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VISI VYKIME DRAUGO’ LABOR DAY PIKNIKAN
ANGLIJA NEPASUKU MUSSOLINIO 

RAMINANČIAIS 20DZIAIS
ITALIJA TURI PARENGUSIUS NAR

DANČIUS LAIVUS

PARYŽIUS, rugp. 30. —į PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Prancūzų spauda palaiko I-į Žiniomis iš Bolzano, Italijos, 
talijos pusę šiame krizyje. Ta diktatorius Mussolini turi pa-
čiau tarp tių raštų lužtinkarna 
ir pareiškiamos baimės dėl 
Anglijos nusistatymo.

Reikia žinoti, kad Prancūzi
ja pageidauja nieku būdu ne
suardyti savo gražių santykių

rengęs 60 nardančių laivų, ku 
rie artimiausiomis dienomis 
bus pasiųsti j manievrus Si
cilijos pakraščiuose.

Pažymima, kad tuo būdu 
Mussolini atsakys Anglijai, 
kuri pasiuntė karo laivussu Italija, o taip pat jai yra 

daug svarbu gražiuoju pasi- j Raudono jon jūron, 
likti ir su Anglija. ‘ ____________

riausybė- nepasitiki ^KATALIKIŲ SLAUGIŲ KON 
nio gražiais žodžiais, kad jis , GRESAS VATIKANE
savo žygiais nekliudys Brita
nijos imperijos interesų Afri
koj.

Čia eina diplomatiniai pasi

MUSSOLINI DARO PERŽVALGĄ NAUJOKŲ LEGIJONAMS

Šie italai jaunuoliai pašaukti tarnybon Afrikoje. Diktatorius šių peržvalgų 
padarė Benevento, kur kalbėdamas pareiškė apie “fašistų imperijos” įsteigimų.

(Acme Photo.)

VATIKANAS, rugp. 30. —
Anądien atidarant čia katali-

Y“ ----- ...r. - r slaugių sujungi; tarptau-
tarimai. Su premjeru Lava- . . o * ™ o * r

, p • . tinio komiteto kongresų, J.liu pakaitomis konteruoja A- E. arkiv. G. Pizzardo sakė į-j 
žanginę kalbų. Ark. Pizzardo 

nepaprastų bažnytinių

ŽUVUSIOSIOS BELGŲ KA
RALIENĖS PALAIKAI 

BRIUSELY

PRANEŠIMAS
—iį—

Labor Day šventę, rug
sėjo 2 d., “Draugo” ofisas 
bus uždarytas.

nglijos ir Italijos ambasado
riai. Pirmadienį atvyksta An
glijos ministeris atstovas T. *ia 
H,jungai kap. Edenas. Suži-,rf>ikal'* kongregacijos sekre

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
ANGLIŲ KONTROLĖS

uiuy

SIS PIKNIKAS TURĖS 
ĮDOMIĄ PROGRAMĄ

noma, kad Anglija vis gi ir 
toliau laikosi savo griežtumų, 
kad T. Sųjungos taryba skir
tų kokių nors bausmę Itali
jai dėl jos atkaklumo. Tas gi 
nesuderinama su Prancūzijos 
nusistatymu.

PAINIOJA POPIEŽIAUS 
PAREIŠKIMUS

VATIKANAS, rugp. 30.— 
Vatikano laikraštis Osserva- 
tore Romano protestuoja, kad 
fašistų laikraščiai paduoda tik 
sau palankias iš Popežiaus kai, 
bos apie thikų ištraukas.

l aikraščiai ypač bijo pakar 
Rot' Popiežiaus pareiškimo,

, torius.
Jo Ekscelencija nurodė, kad 

katalikės slaugės turi būt mo
kslinamos savo apaštalavimui. 
Tačiau privalo podraug turė
ti galvoje, kad jų profesija y- 
ra rūpinimąsi kūno sveikumu. 
Todėl jos turi daug studijuo
ti, kad giliau susipažinus su 
stebėtinais išradimais medici
nos dirvoje, kad galėtų tai vi
sa pritaikyti dirbant savo pro 
fesijos darbų. Be kitako, jos 
privalo palaikyti savo organi
zacijas ir religinių slaugių su 
pasaulinėmis vieningumų.

Atidarant kongresų buvo a- 
pie 1,000 delegačių, kurių ta
rpe apie 900 vienuolių.

Prieš tai jos susirinko Šv.

BRIUSELIS, Belgija, rugp. j ŠVENTASIS1 TĖVAS LAI - WASHINGT()N, rugp. 30. į 
30. — Tš Šveicarijos šiandien 1 ..... — Prez. Rooseveltas šiandien
parvežti žuvusiosios ten auto
mobilio katastrofoj belgų jau
nos karalienės Astridos palai
kai. Pats karalius Leopoldas

Bus dainų, žaidimų, šokių, 
laimėjimų

YRA VILTIES^ KAD SUVYKS IKI 

25,000 LIETUVIŲ
Nuoširdžiai kviečiami visi dienraščio “Draugo” prieteliai 

būti “Draugo” Labor Day piknike, kurs įvyks rugsėjo 2 d. 
Vytauto gražiam parke, 115 gatvė, prie Crawford Ave.

“Draugas” jau 26 metus ištarnavo Amerikos lietuvių 
katalikų reikalams ir lietuviams biznieriams. Visi tenai pa
sidžiaugsime savo gražiais nuveiktais darbais, prisimindami, 
kiek daug “Draugas” yra visiems padėjęs atsiekti savo gra
žius ir kilnius tikslus. Ar prisiminsime savo parapijų įstai
gas, ar aukštesnias mokyklas, ar vienuolijas, ar Šv. Kryžiaus 
ligoninę, visiems šitiems kilniems darbams mūsų dienraštis 
\ ra suteikęs daug paramos ir paskatinimo.

Programa bus labai įvairi. Bus base bąli žaidimų tarp 
Chicagos jaunuolių kunigų teaino ir “oldtimerių.” Bus iš
pildyta labai įdomi “Draugo” radijo valanda, kurioje daly
vaus “Draugo” radijo pranešėjas Povyląs, Šaltimieras, lai
mėtojai “Draugo” dainų kontestuose ir kiti.

Tai gi, visi esate kviečiami atvykti į “Draugo” Ijabor 
Day piknikų ir pakvėpuoti tyru oru, paklau.syti lahai malo- 
į ios programos ir pasimatyti su savo giminėmis, draugaus ir 
pažj štamai s.

KYS MIŠIAS BAZILIKOJE pasirašė kongreso pravestų
_____ minkštųjų anglių pramonės

VATAKANAS. rugp. 30. —) kontrolės bilių.
Oficialiai paskelbta kad Šven j gįo įstatvnio svarbiausieji

parlydėjo žuvusiosios kūną. | tasis Tėvas Popiežius Pijus ruožai yra nustatyti teisingų _______
Palaikai paimti į karaliau^ XI rugSfcja. 7 d. iš Gandolfo atlyginimą angliakasiams, nu-j poauą qo
rūmus ir iSstatyti priėmuA vasarinį rūmų specialiai at- 9kirti j|giausias ,|art)0 '.“C,. ’ ™?>-
saiėje. . .. ' vyks Vaitikanan ir Sv. Petro <jaa kasyklose ir anglims kai-Ž8”“

Pamaldos už žuvusiųjų įvy-1 bazilikoj celebruos Mišias ta-
ks čia Šv. Gudulės katedroje 
ir bus palaidota karališkoje 
kriptoje.

Be belgų vyriausybės narių 
ir kitų aukštųjų valdininkų 
laidotuvėse dalyvaus ir užsie
nių diplomatiniai atstovai.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugsėjo 3 dienų.

nas.

PASKIRTAS NAUJAS 
NUNCIJUS ČEKOSLO

VAKIJAI

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS ĮSPĖJA MEKSIKOS 

KATALIKUS

pąpkyrė 
i’naujų atstovų (nuncijų) Če- 
fkoslovakijai. Juo yra Jo Eksc.

Šven- SAN ANTONIO, Tex., rugp. 
30. — Ryšium su Popiežiaus 
Pijaus X “Quam Singulari” 
sprendimo sidabriniu jubilie
jum apaštalikiškas delegatas

rptautinei karo veteranų mal-
dininkijai. , . , „

P M’š' š ta • T" taS’ kUrS tUri taUg ang 1U ka_’i,PUf' metu® >'ra Vatikano di- [Meksikai, Jo Eksc. arkivysku-
. kxlU. . VaSl sykių, kreipsis teisman su ar-: plomatinėie tarnyboje. Prieš pas Leopoldo Ruiz y Flores
ir ve gn } Gan o fo mmus. gumentais> kad anglių bnillg ,ftikQ buyo nuncijum švei 

yra priešingas krašto konsti- carįjai, o paskiau buvo pa-
tucijai. (siųstas Saaro kraštan su baž-Į pas Ruiz gyvena čia ištrėmi-t

(nvtine misija.

MIRĖ EMILIJA VILEIŠIENĖ ' Čia pripažįstama, kad arki-
----------- '/Vyskupo Ritterio prisiuntimas

Kalbama, kad plieno trus- Į arkįv> Ksaveras Ritter, kurs

LINDBERGHO KŪDIKIS 
ESĄS GYVAS

HOLLYWOOD, Cal., rugp. 
30. — Bruno R. Hauptmann

Belgų kolonija Chicagoje?! yra nubaustas mirties baus- ‘ Draugas” gavo neoficialę' Prahon atstovu žymiai pagi-
Petro bazilikos aikštėn ir gie- rengia gedulo pamaldas už žu- me už lakūno Lindbergbo kū- žinių, kad rugpiūčio 29 d. Vii- lins \ aikano draugingus san-

ka.1 karas tik dėlto, kad kraš- dodamos “Tikiu” procesijos; vusią karalienę. Gedulingos dikio pagrobimų ir nužudy- niuje mirė Emilija Vileišienė, tykius su Čekoslovakija,
tų užkariavus, yra neteisingas tvarka suėjo bazilikon, kur Mišios bus laikomos belgų Sv. mų. .„'kuri prieš porų metų buvo at-
ir nepateisinamas. arkiv. Pizzardo atlaikė Mišias. Jono Berchmano bažnyčioje1 Dabar jo advokatai pareis- vykus į Amerikų rinkti aukų

Italija kaip kartas kimba Po Mišių Ducal salėje, Vati- ateinantį trečiadienį. kia, kad Long Islande, N. Y., Vilniaus lietuvių vaikų prie-
prie Etopijos tik dėl to, kad kane, atidaryta kongreso se- ---------- surastas kūdikis, kurs turįs glaudoma.
tų kraštų užgrobus. sija. Žuvusioji belgų karalienė Lindbergbo kūdikio visus y-į

ROGERSO APDRAUDA 
BUVO MAŽESNE

Atstovauti visi pasaulio di- Astrid 1926 metais susituokė patumus. Bus padaryti nuo-
KITAS KALINYS IŠGĖRĖ dieji kraštai, įėmus Ameri-1 su tuometiniu Belgijos sosto dugnūs tyrinėjimai.

NUODŲ kos Jungtines Valstybes. įpėdiniu princu Leopoldu. 0

------------------ ' WASHINGTON rugp. 30 —
BUBONINE EPIDEMIJA ’ Žuvusiojo lėktuvo katastrofoj

MANDŽIUKE i jumoristo Rogers žmona pa
duoda žinių, kad jos vyras ne-

išleido ganytojiškų laiškų Mek 
sikos katalikams. Arkivysku-

1 me.
“Quam Singulari” sprendi

mas yra Bažnyčios nurody
mas, kad jauniems vaikeliams 
būtų leista priimti šv. Komu
nijų.

' Prie šios progos apaštališ- 
'kas delegatas ganytojišku laiš 
ku įspėja Meksikos katalikus, 

Lkad jie nieku būdu neleistų sa 
vo vaikų į valdiškas mokyk
las, kuriose dėstomas socialis- 
ttškas mokslas.

Bažnytiniai įstatymai (kano

TALINAS, Estija, rugp. 30. LAKŪNAS HOYVARD LAI- 
— Kitas teismo nubaustas mi- MEJO LENKTYNES
rties bausme žudikas čia pats -----------
sau įvykdė mirties bausmę su (’LRVEDAND, O., rugp. 30. 
nuodais, kad išvengus pakori-'— Lakūnas Benny H o w ar d 
mo. laimėjo lenktynes tarp Los

_____________ Angeles ir Clevelando. 2,042
NUGRIAUTAS PARODOS mylių tolį praskrido per 8 vai.

STIEBAS 33 min. ir 16 sekundų. Jis
gaus 4,500 dol. dovanų.

Buvusios pasaulinės paro
dos srity vakar nugriautas an 
trasia plieno “sky ride” stie
bas. Tai matė dešimtys tūks- 
tnnčių žmonių.

Antrasis po jo laimėjo Ros- 
coe Turner. Jis gaus apie 2,500 
dol.

1930 metais Jo Emin. kardi- PILSUDSKIO MAUZOLIE-' PEIPINGAS, Kinija, rugp.' buvo apsidraudęs pustrečio na’J tai a*trai ,irau<lžia- lž 
nolas Van Roey, Belgijos pri- JUS VILNIUJE į 30. — Buboninė epidemija ’ milijono dolerių, bet tik 530,-1 ne URnumU Xra numatytos
matas, priėmė jų Katalikų Vilniaus kapinėse pradėta siaučia Mandžiuko (Mandžiu-jOOO dol. rimtos ažnvt nės bausmės,

[statyti mauzoliejus, kur bus'rijos) centrinėje dalyje. Mirę įBažnyčion.

KOMUNISTŲ VEIKLOS 
SUVARŽYMUI

1 padėtas Pilsudskio motin- f jau 78 asmenys, 
os karstas ir urna su Pilsud- i -----------

Vedama kampanija, kad Illi 
noiso gubernatorius Horneris 
sušauktų legislatūrą specialėn 
sesijon, kad pravedus įstaty- 
imų, kuriuo turi būt uždrausta 
'komunistams visokia veikla

Vienas lakūnas žuvo nukri- valstybėje, o ypač mokyklų
tus lėktuvui. 'laikvmas.

skio širdimi. Pradžioje buvo DARBININKAMS PAPIGIN- 
norima pastatyti karstų ir ur-( TAS SUSISIEKIMAS 
nų mauzoliejuje jau šių motų

JERUZALE, rugp. 30 — 
Palestinos vyriausybė uždrau

WII.MIN0T0N, ILL., rugp. i14 P" ">*"«■»» H" k™*- 
30. - Dar du kiti asmenys I ™P«rtu»t> kviečius, ka- 
niirė po sužeidimo įvykus spro '*nnk' I alestina turi pakanka*

3 ŽUVO IR 2 SUŽEISTA

rudenį. Tačiau dabar tikimaKaune darbininkų atst- gimui Orenda korporacijos la- ,nn’ nuosavU kviečių, 
si, kad tai bus atlikta 1936 ovybė išrūpino darbininkams , boratorijoje. Vienas asmuo žu 

vykstantiems į darbų ir iš dar
bo autobusais 50% nuolaidos, 
tik darbininkai turi gauti at-

m. gegužės 12 d., per maršo- 
lo Pilsudskio metines mirties 
sukaktuves. Ta proga Vilniu-

vo per patį sprogimų. ORAS
je numatomos didelės iškil-' stovybėje darbininko liūdiji- 
mės. mų — knygelę.

Be to, du asmenys sunkiai 
sužeista. | CHICAGO IR APYLIN-

——   į K ES. — Numatomas gražus
PLATINKITE “DRAUGĄ” oras, bet vėsu.
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“DRAUGAS n

LITHUANIAN DAILY FRIEND
l'ubllshvil lftdly, Kxeept Sunuuy. 

HUBHCU11T1ONS: on.- V.-ur - $b.ou; Stx Monihs
- |K.ou; Three MoiiIIih — $2.00; One Aionth 76c. 
Buropo — One Ycur — $7.0u; Six Monlhn — $4.00; 
So»X — .03c.

Advertieint; in "DKAUUAS" bnngu bent .results. 
Adrertislng rates on applicatlon.

•‘DRAUGAS” 2334 S. Gukley Avė., Chicago
“DRAUGAS”

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųžina,

neprašomu tai padaryti ir neprisiunčluma tam Uks
ini Mito ženklų.

Remktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet, 
išeina kasdien, iftkyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valsbbėse: Batams — $6.00. Pusei metų — i3.50; Trims mėnesiams
- $|.$0; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
srennmerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00.»p4> — 03c.

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
KOKIAS REZOLIUCIJAS PRIĖMĖ VISO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS

lika) “Rerum Novarum.” Tai yra užmo
kestis už darbų teisingas tada, kai darbda
vys (privatinis samdytojas ar valdžia) duo
da darbininkui tiek, k a. i jam užtektų iš
misti, išmaitinti žmonų su vaikais ir išauk- . .
lėti vaikus luinasis 1 asaulio Lietuvių muose remtų tiek moraliniai, ekonominius bei prekybinius domųjų kurortų, retų istori-

Koiigresas aukštai vertinda- tiek medžiaginiai, kur tat bū- ryšius su lietuvių kolonijomis nių ir daug kitų gružių bei
šitaip supratę darbo reikšmę ir dariu- mas reikalingumų tamprių ry- tinai reikalinga, kultūrinius ir įvairiuose kraštuose. Prie šio

ninko teises ir pareigas sumaningai švęsi- £įų įr glaudaus beiKiradarbia- 
me Darbo Dienų. virno Lietuvos lietuvių su sve

tur gyvenančių lietuvių tau

tautinius lietuvių išeivių rei- 'darbo kongresas skatina pri
kalus bei jų organizacijas, ne sidėti: Amerikos lietuvių vaiz 
žiūrint jų politinių ar konfe-' bos butus, Užsienio iietuvia- 
sijų skirtumo, kreipdama ypa- uis Remti D-jų, bei busimųjų

lankytinų vietų — iš vienos 
pusės, ir pigų pragyvenimų 
iš antros pusės — labui tinku 
turizmui.

2) kad užsieny gyvenančių

DARBO DIENA.

D,arbo Diena yra viena didžiųjų Ame- 
ikois legalių švenčių. Ta šventė įvesta ge- 
u ir prakiiiiiu tikslu. Dariui Dienos šven- 
s tikslas pilnai derinasi su krikščionybe. 

Darbo Diena įvesta tam, kad pagerbus dar
bų ir kad priminus darbininkų luomo tel
es ir pareigas.

.Pirmutinė žmogaus pareiga yra dar- 
Ta pareigu prasidėjo nuo pirmųjų tė-

ų, kuriems iš rojaus išėjus buvo pasaky- 
: “Savo veido prakaite valgysi duonų.” 

itip žodžiai randasi Švento Rašto jTradžio- 
Apie darbo pareigų šventrašty minima 

įvairiose vietose daugelį kartų. Šventraščio
baigoje ypač stipriai pabriežiama darbo 
ripiga. “Kas nedirbtų lai ir nevalgo,” šv.

Povilo laiške parašyta (1 Tesal. 3, KI). 
Dar verta priminti palaiminto Jobo jmsa- 
kyinų apie darbų, būtent: “Žmogus yra gi- 

a darbui, kaip paukštis skraidymui.’’
-Jau kelinti metai, kai Darbo Dienų nė

ra taip malonu švęsti, kaip seniau. Taip 
yra dėl to, kad kelinti metai, kaip kenčia
me pedaiibų. Koks gali būt entuziazmas

►ti Darbo Dienų, kuomet milijonai dar
bininkų yra be darbo. Nedailias yra viena 
akrandžiausiųjų šių laikų gyvenimo žaizdų. 
Ta ęaizda pagimdė kitų gyvenimo žaizdų —- 
reltefų. Kai kurie yra linkę reliefų gretin
ti #a labdarybe-. To negalima daryti nei iš 
tolo. Reliefas negali vadintis labdarybės 
nei posūniu.

Labdttnlė yra viena labiausia išauk
štintų dorybių šventame Rašte, Labdary
bės dailias riluiojasi su paliegėliais, sene
liais, besveikačiais, našlėmis, našlaičiais. 
Reliefas — gi teikiamas sveikiems, drū
tiems vyrams, kurie pagal šventų teisybę 
turėtų uždarbiauti. Pradžioje matėme, kad 
^pirmutinė žmogaus pareiga yra dirbti ir 

ti duonų. Šventų Raštų gali nagrinė- 
ti Buo pradžios iki galo ir nerasi jame nei 

sakinio, kuriuo galima būt bent jw-
nti reliefų, jau nešnekant apie jo iš- 

inima. Negalia, neturtas ir labdary- 
Jiš vienos pusės ir nedarbas ir reliefas 

iš kitos pusės yra griežtai priešingi dalv- 
u. Nedarbas ir reliefas yra grynai jiago- 
ftiškos civilizacijos apsireiškimas. Pagoniš
kos’ Romos žydėjimo laikais yra buvę nedar- 
dx>£p( iodų. Tada licdarbiaujaiičios minios 
ii valdovų reikalavo “panein et circenses,” 
tai yra duonos ir jmsilinksminbnų. Ir to 
gaudavo.

Tad valstyliės, kurios nori save vadin
ti grikši ouiškomis, negali pakęsti nedarbo 
|r -feliefo. Naudingo darbo niekur trūkti 

J,*i privatinės įmonės negali suteik
ti darbų visiems jo reikalaujantiems, tai jų 

atidėliojimo turi parūpinti miestai, val-
ir federalė valdžin.

Keista ir nesuprantama, kodėl Ameri- 
•J, tokioj praktiškoj ir krikščioniškoj ša- 

bedhrbių reikalai taip nepraktiškai ir 
rikščioniškai tvarkomi. Jau penkti nie
kai milijonai liedarbiauja, milijonai do- 

į|«Hų išleista reliefui, o pagrindiniai klausi
te bėra neišrištas.

Nedarbo klausimas bus tada išrištus, 
valdžios bus taip surėdyta, kad kiek

ius sveikas vyras turėtų darbų arlw. 
ratinėje įmonėje ar prie viešų darbų, 
jis gautų tokį utlyginimų, kokį nustatė
Tėvas Leono* XIII savo raštu (eucik-

\V. R. llearst, savininkas daugelio laik- tos dalimi, išklausęs DULR 
lašeių įvairiuose Jungtinių Valstijų įmes- pirmininko Rapolo Skipičio tingo dėmesio į jaunosios kur' Pasaulio Lietuvių Sų jungų, lietuvių lankymasis savo to
tuose, prisiskaito prie demokratų partijos, tuo reikalu pranešimų, nuta- | tos auklėjimų lietuviškoj dva-. taip pat Ekonominių Studijų vynėj turi didelės reikšmės
Bet anuomet, kai Ilooveris fyvįAb Smitb rįa: šioj per mokyklų, bažnyčių, I D-jų, Prekybos ir Pramonės lietuvybei palaikyti,
varėsi į prezidentus, tai JIearsto laikraš- ../kinti Pasaulio Lietuvių Są literatūrų ir spauda; i Rūmus bei kitas organizaci- 3) kad Lietuvoj turistų sk-
ciai uoliai rėmė llooverį ir niekino Smithų. jungų ir paveda savo išrink- j b) kad emigravusieji svetur'jas* <0 kad prekybiniai sau- aičius galėtų būti daug didės- 
Dabar llearst pamiršo senus laikus ir laį provizoriniai valdybai iš 'lietuviai, būdami lojalūs toms tykiai prie dabartinės mainų uis ir duoti daugiau pajamų
skelbia, kad Al. Smitli yra tinkamiausias dešimts asmenų paruošti Šų- valstybėms, kurių piliečiais tvarkos galėtų vystytis nor- negu dabar.
demokratų partijos kandidatas į preziden- jungos Statuto projektų, ku- jje yra ar kurių svetingumu nialiai, kongresas nutaria pra 4) kad turizmui plėstis Lie
tus. Taip-gi sako jis, kad jei republikonų rįo pagrįndan turi būti deda- imudojasi, rodytų vieningumo J Syti vyriausybę sudaryti pre- tuvoj reikalingos palankios
partija nori užtikrinti pralaimėjimų 1936 mi šie dėsniai: bendrais visų Lietuvių tautų kybines mainų sutartis su tais sųlygos,—
metais, tai tegu stato kandidatu llooverį. jj Pasaulio Lietuvių Sųjun liečiančiais reikalais ir sutar- kraštais, su kuriais prekybi- . nutarė utKreipti dėmesį ati- 

‘ ga sudaroma iš juridinių as-Įtinu darbu tiek išeivių spau- uius ryšius galėtų palaikyti tinkamų įstaigų ir organiza-
Šiemet lietuvių tauta mini 60 metų menų (draugijų, bendrovių ir doje informuojant apie Lietu- lietuviai, pirmoj eilėj su Jung cijų

mirties sukaktuves žemaičių vysk. Valan- i kitų), tiek Lietuvos, tiek už- vą> tiek kultūros ir meno sri- tinėmia Amerikos Valstybė-į kad tįek kitataučiams. 
č;»u». Pagarsėjus veikėjas mirė 1865 me-, sįel,į„ lietuvių; tyje, keltų pasaulio tautų aky- mis, o vėliau ir su kitais kraš-](iek iietuviam8 turistams, wk
tais. Vyskupas .Valmietus praėjusi _<«»«»»■ Į 2) Sujungus Centras Lietu- „ lietuvių tautos ir Lietuvos tais. įsiautiems į Lietuvę įvairiais

valstybės vardų bei aspiraci- | 3) kati tuose Kraštuose, kur 1 reikalais (ekonominiais, kul
ias 5 yra didesnės lietuvių koloni- tūriniais ir k.) būtų panaikin

ti buvo žymiausias lietuvių tautos veikėjas. 1 vog 80atinėje, tačiau visos di- 
Jisai pagarsėjo kaipo dvasininkas, litera- idesniosios kolonijos užsieniuo
tas, mokytojas, blaivintojas, tautinės dva 
sios kėlėjas, švietėjas, or, 
darbuotė buvo daugeriopa.

.... . . ... . . . T se tur* a*1'0 atstovybę Sųjun-Į e\ karštai dėkoja Lietuvos jos, prie atstovybių ir konsu- tos arba bent žymiai nupigin-
sms •< (jas, s\n (jas, 01 ganiza orius. o gog vykdomuosiuose organuo- jįetUvianis už jų per Draugi- ilatų būtų paskirti prekybiniai j tos vizos,

jų Užsienio Lietuviams Reni- attacbe, kurie padėtų organi- Į 2) kad turistams iš užsie-se.
„ ................................' lankant Viso Pasaulio Lie L nuvarytų naudingų barų'zuoti prekybų su Lietuva. >nį0 vykstantiems Lietuvos ge-
Per pirmuosius tris menesius spnet fliv:n Kainne-os valdvha Šie I * • \ .. • . . . . i,.•,.0,,,..-,.,;;,,; riminiu buvo 166 590 Tai ma ?J g ? . vaiu>oų *>ie uZ81enlo hetuvių moraliniam Jungtinių Amerikos Y aisty bių I Cinkeliais būtų duodamos di-

1 laiidizijoj gimimų buvo 166, ,)90. lai ma : agIueng buvo išrinkti, gaunant k. medžiaginiain sukonsolida-
žiau, negu pernai ir aut 23,123 mažiau, ne
gu 1932 m. Mirimų daugiau negu gimimų 
buvo ant 33,456. (iiniinio Taryba išrodinė- 
ja, kad vien agitacijos ir pamokslų prieš 
gimcynio kontrolę neužtenka. Keikiu gerin
ti žmonių gyvenimų.

Laike komunistų internacionalio kongre
so Maskvoje ant platformos sėdėjo pats 
Stalinas, kai Amerikos komunistų atstovas 
kalbėjo apie nuvertimų Amerikos valdžios. 
Kai Amerika prieš tai protestavo, tai Sta-

. _ | ~ , ii' kitų kraštų mūsų išeivių desnes nuolaidos, negu dabar,
lmlsų: L. &'iwiuZi5 — 67, «"l-!viniuį įr ragina juos nenuil- suinteresuoti prekybai su Lie 
Ii. tikipitis, piof. K. , štamai tęsti tuo būdu pradė-
,Jz, p. Bulaitis 55, p. Kalne- visai lietuvių tautai dide 
nas 51, Dr. Leimonas 50, prof. R>fc. svarbos darbų.
Sleževičius 50, kun. Steponai
tis 40, kan. F. Kemėšis 42, p. 
S. Vitai tis 40.

Visos lietuvių tautos 
reikalu

Jinas it Pilotas plauja rankas ir sako, kad laikinojoje Liet

3) kad. iš turistų, vykstan- 
tuva vystyti sluogsniai, ture- Lietuvon automobiliais,
tų įsteigti vienų ar daugiau nebūtų imami kelių mokesčiui, 
b-vių su skyriais visose žy- kad gražesnėse vasarvie-
įuesnėse kolonijose. Rnje įrengiamos sustoji-

i 4) kad lietuviai įvairiose ša mo vietos su turistų reikalin- 
lirtuaBiu Pasauliu Lietu- )yge stengtųsi gauti Lietuvos gais patogumais,

žymesnių įmonių atstovybes. 5) ka(, Lie(uva

D. Turistinis santykiavi- tų kaip turizmo kraštas gar-

Ekonominiais klausimais.

vių Kongresas, turėdamas gal 
voj nepriklausomos Lietuvos 

1 interesus ir išeivių ekonomi-
Pirmasis \ iso I asaulio Lie jdus reįkalus, ir imdamas pa- 

luvių Kongresas^ susirinkęs gj^dan p. Žadeikio minėtam
mas ir turizmo propaganda, sinama, ir kad užsienio lietu-

i, i i * - viai skatintų savo tautiečiusPirmasis Pasaulio lietuvių ... ..... r •
11 kitataučius lankytis Lietu-: * f 4 --------------------- 'jį.'"' BOstineje kongresui uranejniua “Ekono- kongresas konstatavęs:

jisai aofconlrulinjųa mfrr,austai.- s-- jjmme IS35 mjif rugpittio ka(, 'Lietuva ' turfetma
niėn. 11-17 d<|., Sietuvos vai- dradarbiavimas su Lietuva,” nepaprastai gražų pajūrį, gy- 
stybės nepriklausomybės atsta pft^ Kongreso Ekonomi

nės Komisijos pasiūlymus, nu
taria: I 1 FROF.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kontūrinis 
i žemėlapis jau pasirodė knygų krautuvėse. 

Tai Spaudos Fondo leidinys. Žemėlapį nu
braižė P. Leknickis, prof. Pakšto priežiūro
je. Tas žemėlapis bus vartojamas visose 
mokyklose.

Imtvijoj šiemet įvyks pirma rugiapjū
tės šventė. Dalyvaus ūkininkai iš visos Lat

vijos. Tai bus nelyginant Amerikos Thanks 
giving. Šventė įvyks spalių 13 d. Koknėse,
Daugines pakrantėje.

Žuvusia orlaivio katastrofoj VYill Ro- 
gers buvo apsidraudęs ant 2% milijonų do
lerių. Apdraudę gavo jo žmona. Metiniai 
npdraudos mokesčiai buvo $100,000. Buvo 
mokėjęs per 8 metus.

tymo aštuonioliktaisiais me
tais, apsvarstęs visos Lietu
vių tautos reikalus:

Lenkia galvų prieš tuos lie 
tuvių tautos didvyrius ir dar
buotojus, kurių krauju ir pa
stangomis atstatyta nepriklau 
soma Lietuvos valstybė* su 
laisvu išėjimu į lietuviškųjų 
jūrų per Klaipėdos uostų ir 
reiškia savo tvirtų pasiryži
mų visomis išgalėmis remti

A Užsienio lietuvių dalyva
vimo vidaus paskolos klau
simu.

Imdamas domėn, jog Lie
tuvos ekonominiam progresui 
pirmoj vietoj gyvai reikalin
gi yra didesni kapitalai, kon
gresas nutaria:

Rūpintis įsteigti ipotekos PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

iu./

tięsinvs 4 pusi).

Lietuvu. Vyriausybės pastai.-'i’ank«- Paremt6 ■'““1
? gas sėkmingai tvarkyti Nepri-Iir ž*lnė8 flkio ‘"rt" !Lie‘u’"’

klausomų Lietuvos valstybę ir

Vienų P. l’akštirankos dai- 
valstybės garantuotais įkaitų 'nų apie amerikiečius delega-

Washingtono diplomatiniuose rateliuo
se kalbama, kad Amerika šiuo sykiu dar 
nepertrauks ryšių su Rusija. Dar duos 
jirogų Rusijai pasitaisyti.

lakštais. { tų bankų turėtų bū Į |Ug j vj8o svįeto lietuvių ken
ti įtraukti ypač Amerikos ka- igreB^ senam krajuj anų sykį 
pitalai ir žmonės. 'jau pagiedojom. Šiandien pa-‘

B. Užsieniečių įvestavhnai I giedokim kitų.
tosios nepriklausomos Lietu- lį Lietuvos pramonę ir Že- i Daug kas vylėsi ir laukė,
vos vidaus santvarka evoliu- mės ūkj. kai amerikiečiai plaukė,
cionuos ta kryptimi, kuri la- Kongre8H8 randtt> jog taip Sakė: atvažiuos jie šičia, 
biausia atitinka Lietuvių tau- t Lietuvai ir UŽ8įenįo iįetu. tai užfundys magaryčių!

* • 2 II* v • A

įvykdyti Lietuvos teises į Lie 
tuvos Rytus su sostine Vil
nium;

Reiškia viltį, kad atgaivin-

Rugsėjo mėnc*i(» paliaigoj prez. Roose 
velt ketina išvykti į vakarines valstijas. gt‘»ijų ir gyvenamosios *iams bfltų abipusiai naudir.- Kai ims dolerius švaistyti, 
Pakeliui aplankys Boulder Daili ir San politinės epochos Lietuvos vai>ga įvestuoti žymesnius kapi- i len^va *,us prisigrail,styti 
Diego parodų. Grįš laivu per Panamos »D’bei statomus uždavinius, iš tajU8 į Centrines Lietuvos fi- dabar laikai netoki.

1 einant iš Lietuvos valstybės 1 *.................. ......
_______ I Konstitucijos nustatyto dės-

kanalų.

Lietuvoj šiemet medaus yra žymiai ma-‘ b’o, kad suverene valdžia pri- 
žiau, negu kitais metais. Spėjama, kad tam įklauso tautai, kuri tųjų val- 
pakenkė vėsus jiavasaris. Buvo pertrumpas; džių vykdo per nustatytas 
medonešis. i !konstitucijoje įstaigas;

_______ * Randa, kad Lietuvos isto-

nansines bei ekonomines įstai 
ga*, k. a. Lietuvos bankas, 
Valstybės Taupomosios Ka
sos, Kooperacijos Bankas, B- 
vė “Maistas,” “Cukrus,” 
‘ ‘ Lietūkis, ” “ Pienocentras ’ ’
ir k. Taip pat kongresas tu-

Ir Amerika kitokia.
Todėl tiems, kur laukė, lieka 
tuščios viltys — daugiau nie

ko.

Kauno frantas ar gražuolė 
manė: vot atplauks ištoli.

A A A. farmeriams išmokėjo per vienus r,ja ir jos ateitis įmperaty- l ėdainag ga(voj j au ifctirtų I Imsiu galvų sukt netyčia, 
metus už gamybos apruliežiavimų $807,000,-• vĮai relkal»uja, kad iš tevy- ILįetuvog bankų pastovumų, ra kol nuvesiu į Imžnyčių. 
(MM). Savo nuožiūroj dar turi $132,000,000. Įnė® emigravusioji Lietuvių 'gina juoge u^8įeni0 lietuvius Kai «u šliūbu bus tvarkoje 

tautos dalis išlaikytų lietuvy-!iaikyti savo sutaupąs. j Amerikų važiuoju-----
Rugsėjo 21-25 d. Kaune bus lengvųjų K* ir nesiliautų palaikiusi 

arklių paroda. Geriausių arklių savininkai i tnmprius ryšius su Lietuva, 
gaus premijas. j ir kad tam tikslui pasiekti

reikalinga:
IŠ Šiaulių į Kuršėnus tiesiama plentas. 

Dirba 170 darbininkų. Nutiesti plento vienų 
kilometrų atseiūa 22,000 litų.

a) kad Lietuvos Vyriausy
bė per savo diplomatines ir 
Jconsularines atstovybes užsie-

C. Prekybinis bendradar
biavimas.

i Kongresas pageidauja: 1)
kad Lietuvos vyriausybė ir 
atatinkamos organizacijos už- 
megstų ir palaikytų artimus

Bet šiemet amerikiečiai 
šios srities visai neliečia.

Į Frantams ir gražiuolėms lieka 
tuščios viltys — daugiau nie

ko.

Dfaug prisiekusių gėrikų

ruošės gerti be skatiko: 
“Čiupsiu kur amerikonų — 
gersim šnapsų iš uzbono.” 
Bet šiemet amerikiečiai 
niekę išsigert nekviečia.
Patys laukia to laimikio, 
kas užfundys jiem šį sykį. 
Taigi ir pijokam lieka 
tuščios viltys — daugiau nie

ko.

Giminės amerikonų 
laukė iš užjūrių ponų.
Atveš dolerių gimtinei 
ir išpirks iš varžytynių.
O kai kas šia proga šaunia 
namus pirkti ruošės Kaune. 
Bet amerikiečiai broliai 
šiemet patys tapo uoliai. 
Todėl giminėms belieka 
tuščios viltys -dSaugiau nieko.

Ruošės daugel mūs piliečių 
apstatyt amerikiečius.
Ir jvolitiniuos dalykuos 
larės rasti galvas dykas. 
“Mes laisvos šalies piliečiai” 
sako mums amerikiečiai. 
“Linkiu jums laikus rainius 
ir tvarkos — taip kaip pas

mus.”
Ir šiam fronte daug kam lieka 
tuščios viltys — daugiau nie- 

ko<
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Day
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Rugsėjo ■ Sept. 2 d. 1935 m
VYTAUTO
115 th St. Tarp Cravvford ir Cicero Avės,

••i

•ai

►C

PROGRAMAS
Pradžia 10 vai. ryte
11 vai. Baseball žaidimas
12 vai. Šokiai
2 vaL Baseball žaidimas

Eugenija Nausėdaitė, Auš
ros Vartų parap., laimėjo pir
mų dovaną su daina: “Žalioj 
lankelėj. ”

Rita Zanauskaitė, Nekalto 
Prasidėjimo parap., laimėjo 
antrą dovaną su daina: “Pa
sėjau kanapę.”

šios Dainų Kontesto Lai
mėtojos Dainuos “Draugo” 
Labor Day Piknike.

3 vai. “Draugo” Radio 
Valanda

4 vai. Dainavimas
5 vai. Garbės svečių žodis
6 vai. Laimėjimai

Elena Šarkaitė, ftv. .Jurgio 
parap., laimėjo trečią dovaną 

su daina: “Ausk, močiute dro

beles. ’ *

Širdingai kviečiame vi

sus “Draugo” skaitytojus, 
rėmėjus, prietelius, ge; b. biz

nierius, profesijonalus ir pla

čiujr lietuvių visuomenę atsi
lankyti « šį rudenini Labor 

Day pikniką Vytauto Darže. 
Visiems užtikriname smagų 

laiką.

ADMINISTRACIJA.

-

...
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Prof. Dr. Kazys Pakštas

Lietiniai Galėti Dar Kolonizuotos? Ar Tamstai Patinka Lietimą?
(Tęsinys) būs ūkininkui ir

Tad visi mes kelmine kinu- kviečių eksportieriui. Per pu- dalių baigė posėdžius. Neina
mų: ar tikslu lietuviams tik storuosius 50 metų baltieji ko- ža įspūdžių jie jau prisirin-

— Kaunas labui romantiš- man patinka studentai. Jie — Labai gerui. Tiesa, jio 
kas miestas. Jame man la- taip nuoširdūs, paprasti, link dar silpni amerikietišku mas-

____________ blausia patinka vežikui. La- smi, atviri, pilni nuoširdaus tu. Bet dėl to, kad jie neturi
Kongreso dienos jau baigė- taip šauniai dainuojančius ka- gera ir patogu pasivažinė entuziazmo, kad su jais ben-1geros treniruotes. Jie labai iš

didžiausi si. Atstovai iš visų pasaulio rius jaučiama kažkas ypatin-,^ su ark,iaįs- Amerikoje to- drauti tiesiog vienas malonu-
go, ko negalima žodžiais iš- klll laalonuiaQ nėra. Labai pa mas. Maloniausios valandos 
reikšti. tikt> J?usara*- Jie tikrai nuosta man čia buvo tos, kurias pra

__ Kas tamstai dar pūtiko raiteliai. Į jų pratimus ir leidome su studentais. ** '*
riuomenės.’ Aidimus galima žiūrėti išti- lai nustebinta, kaip

t kaip ir bet kur emigruoti! lonistui išrankiojo geriausius ko, todėl įdomu sužinoti iš jų,
neverta pereiti prie kon- žemės sklypus Kanadoje, Pie- kaip jiems atrodo mūsų kas-

mtruotos ir gerai paruoštos tų Amerikoje, Afrikoje ir Au- dieninis gyvenimas. Jdomiuu-
olonizaeijos! Jei nenorime strulijoj. Tačiau vis dar yra sia tai amerikiečiai, ypač tie, puikus ir moderniškas fabri- 'Ja^ gražios ir be kosnieti-
etuvių išmėtyti diunpingo gana stambių neužimtų plotų kurie į Lietuvų atvyko pirmą kus. Tos rūšies įmonės ir A- kos- tur^ natūralų grožį,
ūdų ir geriausių, veikliausių su derlinga dirva ir su pake- kurtų gyvenime, kuriems Eu- menkoje ne geresnės. Labai
vo žmonių be sųlygų dova- nčianiu klimatu. Vis dėlto ne- ropa ir Lietuva žinomu buvo įspūdingas Pažaislio vienuoly
ti kitoms didelėms tautoms, apsirikime: lietuviško klima- tik iš tėvų pasakojimų ir iŠ nas. Tokių senoviškų ir ro-
i senųjų emigraciją būtinai to kraštui Š. Amerikoje jau laikraščių. mantiškų vietelių Amerikoje

Aš la

(Tęsinys ant 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI:

Eiriine pakeisti nauja koloni- yra senokai tirštai gyvenami 
kcija, Šio uždavinio sunku- ir jau spėjo išugdyti savo ra
tas daugumų iš karto nugąs- jonuose milijoninius miestus, 

ir atbaido. Tačiau po ke- Mums belieka laisvu geros že-

pas mus, apart kariuomenės.’ zaa"t,lu« gaunia zmreu įsu- rai nustebinta, kaip gerai, 
__ Buvau “Maiste.”’ Labui sas <^enas« Lietuvos moterys kaip aukštai Lietuvoje pasta

tytas mokslas universitete. Ši
tuo jūs galite didžiuotis. — 
Šitam p-lės pareiškimui mie
lai pritaria visi jos kolegos
sportininkai.

i
■ — O kaip tamstai atrodo
mūsų sportininkai ?

man neteko matyti. Mačiau di-

olikų metų užsieniuose gy 
enusiems ir pastabiems vei

mės plotų tik sakesniuose ar
ba žymiai šiltesniuose kraš-

Aš susižavėjau studentais
— Puikūs lietuvių karinin

kai, Bet perdaug oficialūs, 
mandagumas jau siekia dip
lomatiškų šaltumų. Labiausia

k

Lietuvos kariuomenė mane delį subuvimą publikos. Ji nie 
sužavėjo kuo nesiskiria nuo amerikie- ,

Amerikos lietuvių advokatų tiškos publikos. Gražiai ir šva
sąjungos atstovas ir žymus liai pasi rėdžius i. Seniau į A- 
veikėjas p. Grisius yra gimęs nieriką atvykę lietuviai steng

jauis labai jau aišku, kad tuose. Šaltesnėje zonoje, pav. Amerikoje. Į Lietuvą atvyko davosi greičiausia įgyti nau- 
c savoje etnografinėje aplin- yra Kanada ir Aliaska, karš- pirmų kartą. Štai jis ką tik jus rubus, kad nesiskirtų nuo , 

urnoj mes galėtume savo tau tose zoi.cse — labai dideli plo- sugrįžo iš iškilmių aerodrome amerikonų. Dabar Lietuvos 
bę išlaikyti. Tai įrodo ne tai Pietų Amerikoje, Afrikoje, ir pasakoja savo įspūdžius. miestiečiai niekuo nesiskiria 

puikus prancūzų pavyz- Australijoj ir net šiek tiek — Labai puiku! Jūsų rau- nuo tikriausių “jankių.” Tik
vs Rytų Kanadoj, bet ir dau- Didžiojo okeano pietinėse sa- (ionkelniai gusarai žavingi. Te atrodo rimtesni ir tvarkinges- 
lis kitų šiek ar tiek pasise- lose. Visos tos žemės Toli nuo kių puikių raitelių ^Amerikoje ni, drausmingesni.

psių bandymų, kaip ukrai- Lietuvos, bet šių laikų susi- aš nemačiau. Apie tokius nuo- -----------
iečių V. Kanadoje, vokiečių siekimo priemonės jau baigia stataus dalykus aš esu skaitęs Man labai patinka Kauno

lenkų Pietų Brazilijoj, vo- naikinti bet kurią judraus į tik romanuose, bet nemaniau, vežikai
iečių P. Čilėje ir p. Koloni- žmogaus izoliacijų. kad tokius triukus galima pa- Garsioji plaukimo čempionė
icijos reikšmė mūsų tauti- -a.) Šiaurės kraštai daryti tikrovėje. Bet užvis la p lė Šemaitytė sunkiai paren-
i plėtotei yra nepaprastai Apie šaltųjų kraštų koloni- biau maR Patiko pėstininkų ka tinkamus lietuviškus žo-

DB. VA11UJ4H, OPT.
iu_B.ru vus

DI'l UHLL l'l&AU AJUD 1 AKI ę

oueugvin* tuuų įtempimų, kum 
-i Jin^iuluui Kalvon iKttUd*Jlrno,

.• valglmo, Aklų uytomuuo, uervuotu- 
mu, uHMuatuuA *Hlų karių. atltalM 
.rumparegysiv ir toilrogyalp. Priren
gia teiaiugui aminus. Visuose atsltl- 
Minuose eirtauiiiiaviiiiaa darumus bu 
elektra, parodančia malinusias klai
da*. apeinate atyaa atkreipiama J 
luuK/Kiua valku*. Kreivos aky. atl- 
laiau.uu*. V ataudus nuo 10 lkl * V 
Neueiiuj nuo lu įKl 12. Daugely at- 
su.ainių «k)» aiiutlsumue tx aatnių 
Kainus pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVI 

rhoue Boulevard 7589

idelė. Todėl jai realizuoti ne- zacijų mažai kalbama ir ne- 
įrime gailėtis savo jėgų ir daug rašoma. Tačiau daugy- 
idesnių lėšų. Gerai paruošta bė įvairių ekspedicijų ten vy- 
olonizaeija tai lyg ir perso- ksta ir sugrįžę jos i>o truputi 
inimas tautos dalies į pla- keičia senųsias nuomones sub- 
esnius ir derlingesnius kraš- poliarinės zonos naudai. įs
tos, kuriuose ji ateityje išlei- torijos geografija mums pu
ltų naujus, pilnus lietuviškos mena, kad žmonių masės nuc 
gyvybės diegus. Į kolonizaci- seniausių istorinių laikų vis 

turime žiūrėti kaip į jjatri-. truputį slenka į šiaurę, ku
tini žygį, užtikrinantį savo rdamos ten vis didesnius mie- 
utai daugiau erdvės, near- ^lus įr didelės reikšmės val- 

t pasaulinės taikos ir ra- stvbes. Tarp 34-to ir 10-to a- 
ybčs- į mžiaus prieš Kristų didžiau-
3. Kame dar galima kolo-

nizuotis?

žygiuotė su dainomis. Žiūrint džius savo pastaboms pareik- 
į taip puikiai žygiuojančius ir šti.

PIRMASIS PASAULIO LIE
TUVIŲ KONGRESAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
t

E. Lietuvių kolonizacijos 
klausimu.

Ii- •Kongresas, imdamas pagrin !
Idan prof. K. Pakšto mintis gimas. 
'pareikštas jo paskaitoje “Ka-'

nedidelei lietuvių kolonijai. 
Šiam reikalui lėšų turėtų

parūpinti Vyriausybė, bankai, 
ir Draugija Užsienio Lietu-' 
viams Remti ir Pasaulio Lie
tuvių Sųjunga.

F. Prekybinio laivyno stel

• Kongresas, turėdamas gal
ine lietuviai galėtų dar kolo- ĄOje> j<a(] prekybiniams ryšia- 
nizuotis,” turėdamas galvoje. ms tarp Lietuvos ir užsienio 

šieji civilizacijos centrai bu-1 jog pirmas ir svarbiausias iš ' ]įetuvių užmegsti ir ugdyti ir
___  vo kraštuose su vidutine me- ' eivijos tikslas yra užtikrinti bendrai Lietuvos prekybai vy
Prieš 50—50 metų buvo pa- line temperatūra tarp 22 1. ir tautai daugiau erdvės jos da- ptytį ir plėsti geriausia gafė-
įly didelių tuščių plotų su 25

iru klimatu ir derlinga dir- 
Trys vakarinės Kanados 

jvincijos 1930 m. turėjo tik
>,000 gyv., daugiausia kla- 

Dklių indėnų. O tų provin-

25 1. C; tai subtropikų Egip- bartiniai ir būsimai plėtočiai,' patarnauti lietuviškas 
tas, Babylonija ir Chaldėja. j taip pat išugdyti tikrų drau- ! vvnas. nutaria dėti našta

lai
vynas, nutaria dėti pastangų, 

Paskutinį tūkstantį metų prieš 'gų ir bendradarbį visuose kili kad gaĮįnuvį greitu laiku būtų 
Kristų matome ryškių civili- į tflros, ūkio ir politikos reika- įsteigtas prekybinis laivynas, 

centrų pasistūmimų į luose, ir rėmėjų nelaimėse, —ZUC1.I
tų Mediterranos zonų, kur vy- Kongresas nutaria, kad jau

AKORDIONŲ IŠPARDAVIMAS
12 busų akordionas už ............................... $ 19.00
24 basų akordionas už ............................... $24 OO
48 basų akordionas už .......... •... . >49.00

120 basų kromatiškas ........ >75.00
120 basų piano akordionas už ... >95.00

35 LEKCIJOS DYKAI.
Didelis pasirinkimas akordionų. Kainos nuo $35.00 iki 
$350.00 lengvais išmokėjimais.................................................

Jos. F. Budrik, Ine.
- 3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705—8167
r?

AMEKltkUS LlEAUVIŲ DAKTARŲ D&aUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone

prie kurio galėtų prisiddėti sa PROspeet 1028 
vo kapitalais ir užsienio lietu-

Res. and Office 
2359 S. Leavltt St.

CANai 0706

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštos
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.

Pbone CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0402

jų plotas 3,200,000 km. arna rauja vid. met. temperatūra nebeatidėliojant būtų pradė-
ečdalis visos Europos. Da- tarp 18 1. ir 15 1. Tai Damas- tas tinkamesniose vietose ko- Ryšis su tuo butų pagei-

kas, Jeruzalė, Atėnai, Syra- donizacijos reikalu studijos — daujama atgaivinti jūrįninky- 
kuzai, Makedonija, Roma. įkurti artimoje ateityje bent stės mokyklos Klaipėdoj.

gi ten jau gyvena 2 mili- 
tou žmonių. Tai labai stam-

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuc 2 Iki 4 ir nuu » iki 8 vaa. 
Nedėliomis pagal su tarų 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30*

756 WEST 35th STREET

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 Appointment

Tel. CANai 0267
Res. PROspeėt *659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HA1STEU STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet 
6 Iki t ▼. vakaro

Tat. CANai eisa

OR. 6.1. BLOŽIS
UBINT1«Tao

2ZO1 vy . Gerintais Ramui 
lc. ni.pa* Dem vile SU,

•HUidU*. Nau * uu .1 tt m 

NUU X IKI • >KK*>U

seredoj pa*ai sutarti

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATJUIČIŪNAS
DEirn^TAS

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

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

Žemėlapis, kuriamo aiškiai matome, kuriais keliais glima pasiekti l.atalarių Ūkį. Tasai Ūkis žemėlapyje jiaženk- 
liiltas keturkampiu juodu tašku, kur parašyta Charity’s Farm, Girtausiąs būdas labdarių Ūkį pasiekti yra Jo- 
liet vieškeliu, kurs teip-gi vadinasi U. S. — 66. Joliet keliu važiuoti iki skerskelio, vadinamo Leinont Rd. Tuo ke
liu pavažiavus apie pusę mylios, privažiuojame Plainfield Rd. Tuo keliu į vakarus važiuojant po dešinei ir randa
me Labdarių Ūkį. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 1 d., tame ūkyje bus didelis metinis Labdarių piknikas. Visi 
kviečiami j tų piknikų atvykti.

lei. CANai *122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—t vak. 

Šaradomis Ir Nedeiioinls pagal sutartj 
HEZ1OENC1JA 

6631 !S. California Ave.
Telefonas KEPuuilc 7 668

OR. T. DUNDULIS
GYtiYTOJas ir CHIRUnuAs 

4157 AKCllER AVENUE 
Tei. VfRginta uo»»

Ofiso vai.: S—4 ir •—8 p. m. 
Nedėllomla pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dentlstaa 

Gas X-Ray
4142 ARCHER AVE., Cor. Francisco 

Tel. offlcc Laf 2660; res. Vlrg. 0669

uitiue Tai. HB.sa.uoa «8«8 
tie*. Tel. GHOveSill Utl'l

<224 M. TAGMaN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
8438 W. MANMUZ.TTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 tr 7-2 vak.
Ketv. ir Nedaliomis susi Laru*

Dienomis Tai. LAPaystte 6791 
esatimi* Tai. CANai 0423

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2043 W. 47th Street 
vai.: 3 iki » popiet, t iki 9 vak.

Nedėliojo pagul sutarti 

i Phone Hėmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

ĄVAA&OS DAK TARAI:

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURIGE KAHN
OFIK A8

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 lkl 12 

valandai dienų 
Telefoną* MLDway 2112

OYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. YAKds 0294 
Rea: Tel. PLAaa 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-2 v. ▼. 
Nedėllomla nuo 10 lkl 12 diena

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš
Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytai* — j 
lkl 2 popiet — 2 IM lt 10 vakare 
NodiUomii nuo if ryto lkl 1 p.p.

iu_B.ru
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ŠV. P. M. GIMIMO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS IR PASILINK
SMINIMAS

SEKMADIENI, RUGS.SEPT. 1 D., 1935 M.
Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Cravvford Avenue

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA SU DOVANOMIS.
(Jei lytų visų dienų, pasilinksminimas įvyks parapijos svetainėje.)

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijini RUDENINI PIKNIKĄ ir kar
tu pusilinksiuinti bei įsigyti sau vienų iš šešių gerų ir naudingų dovanų, kurios bus duodamos 
atsilankiusiems. Taipgi bus gera muzika ir gardžių užkandžių bei gėrimų. Nuoširdžiai kviečia 

KLEBONAS IR KOMITETAI.

lengv. ir sunkiosios atletikos 
instruktorium Šv. Marijos ko-

----------- ledže. Jis dalyvavo Notre Da
(Tęsinys nuo 4 pusi.) me un-to komandoje, kuri nu

galėjo visas Amerikos koman
das.

AR TAMSTAI PATINKA 
LIETUVA?

f

tvermingi fiziškai ir dvasin
iai, turi daug noro ir entu
ziazmo, bet jiems reikia ge
resnių sąlygų, daugiau para
mos. Amerikoje iš sportinin
kų daug reikalaujama, bet 
daug ir jiem duodama. Jei 
per savaitę fabrike ar šiaip 
itų dariu} dirbę jaunuoliai

i

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 

6322 S. Western A v., Cltgo.

namo turto. Tas turtas yra 
Chicagoj, o aš negyvenu Chi
cagoj. Norėčiau žinot, ar fo- 
reclosota mano nuosavybė, ar 
ne.

ATS. Galite pareikalauti
Lietuviu dainos širdies Minlailia« tėvas paliko Į clorko of’8e Circuit ar Super-

V d^nos - širdies sunmi Į ior teisme, County Building,

P. Juška, į kongresų atvy- iPolicy buvo tinginiai pa Ii-; Chicagoje. 
kusių Amerikos lietuvių spor- ^ta n,an t. y. \ėlioni© mote- KL. Depresijose laiku bu- 
tininkų vadas, sako; le*- lnano vyro skolininkai vau priversta pasiskolinti pi

kuli iškolektuoti tų $1,000.00? nigų iš vienos “loan” kom- 
ATS. Ne. Pinigai palikti Prijos. Turėjau pasirašyt

Nepatogu minėti mažas 
Ii vien pasiryžimu padary- nemalonumas, kuris mus iš
tiek, kiek jie padaro, tai la tiko Klaipėdoje. Atvykę į uo- jums ir jums jie priklauso. c ia^1 1,10 1 ano 1110

bai gerai. Na, truputį aš juos stų, nieko neradome. Niekas Vyro skolininkai negali prisi- tens u\o isvazia\us į kitų 
jau pamokinau, kaip reikia mus nepasitiko. Gerai, kad pa kabintinti.
plaukyti. — Čia sporto žvaig- sitaikė tūlas labai rūpestingas

GICEKOS ŽINIOS

ždė primena, kad mūsų laik- ii paslaugus majoras, kuria 
raščiai neteisingai rašo jos vargais negalais surado mu- 
pavardę. Reikėtų rašyti ne nis viešbutį. Kitaip nebūtu- 
“Šeniaičiūtė,” bet Šemaitytė [me turėję pastogės. Jau no- 
ar Žemaitytė. Į įėjome susikrauti daiktus ir

----------- įvykti atgal___ Tai mums bu
JŪSŲ sportininkai turi didelę V o labai nemalonu. Bet visa 

laisvę |tai tegul bus užmiršta. Dabar
(Antra sporto žvaigždė, gar Kaune jaučiamės kaip kara- 

sus rugby ir k rėpsiąs vydžio liai. (Valgyti duoda daugiau, 
čempionas p. Kraučiūnas ši- negu galime suvalgyti. Kau- 
taip formuluoja savo įspū-jne labai švaru ir ramu. Neiš- 
ddžius.

— Lietuvoje duoda labai 
daug ir labai skaniai valgyti.
Mes tiek suvalgyti negalime.
Amerikos sportininkams drau

miestų. Ji nieko apie tai neži
nojo. Aš nedirdu ir negaliu a- 

KL. Kur galiu gaut tiuokėt solou. Ar ji gali iš u,a-
mactjij kas link mano nejudi-1 atilat rakaodus!

I
“ ”| ATS. Jei moteris nėra pa-Perbrangus cukrus lsi,-ašiu8 ant vadinamo “ckat-

Mūsų didvyrio a. a kap.', , , ,, , . . .* Į tel niortgage , pagal įstaty*

Dr. P. Atkočiūnas vėl grį
žo prie savo kasdieninio dar
bo. Per dvi savaites dr. At
kočiūnas gerai pasilsėjo; sa
ko dabar gerai jaučiasi. Aš 
manau, kad “Draugo” pik
nike matysim Dr. P. Atkočiū
nų. Jis visados su savo žmo
na myli dalyvauti “Draugo” 
parengimuose. Jei mūsų pro- 
fesijonalai neatsisako dalyvau 
ti su mumis, mes neturime jų 
užmiršti.

vo gardžių duonelę “Drau
go” piknikui. P. Jakšto ir E. 
Miliauskaitės numatoma bus 
iškilmingos vestuvės. Šliubas 
bus 5 vai. vak. Mišios šv. jau 
nųjų intencija, bus ryte. Gi 
puota Community salėj. Kas 

i turės progos dalyvauti, bus 
Įiatenkinti.

Laimingo visiems vedybinio 
gyvenimo. Rap.

Dariaus sesutp ponia Stulpi
nienė sako:

girsi jokio triukšmo ir galima 
išmiegoti 24 valandas nepa- 
bundant. Bet lietuvių, o ypač 
karių dainos — tai tiesiog

mus, morgičius nėra teisin
gas. Kompanija neturi teisės 

— Pas jus labai brangus išvešti radandus. Bet ji gali 
cukrus. Amerikoje tik 5 centai skųst jus už tų notų, ant ku-1 
svaras, kilogramas 10 amer. rios esate pasirašęs, 
centų. Kas mažai, nors po 3 j
dolerius per dieno uždirbo,L KL T“riU nOt?’ kuri*.'"a" 
jau gali vartoti pakankamai ^'nogus išdavė už paskolintus
cukraus. O Šia, kas 3-4 litus Pri<!Š kel“» dienas
uždirba, tam cukrus beveik i“ mirė. Jis turi nejud.na.no 
neprieinamas. Ir susisiekimas *"1^” Ll.icagoje. Kaip aš ga- 
per brangus. Pas mus už 20 ’’u išgelbėti savo pinigus.,nuostabas dalykas. Kai dai

džiama gerti svaigalus, daug nuoja, tai ne dėl reikalo, bet centų galima apvažinėti visų 
rūkyti ir flirtuoti su panelė- visi traukia iš širdies. Jauti, I Čikagos ar New Yorko mies- 
ms. Jei Amerikoje pamatytų kad tose dainose yra Ugnis; tų, 0 mrrint-autobami apvaži- bate Kortų Cook county. Jei- 
sportininkų vaikščiojantį ir pasiryžimas ir drųsa. Kas ga nėti Kaunu, reikia mokėti be-'gu gjs (jaiykas yra atidarytas, 
flirtuojantį su merginomis po Ii taip dainuoti, tam nebaisūs nt penkis dolerius. O apie tak-« patttrįu įšildyti kaip mes va-

ATS. Jei miręs žmogus pa
liko turto, jis turi eit i>er Pro-

yVankeyan, UI. — Lietuviai 
susilaukė naujo profesijonalo 
Dr. Jobu S. Zekas, kuris pil
nai pasiruošęs patarnauti sa
vo tautiečiams.

Dr. .Jobu S. Zekas yra \Vau 
kegane gimęs ir augęs ir Šv. 
Baltramiejaus pradžios moky 
klų baigęs. Į St. Bede’s Col- 
lege įstojo 1923 metais. Išbu
vęs keturis metus įstojo į Mar 
ąuette universitetų, Milwau- 
kee, Wis. Baigęs universitetų 
1933 metais, pirmus metus 
praktikavo Columbus ligoninė 
je, Chicago, paskui Šv. Juozą 
po ligoninėje, Fort Wavne, 
Ind. Šįmet, baigęs sėkmingai 
visas mokslo šakas, atidarė 
savo ofisą adresu: 4 S. Gene 
see St., \Vaukegan, 111. Tele
fonai: ofiso Majestic 83, na
mų — Alajestic 4882. •

Ciceroj daug sutuoktuvių, 
šiandie, rugp. 31 d., bus net 
keturi šliubai. Sekantieji as
menys bus surišti amžinu mo
tervstės ryšiu: A. Muskus su* >
L. Palecky, F. Kakanauskas 

j su G. Maneikis, J. l’etravicz 
su M. Zauraite ir Petras Jak 

jštas su Emilija Miliauskaite, 
duktė duonkepio F. Miliaus- 
ko, kuris visados aukoja sa-

Jonas Brazauskis jau nors 
nėra biznierius, liet nenusto
ja būti “Draugo” rėmėju. 
Sako, kada buvau biznierius, 
daviau dovanų “ Draugo” pik 
nikams. Dabar laiko turiu, va 
žinosiu pats į piknikų padir
bėti “Draugui.” Žinote, Bra
zauskas moka gerai “arklių 
lenktynes” rengti ir visados 
nemažai pelno padaro.

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

10 vai. vakaro, tai jį išmestų jokie priešai.
J iš organizacijos. Pas mus su- ,. v 1’ Juška didžiojo karo da-

ortininkams yra griežtas re- . . . ... ,,* . . lyvis, buvęs Prancūzijos iroii

si nėra ko kalbėti. Tiesiog ne’'Einame “claim as presented 
įmanoma juo naudotis. Ir tr-1 by the note in the Probate 
a ūkiniai (aliai retai eina. Jei Kadangi negyvenate

amas. Jūsų sportininkai tuo Jjs pri^|auso Le i būtų _ pigesnis susisiekimas, I chil.agoje> kreipkitSs prie ad.
atžvilgiu turi labai daug lais
vės. Nors jie ir neturi labai 
gerų sąlygų, bet stiprūs ir iš
tvermingi. Jie neturi geros 
treniruotės, bet fiziškai visi 
labai stiprūs ir be to — en
tuziastai.

gijonierių sųjungai, Čikagos žmon5s dau8iau P« vokalo.
Dariaus ir Girėno postui, ir sinaudoti. tada ir apsimokė-

American Legion Illinois 
vai. suvažiavime, Quincv, III., 
rėmėjų j(auxiliary) vice-pirm. 
išrinkta čikagietę W. G. Su- 
thers.

šio posto vardu atvežė didžiu 
lę bronzinę lentų, kuri bus pa 
dėta prie Dariaus-Girėno pa
minklo. Jis sako:

tų geriau.

Džinu Rait. GARSINK1TES “DRAUGE’
I — Amerikos karo veteranų 
sąjunga be specialaus leidimo į 
nesiunčia jokių dovanų nei

Kaunietės labai lengvai 
šoka

— Lietuvos moterys labai paminklų į užsienius. Bet Da 
gražios ir malonios. Jos labai tins ir Girėnas buvo tos s-gos,' 
grakščiai ir lengvai šoka. Su nariai, todėl mums leido at- 
pmis šokti labai linksma, įdo vežti jiems tų lentų ir vaini- j 

u kaip su amerikietėmis, kus veteranų sųjungos vardu., 
unas panašus į mažų Oi- Vienų vainikų padėsime ant 

kagų. nežinomo kareivio kapo, antrų

Jom♦

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esaįe reikalingi pinigu atmokėti senoji morgičių arba už

traukti naują paskolą ant savo -natao, atsišaukite

Gediminas Bldg. <& Loan Assn.
JOHN KAVNDEItS, pirm. VINCAS PAl/KftTTK, ka-hrius

LEONARDAS A. OREETI8, Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo V ryto Iki 0 vai. vak. Trečiadieniais Iki 9 vai. vakaru. 
—...... ........................ ----- ......... ...

E. Kraučiūnas baigęs Not- prie Dariaus-Girėno pamink- Į 
re Dame un-tų, dabar yra lo.

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam IJetuvIškiiR Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rfišles Insurance — Cgnles, Vėsokos, Automobiliu,

Stiklų ir Lt

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

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

840 Wcst $3rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \> r INC. J H

Skolina pinigus ant pirmų 
SIMAM) Į>jMJKAMTOyy morgičių, atmokėjimui morgi

’EDERAL SaVINGS nam^ “ p®5
JInd loan asiociation tatymui naujų namų, lengvais 

or chicago mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fedc- 
ralinej įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Kastinė 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.

$

J

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sa GREITO 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jna atsinešti 
savo PROBLEMAS Ir savr 
BIZNĮ čionai

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted SL

DEL

GERESNĖS RŪŠIES RAKANDŲ
DEL

MAŽESNIŲ KAINŲ
Visuomet Kreipkitės į Seniausias ir Didžiausias 

LIETUVIŲ KRAUTUVES

PEOPLES FURNITURE GO,

tik

58.50

Šis Naujausios Mados 
MOILALR FR1ZIE 
PAKLOK SETAS

Labai Puikus Modernis- 
tic Miegamų 

Kambarių SETAI,
Ijova, Šiforetas, Kamo- 

da ar Vanity

I59.75
Didelė Nuolaida už Senus Baldus į mainus ant naujų. 

LENGV ŲS IŠMOK fcj IM Al.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8400

OHICAGO, ILL.

ŠVEDŲ AMERIKOJ LINIJA
NEW YORK KLAIPĖDA

Per Golhenburgtj, Švediją

Ijtivakorėių kainos Trečiąja klase
Ten----------------------------- $97.50
Ten ir atgal-------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
Laivų Išplaukimai iš New Yorko

Gripsholm, ... Rugsėjo 5 
Kungsholm, .. Rugsėjo 11 
Drottningholm, Rugsėjo 24 
Gripsholm,.......... Spalių 3
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas lai- 
vaa “MAKIEHOLM.” Platesnes in- 
formacijas teikia ir parduoda lai
vakortes visi mflsų autorizuoti A- 
gentai, taipgi visi mūsų skyriai.

Svvedlsh American Line
IKI N. Michigan Avė., Chk-ago, Iii.

| GENUINE GOODRICH |

i

___  Kriii pirkti H
piginu pHilnnKn.M kuomet H

■ galite KHUtl Gooilih li UninmM* «l

i deru? Jie yru ntlprOn, teiainval 
padalyti A pan ligokite gnvo ta- H 
Jeių Insentmentų Pirkite Oootf- H 
rli h Ortlfled <'oininandern — Ir J

I
 taupykite plnigun. ■

Kaina* ga l hfttl maln«Hn<M be H 
pranr&lmo. Ir dėl bile taldftlo* ■ 
takno. i

Goodrick
Conunanders |

PUGCINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 

FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė.
Phone CANal 9494

Chicago, III.

nejud.na.no
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Ė Labdaringos Są-gos Išvažiavimas Su Dovanomis :
SEKMADIENY, RUGSĖJO-SEPT. 1 D., 1935

LABDARIŲ OKĖJE Lemont, III. a

Bus įvairios rungtynės, k. t., virvės traukimas, moterų lenktynės, vaikų lenktynės; 5 vai. 
po pietų įvyks dovanų išdalinimas. Galėsite pasišokti ant žolyno prie geros muzikos.

Nuoširdžiai kviečia visus

Labdaringos Są-ga- 'C' — - - — — — -- —--------------, ----- , -----------

VIETINĖS ŽINIOS
SMARKIAI RUOŠIAS IR NORTH SIDE ŽINELĖS

VISUS KVIEČIA Rudeninis piknikas, kurį
_______ 'rengia visos draugijos para-

Labdarių Sų-gos kuopos pijos naudai, įvyks rugsėjo 
smarkiai ruošiasi prie ūkio iš T d., A ytauto parke, 
važiavimo ateinantį sekmadie- Tikietai sparčiai platina- 
nį, 1 d. rugsėjo. Tai bus pas- mi. Visi naudojasi proga, nes 
kutinis šįmet piknikas. dabar dykai galima gauti, o

Kad piknikas būtų sekiniu- prie daržo varįų bus 25 cen- 
gas, visos labdarių kuopos, tai.

BRIDGEPORT. — Draugy- 
! stė Saldžiausios Širdies Vieš- 
1 paties Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimų 3 d. rugsėjo, 7 

į vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Malonėkite atsilankyti visi 
nariai, nes bus labai svarbus 
susirinkimas. Bus išdodami 
tikietai būsimo baliaus 3 d.I
lapkričio. Valdyba.

Rytoj, 11 valandų prieš piet 
iš stoties WGES, pastango-

pačios smarkiai besiruosda-| Kiek teko a,r,lėti. paimt.. krautuv5s> 3224 So. Halsted 
St., bus reguliaris sekmadie-mos, kviečia plačiųjų Chica- net trys trokai, kurie patar

gos lietuvių visuomenę atsi- naus žmonėms, nuvežant į pik . ta i t. , .. ,r. . ... I . v .• YT- • mo programas. Dalyvaus ke-lankyti. Visi galės netik sma nikų ir parvežant namo. Visi, . - . , . . . , ,
. , i • x- v x • • J;. ................ Tetas žymių dainininkų, kalbe-gia.1 laikų praleisti, bet ir pn- ruoškimės j šį piknikų

sirinkti rudens gamtos pro
duktų — riešutų bei obuolių. 
Piknike, be to, bus visokių 
pamarginimų. Laukiame kuo- 
daugiausia svečių.

Rengėjai,

DU TROKAI I LABDARIUC £
ŪKĮ

TOWN OF LAKE. — Labd. 
Sųjungos 1 kuopa jau prisi
rengė prie išvažiavimo į labd. 
ūkį. Piknikas įvyksta rugsė
jo 1 d.

Pirmas trokas Mondžejevis- 
kio išeis 8:30 nuo 1632 W. 46 
St. Antras trokas Norkaus iš
važiuos 12 vai. nuo bažny
čios. •

Kurie važiuosite troku, pra
šomi nesivėluoti. Kom.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

P. Rap.

Nepamirškite; ryt dienų, t. 
, sekmadienį, pasiklausyti

tojų ir muzikų. Bus padainuo 
ta naujų ir gražių dainelių.

Rep. J. B.
Pranešimai

T0WN OF LAKE — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos su

sirinkimas įvyks 3 d. rugsė- K™^ daim> ir muzikos, sklei 
jo, 7:30 vai. vakare, moky- džiam* or° bangomis iš sto- 

:klos kambary. Visos sųjungie- 
' tės nuoširdžiai kviečiamos su- lr 
sirinkti, nes bus išduotas ra- Jos- E- Bndriko radio ir ra
portas iš 17 seimo. Be to, bus kandl' krautuvė, adresu 3417 
svarstoma daug kilni) dalv- S- Ilalstwt SL visados deda

ties WAAF, 920 kil., nuo 5 
popiet. Leidėjai —

PANEVĖŽIS. — rugp. 13 
'dien. 3 vai. nakties nuo įtren- 
kimo graustinio užsidegė Dam 
bavos dv. ūkininko Petrulio 
tvartas ir daržinė su suvežtu 
pašaru. Gulėjęs daržinėje dar
bininkas spėjo pabėgti, gyvu-"

ONA JUOZAITIENE, žymi dainininkė, solistė, sekma
dienį, rūgs. 1 d. Omalioj, Nebraska, Šv. Antano lietuvių 
parap. bažnyčioje, per Mišias šv. giedos solo. Vėliau daly
vaus rengiamam programe parapijos salėj.

liai iš tvarto laiku dar išva
ryti. Gesinti buvo atvykę ka
riuomenės ugniagesiai. Miesto 
ugniagesiai gal nepastebėjo 
gaisro. Prieš porų metų tam 
pačiam ūkininkui, audra nu
vertė klojimų.

CLASSIFIED
ACTOMOBILE8 AUTOMOBLLEM

EMIL DENEMARK INC
— Vartotų Kary Bargenai ------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

I

pastangų tinkamam ir gra
žiam prirengimui prie radio 

Marąuette Park. — Šv. Ka- . programų, kurie jau peT 6 me- 
zimiero Karalaičio draugijos ^tus be sustojimo linksmina 
valdyba praneša visiems na- čikagiečius ir kitų miestų lie- 
riams, kad susirinkimas per- tuvius. Tat, klausykitės Bud- 
keltas iš rugsėjo 1 d. į 4 d. riko programų sekmadieniais 
7:30 vai. vakare. Tas įvyksta'ir ketvergais. S.
iš priežasties parapijos pikni1
ko. Prašome atsiminti dienų 
ir laikų. Priedermė visų atsi
lankyti. Yra daug reikalų sv
arstyti. Valdyba.

kų. Valdyba.

AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

Parlor Setai, dviejų dailų, nuosavoje dirbtuvėj dirbti, 
pilnai garantuoti...............nuo $39,50 auk^YnGerkit ir Reikalaukit

BUTCK '35, 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas............ 8895
BUICK ’SS, Club Sedan bu trunk, garantuotas ..................... 8825
BUICK '85. 5 Sedan 47, garantuota........................................ 8795
BUICK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant.......................8995
BUTCK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant.................... 8895
BUICK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................ 8795
BUTCK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant................................... 8595
BUICK ’82. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant ................. 8495
BUTCK '31, Sedan 91, geroj tvarkoj.......................................... 8395
BUICK. ’29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... S 95
TTUTCK ’29, 5 Sedan 47. gražus mažas karas ..........................895
BUTCK ’SO. 7 Limo fteSl drat. ratai. eina O K........................ 8225
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ....................................... 8395
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy........................ 8495
CADTLLAC '28. 5 Sedan. gera vertenybė.................................. 8 95
CHEROLET '30, 2 durų Sedan, Svarus mažas karas . . . .8225
DODGE '28. 5 Sedan. žemai apkalnuotas ............................... 8 85
FORD '34, Convertlble Coupe, pirmos rflžles ..........................8425
HUDSON. '29. 5 Sedan. bėga O. K................................................ 8 85
LA SALLE '31, 7 Sedan, toobulain Stovy ...............................8595
LA SALLE '31, 5 Sedan. pulki vertybė....................................... 8495
LA SALLE '30. 5 Redan. 6 drat. ratai ....................................... 8345
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ....................................... 8195
LINCOLN '80, 5 Sedan. labai pulkus .................. .................... 8295
NASH '32, 5 Sedan, geras mažas karas ............................ . 8205
OLDS '30. 5 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj .............................. 8225
PACKARD '82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................ 8875
PACKARD '81. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................ 8895
PACKARD '30, 7 Sedan, puikiam stovy .............................. 8325
PIERCE *30. 2 Coupe, labai pulkam stovy............................... 8185
PONTIAC '34, 4 Durų Sedan, kaip naujas............................... 8485

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cr*awfor*d 4100

MufualLiquorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TARD8 MM

Viaosa Alinto 
Mutaal Tri|« 

Žvaigždžiu 
Kentueky 

Bonrbea
ir

Uetarlftoa
Degtini.

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo. 
Trumpam laikui šlipuoti už

$4.95
Patyręs Optometristas 

l)r. Wainoris

BUŪRIK ŪPTICAL AND 
JEWELRY 00.

3343 So. Halsted St. 
Tel Boulv. 6630

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Lovų, Springsų ir Matrasų

Geležinė lova .................................... $2.95
Coli springsai............... ...................................$3.95
Vatiniai matrosai ......................................... $4.1

Vėliausių modelių radio aparatai, su plien’nėmis 
tūbomis ................. $34 50

<!r

9X12 VIRTUVĖMS LINOLEUMAI UŽ DYKA 
su kiekvienu gesinki pečium. Pečių kainos
nuo ..................... $29.00

VVEATHER STRIPS
Kam reikalinga aptaisyti langus ir 
duris su “Weather Strips’ais” pa
jaukite: HEMIock 2573

J. PURTOKAS 
6425 So. Richmond St..

Darbas garantuotas

RENDON OFISAS

ISsirenduoja ofisas ant viršaus ap- 
tiekos Atsišaukite:

5106 Arcehr Avenue.

NORI PIRKTI AUTOMOBILĮ

Noriu pirkti automobilį už eash. 
Nuo privačiu žmonių, ne dealerio. 
Turi būti pigus Atsišaukite:

2636 West 63rd Street

LIETUVIAI ADVOKATAI:

DVIEJŲ DIENI) ŠVENTE - Piknikas
ŠV. KAZIMIERO PARAP. KIEME

14TH 8T. IR PORTLAND AVĖ. CHICAOO HEIOHTS. ILL.

SEKM., RŪGS. 1 D. IR PIRM., RŪGS. 2 D.
Pradžia 12 vai. diena Gera Muzika šokiai nuo 8 iki 12 v. v.

Ateikite pamatyti mūsų naujų šokių rinkę. Piknike bus duodama dovana nau
ja Thor Skalbimo Mašina.

Širdingai kviečia visus
KLEBONAS A. MAJtTINKUS.

J

Galutinas išpardavimas elektrinių refrigeratorių, už
silikusių rudens stake. Galite nupirkti naujutėlį šal
dytuvą už mažiau negu pusę t’krosios vertės.

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

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

Ine.

Reikalingi kontraktoriai

Reikalingi kontrakteriai dėl 
Steam Fitting ir Plumbing. 
Atsišaukite tiesiog į

Marlan Hills Seminary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.
PARDAVIMUI BIZNIAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Gražinusioji Taverna Kenoshoje, pui
kiausias flksčerlals, 8 kambariai gy
venimui vlržul. Parslduos už P’iae 
tikros vertės. Kalnova 115,000. 4 ar 
5 tflkstančlal bus priimta kaipo |- 
mnkėjlmas. PalOkanus galima limo- 
kėtl lengvais mokeaėlals Namas la
bai m ode minkąs su karžtu vandeniu 
Mldomas.

C. B. TAVERN 
2801 — 5*nd St.

I Kennaha, Wla._________

‘ PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 4 kamh. medinis eottage 
su hasementu. Parsiduoda ui morgi- 
čius, $1800. Randasi Cieeroj. Šau
kite:

JOHN 8TANK0VICZ 
TARda 0146

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(Wes1 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyėlos
vakarais 6 Iki 9 

Telefoną. CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell S

Telefonas REPublic 9900

Telephone: BOUlevard 2800

1 Joseph J. Grish
I u

Norbert Tumavick
Lietusiai Advokatai

4881 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 8115 8. ROCKWELL 8T. 
Telephone: REPublic 9782

Rea 1827 8. 5«th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5888

. CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run' $7.00 j
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SĄRAŠAS BASEBALL TYMŲ, KURIE ŽAIS “DRAU 
GO" LABOR DAY PIKNIKE VYTAUTO DARŽE

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Vienas labai opus klausi
mas lieka neišrištas, kuris ty
mas geresnis: jaunųjų Chica
gos kunigų, ar “Old Time’- 
riųf” Nors vienais metais 
vienas tymas laimėjo, kitas ki 
lais, bet ir vienas ir kitas ty
mas argumentuoja, kad jų lo
šėjai geresni. “Draugo” La
bor Day piknike, rūgs. 2 d., 
.Vytauto Darže, almi tymai ir 
vėl gaus progos parodyti sa
vo gabumus baseball lauke. 
Tymus sudarys sekantieji lo
šėjai;

Kun.
Kun.
Kun.

feį

Tvun.
Kun.
Kun.
Kun.

kun.

Jaunieji kunigai.
S. Petrauskas S.S.
P. Katauskas 3B*
J. Mačiulionis 1B
A. Valančius P
P. Biskis LF
V. Černauskas 2B
Tėvas Vilimas C
A. J eskevičius C F
J. (Vosylius RF

“Old Taimeriai”
Dr. F. \Vinskunus 3B
J. Giedraitis 2B
J, Brenza P
P. Šaltimieras 8.8.
Dr. S. Brenza LF
J. F. Eudeikis 1B
Dr. J. Simonaitis CF
8. P. Mažeika RF
Dr. J. Poška C
B. A. Lachawiez Util.
D. J. Manikas L’til.
Dr. B. Nausėda Util.

Matote, “Old laimelių” 
komandoj randasi daugiau 
lošėjų, negu jaunųjų kunigų, 
bet jaunieji kunigai sakosi, 
kad galėtų supliekti “Old Tai 
merius” nors jų būtų ir 18.

Mes nenorime spėti, kuris 
tymas laimės. Bet visi “Drau 
go” l^alior Dhą pikniko daly
viai matys šių dvikovų Vy
tauto darže, baseball žaidimo 
lauke. Žada būti labai įdomus 
lošimas, nes abu tymai išsi
juosę praktikuojąs.

| Rugsėjo 1 ir 2 dd. pas mus 
įvyksta piknikas parapijos kie 
me su didele dovana — “Tli- 
or’s New \Vashing Maciūne. ” 
įžangos bilietai tiktai po 25c. 
Geri*, kun. ^Martinkus deda 
pastangų, kad piknikas pasi
sektų.

Praeitų savaitę parapijos 
kieme dirbo net 15 vyrų; į ren 
gė “inodern dancing ring 
raudono cemento. Be kitų įv
airenybių, turėsime gerų mu
zikų ir šoksim ore.
. Pažymėtina, kad kiek mūsų 
yra maža, ant tiek susiklausy 
mas didesnis. Gerb. klebonui 
paprašius, bemaž kiekviena 
šeimyna paėmė po 10 bilietų 
ir pasiryžo negrųžinti. Tas ne 
ša parapijai naudos ir teikia 
t,un. Martinkui, kuriam tenka 
parapijoj daugiausiai dirbti, 
jėgų tolimesniam darbui.

LIETUVIŲ
KAS K| DIRBS “DRAU

GO” PIKNIKE
“Draugo” rudeniniam pik

nike, rugsėjo 2 d., Vytauto 
p-ke, Chicagos Aušros Vartų 
par. šeimininkės dirbs resto
rane, o vyrai prie įvairių biz
nių.

Brighton Park vyrai prie 
baro, o moterys, merginos 
“hot dog’sus keps.

Bridgeporto moterys ir mer 
gaitės prie aiskrimo, o vyrai 
prie įvairių biznių.

Cicero darbininkai prię jųi- 
rių.

Šv. Kryžiaus par. mergai
tės ir moterys prie bingo.

Marąuette Parko vyrai pr
ie “bišopo” ir straikerio, o 
moterys prie serijų rato.

North Side vyrai prie “rū
tų” darželio, o mergaitės ir 
moterys prie sportiškų lazde
lių.

Dievo Apvaizdos par. vyrai 
prie šaudymo, o moterys ir 
merginos prie įvairių darbų.

Koselando, West Fullmano 
vyrai prie bouling alley; Mel 
roseparkiečiai prie čekoladi- 
nių saldainių.

EKSPRESAI
West Sidės St. Fabijono ek 

spresas išvažiuoja nuo “Dr
augo” namo su pikniko dar-
lūftinkais 9 vai. ryto.

-
Barausko, 4428 So. Califor

nia įAve., trokas išvažuos nuo 
bažnyčios 9 valandų.

J. Maniko trokas išvažiuos 
1 vai. nuo bažnyčios. Rap.

PROGRESS KRAUTUVĖJ
DIDŽIAUSIA PARODA ŠILDOMŲ IR 

VIRTUVIŲ PEČIŲ
VISŲ GERŲJŲ IfiDIRBYSCIŲ

"DERBY" 
DIENA

Naujos mados šildomi pe
čiai nuo

>19.50
Alyva kūrenami šildomi 

pečiai nuo
>34.50

EMIL DENEMARK iE

SUIMTAS ŽYMIAUSIAS 
VIDURMIESČIO VAGIS
Du sykius sėdėjęs Jolieto 

kalėjime ir paruoliuotas pro- 
l'esijonalis vidurniiačio ofisų 

Roaeiand. — Rūgs. 1 d., Ro- j vagis Francis Drury, 32 m. 
ssi’s darže, 130tos ir Cottage į amžiaus vėl papuolė į poli- 
G rovė Avė. įvyksta lietuvių i ei jos rankas. Drury gyveno 
“derby” diena, kurių rengia su savo sėbru Kane, 113 West 
Jungt. Lietuvių - Amerikos (Ortario St. kuris operavo “fi- 
Politikos Kiūbas, 9-to wardo. jnansinę įstaigų” vardu Asso- 

Klūboi nariai ir rengimo ko • «*>u m

sėbras Kane tuos bondsus vėl 
bandė parduoti tai pačiai Mc-; 
Ansh firmai. Čia ir liepto ga-1 
las. “Finansininkas” Kane, 
o su juo ir vagis Drury, pa
kliuvo į policijos rankas. Iš 
$120,000 vertės McAnsh bo
nų, policija pas “Associated 
Brokers” dar rado neparduo
tų $39,000 vertės.

misija deda daug pastangų ir 
Į sako, kad tai bus pirmas toks 
i parengimas. 1

Paroda prasidės 12:30 vai. 
popiet nuo 107tos gatvės ir
Indiana Avė. Grieš gera mu
zika. Darže bus žaidimų, do
vanų. Įžanga dykai.

Neturintieji iUĮtųiuo bilių; ga-

Vėliausio padarymo vir
tuvių gesiniai pečiai po

>29.50
Naujos mados kombinaci

jos pečiai nuo
>48.00

Lengvais ii mokėjimais, didelė nuolaida ui vartotus pe 
ttus ar rakandus mainant ant naujų.

3224 South Halsted Street 
Telefonas VICtory 4226

J. TV. K ALEDINSKAS, Manager
Duodame gražius lietuviškus radio programus kas ne- 
dėldienį, 11-tų v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil.

ciated Brokers, 828 N. State 
St. Drury vogė vertingas pa
peras (bondus), o Kane jas 
pardavinėjo. Tarpe kovo ir 
rugpiūčio mėn. Drury buvo 
apkraustęs 78 vidurmiesčio 
ofisus. Bet viskam ateina ga
las. Liepos 22 d. Drury ap- 
kraustė Andren McAush real
isto blokelio ofisų. Laimykis

lės trokais nuvažuoti dykai, buvo didelis — $120,000 par- 
Kas valandų trokai bus prio duodamųjų bondsų. Bet, kaip 
107tos ir Indiana Avė. ir prie kl} Djevas nori

PER VIENA NAKTĮ 11 
APIPLĖŠIMŲ^

Keturi plėšikai naujutėliu 
automobiliu per vienų naktį 
(iš ketvirtadienio į penkta
dienį) atliko 11 apiplėšimų, 
laimėdami 250 dol. Vienas nu 
kentėjusių yra Julius Burko- 
vičius, 3051 W. 63rd St. Jis 
.plėšikų apiplėštas prie 635 
So. \Vood St. Kitos apiplėš
tos vietos: vaistine 2601 So. 
Kedzie av., saliunas 3623 Ar-

ŽINIŲ ŽINELĖS
Suimta už abortų. Sofija Ma 

nn’iene, 3155 S. llalsted St. 
suimta ir kaltinama už pada 
rytų abortų Frances Pink’ie-j 
nei, 28 m. amž., 921 VV. 32nd 
St. Pink’ienė mirė praeitų tr-1 
ečiaūienį. Jos vyvas sako nie
ko nežinojęs iki moteris tapo 
paimta į St. Mary’s ligoninę.

ars ir kolegijų All-Stars. Chi
cagos Meškos allstariečius nu- 
gėjo 5 prieš 0. Rungtynių žiū
rėti buvo susirinkus 77,450 
minia.

123-cios ir Emerald Avė. r. ... .. . , Lu„r a v ir kitos_ „ , I bausti, tam atima protų. Jol<ner av. ir ruoš.
Leo F. Konstant. i

PIKNIKAS "RŪTOS" 
DARŽE

West Side. — Rytoj, rugsS 
jo 1 d., “Rūtos” darže bus 
piknikėlis parapijos naudai.

Rap.

P. ir S. Cibulskių, 2154 
Coulter St. vaiko krikšto mo
tina buvo ne S. Bartušienė, 
kaip “Drauge” buvo rašyta, 
bet S. Bartašiutė iš Cicero, 
III.

Neteks akies. Ed. Norstrom, 
23 m. amž., 1129 No. Waler 
St., neteks akies. Važiuoda
mas automobiliu jis įvažiavo 
į trokų.

-

VENEIIAN MONUMENT CO.. INC.

Chicagos meškos užgesino 
žvaigždes. Praeitų ketvirtadie 
nį Soldiers Field įvyko fut
bolo sezono atidarymas. Run
gtynės ėjo tarp Chicagos Be-

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr ju. 
Jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
lr sustiprina nusllpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kuri kle- 
I k vienas nusilpnėjęs arba liguistas as- 
,m.uo turėtų vartoti. Jie padarys kiek- 
I vieną sveiku Lr tvirtu. Parsiduoda 
'visose vaistlnyčlose. Nepriimkite pa- 
I vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne- 
' pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-80L
— Idealų IAuosuotoją vidurių 26c Ir 
60 c.

Diplomai 502 studentams.
502 vasarinio semestro stu
dentų Chicagos universitete 
šiandie gaus diplomus. Jų ta
rpe yra ir dvi vedusios poros: 
Audra ir Arnol Browman’ai, 
Mabel ir Bobert Copen’ai.

«■■■■■■■ ■ ■ ■
J REUMATIZMAS ■
• SAUSGELB I■

Neslkankykite savęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, _ 
g Kaulų Gėlimu, arba MMIua- ■

glu — raumenų sunkumu: nss g
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo _
B CAP8IOO COMPOUND mos- ■

tis lengvai prašalina vlršminė- B
■ tas Ilgas; mums šiandie dau-
_ gybė Žmonių siunčia padSko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 5uc, per _
■ paštą 56c, arba dvi uš $1.06. ™

Knyga: “BALTINIS SVEIKA- B
■ TOS” augalais gydytis, kaina
B 60 centų. ■

■ Justin Kulis ■
■ 8259 SO. HALSTKD BT.
■ Chicago, UI.
■ 11

OdirMJal rUiw pamtak-

Ohloago)
o

Buviri BO metų prityrimo
o

Pirkit* tiesiai iŠ dirbtuvės ir 
taupykite pinigui

o ------ -
atlikome darbą daugeliai 

Šymeenių Ohicagoa Lietuvių,

527 N. VVESTERN AVĖ
arti Oraad Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iSkalime ir iėdirbirae 
visokių rūSių paminklų ir grab- 
aatniiį.
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Seftiaa kartas. 
Veskite paminklą reikalas teisiai 
au pačiais iftdirbčjaia.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas I rytus nuo 
dldšlųju vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PKNRAOOLA MII
BKUHOVT MBS 

Offloe i HH44XDm

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ip

TĖVAS
Lengvais IimokėjimaU 

Laidotuvių Sąlygos

REPubllc 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI b
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 
A, PelkHS
J. F. Ratilis
S. M. Skidas
1.1. ZtJp

J. F. Eudeikis
LaduNicz ir S
J. Liilmus
S. P. Mažeika

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAItds 1741—1742

S
-2314 Wcst 23rd Place 

Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avc. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

S
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)LDIER STADIUMAS CHICAGOJ. Nepaisant šaltoko oro ir lietaus, virš 77,000 futbolo inP^!J praeitą ketvirtadienio vakarą^įnįnkvUr k%raštininkų-reporterių iš viso kra
io Chicago Bears ir J. iA. V. kolegijų All-Star tymų. Bears rungtynes laimėjo 5—0. Rungtynių pažiūrėti buvo atvykę daug žymių sportininkų ir arti 400 laiara i 1SOI 

sijonalio 
što net Havaii salų

■r (Acme Photo.)

Čia rastas Hamiltono lavonas. Sale Oswego, III., negilioj duobėj po ilgo ieš
kojimo federaliai agentai rado lavoną vieno Dilingerio gengės plėšikų John Ha- 
milton. Sn tuo, sakoma, dabar išardyta visa Dilingerio plėšikų - žmogžudžių šai- 
ka: vieni žuvo nuo policijos kulkų, kiti sėdi kalėjimuose, o kiti nubausti mirtim.

(Acme Photo.)

(Acme Photo.)

(Acme Photo.)

Ką padaro neatsargūs automobilistai. 5 metų am
žiaus Rose Cingrani kauntės ligoninėj su sulaužytom 
kojom. Tokioj pozicijoj ji turės išbūti šešias savaites.
Automobilistas, kokių dabar šimtai galvotrūkčiais le
kia gatvėmis ir kampus suka ant dviejų ratų, ją su
važinėjo prie pat namų.

AUTOMOBILIO AUKA. Belgijos karalienė 
Astrida, trijų vaikų motina, praeitą ketvirtadienį 
žuvo automobilio katastrofoj, Šveicarijoj. Automo- 
bilįj valdė pats karalius Leopoldas. Bevažiuojant 
jis neteko kontrolės, ir automobilis smogė į medį. 
Karalius sužeistas, bet išliko gyvas.

“Sanfa Cinus“ 
mirė. John Mc- 
Grath, Chicago pa 
Sto viršininko pa
dėjėjas, kuris per 
14 metų pašte bu
vo Santa Glaus. 
Jis atidarydavo 
vaikų laiškus, ad
resuotus Santa Cl 
aus’ui prieš Ka
lėdas, apmokėdavo 
tuos, kurie ateida
vo be pašto ženk
lelių ir, su įvairių 
labdaringų orga
nizacijų pagelba, 
patenkindavo vai
kučių prašymus - 
apdovanoti juos 
Kalėdoms.
(Acme Photo.)

HITLERIO PAKALIKAS. — Julius Streicher (baltam uniforme) 
lėktuvu iš pietinės Vokietijos atvykęs j Berlyną atidarymui kampanijos 
persekiojimui katalikų, sykiu ir žydų.

(Acme Photo.)

Laimėjo pirmą vietą. Apie 18,000 farmerių iš Illinois, Indiana ir IViscon- 
sin dalyvavo švarumo ir pavyzdingumo pieno farmų konteste, kurį suruošė Pure 
Milk Association. Ši George Ohlendorf’o pieno farma netoli Crete, III., laimėjo 
pirmą vietą. Dešinėj triobesys pienui laikyti.

(Acme Photo.)

SUDEGUS RADIO PARODA. Berlyne šįmet buvo 
suruošta radio paroda, kurią ištiko gaisras. Visa pa
roda sudegė.


