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JAU ČIA PAT ITALIJOS 
ETIOPIJOS KRIZIS

Europos valstybių diplomatai 
gausingai renkas Ženevon

NUMATOMA, KAD IFdIDELIO
DEBESIO BUS MAŽAI LIETAUS

LONDONAS, rūgs. 3. — 
l\nglija skubiai siunčia dau- 
Igiau karo laivų ir kariuome
nės saugoti Maltos salos pa
kraščius ir Slieko perkasų.

Iš Southhamptono šiandien 
laivu Neuralia išvyko 1,300 
karių, 300 jūrininkų ir nepa- 
duotas skaičius oro pajėgų 
jaunų vyrų.

ŽENEVA, rūgs. 3. — Jau 
suvyko kai kurie T. Sąjungas 
tarybos nariai dalyvauti rytoj 
atidaromame posėdyje, kur
iam bus svarstomas Italijos 
Etiopijos opusis klausimas.

ADDIS ABABA, rūgs. 3. 
— 5,000 etiopiečių reguliarių 
karių vakar iš Ilarrar išsių
sta numatytų kovų lauko cen- 
tran. ,

Imperatorius Haile Selas
sie išdalino dujakaukes vietos 
gyventojams, kad apsisaugo
jus nuodingų dujų prasidėjus 
karui.

Be to, imperatoriaus įsaky
mu kariuomenės dlalys aprū
pinamos kilnojamais radijo 
instrumentais, kad palengvi
nus joms susisiekimus vienin 
gam veikimui prieš priešų. 
Radijo instrumentai pritaisy
ti ant mulų nugarų.

Egipto karaliaus Fuado 
brolėnas princas Ismail Da- 
out atvyksta į Addis Ababa.

ŠIURPUS LĖKTUVŲ SKRIDIMAS PER LENKTYNES

Vaizduojama, kaip marynų korpuso lakūnai greitai skrinda įvykusiose lakū
nų lenktynėse Clevelande, O. Apačioj po skrindančiais lėktuvais nustatyta tūk
stančiai automobilių. (Acme Photo.)

Kai kas numato, kadi tary
boje pasireikš daug triukšmo 
svarstant diktatoriaus ,Musso- 
linio pasiryžimus užkariauti Sakoma, jis gelbėsiąs Etiopi- 
Etiopiją. Kiti žinovai pareis-j jaį gįntį nepriklausomybę, 
kia, kad neįvyks nieko ypa- į Įęaį kurios Europos pasiun 
tinga. Taryba kapituoliuos ir tjnybės daro sau priešdujines
dar palenks galvų prieš Mus- 
solinj, kad apsaugojus T. Su
jungę nuo griuvimo. i

Pačios T. Sųjungos suvažia 
vimas įvyksta ateinančių sa
vaitę.

ROMA, rūgs. 3. Italijos de- 
legacija išvyko Ženevon da
lyvauti T. Sąjungos tarybos 
posėdyje, kurs rytoj atidaro
mas.

Italija nusprendusi energin 
gai ginti savo žygius prieš 
Etiopiją ir reikalauti, kad T. 
Sąjunga nesikištų šin reika- 
lan.

Žiniomis iš Paryžiaus, Pr
ancūzijos premjeras Lavalis 
atsisakė remti Angliją, kad 
skyrus Italijai bausmę, numa

utą T. Sąjungos statutu.
Čia reiškiama viltis, kad ta 

ryfya nenutars imtis

patalpas aplinkinių kalnų uo
lose. Su dinamitu sprogdina
mos uolos. Amerikos pasiun
tinybės personalas kol kas 
dar neturi vietos, kur galėtų 
užsidaryti nuo dujų.

Anglijos pasiuntinys Sir 
Sidney Barton matėsi su im
peratorium ir protestavo pr
ieš padarytas aliejaus konce
sijas. Imperatorius jam trum 
pai atsakė: “Tebūnie ramybė 
su tavimi.”

ETIOPIJOS IMPERATO
RIUS KATALIKU 

PAMALDOSE
ADDIS įABABA, rūgs. 3. 

— Gedulo pamaldos įvyko čia 
šiandien katalikų bažnyčioje 

jokių už žuvusiųjų belgų karalienę, 
bausminių priemonių prieš I- Pamaldose buvo Etiopijos im
taliją ir jai duos laisvę veik
ti rytinėje Afrikoje. Nežiū
rint to, diktatoriaus Musso
linio delegacija pasirengusi 
aiškintis taryboje ir grasina 
išstojimu iš T. Sąjungos, jei 
matytų nepasisekimus.

peratorius Haile Selassie ir 
visi čia gyveną svetimų kraš
tų diplomatai.

SUGAVO DU GROBĖJUS

NACIAI ĮSAKO NEEIKVO- 
TI DUONOS

BERLYNAS, rūgs. 3. — 
Nacių vyriausybė paskelbė įsa 
kymą, kad šeimininkės neeik
votų nė mažiausių duonos tru 
pinių. Viskas turi būt panau
dota maistui šiais sunkiaisiais 
kraštui laikais, pažymima įsa
kyme.

TAMPA, Fla., rūgs. 3. — 
Čia per miestinius rinkimus 
pašauta keletas asmenų.

TROPIKINIS URAGANAS TRYS STUDENTAI IŠVY- 
FLORIUOS PAKRAš- KO Į MARIANAPOLIO

Č1U0SE | KOLEGIJĄ
Pranas Balčiūnas, Benedik

tas Marčiulionis ir Vladislo
vas Kinčauskas vakar vakarą 
su b(usu išvyko į Marianapo
lio kolegiją, Thompson, Conn. 
Balčiūnas prjdės trečius 
metus lankyli aukštesniąją 
mokyklą, o Marčiulionis ir 
Kinčauskas šįmet yra pirma
mečiai.

MIAMI, Fla., rugp. 3. — 
(Gauta nepatvirtintų žinių, 
kad uraganas (viesulas) su
naikino Tavernier miestelį. 
Žuvę 78 asmenys, iš jų 75 
karo veteranai, apsistoję pa
lapinėse.

MIAMI, Fla., rūgs. 3. — 
Tropikinis uraganas siaučia 
Floridos pakraščiuose. Laivas 
“Dixie” su 350 keleivių už
trenktas ant
uolų.

Keletas laivų suskubo 
pagalbon. Kol kas negalima 
paimti keleivių iš nukentėju
sio laivo. Laukiama iki nu
rims kiek vandenynas. Pra-

povandeninių
¥A

o. jaįn|

VYSKUPO RYANO INGRE 
SAS-OMAHOJE

OMAHA, rūgs. 3. — Skir
tas šiai vyskupijai vyskupas 
J. H. Ryan, D.D., pranešė šios 
vyskupijos administratoriui

M. PETRUŠEVIČIUS DA
LYVAUS “DRAUGO” RA

DIJO PROGRAMOJE

ACIO DIENRAŠČIO “DRAUGO” 
PIKNIKO RĖMĖJAMS

Širdingai ačiū visiems “Draugo” Labor Day pikniko 
rėmėjams, kurie kokiu nors būdu, ar tai auka, ar tai dar
bu, ar atsilankymu, parėmė dienraščio “Draugo” rudeninį 
pikniką. Nors oras buvo ne koks, .jūsų' nuoširdus prisidė
jimas prie pikniko duoda mums ilgiausių metų gyvavimo 
vilties.

Rūpinsimės prie kiekvienos progos jums už tokį grąžų 
pasidarbavimą ir gausingą atsilankymą pareikšti jūsų gra
žiausių norų ir siekių nuoširdų įvertinimą.

Tegul Dievas jums gausiai atlygina už suteiktą dien
raščiui “Draugui” paramą.

“DRAUGO” LEIDĖJAI.

KATALIKŲ MISIJOS 
ETIOPIJOJE

PARYŽIUS, rūgs. 3. — metų neprieinamoj daly. Jų 
Laikraštis “La Croix” paduo vyriausioji misija yra Kaffa. 
da įdomių žinių apie katalikų Vincentėnai gi dirba centri- 
misijas Etiopijoje. Kadangi nėj krašto daly ir jų darbas
oficialaus cenzo nėra, tai rei
kia pasitenkinti misionierių 
vincentėnų paduodamomis sta 

į tistikomis.

autoritetų varžomas. Jiems y- 
ra uždrausta apleisti savo vei 
kimo ploto ribas. Nežiūrint to, 
jie vis gi retkarčiais persime
ta per tas ribas ir atsiduria 
pagonų tarpan su Dievo žo
džiu. Jie tikisi netolimoj atei-

---------- Etiopija savo žemės plotu
Mūsų garsus smuikininkas yra apie dukart didesnė už 

Mikas Petruševičius šiandien Prancūziją. Gyvena apie 12 
dalyvaus “Draugo” radijoI milijonų žmonių. Daugiau ty pasiekti gausingą pagonų 
programoje 3:30 — 4:30 po- kaip 2 milijonai yra musulmo- giminę žiemių šone nuo Gon- 
piet WEDC stotyje. M. Pet-Įnų, apie 6 milijonai skizmati- dor. Vincentėnų misijų ribose 
ruševičius yra talentuotas vir kų krikščionių ir apie 3 mil i- yra apie 3,000 katalikų ir ke
tuozas. Jau seniai jis su sa- jonai pagonų. 
vo smuikavimu yra pasižymė Į Etiopijoj darbuojasi ketu- 
jęs ne vien tarp lietuvių, bet rios katalikų misionierių gru- mokyklą Addis Ababa mieRte 
ir tarp svetimtaučių. Jis gro-
ja svetimtaučių orkiestruose. 
Sėkmingai kitus mokina sm
uikuoti. Šiandien “Draugo” 
radijo valandos klausovai 
gaus progos paklausyti gra
žių jo smuiko meliodijų.

Dr. A. Jovaišas, Amerikos 
Lietuvių Medicinos Mokslo 
Akademijos narys, kalbės ap-

letas kunigų etiopiečių. 
Vincentėnai turi svarbią

pės: vincentėnai, Konsolata (sostinėje). Kitą mokyklą stei 
misionieriai, prancūzų kapuci- Pa arti Ankober. Planuoja
nai ir italų kapucinai.

Italai kapucinai, iš Milano 
provincijos, dirba Etiopijos 
žieminėje dialvje ir italų kolo
nijoj Eritrea. Iki 1896 m. toj 
daly misionieriavo vincentė
nai Tais metais užimdami mi

statyti ir koplyčią.
Prancūzai kapucinai misio-

nieriauja Toulouse provincijo 
je. Jie yra atvertę katftlikv- 
bėn daugiau kaip 10,000 pa
gonų. Jie užlaiko dvi dideles 
mokyklas ir keletą parapiji-

sijas kapucinai ten rado apie 'mU mokykllJ;
neštai kad' keleiviams nėra j m’ong * j’ w Stenson, kad jo, 'i© sveikatą. Lietuvių visuome 25,000 katalikų ir ne mažą sk- kapucinai taip pat mi‘
pavojaus. ’ vyskupo Ryano, ingresas įvy- ng didžiai įvertina šios ru- kunigų etiopiečių. Šian-

s kalbas. ... . dien ten vra apie 32,000 kata-
Be to, bus eilė įvairių ir 8p etiopiečių<

pirmininkaus Dubuųue, Ia., ar įdomių pranešimų, taip pat _ ......
kivvskupas F. J. Beckman. |bus paduota vėliausių žinių. Konsolata misionieriai (ita 

Vyskupas Ryan apleis Wa-1 Neužmirškite savo radijo lai) ^ Turino darbuojasi va- 
shingtonų lapkr. 18 d. Chica- i priimtuvus pasukti ant WE- kanneje Etiopijoje, per 20 kur yra ir kunigų seminarija.

iVisais pakraščiais padaryti 
milžiniški nuostoliai.

konfiskavoIaTkraštį
SU VYSKUPŲ LAIŠKU

MINNKAPOLIS, Minn., rū
gs. 3. — Teisingumo departa
mento agentai Floridoj suga
vo ir čia pristatė vieną vyrą

BERLYNAS, rūgs. 3. — 
Nacių policija vakar konfis
kavo Limburgo vyskupijos 
laikraštį, kuriam buvo atspau 
sdinta vyskupų ganytojiškas 
laiškas, sekmadienį skaitytas 
visuose Vokietijos katalikų 
bažnyčiose.

Paskiau leista pardavinėti 
to laikraščio kopijos, iš kurių 
buvo pašalintas minėtas laiš
kas.

Nacių teismas nubaudė ka-ir vieną, moteriškę, kurie yra 
įvelti į Bremerio pagrobimą, l8ti >vai™ms terminams eep- 

tynis vienuolius redemptoris- 
tus už pinigų siuntimą į užsie

įvykusį prieš vienerius metus. 
Agentai seniai ieškojo šios 
poros.

Sugauti W. "VVeaver ir Myr 
tie Eaton.

nį. Skirtos ir pinigiškos bau- 
j dos.

Plėšikai apiplėšė Chicago, 
Burlington and Quincy gele-' 
žinkelio agentą La Grange 
miestely. Pagrobta apie 1,800 
dol.

MAJORAS IŠVYKO 
VVASHINGTONAN

Chicago majoras išvyko Wa 
shingtonan, kad ten gavus pa 
skolos įvairiems savo darbų 
projektams Chicagoje.

ks lapkričio 21 d. vietos Šv. 
Cecilijos katedroje. Ingrese

sionieriauja ir prancūzų ffo- 
malilando kolonijoje. Ši kolo
nija yra Jibuti apaštališkos 
prefektūros žinioje.

Apaštališkas vikaras Abisi
nijai gyvena Gonala mieste,

goje jį pasitiks Omabos vys-Į^C stoties (1210 kiloc.) šian- 
kupijos delegacija. į dien 3:30 iki 4:30 popiet.

KAUNE TRŪKSTA 
VEŽEJŲ

pa™ickkvusi ROJA PUIK CHICAGO 
— MAJORO PROJEKTUS

Žuvusios automobilio katas J _______
trofoje vidaus reikalų sekre
toriaus Tekės žmonos laidotu-

PALAIDOTA ŽUVUSI 
KARALIENE

BRIUSELIS, rūgs. 3. —
Šiandien iškilmingai palaido
ta žuvusioji belgų karalienė.

Gedulo pamaldos u/, mirų- ijnamoa • atplukdytas Daug aukštųjų krašto vai- (Kelly projektams — airporto
siąjąi jvyko Šv. GuduleR ka IX —1»I I I •vinlLms, zl I •»-» I /1n1wntfn 1 O irlofn A IT Iz/AmarninSo Y\ FU m Q
tedroje.

Chicago ežero pakraščių ir
KAUNAS. — Kariuomenės . ....... " ; parkų saugumo komitetas pa
dalinis šiuo metu pristatomos T^8. 'a ar 1^ ° lnne a’ siuntė WPA protestą, kad ne 
malkos žiemos sezonui. Jos ncago pnemie. yje. būtų skiriami fondai majoro

iš miškų. Darbininkai malkas dininkų dalyvavo laidotuvėse. (ežere ir komercinės pramogos 
Į ištraukia iš upių, bet esą Kau Buvo ir prez. Roosevelto 
,ne vežėjai nespėja jų vežti, žmona.
jaučiama stoka malkoms vež-i------------------

DIDESNI MOKESČIAI 
CHICAGOJ

Paskelbta, kad už 1934 me-d vežėjų. Vienas vežėjas per 
tus mokesčiai bus 10 nuoš. veždamas malkas, už-
didesni Chicagoj ir Cooko ap (brba 20 25 litus,
skrityje. Už tai reikia dėkoti
majorui Kelly.

NUSIŽUDĖ “MAISTO” 
KASININKAS

paežerv steigimui.

Chicago majoras vra Wash 
ingtone.

EL PASO, Tex., rūgs. 3. —
Rio Grande upėje išgriuvo 

KAUNAS. - BugpiMi. 16 vima niIiejo *

SUŽEISTAS AUTOMOBI
LIŲ KATASTROFOJE

Automobilių susidaužyme ar 
ti Mtount Prospect sunkiai su 
žeista 6 asmenys. Tarp jų y- 
ra ir Leo Juoze nas, 22 m. 
amž., 2200 Fullerton avė.

KAUNAS. - Per demar- ,d. savo ūkyje, netoli VilkavU-'d(,|ius pk)tu(1.
kacijos linijų į Lietuvą atbė- kio nusižudė “Maisto” b-vės ___  _____________
go keturi lenkų kareiviai: Arą kasininkas Kaz. Balbaclias.
movičius, Baluikas, Navickas Jis rugpiūčio 14 d. jau buvo 
ir Velička. Perėję demarklini- 
ją, jie pasidavė mūsų polici

ORAS

jai. Iš lenkų kariuomenės su
kosi bėgę dėl nepakenčiamos 
būklės.

atleistaa iš tarnybos, bet iš
vykdamas paėmęR iš kasos •'
20,000 litų ir išvažiavo pas KĖS. — Nepastovus oras; 
žmoną. Tikrinama “Maisto” numatomas lengvas lietus; 
b-vės kasa. maža temperatūros atmaina.

CHTCAGO IR APYLIN-



DRA D O A S Ttečiadienis, nigs. 4 d., 1935

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

I’ubllahed Daily, Kkcept Sunday. 
BUBHCKUTlUNH: One V.-ar — (b.00; Slx Montha

— $8.5U; Three Montha - $2.00; tinę kloni h 76c.
Europa — One Year — $7.00; Šik Montha — $4.00; 
Copy — .01c.

AdvertlaliiK in "DUAUGA8" bringa beat reaulta. 
AdVertlalng ratea on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

pigus, Lietuvos prekėms padidėtų rinka ame
rikiečių tarpe. Jei savo pinigų vertę mažino 
Anglija, Amerika ir kitos šalys, tai kodėl 
Lietuva turi bijoti savo litų papiginti!

NELAIME ANT VIEŠKELIO

“ D R A U G
ey Avė.,
AS”

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raktų negrųžlna, 

Jei neprašomu tai padaryti lr neprisiunčiama tam tiks
lui pakto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet.
Ikeina kasdien, 'fakyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — $6.00. Pusei metų — $$.60; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
kopija — OSc. SS

VISO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS 
PAVYKO

Vakar Chicagoj palaidotu Anna Wil- 
niarth lekes, žmonų Jungtinių Valstijų vi
daus reikalų sekretoriaus. Ji žuvo automo
bilio nelaimėj New Mexico valstijoj. Kiti tlui^‘‘^uv*V jaunuomenę, 
sųkeleiviai, augšti asmenys — Turkijos am- { Išeivijos jauninu reikalai 
basadęs atašė ir rašytoja Ilerrick, taipgi šo- 1 
telis guli ligoninėj.

Naujausios žinios skelbia, kati nelaimė 
įvyko lenkiantis pro kitų automobilių. Vieš
kelis buvęs siauras ir lenkiantis autoniobi-

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
Kongresas jaunimo Reikalais. - Švietimo ir Kultūros Reikalais. - Svečiuose Pas Kariuomenę. - 

Paskutinė Kongreso Sporto Diena
Rugpiūčio 17 d., išklausyta organizuotai remia vienas ki- o tautinės kultūros populiari- bei stipendininkui būtų siun- 

dar viena paskaita — Brazi- tą, seka Lietuvos politinį ir zavimui daugiau panaudoti čiami duugiau į tuos užsienio 
Jijos lietuvių atstovo mokyto- kultūrinį gyvenimą ir pamini Lietuvos visas kultūrines į- kraštus, kuriuose yru Hetuviš- 
jo E. Pažėros apie užsienio visus svarbesnius lietuvių tau- staigus (teatrus su savo gas- kos kolonijos; steigti išeivių 

tos įvykius. Į trelėmis, lietuviškomis filmo- kolonijose knygynus, kurie pa-
Įvairūs kraštai į musų jau

nimų nevienodai veikta. Swu- 
E. Pažėra savo paskaitoje r^s Amerikos Valstybių ap- 

išrodė, kiek jaunajai lietuvių linkunia niūsų jaunimų auk- 
išeivių kartai grėsė ir tebegre- Jeja. <]augįau praktiškai matę
sis nutautėjimo pavojus. Kaip rįa|įstiškoje dvasioje. Pana- 

užsienio gįaį vejkįa Anglija ir Latvi-lemiamos reikšmės
smėliuotų šalikėlį, apsivertė lietuvių jaunimui nutautinti ja Vokietija ir Lenkija sten-'Į

momis, radio ir pan.).

Be to, kad tautinis auklėji
mas ir švietimas vyktų sutar
tinai su Lietuvos tais pat dar
bais: Lietuvos visuomenė turi 
labiau susidomėti išeivijos gy 
veniniu ir likimu, remti išei-

Dar peranksti bandyti visapusiškai įver
tinti viso pasaulio lietuvių kongresų. Perma- 
ža tam žinių. Bet iš jau turimų žinių gali
ma pasakyti, kad kongresas geriau pavyko, 
negu pesimistai spėjo ir iš antros pusės gal 
ne taip gerai, kaip optimistui tikėjosi.

Iš pirmučiausių pranešimų visi žinome, 
kad Lietuva rengėsi užsieniečius vaišingai 
priimti, lr jau žinome, kad lJetuva tikrai 
džiaugėsi jų atvykimu, gėrėjosi mūsų spor
tininkais, dainininkais ir kitais menininkais 
ir veikėjais. “Galima sakyti, kad praeitų sa
vaitę mes visi gyvenome po kongreso ženk
lu. Kongreso proga mūsų kultūrinis, meno 
ir sporto gyvenimas kažin kaip smarkiau su
judėjo,” taip rašė “Lietuvos Aidas”, kon
gresui pasilmigus.

Ši soči jale kongreso pusė yra vertinga 
ir visiems dalyviams bus atmintina. Bet 
kongresas nušvietė kelių tolimesnei plačiai 
darbuotei. Kongresas nutarė įkurti Pasauli
nę Lietuvių Sųjungų. Studentai įsikūrė Pa
saulinę Lietuvių Studentų Sųjungų. Laikraš
tininkai padarė tų pat. Yra galima tikėtis, 
kad tų pat padarys rašytojai, menininkai, 
daktarai ir kiti profesionalai, darbininkai ir 
biznieriau Taigi užsimegs tvirti, visokeriopi 
ryšiai tarp Lietuvos lietuvių ir išeivijos.

Apie tokių ryšių užmezgimų buvo užsi
menama nuo labai seniai. Kongreso proga 
tos senos svajonės tobulinamos, plečiamos ir 
vykinamos.

Kongreso išdavomis ne visos srovės ly
giai patenkintos. Neigi buvo galima tikėtis, 
kad taip įvyktų.

liūs patekęs į
keletą svkiu ------- Ja. VOKieuja ir nemuja sron- ijos mokyk|ą ir rūpintis iš
velėtų sjKių. turėjus veiksmus nurodė eko- • : įkvėnti savo 1 • • , \ .Jau penkti melai, kai .Milijonai darbi- „ominį omigranty akurdy, žo- ^įnirtl kT tautiški dva T"*T“ 
ninku yra ant relieto ir jie,na užlaikyti kultūry, aplink,.,,,,, sve- Ame“ vau y- d'"‘U ““ * ’’ T*
leidžiama daug ndlijon, doleri,. Taip da- ,i,„as mokyklas, stok, tinka- aplinuul„os įtaUa yra vV" ‘“l t, S'-““ T'
lykanis esant, nėra nei lėšų, nei darbmink, organizacijų, spauaos ,r' tai kitoniška. Lengvas ispanų ", lse,vijos nio
platiems ir saugiems vieškeliams nutiesti, kt. Aplinkumos įtaka ufeienso portugalų ir italų tautų cha- / U* ino/11“Ub 1 au' 
Todėl ir diplomatinius automobiliu, ištinka lietuvi, jaunimui, pasak pas- nerūXb„Xmas da- -te"l bendrav,,,,,:
nelaimės, siaurais, nesaugiais vieškeliais va- Į kaltininko, esanti’be galo di- «*ukda„„ penod.n.us moky-
žiuojant. Pažymėtina las, kad nelaimė ištiko ; dėlė. Jeigu nebūsi, imtasi jau- X įtX V,“Tl o Įgimti ” ™™z,avunua b« kurs“s>
tų vyriausybės narį, kurio žynyboje randasi nimui gelbėti tinkamų pne- 
vieškeliai. monių, tai jo laukianti tauti-

------------------ į nė mirtis.

lietuvių darbštumas, ryžtingu
mas ir valia ir šias kliūtis nu- 1

skatindami tarpmokyklinį su
sirašinėjimų, keitimąsi albu
mais su gyvenamo krašto vai-

laikytų kuo tampresnį ryšį 
su Lietuva knygų rinkoje; 
taip pat ir išeivijos spauda 
turi būti informuojama apie 
Lietuvos naujai išleistas kny
gas bei periodikų; ypatingai 
susirūpinti jaunuomen.?, kuri 
lanko nelietuviškas mokyklas, 
steigiant priešmokyklinius vai 
kų darželius ir pomokvklines 
draugijėles arba prie kitų ati
tinkamų draugijų jaunimo se
kcijas, prisitaikant prie gyve
namos valstybės santvarki 
remti užsienio lietuvių spauc 
Lietuvos žurnalistų bendradtP 
rbiavimu, prenumerata ir ki
tais galimais būdais.

Autobusais su apie 70 eks-

VIS KAS NORS NAUJA

Dar neprasidėjusio italų - abisiniečių ka
ro fronte vis ištinka kas nors nauja. Pasku
čiausia is to fronto naujiena ta, kad Abisi- mergaičių ir 1 berniukų kū
nijos karalius susitarė su anglų - amerikonų legij^ x kunigų seniinarijQ> 
kompanija išnaudoti Abisinijos žiblo vers- per Uetuvių sportę>

j mes. Šita žinia labai suerzino Italijos (likta- dainas> n,enQ> stlldentų orga. 
j torių Mussolinį. Mat Abisinijos žibalo vers- nizaeijas Tik trečioji dalis

mės yra vienas labiausia italų pageidaujamų lįetuvių parapijų turi savo
grobių. O dabar štai tas grobis parduotas .. . ... ... , .° ° lietuviškas mokyklas, kuriose
kitiems.

gali. Lietuvos jaunuolis, pa- zdaįs įr kJtokia etnografine kursantų — užsienio lietuvių
Š. Amerikoje jaunimo lietu- jutęs vietinių gyventojų silp- keį įstorįne medžiaga, rūpin- ir Lietuvos spaudos atstovų

vybė dabar yra palaikoma per numą ir savo jėgas, lengvai kaj jįetUViij. išeivių mok- — nuvyko į poligonų susipa-
127 lietuvių katalikų parapi-j Nkyla, nukonkuruoja vieti- sį0 jaUnuomenė galėtų pasi- žinti su kariuomenės gyveni-
jas, 42 parapijines mokyklas, nius. |rengti savo kolOnijai veikė- mu.

Nuolatiniu didžiausiu isei- {jais Lietuvoje, o, reikalui e- Prie pat poligono ribų at- 
(Tęsinys ant 3 pusi.)viams lietuviams tautiškos sti 

prybės šaltiniu, kuris teiktų 
naujų jėgų užsienio lietuvių 
tautinei kultūrai ugdyti, tu
rėtų būti Lietuva.

Užsienio lietuvių jaunimas,
mokosi ligi 10,000 mokinių, ir labiausiai nutautęs, kiek-

Anglija šitai transakcijai nepritaria, A- Neturinčios savų mokyklų pa- vieną Lietuvos didesnį svar-
bisinijos karaliui liepia jų atšaukti. Bet tas rapijos steigia jaunimui lie- besnį įvykį pergyvena jaut-
daroma tuibūi lik tam, kad sušvelninus gru- tuvių kalbos ir tikybos *ur- riai. Dariaus ir Girėno žygis,
bijonišką šposų. sus. Tik dvi penktosios dalys 

Š. Amerikos lietuvių vaikų
Klaipėdos byla, garsiu aidu 
nuskambėję po visą pasaulį, 
jautriai atsiliepė net ir nemo-

AIŠKESNIŲ ŽINIŲ VIS DAR NĖR

sant, ir Lietuvos inteligentai

Latvijoj, Aglonoje, rugp. 15 d. iškilmin- pramoksta lietuvių kalbos, 
gai minėta Dievo Motinos šventė. Dalyvavo Didžioji P. Amerikos lietu- kančių lietuviškai kalbėti lie- 

1 apie 100,000 žmonių. Mišias celebravo arki- vįų jaunimo dalis yra gimusi tuvių jaunuolių širdyse. Net 
, vyskupas Springovičius. Iškilmėse buvo Lat- Lietuvoje ir todėl didžiausias

vijos vidaus reikalų ministeris Gulbis ir tau- nutautėjimo pavojus ten gre-, 
tos gerovės ministeris Rubuls. Po visam įvy- sįa tik ten gimusiai jaunajai j niu tada pasivadino lietuviu. nu J18 buvo žadėjęs mano se
ko dainų šventė. 'lietuvių kartai. Lietuvybė P.*; Didžiausios mūsų tvirtovės. nU8 haultts į “Draugo ’ pikui

* * * I Amerikos valstybių lietuvių iš- kovojančios su nutautėjimu,
“Mūsų Vilnius” rašo: “Pasaulio lietu-jeivių jaunime palaikoma per buvo ir liks: mokyklos, spau 

viai! Kai grįšite atgal iš,Laisvos Lietuvos i8 lietuviškas pradžios mokyk- da ir jaunimo organizacijos.
vaišių ir Kongreso, pasakykite visiems, kad 
Lietuva turi tik laikiną sostinę, kad trečda-

Prieš savaitę laiko didieji angliški laik
raščiai buvo padavę žinių apie Lietuvos so
diečių susirėmimų su policija. To pasekmė 
buvę keletas užmuštų. Susirėmimas įvyko 
dėl sodiečių nepasitenkinimo žemomis kai
nomis už jų gaminius.

Aiškesnių ir pilnesnių žinių apie tų Į- 
vykį kol kas nėra. Bet kad Lietuvos ūki
ninkai nerimauja dėl žemų kainų jų gami
niams, tai ne prasimanymas. Nerimauja ūki
ninkai ir senesnėse, kultūringesnėse, valsty
bėse. Štai Danijos ūkininkai suvažiavo sos- 
tinėn skaičiuje apie 40,000 ir demonstravo 
prie karaliaus rūmų. Jie reikalavo, kad ka
ralius imtųsi žygių ūkininkų padėčiai page
rinti. Danijos ūkininkai reikalavo jiakelti kai
nas ūkio gaminiams ir numušti kronos vertę.

Depresijos pasekmė yra ta, kad kainos 
puola ir pinigų vertė kyla. Padėčiai gerinti 
reikia arba numušti pinigų vertę arba ma
žinti visokiais būdais valdžios išlaidas, kad 
būt galima mažinti žmonėms mokesčius. To 
nedarant depresija aštrėja ir baistų bėdų 
žmonėms pasidaro. Matyt visose šalyse val
džios neišsijudina gerinti padėtį tol, kol de
presija pasiekia dugno*. Tas pat darėsi ir
Lietuvoj. į i I ldH

Amerikiečių žvilgsniu būt gerai, kad 
Lietuva numuštų lito vertę. Kad numuštu 
litų bent tiek, kiek doleris yra nitnraštaa, 
tada pasiunčiamieji amerikiečių doleriai dau
giau reikštų 1sietuvoj ir prekyba susigvvin
tų. Sakysime dabar Lietuvos knygos, saldai
niai, krupnikas ir kitokie importuojamieji 
daiktai amerikiečiams neįperkami. Litui at-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS — E dainai- gal pasveikęs 
- ————— u- su lakūnu sau grybauja, ba

ir labiausiai nutautęs jaunuo- Leiberių dienų nuėjau pas jau ruduo, — atšovė Cibukas. 
lis, jaunuolė su pasididžiavi- kaimynų Cibukų. Savo flyve- — Galim šnekėti taip, arba 

kitaip, — ilgai tylėjęs atsilie
pė šnipštokas. — Kol tas sk-

kų nuvesti. Nuėjęs randu dar j ridinias išrūnys, ne vienam 
trejatų Cibuko tavorščių: Ku- gali priseiti rūnyti į sanato- 
košių, l’eckelį ir šnipštokų. rijų, kaži pasigydžius nuo ne

kantru bės sukatų. Aš turiu 
tokį sumanymą: pirkti šipkor 
tę ir šipu pervešti aroplaną 
per mares, pro tuos šturmus. 
O jei to negalima, arba pini
gų nėra, tai aroplaną gaben
ti į Čikagą. Niu Jorke stovė
damas ir dviejų vačmanų va- 
činamas jis tik ekspensus da
ro. O Čikagoj galima būtų 
dar ir biznio padaryti. Gara- 
džius kaštuotų tik 3 dol. į, 
nosį, o už pažiūrėjimą to 
nikos cūdo kiekvienas mokė 
po 25c. Vaivada taipgi turi 
būt pnrmūfintas į Čikagą, ba 
ir jis Niu Jorke nebūna ant

las, bažnyčias, spaudų, skautų Šiais dalykais visiems reikia ^u, prapesoriau, patlu- 
broliją, sporto organizacijas, tinkamai pasirūpinti, pakreip- močyk mums apie tą antrą

lis jos žemių ir sostinė Vilnius lenkų pa- kultūros, dainos, meno fr ki- ti tinkama linkme ir paremti skrajų per mares! — užkabi- 

tokias draugijas. Lietuvišką Švietimo lr kultūros n° Lukošius. Ar jis šįmet 
kultūrinį jaunimo judėjimą reikalais rūnys, ar ne?

uoliai morališkai ir materia- > — Žinoma, rūnys, — ša
liškai remia įsteigti Lietuvos Kongresas nutaria susirūpi- j kau. — Tik turėkit kantrybę, 
konsulatai bei atstovybės ir veiklesniu lietuvių tauti- į Šturmai ant marių. Skridimas 
užsienio lietuviams remti drau n^8 kultūros ugdymu bei gy- išrūnyti, tai ne donacas su

grobta ir kad jie visi ir Jūs patys turite 
dirbti ir kovoti tol, kol Vilnius bus vėl lais
vas ir tikra Lietuvos sostinė”.

• • •
U,‘tuvos vyriausybė padarė keletą pakei

timų ir papildymų Klaipėdos Seimelio rin
kimų tvarkoj. Be kitko pridėta reikalavi- gija. 
mas, kad seimelio atstovai turės prisiekti 
ištikimybę Lietuvai. Vokiečių spauda tuo 
papildymu labai nepatenkinta.

]>r. Račkaus muziejum ir ir išeivijos 
spaudos - kultūros paroda Lietuvos visuome
nė taip susiįdomavo, jog tos parodos užda-

vendiniinu Lietuvoje ir jos 
Anglijos lietuvių jaunimų tinkamu perdavimu užsienio

valgyti.
— Tai ir pašnekėjai, — už-

koncentruoja 3 lietuvių kata- ^tuviams, tuo tikslu plėsti kirto Cibukas. — Šturmai ant
likų parapijos, sporto organi- stiprinti Lietuvoje kultūros 
zacijoH, Londono Liaudies U- re*kalų departamento veiklą, 
niversitetas. Lietuviškų mo- 0 lietuviams pažinti

mariui A jau kokia ragana 
užčeravojo tas mares, kad 
per Mojų, Džiunį, Džiulajų ir

kyklų Anglijoje nėra. Lietu- *r M kultūrinio veikimo sąly- {Augustų nesirado nei vienos 
vių kalbos kai kuriose moky- iriais ištirti steigti atitinka- (dienos, kurioj nebūtų šturmų

rymas turėjo būt atidėtas dar vienai savai- 'klose pamoko vietiniai lietu- mBS įstaigas (viso pasaulio !ant antro skridimo kelio? Per rcl-vto» lr j8™’ sako, Ąltassas
tei. ! viai kunigai. lietuvių išeivių tautinį insti-!eitą suimtą navvnose mačiau ?*8* moto, ha žmogui reikia

• • • j Jutą, šelpimo fondą, referen- įdėtą listą šturmų ant marių. ir Pav*lK3’’ti ir už otelį užsi-
Rugp. 27 d. pralotu! A. Dambrauskui -' lietuvių jaunimą tūras ir pan } Jos turėt(f tir-1 Ant listo buvo paženklinta tik moteti ir dar Stunnogramus

Jakštui suėjo 75 metai amžiaus. Jisai yra įr|<>hoja. Į1 hetuvių mokyklų, ti jįetuviy į^eįvių atskirų ko-'apie penkiolika šturmuotų die,navynoms 81unt»neti.
vienas žymiausių lietuvių rašytojų. Garbin-1 8 ynai P™e latvių mo yk- |onijy specifiškus reikalavi- nų Augusto mėnesį. E kurki-. Sulig tr.vo rokurdos, tai

lų, 1 lietuvių gimnazija Ry- mug, kad Lietuvos tautinės tos dienos? E kur buvo Džiu- skrajus jau reikia padžiauti
Ru.ie, lietuvių katalikų para* ku|tQros laimėjimai būtų ga- lajaus mėnuo? Tokios dienos,,kitiems metams, — tarė l’ec-
pijos, chorai, sporto, kultūros, jjma kno ve;kįau perduoti kie- 'kad kur nors ant marių, arba,kelis. — O jei ir kitais metais
meno, dainos, skautų ir kitos kvlenaį išeivių kolonijai pri- ant kranto nebūtų kokio nors bus šturmai? Kas tada bus su

gas veikėjas gimimo dienos sukaktuvių pro 
ga tinkamai pagerbtas.

Iš Latvijos į pasaulio lietuvių kongresą
buvo atvykę (MO lietuvių, iš Rygos buvo Lietuvių, pia- taikįntu būdu. Nutaria ypa- šturmo, mes nesulauksim iki ,nA,1° E^mata, ką pernai pir-
4<W, iš Liepojos 80, iš Daugpilio 100. ,dž,<* mokyklose mokosi apie tjngai atkreipti dėmesio į švie

♦ ♦ ♦ H000 hetruvl’Į « dir- timo ir tantinio aukiėjimo ty-
Seredžiuje statoma kareivinės. Dafbinin-, ttpie 50 lietuvių mokytojų. rjn)^ jr gerinimą išeivijoje, dos siūbuoja. E marės — tai kine kaštavo.

kai uždirba nuo 4 iki 7 litų dienai. ! Lietuviai turi sukūrę savo prisilaikant jų gyvenamos va-1 ne leika. , — Pataisyk adresų, — nu-
• • • l draugijas, kuriose aktingai da lstybės sąlygų ir įstatymų. »Sė-j — Tu visi kritikuoji tą skri ’sijuokė šnipštokas. — Padėk

Danija uždraudė importavimą A me ri-1 lyvauja ir jaunimas, ir Pran-! kmingesniems išeivių pažini-dimą, — užšoko ant Cibuko adresą: tėvų vaikų vaikams,
kos automobilių. elizijoje, Tapant joja, Kanadoje,' mo darbams, kiekvienoje ko- Perkelis — Ne tik šturtnai bu tai, gal, kada jie ir sulauks.

evieto pabaigos, žiūrėk, ir kau, kad nuvestų į seną kra- 
ant mažos leikos nendrė visa JU tėvus pasveikinti! Pen-

'Afrikoje, net Tolimųjų Rytų Jonijoje tui'ėti specialius in-
Kanadoj, Quebec valstijoj, valdžia pra- Šanchajuje, Mandžiuke ir Au

dėjo “ablavą” ant šundaktarių. stralijos Sidnėjuje. Ten jie
formatorius, o Lietuvoje in
struktorius arba referentus,

vo ant marių, ale ir Vaivada 
buvo susirgęs. Navynose skai 
Čiau., • •

Čia šnekos nutruko, ba Ci
buko flyčsris jau triūbijo ant 
atryto.
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LIETUVIŲ KONGRESAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
vykę pamatė, kaip karo me
tu iš miško lendančius karius, 
važiuojančias tanketes, inten
dantūrą ir t.t. Pasirodė ir a- 
viacijos eskadrilė. Tačiau toj 
vietoj “kautynės” neturėjo į-t 
vykti, o svečiams užsienio lie-

puikaus pietų stalo, čia kalbą mai į aukštį: Klimaitis (K) —
pasakė poligono viršininkas 
pulk. Vitkauskas, kun. Ani- 
hot-as, adv. Grisius.

Paskutinė Kongreso 
sporto diena

1,475 mtr., Barskis (Am.) — 
1,45 ir Borgbardas — 1,45 
mtr. Į tolį: Baltutis (K) — 

i 5,99 mtr., Kudirka (K) — 
5,75 ir Gontis — 5,53. Ieties 
mėtymas: Tamulynas — 49,10

Teniso pirmenybės

Rugp. 16. Kauno teniso klfl- 
bo aikštėse turėjęs įvykti te
niso turnyras dalyvaujant A- 
merikos lietuvių sportininka
ms dėl lietaus buvo perkeltas

šeštadienį Kariuomenės sta- mtr., Kraučiūnas (Am.) _ į Runo Kultūros Rūmų did-
dione baigės paskutinė TTon-j 46,70 mtr., Barskis (Am.) 
greso sporto diena. 40,00 mtr. Disko mėtymas: Ta-

Rungtynės buvo pradėtos 
boksu. Lengvam svoryje susi

mulvnas — 37,42 mtr., Kna- 
šas (Am.) — 35,93 ir Krau-

“Masti Vilnio Gražinti Mums Teikis...”
Varėna liudininkė skaud- kur nėra nė vieno kryžiaus 

ž'os lenkų padarytos mums kulkomis ar sviedinių skevel- 
skriaudos: ji administracijos drom nesužaloto. Mūsų kovas 
linijos perkirsta į dvi dalis, už nepriklausomybę čia prf- 
Alerkys ir ant jo tilto pasta- mena gražiai sutvarkyti mūsų 
tvtas stulpas su lenkišku ere- karių kapai.
liu ir užrašu “Polska”, dide- šiapus Varėnos, pušynuose,
Ii užrakinami vartai ir lenkų visur matyti buvusių lagerių
kareiviai perskyrė vieninga pamatai, grindiniai, apsodin- tuviams labai įdomu buvo pa
varėnių, kaip čia kalba, 5ei tos alėjos, apkasų grioviai, ‘matyti, kaip mūsų karinome, 'tiko Marčiulionis (K) ir Sėd- <',‘flnas — 29’38' Ietis moter. 
mų. Liūdnų vaizdų daro rusų ap-, nė moka mušti priešų, tad nu-' jjas (Am.). Po ilgos ir įtem- ■ PzindziHauskaitė — 33 mtr.

Tie vartai ant begriūvančio leistos kapinės. Ten laidota!vyko Į aukštumas už Ruklos p(os kovos papunkčiai laimė- MaSkelytė — 29,90 Ir Dama-
lenkų pusėje tilto (mūsų pu poligone mirę koriai. Statyta dvaro ir įsikūrė pačioj kovos jQ Marčiulionis. Vidutiniam zauskaitė — 28,36 mtr. Rutu-
sės tiltas naujas) atsidaro pa- mediniai kryžiai, kurie dabar zonoj, tarp raudonųjų Ir bai- svory papunkčiui Šeštokas nu- mo^er- Mazurkevičlfltė —
prastomis dienomis tik kelis visi supuvę ir išvirtę. Tik ke- tųjų, palaikydami abiem pu- g-a]pjo Varnų (L). Pusviduti- /M2 mtr., Pakarklytė — 8,182

sėm palankų neutralitetų. niam svory rungėsi .Taeunskis askelytė 8,06 mtr. Dis- 
Gen. štabo mjr. Pūrelis, ku-, (K) ir Kairys (Latv.). Ant-Į^®8 moter- — Vaskelyte 

-is perėmė kariškų ekskursą- raine runde Kairys pasidavė. 22’2į mtr- Astrauskaite —

kaltus per dienų, kai įleidžia- Ii akmeniniai paminklar ant 
ir išleidžiami ūkininkai karininkų kapų sveiki išlikę.mi

laukų darbams. Šventadieniais Prie valst. sanatorijos yra di-
va.tai užrakinti. Galima prie džiojo karo vokiečių karių ka)- instruktavimų jau nuo Pussunkiam svory Latvijos 224;> ir Pakarklytė 21,08. 
jų prisiartinti, žiūrėti į kitų pai, labai gražiai sutaršyti, poligono ribų, ir kiti p. kari- meisteris Tonkūmas trečiame Švedų estafetė — Kauno rink. 
pusę ir jausti širdyje keistų Dzūkija dar senoviškų pa- njnkaį maloniai viską aiškino, runde paskutinėje sekundėje 2:10,6 min., Latvijos liet.

I
ninkai maloniai viskų aiškino, runde paskutinėje sekundėje 

jausmų, skausmo ir pykčio pročių kraštas. Eidamas lau- r(Mjė. Užsienio lietuvaitės ne- nokautu nugalėjo Pankemnų. 2:24,2. 
isinb ku randį kryžius, apjuostus paprastai susidomėjo kulko- Pusvidutiniam svory dar run- 4x100 estafetė. Kaunas — 

ir ‘Vy-

torei T. Martinkienei, 
kitko rašo: .

Kaunas, 1935, VIII mėn. 14 
Brangioji ponia:

“Kaunas doro malonų Įspū
dį. Nedidelis, bet švarutis, mo 
derniškas. Kauniečiai labai 
vaišingai priima, įvairiausios 
organizacijos nori svečius pa-

tarp

žiųjų salę. Kadangi salėje žai
dimo sąlygos visai kitos kaip 
lauke, tai rungtynės, kuriose! 8ikvie8ti> P»™«inti, ką nors 
dalyvavo mūsų tenisistai (Ja. "a"j° P“™dyti. J kongresą at- 
kutis. Giedrys, Smetona) ir stov'> važiavę iš visų pa- 
Amerikos lietuvių tenisistai a8ulio kraSt,» aPie 200> bc to 
(Lukas, Budnikas) neparodė dau« la"nin10- 8™«'). P°“
tikrojo mūsų ir Amerikos lie
tuvių tenisistų jėgų santykio. 
Amerikos lietuvių ir mūsų te
nisistų susitikimas davė šiuos

džiai eina jaukiam Valstybės 
Teatre, papuoštam gėlėmis ir 
įvairių valstybių vėliavomis, 

' vėliavėlėmis.
rezultatus: 'Jakutis — Lukas Panašiai apie Lietuvų B. Pi- 
6—2, 6—3; Giedrys — Lukas variūnienė rašė ir “Moterų 
1—6,4—6; Smetona — Jaku- Dirvos” redaktorei S. Saku
tis— Lukas — Budrikas 7—9, lienei, Centro ižd. J. čepulie- 
1—1, 1—2. Bendras rezultatas nei ir kitoms Chieagos moterų
__ 92—1 mūsų tenisistų naudai, veikėjoms.

[ Gird,s iš anos pusės lietu- nedideliais baltais žiursteliais. svydžiu. Kai kurios bandė tai-1 gėsi Evertas ir Duoba (abu 47,6, “Laisvė” - 51,0 
nšk, balsai: motina šaukia Kų jie reiškia? Kalbini, klau- kvti> atsigulusios kulkosvyd- Lat. liet.). Papunkčiui laimė- tis’ — 55,0 sek.

vaikų, vyras lietuviškai kei- si sutiktas mergaites — jos žhj grandies t nr> vietoj> o A j0 Evertas. Sunkiame svory | Orasvvdžio ir krepšiasvyd-!
kia nerangų arki}, vaiku, ne-, tik raudonuoja ir sako neži- m,8rikos lietuvaitė p-lė Brie- susitiko Knašas (Am.) su Bo-i žio rungtvnės dėl blogo oro
drąsiai prie tilto pr.s,artinę (pančios. Prakalbini iš_ bažny- ,dytė narsiai iššavė net gdanavičium (K). Po trijų buvo perkeltos į K. K. Rūmų
spokso į mus. čios grįžtančių moterėlių bū- serįja kulkosvydžio. Kitos, randų įtemptos kovos su ne- ■ salę.

Varėna taip pat yra liūdi-i rį. Iš pradžių ir šios sakos ne- pavadavo kareivius, guldamos didele taškų persvara nuga-
niūkė, koks geležinis pasiprie ' žinančios, bet nuolat kalbina- . apkasus įr taikydamos su lėtoju išėjo Knašas. Jei ringas' OrasvYdyje nugalėtoju išėjo
šinimas, koks gilus tautinis į mos pradeda pasakoti. Tuos gautuvu į priešą lr tokiu bū- būtų buvęs sausas ir nelijęs LatvlJ°s Ll'etuvlU “Švie-

• * • • w _ t y • ai* i • v* a I t tr csusipratimas išaugo mūsų ad-

B. PIVARIŪNIENe apie 
LIETUVA

— Keli ukmergiečiai lietu
viai, berods, prekybininkai, 
žada išleisti vietos pramoni
ninkų, prekybininkų ir ama-

T> ~ 7“ . „ tininkų knygų. Joje savo skels. Pivariuniene, Motera Sų- ... , • .. • •‘ . lbimus galės patalpinti ir vi- 
jungos ir Chicago Lietuviu 7 - • e ••X. ą T^.-v X X . ,r sl k,tl laisvųjų profesijų Iie-; Moterų Klubo atstove Viso jaj
Pasaulio Lietuvių Kongrese _________
savo laiške C. L. M. K. sekre- PLATINKITE “DRAUGĄ”

žiurstelius kabinančios mote- du “sulaužydamos neutralite-
ministracijos palinijyje. Mies- rys, kurios nori, bet nesulau- L „ pojigone pįina artileri 
tolyje, prie Merkio, išaugo kia \aikų, arba kurioms ma- j^g gvjgdinių skeveldrų, ku- toki 
gražus saulių namai. Viis jų zi kūdikiai vis numiršta. irios kartais labai didelės. Re-

lietus, bokso rungtynių rezul
tatai gal būt buvę visai ki

geležinis vilkas. Jo pražiota 
gerklė nukreipta į Vilnių. Šis 
geležinis vilkas, sako, mato-

šos” Komanda
nugalėjusi Kauno rinktinę re
zultatu 15:11. Pagaliau spor
to dienos programa buvo bai-

— Tai cūdaunas daiktas, I nka svečiai tas skeveldras, ve- Į gta įdomiausiomis krepšiasvy |
— atsidūsta mamutė iš Bob-, šių jas kartu su savimi į už- _ ' džio rungtynėmis, kur Ameri-
riškių ir pradeda pasakoti,1 sienį. kad turėtų ko prisiminti 1500 mtr. bėgim.: Barkaus- kos lietuviai parodė aukštų 

mas toli is okupuotos Lietu-1 kajp vjens prle Daugų ir Įeitiems parodyti, su kokiais kas 4:26,8 min., Savickas žaidimo klasę. Reikta sakyti
vos ir lenkams ardo nervus.1 1 '/* — ' ‘ n n v 1 1 ■ • ~ “eidamas vakaruoti nuplėšęs ta!pyragais lietuviai sutiks savo (Am-) 4:40,0 ir Posdailis kad tik “parodė”, o nežaidė, .
Šiuose namuose erdvi salė va- i iiurstelį ir apsiriSęs gaIv,. ,ai! krašto užpuolikus. I (L) — 5:27,5. 20,000 mtr. Ik- nes jei būtą žaidę, tai rung-'
karams, paskaitoms; skaitvl ' ’ " ‘ - - - -žiurstelį ir apsirišęs

1 po kiek laiko plaukai plėškėm 
ia, biblioteka, šaulių orkestro pra(J?jo ,.krisci» Nieko ne,
kambarys, būrio štabas, čia; i ■ •J ’ gelbėjo kad ir naujus ziurs-..
nuolat zuja jauni dzūkų vyru- Miug irkęg užkabin0 
kai, šauliai. Jų pilna mieste
lyje, bažnyčioje ir visur. Vi- O malonu su dzūkais kalbė 
duryje miestelio nepriklauso
mybės paminklas, ant kurio 
laiptų susėdę, laukdami pa-

Raudoniesiems ir mėlynie
siems susiėjus taip arti, kad 
jau būtų tekę pradėti durtu
vų kovų, pratimų vadovybė, 
vengdama

gim.: Petraitis 1 vai. 14 m. 
37,6 sek., tuo pastatydamas

tynių rezultatai būtų daug di
desni nežiūrint, kad Ir dabar,

naujų Lietuvos rekordų (senas esant kėliniui tik po 10 min
1 vai. 20 min. 00,6 sek.). An 
troje vietoje atbėgo Kalpokas

amerikiečiai tiek daug krepšių 
įmetė. Ir Latvijos lietuvių ir

. . . , “krauj° Praliejy irgi rekordiniu laiku 1 vai. 15 niūS1J raktinės perdaug silp
ti. Jie labai kalbus ir nuosir-'ino” (nors “sužeistų” tarpi- mįn 4Į sek jr trečiuoju Ga- nĮ priešai buvo. Rungtynių 
dūs. Ir jų skambios, švarios ninkai padarė net apie 20), pa-

maldų, pypkiuoja smulkiavei- 
džiai dzūkai ūkininkai ir kal
basi:

— Dzie, neburnokim. Mums 
dar rojus, bet ten prie palio
kų: džiaugiasi druskos sauja, 
kurių nuneši kepurėj paslėpęs.

— Dievaž, ilgai ten žmonės 
nebeiškes. Pikčiau, kaip prie 
niemčių...

Iš meilinės bažnytėlės sus
kamba varpas. Mūrinė bažny
čia sudaužyta per karų. Liku
si pusė parapijos pasistatė 
kuklių bažnytėlę. Žmonių ne
daug. Kitiems per smėlynus ir 

įiškus reikia ateit per 10— 
klm. Dzūkės su erarakte- 

ringom margom skarom ir ba- i 
ltom priejuostėm, nešinos ir 
vedinos daugeliu mažų vaikų, 
skuba į pamaldas.

“Šventas Dieve, šventas ga
lingasis...”, griausmingai ai
di suplikacijų posmai. Paga
liau — “Mūsų Vilnių grųžinti 1 
mums teikis, iūeldži&me ta
vęs...”, suūžia bažnytėlėje, i 
Jaunųjų akys dega viltimi, sėt į 
nių — tvinsta ašaromis... Į- ' 
spūdis didžiausias.

"Varėniai atsidusdami prisi
mena prieškarinius laikus, kai 
j poligonų suplaukdavo rusų ' 
kariuomenė. Miestelis žydėjo, 
^’ai liudija dar ir šiandien už
silikę 2—3 aukštų mūriniai 
namai. Daug namų per didįjį 
karų sugriauta. Čia buvo sma
rkios kautynės. Daug kovėsi 
vėliau šiose apylinkėse ir lie
tuviai su lenkais. Įdomu pa
vaikščioti Varėnos kapinėse,

kalbos tik klausykis. R- Š- skelbė trimitu pratimų pabai-
------ ! gų. Sustojo visi kariai lau-

! kuose. Tuoj atvažiavo tanke
tės, susirinko karininkai pra
timui išsiaiškinti. Tačiau už
sienio lietuvaitės, prasišaud- 
žiusios iš kulkosvydžio, pano
ro pasivažinėti ir tanketėmis. 
Jų norų p. karininkai mielai 
patenkino. Ir nė viena jų ne
davė baimės signalo Ir nepa
rodė išgųsčio.

Po to pratimų vadovas pu
lkim Rėklaitis pratimų aiSki-

Miręs. Harry A. Lewis, ve- no karininkams, kurio įdėmiai 
teranas aukštesniojo Cook Cou • klausėsi ir visi ekskursantai, 
nty teisėjas, kuris šiomis die-! Parvvkę į Ruklų visi — švė
nomis mirė. (Acme Plioto). čiai ir karininkai — sėdo už

priešai buvo. Rungtynii 
linis per 1 vai. 27 min. 16 sek. .rezultatai sekanti: Amerikos
5000 mtr. ėjime pirmuoju atė
jo Zanderis (Lat.) per 27:26,5

liet. — Latvijos liet. 49:9 
(24:2). Kauno rinkt. — Lat-

min., antruoju Balčiūnas (Lt.) vijos liet. 28:2 (10:2). Ameri- 
— 27:28,8 ir rtečiuoju Saka-j kos liet. — Kauno rinktinė 
lauskas (K) — 29:52,7. Šoki- 36:5 (19:5).

MORMONU IŠPARDAVIMAS
12 basų akordionas už ........ s19.OO

«24.OO 
s49.OO 
S75.OO 
$95.OO

24 basų akordionas už .........
48 basų akordionas už .........

120 basų kromatiškas .............
120 basų piano akordionas už

Skolina pinigus ant pirmų 
r_SMANO DAŪKANTOj morgičiu, atmokėjimui morgi-
rEDERALoAVINGS^’ pataisymui namų ir pas- 
and LOAN association Utymui 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. C.

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

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

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KASTINIAI b

ll\

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

EMIL DENEMARK <n

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN
AVENUE

/o
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MIŠIOS

Kėdainiai, Istoriniai Paminklai 
Ir Šiaip Žymesnės Vietos

Kėdainiai, o kartu ir įvai- kur buvo bernardinų vienuo*.
rios apskrities vietos žymios lynas; vidaus bažnyčios įren-1 -----------
istoriniais įvykiais, istoriniais girnai senobiniai ir stilingi. I BJUIHIEPOBT.— Ateinan- 
paminklais bei istorinėmis vie- Tuoj už Dotnuvos miestelio y- tį šeštadienį, rugsėjo 7 d. 9 
tovėmis. v ra Žemės Ūkio Akademija. Įvai. ryto Šv. Jurgio parap.

Iš senesnių paminklų Kė- Krakėse yra šv. Kotrynos bažnyčioj įvyks šv. Mišios už 
dainius puošia: šv. Jurgio ba- vienuolynas, įsteigtas 1615 m.; a. a. džiakonų, kun. Mateušų
žnyčia, statyta kryžuočių iš dabartiniu metu čia auklėja- Kriaučiūnų, kurs daugiausia čiame dalyvauti.

tikslų — suorganizuos vilus 
lietuvius. Narių skaičius turės 
siekti nemažiau 1000 narių.

Taigi rugsėjo 15 d., parap. Kad šis klubas atstovauja 
svetainėje ir darže bus didelė Į Marąuette Parko lietuvius, po 
naujanybė — parapijos meti- iitikoje, nėra nei kalbos. Da- 
nis bankietas, pagal klebono; bar 13 wurde randasi apie 
ir parap. tnistisų “sugalvoto dvidešimts lietuvių polltlškuo- , 
skonio”. Mūsų parengimai vi- se darbuose, šešiolika jų yra 
sada esti tokie, kad svečiai nariai šio klubo. Reikalui pri- į 
džiaugiasi ir būna patenkinti.1 sėjus, lietuviai visados gali 
Šį kartų bus dar kų nors nau- kreiptis prie savo tautiečių, 1 
jcsnio. Visus iš anksto kvie- kurie visados padės. Lietuvis:

sėkmingai darbuojasi. Po to, 
klebonas visus pavaišino. SUCH IS LIFE—

Toninės plytų 1403 m., goti
kos stiliaus; reformatų baž-'

mos mažametės nusikaltėlės. 
Ažvtėnu km., Krakių vaisė.,j * * ' * 1

nyčia, statyta kunigaikščio gyvenus lietuviškasis Tolsto- 
Krištupo Radvilos 1629 m. jus — agronomas Mikalojus 
(šios bažnyčios rūsyje yra Kri Katkus, knygos “Balanos (la- 
štupo ir Januso Radvilu kar- \lvnė” autorius ir pinnas Lie
stai;
balzamuotas).

Gražiausias senovės paliki- Už 6 km. nuo 
mas Kėdainiuose yra dvaro Pašušvio dvaro parkas ir rū- 
rūmai, priklausę Radvilams ir ,|!Ub ^ur buvo muziejus; ne- i 
Čapskiams; dabar rūmuose y- toli šio dvaro yra paminklas -, 
ra aukštesn. kultūrtechnikų stovyla su užrašu: “Sw. An-i 
mokykla; prie rūmų yra reto loni”, o paminklo plytų pa- 
grožio su įvairiais retais me-j^ate yra toks užrašas: “Isz 
džiais senobinis apie 30 ba di- bur pakilo blogdeista tegul 
durno parkas, kurį į dvi dalis bus tin garbe Diewa 1895— 
perskiria Dotnuvėlės upelis; il90l.”; anot padavimų, šį pa

minklų pastatęs

Januso Radvilos kūnas tuvos ūkininkas su aukštuoju šoini 
j mokslu.
1 Už 0

pasidarbavo įkūrime ir įšau- 
ginime šios pirmutinės Chica
gos lietuvių parapijos. Už ve
lionies sielų šv. Mišios atlai
komos kasmet. Visi parapijo- 
nai, kam tik laikas leis, pra- 

į minėtas pamaldas at-
į m. silankyti.

Krakių yra Senas parapijonas

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

se-

nuvykęs net į City llall gali
----------- lietuviškai susikalbėti tr gau-

Rugsėjo 15 d. 3 vai. popiet, ti patarnavimų, kokio negalė
davo gauti.

Pilietybės pamokos parapi
jos salėj

Kurie lietuvių dar nėra pi
liečiais šios šalies, visi kvie-

daug aukų sudėjo parapijonai, £įaiui lankyti pamokas, kurios 
ypač jaunimas. Pašventinime įvyksta parapijos mokyklos

mūsų bažnyčioj bus pašventi
nimas Šv. Teresėlės Kūdikėlio 
Jėzaus altorėlio ir statulos. 
Reikia pažymėti, kad įrengi
mui Šv. Teresėlės altorėlio

dalyvaus daug svečių kunigų.
Rap.Bus gražios iškilmės.

ORGANIZUOJAMOS

<2

"į

f, r j 
H

i-.y-

prie rūmų yra originalus 
nobinis saulės laikrodis, o 
parke mahometonų mečetė su 
minareto bokštu. Nors kiek 
perdirbti ir daug kartų remo
ntuoti, bet senomis sienomis
tebestovi 1625 m. Kristupo J ^as spėjo — pabėgo
Radvilos statyti gimnazijos' kiti girti sudegę. Pinigų dėžę 
rūmai, kuriuose anais laikais Zaborskis pasisavinęs ir pil
tuvo “gymnasium illustre” kęs Pašušvio dvarų; pamink- 
— reformatų mokykla. j lo užrašai padaryti neva jo

Yra Kėdainiuose ir nema- j
Gudžiūnų valsčiuje du pi-

Rugpiūčio 30 d. grįžo iš 
Rytinių valst. mūsų mylimas 
klebonas, kun. A. Linkus. Jis 

buv. dvaro Į dalyvavo Kunigų Vienybės ir
užvaizdą Zaborskis. Jis 11812 Į Federacijos seimuose. Be to, 
m. prancūzų kariuomenės pra- atlankė kitas Rytinių valst-. 
einančios dalies kareivius ir žymesnes vietas.
karininkus nugirdęs ir trobe- -----------
sius, kur jie nakvoję, pade- į Rugsėjo 4 d. prasideda ŠŠ.

n i i’(!tro ir Pauliaus parap mo-
iškilmingomis šv. Mi

šiolais. Seserys Kazimierietės 
jau grįžo po atostogų su per- 
dėtine S. M. Evangelistu.

k v kia

ir
žts apskrities savivaldybės 
muziejus su retomis ir vertin
gomis senienomis.

Taučiūnų kaimo laukuose, a- 
pie
statytas paminklas pirmam 
žuvusiam kovose už nepriklau p 
somybę savanoriui Povilui Lu-

Sekmadienį, rugsėjo S d., 
katalikiškos spaudos platinto
jų ir rėmėjų rengiamas dide
lis išvažiavimas į labdarių ri
kį. Ten graži vieta, daug me
džių ir žolių krūmų. Kiekvie
nam bus malonu valandėlę pa
silsėti ir pakvėpuoti tyru oru, 
tik laukiama ir tikimos gra
žios ir šiltos dienelės. Rap.

kambary: vyrams kas antra
dienis ir penktadienis 7 vai. 
vakare, o moterims pirmadie
niais ir * trečiadieniais 7 vai. 
vakare, arba antradieniais ir 
penktadieniais 2 vai. popiet. 
Kadangi gerb. kleb. kun. A. 
Baltutis kambarį duoda dykai, 
todėl mokesčių nėra; viskas 
dykai. Mokytoja yra iš Board 
of Education.

Lietuviai, naudokitės proga. 
t Kiūbo susirinkimai nukelti 
į kas t ričių sekmadieni kiek- 

' vieno mėnesio.

.a

is

GOI.F TERM—“A GOC D UP 
"You’re the only giri I ever loved.”

Ii Politikos Lauko
ŽINELĖS IŠ 13 WARD0

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VADOVĖLIS,
audekliniais viršeliais...............................   65c
Paauksuotais kraštais .................................. 75c
Odiniais viršeliais ...................................... $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais .................................. 65c
Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

1 Praėjus šiltam orui, Lietu
viu Regularis Demokratu klū- 
bas ir vėl laikys susirinkimus 
sekmadieniais, 2 vai. popiet,

'parapijos salėj. Sekantis susi- 
' rinkimas įvyks rugsėjo 15 d.I
l Pereitam susirinkime išduo-I
tas raportas iš buvusio Lietu
vių Demokratų 13 vvardo pik-

Rugsėjo 1 d. parapijos ofi- 
liakalniai: vienas prie Pilio- se Įvyko parapijos komiteto 
nių km., o kitas — Žostkos ir posėdis reikale metinio parap.
Dotnuvėlės upelių santakoje , bankieto, kuris įvyks rugsėjo j ganizavęs

5 k,n nuo Kėdainių na \ bUV° SM<>V5S ‘h*™’ 15 d" parap svetaini* ir dar’ !ku™ bUV°Į?“ rt,*a“n: niL Pelno" liko netoli
o km. nuo Kėdainių, pa- nĮykja> dabar stovi koplytė- v ‘------- - 1—inmi-i.-.i,,,,

Šioje lietuvių kolonijoj gy
vuoja pereitais metais susior- 

politiškas klubas,

AUDRA ŠIAULIŲ APSKR. LIETUVIAI DAKTARAI:

ze. Apsvarsčius bankieto rei- j gas ir naudingas. Nors klubui .....
kalus ir pasidalinus darbais,'dar nėra metų, bet jau daug A Stanevį
trustisai ir parap. komitetas gera padarė šios kolonijos lie-1 ’ '

kšiui, jo žuvimo vietoje; šio • pgg 
didvyrio kūnas palaidotas Kė- stjĮjn,ru
dainiuose šv. Jurgio P»™pi-Į tytas“gražUs akmenų pamink
ys kapuose, kur taip pat pa.. ,gs _ kryžius žuvusie„ls „j 
statytas paminklinis kryžius

Baisogalos miestelyje yra 
didžiausias Lietuvoje kultini-• pasveikino klebonų iškeldami tuviams.

ba dvaras su senu, 
vėjo malūnu; pasta-

į tienė 
i dirbo.

ir F.

Vidaus įsikalu ministerijo
je gauti oficialūs pranešimai 
iš Šiaulių apskrities, kad rug 

nariai: adv. C.' piūčio 15 <1. apie 15 vai. per 
įėius, B. Pe- apskriies ribas perėjo audra 

O. Juozai- su ledais, kurie buvo kumš- 
Jakaitis šauniai ties didumo. Nuo audros nu- 

Lietuvis kentėjo daug ūkininkų.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

[ RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANal 0402

aptvertas geležine
I Jet u vos nepriklausomybę; 
žuvusių valiuojant nepriklau
somybę kovose su bolševikais 
ir bermontininkais 15 karžy
gių kapai; senovės paminklų 
čia yra Pepalių piliakalnis.

Ariogala, pasižyminti gra
žiomis apylinkėmis, žavėtinais 
Dubysos krantais ir piliakal
niais.

Prie Sėtos ir Žeimių yra 
pastatyti paminklai, apie ku
riuos sakoma, kad jie pasta
tyti sukilimams prieš rusus 
paminėti. Prie Šėtos pamink
lų pastatė Brunovas, prie Žei-h t •
mių — Medekša, o trečias jų 
draugas savo gimtinėje — Ve- 

, priuose.
AKIŲ GYDYTOJAI:

ir kapas
tvorele. a

Nepriklausomybei paminėti 
Kėdainių geležinkelio stotyje 
pastatytas paminklas 1930 —
Vytauto Didžiojo — metais.

Turi Kėdainiai ir kurortų 
— Babėnų pušynų, kurio apie 
100 lia paskirta parkui; par
kas gražiai sutvarkytas. Pa
čiam pušyne, kiek atokiau nuo 
parko, pastatyta silpnaplau- 
čianis vaikams sanatorija.

Surviliškio bažnyčia, staty
ta kun. Juozapo Žibarto rū
pesčiu 1791 m., pasižymi savo 
ypatingai gražiu senobiniu al- 
toru. Už 2,5 km. nuo mieste
lio, Bakainių km. laukuose y- 
ra piliakalnis; priespaudos lai 
kus primena Kalnaberžės dva
ras, priklausęs buv. rusų mi-
nisteįiui pirmininkui Stolypi- Pritaikyme akinių dėl viso- 
nui, kuris šiame dvare dažnai kių akių. Ekspertas tyrimo a-

25 METŲ PRITYRIMO

kelis kartus į aukštų. Mat, tų ’ Klūbe dabar yra keli šim
dienų suėjo lygiai 4 metai, .tai narių. Numatoma, kad a-_________________________________________
kaip klebonas šioj parapijoj į teityje klubas pasieks save*, amu W 1*03 lietuvių DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

vasarodavo; dabar čia yra ne
pilnamečių nusikaltėlių drau
smės ir auklėjimo įstaiga.

Šventybrasčio bažnyčia, sta 
tyta 1774 metais senovės lie
tuvių šventvietėje, knr tebe
auga šimtamečiai šventieji ų- 
žuolui; šios bažnyčios kapuo
se palaidoti 33 žuvę 1863 m. 
sukilimo dalyviai; vieta pa
žymėta senu mediniu kryžiu
mi, kuris sukilėlius palaido
jus atsiradęs iš nakties.

kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.-00
_ , . , v v- . , , , vai. vakaro. Nedėliomia nėra
Dotnuvoje bažnyčia statj ta į g|jįrtų valandų. Room 8.

1790 m.j didingi mūro rūmai, į Phone CANft1 0523

fr

£RITTLE
ai STREAKED

C1MRM ILUR
Wbatever your bair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint will correct it.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

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

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 
is smoothly blended with the na* 

turai tone of your own hair. Ūse 
CLAIROL for greater hair beauty.

Muil tbit cttįut witb t tbrtt-itch ttrtnti tį ytur 
buir utį ttt tvill Irttl it utį rtftrt it, įuttįuiį, 
witb ttr rttttuttttJutittn  fur CLAIROL

Ofiso Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2339 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 Appointment

DR. STRIKOL’IS^
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomls pagal sutartj 

Ofiso telef. BOUleva-rd 7820 
Namų tel. PROapect 1930

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldencija 8800 8o. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 Iki 8 ▼. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Koad
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakaro 

Seredoj pagal sutartj

ūse

BtViaLY KING. CosmIism
HA1M BIAUTY GUILD
124-1)2 46<h S«r«M. N«w York Chr

A4

Cky.

My Bmmy aooy e••••••*•<•••••••••••e•••••#•••••••••••••>••••••••••*•*«

<Oflso Tel.: PROspcct 6376 
Rez. Tel.; HEMIoek 6141

Rezld.: 2515 W. 6»lh St.

DR. J. RUSSELL
l.letuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso nOUlevard 
Ree. VICtory 2343

5913—14

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

756 AVEST 35tli STREET

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 AV. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomis ir Ncdeliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Panod., Sured. ir Subat. 2—9 vai.

ottice Tat. MLM.vca «a»s 
tt.ua. Tol unu.cunl ueil

<924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
aeee W. etAziMUATTE muax> 
UkriZTujAJS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. Ir H edeno mia susltarua.

Dienomis Tel. LAFayette 8788 
Naktimis Tel. CANat 0402

DR. A. J. JAVOIČ
Office: 2b43 W. 47th fctreet 
Vai.: 2 iki a popiet, I iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutartj

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 0038 
Ofiso vai.: S—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėliomls pagal sutartj

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS 1
De n tįstas ,

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

Tel. Office Laf 3650; res. Virg. 0669 J

{VAISOS DA K TASAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAOO. ILL 
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
vai. po platų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomie nuo 18 Iki II 

valandai diena 
Telefonai MlSvaj am

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel. PLAaa 2400

Valandoa:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-

NedeUomlg nuo 18 Utį II

Phone Hemloek 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 18 ryteli _ x 
Iki 8 popiet — 8 Iki 1:80 vakare 
Nedėliomls nu« U ryto Iki 1 *.»

tt.ua
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

KRONIKA Šv. Jurgio imrapijoj tuip 
pat yra vilties susilaukti Vy
čių kuopos dar prieš Nuujųjj 
Metų.Vyčių kuopa bunda

Lietuvos Vyčių 4 kuopos 
aktyvieji nariai, paskatinti 
Chicagos apskr. valdybos, šau
kia visų priklausančių tai kuo 
pai ir abelnai jaunimo susi 
donie
sir
statyti gaires intensyvesnio, j valstijų, kame jie daly- 
negu iki šiol veikimo.

Fagerbs chorvedžius

Vi-u Chicagos liet. parapi
jų chorai rengiasi pagerbti 
suvo chorvedžius — vargoni-

domėjusio Vyčiu veikimu, su-, n^n^Ufs> kurie šios sa\aitės pa- 
sirinkimų, kuriame nerimą nu , grįžtą. Cliieagun iš ry-

Susirinkimas įvyksta ateina
ntį penktadienį, rugsėjo 6 d., 
Onos Pužauskaitės namuose, 
645 W. 18th St.

Dalyvaus ir keletas jauni
mo vadų, jų tarpe Monika 
l’etraitienė, L. Vyčių Cnetro

vavo vargonininkų seime ir 
surengė keliose lietuvių kolo
nijose koncertus. Pagerbimas, 
įvyksta rugsėjo 4 d.

Naujoji Vyčių Centro 
Valdyba dirba

sekretorė, Juozas Poška I 
vicepirmininkas ir kiti.

Jubiliejaus baigimas

Baigimas L. Vyčių Chica
gos apskričio dvidešimties me 
tų jubiliejaus minėjimas įvyks 
spalių 19 d. rengiamam

PETECTIVE RILEY
©Lr HERO iŠ HELD CAPT\VE 
THE <SAMGLERDeRS SE&LED CbAMBEiT 
V/HCH iŠ PHiKlGr FlOOPeD VJlTH VtfVTER".
IT'S A SdACX P'T OF Heud.FADM 
YMCH THERTF (S bip escrpe'.’.

UP TO MV WAIST
ALREPlDY!! Su(?F LOCKS 
LlKff MV F'U'SR, Būt 
THEy'LU NEVEfi? BE A8LE 
to SAV T Got chickem- , 
HEARTTzD AWC> SOOEALED'.'J

y x

X7

X

T

THtS TORTOCC VJONT SCACE
ME AMV.'. Ti-iSV HPA/ENi'T THE- 

CSomPTOM TO OO THCooG,H V71TH | 
TrtlS AMD LET ME DROvVM Ci<T

A R AT’.'.
1

R.'

By Richard I .c e

1Ttev u-ee-r t-he tvatev? 
RlSE UP so FAR And 

THEM STOP IT VJHEM THEV 
RiAUZE THE V CĄMT R3RCE 
ME To TALK z

X

BUTT4E R'SiMG.SEeiViiNG EDDlEFS 
im The darkness do mot hesitate'.'. 
The 'a/ater is getting 
HIGHER AMD HIGHER------ ®

komas Visų šventųjų parap. į gerb. kun. P. Juškevičius, bu- Abiejų tėveliai yra visokio ka- gams-ėms, kurie kokiu būdu I^hai jau esu sveikesnė ir 
salėj. 3. Paduoti savo nardą ' vo iškilmingas. Bažnyčia bu- talikiško - tautiško darbo rė- mane atlankė ir atjautė. Ypa-t ^en^*uo” Sa'° lna'^l>in*s Pra 

vo išpuošta ir uždegta daug mėjai, “Draugo”
žvakių bei šviesų. Vargonais Linkėtina, kad ir

ir adresų, 4. Įstojimas dykai. 
5. Brangi dovana bus įteikta 
finalo laimėtojui. 6. Laimėto
jai turi priimti teisėjų spren- 

\ os peieitų. savaitę giįžę iš tĮj,n,j 7 J<as Jn,-n,.sj |)US ren.
seimo naujieji Centro A akly- j<ainį ju kontestininkai fina- 
bos nariai - cliicagiečiai va- juį g Kontestininkų linkimas 
kar vakare tuiėjo piuuųjį po- tęSjs j)er j<etlu-įs mėnesius. Pi- 
sėdį- rmas rinkimas bus rugsėjo 5
Chicagiečiams sportininkams d. 9. Akademijos, konserva- 

Lietuva patinka torijos ir kitos organizacijos
, ... v . .v , , . . taip pat kviečiamos dalvvau-yRs> Prieš menesi išvykę Lietu-1 . .. . ;• I ................... ..... :ti. Organizacija, is kurios bus'el* von clncagieeiai sportininkai | , v. , . , ....dešimts kontestininkų, turės 

rinkimo

'*• • 1-1- TV.. Syti Dievulio jums sveikatosskaitytojai, tingai esu dėkinga Jonus* ie- , . . . _° ° bei laimes.I
i Michalina Lenkauskienė

jaunieji
grojo varg. A. Mondeika. Jau visuomet būtų ištikimi Baž-
nieji ir jų pabroliai bei pa- nyčiai ir savo tautai; visuo- 
mergvs, gražiai pasipuošę tva- met būtų gerais lietuviais, 
rkingai apsiėjo bažnyčioje. Lai Aukščiausias teikia 
Spektatorių, arba įdomautųjų daug laimės naujame luome.

nei, Janušauskienei ir Švil- 
pauskienei už šventų Mišių 1 
aukų išsiųstų Romon. PLATINKITE “DRAUGĄ”

vestuvėmis,, buvo labai daug. į 
Veni Creator giedojo varg. ■

Mondeika ir A. Stulga. Solis- ', 
tu buvo gražiabalsis ir cice- Į 
rievių mėgiamas dain. C. Ma- 
liaekas.

PADĖKA

Buvęs VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

kejų baliuj, McConnick klubo ! rašo savo draugams, kad Lie- . . , J ,
...... .. , , .. - i viena kontestininkųauditorijoj. 1 tuva jiems begalo patinka. ,vakare. 10. Kontestas nėra ti- lT, .' ... . į Pokylis buvo gražioje Ciceros

kslu pasipinigauti. Roselando . , . . _. T. . nuėsto parku svetainėje. Į vai
sugalvojo ta, kontestą i v • • . ,” •’ ' 1 susirinko dau

Balius bus semi-formalis irjggko jie niekiui nesitikėjo jų 
jame dalyvaus limituotas iki tokia atrasti.

Vestuvių puotų 
liauskai, jaunosios

šiuo reiškiu širdingos padė
kos žodžius Šv. Grigaliaus 

iškėlė Mi- c,l(>1'ub Cieeroje, už draugiš- 
tėvcliai.?kuni{l ir dovaną.

Antanas P. Stulga

DOMININKAS SLOTKUS
kuris

250 svečių skaičius.

Asmenys, kurie dirbo 
kričio labui, laikotarpy 
bėgusių 20 metų bus apdova 
noti garbės požymiais.

Baliaus surengimo darbų di
rba L. Vyčių Chicagos apskr. 
valdyba. " *

Nori namo

Praėjusiam Vyčių seime, ta
rpe kitų vitalės svarbos nuta
rimų, minėtinas vienas, tai a- 
pie įsigijimų nuosavos pasto-

Lietuvos jaunimų jie rado vvciai
narių ir jų draugų palinsmi-

ses gimimų, » šiuo reiškiu nuoširdų dėki-
or,« taip pat nei kiek neatsitikusį i " 47 'di-augų bei pažįstamų. Jaunų- ngumų tiems ir toms, kurie

. ., ... ....... minui ir savo parapijos talen- . .. . ..pra nuo kitu salių kultūrinio tem-i . . .4 jų artimieji, ypač jų tėveliai
po.

Sporte jis, taip pat, nesnau
džia, kų parodo ir taktas, kad 
amerikiečiams pilnų pergalę 
pasisekė pasiekti tik basket- 
bolo ir plaukimo rungtynėse.

Bet tų sportų šakose var
giai ar ir kuri kita tauta ga

tų išlavinimui. Visi gali dalv-. . z Miliauskai
vauti. G. Smulkis

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Rugp. 31, Šv. Antano baž
nyčioje surišta moterystės ry
šiu jauna porelė: Petras Jak-

lėtu daug spirtis prieš „neri. 5ta!- Jr - “ Ame,ii8 Mili.w- 
konus. Juk tai Amerikos žai- kiūte- Sliflbas> k,ir> sutclk« | 
slas, kaip pav

ir Jakštai, rodė 
labai daug draugiškumo sve
čiams. Orkestras linksmino 
svečius lietuviškomis bei 
tokiomis melodijomis.

mane atminė ligoj. Sirgau sep
tynis mėnesius ir, jeigu ne jū
sų parama ir atjautimas, buč 
negalėjus kantriai savo sopu-

ki- lių iškentėti.
Esu labai dėkinga Moterų 1 

Sąjungos Centrui už piniginęP. Jakštas ir A. Miliausku
paramų ir pašalpų, visoms ir 
visiems lankytojams ir drau-

tė — Jakštienė, J r., yra baigę 
Šv. Antano parap. mokyklą.

basketbolas,
ės L°spaustuv”et vis»T kuo-i kBr» •ia"nlloliai “^žia, kaip 

greit iš lopšio išsiritę ima 
vaikščioti.

pos tuo reikalu padarė Įvai-! °
rių nutarimų, kurie turi vie
nų tikslų: sukelti kiek gali
ma didesnę sumų pinigų. ROSELAND. — Vyčiai re-

Centro Valdyba su pagal- ngia vadinamų aniateur niglit, 
ba Chicagos apskričio, tokiu t. y. rinkimų talento kontes-
pat tikslu, rengia didžiulį va
karų, vidury advento. /

Chicagiečiai sportininkai
Pereitą šeštadienį Chicagų

tininkų finalui. Tai įvyks ke
tvirtadienio vakarų. Taisyklės 
nustatytos tokios:

1. Seni ir jauni, kurie gali
paliko būrys rinktinių jaunuo- 'dainuoti, šokti, lošti arba gile
lių - sportininkų ir kelionės šti bet kokiu instrumentu ga- 
objektu pasirinko Omaru, Ne- ' ii įstoti į Vyčių scenos lošimo 
braskoj. (aniateur night) kontestą. Ūž

ti rupei vadovavo Jonas Juo 
zaitis, L. V. 112 kuopos pir
mininkas.

Chicagieeiai - basebolinin- 
kai susigrūmė su Omalios lie
tuvių komanda per Darbo Die
nos šventes.

Kartu su sartininkais iš
vyko O. Juozaitienė, Chica
gos lietuvių solistė, kuri ta 
proga dainavo Omalios lietu
viams.

Perėmė pareigas

Monika Petraitienė, XXVIII 
Vyčių seimo išrinkta centro 
sekretore, jau eina savo pa
reigas. Naujosios sekretorės 
adresas: 2222 W. 23rd Place.

Gaivins miegančias kuopas

Uetuvos Vyčių Chicagos ap
skrities valdybos nariai, pra
dedant ateinančia savaite ima
si darbo gaivinti, mažai gy- 
vyliės ženklų rodančias, Vyčių 
kuopas k. a. 4 — Dievo Ap
vaizdos parap., 13 — Sv. Kry
žiaus parap.

siregistruoti reikia pas K. of 
L. Aniateur Contest, 10610 S. ] 
Edbrooke. Kontestas bus lai- 1

A.
t

A.
IGNACAS

BLINSTRUBIS
mlrč nigM-jo 2 d.. 1935 m. I 
vai popiet, sulaukęs apie 50 
metu amžiaus.

Kilo i* Itasi-lniij npskrlflo, 
I’aSalli, parap., Vasilėnų kai
mo.

Amerikoje. ISgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nullfldlme 

pusbroli Vladislovų Petkų Ir 
brolienę, (rimines lr pažysta
mus.

laildotuvėms rūpinasi dirma- 
vonPs sūri hm Jonas Aemetulskls.

Kūnas paSarvotas 3109 \Vest 
Pi-rshlnK Hoad.

lAtdotuvėn jvyks penktadie
ni. rugsėjo fi d. Ift namų 3:30 
vai. ryto bus allprlėtas i Auft
ros Vartų par. bažnyčių, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų Po pamaldų 
bus nulydėtas ) Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoftlrdžlnl kviečiame visus 
gimines, drnugus-ges ir pažys- 
lamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusbrolis. Itrolk-nė, 
Ulmlnėri Ir Pažystami.

laidotuvių direktorius S, D. 
Laebawlez Ir Sūnūs. Telefonas 
?ANal 2515.

ROZALIJA YOKIENĖ
ANTANAS

KRISCHUNAS
ntlrC įugsOjo 2 d.. 1935 m. 2:30 
vai popiet, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. A. a Antanas glmč 
Lietuvoje.

Amerikoje iSgyveno 45 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Marijona, po tėvais Se
reikaitę, du sūnų: Antanų Ir 
Joną, 8eaer| Ir ftvogerj ir gi
mines.

Kūnas paSarvotas koplyčioj, 
4092 Archer Avenue. T^iidolu- 
vės jvyks ketvirtadieni, rugsė
jo 5 d. Ift koplyčios S vai. 
ryto Ims atlydėtas j Nrtkalto 
Prasidėjimo Pan. Avė. Mar. pa
rap. bažnyčių, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus atly
dėtas | Av. Kazimiero kapines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
glmlne-s, drnugus-ges ir pažy- 
stamus-aa dalyvauti Šiose lal- 
doluvCsc

Nuliūdę: Moteris, sūnūs, Se
suo, Avogerls ir Giminūs.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YAltds 1I3S.

mirė rugsėjo 1 d., 1935 m. 7:20 
vai. ryto, sulaukus 53 imlų 
amžiaus. A. a. Rozalija gimė 
Lietuvoje.

Amorlkojo iSgyveno 35 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdimo 
d.vi dukteris: Clara Anlone lr 
žentų Harry. ir Iri ne, du sū
nus; \Villla„i Ir marčių Helen, 
ir joseph, tr gimine*.

Kūnas paSarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Utuaniea V ve. 
Laidoluvčs Jvyks trečiadieni, 
ruvsėjo 4 <1. IA koplyčios S vai. 
ryto Ims aflydSta ) Av. Jurgio 
parap. bažnyčių,, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J Av. Kazimiero kapines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gintim s. driugus-ges ir pažy- 
stamus-ns dalyvauti šiose lal- 
doluv.s.- .

Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs,
Žentas, .Marti ir Gimines.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeil a. Tel. YARda 1138.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

KLEMENSAS KALAINIS
Jau sukako du metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūųų tarpo mylimų vyrų ir 
tėvel).

Netekome savo mylimo vyro 
ir tėvelio rugsėjo 5 d., 1933 m.

Nors laikus tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lili gailestingas Dievas suteikia 
jam amžinų atilsį.

Mes atmindami tų jo liūdnų 
prastftalinlmų iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielų ketvirtadie
ni, rugsėjo 5 d., Nekalto Pra
sidėjimo Avonč. I’. M. parap. 
bažnyčioje, Brighton Park, 8:30 
vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, drau 

gus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Moteris D«>m4celū,
Dukl<*rys Paulina ir t-Jena.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris
patarnautoja.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Telefonas

UdlrMMI h k
DldftlaMla

Baviri M prityrimo

Pirkit* tiesiai li dirbtuvės tr 

UnpykiU pinigu

--------------------
Mes atlikome darbą daugeliai 

iymeenii) Chicagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

mirė rugsėjo-Aept. 
5 d., 1934 m., sulaukęs 43 
metų amž.. gimęs Lietu
voj, Šiaulių apskr., Šiau
lėnų parap.. Pilvelių kai
me. Amerikoje išgyveno 25 
Ulei us.

Liūdnai atminčiai bus at
laikytos gedulingos pamal
dos už j j sielų rugsėjo 5 
d., 8:30 vai. ryte, Av. Jur
gio parap. bažnyčioj. Pra
šome visus gimines ir 
draugus atsilankyti į baž
nyčių ši. Mišių iškiausyli, 
o po pamaldų į namus, 901 
W. 3.iHi St. - pietums.

Liūdnai praslinko vieni 
metai kaip ta žiauri ir ne
gailestinga mirtis išplėftė 
mano mylinių vyrų ir mū
sų mylimų tėvelį iš mūsų 
tarpo. Brangus vyre ir tė
veli, kuris mus taip širdin
gai mylėjai ir sunkiai ir 
rūpestingai dirbai mūsų 
naudai iki paskutinės va
landos; mes nesurandame 
sau jokios ramybes ir be 
tavęs niekados nesurasime. 
Gaili >s ašaros nuolat vilgo 
mūsų veidus. Ta nelaimin
goji mirtis atskyrė lave 
nuo mūsų taip anksti, bet 
tavo praeities gyvenimo 
laikas niekuymet nuo mū
sų akių nenueis. Pž tavo

tatp tikrų Ir širdingų meilę dėl mūsų, nuo mūsų niekuomet ne
atsiskirsi. O dabar, brangiausias vyre ir tėveli, ilsėkis sau ra
miai svetimos šalies šaltuose kapuose, o mes likusieji, visi gy
vieji gentys ir draugai artimoj ateity ateisime pas tave j amžino 
poilsio vietų, šaltus kapus.

Nuliūdę liekame: Moteris Vršiitė, Dukterys Ona ir Stelia, Sū
nus PmnHsk’UK, Giminūs ir Draugai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NĄKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkas
J. F. Kadžius
S. M. Skudas
1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

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

668 West 18tli Street 
.Phone CANat 6174

718 West 18th Street 
Plione MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

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

Ladnuritz ir Sūnūs 2314 AVest 23rd Place 
l’hone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liulentius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Plione LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
LIETUS IR ŠALTAS ORAS šį VAKARĄ VARG. SU

TIKTUM BANKIETAS
Šį vakarą, Auditorium vie

ši) u t y,j, Michigan Blvd. ir Co- 
ngress St., 8:30 vai. vakare

laimingai grįžo namo. Kelio
nę turėjęs smagių.

Iš povestuvinės kelionės po 
New Yorkų, AVasbingtonų ir 
Clevelandų grįžo namo su sa
vo žmona dr. Jonas Russell. 
Kelionė buvus gera.

Sveiki grįžo. — Penktadie
nio vakarų sveika iš seimų 
grįžo paskutinė Chicagos var
gonininkų grupė. Kiti buvo 
anksčiau grįžę. Visi kupini 
gražių įspūdžių ir džiaugiasi, 
kad pakeliui duoti visur kon- i

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

IŠWEDC (1210 kiloeykles)

j tainėj. Visų draugijų vuldy- . ĮDOMIOS IŠKASENOS . 
bos ir šiaip žmonės, kuriems VILNIUJE

Į rūpi jMirapijos reikalai, pra- _______
išomi atsilankyti.

(VILNIUS. — Vilniaus sp- 
Pikmko Komisija au<ja pra.neša apie kasinėji

mus Trakų pilies griuvėsiuo. 
BRTGIITON PARK. — Iš se. Neseniai šioje pilyje bc- 

priežasties švenčių. Moterų kasinėjant, užtikta dalis neži- 
Są-gos 20 kuopos susirinkimas nomų ligi šiol vartų bei kclia- 
bus rūgs. 4 d., mok. kamb., mojo tilto likučiai. Tuo tiltu 
7:30 vul. vak. Narės malonė- pilis arčiausiai susisiekdavu- 
kite atsilankyti, nes bus iš-' si su dabartine Karaimų gat- 
duotas seimo raportas. ve. Vartų ir tilto likučiai la-

, bai gerai išsilaikę, kad gali- Valdyba * . . .. .jma busiu jos restauruoti ir 
-.-...-„.a, m.raibiu**grąžinti tų išvaizdų, kokiųBIZNIERIAI GARSINKITĖS turėjo senovėje. Lydoje beka

sinėjant rasti spnovės rūmų 
pamatai.

kad jis sykį 1914 ir 1915 m. 
yra buvęs teisėju aukštesnio 
Arizona valstybės teismo.

Komunistams rengiama žn
yplės. Pranešama, kad III. va
lst. senatorius Richev ,V. G ra 
batu laišku padavė gub. Hor- 
neriui sugestijų šaukti spe- 
cialę legislatūros sesijų pra- 
vedimui įstatymo draudžiantį 
komunistams ir visiems kitie
ms, kurie dirba už nuvertimų 
dabartinės vyriausyl>ės, laiky
ti susirinkimus.

Kalbės vargonininkų ban-
jauniausių 

Chicagos miesto AVomens’ 
Court teisėjų, Thomas A.

Darbo Dienoj oras Chica- 
goj pasitaikė vėsus ir lytin
gas. O tų dienų buvo rūpes
tingai rengiamas “Draugo” 
rudeninis piknikas. Lijo nuo
ankstybo ryto. Išrodė, kad !v>ksta Chicagos varg. iškil- 
nebus galima pikniko atluary- į n,*nKas sutiktuvių bankietas. 
ti. Bet vidurdienį lietus ap- i Bankiete dalyvaus daug žy- 
sistojo ir darbininkai iš visų Į miV ir iš kiekvienos
kolonijų leidosi į Vytauto da-

*ržų. Ir ne be reikalo jie su
važiavo. Paskui juos ėmė plau , 
kti busai “Ihaugo” rėmėjų
ir prietelių. Taip ir susidarė! žus programas, į kurį įeis pia- Į kiete. — Vienas 
pusėtinas piknikas. Ėjo visi n*s^ Sylvija Sabonytė - Mc- 
bizniai ir žaismės. Šis pikni- ! Blroy ir dain. G. Klevickaitė.

parapijos choro po du valdy
bos narius; jie gražiai pasi
tiks savo chorvedį.

Bus skani vakarienė ir gra-

kas bus nemaža “Draugui” Visi kviečiami atsilankyti į1 Green kalbės vargonininkų ba

eertai kuogeriausiai pavyko. , Vėl Bridgeporte. Antanas 
Šiandie. Šiandie, rugp. 3 d., S,ul«a Pral«idęs atostogas Ci-

2:45 jKjpiet iš radio stoties 
AVLS, 870 kiloeykles, duoda
mam programe bus ir lietu
viškų dainų. Dainuos S. Ri
mkus.

Ilk, kur sykiu pavada
vo išvykusį į Lietuvę,' varg. A. 
Mondeikų, grįžo į Chicagų — 
Bridgeportan.

cero.

parama. i
Atsimenant, kad į pirmuti

nius “Draugo” piknikus šie
met gausiai žmonės lankėsi, 
tai aišku, kad jei oras būt 
buvęs palankesnis, rudeniniam 
“Draugo” piknike žmonių 
būt buvęs kupinas Vytauto 
parkas. Bet visvien pikniko 
darbininkai savo atliko, tai
pgi “Draugo” rėmėjai savo 
atsilankymu parodė malonų 
palankumų katalikiškam dien
raščiui.

Komisijos narys

LABDARIU PIKNIKAS 
PAVYKO

šį sutiktuvių bankietų. Pager
bsime mūsų vargonininkus. T- 
žanga $1.25.

Norintieji smagiai pasišokti 
irgi kviečiami atsilankyti. Šo 
kiai prasidės 9 vai. vakare, 
įžanga tiktai 30c. Grieš 10 
instrumentų orkestrą.

Svarbu choro atstovams
, Visų parapijų choro atsto
vai, kurie buvo skirti daly
vauti Chicagos Provincijos 
Vargonininkų sutiktuvių ban
kiete šį vakarų, būtinai su
sirinkite punktualiai 8 vai. va
kare į Auditorium viešbutį, 
Michigan Blvd. ir Congress 
St. Tenai visi gausite ženkle
lius ir paskirtas vietas. Pra
šomi nesivėluoti.

Rengimo Komisija

Banditai nušovė moterį. —
„kiete šį vakar,. Auditorium I S“ kenopeneriu holdapus da Mikatesų krautuvėj, 2834 N. 
viešbuty. Prieš kelias dienas;1* Policijos skvadas prie Ir- karaime avė., trys banditui 
jis nuteisė Bella Butmanienę, Park Blvd. ir Greenview
žymių dalyvę Kelly testamen-,ave* su®m® tris plėšikus, ku
to suklastavimo biloje, $200 r*e su kenopeneriu, kuris at- 
už girtuokliavimų. rod« Panašus į revolverį, naktį

padarę boldapų ant vietos nu 
šovė kraut, savininkę AI. Tin-

mlre.

“DRAUGE"

SVEČIAI
i apiplėšinėjo praeivius. Suim- 
ti: W. Todd, 17 m. amž., ir jo 

; brolis James, 23 m. amž., ir

100,000 žiūrovų. — Sprog
dinant paskutinį Skv Ride bo
kštų, 100,000 žmonių susirinko 
pažiūrėti scenos. Sky Ride pa-

CLASSIFIED
AITOMOBIUES AUTOMOBILE8

AVEST SIDE. Pas A. Bart
kų, 2342 AV. 22 PI. svečiavosi 
iš Pittsburgh, Pa., B. Šimelis 
su dukterim Marcele.

Praėjusį sekmadienį įvykęs 
Labdarių piknikas Labdarių

p farmoj Šauniai pavyko. Nors 
išrodė ant lietaus, bet nelijo 
ir žmonėms “good time” ne
sugadino. O tų žmonių Į far- 
mų suplaukė didžios minios.- 
Visi linksmai riešutavo, obuo
liavo ir gėrėjosi smagia apy
linke. Pelno bus gražaus.

Ten buvęs

CICEROS LIETUViy
DRAUGIJĮJ DĖMESIUI

Visų Ciceros lietuvių drau
gijų atstovų, bei valdybų, pi
rmas pasitarimas kas link po- 

, litinio veikimo įvyks rugsėjo 
4 d., parapijos svetainėj, 8
vai. vak.

Kviečia Liet. Citizen klubas

Vargonininkų, Chicagos Pro 
vincijos sutiktuvių bankietas

Biznierius M. Grabliauskas 
iš Grand Rapids, Mich., su 
žmona ir sūnum buvo atvykę 
į Chicagų. Aplankė žymesnes 
vietas: Tėvų Marijonų semi
narijų ir ūkį, Šv. Kazimiero I 
seserų vienuolynų ir “Drau- ' 
go” spaustuvę.

Grubliauskai pasižymi tuo,
. , . , . ... . kad užaugino 5 sūnus ir 5įvyks rūgs. 4 d., Auditorium , , , . . . , , _ -. ™ i - dukteris; viena duktė vra Šv.viešbuty] (Michigan Blvd. ir „ ... .* ,' , " , „ , Pranciškaus seserų vienuolv-Congress St.) Buvo skelbta,
kad bankietas įvyksta šį va
karų, bet rengimo komisijai 
buvo pranešta, kad Chicagos 
vargonininkai negrįš iki atei
nančio šeštadienio.

Visi, kurie jau įsigijote bi
lietus šokiams arba bankietų i, 
nenumeskite; jie bus geri ru
gsėjo 4 d.

ne (sesuo M. Ambrozia). Sū
nus Antanas Chicagoj vienam 
viešbuty turi gerų darbų.

Abu yra kilę iš dzūkų kra
što, iš Alytaus.

ŽINIŲ - ŽINELES
Susirgo. Pranešama, kad vėlBankiete bus turiningas pro . ..... susirgo Cicero lietuvių parap.gramas ir rinktina muzika , , , , __ TV. v v , . T, j kleb. kun. II. Vaicūnas. Isve-gries šokiams. Programe da- . _ __ v., stas i Šv. Kryžiaus ligoninę,lyvaus varg. ir dain. Kasto J ° *

Sabonio duktė Svlvia McEl-1 Grįžo. “Draugo” intertaipi- 
rov, taipgi programų puoš dai stas J. Kulikauskas sūnų nu- 
nininkė G. Klevickaitė iš Ke- vežęs į Tėvų Marijonų kole- 
nosba, AVis. gijų, Thompson, Conn., ir sa-

Ieva Lukošiūtė vaitę praleidęs Rytinėse valst.

Naujas vyriausias kriminalio teismo teisėjas. — Teisėjas Denis E. Sullivan 
(kairėj) pasitraukęs dėl senatvės nuo pareigi], spaudžia dešinę naujam teisėjui 
Denis J. Normoyle. ftnle naujo teisėjo žmona ir (duktė. (Acme Photo)

A. Fritz, 16 m. amž. A ieno i statymas Pasaulinėj Chicagos 
plėšiko kišeniuj rasta $14 a- Parodoj kainavo $1,183,000. 
timtų iš J. Conger, 1436 Vic- per Ju parodos metus jo va- 
toria St.

Šių dienų vaikai. 9 m. am
žiaus Louis Oekler New Yor
ko policijai prisipažino užmu
šęs 4 m. mergaitę ir pakasęs 
po žeme. Priežastis — vaiki-J paskyrė į Sao Paulo, Kraži
ški vaidai. ! lijoj.

gonėliais pravažiavo 
jonai žmonių.

Kitur paskyrė. — Italijos , 
vyriausybė savo generalinį ku i 
nsulų Čhicagai G. Castruccio f

mili-
EMIL DENEMARK INC.

■ — Vartotų Karų Barbenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Pasitiks laukinius žvėris, ži
nomas tropiškų kraštų žvėrių 
gaudytojas Krank Buck pra
važiavo pro Chicagų į New 
Yorkų, kad pasitikus kargo 
2,(XX) įvairių žvėrių ir 5000 
paukščių, kuriuos jis per de
vynis mėnesius sugavo Malay 
džiunglėse. Žvėrių tarpe yra 
didelis tigras 10 pėdų ilgio, 
sveriųs 350 svarų.

794 dirba prie mokyklų.
John Howatt, miesto inžinie
rius viešosioms mokykloms 
praneša, kad1 750 dženitoriai 
ir 44 langų plovėjai dirba pr
ie viešųjų Chicagų mokyklų. 
Jie turės nuvalyti 35 milijo
nus kvad r. pėdų grindų ir nu 
plauti 168,000 langų. Tas dar 
bas miestui kainuosiąs 
$60,000.

Sakos buvęs teisėjas, dabar 
basas. Basas ir- nuplyšęs Ste- i 
ven Abby, 53 m. amž. polici
jos suimtas už kėlimų netvar 
kos. Policijos stoty pasisakė,

iHEUMATISM
Pah>—Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Happy Daya Ahead for Von
Thlnk of lt—how thla old world 

do«» make progresą—now comea a 
preacrlptlon whlch la known to phar- 
maclata aa Allenru and wlthln 48 
boura after you atart to taka thla 
aerlft ketina formula paln, acony and 
Inflammatlnn eauaed by eiceaa urlo 
acld haa atarted to depart.

Allenru doea Juat wbat thla notloe 
eaya lt wlll do—lt la auaranteed. You 
can get one generoua bottle at lead- 
Ing drugatorea everywhere for SS 
centą and lf lt doean’t brlng the Joy- 
oua reaulta you azpect—your money 
whol< heartedly returned.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE auatlprlna nervu,, pa- 

’alao apetitą, stimuliuoja pilė nornia- 
IlSko veikimo vtrlklnlmo organus, už
tikrina ramų miegą, lr pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE Jau yra vartojamas 
per 45 metus, por tą lalkor&rp) l’.e 
įrodė eeąs labai pagelblngaa eilouiem.e 
Ir liguistiems vyrama tr moterims. Ne 
praielaklt ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistlnyčloae. Gnu- 
kitę tikrą NUGA-TONE, nes Joks ki
tas vaistas ne atneft tokių pasekmių

Nuo uikietėjlmo lmk.lt—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c lr 
SOe.

Pranešimai

NORT11 SIDE. — Svarbus 
susirinkimas visų pikniko da
rbininkų ir parapijos komite* 
to įvyks 4 d. rugsėjo, 7:30 
valandų vakare, parapijos svo !

AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

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

$4.95
Patyręs Optometristas 

Dr. AVainoris

BUDRIK OPTICAL AND 
JEWELRY GO.

3343 So. Halsted St.
Tel Boulv. 6630

FULL MCK
NO SLACK 
ŽILUMO

ALVVAYS UNIFORm 
. dependable

25 ounceą forJSt
MILLIONS OF POUNDS HAVE RrrTT 

usedbyourgove P n M e „t

BUICK ’35, 5 Sodan 41. Trunk, garant. kaip naujas............
BTfTPK *85. Club Sodan su trunk, garantuotas ..................... tR25
BUICK ’35. S Sodan 47. garantuotas . ................. .. ., «7»5
BI'ICK '34, 5 Coupo 58, mažai vartotas, garant................... SRH5
BUTCK ’34. 5 Sodan 57. pulkus karas, garant........................ JS95
BT'TCK ’33. 5 Sodan 67. tobulas, garant.................................. M»5
BUICK ’32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant ................ «4#5
BT’TCK ’31. Sodan 91. gero! tvarkoj...........................................»3»5
BT’TCK. ’29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... t 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražus mažas karas ......................... #95
BTTTCK ’sn. 7 Kimo SeSl drat. ratai, eina O K .... #225
CAUTT.UAC ’3n 7 Sedan. pertalavtas ............ .. .........................#M»5
CvnTT.T.AC ’SO. 7 Sedan labai puikiam stovv ... ............#495
CHEROT.FT ’30. 2 duru Sedan. Svarus mažas karas ....#225
TKITinE ’28. 5 Sedan. žemai apkalnuotas .................................. # 85
FflPP '34. Convertible Coupe, pirmos rflSIes ......................... #425
HUUSON ’?9 5 Sedan. bėga O K................................................. #95
T,A SAT.T.E '31. 7 Sedan. toobulam stovy ................................#595
T.A SAT.T.E '31. 5 Sedan. pulki vertybė ...................................... #495
T.A SAT.T.E '30. R Sedan. 6 drat. ratai ..................................... #S45
T.A SAT.T.E '29. R Sedan. drat ratai ........................................ #195
T.TNCCT.N '30. 5 Sedan. labai pulkus .............. ..................... #295
NASH '32. 5 Sedan. geras mažas karas .......................... #2(15
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 duru. gerol tvarkoj ..................... ,.. . #225
PACKART) '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................ ##75
PACKARP '31 7 Custom Rcdan, gerai bėgantis ................ #395
PACKARP '30. 7 Sedan. puikiam stovy ............................... #325
PTERCE ’SK. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...............................#195
PONTTAC '34. 4 Puru Sedan, kaip naujas ............................... #495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansa lengvais išmokėjimais

3860 O^den Avė. - Chicago 
Crawford 4100

PAIFAKOJIMAT
PATEŠKATE VINCENT SMIT.TNO, 

kuris nlrmlau gyveno Roselande, rei
kale darbo. Jis pats arba kns žino 
kur jis gyvena tuoiaus praneftkite 
RAY. Te,. Prospect 7960.

RENDON OFISAS

Išsinuiditoia ofisas ant virSans np- 
ti<“koa At«’*nnkitr:

51,,(, Arcber Avenue.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone: BOUlevnrd 2800

Joseph J. Grish
|Y

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4681 ROTTTH ARNT.ANP AVENUE 
Res. 6515 S ROCKWET,T. 8T 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 8. SOth AVĖ.. CICERO 
Telephone: CTCEPP 5395

Rcz. 1460 No. Paulina St..
Phone ARMitage 0590

Reikalingi kontrakteriai dėl FERDINAND PETRAITIS
Steam Fitting ir Plumbing. LIETUVIS ADVOKATAS 
Atsišaukite tiesiog į Suite 1009 — FRAnklin 6990

oi I 188 W. Randolph St. 
Marian Hills Semlnary, į Chicago

Hinsdale, III.

Reikalingi kontraktoriai

Rev. Br. Vitkus.

PARDAVIMUI NAMAI

i Parsiduoda namas su ekstrn lotu: 
5 kambariai, karsto vandens žiluma,

i garadžlus. #1600 easb.
R l’AHI.BISCH 

4053 West «9(b Street
CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki R 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1,75

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublIe 9600

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ’ ^7.00 J


