO VIENA SAVAITE

eiai, italai, lenkai, ir kiti rū
kai! nepakriktų jų 

jimas buvo tai sumažinimas piktadarybių tautiečiai, kurie yra užsie-

ne
turėję ir k 
Atėjo blogesni. 

Tačiau niekas jų nenorėtų
mainyti nei su karo metais, 
nei daigi su 1919 ir 1920 me
tais, kada mūsų tautai teko 
kariauti su visokiais priešais, 

ir tvirtinant savo

Ar turime tų, kas buvo žadėta? kuriems buvo likimo lemta
'įspūdingos pramonės,

nei
kaip

Jei mūsų kariai aukojo sa
vo šituo žygiu jie paliko, vo gyvybę tėvynės laisvei,

Su nuderu teisėjais išėjo tas pat, kaip sutirpti ligi kelių milijonų 
su prohibieija. Moterys gavo balsavimo tei- skaičiaus. Praradę begales 
sės veik tuo pačiu laiku, kada proribicija savo žmonių svetimiesiems,

kiti kraštai kad turi. Tačiau 
jos pažanga milžiniška.

Juk iš visai menkų pajėgų 
teko Lietuvai kurtis, gaivin

mums tautiškos vienybės tes
tamentų: negailėkite savo gy-

tai mažas, palyginti, yra dai k 
tas kentėti šiuos ar tuos ne-

vybės, kai jos reikalauja Lie- priteklius arba paaukoti dau-

t 9 e , , , ivnu a —-.v, iu » ui i\ui nej ^ui v iii*

buvo įvesta. Veik sykiu įėjo galion du įs- įsimaniusių tarnauti svetume h> gtatytig sugrįautas gy_
A. _ A_ - —. ? 1__ — - X. A d .- — A \ r. v d In fefefe r fe z 4- z 1 1 fe i fe fefe ’latymai, kurie žadėjo visokių gėrybių. O nas idealams, jie bent dabar 
pasekmės buvo tokios, kad neg4M-umai, ku- 1 turi sukrusti.
rie turėjo sumažėti, padidėjo.

ATŠAUKĖ PRGHIBIC1JĄ

Šiam visuotiniam kongre
sui vadovauja kaip tik min
tis glaudžiau telktis draugėn 1 Lės 
ir stipriau
kati mūsų

taikytis iš vieno, liūs, kaip 
fftnidelės pajėgos J dytae, daTe’xas vilstyliP' žindUių balsartbiu it-

Saukė pruhibiciji), kuri tavu įvesta 1919 me- įĮJtd’aeMtaT^tiomiZTra^ ' veik 
tais. Texas buvo viima iš sausiausių val
stybių. Prieš prohibicijų buvo 55,349 bal
sai oaugiau, negu už.

Tai-gi turime naujų įrodymų, kad sau
sųjų jėgos vis menkėja.

stuose.

Vaikams beliko viena savaitė vakacijų. 
Mokyklos atsidarys ir mokslo metai prasi
dės rugsėjo 4 d.

Reiškia jau Laikas nuspręsti, kurion

Jungtinių Valstybių prokuroras (Jum- 
mings netrukus išvyks j Europų. Ten tyri
nės, kaip valdžios kovoja prieš krintinalis-

Kelios kartos atstovauja
mos šiame .*gsi linkime: se
noji, jaunoji *Tr dai- jaunesnė. . 
Kurie gimę augę lietnvoje, 
matę jų prieš Didįjį Karų 
svetimųjų junge, tiems šian
dien, matant jų laisvų, atsi
palaidavusių iš nelaisvės pan

venimas. Pradžioje stigo jai 
prašvitusių žmonių, apmoky
tos kariuomemnės, stigo šio
kių tokių lėšų steigtis vals t j 

prietaisų. Bet tas stig 
tote, buvo užpil 

sukulta be- 
nieko ir valstybiškai 

sutvarkyta. Visur matyti sv
eikų atgimstančios tautos žy
mių. Kaunas buvo, bet ne 
toks, koks šiandien yra. !Savo 
galia, savo lėšomis esame su
kūrę laikinųjų sostinę, sie
kiančių lygintis su svetimųjų 
kraštų didžiais miestais.

is

tuvos garbė! Štai kitas kul
tūrinis žygis užsienių lietu
vių: Di Račkus, Amerikon
lietuvis, padovanojo gimta-

giau vienu kitu litu savo kra 
što reikalai,įs.

Šiandien sunku, palūkėjus 
( tęsinys am 4 pusi.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS na draugas į dantų klinikų ir 
prašo pafiksinti. Parodo sa

lus. Amerike kriminaiybė yra labai prasi-
platinusi ir įsigalėjusi. Todėl praktika kitų įčiy, lengva pajusti ir supraS- 
tautų prisidės prie sėkmingesnės kovos su
kriminalistaią šioje šalį.

* • •
Associated Gas and Electric kompani

jos šėriaiakai patraukė atsakomybėn Hopso- 
nų, tos koi4ipani,įos manadžerių, kurs prisi
pažino išleidęs arti milijono dolerių kovai 
prieš sumanytų įstatymų suvaržyti utility 
kompanijas.

ti jos pažangų. Sava valdžia 
valdo kraštų, savo kalba var 
tojama visur, visuomenės ir 
vyriausybės įstaigose. Vieto
je rusiškų mokyklų, kurių

Bruklyno “Amerikos” Dė- vo %uruų kokiam tai kanivo- 
dė savo šermukšninę išviroži- lui. Tas apžiūri ir sako;

\ i isa tūtai vieningo tautiško J jo tokių rokundų: — Sulig zokonais taisomo
darbo vaisius. f Vienas bruklynietis vyru- tik tiems, kam ištrupa ne ma

Neprivalome pamiršti, kad kas kreipėsi pas jį tokiu pri- žiau kaip devyni dantys. 
Lietuva atstatyta visų lietu-1 potku. Pereitų metų rudenį Pareina draugas namo, ima 

apie Augustų užsimanė pa- pielyčių ir brūžija prakiuru- 
siųsti porų groniatų į senų sius ir tris sveikus dantis.

vių pastangomis: tų, kurio 
gyvena savo krašte, ir tų, ku 
rie gyvena užsieniuose,

Lietuvos prez. Smetona, pertraukė savo 
vakacijas ir grįžo iš Palangos į Kaunu, kad 
jiasveikinti užsienio lietuvių kongresų. Uelž- hams ir varpininkams žvalgy 
kelio stotyje jisai buvo iškilmingai sutiktas. saulės švintant, matome 

'! Ttm buvo ir auicrikieį-ių sportininkai, kurio skaisčių, pilnų vilties ateitį 
' savotišku sportininkų saliutu pageriė prezi
dentų. Po to prezidentas su svečiais nusi
fotografavo.

* « *

. S?™* užsieniuose. Ta- ikrajų per “neužilgo” lėkiau-; Vo kkk laįko jau uetu.
šimtais buvo skaitoma, — tūk/,ai 7°” 11 vl8UO‘;čių Lituaniką ĮI. Užsimanė irtrėjO visų devynių dantų, tū
stančiai lietuviškų mokyklų, ulinė uue- ai pavergti.- , padarė. Ale tie jo laiškai vi- kįo gkjūįįauy kaip reikalauja 
vietoje rusų mokytojų, tuk
stančiai lietuvių mokytojų.
Jaunimas
kai, tautiškai. Vietoje rūkų, 
pro kuriuos tekdavo aušriniu

je Lietuvoje buvo persekio ■ w žinelę praleido Amerike. ulžavikų 2okonas. Dabar jttU 
jamas hetuviakaa rastas ir. NemuMamae, kad jo gruma. ranlU5 eina ; pači)( k|inik( 

auklėjamas saviš- k*uldtl^»s tikėjmias, kai bu t» sveikintų tėvus su 1935 da- jr dr((siai sak„.
vo spauužiamas tautiškas at- .ta, parašė Altassui margų _ ^lan trijj-sta clevyiT 
gimimas, Ui užsienio lietu- gromabėię, kurioj prašė pasių-,(|ant kai numatyt„
via,, ypač amerikiečiai, ugdė 8ti naujas su 1935 data gro- , skaičiaU8; praSau jnoB sutiali.

— Gerai, — atsako kitas jį 
resites, apžiūrėjęs dentistas, — pra-

savybėje tautos sųmonę, pa- matas. Parašė, ale.... balsas 
laikė lietuvių spaudų ii* jų ■ nuėjo į busiąs. Dabar, turoda

Šviesių, blaivių gadynę turi- ^ti,w 8&vo ;mas rankose visas
me. Kiek daug per tų kelio- labai daug para sako, pasiryžęs vaduoti iš Al- i sau parodyti savo snukj.
lika metų padaryta, kai mū- 1UOH sulaukdavome iš užsie riasso nevalios savo kruvinai • Tas atidaro burnų ir tkm 

niečių lietuvių mes, palikę sa 'proce uždirbtų penkinę, o grosų tėvynė tapo nepriklauso 
ma!Kai pradėjo rodytis, kad Anglija gali 

susiremti su Italija, tai Kauadoj pradėta 
svarstyti ar ji turės eiti Anglijai talkon. Li- kultūrai ugdyti; švietimui, 

i beralų vadas pareiškė, kad jei jų partija mokslui, menui, žemės ūkiui,

Šimtais milijonų dėta savo

mokyklom leisti savo vaikus. Lietuvių k*-1 tafoiės rinkimus rudenį, tai Kanada nesiųa' prekybai ir pramonei. Viskas
talikų tėvams tame dalyk** neteikia svyruo
ti- Vaikus reikia leisti į lietuviškų kataP 
kiškų mokyklų.

Tėvai privalo atsiminti, kad jų vaikų Eatijoa užsieaio reikalų ministeris lan 
ateitis priklausys nuo to, kas į juos |«Ck- Ntmuiijoj. Sugrįžęs pareiškę, kad san-
rys stipriausių įtakų. Jei į vaikus stip- | tiktai hestijos ir Kuomijos tokie geri, kad 
riausta paveiks gatvė, tai .jie taps gatvi- 1 nepasiiieeka nieko daugiau norėti, 
niais vaikais ir išaugs į betikslius žmonee I * • *

savo kariuomenės, nebent parlamentas nuliai atgyja, ir auga ant karo pri- 
s«k*?u tų daryti-

arba dar prasčiau. Kad taip nebūtų, tai 
leiskite vaikus į katalikiškas mokyklas, kur 
jie bus saugojami nuo nepageidaujamų 
įtakų.

vo gimtajame krašte. Nepa- 1 matų 
niršdavo jie nei savo gimi- ! eentų 
nių, nei savo pažįstamųjų ir 
siųsdavo jiems sunkiai už
dirbto skatiko. Niekuomet jie

siųsiųs tėvams už 10

Kai Amerike žmogui posi- 
jdaro* triubelis su dančiu, tai 

nepamiršdavo savo uuvargu-Į rokunda būna paprasta: nuė- 
aioa motinos Lietuvos. Ir kali jai pas dentistų ir jis prnlaro, 
užgriuvo Didysis Karas, už- j kad dantis nebaderiuotų ar- 
sienio lietuviai suskato gelbė- ba visiškai burnoj nebūtų. A-

darytų griuvėsių. Krašto lė
šos, kurios pirma, kai tebe
buvome nelaisvėj**, imdavo 
suvartojamo* svetimiems rei
kalams, dalia r vartojamos 
saviesiems. Kurie atsimena
te prieškarinę Lietuvų, tai 
turite atsiminti ir liūdnų auo 

sėjama apie 70/)00 bektaių linų. Po karo li- u,et° dainų;
nų sėja veik perpus buvo nupuolus, šiemet' Oi eisim, mes čia nebūsim, valdžių, \ aisty bės Tarybų. Jam visai nupuvo trys dan- 
linais yra apsėta 61,000 hektarų. j Čia mums ne tėviškėlė. Svetimieji, pamatę tokių lie- Jtys, o kiti trys prakiuro. Ei-

Pri<*škarintai* laikai* Jaitvijoj būdavo

ti I.lietuvų, kaip kas galėda
mi. Gražiai jau tada jie su
prato, kati vienybėje galyliė. 
Savo patyrimu ir savo lėšo'

' Ie Rasiejaus balšavikų rojuj 
rokundos būna kitokios. Ana, 
balšavikų rašytojas M. Žoš- 
frnko vienoj gazietoj puduo-

tistas suskaito, kad jam kaip 
tik trūksta devynių dantų, bet 
sudėti, girdi, negalima, nes 
klinikos rulės aiškiai nurodo, 
kad dantys dedami tik tiems, 
kuriems vienoj eilėj išlekia 
pagrečiui devyni dautys, o 
tau, drauge, tinko devynių 
dantų, įvairiose burnos vieto
se. Atsiduso draugas, parėjo 
namo ir pats ėmė rūpintis 
savo dantų rokunda.

mis jie stipriai remia Lietu da tokį priklodų: 
vos pastanga* išsivaduoti ii i Vienam draugui darbinir.- 
aelaisves, remia jos pirmųjų kui pašlijo dantų reikalai.

— Ale, Tarnai! Girdėjau 
padidėjo tavo šeimynai

— Taip. Dviem.
—O, dvynukai, kųT 
— No. Sūnus ir mano žmo

nos motina.


