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JA ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS FLORIDOJ
YRA BAIMES, KAD GALI 

SIEKTI 1,000

Skubiai vykdomas pagalbos 
teikimo darbas

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
5. — Raudonasis Kryžius 
šiandien vakarą pranešė pre 
zideiitui Rooseveltui, kad iki 
šio laiko rasta 256 asmenys 
žuvę ir 252 sužeisti Florido
je.

RAGINA DARBININKUS, 
KAD JIE OREANIZUOTUSI

AVASHINGTON (per paš-
; tą). — Apie darbininku or-n ganizavimosi reikalingumą 

Pažymima, kad tie paduoti parbQ dieną nepaprastai gra 
skaičiai nėra pilni. Daugybės jjaj kalDejo nacionalės katali- 
žmonių nesurandama. soeialės tarnybos mokyk

los, WasJiingtone, direkto
rius kun. dr. F. J. Haas ma- 
ainiam darbininkų susirinki-

j me Canton, O.
Kun. dr. Haas karštais ir 

Įtikinančiais žodžiais ragino 
kiekvieną darbininką, kad pri 
klausytų unijai. Jis nurodė,

NAUJAS DEPAUL UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS

Kun. dr. F. V. Oorcoran, C. M., (dešinėje) dėl ne
sveikatos atsistatydino iš I)t* Paul universiteto prezi
dento vietos. Nauju prezidentu paskirtas kun. dr. M.
J. O’OonnelI, buvęs ikišiol viceprezidentu.

MEKSIKOS VALDOVAI PAKARTOJA
BAŽNYČIŲ SAMIASI

DAUGIAU KAIP 200,000 
VAIKĮ! KATALIKIŠKOSE 

MOKYKLOSE
Chicagos arkivyskupijos ka 

talikiškų mokyklų viršininkas 
kun. I). F. Cunningham pra
nešė, kad daugiau kaip 200,- 
000 vaikų grįžo j parapijų 

pradines mokyklas, jas ati

darius šį trečiadieni. Atida

ryta 389 mokyklos.

KRIZIS T. SĄJUNGOS TARYBAI; 
NUTRAUKTAS POSĖDIS

Etiopijos delegatas protestuoja 
prieš Italijos užsipuolimus

ŽENEVA, rūgs. 5. — Ita- ŽENEVA, rūgs. 5. — Kri- 
lija nepasitenkina, kad Pran- zis ištinka T. Sąjungos tary- 
cūzija ir Anglija sutinka pri- bą. Nutrauktas tarybos vaka- 
pažinti jai laisvę kas jai tin- rinis posėdis ir atstovai pri- 
kama danti su Etiopija. Ji vačiai ėmė tartis, kas dary-

\ idurinės katalikiškos mo- reikalauja, kad Etiopija būtų ti toliau.
kykloe ir akademijos ims nti. pašalinta iš T. Stangos. Gir- Pog5dig nu(rauktag # sal5g 

di, Etiopija yra barbariškas i.8jus Ita]ij09 dc)cgatui p#. 
kraštas, jis negalįs priklausyt!' kad t„0 Mdu
civilizuotų valstybių draugi-' taryba ItaHjog delegat„ gi 
jai ir naudotis lygtomis pnvij^į.^ kad jfa npnorf 
legijomis su kitomis valstybė. |jfg k)augyU Etiopijog d(,1(,ga. 
mis. Italijos delegatas baro-

darytos pirmadienį.

VOKIETIJOS KARDINOLO 
LAIŠKAS KUNIGAMSMIAMT, Fla., rūgs. 5. —

Tropikinis uraganas (viesu
las) Floridos pakraščiais siau 
tęs paskui save paliko nuo 
200 iki 500 asmenų žuvusių.
Kai kas spėja, kad žuvusių
jų skaičius gali siekti iki

kad tik organizuotu būdu ga-
1 rez. Rooseveltas pats ėmė jjma atsiekti geresnę buitį, 

si vadovauti pagailas teiki-, Sakė, kad pati Darbo die
niu darbui b loridoje. Podrąug; noft šventė kviečia darbinin-
parėdė pravesti tyrinėjimus, 
kokiais sumetimais iš laiko 
neišgelbėta karo veteranų, dir 
busiu prie vieškelio tiesimo. 
Kiek žinoma, žuvo dauguma 
veteranų. O jie dirbo ten vy
riausybės darbą.

Imtasi visų priemonių, kad. 
greičiau surinkus žuvusiųjų 
žmonių lavonus, kad suteikus

kus, kad jie organizuotusi. Ji 
nurodo darbdaviams ir visuo
menei, kad nebijotų darbinin
kų organizavimosi, nes tas vi
siems yra naudinga.

Sakė, kad krašto vyriausy
bė jau daug ką yra padariu
si darbininkų gerovei. Ji sa
vo darbą jau atlikusi. Dabar 
tolesnis geresnės buities sie-

pagalbos sužeistiesiems ir pa-. kima8 priklauso nuo pačių 
^rūpinus patalpų netekusiems darbininkų pastangų. Visi dar 

pastogės. bininkai turi susiorganizuoti
Be pakraščių viesulas sunai; 

kino galybes vaismedžių 
daug derliaus laukuose.

Nuostolių būsią keliolika - 
milijonų dol. Krašto vyriau-; 
sybės pastangomis greit b»» hais;į" teįgi” 
jnadetas atstatymo darbas.

Į Iš laivo Dixie šiandien pa
kuti visi keleiviai. Laive pa
liko tik jo įgula. Bus mėgina
ma jį nutempti nuo uolų.

į unijas ir stumti pirmyn vv- 
ir riausybės pradėtą darbą.

Prie progos kun. dr. Haas
nupeikė kompanijų unijas. To 
se unijose darliininkai neturi

KO JIE TEN LANKOSI

BOLŠEVIKAI PASKELBĖ 
LYGYBĘ VAIKAMS

MASKVA, rūgs. 5. — Sov. 
vyriausybė paskelbė savo spr 
endimą ,(dekretą), kuriuo su
teikia buvusiųjų rusų aristo
kratų vaikams lygybės teises 
su darbininkų vaikais. Ikišiol 
proletarijato vaikai visur tu
rėjo pirmybę.

Mokytojams įsakyta, kad 
nebūtų įsigilinama į vaikų 
praeitį, pakanka žinoti jų 
amžius.

GRJŽO ARKIVYSKUPAS 
CURLEY

MEXIC0 CITY, rūgs. 5.— 
Meksikos vyriausybė paskelbė 
naują sprendimą (naują įsta
tymą), kuriuo savinasi (suval 
stybina) visas katalikų baž
nyčias, jų turtus ir visas 
nytines savastis.

Vyriausybė sakosi, k; 
šiuo nauju sprendimu ji pa
taiso buvusius ikišiol tos rū
šies įstatymus ir juos “pla
čiau išaiškina,” kad kiekvie
nam būtų “suprantama.”

Pažymima, kad valstybei 
priklauso bažnyčios, bažnyti
nės mokyklos, vienuolynai ir 
visi kiti religiniai trobesiai 
ir savastys.

BERLYNAS, rūgs. 5. —' 
Nacių smogikas Muniche va- 1 
kar smogė į sprandą ameri-

DIDESNIŲ MOKESČIŲ 
SĄSKAITOS CHICAGOJ
Cooko apskrities

PREZIDENTAS PRITARIA 
MAJORO PROJEKTAMS

AMSTERDAMAS, rūgs. 5. 
— Koelne (Vokietija) arkivv 
skupas kardinolas Schulte iš
leido laišką arkivyskupijos ku 
nigams. Pažymi, kad kunigi
ja privalo pribirti Išganyto
jui šiais Katalikų Bažny
čios persekiojimų laikais Vo
kietijoje, kur pati vyriausy
bė vykdo prieškatalikišką pro 
pagandą ir skleidžia pagoniz-

nas Poinpeo Aloiso trumpai
to kalbos, kuri buvus tik vie
ni šmeižtai prieš Italiją.

pareiškė: “T. Sąjunga tepa
sirenka vieną iš dviejų: arba Sunku pasakyti, kas rytoj 
Italiją, arba Etiopiją.” Tas Jvyks atidarius naują posėdį, 
reiškia, kad jei Etiopija ne- . Prancūzijos premjeras La
bus pašalinta iš T. Sąjungos, ;valis daug dirba už Italijos
Italija išeis iš jos. sutaikymą su Etiopiją.

____________ .
SąjungosT. Sąjungos taryba svar

stys šį Italijos reikalavimą.
Italijos reikalavimas aiški

namas tuo, kad jei Etiopija

BALTIMORE, ^Md., rūgs. 
5. — Baltimorės arkivysku
pas M. J. Curley grįžo iš Eu
ropos.

HYDE ĘARK, N. Y., rūgs.
5. — Cltlcago majoras Kelly 
atsilankė1 pas prezidentą Roo 
seveltą, pas kurį buvo ir dau ^er Šimtmečius vedama
giau krašto politikos vyrų — kova prieš Jo įsteigtą Bažny 
demokratų partijos vadų. čią» kuri tačiau visados išei

na laimėtoja. Taip ir šiais 
laikais puolama Bažnyčia ir 
jos tarnai. Šiandien pasikar
toja tas, kaip kad vyko per 
ilgus šimtmečius. Ir kaip se
novėje, teip ir mūsų laikais

ir toliau pasiliks T. Sąjungo- 
Dėlko mokiniai turėtų būti je> Mussolinio žygiams prieš 

geresni už savo Viešpatį, pa- Etiopiją visados bus statoma 
reiškia kardinolas. Už tiesos kliūčių. Kas kita bus, jei Et- 
skelbimą Išganytojas buvo iopija bus pašalinta iš T. Są 
persekiojamas ir kankinamas.

Majoras Kelly lankėsi pas.; 
prezidentą, kad gavus iš vy
riausybės fondų savo projek
tams — svarbiausia naujam 
airportui ežere ir pramogų 
salai ežero pakraštyje.

Patirta, kad prezidentas 
pritarė majoro sumanymams, 

j Tik nurodė, kad samdomiems 
darbininkams turi būt moka
mas krašto vyriausybės skir
tas šelpiamasis atlyginimas.

Prezidentas nurodė majo-
klerkas j rui, kad jis su visais tais pro

jektais ir kitais reikalais kr
eiptųsi pas AVPA administra- 

pir- torių Hopkinsą.
1 Majoras Kelly šiandien lan J

jungos globos.
Italija įdavė tarybai ilgą

raštą, kuriuo įkaitinama Et
iopija visa eile nusikaltimų 
prieš Italiją ir civilizaciją.

DARBAS PRIEŠ ITALIJOS 
PLANUOJAMA KARĄ

, . Y. . , , . . TJ . ,r , .Flynn praneša, kad 1934 me-kiečiui studentui H. A. Muel-T , , .-, .» , .. - ,tų mokesčių sąskaitos bus įš-ler is Philadelphijos už nesą-1 ; a. a ..,. . . . ... „. . siuntinėtos spalių men.liutavimą. nacių vėliavos. Kiek . .momis dienomis.palaukus smogikų kuopos vir
šininkas atsiprašė amerikie-

Bažnyčia nugalės visus prie
šus ir toliau dirbs kaip dir
busi žmonių sielų išganymo 

1 darbą.
Kardinolas baigia laišką pa 

reikšdamas: “Piktas tegul ne 
paveikia jūsų;
veikite piktą.”

ŽENEVA, rūgs. 5. — Tarp 
tautinio organizuoto darbo va 
dovybė čia iškėlė kampaniją 

taikos palaikymą.u z
Paskirtas komitetas rasti 

priemonių kovai prieš Italiją, 
jus geru pa-, rp g. taryba jos nepalauž- 

i tų ir Italija imtų vykdyti

Mokesčiai buR apie 10 nuoš. | kosi pas Hopkinsą.
"‘"7“,.**“’*C 7 7 7*7/ , didesni, kadangi padidėjo įv-1 -------------------. Girdi, nežinota, kad Muel . . ,

> - . ..........“į,.,.;.™ s“; swm« ui«

kosi brutų nacių valdomoj Jo- > . . . . • IŠGELBĖTA,. .. . pastangomis. Tai gi, vietoj, ___
16 1J0J‘ mokesčius mažinti, jie didi--

v •CIO

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Britų keleivinis garlaivis Do- 
ric pereitą naktį susidaužė su 
prancūzų prekybiniu laivu

HARLAN, Ky., rūgs. 5. — * Fomigny. Abudu laivai suga-
Užtaisyta automobilyje dina- ŽENEVA, rūgs. 5. — U. S.jdinti. Doric tuojau ėmė šauk- 
mitinė bomba nužudytas Har- vyriausybė nusprendė uždary tis pagalbos.
lan apskrities jaunas valsty- ti čia savo nusiginklavimo rei Du laivai suskubo nelaimės

NUŽUDYTAS APSKRITIES 
PROKURORAS

narni.

UŽDARO NUSIGINKLAVI- 
. MO OFISĄ

binis prokuroras E. C. Mid- įkalu ofisą ir paleisti tarnau- 
dleton. Bomba susprogo, kaip tojus. Bus paliktas tik vi*- 
tik prokuroras mėgino palei- nas valdininkas, kurs turės 
sti savo automobilį. ' kambarį U. S. konsulate.

vieton ir iš Dorico išgelbėjo 
736 asmenis. Po to abu nu
kentėję laivai pasuko į Por
tugalijos pakraštį.

ŽENEVA, rūgs. 5. — Ita
lijos delegatui baigus skaity
ti skundą prieš Etiopiją T. 8. 
tarybos posėdyje, Etiopijos 
delegatas prof. Gaston Jeze, 
prancūzas, tuojau atsakė į 
tai visa.

Jis pažymėjo, kad Italijos 
užsipuolimai yra brutalūs ir 
prieš tai protestuoja. Parei
škė, kad dėl kam nors netin
kamos vidaus tvarkos Etio
pijoje, negalima Etiopijos pa 
šalinti iš T. Sąjungos, nes tai 
būtų blogas dalykas ateičiai. 
Pagaliau jis reikalavo, kad 
taryba skubiau svarstytų Ita
lijos pasiryžimus prieš Etio
piją ir imtųsi griežtų, bet ne 
iškošiamų, priemonių.

VOKIEČIŲ LĖKTUVAI 
SKRAIDO

KAUNAS. — Praneša iš 
Klaipėdos krašto, kad keliose 
vietose vokiečių lėktuvai bu- 

karo planus prieš Etiopiją, /o perskridę valstybės sieną. 
KOMISIJA NERANDA E’I — Tarp numatytu priemonių Jie skraidę ir ant Nidos sk- 

1OPIJOS KALTES yra Italijos boikotavimas. Sa landymo mokyklos. Spėjama, 
koma, kad pasaulio organizuo- kad turėta tikslas fotogra- 

ŽENEVA, nigs. 5. T. darbininkai gali suklupdy- tuoti.
ti Italiją.

5. —
Sąjungos taryba gavo rapor
tą savo skirtos komisijos, ku
riai buvo pavesta nustatyti 
kaltę dėl įvykusių perniai ru-

PORTSMOUTH, Anglija, 
rūgs. 5. — Anglijos pertakoj 

denį italų kruvinų susirėmi- praųįuro laivas JVhippingham

CUKRAUS FABRIKE 
DIRBS SPIRITĄ

KAUNAS. — Prie baigia
mų su etiopiečiais dėl Ualual pu keleivių, kurie perkel- 1110 statyti Pavenčio cukraus 

ii į kitus laivus. fabriko norima įrengti ir spi-
------------------rito varyklą, kurioje iš mola-

WASHINGTON, rūgs. 5. g0 būtų dirbamas spiritas 
i NRA laikinas administrato-

vandens šaltinio.

Komisija “nerado” nei ita
lų, nei etiopiečių kaltės.

........ ..,.^'dnR Martin šiandien paskel-
NAUJAS JAPONŲ KARO w kad vigam kra5ta oidran. 

MINISTERIS . džjama t„ha„ vartoli ,np|vno 

jo aro emblema.

maišymui į benziną.

ORAS
APYLIN-

Yošiyuki Kawašima paskirtas Chicagos parkų policija pa KĖS. — Numatomas dailus 
nauju japonu karo ministe-1 ėmė savo žinion Jackson bul- oras; maža temperatūros at- 
riu. varo trafiką. maina.

TOKIJO, rūgs. 5. — Gen. CHICAGO IR



t

DRAUGAS Penktadienis, rūgs. 6 d., 1935

“DRAUGAS”
L1TIIUANUN 1IAILY I BtEND

l'ubllnheil Daily, t. k it-p t KunUuy. 
SCHHCKII-TIONH: Onv V.-ur — Hlx Munlhs

— »3.50; TUr.-.- Months >2.0o; One Month i&c. 
Europe — One Yeur — |7.0o; Hix Months — |4.00; 
Copy — .OSc.

▲dvertlaUitf lu "DRAIIUAS" brlngs bent reeults. 
Adverttotnc ratea on appllraUon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
“DRAUGAS”

Skelbimai sekančiai dienai piiimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kuLnos prisiunčiamos pureikalavus. 
Bendrudurblanis Ir koreHpondentuniM raitų neięrųilna, 

neprašomu tat padaryti ir nepristunCiania tam tiks
li palto le*klų.

Redaktorius priima — rus 4 vai. 11*1 & vai. popiet. 
Iftelna kasdien, 'f-skyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybė*:: 
Metams — |4.»0. Pusei metų — ęi.54; Trims mėnesiams
— <2.40; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valBtyMse 
prenumerata: Metams — 97.00; Pusei metų — 14.00. 
Kevtja — .01c.

fci

AR ĮKŪRĖME LIETUVIŲ KOLOMJĄ?

Berlyno policija uždraudė platinimų vyT i 
skapų laiško.

Kai valdžios sferose pasirodė užkietėji- į 
mas, tai miestų gatvėse pasirodė nacių juo
dašimčiai. Freiburgo mieste, kur didžiuma 
katalikai, gatvėmis važinėjo penki trokai 
juodašimčių prisėdę. .Jie šaukė biauriausius 
pasityčiojimus iš Katalikų ir jų Bažnyčios. 
Ant trokų buvo kartuvės, kur kabojo bai
dyklės parėdytos j vienuolę ir kunigų. Juo
dašimčiui šaukė: “Kunigai turi būt iškarti”. 
Trokai važiavo pro arkivyskupo rūmus. Nu
stoję juodašimčiai ant sienų iškabinėjo pla
katus, kur katalikų kunigai ajišaukiami iš
davikais.

Kai juodašimčių trokai privažiavo prie 
šv. Konrado bažnyčios, tai ten ėjo pamaldos 
ir ji buvo kupina žmonių. Aplink tų bažny
čių buvo susirinkę Hitlerio Jaunimo draugi
jos nariai ir kėlė alasų.

Muenicho mieste buvo tas pat. Ten ir-

SEPTHTASIS EDCHARSINS KONGRESAS CIEVELANDE, ORIO
Ką Sis Tautos Religinis Seimas Rugsėjo 23 iki 26 Reikš Clevelando Miestui

(Straipsnis iš “The Otttholic žinės... “Kaip įvertinome šį Dievo ir artimo meilę? Kiek loji valstybė. Ji tik per al- 
hrungų Testamentų, kurį mu- kurtų buvau pasiryžęs pnrduo- noujinimų piliečio širdies ir 
ms paliko Pats Dievas’ Kaip ti savo gimtines tiesas už vi- proto tegali būti palytėtas nuo 
ims įkainuojame tų šventų pa- sai mažų pinigėlį?’* latinis patobulinimus,
slaptį ...eilės visuomet atsika- Šia amžius yra amžius prie- Rajp i|gaj ga|.ty 8ugedl,|lan 
rtejanėios ant Altorių!” spaudos ir kančių v.so.ns tau- twfU j(,igu kiekvi„las ka(ali. 

Žiūrint į dideles žumaių mi- toms... amžius, kurname opt.- indivWualas IfrIva,-.iaIllu 
ar viešame gyvenime užsilai-

Daugelis “Draugo” skaitytojų sekė prof. 
Dr. Pakšto išvedžiojimus apie steigimų lie
tuvių kolonijos. Jisai išveda, kad tinkamiau
sia lietuvių kolonijai vieta būtų kur nors 
anglų valdomoj Afrikoj.

Ši planuojamoji lietuvių kolonija būtų 
kariama visai kitokiais pamatais, negu da
bartinės mūsų kolonijos šiaurės ir pietų A- 
nierikoj. Šiose šalyse mūsų išeiviai susrmeie 
į pramoninius centrus ir apsigv veno arčiau
sia tų dirbtuvių, kur liurbiui gaudavo. Mes 
esame svetimų tarpe ir bandome koilgia il

sia išlaikyti lietuvybę. Prof. Dr. Pakšto siū
lomas planas yra tas, kad lietuviai išsirink
tų neapgyventų teritorijų, joje iš pradžios 
kurtų ūkius, o vėliau atsirastų savi mies
teliai ir miestui.

Panašiai Europos tautos kūrė savo ko
lonijas Amerikoj, Afrikoj ir kitur. Tos ko
lonijos, kaip matome, išaugo į nepriklauso
mas valstybes. Visi suprantame, kad lietu
viai jau nepasieks to, kad laikui bėgauf jų 
įkurta kolonija taptų nepriklausoma valsty
bė. Bet planuojamų kolonijų norima padary
ti tokių, kad ji būdama, sakysime po anglų 
valdžia, išsilaikytų grynai lietuviška ant vi
sados. . .

Didelio susjjdomavimo ir užsidegimo da
lyti pastangos įkarti tokių kolonijų kol kas 
Lietuvoj nematome.

trokai pilni juodašimčių važinėjo pro baž- . . .
“Visi kuni ^lepina brolybės dvasių; jie 

būna rezultatu aukštesnių i- 
dealų ir palieka aiškesnį

nyčias pamaldų metu ir šaukė: 
gai turi būt iškarti”.

Pagarsėjusiame katalikų mieste Altoet- 
tinge Hitlerio juodašimčiai priešais bažny
čių buvo surengę “pagoniškas vestuves”.

Muenicho universiteto salėj buvo moky
tojų susirinkimas. Po prievarta ten turėjo 
būti ir vienuolės. Iš viso ten buvo 700 žmo
nių. Per puspenktos valandos ten kalbėjo 
Julius Streicher, pagarsėjęs žydų ėdikas. 
Bjauriausiais žodžiais jis išmokino Katalikų 
Bažnyčių ir šv. Mišių aukų.

Išniekinama ir išpažinties paslaptis. Si
lezijoj, JAignano miestely, nacių policistas 
prispyrė savo žmonų eiti išpažinties ir ku
nigo jwikįausti, kų daryti, kad vaikas turi i 
eiti Į ūkininkystės kempę. Kunigas moterei ' 
priminė, kad vaikinai tokiame atsitikime da- ' 
inai patenka 'protestantų tarpan, kur jų ti
kybai yra pavojaus. Moteris apie tokį pa
tarimų pasakė vyrui - policistuL To pasek
mė buvo ta, kad kunigas užsimokėjo baus
mės $200.

Įvairiausiais būdais naciai ieško prieka
bių prie kunigų ir skiria jiems didžiausias 
pinigines pabaudas ir po kelis metus ka
lėjimo.

Naciai Vokietijoj ėmė daryti tų, kų Ru- 
' rijoj “bezbožninkai” darė ir kų rengėsi da

ryti lietuvių šliuptamiai.

Universe Bnlletin”, Cleve- 
land, Oliio)

Dalis I

Viešpats pasakė: “Kur su
sirinks du, ar trys Mano Va
idu, ten būsiu ir Aš”. O kuo- uias susirinkusias iš tolimų 
inet Septintasai Eucharistinis šios šalies kampų vardu jų 
Kongr. sas susirinks Clevelan- Eucharistijos Karaliaus, kata- 
de rūgs. mėnesį, tai bus ne likai parodys visiems žmo
gių, ar trys, bet šimtai ir tūk- nėms prakilnių būdu vienin-
stančiai, kurie susirinks Jo gumų ir visuresantingumų. Kri religijos ir
Vardu; ir Jis hus tarp jų. staus Bažnyčios, prie kurios O kančios ir

Kiekvienas miestas trokšta jie priguli. O su ta demonstra- pereitų metų
turėti panašias iškilmes dėl cija, gal, ateis ir realizacija jeigu jie kokiu nors būdu pa
sekančių priežasčių: seimai į- jų didelės atsakomybės. Kuo sitarnaus pažadinime ir suar-

didesnė Dovana, tuo didesnis
bus pareikalavimas...

Sielos Klausinėjimassu
pratimų visokių kasdienių pro 
(denių. O juk šis Kongresas 
hus sušauktas į aukščiausių 
brolybę, būtent, Mūsų Viešpa-

MOKSLO METŲ PRADŽIA AUG8TES- 
NtSE MOKYKLOSE

Mūsų 
melai jau
si, kad mūsų

“Karys” ir ‘‘Trimitas” įdėjo daug pa
veikslų, vaizduojančių viso Įiasaulio lietuvių 
kongresų. “Karyje” parodoma pasaulio lie
tuvių ekskursija Varėnoj prie nepriklauso- 
myliės paminklo, jėstininkų kuopa dainuo
dama praeinanti pro užsienio lietuvius, už

uzsi
Lytų n sugadinamas f Kaip il
gai tęstųsi savimeilė ir godu
mas, jei kiekvienas katalikas, 
tvirtai prižadėjęs mylėti Die
vų ir artimų — to laikytųsi ? 

Mums tik maldauti belieka

tinime mūs su Dievu.
Numatoma Didelis Katalikų 

Atbudimas
Didelis katalikų atbudimas..

Tai bus laikas vėl kiaušy- kokis būtų rezultatas* Atim
tis tų suraminančių užkvieti- davojimas tautinio gerbūvio 
mą:

mizmus ir savęs pasitenkini
mas sumaišytas su dulkėmis.

Geri laikai tampa Žmonių 
prakeikimu, jeigu jie būna 
priežastimi atitraukimo nuo 

broliškos meilės, 
vargai kelelių 
nenueis veltui,

Mes turime tikėjimų... Be
lieka tik prašyti malonių ja
me užsilaikai5 ir jau mūsų 
problemos išrištos. Susijun; 
Šv. Komunijos ryšiais ko nl 
negalėtumėme nuveikti, jeik 
tik norėtumėm’ Nes kaip
Tanias Kempietis sako, mes 

Eikite prie Manęs visi į ant religijos fundamento... ant turhne saUl.unientib okuris y. 
ties Jėzaus Kristaus, su kil- pavargėliai ir apsunkinti, o tikėjimo vilties ir mielaširdy- )a sielos įr kfmo HVeįkata, vi. 
niausiu motyvu — viešai pa- Aš jums palengvinsiu”. Kie*.- stėsf Žiūrint į tų milžiniškų sokju dvasinių ligų vaistas, 
gerbti ir melstis prie V’isaga- vienas katalikas galės užklau-; minių, ar neateina į galvų mi- p(lĮ. kurį jjįsjgyx|onie nuo nuo.

sielos: “Kaip toli j utis, kad yra užtektinai ka- d&mįų; trogkimai tampu pa 
šventoj Eucharistijoj, pagal atsitolinau nuo Dievo, tarnau-Į tulikų, kad pasaldint gyveni- pageidimai
Jo prižadėjimų, iki laiko pa- damas Mammonui! Kaip toli mą?

lio Dievo teisingai esančio savo

baigos.

Kongresas Atsinaujinimo 
Laikais

Katalikams šis Kongresas 
bus laikas neapsakomų nialo-

i nubridau užmiršdamas amži
nas teisybes sumindžiodamas 

• }M) kojų lenktynėse silpnesnį 
bus laikas perkratinėjimo’są- 
bebėgiodanias jiaskui medžia
ginius daiktus? Kaip dažnai

Mes nepripažįstame fakto, 
jog vieša sąžinė yra sugedu
si... Neužmirškime, kad kata
liko sųžinė yru dalis vitSosios 
sąžinės. Valstybė negali būti 
geresnė nei blogesnė už abel-

nių, laikas atsinaujinimo. Tai užmiršau kataliko parergas, nų žmogų, iš kurių susidaro

Nedarbo Klausimu
Kiekvienais metais vis aš- pat mes turime nesureguliuo- 

j trešnėj formoj pas mus pasi- tas upių vagas, daugybę ne
reiškia nedttrbas.'Atsižvelgiant nusausintų balų? Šių darbų a- 
jin daliartiiiĮ ekonominį krizį tlikimas nereikalauja impor-
kišamo pasauly, šis nedarbo 
pasireiškimas Lietuvoj jokio 
nusistebėjimo nesukelia. Visur 
blogai ir pas mus negerai. 
Bet pats nedarbas pas mus 
yra kiek kitokios rūšies negu

' tuo jaluos medžiagos. Viską tu 
iiii/fc savo krašte, 
f Reiškia mes turime nenudi- 
; rbto durim, turime duonos, tu- 
I rime darbininkų ir...turime ne
darbą. Užsidegę atgimusios

kitur. Vakunj Kumpos vals- 1 Lietuvos kūrybine dvasia niet
(tyliėse pfcfrreėšidųs nedarbas vejamės vakarų kaimynus. Bet 
yra padaras sustojusios mil- 'kad juos pavyti uies kaip tau-

peių
ar numalšinti, suteikia mums 
daugiau malonių; pradėta drą 
sa sustiprėja, patvirtina tikė
jimų, priduoda daugiau vilties 
ir padidina mumyse mrelašir- 
dystę...”

(Bus daugiau)

tėvų, arba pragyvena iš ko- paėmimas netik neapsunkintų, 
Kių nors kitokių šaltinių. Bai- l'bet dar palengvintų šeimų gy- 
gę pradžios mokyklų jie vis- veninių, nes jie nėra šeimos 
kų įtaigia pimiršti. Tuos visu- maitintojai. Darbo būriuose 
jaunuolius pirmiausia ir rei
ketų imti m darbo būrius. Jų

turėtų būti investa kariška
('tęsinys 4 pusi)

Ii ii jLIl-Jl'5

parapijinėse mokyklose mokslo 
prasidėjo. Iš tinimų žinių niato- 

ietnviškos mokyklos pusėtinai 
prisipildė. Iš kitų metų patyrimo žinome,
kad kai kurie tėvai dėl kai kurių priežasčių 
laiku neišsiunčia savo vaikų ir dukterų į 
mokyklas. Taip bus ir šiemet. Todėl mūsų 
parapijinės mokyklos bus dar pilnesnes, ne
gu jos yra šiomis dienomis.

Dabar prasidės mokslu metai mūsų augš- 
tesnėse mokyklose — Marianapolio Bernai
čių Kolegijoj, tėvų marijonų vedamoj, Thom
pson, C<mn., Šv. Pranciškaus mergaičių aka
demijoj, Fittsburgli, Pa., Šv. Kazimiero mer
gaičių akademijoj Chicagoj ir Kunigų Se- 
įaiBarijoj, Hinmlate, III.

Taip tai esame turtingi savo 
įstaigomis. Mūsų mokslo įstaigos aprūpin
tos prideramomis jmtalpomis ir atsakančiais 
mokytojais. Daugelis akademijų, kolegijas ir 
seminarijos mokytojų yra pasiekę augėles
nius mokslo laipsnius tesi žymėjusiuose uni
versitetuose. Lietuviai katalikai gaili džiaug
tis ir gėrėtis savo mokslo įstaigomis.

Mttiiaėių ekskursija ant Perlojos tilto ir ki- ži«iSk«s pramonės, kari prie į t. turime indėli daug ir labai

NACIAI — VOKIETIJOS 1LIUPTAEEIA1

l’raėjusj sekmadienį visose katalikiško
se bažnyčiose Vokietijoj buvo skaitytas vys
kupų ganytojiškas laiškas. Tas laiškas buvo 
sujungtas visos Vokietijas augštesnėsės dva
siškuos balsas į tikinčiuosius dėl esamų Vo
kietijoj persekiojimų. Skyrium vyskupai jm- ( 
siuntė Hitlerini bemirę pareiškimą ir įspė
jimų apie tai, kad katalikai gins savo teises.

Dėl šito vyskupų sujungto balso nacių 
vyriausyla* nesosvyrąvo. Vienas ministeris, 
arti stovįs prie Hitlerio, privatiškai išsireiš
kė, kad narių vyriausybė laikysis savo nusi
statymo ir jos niekas nepajudinsiąs.

ti. “Trimite” vaizduojama kavalerija, arti 
lerija, vandens sportas, ekskursija Zapyšky
je. Ypatingiausias vaizdas yra tai pasaulio 
lietuviai prie Okupuotos Lietuvos Varėnoj 
ties lenkų stulpu. Užsieniečiai ištiesę ran
kas linkui V'ilniaus gieda “Lietuva Tėvyne 
mūsų”. Išgąsdinti lenkų sargybiniai buvo 
pradėję šaudyti.

• • *
Šiemet per pirmąjį pusmetį į Klaipėdos 

uostų įplaukė 390 laivų. Pernai per tą pat 
lark-otarpį 483._ Pernai per pinuųjį pusmetį 
prekių įgabentu 2*27,000 tonų, o šiemet 293,- 
000 tonų. Vadinasi 06,000 tonų daugiau. Per 
Klaipėdą iš Lietuvos pernai išvežta tik 73,- 
<MM> tonų prakių, o šiemet 202,000 tonų. Šie
met ypač daug .javų išgabenta.

Abisinijos karaliaus žibalo koncesija an
glų - amerikonų firmai suteikta buvo labai 
suerzinusi MussoJinj. Be* <as nemalonumas 
greit praėjo — Anglijos ir Amerikos val
džios tai tranzakci.iai pasipriešino ir -ji bu
vo atšaukta.

♦ • ♦
Ijenkai puola Latvijų ir <Jekoslov»kiją, 

kM«l girdi ten lenkai visokiais laidais var
žomi. O patys nemato, kų jie daro Vilnijoj
ir kituose pagrobtuose kraštuose.

* « •
Mussolini Italijoj jau veda karo meto 

tvarką. Aprobuoja, kad karas tęsis 3 me
tus.

• • a
Sekamas viso pasaulio lietuvių kongre 

sas įvyks 1938 metais.

škariniais ir net pokariniais į daug darbo. Tai turi atlikti 
laikais aprūpindavo visą liku- dabartinė karta, 
sį pasaulį. Dabar kada kiek
viena šalis stengiasi pasigam
inti visus, reikalingus praims 
nės reikmenis, didžiosios pra
monės kraštai turi susiaurin
ti gamybą. Valstybė turi pen
ėti įaiLijonuies 1 hm laibi u armi
jas ir dažniausiai penėti im 
portuojama duona. .taupas sunku galvoti. Krizio

Fabriko darbininkas, kurio j idealas mainyti darbą in duo- 
pnisiuielis gimė mieste ir jis
pate nuo mažens dirlm fabri
ke, jokiam kitam darbui uo

lu šių dienų valstybės už
davinius, atsižvelgiant in joje 
gyvenančius piliečius, ineina 
ir rūpestis, kad jie visi turėtų 
duonos. Svarbiausias krizio 
metu darbininko tikslas, užsi-

Įdirbti tiek, kad turėti pragv-1 <ja|,ar niekas net su didžiau- 
venimo minimumą

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bekernę duonos nusipirkti. A- 
■ teina senutė. Pagerbdamas

Dabar tai tikrai šturmai.
Gazietos pranešė baisius tų 
šturmų palikimus Floridoj ir 
ant marių; net vieną šipą su 
330 pasažierų užmetė ant uo-
lų. Apie skridimus per mares nutės.

jos žilą plauką, užleidau sa
vo vietą.

— Ko nori? — klausia be- 
keris.

— Duonutės, mister, duo-

,r.

Apie su_ | siais teknikos cūdais nesvajo 
ja. Taigi ir antras skrajus tu

jokiam kitam 
tinka. D ir žemės akis savų 
darbininkų turi kiek reik.

Pažvelkime Lietuvos būklę. 
Kaip žemės ūkio kraštas Lio

ną. Duonos turim, darbo tu
rini, taigi reikia ir taip susi
tvarkyti, kad dirbti galėtame.

Taip galvojant savaime ky
la darbo būrių, dalim kuopą 
organizavimo klausimas. Be- 
siknrairti mūsų pramonė ir že

tuva duonos turi tiek, kad ga- Dilės ūkis gali pilnai aprūpm-

, — Kokios: juodos, ar
tos?

' — Gi tos, ką aną dien
ri būti sulaikytas ir sulaikyti kau — su botinuku vidury,
visokie navynoins monkegra- Duonelę suvalgiau, o būtinu
mai: “turėkit kantry'bės, skri- kas labai tiko mano dukters 
dimas įvyks.” Kas šiuo čėsn vaiko keblytėms. Taigi, pra- 
nori, kad skridimas įvyktą ir šau ir dabar duonos su boti- 
sako “turėkit kantrvbės,” tas nuku ar šniūreliu vidurv.•*7 *
lakūnui prapulties velija. Bu- ---------
vo čėsai skridiniui. Dabar ar Už šeimynines rokundas Fr 
kam truks kantrybės, ar ne, enkis Kulkaitis pateko į ka

li išmaitinti dar milijoną žino-’ti darbu pastoviai gyvenam skrajaus rokundai išrišti ant i Įėjimą. Ant rytojaus, žinoma.
nių. Kaip nauja, po priespau- ičius, susikūrusius šeimas (lai
dos metų ir karo audrą beai-Uiininkus. Darbininkas su šei- 
kuriauti valstylč ji turi ti«-k bna turi turėti pastovų darbą
darbo, kad jam atlikti mūsų 
gyvosios kartos neužteks. 
Mūsų bedarbio darbininko ti
pas yra mįeslėjantis kaimie
tis, kuris tinka kiekvienam ne 
specialiam darbui.

Kokie galimi pas mus vie
šo iHtbfulžio darliaL kuriuos 
reikėtų atlikti artimiausioj a- 
teitįy! Svarbiausia tai mūsų 
keliai. Europeiniai imant Lie
tuva—krašta? be kelių. Taip

miest<‘ ar kaime. Tai dėsnis. 
Jam toji pirmenybė tori būti 
.taikoma. Bet mes taip pat tn- 
rime darbininkijos
nuo il8 iki 20 nae4ą. Atmeski
me tuos, kurie ruošiasi kuriai 
nors profesijai, tai vistik gnu

mano delno yra tik viena 
rodą: Lituaniką šipu gabenti 
į Kauną ir padėti į muziejų 
atminčiai rekordinio skrajaus 
neiškridimo, daugiausiai iškrė 
tusio žmonių dolerių ir išsun

prieaugį [kušio kantrybės. Laikyti ją 
pamarėj, ar gabenti atgal į 
Čikagą nėra rokundos. Susi
darys ekspi’iisų, o kitam pa
vasariui išaušus, vėl prasidės aiškiau.

teismas. ,
— Vedęs, ar ne? — klau

sia teisėjas.
— Vedęs.
— Ar esi baustas?
— Tris kartus.
— Už ką ir kas Imudė?
— Dievas už įsimylėjimą. 
— Nešnekėk kvailysčių —

sušuko teisėjas. — Kalbėk
sinie ihnią skaičių juodadai 
biu dirbančių, bedarbių nori-'dumbliai, balos, o po to štur- 
nčių dirbti ir bedarbių profe- mai ant marių ir t. t.
sionalų, kurie nieko nedirba ir --------------

’nenori dirbti. Jie minta prie Užėjau aną dieną į

— Taip, — sako Kulkaitis, 
— nemeluoju, ne; visa kolo
nija žino, kad aš esu trečių 

vienų |kartą ženotas.

,,
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PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDENTŲ VIENYBE

Lietuviškoji Studentija Kuria Gražias Tradicijas — Pasakė L. Šimutis, Ji Išlaiko Dvasinį Ritmą, 
Kuris Jaunystei Liepia Amžinai Žydėti - Pabrėžė Prof. Dr. Pakštas, - Lietuvos ir Užsienio 

Lietuvių Studentų Iškilmėse
Ateitininkų Rūmų salę už- nkas ir sportininkas p. Savic- nraščio “Draugo”, Amerikos lietuvis, kuris kadaise nakčia 

pildė Lietuvos ir užsienio au- kas. ! Liet. Kat. Federacijos, Kata- slaptai peršliaužė Rusijos sie-
kštųjų mokyklų studentai Ir; Sveikina Kauno m. burmis-|Kkų Susivienymo ir Amerikos nų ir per vandenynus nuplau
tų garbingi svečiai. Už prezi-Įtras, ats. pik. Merkys. Kau- liet. žurnalistų vardu (vėl di- kė į Amerikų, išleido šitas 
dijumo stalo savo vietas ūžė- no gyventojų vardu jis linki kėliausios ovacijos). į gražias atžalas, kurios tinka

tetų. Įsikūrė didžiausios stu- vynės ir norų jų ginti, bet 'balsuoti atstovai. 18 jų 51 bn- 
identų organizacijos —.ateiti- priminė, jog būtų daug ge-Įvo iš Siaurinės Amerikos, 21 
ninkai, neolituanai, varpmin- riau, kad Lietuvų Dievas nuo'is Latvijos, 3 iš Italijos, 4 iš 
kai ir aušrininkai, vėliau pre- užpuolimo apsaugotų. Anglijos, 3 iš .Argentinos, 11

Po to ant Nežinomojo Ka- iš Lietuvos, 2 iš Škotijos, 2 išzidijumų sambūris — Plienas,
Romuva ir k. Išskirtinos Maž.
Lietuva, Vilnija ir vienmtėlė 
Pabalty atsargos karininkų 
korporacija. Tačiau visos jos
siekia vienos žvaigždės — lie- i validų orkestras sugrojo stu-

reivio kapo uždėtas vainikas 
su parašu: “Lietuvos karžy
giams — Pasaulio lietuvių 
studentai”. Paskui Karo in-

Urugvajaus, 1 iš Kanados, 1 
iš Prancūzijos, 1 iš Estijos, 
3 iš Brazilijos ir 2 iš Vokie
tijos (l)ortmunto ir Berly
no). Jie atstovavo 17 valsty-

mė dvidešimt dvi studentų užsieniečiams neištantėtl, my- 
korporacijų vėliavos. Atida- tėvynę, 
romųjį žodį tarė Lietuviškųjų . 1 -to pror. prof. kan. Čės-
stud. org. s-gos pirmininkas i ,*yR pasako itin nuoširdžių ka

lbų. Tie, kurie gyvena arčiau

Ats. pulk. Gužas sveikino net kunigaikščių ir karalių sa- 
Lietuvos kar. karių savanorių lionains. Mes matom Lietuvų 
s-gos vardu, tų karių, kurie nežinančių kitokių laimėjimų, 
sudarė pamatų Lietuvos ka- (kaip tik pergalė. Džiugu vra 
riuomenei, atvadavusiai myli- matant gražų mūsų sportinin- nei siekiu. Kai reikės stoti su

tuvių tautos atstatymo. Ir da dentų ir tautos himnus ir gie-ūbių lietuvių reikalus.
bar jau studentai gyvena ry- smę “Marija, Marija”. Vėlia *---------------------------
tojaus diena. Jiems ateities vos nuleidimo ceremonijos y-
Lietuva yra gyva. Studentai pač gražų įspūdį paliko už
gyvena tikėjimu, kuris antrų šiemečiams. Invalidų eisena šį 
Pasaulio Lietuvių Kongresų
turės suburti Vilniuje. Studen
tija tikisi daugiau susilaukti

stud. Kairelis. J garbės pre
zidiumui jis pakvietė vicemi-
nisterj Masiliūn,, prof. Jode- “'T
lę, prof. Česnį, pik. _____t,
, n Ąi o- a R Sk’ V1S* dainuo^avom “kad tu,
"u™, pik. Merki, aav. it fcKi-sulauktum nebus kaip viet<* Lietuvos gyvenime ūžė- mums dvasinį ritmų. Jūs pa-Į rinkimas nutarė pasveikinti ir 
pitį, prel. Krušų, red. Simutį §iantį/n turi 'mė dėl to, kad reikalas yra siryžę laikyti tų ritmų, kad J. E. Resp. Prezidentų. Pri-

Lietuvos, žino, kų mes per- KlaiPf(1^ kų kūno ritmų. Jūs būkit kre-
Adv. R. Skipitis pasveikino gždutės to judėjimo, kuris a-

ivi. dwt’’l versiteto. Praėjo tie laikai, ka-1 DULR vardu, pabrėžomas, pims visų mūsų planetų. Jū- 
:. černių,i i . . , . , kad draugija tokių svarbių sų taktas Bazilikoj duoda

me keturias aukštųsias mokv 
klas. Mes dabar nesigėdim sa

gen. Bulotų.
Užėmus prezidijumui savo 

ietų, sugiedotas tautos him
nas.

Toliau stud. Kairelis, kal
bėdamas apie užsieniečius, pra
nešė, kad į šį posėdį yra at- jimas) 
vykę 57 užsieniečiai, daugiau
sia iš Amerikos. Taip pat yra 
viena lietuvaitė studentė iš 
Vilniaus, p-lė Ramonaitė (sa
lėje didelis plojimas), iš Ar
gentinos, USA, Italijos, Pran
cūzijos ir Škotijos. Į posėdį 
daugelis negalėjo atvykti, nes 
yra išvažiavę į poligonų.

Stud. Kaireliui bekalbant 
atvyko Čikagos solistė Br. 
Drangelienė - Darlys ir sol. 
Stoškiūtė. Studentai jas pa
sitiko didelėmis ovacijomis. 
Atvykusios pakviestos į gar
bės prezidijumų.

Sveikinimai

kart vyko pro bokštų.
Pažymėtina dar, kad stude

ntų eisenoje, nežiūrint skirti
ngų idėjų buvo susimaišę vi- 

ginklu visi eisime į sostinę Sų korporacijų studentai. Pa
vilnių ir Prūsus, vaduoti pa
vergtų brolių.

Po Valiukėno kalbos susi

šaudo liet. kongresas, matyti, j 
visus veda prie vienybės.

Pr. Rks. SAVE MONEY AND 
FEED FAMILY BETTER
Freih puteurized milk delivered 
by YOUR milkman provides 
mora food value per penny than 
any other single food.

Take an EXTRA quart 
OF MILK today

IŠ KUR IR KIEK KONGRE
SE BUVO ATSTOVŲ

KAUNAS. — Viso Pasau
lio Lietuvių Kongrese iš vi
so dalvvavo 105 turį teisę

labai svarbus. O tas reikalas, lietuviška jaunystė žydėtų a- jma rezoliucijos dėl tarpusa- 
mžinai. Tegyvuoja ir skamba vio santykių palaikymo ir 
šventas Lietuvos vardas! įsteigimo pasaulio liet. stude-

tai užsienio lietuviai. Prieš
vo mokslu pasigirti. Jūs bū- j kongreso rengimų kai kurie 
šit mums brangiausi, kad sto- !!nuMJ kaimynai šaipėsi iš mūs, 
šit į mūsų universiteto fakul- akydami, kad Kaune irgi
tetus studijuoti (didelis plo- ^us Pasa‘di° ’ kongresas, ta

čiau kaip pamatė, kad renka
si didelis kongresas, tai nu- 

Prel. Krušas, kongreso pre- ! ste|)O> įr spauda dabar apie 
zidijumo narys, sveikina l;>0 kongresų daug rašo. Tik gai- 

lietuvių parapijų kad vienos mūsų kaimyni
nės valstybės vyriausybė su
laikė į kongresų vykusius lie
tuvius.

P. Skipitis linkėjo, kad pa
saulio lietuvių kongresas bū
tų pirmtakūnas viso pasaulio 
lietuvių studentų sųjungos.

Studentus sveikino ir seniau 
sios kartos atstovas, genero
las Bulota. Jis pagyrė Ameri
kos lietuvius kunigus, kurie 
ne taip kaip buvusieji prieš 
karų Lietuvos kunigai persi

Pirmasis pasveikino Švieti
mo Ministerio vardu vicemi- 
nisteris Masiliūnas. Jis džiau
gėsi atvykusiais akademikais, 
iš kurių tauta laukia didelių 
darbininkų. Linkėjo, kad Lie
tuvos ir užs. lietuviai studen
tai bendrai parodytų pasau
liui, kų gali lietuviškas pro
tas ir valia.

Prorektorius prof. Jodelė 
sveikino J. M. universiteto 
rektoriaus, prof. M. Roemerio, 
vardu. Nuoširdžiu žodžiu pa
linkėjo užsieniečiams užmegz
ti tamprius ryšius su Lietu
vos universitetu ir studentais.

Po prof. Jodelės kalbos at
vyko amerikiečiai sportinin- 
:ai, kuriems susirinkusieji su-

iė griausmingas ovacijas.

Amerikos
vardu. Nesitikėjau, — sako,
— kad man, jau seniai iš Lie
tuvos išvykusiam, teks grįžti 
ir tarti žodį būsimiems Lietu
vos mokslininkams. Prelatas 
pabrėžė, kad Amerikoje lie
tuvių parapijinės mokyklos 
palaiko lietuvybę. Amerikie
čiai turi dvigubai pasiaukoti, 
kad išlaikytų lietuvybę ir ti
kėjimų, nes Amerikos vald
žia neprisideda išlaikyti lie
tuvių mokyklas. Ypač prel.
Krušas pabrėžė, kad tėvynė 
gyvuos, jei tik jos vadai ir 
gyventojai bus dori. Sugedę 
mokslininkai perduoda blogų 
žodį. Prelatas būsimiems Lie
tuvos mokslininkams linkėjo, 
kad pas juos stiprėtų tėvynės, 
doros, Dievo ir artimo meilė,

,kad ji būtų perduota ir į už- ir Pajotas. Basanavičius ir 
Kudirka, tie tikrieji lietuviai, 
savo darbais nesigyrė. Užsie
niečių bendravimų su Lietu-.

marius.
Dideles ovacijas studentai 

sukėlė sveikinti išėjusiam ki
tam kongreso prezidi.fumo na

Telegramomis sveikino Pre
kybos instituto Klaipėdoje re
ktorius, p. Galvanauskas, ir 
Prekybos instituto studentų 
atstovybė. Trumpai sveikini
mus išliejo ir visos studentų 
korporacijos ir draugijos. 
Kiek ilgiau dar kalbėjo spor
tininkų palydovas amerikietis 
kun. Kemėšis, iškėlęs vieny
bės ir darbo reikalų. Factum, 
non verbum. Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi!

ntų s-gos.
Iškilmingas posėdis baigtas ( 

studentų himnu “Gaudeamus 
igitur”. Po posėdžio visos vė- • 
Iiavos išsirikiavo gatvėje ir, 

j liaudies ir patrijotlnes dainas ,, 
dainuodami, visi linksmi nu
ėjo į Vytauto Didžiojo muzie
jaus sodelį dalyvauti vėliavų 
nuleidimo apeigose.

Sodely kalbų pasakė ats. ka
rininkų korp. pirm. ats. lt. 
Gudas. — Išsipildė senelių pa-

e -uou <|et a SUN TAN

Apie musų universitetų sve- 1 sakos apie užburtus, keltis ža- į 
čiams papasakojo studentas dančius galiūnus piliakamiuo-,
Valiukėnas. Universitetui už
uomazga padaryta Vilniuje. 
Tačiau iš ten už mus stipres
nis priešas mus išvarė. Kūrė- 
mės mokslinių tradicijų netu-

se. Ir jie jau kėlėsi iš sama
notų bakūžių ir Lietuvai da
vė laisvę. Geriau savo krau
ju studentai palies Lietuvos 
žemę, bet neleis, kad jų liestų 
priešas

Antras kalbėjo amerikietis

iicyur

HAIR
sJumiLA

rinčiam Kaune. Mūsų studen- 
ėmę polonizmu, vengė lietu-j tija pasiliko kovos studenti- 
vvstės. Amerikiečių kunigai ja. Iš visuomeninio gyvenimo p. Savickas. Jis pareiškė a- 
išlaikė ir išlaiko lietuviškas j visos idėjos perėjo į universi- merikiečių prisirišimų prie tė- 
mokyklas. Jiems generolas da
vė gerų žodį. Be to jis linkėjo 
Lietuvų iškelti darbu, nesigi
riant, kad aš toks ir lietuvis

vos studentais sveikino Atgi-
riui, Amerikos liet. dienraš-1 dr-jos vardu.
čio “Draugo” red. L. 
čiui.

Nepaprastai malonu

Toliau pasveikino amerikie- • 
tis lietuvis sportininkas Sa-1 
viekas. Jis kartu Lietuvos stu 1

Šimutis — būti doro deniams pristatė visus sporti-
jaunimo tarpe, kuris pasiry
žęs viskų mesti ir ginti savo 
tėvynę. Mes užsienio lietuviai 
džiaugiamės tėvynės progresu, 
labiausiai betgi džiaugiamės

Toliau sveikino Kariuome- • augančiu mokslu, džlaugia- 
nės Vado, pik, Raštikio, var- mės, kad studentija yra dora,
du gen. št. pik. Černius. Jei 
mes šiandien turime stiprių 
kariuomenę, tai dėl to, kad 
tauta sugeba duoti gerų ka
rių. Studentija kariams duoda 
ir vadų. Studentija pasiryžus 
įrodyt, jog laisvę apginti, tai 
reikia mokėti už jų mirti. Iki 
šiol lietuviai įrodydavo, jog 
tėvynės labui randa bendrus 
darbo pagrindus. Ir Amerikos, 
ir Rusijos, net tolimojo Sibi
ro lietuviai buvo suorganiza
vę savo kariškus būrius. Jie 
norėjo ginti tėvynę. Dėl to 
šiandien Lietuva yra nepri
klausoma. Ir dabar Lietuva 
žino, kad kariuomenė budi ir 
neleis jokiam priešui jų min
džioti.

] garbės prezidijumų pekvie 
čiami tik kų atvykę garsioji 
plaukikė, Nemuno žuvelė, Em- 
ma Šemaičifitė ir dipl. telsini-

patrijotiška. Jau yra tradici
ja, kad lietuviai studentai vi
sur esti gyvas elementas, gy
vas sidabras. Studentai spau
dos uždraudimo laiku gabeno 
į Lietuvų knygas, studentai 
pirmieji ėjo ginti Lietuvos lai-

ninkus, kuriems šaukta valio 
ir daug plota.

Ukrainietiškai sveikino p. Į 
Ravyč. Jis priminė, kad uk-1 
rainiečiams Lietuva maioni { 
nuo tų laikų, kai ji savo že
mėmis jungė Baltijos Ir Juo
dąsias jūras. Laisvės siekian
čios tautos svečiui sukeltos 
triukšmingos ovacijos.

Pagaliau prabilo ir Džiung • 
lių karalius ir Afrikos smil
tynų viešpats, prof. dr. K. 
Pakštas, vadinamas penkių

svės. Jie tuo sudarė gražių! kontinentų lietuviu. Jis svei- 
tradicijų. Savo ugningais no-,kino kaip Ateitininkų namų 
rais gaivinkite Lietuvų ir jos šeimininkas, primindamas, kad ,
šakeles — užs. lietuvius. Ne
duok Dieve, kad bent viena

pernai šitoje salėje buvo pa
sirašytas Ateitininkų ir Ame-

šakelė nudžiūtų. Medis prade-! rikos liet. kat. studentų vie
tų džiūti! Gerai tad, jog ke
liate viso pasaulio liet. stu
dentų s-gos reikalų. Tuo nuo 
džiūvimo bus galima apsisau
goti. O tos mažos šakelės taip 
pat daug duoda. Mes, ameri
kiečiai, davėme, be kit ko, 
Darių ir Girėnų, kurTe savo 
žygiu lietuvius sustiprino. Tad 
sveikinu Lietuvos ir užsienio

nybės aktas. Šiandien čia vy
ksta dar didesnės svarbos da- , 
lykas — pirmas viso pašau-1 
lio lietuvių studentų susitiki-1 
mas. Lietuvių studentų — ka- ; 
lbėjo profesorius — yra visuo
se pasaulio kontinentuose. Kie 
kvienas jų turi būti Lietuvos 
garbės konsulas. Mūsų daini- 
ninkės-kai, mūsų sportininkai,

liet. studentų susibūrimų die-tai vis mūsų garbė. Tai tas

dMRNUOTI
UCTUVIMI

nt entcruM

Paraše
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus ir Girėno 
gyvenimo tr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mIAko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir GirSno nuo
pelnai aviacijai tr mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir rėsn. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA $1.60. siu
nčiant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

ClMBOl
Beautiful gleaming brown shoulders and 

radiant complexion — and brittle, sun- 

burned hair. Is that YOUR pieture ?

Correct it immediately with CLAIROL 

Shampoo Oil Tint: This remarkable dis- 

covery makes it possible for everyone to 

have soft, colorful, beautiful hair all 

vear round.
$
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uritb tur rtctmmtndatiuu Jtr CLAIROL trtatmtrU.
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HAIR BEAUTY GUILD
126-132 We« 46<h Street, New York Gty
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Prof. Dr. Kazys Pakitas

Kame Lietuviai Galėtu Dar Kolnniznotts?
(Tęsinys)

4. Pirmieji Pasiruošimai
1) Pirnaųijij pasiruošimų už

davinys turėtų būti teoretinės 
(iš raštų) ir praktinės (iš pa
tyrimų vietoje) studijos ir ge
ografiniai bei ekonominiai į- 
vnirių kraštų palyginimai ko
lonizaciniu atžvilgiu, neaple 
ūkiant ir tolimiausių kraštų 
Pirmenybės turėtų susilaukti 
vis dėlto tie kraštai, kur ma
žiausia pavojų lietuviui nu
tausti, o vis dėlto dar galima 
bukurti nelabai vargingų gy
venimų su geromis perspek
tyvomis ateičiai. Šiuo atžvil
giu vertingesni bus mums tie 
kraštai, kur rečiau būsme ve
rčiami santykiauti su balto
sios rasės žmonėmis. Keiktų 
rasti tam tikrų patogių pu-

protėviai sukūrė svetimuose 
kontinentuose labai didelius 
dalykus.

S) į iš vargo ir skurdo iš
trauktus Lietuvos darbinin
kus reiuia žiūrėti kaip į ge
riausius aktorius kolonizacijos 
arenoje, jeigu tik jie yra svei
ki, laisvi nuo alkoholizmo ir 
turi gerų, sąžiningą ir misi- 
..mininčią vadovybę. Tad že
mos Lietuvos gyvenimo nor
mos nėra kliūtis kolonizacijai, 
bet greičiau pagalba.

Visa tai turint galvoje, Drau 
gija Užsienio Lietuviams Re
mti drąsiai galėtų imtis pir-

nRATTOA*

Didfiausias kariuomenės transportas. — Neapolio uostas, iš kurio garlaivis 
Saturnia j Rytų Afriką išgabeno didžiausį italų kariuomenės transportų — 4,500 
vyrų. Tame skaičiuje ir du Musolinį sūnus ir švogerį grafų Ciano. (Acme Photo)

SUCH IS LIFE—

mosios iniciatyvos paruošti pi 
nnųjį kolonizacijos planų ir 
sudaryti naujos kolonijos bra
nduolį. Ir jei tik vieta bus ' neužsidirba, tai yra šelpia 
tinkamai parinkta ir jei atsi-*«'»*»• 0 turinti galvoj jo atlik 
ras darbui atsidavusi nusima- *0 darbų, tai visai apsimokė 

siausvyrą tarp rasinės izolia- nanti vadovybė, tai galima bū-1 tų. Tokiuose darbo būriuose' 
cijos ir ekonominės koniuni- tll net ^4^ kaj jį maį0 [,ra. daugumas galėtų pramokti ir j
kacijos. nduolio laisvoje erdvėje per lengvesnių specialybių, k. a. i

2) Geriau būtų, jei naujo- ................ ’
sios mūsų kolonijos produktai 
būtų kontrastas Lietuvos eks
portui ir tuo būdu 
gerų objektų mainams su me-

i

Po 10 Meto Į Pacifika Maudytis
J'NAP-SUOOTING THE Mll.i.KKryjufyRašo A. V.

ilgesnį laikų išaugs antra Lie
tuva, kaipo mūsų kultūros ir 
tautinių jėgų rezervas. Ta an- 

greičiausia turės 
likti mažiau ar daugiau sava- 

tiopolija. Ekonominiai ryšiai ranį<iška provincija po sveti- 
pagy vintų ii kultūrinį ben- Jna vįilava> bet taį jar nekliu- 
dradarbiavimų ir stiprintų lJys dviem iįetuviškom terito- 
tautinį vieningumų. rijom nuoširdžiai draugauti,

ir nelaimėse

stula rytų trojį

akmenų skaldymo, tąsymo, pa 
prastos statykis 
taisymo mašinų aptarnavimo 
ir 1.1.

(Tęsinys iš rugp. 27 d.) 

Kareivis — “draivervs”., .... , , , , . , , . , rodyklis jau svyravo į E. Ga-
darbų, kelių \ ‘ ‘ Įėjo būti pora-trejeta galionų,

galima, įsimelavo kelia ir vos i . ,® ’ 1 bet nežinom kiek
-vos, per pusę colio, gal būt,
pravažiavo mūsų karų. Kelias 

ausinių 1 dešimts berniokų anam plojo

ba bijojom įklimpti. Kol ra-Į kių pavojingų kelionę turė
tai sukasi — važiuojam. Gaso jom. Jeigu būtume apie tų liū-

Aplinkui kainai, o apačioj ši
luma kaulus laužo...

(Bus daugiau)

3) Lietuva savo kariškų jė
gų kuklumu negali baidyti jo
kios tolimos valstybės. Tad 
daugelis kraštų lengviau įsi
leis mūsų geografines ekspe
dicijas ir lengviau suteiks ko
ncesijų kolonizacijai. Geogra
finiai stebėjimai ar tyrinėji
mai turėtų būti kiek galima 
greičiau pradėti, nes pasivė
lavimas neša didelius ‘nuosto
lius: geresnius sklypus kiti 
nusižiūri ir apgyvendina.

4) Pirmoji kolonija reikia 
kurti, nejudinant iš Lietuvos 
didelės žmonių masės; bet pra 
dėti reikia skubotai, kad pir- 
niasai negausus branduolys 
kiek galima anksčiau įsigy
ventų ir paruoštų dirvų jau 
didesnei žmonių srovei, kuri 
gali kartais netikėtai prasi
veržti iš Lietuvos, kaip tai 
buvo jau 1927 m.

5) Pagal numatytos koloni
zacijai vielos savybes reikia 
iš anksto paruošti ir keletu 
reikalingiausių išmokslintų va 
dų: agronomų, gydytojų, mo
kytojų, kunigų, architektų ir 
pakankamų kiekį meisterių, 
amatninkų ir prekybininkų.

6) Kolonistai išleidžiami tik ; 
pagal tam tikros atrankos dė
snius ir bent kiek teoretiškai 
paruošti naujoms gyvenimo 
ir darbo sąlygoms.

7) įvairių kraštų koloniza
cijos eiga rodo, kad naujose, 
dar nekultvvuotose žemėse pi
rmuosius kelerius metus gy
venimas esti sunkesnis ir rei
kalauju daug didesnio jėgų į- 
tempimo, negu senoje tėvynė
je. Tad lengvo gyvenimo ieš
kotojai netinka naujoms pro
vincijoms ir naujiems mies

bendradarbiauti
prisigelbėti.

Tvarkant nedarbo 
Teikėtų atkreipti dėmėsi ir m 
kitus reiškinius. Yra šeinių, 
kurių visi nuliai bedarbiai,
bet yra tokių, kurių visi di r-1 ristis reikėjo dar apie 

’ba ir šeimos pajamos siekia
i 800 — 1000 litų in mėli. Nie- 

l’ati didžiausia kolonizaci-1 jiag negali pavydėti niekam 
jai kliūtis tai stoka pini- geraį gyventi, bet taip pat nie 
gų. Bet šitas klausimas tektų t j<as negali atimti teisės kitam 
rišti tik jau turint prieš akis • užsidirbti duonų. Darbo gavi- 
tani tikrų teritorijų ir žinant ,n0 klausimas turėtų pasidar- 
jos ūkiškų aplinkumų ir sta-, yįį ne pažinčių ir protekcijų, 
mbiųsias problemas. Manytu- «|)tų gyvo reikalo klausiniu 
me, kad jau ateina laikas mū- 5 ....
sų tautai ryžtis nugalėti n' , . . , / ,

. . - kiai pastebimas taktas, kadstambias kliūtis ir is savo zo- . . . . ...
mteligentmių profesijų žmo
nės, negaudami savo profesi
joj darbo, eina dirbti, taip va- 

1 dinamų, juodąjį darbų. KiekI
mes turime restoranų padavė
jų, pardavėjų, net ir fabrikų 

i darbininkių studenčių ir bai
gusių. Jos kovoj už būvį stu-

mylių rei
kės važiuoti.

Atsidavėm Dievo valiai: 
,kaip bus — taip... Dar vienoj 
Įkalnėj įkaitęs karas sustojo, 
bet neilgam. “Užsistardavę”, 

j mes už kvoterio valandos nu
siritom pakalnėn ir pamatėm 
šviesas. Tai buvo Darvvin mie
stelis, kame ir apsinakvojom 
po baisios kelionės.

dyno išbraukti dejavimo žod- 
i žius.

Jaunosios kartos turi įsipa- 
! reigoti įgyvendinti drąsiau
sias tautos svajones ir var- 

i guose patirti nemirtingų džiau 
gsmą, laimėdamas kultūrai ir 
jaunai Lietuvai naujas erd-t 
ves

delnais ir šaukė “kero”!... 
Mes-gi, padėkojom už perve
žimų ir nusiritom kas sau. O 

16 my
lių. Ritamės, ritamės ir vis 
nuo to kalno negalim nusiri
sti. Sutemo, naktis čia i>ut 
po nose miegų kiša, nuovar
gis merkia akių blakstienas, 
o pilvas nori ko nors į vidu
rius. Mes-gi nuo pusryčių ne- mes 
valgę.

Vargais negalais, štai nusi
ritom į pakalnę. Ir vėl toks 
pat upelio dugnas. Kreipėmės, 
gal būt apie valandų laiko, 
kol iš to upelio dugno, vėl 
išsikraipėm į kalnų. Pakely 
radom porų automobilių besi
krapštančių. Gal jie apsinak
vojo. Mes niekur nestojom,

Žmonės, kurie mus 
dė, stebėjosi iš mūsų 

drįsom čia

priglau-
kaip 

važiuoti. Iš

tį žinoję, tai nebūtume važia
vę. Dabar buvo aišku, delko 

I Mirties Klony radome apneš
tus akmenais ir žvyrių kelius. 

įJau kada kalnuose lyja, tai 
lyja kaip iš viedro!.. 

i Gavę pamoKų, nutarėm at
siklausti kelių ir taip aklai 
daugiau nevažinėti...

Pernakvoję, išsiilsėję nuova
rgio, mes pamatėm mūsų kie
me nepaprastus vaizdus. Vie
toj gėlių, mes matėm visokias 
kaukuoles ne tik žvėrių, gal-
vijų, bet ir žmonių! Šehninin-" Tel 7650
kė pasakojo kad tai iš šios a-

Rugs. 17 d. klausinės R. 
Sweitzerį. Prašalintojo iš Cook 
county iždininko Roberto Svvei 
tzerio pirmas išklausinėjimas 

1 įvyks rūgs. 17 d. Tų dienų 
; paskyrė kriminalių teismų vv- 
į l iausiąs teisėjas Denis J. Nor- 
nioyle.

PLATINKITE “DRAUGĄ’ 

LIETUVIAI DAKTARAI:

jų mes sužinojom, kad keletu pylinkės surinkta. Daug dau- 
dienų prieš, čia buvo didelės , giau kitados rasta Mirties 
liūtys — debesys prakiūro. : Klony. Vasaros metu, girdi, 
Prilijo tiek daug vandens, kad į šių pusę niekas nevažiuoja, 
visus kelius ir dabar juos tai- Death Valley graži, maloni ir 
so. 'daug turistų susilaukia žie-

1 Tik tada mes supratom, ko- mos metu, nes ten būna šilta. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St.
CANal 0701

Tel. CANal 0257
Res PROspect 66 50

Tikėkime, kad platesnės'™* mergaite, iš
.... . . darbo. luo tarpu kiek turimeerdves horizontai praplės ne. , . .

x., . • - ... i tarnaujančių poniučių, kuriųtik musu pragyvenimo salti ] . * . 1. 1 . . *
, . ... - , i vyrai turi vietas ir dazniau-nius, bet pagilins ir atvers ; .

, ... . „ . i šiai geras vietas. viennaujas lietuviškos kūrybos, 0 ....... , -1 ba, kad užsidirbti pudrai,versmes. 1. .. , . ,_____________________________ 1 kitos negauna darbo duonai.
Čia žinoma sunku būtų kų noNEDARBO KLAUSIMU rs
< t n

kaltinti.

dir- 
o

nes

AKIŲ GYDYTOJAI:

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
Į disciplina. Nustačius minimu 
iną darbo valandų turėtų būti Į 
investa bendro lavinimosi ir* 
karinio parengimo pamokos. 
Jas galėtų pravesti būrių vir 
ši mukai, vietos mokytojai, o 
vasaros metu aukštųjų moky
klų klausytojai. Žinomas da
lykas, pirmiausia turėtų būti 

I išdirbti darbų planai ir pa- 
| l uošti vadovavimui žmonės.
| Taip pati turėtų būti sudaryta 
'aukojimo programų. Prade- 
! dant vienu kitu būriu, stebint 
f darbo ir tvarkymosi trūkimus

Taip yra,
Taip yra’’ ir laikosi insise- 

nėjinio keliu, bet jau atėjo lai
kas tų insisenėjimų numarinti.

Čia taip pat turėtų būtį ne- 
j užmirštas mūsų žemės koloni
zavimo klausimas. Mažažemių 

1 vaikai, kurie augę prie žemės, 
negalėdami gauti dalios žeme, 
didina miesto proletariato ei
les. Aprūpinus juos žeme jie 
instiengtų insikurti ir turėtų 
duonos. Mūsų žemė turi būt: 
kolonizuota lietuviais, jei mes 
to nepadarysime, galime atei
ty labai gailėtis. D. S.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins ūkių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudCjlino, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karfttj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisė', nos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12, Daugeli al- 
siUklmų akys atitaisomus be akinių. 
Kutuos pigiau kaip piriniuu.

4712 80. ASHLAND AVĖ. I 
Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal BUtart|

Ofiso telef. BOUIevaj-d 7820 
Namų tel. PROspect 1930

'Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez Tel.; HEMIock 6141

Rezld.: 2615 W. 6!»th SI.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 iki 8:30

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

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

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tb St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak, 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS _
DENTISTAS

1446 SU. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv.. ir l’ėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
l'aned., Sered. ir Subat. 2—U vai.

Tel. CANal 6122

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

Seredomis ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Office Tel. HEMIock 4 84 8
Res. Tel. GRUvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKųl EITE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitari

Dienomis Tel. LAFuyette 6793 
Naktimis Tei. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ _
Office: 2643 W. 47tli Street

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 s ak. 
Nedėlioję pagal sutartį

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nūn 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tsl. VIRginla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas

tams kurti, Šie didingi žygiai j «alilua il«ai,,iui prieiti prie 
iš bet kurios tautos reikalau- ,vl8Uotin°8 darb° pnevolės ln* 
ja pučių drąsiausių ir ener-'vydlIUW'
gingiuusių sūnų. Štai kodėl ** tokių daibo burių išėjęs 
asfaltuotų gatvių, patogių bū-‘ ^unuolis, <lar atlikV« karinu 
tų ir kinematografų išlepinti i P1 butų visiškai sųnion-tų ir kinematografų išlepinti 
dabartinės Anglijos, Vokieti
jos ir Prancūzijos bedarbiai 
nebetinka tolimų kraštų kolo
nizacijai, nors jų vargingąeni

ingus pilietis — lietuvis. Tai 
nepareikalautnj iš valstybės y- 
patingų lėšų. Juk vistiek žmo
gus turi pragyventi. Jei jis

Naujas WPA administrato
rius. Prez. Rooseveltas patvi
rtino vidaus reikalų sekreto- 
rio JI. Ickes paskyrimų Carl 
H. Bauer nauju WPA admi
nistratorium Illinois valstybei. 
'.Jo žinioj bus viešųjų darbų 
programas, kuriam vyrlausy- 
bė paskyrė $86,961,603. Dar
bai, kurie atseisią $70,818,710, 
jau vykinami Illinois valsty
bėj.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CANal 0623

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
Gas X-Ray

4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 
Tel. Office I^af 3650; res. Vlrg. 0669

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OITJH AS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:|0 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 lkl XI 

valandai diena
ZatetoiM MWway IMS

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rea: Tel. PLAza 2400

Valandoe:
Nuo 10-12 v. ryto; l-l Ir T-l v. v.MedėUomta buq 11 UU XI dleat

Pilone llemloek 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue 

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

’ ———————— —;
Dr. A. Račkus

Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAPavette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais — ] 
lkl I popiet — 6 lkl 1:10 vakar* 
NadėUomlg BU XI ryto LM 1 M,
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Penktadienis, rūgs. 6 d., 1935 D R A TT O A S

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
TFCT1VE RItEY

WEST SIDE
ATSIDARO MOKYKLOS

Prabėgo vasaros laikas. Ru
gsėjo 9 d. visoj Michigano va
lst. prasideda mokslo metas. 
Šimtai tūkstančiu mokiniu 
pradės lankyti mokyklas. Ka
talikams tėvams svarbu, kad 
jų vaikai iš pat jaunystės bū-

Kraneis Staliui i ūtė, L. Vy
čių 102 kp. nutarimų rast, 
gabi choristė, pereitų savaitę 
viešėjo Clevelande. Džiaugiasi 
smagiai laikų praleidus.

Jurgis Bulovą su žmona iš 
Chicagos geri Šv. Kryžiaus 
parap. rėmėjai ir “Draugo” 
skaitytojai atostogauja pas 
Jonų černauskų ir lanko žy
mesnes vietas.

Cernauskai yra nuo pat pra-

±5-

By Richard Lee

3c

Uee=

tų mokinami ir auklėjami ka-j’lžios yra “Draugo” skaity-
talikiškose mokyklose. tojais ir parapijos bei visų

J. Al. Detroito diecezijos vv- kilnių reikalų rėmėjai.
skupas Gallagher išsiuntinėjo ------------
parapijoms pareiškimus, kad ■ lnž. E. J. Ziurvs lxibor i.»ay 
katalikų šeimynos būtinai tu- buvo nuvykęs j Nevv Ilaveu, 
ri leisti savo vaikus į savo Conn., pas žmonų, sūnelį ir 
parapijos mokyklų, ar gali už-,uošvius Norkūnus. Pastsvecia- 
simokėti, ar ne. Vaikai bus' vęs, Į Detroitu, parsivežė žmo- 
visa kuo aprūpinti. i nų Elenų ir sūnelį Eugenijų.

Bažnyčios variai supranta Kelionę turėję gerų. Žmonai 
ir permato, kokį svarbų dar-! Detroitas patinka, 
bų atlieka katalikiškos moky
klos. Taigi, tėvai turi dar la
biau susirūpinti savo vaiku
čių likimu.

Šv. Antano parapijos moky-•

VIETINES ŽINIOS St.

EAST SIDE

K AR NAIIIO niFVd Ap.Ekscelell(,ija ta proga pasakė KAO I1AUJU Uiti U Ar gražll 1)ainoksl% ir suteikė ga-

VAIZDŪS PARAPIJOJ nytojiškų palaiminimų. Prie
_______ iškilmingų ceremonijų patar-

Aštuoniolikiečiai sėkmingai i "avo ««*• dijakonai S. Va- 

užbaigę vasaros piknikus, da- luckls ,r k- Toliušis. Taip pat
bar subruzdo rengtis prie ju- dalyvavo gerb. kunigai
biliejinio bazaro, kurį mano- i ^‘uliuuis ir J. Vosylius, 
ma pradėti šeštadieni, rugsė- j
jo 21 d. Tuo tikslu jau įvy-1 I>ra,‘il,J “''““dienį jau at-

tikrinta, kad valgis sutaisy- 
15 d., 'J vai. ^as su šviežiu pasteurizuotuSeklu., rūgs

popiet Marąuette Parke bll8 1 P'enu itatenkins kiekvienų šei- 
, t ... nios narį.

paskutinis didžiulis parengi- į ....
~ .. Gėlimui, šviežias pasteun-,uas: Publika, bus paruosta a- l,as pj’nas net(lrnygaus 

pie 5,(XX) sėdynių. Šiame pro-'skony, ar gersit vien pienų, 
ar niaišysit su vaisių sultimisgrame dalyvaus įžymūs chorai 

ir pavieniai artistai. Kalbėto
jų tarpe bus ir majoras E. o- 
Kelly.

A.J.M

ar sirupais. Kuomet turite rei
kalų vartoti pienų, vartokite 
vien šviežių pasteurizuotu pie
nų; nėra jokiopavaduotojo dėl 
tp natūralaus skonio.

(SkelU)

s i darėko parapijos komitetu narių,,-"“'" mokykla it
gerb. klebonui vadovaujant,; P‘“»‘d«Jo ™“J' -noksiu metai.

• i • , Be pradinės mokyklos jau kesusirinkimas. Pakviestas nau-1 1 . J “
• . -.. ii metai kaip veikia taip pa:jas komiteto narys, jaunas iri 1 1 1

energingas darbuotojas i‘et- Komercijos mokykla su ctvie-

sekmadienį, rūgs. 8 d. 
kloj jau kelinti metui kai mo Bi[.ut,-.B da,.ž,._ praI„.i;;kau, 
kytojuuju seserys Prancškie- vienuolyno iiemėjų di
les. Kurie vaikučiai lauko pa- ‘gi įa reIlgia piknikų seserų nau “us Šileikis. Daug naujų 
rap. mokyklų, džiaugiasi sese- daį. manymų iškelta ir padaryta
rų mokinimu. i visį nuogįr<ižiai kviečiami pudingų nutarimų bazaro rei-

Praeitis parodė, kad kata- dalyvauti piknike ir pasima-jkalu-Visi pasiryžo gerai pasi- 
likiškų mokyklų vaikučiai yra tytį gu atvykusiomis moKyti darbuoti, kad užtikrinus ge- 
visur gabesni, geriau išlavi
nami.

Kleb. kun. I. F. Boreišis ir 
seserys mokytojos prašė, kad

<u_ jų metų kursu. Į jų priimami, 
taip pat mokiniai iš kitų pe. 
lapijų. Tai didelis palengvi 
nimas tėvams suteikti aukšte 
snį mokslų savo vaikams.

Jurginiai. Cbestine Ander- 
son’iūtė rodo pavyzdžius jur- 
ginių, kuriais bus išpuoštas 
International anipliitheater, 
prie stakjardų, Chicagoj, per 
gėlių parodų ateinantį šešta
dienį. Parodų rengia Men’s 
Gardeli Club ir Central Sta
tes Dalilia draugija. (Acme 

. Piloto).

Plėšikai žurnalo ofise, nu
plėšikai holdapų padarė žur
nalo “VVomen’s llome Com- 
panion” ofise, 205 W. VVacker 
Drive. Pagrobę $1,250 ir pa
bėgo.

ŠVIEŽIAS PASTEURIZUO- 
TAS PIENAS PALAIKO

NATŪRALŲ SKONĮ

U
POVIIaAS

BUKAUSKAS

seserimis. riaušių pasisekimų.

šiais metais kiekviena katali
kų šeima būtinai leistų savo 
vaikučius j Šv. Antano parap. 
mokyklų. Kurie tėvai ne*eis 
vaikų į katalikiškų moky7<fų, 
turės patys vyskupui pasiaiš
kinti kai priseis reikalas krei
ptis dėl bažnyčios patarnavi
mo; jie patys turės gauti nuo 
vyskupo leidimų.

Mūsų mokyklon grįžo visos 
penkios tos pačios seserys. Vai 
kilčiai, pamatę savo mokyto-

Rugs. 3 d. įvyko laidotuvės 
a. a. Kazimiero Petrošiaus.

Penktadienio vak. rūgs. G 
d. Šv. Kazimiero Akademijos

_________________ Gal kada iškepėt tobulai iš-
--------------------- . Asg, Coiony lmprove-1 adantį keksų ar pajų iš re-

BENDRŲ PROGRAMŲ SA- i™.«JX“i;
MARQUETTE V*C ^Sn SU ^11U Stelzer į taipgi, Žiūrėjote ar viskų ge-

Velionis buvo senas parapijo- j Rėmėjų skyrius, kuriam vado
vauja uoli veikėja P. Ivanau
skienė, daro pirmų rudens pa

nas, apie 75 m. amžiaus. Iš 
A. Petkaus koplyčios »uvo 
atvestas į Šv. Antano bažny- įrengimų, įvyks įdomi “bunco 
čių. Po pamaldų nulydėtas į party” su daugeliu gražių do- 
Šv. Kazimiero kapus. 1 varių. Rėmėjos širdingai kvie-

Laidotuvėse patarnavo di- 'ėia gerb. parapijonus ir is to- 
rekt. A. Petkus. . liau svečius atsilankyti į jų

---- — ! rengiamų vakarų ir paremti
Rūgs. 3 d. naktį mirė Po- jų gražų darbų.

vilas Bukauskas, brolis žy-1 -----------
maus biznierio Stanislovo Bu-' Dijakonas S. Valuckis jau 
kausko, kuris užlaiko maliavų išvažiavo į Alundeleino semi-

PARK APYLINKĖJ
pirmininku. Iš lietuvių } ko-irai buvote padariusi, ar vis- 
misijų įeina V. Kilkius it A. k4» kas reikakn8^» \arto-
J. Malinskas.

Programai bus šiomis die-

jusi, o vis vien nesuradote prie 
žastį to sugadinto skonio

jas, džiaugiasi. Džiaugiasi ii įrauįUVę (Hardware) adresu 
tšvaL ' 4938 W. 15th St.

Antių savaitę šio menesio j noniįs; rUgg. 10 jr n d. va- 
Marąuette Manor apylinkėj j kaf 
bus įdomių programų savaitė. 1
Programai rengiami vietinių j sidSB is atletikos ir 5iaip {vai. 
civilinių orgamžacijų bendrai, 111|1|y Bus lwstatyta loMja,,,, 
su (iage ir Marąuette Park j cstrada k t„rilpjnta publikai 
administracijomis ir parama apie 3WX) s5dynių Kugs. 12 

ir 13 d. vakarais bus gatvių

rais Gage Parke, 55th ir

Bet, ar vartojote šviežių pa- 
steurizuotų pienų? Žinote, švie j 
žias pasteurizuotas pienas pa

vietinės valdžios.

VVestern Avė. Programai su- laik° natūralų skonį. Tas pats Į 
skonis pagerina tikrų skonį I 
kitų maistų, priduodamas pa- Į 
sotinimų ir pritraukimų; nie- j 
kuomet nepamaino skonį tų i 
maistų, su kuriais yra varto-1 
jamas. Dėlto, galite būti už-1

Rengimo komitetan įeina šių šokiai ant 63rd ir Spou]din<, 
organizacijų žmonės: i

Po trumpos ligos mirė An-i R petrogius 
tanina Dambrauskienė. Kūnas y£į(dl 
išvestas į Vandergrift, Pa.,
kur po bažnytinių apeigų pa- baį susfrgOj kad negalėjo
laidotas Šv. Gertrūdos kapuo- į kaplls važiuoti. Ligonis ran- i riunapolio L. Bernaičių Kolc- 
se* ! dasi pas savo švogerį K. Ga- gij’b Visiems linkime geriau-

atvažiavo iš 
valst. nuo ūkio, savo 

tėvukų palaidoti, T>et pats la- 
nei

AVest Lawn neighborliood 
Improvement Ass’n. AVest End 
Jmprovement Club, Marąuette 
Park Lithuanian Am. Citizens

narijų. Tai jau paskutiniai jo 
mokslo meteliai ir susilauksi
me naujo kunigo iš mūsų pa
rapijos. Taip pat praeitų sa
vaitę išvažiavo du jaunlkai- Club, 3 own of Lako Tax Pay
čiu B. Česnavičius ir K. Ab-J' 
romaitis į Tbompsonų Į Ma-'

A'elionė jialiko 3 sūnus ir 
dvi dukteris. Velionė priklau
sė SLRKA 2G5 kp. Sūnus An
tanas Dambrauskas yra geras 
Šv. Antano parapijos rėmėjas.

siūnų, 1432 So. 49th Ct. šio pasisekimo.

tra*

PLATINKITE “DRAUGI" 
GARSINKITĖS “DRAUGE”

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TON7- ’Mtvirtina visokius o- 

rganus žiuoga__ sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 
laro jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai i keletą 
dieni, po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
\alstlnyčlos-e. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite

Per Labor Day mūsų bažny
čioje įvyko įspūdingos apei
gos. Alus aplankė J. K. vysku
pas Matulionis ir atliko iškil-1 ^to^u’k'ietėjimo imkit-uoA-soL 
mingų altoriaus konsekracijų. 77cIdealų L‘U08U0t^» vldur‘« 25c *r

" -i'
irsn

6

Gyvatės įkastas. — Charles Kaplan, 1308 Ko. Keelvr 
Avė., senioras Illinois univerniteto zoologijos fakulteto 
ęuli Mcrcv ligoninėj. Perkeliant barškančiųjų “(liamontl- 
jak” gyvatę iš vieno narvo į kitų, ji jam įkando. Tai 
vyko jo draugo namuose. (Acme Photo)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

DON’T
NEGLECT
ACOLD

fialtls krūtinėj galt pavirsti J su
tiktą ilgą. Tankiausiai malonus, 
Šildantis Musterole greit atleidžia 
Kalt|. Musterole NĖRA tiktai 
mostis. Jis yra ‘oounter-irritaiH’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugeli'o gydytojų ir slau
gių. Visose vaistinėse.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
UdlrMJal h Ir

OhlcacoJ
---- 9-

Bnriri 50 metų prityrimo

o

PlrklU tleriai ii dirbtoje lr 

taupykite pinigu

Hm atlikome darbą dangettnl 
fymeenlų Chlcagoa LieUeią.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois.

(mirė rugsėjo U .d. 1925 m
10:30 vai vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo iš Kaseinių* apskričio, 
laiukuvos parap., Kadarių So
do.

Amerkoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdimą 

brolj Stanislovą, seserį Kazi
mierą, švogerką Julijoną, brol- 
sūnį Stanislovą ir gimines; o 
Lietuvoje, broij Pranciškų, 2 
seseris: Agniešką ir Anusę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 S. 4 9th Ct., Ci
cero, Iii. Luidotuvės įvyks še
štadienį, rugsėjo 7 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Antano parap. bažny
čia, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Sesuo, švo- 
gerka, Brolsūnis Ir Giminės.

Laidotuvių 
Petkus. Tel.

direktorius 
Cicero 2109.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotum 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
1. F. Radzies
S. M. Skudas
LiZol
I. F. Eadokis

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

6G8 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
PJione MONroe 3377

1646 AVest 46tJi Street 
Phone BOUIevard 5203

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

bckaims ir Suos2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927]

I.Liolewns
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Pliene 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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VIETINES ŽINIOS
VYSKUPAS T. MATULIO- T0WN OF LAKE ŽINELĖS 

NIS PAS MUS
SO. CHICAOO. — ftv. Juo

zapo parapija laukia gamin
go svečio. Penktavlien|, rugsė
jo 6 d. 7:30 valandą vakare, 
ftv. Juozapo jiarapijos bažny
čioje sakys pamokslą; suteiks 
apaštališką palaiminimą ir 
ftvž. Sakramento palaiminimą 
J. E. vyskupas T. Matulionis.

Po buvusiųjų seimų rytinė
se valstybėse grįžo vietos va- 
rgon. K. Oaubis. Jam išvykus 
į vargonininkų seimą, mūsų 
bažnyčioje vargonininkavo J. 
Praninskaitė.

Žymiai Town of Loke vei
kėjai Julijonai Stugienei pa
daryta sunki vidurių opera
cija.

J. Stugienė priklauso prie 
visų idealinių organizacijų 
Town of Luke; yra narė Mo- 

I terų Sąjungos 21 kuopos ir 
i nuoširdžiai jai pasidarbavus.

Ligonė guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėj po priežiūra d r. Me- 
Cradie (kambarys 304). Drau
gės ir organizacijų narės pra
šomos aplankyti.

Sv. Juozapo parapijos ru
deninis ir paskutinis šįmet, pi
knikas įvyks parapijos gražia 
me sode ir svetainėje šio mė
nesio 15 d. Visi ruošiasi visu 
smarkumu, kad, pikniku? pa
vykus, nereikėtų rengti baza
ro. »

Kita Moterų Sąjungos narė 
ir duosni rėmėja kilnių dar 
bų S. Šimkienė turi sulaužy
tą kairės kojos kaulą ?r guli 
Mercy ligoninėj (Ward B). 
Sųjungietės ir visos S. Šim
kienės draugės prašomos ap
lankyti.

Abiem linkime kuogreičiau- 
siai pasveikti.

r 4 F n 4 «»

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

mirė Antanas Rutkauskas. Ru
tkauskienė buvo sulaikyta ir 
kaltinama žmogžudystėj, ta
čiau po koronerio tyrimo ta
po paliuosuota nuo kaltės. Į- 
rodvta, kad ji tai darė gin
damosi save.

|rbus tuomi, kad bus “pikni- 
kinis” susirinkimas. Tarsimus 
apie “grybų” pikniką, kurs 

j įvyks rugsėjo 29 d., Vytauto 
I parke. Visų ARD sk. prašo- 
!me nepamiršti susirinkti rug- 
! sėjo 11 d. A. Nausėdienė

ARD Centro pirm.

Pranešimai
■ «

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų dr-jos susirinkimas turėjęs 
įvykti akademijoj rugsėjo 5 
d. iškeltas dabar, svarbių prie 
žaseių dėlei, į rugsėjo 11 d. 
Tą dieną Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų dr-jos susirinkimas į- 
vyks Šv. Kazimiero akademi
joj 7:30 vai. vakare. Bus sva-

BRIPGEPORT. — ftv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų dr-jos 
2 skyriaus susirinkimas Jvyks 
penktadienio vakare, rugsėjo 
6 d., tuoj po pamaldų, svet. 
ant 2 lubų. Prašome ARD na
rių visų ateiti ir pinigus už 
pikniko bilietus grąžinti.

A. Nausėdienė.
ARD 2 skyr. pirm.

CLASSIFIED
AUTOMOBILE® AUTOMOBILE8

Rugpiūčio 26 d. mūsų kle
boną kun. Vaitukaitį aplan
kė kun. A. Karužiškis iš Cle- 
velando, sykiu atvyko ir kun. 
Ignas Albavičius. Gerb. sve
čias gėrėjosi gražių gėlTų gau
sumu Šv. Juozapo parapijos 
sode.

Sugrįžusios po atostogų se
serys rado namą moderniškai 
pertaisytą ir permaliavotą iš 
lauko pusės. Mokytojos paten
kintos ir ačiuoja gerb. klebo
nui.

Rugpiūčio 30 d. atsilankė 
kiti žymūs svečiai: kun. Ig
nas Valančiūnas ir kun. J. 
Cepukaitis iš Philadelpliijos.

Susitvėrė jaunuolių klūbas 
vardu “Katalikų Jaunuolių 
Organizacija” (C. Y. O.), Na
riais klūbas auga. Pereitam 
susirinkime nutarta rengti šo
kių vakarą rugsėjo 28 d., pa
rapijos salėj. Įžanga tiktai 
25c.

Šv. Panelės Marijos gimimo diena 
dedant šeštadienio mišparais Šv. P. M. 
prasidės iškilmingoji oktava arba Šili 
bus sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 

{ramento. Vakarais mišparai su įstatv 
(laidus garsus misijonierius tėvas Jon 
Lvincijolas, rytais ir vakarais sakys pa 
(pagarbinti stebuklais Šlovingąją Šilą 
lir sieloms skaistykloje atlaidus.

pripuola šeštadienį, rugsėjo 18 d. Pra- 
Gimimo bažnyčioj, Marąuette Park 

nių atlaidai. Per 8 dienas pamaldos 
7 ir 9 vai. suma su įstatymu Šv. Sak
inu Šv. Sakramento 7:30. Per šiuos at- 
as Jakaitis, M.I.S., Tėvų Marijonų pro- 
mokslus. Visus kviečiu į šiuos atlaidus 
vos Panelę Švenčiausią ir įsigyti sau

Kun. A. P. Baltutis, klebonas

EMIL DENEMARK INC-
- Vartoti; Karų Bargenai ------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARU

CICEROS ŽINIOS i ŽINIŲ - ŽINELĖS

Soutlicliieagiečiai visi kalba 
apie parapijos rudeninį pikni
ką, kurį .manoma, surengti 
rugsėjo mėnesį. Šį pikniką ža
dama turėti parapijos gražia- 
jne sode ir svetainėje. Rap.

Trijų metų sukakties proga 
rugpiūčio 30 d., Š. Kryžiaus 

j bažnyčioj atlaikytos gedulin
gos pamaldos už a. a. Stanislo- 

! vo Vaičkaus sielą.

PASINAUDOKITE IR PA- 
GELBĖKITE

Šįmet buvo daug lietingų ir 
šaltų dienelių. Dėl to daug re
ngtų išvažiavimų - gegužinių 
— piknikų sutrukdyta. Nepa
sisekimo turėjo ir “Draugo” 
piknikų rengėjų, kviesliai, da- 
rbininkai-ės. Daug darbo bu
vo įdėję renkdami “Draugui” 
išvažiavimus, gegužines, o ma 
ža pelno padaryta.

Kaip atsimenam, gegužės 12 
d. lijo, liepos 21 d. buvo per
daug karšta diena ir daugelis 
ežere turėjo vėsintis, rugsėjes 
2 d. vėl pasitaikė lietinga, ša
lta, ir vėl daug “Draugo” bi
čiulių, biznierių, rėmėjų ne
galėjo atvykti į Vytauto par
ką.

Dabar tikimos gražios, šil
tos rugsėjo 8 dienos. Tą die
ną' rengiamas linksmas išva
žiavimas į labdarių ūkį. Ten 
bus bendrai pagerbti visi vi
sų kolonijų katalikiškos spau
dos platintojai, “Draugo” a- 
gentai, “Draugo” piknikų <ia- 
rbininkai-kės, kviesliai, ‘Drau 
go’ bičiuliai, biznieriai, kurie 
visus “Draugo” piknikus rė
mė gausiomis dovanomis ir 
atsilankymu.

Kviečiami visi atsilankyti.
Rap.

Eidvvardas Kriaučiūnas rug
piūčio 21 d., grįžo iš Lietu
vos. Edwardas labai patenki
ntas kelione. Sako, Lietuvą 
dabar turės arti savo širdies.

Rugsėjo 4 d. po šv. Mišių 
ir palaiminimo Šv. Sakramen
tu, vaikučiai grįžo į mokyk
lą.

Iš atostogų grįžo ftv. Kry
žiaus parap. varg. VI. Daukša. 
Po vargonininkų seimo, be- 
abejo, dabar dar didesne ene
rgija darbuosis muzikoj ir su 
choru.

Gaila, kad “Labor Day” 
pasitaikė lietinga. Daugelis 
townoflakiečių negalėjo vykti 
į “Draugo” pikniką. Bet už 
tai, sako, kita proga atsily
gins dienraščiui.

Stotis T.O.F.L.

Serga Paukštienė. Įžymi Mo 
terų Sąjungoj, Chicagoj ir 
apylinkėj, veikėja, buvusi Ce
ntro Valdybos narys (atstovė 
Federacijos Tarybon) Marijo
na Paukštienė, kiek teko su
žinoti, jau kelinta savaitė kai 
serga. Ligonė randasi savo 
namuose: 4318 So. Maplewood 
ave. Sąjungietės ir Paukštie
nės draugės prašomos ją at
lankyti.

t CRANE

Ciceriečiai jau prisirengę 
prie savo rudeninio, Ir pasku
tinio šįmet, pikniko. Žinoma, 
piknikas bus labai įdomus. 
Rengėjai smarkiai dirba. Su
darė įvairi} įvairiausi progra
mą. Šeimininkės priruošė ska
niausių valgių. Kas tuos cice- 
riečius gali ir subytinti? Tik 
atvažiuokite rūgs. 8 d. į Vy
tauto parką, o pamatysit, ką' 
gali ciceriečiai.

Gerb. kleb. kun. H. J. Vai
čūnas, girdėjau, dar tebeser
ga, bet yra vilties, kad pikni
ke bus. Žinoma, klebonas jau
sis daug sveikesnis, jei mes, 
parapijonai, gerai surengsime 
pikniką. Tie rūpesčiai ir pik
nikai daugiausiai ir susargi
na klebonus. Rap.

Išvykto Kenoshon. Kun. A. 
Andriušis, M. I. C., naujai pa
skirtas klebonu Kenosha lie- 

i tuvių parapijon jau išvyko pe- 
Į rimti pareigų. Kun. M. Urbo- 
1 navičius, M. I. C., buvęs Ke
nosha klebonas užėmė Aušros 
Vartų parap. klebono vietą.

plėšimo vietą, “baidyklė” tuo 
tarpu apiplėšė kitą gazolino 
stotį 4419 N. Whippie St. 
“Baidyklė”, sako, boldapus 
daro apsisukus juodu, baltais 
langeliais blanketu.

Real estate ir personai tak
sai. Cook kauntės klerkas M. 
Flynn skelbia, kad miesteliuo
se už Chicagos ribų real es
tate taksai už 1934 m. bus 
3 nuoš. aukštesni, negu buvo 
1933 m., o personai property 
bilos bus 15 nuoš. žemesnės.

Nors klebonas kun. Vaičū
nas serga bronchitu ir guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, vienok 
rūpinasi parapijos reikalais, 
teikia savo padėjėjams Ir ko
mitetams apie Parapijos Re 
Union pikniką, kurs įvyks 
rugsėjo 18 d., Vytauto darže.

Netiktai duoda patarimus, 
bet ir kviečia visus parapijo
mis, visus ciceriečius, bulva- 
riškius ir čikagiečius rugsėjo 
8 d. atvykti į Vytauto daržą 
ir ten atnaujinti draugiškumą 
bei smagiai praleisti keletą’ 
valandų.

Nors ir seniai, seniai buvai 
priklausęs ftv. Antano parapi
jai, vis tiek nuoširdžiai esi 
kviečiamas ir būsi vaišingai 
priimtas.

Esi ftv. Antano parapijos 
rėmėjas-ja, mylėtojas-Ja, va
žiuok į “Re Union” pikniką 
8 d. rugsėjo, į Vytauto daržą.

Policija ieško “baidyklės” 
— plėšiko. Policija ieško gel
tonos spalvos automobilio ir 
juo važiuojančios ‘baidyklės’, 
kuri apiplėšė gazolino stotį 
3405 Addison St. Kuomet iš
šaukta policija pribuvo } api-

Forničiai šoks aukštyn. Sa
vaitėje tarp rugsėjo 30 ir spa
lių 5 d. Cbieagoj bus “Natio
nal Furniture Week”. Forni- 
čių krautuvėse matysime, kaip 
dirbama namams rakandai, 
kaurai ir t.t. Ale kas iki me
tų pabaigos nenusipirks savo 
namams reikalingi} fomičių, 
sausio mėn., 1936 m., formčių 
kainos pašoks aukštyn. Taip 
pranešė Roscoe R. Rau, vice 
prezidentas National Retail 
Furniture Sąjungos. Priežas
tis — pakilimas kainų ant me
džiagos.

Paliuosuota nuo kaltės. Ru
gpiūčio 13 d. Rutkauskų na
me, 928 W. 33rd St., įvyko 
tragedija. Nuo Rutkauskienės 
revolveriu smūgio per galvą

BUTCK ’SB. 5 Sednn 41. Trunk, garant. kaip naujas............ MAR
BUTCK ’85. Club Sedan su trunk. garantuotas ......................M25
BUTCK ’35, R Sodan 47. gra ran t uotą.a .......................... . . 87A5
BT’TCK '34, 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant.........................SS»5
BUTCK ’34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................... S8»5
BUTCK '33. 5 Sodan 67, tobulas, garant.................................... MAR
BUICK '82. S Coupe 96. labai pulkus, garart ................. A4AR
BUTCK '31. Sodan 9T. gero, tva.rkol.............................................. M9R
BUTCK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... I 9S
BUTCK '29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ........................... MAR
BUTCK '30. 7 Limo SeSI drat. ratai, eina O K ................. «22R
CADTT.LAC ’80 7 Sodan, pertalsvtns ........................................ «M»H
C6DTT.LAC 'JO. 7 Sednn. labai puikiam stovv ... »4AR
CHEROLET '30. 2 duru Sednn. Svarus mnžns knrns . . . . S22.R
nnnQE '28. R Sednn. žemnl apkalnuotas ............ ............ 3 85
POT>n '34. Cnnvertlble Coune. pirmos rflSIes .......................... A4?R
KUOSOM '29 5 Sednn. bėga O K .............................................. A AR
T,A SALLE '31. 7 Sedan, toobulam stovy ............................... <RAR
T.A SALLE '31. 5 Sednn. pulki vertybė......................................... A4AR
EA S AT.T,E ’SA. 5 Sodan. 6 drat. ratai ....................................MtR
T.A SALLE '29. 5 Sedan. drat ratai ......................................... »1AR
T.TNCOT.N 'SO. S Sednn. labai pulkus ............ MAR
NASH '32. 5 Sedap. geras mažas karas .......................... A2AR
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 duru. gero! tvarko.1 ............................... S22R

PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy' ................. AR7R
PACKARD ’Sl 7 Cnntom Sodan, gerai bėgantis ................... MAR
PACKARD '30, 7 Sedan. puikiam stovy ............................... M2.R
PTERCE '30, 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................... S1AR
PONTIAC '34. 4 Duru Sedan. kaip nauias ............................... A4AR

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

PAIEŠKOJ IMAT

i PA IEŠKAU VINCENT SMILING, 
kuria pirmiau gyveno Roaelande, rei-

! kale darbo. J,s pats arba kas žino 
i kur jis gyvena tuolaus praneškite 

R A Y, Tel. Prospect 7960.

RF.NDOV OFISAS

Išsirenduoin ofisas nut viršaus np- 
tickos Atsišaukite:

5100 Archer Avenue.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
V įso k Ine ROŠlee Insurance — Ugnies. Vmiilo, Automobilių.

Stiklu Ir UL

|OI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMŪ B-VĖS

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

BIZNIERIAI GARSINKITĖS
i; \<i l >; i:.i i, “DRAUGE”

A.»__

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 

Lietuviai Advokatai
4631 SOUTH ASHT.AND AVENUE 
Res 6515 S ROCKWELL ST 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 8 50tb AVE . CICERO 
Telepbnne- CICERO 6396__________

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
j LIETUVIS ADVOKATAS 
Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
i__________ Cbicago__________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Rtate Bank name)
Valandos kasdien nno 9 Iki 5 
Fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 lkl 9 
Telcfnsias CANai 117R

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnblic AOrtO

l


