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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.
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Labor* 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 rudenini 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
3 vai. “Draugo” radijo 

valanda

4 vai. Dainavimas
5 vai. Garbės svečių žodis

6 vai. Laimėjimai



PIRMASIS PASAULIO LIE- kraštą. Mes tikimės jį utgau- 
TUVIŲ KONGRESAS Į ti vieningu darbu ir tvirtu

------------ ryžtu. {Stovėdami ant tautiš-
(Tęsinys nuo 2 pusi.) ko kelio, nepasiduodami sve- 

gali vėl palengvėti. Tarp var timoins srovėms, grasančio- 
go ir poilsio gyvename. ms mus paskandinti, mes,

Visas pasaulis politikos ne- kaip Darius ir Girėnas, viso- 
riino kamuojamas. Visur vi- kių vėjų pučiami, visokių pr- 
sa juoda, virpa, visur pavo- iešingų vėtrų kliudomi, tai-
jai grųso. lr mums paima kinkime į vienų srovę, j Lie 
nerimas. Bet ar mes turėtu- tuvų, lėkime j jos aerodro
me nusiminti?.. Niekuomet, mą. Jūs, mielieji svečiai ir
Saugokime laisvę ir išsaugo- mielosios viešnios, plaukėte j 
sirne. Gyvename tarp didžių- visokiomis jūrų srovėmis, vi
jų valstybių. Kartais iš šen šokiais laivais, o gavote išlip 
ar iš ten pasigirsta minus ti tame pačiame mūsų tautos 
grąsių balsų. Tačiau, tvirtai uoste, Klaipėdoje. Tų pat ga- 
stovėdami, kaip mūsų tautos Įima pasakyti ir apie visokias 
gaivintojai, aušrininkai ir gyveninio sroves, svetimąsias 
varpininkai, turime tikėti, ir savąsias: visoms joms sv- 
kad ištversime ir atsispirs!- arbiausia tautiška bendra 
me. tėkmė. Metame šalin visa,

D R A U GAR

DETECTIVE RILF.Y Richard I^e
(fl

CICERO LIETUVIU ŽINIOS mos biznierių iškalas (si- rinkimus atsirado bent kelios. atstovautų. Iki šiam laikui 
gus); Bet dabar “geraširdi-! politiškos grupės. Viena grūsmes neturėjom tinkamo at- 
žiai" politikieriai praleido pė, kuriai daugiausiai žadėjo i sįovo p Pocius

darbų, laimėjo. Nors darbų __________________________Neseniai Cicero valdžia už- riai j mūsų gyvenimo reika- tudinance taksoti iškabas.
Gal būt, kitiems rodosi, kas mus skiria, telkiames ap- traukė ant miesto $750,000 pa- lūs visai nekreipia dėmesio, jToks politikierių elgesys dar iki šiam laikui maža 

kad mūsų kraštas jei turėtų ie tai, kas visiems bendra, igko,{| (bond iggue) Užtrauk- 'improvement Klūbo ir kitų Pasunkina gyvenimą. Kai ku ypač lietuviai, bet už 
geresnę valdymo lomių, leng 1 aip apčiuopiama tautiškoji paskolų žadėjo miesto organizacijų susirinkimuose r*e biznieriai bus priversti žadėjimų daugelis j
viau gyventų ir lengviau bū
tų įveikiami visokie sunku 
mai. Žinau, kad taip manan

tėkmė.
Džiaugiuosi galis dalyvau

ti- pirmame visuotiniame už-
čių turime nemaža. Bet arjsieaiių ir Lietuvos lietuvių 
tik jie neklysta? Juk prieš kongrese, giliai įsitikinęs, 
kelerius metus prie tos pat kad jis padės tautiškus padė- 
valdymo formos mūsų krašto liūs telktis visiems lietuvia-

i darbininkams užmokėti už- žmonės skundžiasi aukštomis kriti bailias ant reikmenų, 
vilktas algas ir kitas skolas, vandens bilomis, ypač lietu- -^ubštos taksos, aukštos kai- 
Dabar iš Cicero Tax-payers viai. Sako, jų vandens mo- I,os Pa<b*s prailginti depresi- 
Council atstovų kurie atsto- kesčiai net trigubai didesni, *14. ' olitikieriams, tas gal
vauja Improvement klubų, te- negu buvo senosios adminis-, naudinga. Kai ateina bal 
ko sužinoti, kad politikieriai traeijos laikais. Aš pats per>sav*nn-1 *a’bas, jie prižada vi- 
nori užtraukti ant miesto ki- daug metų laikau laikrodiny s^ems darbų, tokiu būdu lai

. . -. - . .. Urp . „ i ’i’ibuvo daugiausia pertekliaus-, uis, ieškantiems bendrų kelių kur kag di<fesnę paskokh gteg biznj ir niekada, mano rinkimus,
valstybės biudžetas buvo pa- Į moksle, mene, švietime, teeh-' 935>000 gumai ši paskola atmintyje, nebuvo
sįekęs pusketvirto šimto mi- nikoje, žaisme ir visur kitur! bandolna praleisti be _____ -____________
lijonų litų! ^autinėje kultūroje. žmonių balsavimo. Kam to-

Kad Šiandien galas su galu; Būdami lojalūs tiems kraš- kia didelė paskola reikalin- 
sunkiau suvesti, tai reikia,lams, kurie tapo jums antrą ga> neteko dar sužin<oti. Bet 
ieškoti priežasties ne valdžio- ja tėvyne, jūs niekuomet ne- pjjį^įaį Jabaį nepatenkinti 
je, o bendruose pasaulio pamiršite tos meilės, kurių tokiu poiįtikierių sumany- I 
reiškiniuose. Visur rinkos už esate skolingi savo pinnąjai nm Mat, žmonės pradėjo'' 
sidarusios, visur dėl jų atkak tėvynei savo motinai Lietu- 8Uprasti) ’kad politikierių pa
imi kovojama, visur finansi-į vai. Man rodosi, kad jūs, nu-^ gk()lų niekg kit&g 
nė padėtis pasunkėjusi. Tai ėję šiandien vakarą nusilenk- - kg k : tik t žjuk karas, tiesa, „e ginkiais, ti Lietuvos Nežinomojo Ka- j^t^ Jukt W nejuZ.

o ekonominėmis priemonė., reivio kapui, pasijusite tona. mok.ti auk5tus taksus yuo
mis. Kai tokios karingos vėt- pagauti vieningos dvasios, pa nedarbo laikUj ka(la sunku
ros siaučia, ta. reikia dau- sijusite dar vieningesni, nei],)et pragyveni,nas padaryti,
giau budėti ir nežabotos lais. I.gšioj, akivaizdoje t« gyvy- Bet ..geražirdžlal- politikie-
vės ribos siaurinti. Bet visa bės aukų, kurios buvo pade- ;
tai neamžina, tai laiko pada- tos mūsų tėvynę vaduojant
ras. Nėra visiems laikams nu iš nelaisvės. Tai meilės au- 1,18 laimingai sugrįžti į tuos
statytų visiems kraštams vie- kos. kraštus, iš kur atvykę, ir dar
nodų valdymo formų. ;Val- Baigsiu savo žodį linkėji- ;labiau pamilti visų mūsų nio- 
džia gera, kai tinka realiam inais, mielieji svečiai ir mie- |hną Lietuvų.
gyvenimui. Ne viena kurt tosios viešnios, kad, arčiau i 
valstybė-, o visa Europa šian pažinę Lietuvų skelbtute pa- 
dien negaluoja ir ieško tik- šauliui jos gerų vardų, kur 
resnių valdymo formų. Ijums tenka gyventi ir suktis

Šio kongreso reikšmė yra gyvenimo sūkuryje. Linkiu 
svarbi ypač dėl to, kad nori- jums, Lietuvoje besidairant, 
ma arčiau sutelkti mūsų tau- maloniai praleisti laikų, pa- 
ta. Jos vienybė reikalinga ir žinti mūsų kultūrinį gyve- 
tam, kad atgautume Vilniaus nimą, sveikiems ir linksmie-

a- ir praeitų
Tas atsitiko 

pavasarį. Prieš

mažai gavo, 
tai pa

jų turi. 
Nežinia, ar ilgai politikieria
ms seksis tokia politika. At
einantį pavasarį įvyksta di 
(lieji miestelio
Organizuokimės, 
mėm prisidėti prie išrinkinu 
teisingų žmonių į valdybą, 
ypač gerų atstovą lietuvių 
kolonijoj, kuris mus tinkamai

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METĮIPRITYRIMI
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
balsaviinai. kių ir pritaikymo akinių 
kad galėtu

Čia įvyko sprogimas. Vandens košimo stotys Michigan ežere už pusketvir
tos mylios nuo Chicago krašto, kurių dešinėj (naujoj) įvyko sprogimas. Vie
nas darbininkas žuvo ir 8 sužeisti. (Acme Photo.)

you <jet a SUN TAM

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

Po nepavykusios konferencijos. — Musolinio atsto 
vas baronas Pompeo Aloisi (dešinėj) Paryžiaus konfe
rencijoj išvengimui karo tarp Italijos ir Etiopijos. Kon
ferencija nedavė jokių sekinių. (Acme Photo)

HAIR
siunildL

CIMROl
Beąutiful gleaming brown shoulders and 

radiant complexion — and brittle, sun- 

burned hair. Is that YOUR picture ?
Correct it immediately with CLAIROL 

Shampoo Oil Tint: This remarkable dis- 

covery makes it possihle for everyone to 

have soft, colorful, beautiful hair ali 

vear round.
$

Mail tbit eoapon witb tt tbree-mcb ttrand of 
bair ttnd u>» wiil treat it and retam it, pottpaid, 
witb oar retommendationi for CLAIROL treatment.

BEVERLY KING. ( oonjMni
HAIR BBAUTY GUII.D
126-132 W«n 46th Street. New York City

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

PROspeet 1028 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 Appointrnent

Tel. CANal 0267
Res. PROspeet 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6(00 So. Artealan Avė.

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

Tel. CANal 6122

OR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak. Road
i k impas Leavltt St. j 

\ alandoa: Nno 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Narnų tel. PROspeet 1930

Tel. CANal 8123

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

Seredomis ir Nedėllomls pagal sutartj
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. » 
Telefonas REPubllc 7868

•Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredoj pagal sutartj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 008<

Ofieo vai.: 2—4 lr (—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Den tįstas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ.. Cor. Franclsco 

Tel. offiee lAf 3650; res. Vlrg. 0669

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 iki 11 

valandai dienaTelefonu MlDiray llll

DR. MAURIGE KAHN
OYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARde 0994

Rea: Tel. PLAsa 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 lr T-< v. ▼. 
NediUomli nuo 10 UU 12 dien*

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 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

Office Tei. HEMiock 4848 
Rea. Tel. UKOvenill 0817

8924 S. TALMAN AVĖ.

OR. J. J. SIMONAITIS
8428 W. MAKUUETTE KOAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM,

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

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
NakUmls Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th {Street 
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 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. 
Nerišliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvų 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo • iki 16 rytai, __ i
Iki • popiet — 6 Iki 1:89vukarr, 
NėdUJomig ou« U ryto uu 1 p. d.

-



. geidavimų svarstymui, jų pri 
i ėmimui arba atmetimui.JAUNIMAS

Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Juozas Poška, Liet. Vyčių 
Chieagos apskr. pirmininkas, 
XXIII seime tapo išrinktas 
pirmuoju Centro valdybos 
vice pirmininku.

Monika Žibaitė-Petraitienė.
Lietuvos Vyčių Chieagos ap
skr. veikėja, kurių XXIII Vy
čių seimas išrinko sekretorės 

' pareigoms.

Sveikinimų gauta labai 
daug iš visų Amerikos liet. 
kolonijų, veikėjų ir iš Lietu
vos.

Naujo jon 1935-36 Centro 
Y aldybon išrinkta;

Antanas J. Mažeika — pir
mininkas.

Juozas Poška — 1 vioe-pir- 
mininkas.

Pranus Razvadauskas — 11 
vioe-pirmininkas.

Monika Žibaitė - Petraitie- 
nė — sekretorė.

Mykolas Martinkus — iždi
ninkas.

Jonas Bučinskas ir Jonas 
Wainis — iždo globėjai.

LIETUVOS VYČiy XXIII ’ 
SEIMAS

kun. J. Vaškas - Vaškevi
čius, M.I.C., Marianapolis, 
Conn., Mykolas Martinkus, 

_______ Jersey City ir Jonas Bačins-
Vyčių seimais įvyko iiart- ^as’ ^orcester, Mass. 

ford’e, Conn., rugpiūčio 13, Mandatų ir sveikinimų ko- 
14 ir 15 dd. Dalyvavo apie 70 ."““J08 įjungtos vienon- 
delegatų ir kita tiek svečių. ■

Protokolas, taip kaip
Susirinkę iš įvairių Ameri

Dvasios vadu paskiria Ku
nigų Vienybė.

Seimas priėmė pageidavi- 
I mų, kad kun. A. Valančius 
būtų dvasios vadu. Be to, sei 

i mas jį pakėlė į garbės na
rius.

EMIL DENEMARK <N£

BARNDANCE (ŠOKIAI)

Antrosios seimo dienos ry
tų į laikomas už mirusius Vy 
eius pamaldas atvyko J. E.' 
Hartfordo vyskupas, kuris į 
delegatus prakalbėjo ir sutei
kė ganytojiškų palaiminimų.

didelė pagelba visai organiza
cijai.

Dirbkime’, brangieji, ir įgy
vendinkime pereito seimo šū
kį “VYČIAI PIRMYN!”

Monika Žibaitė-Petraitienė,
L. Vyčių Centro Sekretorė.

MOKINAS KALBOS
_ ir

•pernai, originale neatvežtas 
šeiniau ir skaityta jo spaudos 
kopija iš “Vyties” senų Nr.

kos kampų, lietuviai jaunuo- 
liai-ės savo šeiminį darbų
pradėjo iškilmingomis šv. Mi . - —-------
šiomis, Šv. Trejybės parapi- Iš pernykštės Centro valdy 
jos bažnyčioj. Mišias laikė bos nedalyvavo sekretorė Br- 
kun. Ražaitis, Hartfordo vika onė Paliliūnaitė, kuri serga j 
ras (pats klebonas kun. Am- ir guli Chicagos sanatorijoj, 
botas, Vyčių garbės narys yra Antanas Valonis, iždininkas,^ 
išvykęs Lietuvon.) Pamokslų taip pat neatvyko seimam 
pasakė kun. E. Gradeckis. Judviejų raportai skaityti!

Vakarais seimo dalyviams 
linksminti vietinė L. Vyčių G 
kuopa surengė keturis paren
gimus. Pirmųjį vakarų prieš 
seimo pradžių — susipažini
mo suėjimų, antrąjį — mins- 
trelio vakarų, trečiųjį — ban- 
kietų ir ketvirtąjį — semi-for- 
malį šokių balius.

raštu.
Pirmoji, seimo sesija iškil

mingai atidalyta parap. salėj. 
Atidaryme dalyvavo Hartfor
do’ laikinasis majoras (bur
mistras) Wm. Nassau,
susirinkusius sveikino gražia 
kalba.

CENTRO SEKRETORĖS 
LAIŠKAS

►Seime aktyvią rolę ėmė p. 
Norkūnas, Vyčių tėvas. Jis 
yra labai sumenkęs, sveikata 

kuris negaliuoja. Taip pat negirdi. 
Šis pastarasis defektas jo la
biausiai jaučiamas.

“Matau lūpas Krutant” sa
ko jis “bet negirdžiu kas sa
koma.. O taip norėčiau gir-

Seinio prezidiuman išrink
ta: pirmininku — Juozas Poš
ka, Chicago, UI., I vice-pirm. j dėti čiagimį jaunimą kalba-, eiti* 

nt..”
Atsakymus jam reikia pa

rašyti popiery.

Brangios Vytės-Vyčiai: 
Lietuvos Vyčių Organizaci

jos XXIII seime, įvykusiam 
rugpiūčio 13, 14, 15 dd. Iiart 

’ ford ’e, Conn., man buvo su
teikta garbė, kada tapau iš
rinkta garbingos Vyčių orga
nizacijos sekretorės pareigo-

ROSKLAND. — Aštuntos 
Kuopos vyčiai gavo progos iš
mokti gerai lietuviškai kal
bėti. Juozas Paškauskas, kun. 
Paškausko giminė (nephew), 
gyvenęs keturiolikų metų Lie
tuvoj grįžo į Ameriką.

Jis gimė Franklin, Pennsy- 
lvania, augo Lietuvoj ir da
bar Roselande. Vyčiai nuo je 
mokinasi gerai lietuviškai, o 
jis nuo Vyčių angliškai.

Juozas Venckus grįžo iš Vy 
čių seimo iš Hartford, Conn., 
pilnas entuziazmo. Ateinan
čiam susirinkime išduos jnlnų 
raportų. G. »S

Visi žinom, kad linksmiau- 
sis šokis yra tikras “baru 
danoce” gerai suruoštas. Ci
cerone toks šokis dabar ren
giamas Lietuvos Vyčių 14 kp. 
(Vėliausias melodijas grieš 
Eddie Dell’s orkestrą.

įdomiausia, kad tarp a.š- 
I tuntos ir devintos valandos 
dykai visi gaus obuolinės gi- 

' ros (apple cider), be kurios 
nebūtų pilnas “baru dancel” 

iTai įvyks šeštadienio vakare, 
' rūgs. 21 d., 8 v. v., Šv. Auta 
' no parap. salėje. A. J.

Vienas iš svarbesniųjų su- Kryžiaus parap. 
sirinkimo dienotvarkės punk- į Šv. Jurgio parapijoj taip 
tų, tai kuopos atstovų iš sei- pat yra vilties susilaukti Vy 
mo raportai. ’čių kuopos dar prieš Naujų-

Perėmė pareigas . Metą’
.. -i

Monika Žibaitė

KRONIKA

Petraitie- 
nė, XXIII Vyčių seimo iš
rinkta centro sekretorė, jau 
eina savo pareigas. Naujo
sios sekretorės adresas: 2222 
West 23rd Plaee.

Gaivins miegančias kuopas
Lietuvos Vyčių Chicago r 

apskrities valdybos nariai, 
j pradedant teinančių savaite 
imasi darbo gananti, mažai 

.gyvybės ženklų rodančias, 'VyI
čių kuopas, k. a. 4 — Dievo 
Apvaizdos parap- 13 — Šv

GARSINKITĖS “DRAUGE”
SUGRĄŽINKITE JAUNY

STES DIENAS
NUGA-TONE yra pastebėUnag vais

tas dėl ligonių ir silpnų Įmonių. Po 
to kaip jūs jj vartosite vienų savulte, 
Jūs pastebėsite abelnų pagerėjkoa ir 
jeigu ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-T0N.E. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikata 
ir spėkas NUGA-TONE parduodamas 
visose valstinyčlose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra be-uer- 
tė*.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Ltuosuotoj* vidurių 26c I 
50c. . 411151

YVestsIdės Vyčių 
susirinkimas

Lietuvos Y’yčių 24 kuopos 
susirinkias įvyksta šiandien i 
vakare, rugjūūčio 28 d., 8 Į
vai. Vyčių ltamovojc.

— Pranas Zdankus, buvęs 
“Vyties” redaktorius, pasku
tiniais metais gyvenęs Lietu
voj, II vice-pirm. — Juozas 
Bulevičius, Homestead, Pa.

Sekretoriatan: Bernice Rim 
kiūtė, Cicero, IU. ir Ona Kar 
lonaitė, So. Boston, Mass. 

Rezoliucijų komisijų suda-

A. t

Šias pareigas perėmus tu
riu vieną troškimų: man pa
vestą darbų kuogeriausiai at

likti. O tas bais pasiekta, tik 
Iš kunigų šiame seime da- tada, kai gausiu visų pilnų 

lyvavo kun. Puidokas, kun. kooperacijų. Šiuo tat ir pra- 
Vembrė, kun. Abromaitis, šau J°s-
kun. Vaškevičius,M.I.C., ir ki- Jei kartais pastebėsite ko- 
tį. kį netikslumą, ar tai “Vy

ties” gavime, ar mokesčių re
korde, prašau, be atidėlioji- 

pranešti. Mokesčių uiokė-

Kun. J. Vaškevičius —I
1 patingai nepraleido 
'nos seimo minutės.

nei
y- 

vie-
mo

OVA 6TRAVIKSKIENĖ
(jo tėvais Benžiunaltė)

mirė rugpiūčio 27 d.. 1985 m., 
sulaukus 5n metu amžiaus. Ki
lo Ift Kauno rėd.. Tauragės ap
skričio, Eržvilko parap., Zukal- 
čių kaimo.

Amiu-ikoJ iAgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nutludkme 

vyrų Antanų. 5 dukteris: Bro- 
nUtiavų lr žentų Mykolų Va
leru Onų ir žentų Juozapų 
Hcott. Antanina ir žentų Albert 
Toutant, Stanislavų lr žentų 
Benediktų Klemm lr Eleną ir 
sūnų Antanų, 4 anūkes ir gi
mine*.

Kūnų* pažarvcAas ' 3289 So. 
Lltne St.

iAldotuvės jvyks penktadlen), 
rugpiūčio 3a d.. 1935 m. I* na
mų lt t a valanda bus atlydėta j 
Ar J«rgto parofi. bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės Melų. Po pamaldų 
bu* nulydėta j Av. Kasknlero 
kapines.

NuoMrdžIai kviečiame visus 
gimine*, draugus-gam ir pužjs- 
tamus-mas dalyvauti žlose lai- 
dotuvėae.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sii- 
iiiis, žentai, anūkės ir giminės.

Masalski*.
«JJ 1 
Tel. Blvd. 4118.

Antrų dienų, ketvirtoj so į jinias taip pat yra svarbus 
sijoj, jis patiekė begalo turi- dalykas ir jei visi nariai įno
ringų paskaitų, davusių daug keseius mokės regulariai, bus 
medžiagos diskusijoms, kaip'
posėdžių salėj, taip ir kitur.

1. F. Ratinis

/MfoR y°uR 
t Ves

Night and Morning
Dėl akhj pavargasiy nito Saulės, 
Vėįo ar Dulkių, \ ar lokite kelis Ia- , 

ŽUH Murinę: Falengviua nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.

VVrite for F ree Boolc
"Ą World ot Comteft tor Vo<ir l»o»" MURINĘ COMPANY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAK< 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

fl. Musalsfo 
fl. Petkus

S. M. Skutos

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 AVest 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

j Kun. Vaškevičiaus paskui- 
' tos rezultate seimas išrinka 
I komisijų iš jo Imties, kun. Š. 
|Vembrės, M. Žiljaitės-Petrai-

Prano Razvadausko, 
Juozo Mulevičiaus, Antano 
Mažeikos ir Juozo Poškos, ku 
ri savo pareigomis nusistato 
įtraukti Amerikos lietuvių in
teligentijų Vyčių darban. ši 
komisija rūjiinsis skleidimu 

! lietuvių kalitos pamėgimo jau 
nimo tarpe.

LAIOOTUVNJ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Aąlygoa

REPublic 8840

Kaip ir visad, seimo dide« 
nė dalis laiko j>raleis4a įvai
rių rezoliucijų bei kuopų pa-

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULIman 5703 

Reikale yra Ir moteris 
patarnautom.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMnOO.Ų DIEBrJAI

Specialistai iškalime ir iSdirbirae 
visokių rūšių paminklų ir grab* 
■ainių.
Mūsų ieimyna specializuoja Sia
me darbe per ieiiaa kartas.
Veskite paminklų reikalus teisiai 
ao pačiais i&dirbėjaia.

MŪUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas I ryt*** bmo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

BELMONT MM
Wlt

I.J.Zolp
J. F. Eiutalūs

1646 West 46th Street 
Pilone BOUIevard 5203

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

Lachatnu ir Šiuos2314 VVest 23M Place 
Plione Canal 2515 Cicero 59271

llilnMB

S. P. Mažeika
4092 Archer Avė. 
PĮunbe LACayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



0 n w < f1 n a s

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINIŲ ŽINELĖS

Dantų labai gailisi. So. Be
ini, Ind., vienam restorane 
Charles Hall’ui pavogtas žva

RĖMĖJAI, PRAŠOME!
L. V. “Dainos” choro nu

tarimu, ateinantį sezonų L. V.
“Dainos” choro vakarų ren
gimas ir finansų tvarkymas' rkas. Nukentėjęs netiek gaili- 
/pavedamas choro veikiantie- si švarko, kiek dirbtinų dan-
giems rėmėjams, kurių pris- 
kaitoma arti 100 visose Chi
eagos lietuvių kolonijose, šį 
vakarų, rugp. 28., 8 vai. vak.,1 
M. Jasnausko salėj, 2259 W. 
Cermak Rd. (kampas Oakley 
Ave.), šaukiamas visų choro 
rėmėjų susirinkimas. Bus pa
daryta L. V. “Dainos” vei
kimo apžvalga, patiekta pla

tų buvusių tuo metu švarko 
kišeniuje.

Universitetui negarbė. Dar, 
turbūt, nepasibaigė praeitų 
pavasarį iškeltas kaltinimas 
Chieagos universitetui, kad 
jame varoma komunistinė pro
paganda, dabar vėl suimtos 
dvi mergaitės ir keturi juodu

JOS LINKSMINS “DRAUGO” RADIO KLAUSYTOJUS

Rita Zanauskaite, antros do Eugenija Nausėdaitė, laimė- Elena Šarkaitė taipgi pa
jusi pirmų dovanų dainų kon dainuos naujų dainų per

pasižadėjo atvykti iš Chica ms už mandagų ir malonų 
gos, Indiana Harbor, Michi- - patarnavimų.

Jenkevičiu Šeimyna.gan City ir Valparaiso.
Bus šokiai ir visokie žaidi

mai. Mūsų moterėlės darbuo
jasi, kad pagaminus skanių 
užkandžių ir tinkamai svečius 
pavaišinus. Todėl visi, vietos 
ir apylinkių, lietuviai nepra
leiskite progos. Kas gyvas, bulskių, 2154 Coulter st., sū- 
rengkitės į Šv. Kazimiero painus Vladislovu. Krikšto tė-

WEST SIDE ŽINELĖS
WEST SIDE. — Aušros- 

Vartų bažnyčioj rugpiūčio 25 
d. pakrikštytas P. ir S. Ci-

rapijos piknikų. Kvieslys.

VIEŠA PADĖKA

vais buvo St. Bartušienė ir 
biznierius V. Neffas. Dabar 
Cibulskiai augina 4 dukreles 
ir du sūnus. Rap.

nai ateinančiam sezonui ir su- kai pikietavę vienų pašelpo^ vanos laimėtoja, išmoko nau-.
tverta draugija dainos menui 
remti. Bus renkama valdyba 
ir komisija statutui paruošti. 
Visi choro rėmėjai ir kurie 
nori pasidarbuoti dainos me-

Dėkojam Dr. Biežiui už sek 
mingų operacijų sūnui Pra-

VVASHINGTON, rugp. 27. 
— Uždaryta kongreso sesija 
posėdžiaudama paskyrė apie

nui. Taip pat ir Šv. Kryžiaus 1.9 bilijonų dol. įvairiems rei- 
ligoninės seselėms ir slaugė- ’ kalams.

stotį. Pasirodė, mergaitės Chi.'w daina specialiai Šiandienos 'teste- linksmins klau^Draugo” radio. valanda |
cagos universiteto studentės, radio valandai nuo 3:30 iki Rytojus nauja daina iš sto-' šiandien. Ji laimėjo trečių
Municipalio teismo teisėjas 4:30 popiet, 
net pašaukė universiteto pre
zidentų įsakydamas surasti,

ties WEDC. i dovanų. CLASSIFIED
Chieagoj, distrikte paskyrė 

no parėmimui, šiuo prašomi • kų tos mergaitės ten mokina- *‘baltkalnierų darbinin- 
atsilankyti. Atskiri] pakvieti-1 mos.
mų niekam nebus siųsta. ----------

L. V. Dainos Choro G“° ‘ “Spektoriai” plėši- 
Valdyba ^ai' Rudavę gazo inspektorius 

Rėmėjų vardu, !keturi »l{8ikai ' ponio8

kų inspektoriais svaiginamųjų 
gėrimų. Jie bus apmokami P- 
WA skirtais pinigais.

Field muziejuje (Grant pa
rke) išstatytas parodai įdo
mus eksponatas: kaulo žiur- 
kštukas, kurį senovės Tibetu 
lamos (dvasiškiai) vartodavo
demonų išvarymui. Zlurkštu- Viršutinių geležinkelių re- 
kas padirbtas iš žmogaus šlau syveriai gavo leidimų iš fe-

$644,432.15 hilos, tai visam 
kriminaliam kalėjime bus nu
traukta šviesa. Šita bila yra 
nuo keletos metų.

AUTOMOBILKS AUTOMOBILE!)

lg. Sakalas. ! Prader’ 5656 N- Moody Ave. 
__________ 'namų surišę dukterį apkraus-

AiiiuiTr nVMil TllfiCTA namų sykiu issinesdami ir 
bAUKIIt UTRAI lIMtlĄ raugiamųjų dėžę, sveriančių

IR VAŽIUOKITE '50 svari], kurioj buvo 12 dol.
į pinigais.

Rado pamišusiu. J. A. Hat- 
haway, 44 m., 2326 Grey Ave., 
kuris prieš kelias dienas su
imtas belipant išlankimais lai
ptais (firę escape) į Parkivay 
viešbutį ir įtartas sumanyme

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai =

nies kaulo ir nuo šimtmečių 
gerai užsilikęs..

r . . I ---------- ! tas pamišusiu ir nugabentas
Labdaringos Sųjungos išva- Atiduotas granddžiurei. Už į Menard, III., ligoninę. Yra

žiavimas įvyksta sekmadienį, J automobilių vogimų Charles ' tėvas trijų vaikų.
1 d. rugsėjo, Labdarių ūky., daiver alias Soul Taylor, 27 _______
Šis, paskutinis šįmet išvažia- |jn. atiduotas granddžiu- Negelbėjo nuo barškuolės 
v imas. Visi turėtų pasinaudo-, rei ir padėtas po $5,000 kau. įkandįmo Laporte, Ind- vien,} 
ri, nes tai gera proga miške Vagis sakosi yra sūnus 3 metų vaiką įkando barSkan.
?ralvR1tike valandų. Be Toronto, Kanadoj, teisėjo Ch-'gioji tg Ne£iūrint dide. 
to, kiekvienas galės prisirink- arles McKinlev r ♦ •, x , ,•tt. riešuty ir uotoluĮ, kas kiek 7 l‘astan«Y. va.kas uz kelių

. i dienų mirė.
nores- I Prašalins pavojingų skers-

Labdariai yra padarę tikie' kelį. PWA skirtais pinigais Į „ . .. .....
tus, kuriuos dykai dalina. Ku Į kasamas Waukegano vieške- 1 * T* įkalbos zen
rie atvažiuos į miškų, turės i iįo tunelis po Milwauke gele- ' lcaSos Par uose
progos laimėti dovanų. Laimė Cinkeliu netoli Glenview. Dar-
tojas turi būti miške. bas bus baigtas apie geg, mė

nesį ateinančių metų. Kainuo 
siųs $165,725. Per praeitus aš
tuonis metus ant to skerske- 
lio geležinkelis užmušė 26 as-

Jau prasidėjo darbai kasi
mo kanalo išilgai Dės Plaines 

nužudyti vienų merginų, ras- j upės, tarp Pershing iki Demp-

pra
dėta dėti naujos trafikos iš- 
kabos-ženklai, kurių pagamin 
ta viso 3,000. Parkų distriktui 
jos kainuosiųs $15,000.

deralio teisėjo P. L. Sullivan 
išleisti $39,882 naujiems įtai
symams, kurie bus reikalingi -----
kai po rugsėjo 22 d. prasidės Į 
naujas važiavimas su trans- 1 
ferais sistema.

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

Išvažiavime bus visokių žai 
dimų, virvės traukimas, mo
terų lenktynės ir vaikų lenk
tynės. Bus ir kalbų.

Muzika grieš šokius. BusTmenis.
garsiakalbis, kurį atveš Lip-1 ---------- !
skis iš Cicero. Ieško žmogžudžio. Policija

Visus piknikierius palink- 1 ieško žmogžudžio, kuris ant 
smins. ' Southwest vieškelio pralėkda-

Kviečiami eikagiečiai atva- mas automobiliu užmušė Wil- 
žiuoti ir paremti kilnų labda- liarn Seidel, 36 m. amž. tėvų
lybės darbų.

GIM. PAN. ŠVENČ. PAR. padangų (tire)

RENGIA RUDENINĮ 
PIKNIKĄ

dviejų vaikučių, kuomet šis 
taisė savo automobilio rato

sler gatvių. Kanalas tarnaus 
išvalymui Dės Plaines upės 
nuo atmatų, kokių dabar su
sirenka dėl nebaigtos kanali
zacijos. Iškasimas kainuosiųs Gary, Ind. — Rugsėjo 1 ir J 
5 milijonai dol. Pinigai bus 2 dd., sekmadienį ir Labor 
imami iš federalio fondo vie- Day, Šv. Kazimiero parapija 
šiesiems darbams. rengia smagų piknikų kieme

prie mokyklos ,(15 Avenue ir
Ne tik paprasti žmonės tu- B™hana" 8atvė> Gal7, Ind>- 

ri bėd, su neapmokėjimu ele- Pjk"ike dalTvaus ™oa drau; 
ktros bilų, bet ir pats Cook gųos. m corpore ir s“ 5“‘ 
apskritys. Elektros kompani- niginėmis dovanomis. Daly- 
ja pranešė, kad jeigu iki spa- vaus miesto majoras, ir kiti 
lių 31 d. apskritys neužmokės aukšti svečiai. Daug svečių

METINIS PIKNIKAS

Rugsėjo 1 d., Vytauto par
ke įvyks rudeninis piknikas, 

""kurį rengia Gim. Pan. Švenč.
parapijų.

Grieš gera orkestrą. Šeimi
ninkės jau pradėjo ruoštis, 
kad atvažiavusius į piknikų 
galėtų pavaišinti. Visi para
pijonai su savo klebonu kun. 
A. Baltučiu darbuojasi, kad 
Šis paskutinis šįmet parap. iš 
važiavimas pavyktų.

Kviečiame visus, netik mar 
ketparkiečius, bjet ir kitų ko
lonijų lietuvius suvažiuoti at
einantį sekmadienį į Vytauto 
parkų. Užtikriname, kad visi- 
smagiai ir linksmai dienų pra 
leisite.

Patikrinkit vaikų sveikatų.
Sveikatos boardo prez. Dr. H. 

jBundesen ragino tėvus patik
rinti sveikatų vaikų, kurie ne
užilgo pradės lankyti moky
klas, t. y. nuvesti pas gydyto
jų išegzaminavimui. Tuo bus 
mokyklos apsaugotos nuo e- 
pidemijų. Dr. Bundesen sako, 
kad egzaminavimas rodo, jog 
trys ketvirtdaliai vaikų lan
kančių mokyklas turi kokį 
nors fizinį defektų.

100 svaiginamųjų gėrimų 
inspektorių. E. C. Yellovdey, 
federalių mokesčių nuo svai
ginamųjų gėrimų viršininkas

Jeigu pasitaikytų lietus, tai 
piknikas įvyktų parapijos 
svetainėje, 68th ir Washte- 
naw Ave. Ieva Luho&rutg

SS

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.

Jk. F. Budrik, lie.
3417 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705-8167

Budrlko radio programai:
WUF, 920 k. NedAlkotnla nuo 5 
▼ai. Iki 1:10 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. Ketverrala nuo t 
▼al. Iki 8:46 vai. vakare.

IO1 IN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i;.\s'i i \ č.i L

BTTTCK 'SB. B Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas............ 8895
BTTTCK ’SB. Club Sedan bu tmnk, garantuotas ..................... 8S25
BTTTCK '35, B Sedan 47. garantuotas........................................8795
Bl’ICK '84, Club Sedan 61, kaip naujas, garant..................... 8995
BUICK '34. B Coupe 58, mažai vartotas, garant.................... 8S95
BTTTCK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................ 8795
BT’TPK '33. B Sedan 67. tobulas, garant......................... .. 8695
BT’TPK '32, 5 Coupe 96. labai puikus, garart ................. 8495
RVTPK '31. Sedan 91. geroj tvarkoj........................................... 8395
BTHCK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkainuotaš .......................... 8 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražus mažas karas ....................... 895
BTTTCK '30. 7 Kimo. SeSi drat. ratai, eina O. K..................... 8225
CADTLLAP *30. 7 Sedan, pertaisytas ........................................ 8L965
CADTLLAC '30, 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 8495
CADTLLAP '28. 5 Sedan, gera vertenybA ................................... 8 95
CHEROLET ’30, 2 duru Sedan, Svarus mažas karas . . . .1225
TTCinGR '28. 5 Seidan. žemai apkainuotaš ............................... 8 85
FfiDD '34, Convertlble Coupe, pirmos rūSles ..........................8425
HTTDSON. •29. 5 Sertnn. bėga O. K. . ........................................ 8 95
T,A PAT.LE '31, 7 Sedan, toobulam stovy ...............................8595
LA SAT.LE '31. B Sedan. pulki vertvhė..................................... 8495
LA SALITE '30. 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... 8345
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ....................................... 8195
LINCOLN ’Sft. B Sedan. tabal pulkus ............................ .. ......... 8295
NASH '32. B Sedan. geras mažas karas .......................... . . 8265
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj ............................... 8225
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy .................. 8875
PACKARD *81. 7 Custom gedant, gerai bėgantis ............... 8395
PACKARD '80, 7 Sedan, puikiam stovy .................. 8S25
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam stovy......................................... *195
PONTIAC '34. 4 Durų Sedan. kaip naujas............................... 8495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4.100

Skolina pinigus ant pirmų 
_ PAUKANTOffi morgičiu, atmokė jimui morgi-

..'EDERALoAVINGS *į n«ny ir P«-
Und loan asiociation tatymui naujų namų, lengvais 

or chicago mėnesiniais išmokėjimais.
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede

ralinėj įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. 0.

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

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

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

Reikalingi kontraktoriai

Reikalingi kontrakteriai dėl 
Steam iFitting ir Plumbing. 
Atsišaukite tiesiog į

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.
PARDAVIMUI BIZNIAI

OražInuslnU Tavrmn K»noaboJ»». pui
kiausias fiksčerlals. 8 kambariai gy
venimui vi-žul Parslduos už pusę 

į tikros vertas. Kslnova 116,000. 4 ar
B tflkatnnėlal bus priimta kalno |- 
mol<p<lmas. Palūkanus galima Ižmo- 
k6t| longvsls mokesčiais. Namas la
bai mnderalAk&s su karžtu vandeniu 
žildomas.

C. B. TAVERN 
2SO1 — 52P.1 St. 
Kenosha, Wls.

SS

REIKALINGA PARDAVĖJŲ 
Vyrų ir Moterų 

Geras Komisas ir Bonus
Parduoti B’Youthful Pro

duktus: North Sidėj, Briarhton 
Parke, 18th St., Town of Lake, 
Marąuette Parke, Bridgeporte, 
Roaelande, West Pullmane, Ci- 
ceroj, South Chieagoj, Melro- 
se Parke.
B’YOUTHFUL OOSMETICS 

COMPANY
3162 South Ashland Ave.

Tel. Laf. 2028

RENDON OFISAS
lAstrenduoja ofisas ant vlrftaus ap- 

tlekos. Atsišaukite:
5106 Arrihcr Avenue.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St. 
Pbone ARMitage 05S

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Rate Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėlio, 8eredos Ir Pėtnyėlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 8. Rockwell St.
Telefonas RF.PuhlIe 9600

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4611 SOUTH A8HT.AND AVENUE 
Ras. 4618 8 ROCKWELL 8T. 
Telephone: REPubllc 9723

Ree. 1227 8. BOth AVE., CICERO 
Telephone: CICERO 6896

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ~ ^7.00 j




