
1

DRAUGAS
VTENINTELI8 TAUTINES IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRA6TIS AME
RIKOJE.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, RUGSEJO-SEPTEMBER 11 D., 1935 3c A 0 0 P 7

No. 214 So A 0 0 P T entered as second-class matter march ii. i»i«. at chicaoo. illin j8 under the aCt of marck s. utį Telefonas: Canal 7790

MIRĖ PAŠAUTAS LOUIS1ANOS 
SENATORIUS H. LONG

JO SALININKAI PESASI SU PRIEŠAIS 
UŽ PIRMYBę

BATON ROUGE, La., rug- ti Louisiana valstybės priešą 
sėjo 10. — Pašautas U. S. se kyje. Mirusiojo šalininkai no-
iiatorius Huev Long mirė r’ rasB 0° įpėdinį ir toliau
Į. i i* + n t 'palaikyti diktatūra. Priešailiandien anksti rytį Our La-

gi saukia, kad diktatūra turi
Hlv of the Lake ligoninėje. A- būt sugriauta ir visi mirusio-
pie 30 valandų ji, kovojo ,n,.o K|(,irtj diktatoriški įstaty
mirtimi ir pralaimėjo. į inai atšaukti. Mirusiojo prie-

Jam mirus, tarp jo šalinin- šai yra daugiausia turtuoliai, 
]<ų ir priešų pasireiškė riete- nes šen. Ixmg buvo vargšų 
uos už pirmvbę, kas turi bū-1 ir darbininkij užtarėjas.

FORDAS NUSISTATĘS 02 DIDESNI 
ATLYGINIMĄ DARBININKAMS

PRANCŪZAI IŠBANDO KARO MAŠINAS ŠIANDIEN IMSIĄ 
“ŪRADGO"RADIJD 

VALANDA
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AETAI-VOL XIX

PREM. MUSSOLINI MOBILIZUOJA 
VISA ITALDA

Jo delegatas Ženevoje boikotuo
ja tarybos komisiją

MAŽOSIOS VALSTYBES STOVI UŽ 
ITALIJOS BAUDIMĄ

LOS ANGELES, Cal., rug
sėjo 10. — “Fordo planas” 
yra tikresnis ekonominiam 
krašto gaivinimui kelias, ne
gu vyriausiojo teismo sugr
iautas kongreso aktas, parei
škia garsaus automobilių ga
mintojo H. Fordo sūnus Ed- 
sel Ford.

“Fordo plane” pirmųjų vie 
tų. užima, sako Edsel Ford; 
darbininkų atlyginimo klausi
mas. Darbininkai turi būt ap
mokami taip, kad jie galėtų 
žmoniškai gyventi, kad jie ga 
lėtų daugiau kų nusipirkti, 
kad turėjus kokių nors gyve
nimo patogumų. Jei pramonės 
nedidins darbininkams atlygi
nimo, jos turės užsidaryti, pa
reiškia Fordo sūnus.

KOMUNISTAI NORI “RAU 
DONĮJJŲ SEKMADIENIŲ”

DETROIT, Mich., rūgs. 10. 
— Vietos policija susekė, kad 
čia veikiantieji tarp automo
bilių darbininkų komunistai 
agitatoriai planuoja įvesti 
“raudonuosius sekmadie
nius.” Tas reiškia, kad visus' 
sekmadienius jie panaudos 
savo intensyviai propagandai, 
kadangi šiokiomis dienomis 
jie turi mažai progos susieiti 
su darbininkais, kurių daugu 
ma dirba nuo ryto iki vaka- ‘ 
ro. Jie mano, kad sekmadie- ' 
niais laimėsiu daug sekėjų.

Tuo tikslu tarp darbininkų

Ši nuotrauka jiadaryta per neseniai įvykusius 
Prancūzijos karo manievrus. Šiais manievrais prancū
zai išbandė mekanizuotas karo mašinas. Čia matomas 
vienas šarvuotas automobilis, o šalia jo ratuose pran
cūzas ūkininkas. Muliukas atrodo visai ramus prava
žiuojant tam karo siaubui. (Acme Photo.)

MYLĖTI BAŽNYČlį, TAI POLICMONAS IŠPAŽINO
MYLĖTI KRAŠTU !

Šiandien, nuo 3:30 iki 4:30 
vai. po pietų, iš radijo sto
ties \VEI)C, 1210 kil., ir vėl 
turėsime progos girdėti “Dr
augo ’ radijo valandos pro
gramų. Ši valanda pasižymė
jus lietuvių tarpe kaipo vie
na iš rimčiausių ir daugiau
siai pamokinančių lietuvių ra 
(lijo valandų.

Šiandien dainuos Aniceta 
Štunnaitė, West Sidietė, ku
rios malinus soprano balsas 
jau kelis kartus linksmino 
“Draugo” radijo valandos
klausytojus. Ir šį popietį ji je> Prancūzija išsišoka su nau mer8aičių. 
palinksmins klausytojus dai- ju planu, kad patenkinus Mus mobilizaeija bus vykdoma pra 
nuodama lietuviškas dainas. ' solinį. Ji siūlo tarybos skirtai ^JU8 karų. prieš Etiopiją. 
Taip gi dainuos duetų su L. komisijai, kad ji pripažintų Tai būsiųs Mussolinio įspėji 

i Labanausku. Be to, girdėsi-
jme ir Mikų Petruševičių,

T- . skleidžiami raudonieji atsišau,Kalbėdamas apie ĮSRA, Ed ... 
i • yi_‘ i j •• j kiniai*sel pareiškia, kad jis visados

ST. CATHERINE, Ont., 
Kanada, rūgs. 10. — Katali
kų savitarpės pašalpos sųjun- 
gos tarybos metiniam suva
žiavime Toronto - arkivysku
pas J. C. McGuigan kalbėda
mas pareiškė:

“Būkite geri katalikai, my
lėkite savo Bažnyčių ir per 
Dievo meilę pamilsite savo 
kraštų.”

NEPAPRASTAI ĮDOMU, 
JEI TAS TEISINGA

pagrindiniai yra priešingas, Policija seka raudonuosius
kad krašto vyriausybė kištųsi. ProPaKanllistus- Ir jienM ,ek3:
į privačių pramonių reikalus 
ir nurodytų, kas pramoninin
kams yra leistina daryti ir 
ko negalima.

“Mes nereikalingi vyriau-1 
[bes nurodymų, kų turime 
Įryti,” pareiškia Edsel. 

“Pramonė pati be jokios pa
šalinės pagalbos gali tvarky
tis taip, kaip jai yra paran
kiau ir tinkamiau.

“Štai 40 valandų savaitės 
darbas jau vykdomas. Jei pa
sirodys, kad pramonei bus 
naudinga 30 valandų savaitės 
darbas, tas bus įkūnyta.”

E. Ford sako, kad artimoj 
ateityje bus dirbami automo
biliai su inžinais ne priešaky
je, bet užpakalyje. Tos rūšies 
automobiliai bus be purtymo 
ir juose nebus nepakenčiamo 
žibalo kvapsnio.

gerai, kada jie paklius polici-' 
nių autoritetų rankosna. Jie, 
turės atsakyti už sųmoningų | 
darbininkų kurstymų prieš gy|. 
vuojaneių tvarkų ir prieš kr-, 
ašto vyriausybę ir už sovietų 
Rusijos raudonųjų valdovų 
aukštinimų.

RADO PUSGYVI LENKĄ!

23 ALBANIECIAI NUBAU
STI MIRTIES BAUSME

Vakar, rugsėjo 10 d., po 
pietų lietuvis cicerietis Jo
nas Butas, 1312 Cicero avė., 
eidamas per Marųuette Par
kų, prie 69 ir California, pa
stebėjo krūmuose gulintį žmo 
gų, kraujuose paplūdusį. Jis 
pašaukė policijų, kuri nelai- 
mingųjį tuoj paėmė į Šv. Kry 
žiaus ligoninę. Ten jis tuoj 
pasišaukė kunigų.

Vėliau policijai pasisakė, 
kad jis esųs Motiejus J. Pal- 
czynski, lenkas, vedęs, gyv. 
4832 So. Hermitage avė, esųs 
mėsos orderių išvežiotojas,

T/ONDONAS, rūgs. 10. — ,29 metų amžiaus. Jį peršat 
Žiniomis iš Albanijos, 23 ai- tų išmetė iš automobilio, ku-

MIAMI, Fla., rūgs. 10. — 
Apie 300 karo veteranų, dir
busių vyriausybės viešuosius 
darbus, žuvo viesulo laiku 
Floridos iškišuliuose.

Prez. Rooseveltas įsakė iš
tirti, kaip tas galėjo įvykti 
Vyriausybės valdininkai išsi
teisino ir išteisinti. Tai, esu, 
buvęs toks tų nelaimingųjų 
likimas.

Pašaliniai gi asmenys ran
da, kad karo veteranai iš kal
ifo buvo patyrę apie atūžian
tį uraganų ir jie rei
kalavo pas stovyklos civilinį 
viršininkų, kad jis imtųsi sau 
gurno priemonių. Tačiau jis 
to nedarė. Ir kada veteranai 
ėmė grasinti, kad jie sava va
lia apleisiu stovyklų, kad gel
bėtis, viršininkas į tai atsa
kė, kad panaudosiąs durtu
vus. Karo veteranai pasida
vė drausmei.

Tas pat gi viršininkas prieš 
atūžiant viesului savo žmo
nų ir vaikus pasiuntė atvan- 
gion vieton ir paleido savo 
ofiso tarnauto jus, kurie pas
pruko toliau žeinynan.

Rugp. 21) d. vakarų ties a- 
lude, 721 E. 75 gat., nužudy
tas jaunas advokatas Coch- 
rane. Žudikas paspruko. Kai 
kam teko matyti, kad tuo žu
diku turėjo būti koks polic- 
inonas.

Uniformuotos policijos vir
šininkas, kap. J. Prender- 
gast, paskelbė, kad jei tai 
padarė kuris policmonų, tai 
būtų geriau, kad jis pasisa
kytų, kadangi vistiek jis fyus 
surastas. Viršininkas plana
vo, kad visos pietinės mies
to dalies visi policmonai pa
sisakytų, kur ir kaip jie pra
leido rugp. 20 d. vakarų.

Naujas policmonas J. O’Do 
nohue, 28 m. amž., vakar tad 
ir išpažino, kad jis nušovė 
Cochrane ir paspruko apim
tas baimės. Su juo kartu bu
vo kitas naujas policmonas.

Abudu suspenduoti ir už
daryti.

MEKSIKOJ ŽUDOMI 
KATALIKAI

MEXIC0 CITY, rūgs. 10. 
— Žiniomis iš Tabasco, poli
cija suėmė senyvų katalikų 
kunigų (M. Aguado, Tamulte 
miestely.

Susibėgę gyventojai reika
lavo, kad policija paleistų ku
nigų. Policija atsakė šaudy
mais. Nužudyta du vyrai ir 
vienas berniukas.

MIRĖ KATALIKAS 
RAŠYTOJAS

baniečiai nubausti mirties 
Imusme už sukilimus.

Prieš keletu dienų apie 15

riame važiavo vyras ir mote
ris. Lenkas beturįs 2 kulkas 
pilve ir 1 kulka arti širdies, i

asmenų buvo nubausta mir- į Pašautasis bile valandą gali I 
ties bansme. mirti. i

Chicagos parkų distriktui 
reikalinga apie 50 naujų po
licmonų. Apie 20,000 jaunų 
vyrų padavė aplikacijas.

ST. PAUL, Minn., rūgs. 10. 
— Mirė žymusis katalikas ra
šytojas W. F. Markoe, 84 m. 
amžiaus.

Velionis buvo sūnus paro
jusio Katalikų Bažnyčion ep- 
iskopalų dvasininko W. Mar
koe.

ITALIJAI SIŪLO ETIOPI- E0MA’ru^ 10 - "ik,atorius Mussolini pasirengiaJOS MANDATA galimiems visokiams įvykiams
_______ Europoje. Paskelbė, kad arti-

ŽENEJVįA, rūgs. 10. — Ne- iniausi»> ateitį bus paskelbta 
paisant to, kad Italijos dele- vĮ8o krašto militarinių ir ci- 
gatas atsisako duoti žodį T. vienių, pajėgų mobilizacija. 
Sųjungai, kad Italija kokį lai Bus Plukta apie 20 milijo- 
kų nesukels karo rytų Afriko nlI v^nb moterų, berniukų ir lo Pranam;. iSoJSnVo mergaičių. Spėjama, kad Si

smuiko virtuozų mokytojų, ]įnįo militarinei kontrolei. Pr
kuris pagros gražių lietuviš- 

!kų meliodijų. Jis taip pat 
pritars p-lės Sturmaitės dai
noms.

Italijai mandatų Etiopijoje, i nias» kad T. Sąjunga, arba 
t. y. Etiopijų paduoti Musso- pavienės valstybės, nesikištų 

į Italijos reikalus.
Ši tautos mobilizacija bū

sianti atlikta dramatiškai. Sk-
ancūzija tai daro tuo sumeti 
inu, kad patenkinus Mussoli-

Be kitko* bus dar visokių | Diktatorius Mussolini kol 
įdomių pranešimų. Bus įdo-^ag. dar nieko nesako apie šį

nio ir jo valdomų fašistų le-,irtą dienų vienu žygiu viso 
gijonų ambicijų. .krašto gyventojams bus pra

nešta varpais, švilpynėmis,

mu ir naudinga pasiklausyti.

MONS. MUENGH BUS 
KONSEKRUOTAS VY

SKUPU SPAL. 17

būgnais ir įvairiais skamba-
, lais, kad fašistų valstybė rei- sumanymų. Matyt, jam tas .... . . . ,i i . a- , m »• , • kalauja tautos vieningo susi-yaq bonbuino i Tinlro I QP1Q11 Lrl_ • . ...

burinio. Kas gyvas, ir vaikai 
nuo 5 metų amžiaus, turės 
dumti iš namų į nurodytai

pakankamai tinka. Tačiau ki
tos valstybės šaltai atsineša 
į tai. Jei komisija pripažintų 
šį sumanymų ir jei Mussolini 
tuo pasitenkintų, tuo būdu bū 
tų padaryta nepataisoma po
litinė klaida. Tada bile kuri 
didesnė valstybė tuo keliu

vietas. Namie pasiliks tik se
neliai.

Taip susibūrę į centrinius 
punktus vyrai ten pasiliks i-MILVVAUKEE, Wis., rug

sėjo 10. — Paskirtas Fargo 
! vyskupijos vyskupu mons. A.
J. Muench, LL.D., vyskupu
čia bus konsekruotas spalių . ,
m 17 d Gesu bažnyčioje elgtlS’ k° gera nebūtU Kabina guiiarės kariuomenės
Apaštališka, delegatas J. Vai tikStis pasauly “ sliI’rMni' 

kraštai išnovytų visus silpnės

„ ...... . ki vidunakčio, o moterys irstengtųsi užgrobti lnle kuria’) ...., e vaikai vakare galės grįžti na-
inažesnę valstybę. mo.

Jei T. Sųjunga taip galėtų ši mobilizacija nelies re-

stvbėms, Jo Eksc. A. G. Ci- 
cognani bus konsekratoriuin. 
Konsekratoriui du pagalbTnin 
kai vyskupai dar nepaskelbti.

LENKŲ VYRIAUSYBE PA
TENKINTA RINKIMAIS

niuosius.
Žiniomis iš Addis Ababa, 

Etiopijos imperatorius pasi
rengęs iki paskutinųjų ginti 
krašto nepriklausomybę.

ŽENEjVA, rūgs. 10. — T. 
! Sąjungos tarybos skirta ko
misija neranda priemonių, 
kaip patenkinus Mussclinį ir 
jį atitraukus nuo jo pasiryži
mų prieš Etiopijų. Mussolini 
atmeta visus sumanymus ir

NENORI SKELBTI KON-1 tai tuo pagrindu, kad niekas 
STITUCIJOS ŠVENTES J nesikištų į Italijos reikalus.VARŠUVA, rūgs. 10. —

Lenkų vyriausybė paskelbė, 
kad sekmadienį seimo rinki
muose dalyvavo 46.5 nuoš. iš 
13 milijonų gyventojų. Rinki
mų sąrašuose buvo tik vieni . . _ _
vyriausybės kandidatai ir jie,Hoyneria . tai Rak°|tikrųjų Mussolini reikalauja,

Cbicago majoras Kelly at
sisako išleisti atsišaukimų dėl 

“krašto konstitucijos šventės

I , ___
Toliau pasirodo, kad Mus

solini ima net boikotuoti T. 
Sąjungų. Minėta, komisija kv
ietė Italijoj delegatų, kad jis

šio rūgs. 17 d. Gubernatorius jar^ saVo nuomonęt ko į§

majoras, ir to pakanka.“išrinkti.” Tad vyriausybė y 
į, ra patenkinta rinkimų rezul- 
tatu. i . *r? daugiausia respublikonai

Autoritetai praneša, kad 
rinkimų dienų areštuoti riau
šininkai (vyriausybės priešai) 
bus aštriai baudžiami.

Konstitucijos dienų rengia
kad išvengus karo. Delegatas 
atsisakė atlankyti komisijų.

Savo keliu T. Sąjungos su
važiavime mažosios valstybės

LENKAI PRAŠO SAVQ 
DEZERTYRUS

MOSERIS VĖL TILŽĖJE ; reikalauja, kad taryba laiky- 
tusi Sąjungos statutų, kad ji

KAUNAS. Nącių fueh- paskelbtų Italijai bausmes 
reris Moseris, davęs savo lai- (8ankcįjas) už nenorėjimą tai 
ku įsakymą nužudyti Je™tį,‘kinti„ gražinoju su Etiopija.
is Vokietijos gilumos dabar praircūzija ir Anglija ypač 
vėl atkeltas į Tilžę ir gavo j)rie$įnaHį iškelti bausmes, ka 
aukštą vietą miesto magistrą- dangi Mussolini grasina ka
te. Kartu Moseris atsistoja ir ru ^fažosios valstybės parei

KAUNAS. — Atitinkamos 
lenkų įstaigos nori pasikeist
su Lietuva kaliniais. Jos įtei-i^808 propagandos prieš Ine- fjjjat kad jjB negali grasinti 

karu visam pasauliui. Tai tik 
akių muilinimas.

kė Tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui kelių šimtų as
menų daugiausia dezertyrų, 
sąrašą. Už savo pabėgusius 
kareivius lenkai siūlo visą 
eilę lietuvių, kalinamų Len
kijos kalėjimuose.

tuvą pryšakyje.

ORAS
Vakar sudegė medžio sande 

CHICAGO IR APYLIN- lis, 9838 So. Western avė., 
KĖS. — Šiandien giedra ir EveTgreen parke. Nuostolių 
kiek tai šilčiau. būsią apie 25,000 dol.



I

DBAUOAS

“DRAUGAS”
LITIIUANIAN DAILY FB1KNB

rubllMhud Jiuily. Ek<*<*pt Sunduy. 
SUHSCItlITlONN: One Y.ur — 16.00; Slx Monlh»

— *3 50; Threu Moiitho - »2.0u; One Monlh 75c.
Kurope — One Tear — ,7.00; SU Montho — ,4.00; 
Copy — .03c.

AdverllaiiiH l» “DHAUUAH" b ringu bent resultn. 
Advertlslng ratus on appllcalton.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

8kelblnių kuinus prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiums ir korespondenlanis rafttų negrąžina.

Jei nepraAoma tai padurytl ir neprlsiunCiuma lain tiks
lui palto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet. 
Iftelna kasdien, ‘(skyrus sekmadienius

PftENl’MERATOS KAINA; J. Amerikos valstybėse: 
Metams — ,6.00. Pusei metą — <3.60; Trims mėnesiams
— ,2.00; Vienam mėnesiui — 74c. Kitose valstybėse

-----  “ — ,4.00.prenumerata: Metams 
Kopija — .08c.

,7.00; Pusei metų

DIENOS KLAUSIMAI

KRUVINI RINKIMAI LENKIJOJ

Praėjusį sekmadit nį Lenkijoj buvo at
stovų rinkimai į Seimų. Tai buvo pirmi rin
kimai po priėmimo naujosios Pilsudskinės 
Konstitucijos.

Kadangi ta konstitucija ir rinkimų sis
tema netikusi, tai rinkimus boikotavo visos 
tautinės mažumos ir pačių lenkų tos parti
jos, kurios neina su valdžia. Žydai, žinoma/ 
norėjo rinkimus boikotuoti, bet bijodami pe
rsekiojimų, ėjo balsuoti. Visi valdininkai tai
pgi turėjo eiti balsuoti. Pasekmės buvo to
kios, kad, kaip pati valdžia pripažino, tik 
46 nuoš. balsuotojų tėjo balsuoti.

Rinkimų dienų buvo daug susirėmimų 
SU policija. Keletas žmonių nukauta, daug 
sužeista ir dar daugiau areštuota.

Rinkimų nepasisekimų valdžia aiškina 
tuo, kad oras buvo blogas. Rinkimų diena 
buvo lytinga, o kalnuose net snigo. Vaišu 
voj buvo tokių miesto dalių, kur žmonės 
visiškai nebalsavo.

Lenkijos vyriausybė visgi reiškia pasi
tenkinimų rinkimais. Kų-gi kita sakys!

PAŠAUTAS SENATORIUS LONG MIRĖ

Hearstas su suvo laikraščiais varysis prie į 
to, kad bolševikų organizacijos įstatymais 
būtų paskelbtos nelegalėmis, kad bolševi
kams būtų atimta laisvė spaudos, misiriu- I 
kimų ir žodžio.

Bet kovai Nu bolševikiniu judėjimu Htar- ' 
sto minėtų priemonių neužtenka. .Juk minė
tas priemones vartojo ir euras. Be mi’.itų 
priemonių reikia dar kito ko.

Kad sumažinus bolševizmui dirvų, tai 
reikia bedurbius suimti į darbus ir mokėti 
jiems žmoniškas algas. įteikia panaikinti

Ad. Raulinadtis

Užsienio Lietuviai ir Lietuvos Aspiracijos
(Paskaita I-jam Pasaulio Lietuvių Kongresui, įvykusiam 

1935 m. rugpiūčio mėn. 11—17 d.d. Kaune)

Lietuvių tuuta, istorijos sma pročiams įsišaknyti. Nesistebė- 
rkiai nuskriausta ir pamoky- kini tat, kad po poros šimtnie- 
ta, ir šiandieniniame savo pa- čių nuo galingosios Lietuvos 
dėjime gali tikėtis pagerinti luikų, jau Lenkijos ponui pra
buvo būklę ir užtikrinti ateitį dėjo ir ligi šių laikų nenurim- 

nuo 
(od

graltų politikoj. O kų duio toje kiypt\je įap(Įa|lia gyvastinga tau- sta svajoję apie Lenkijų 
Hearsto ir kiti kapitalistiniai^ laikraščiai i tįnju susipratimu ir sava tau- Juodųjų ligi Baltijos jūrų 
Kaip smaugiami jie saukė prieš NRA, kinų kultūra, tapdama atspa- niorza do niorza); juk nuo 
dūrė pastangas suimti ko didžiausių bėdai- • vjsĮ<aH1> Įje išimties, kas Jogailos ligi Pilsudskio pavy-
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Lietuvos durpės. Sakoma, kad durpės, tai Lietuvos tur
tas. Durpių dubar Lietuvoje daug kasama ir jos labai geros 
yra kuras, kuriomis daugelis gyventojų naudojasi, vietoj ma
lkų ar anglių.

bių skaičių į darbus ir kuri žiūrėjo, kati 
būt žmoniškos algos mokamos. Šaukė tol, 
kol NRA buvo atšaukta. Tie laikraščiai taijs 
gi šaukė, kam didžturčiams mokesčiai ke
liami, o kai visokie sales taksai darbinin
kams įvedami, tai tų jie giria ir ramina 
žmones, kad girdi valdžia be įeigų negali 
užsilaikyti.

svetima. zdingiausiai jų valdo lenkiš
kos kultūros lietuviai, kurių 
sentėvių Kardas praskynė ta.-.Lygiai gajus ir sveikas tu

ri būti mūsų tautos kamienas .. , . . ....
laisvoji savoje valstybėje ri ,as* *’akak>‘* teorija tebū- tunų simpatizuoti - Įsimylėti, jiohtines ir visuomenines su

Louisianos valstijos diktatorius ir .Jung. 
Valstijų senatorius Long buvo pašautas ir 
Vienų dieną pasikankinęs, mirė.

Senatorius laing yra kilęs iš biednos 
šeimynos, bet politikoj tai buvo gabus. Jau
nas būdamas, savo valstijoj |>asiekė to, kad 
buvo jos pilnu valdytoju. Paskui buvo iš
rinktas į Jungtinių Valstybių senatų ir Iš
garsėjo ne vien po visų Amerikų, o ir po 
užrubežius. Juo buvo susiįdomavę kitų ša
lių vyriausybių nariui ir šiaip žymūs asme
nys. Bet štai kulka padaro galų šiam pasi
žymėjusiam veikėjui.

Senatorius Lorj buvo gan progresyviš- 
kas ir kapitalistai jo be galo nekentė. O 
jis turėjo ir gabumų ir ambicijos patekti į 
Baltuosius Kūmus. Prieš pat mirtį jis buvo 
tik kų užbaigęs knygų antgalviu ‘‘Mano Pir
mos Dienos Baltuosiuose Kūmuose”. Jisai 
įsivaizduoja save išrinktu Amerikos prezi
dentu. Jisai skelbia, kokie asmenys būtų į- 
ėję jo kabinetan. Dabartinis prez. Roosevel- 
tas būtų skiriamas laivyno sekretorium, bu
vusiu prez. Jlooveris — komercijos sekreto
rium, Al. Sniitb biudžeto direktorium, Agri
kultūros sekretorių paskirtų farmerių orga
nizacijos. Tai pusėtinas margumynas, labiau 
komiškas, negu raudonas. Kapitalistai, vie
nok, jį laikė už labai rndikališkų.

{Senatoriui Longui mirus, ne vien Loni- 
nianos valstija nueis kitais keliais-, bet kei
sis ir bendras Amerikos partijų nusistaty
mas. Atžagareiviai dabar bus drųsesni.

ĮSTATYMAI PRIE* BOL8EVIKU8

nie mums mokytoja ir savo ir jau nejučiomis pradedame lygas ir tuo užkartant kelių 
pavyzdingais žygiais ligi Ma- jo pėdomis eiti (prisiminki- kliūtinis iš svetimųjų kultū- 
skvos ir nepavyzdingu apsi- nie ,lliisų bajorus), o ypač, rų, o ypač slaviškosios, ku^ 
leidimu tautinės kultūros sri- tai—-tlur liūdniau—net pašte- dar ir šiandien mus moko gr« 

ss 1 j bėkime ir šiandien. Kiekvie- I10I'čti dideliu ponu būti,
kultūros ir tradicijų saugo- Mieli viso pasaulio lietuviai na svetima naujiena pas mus , “kalP anais “laimingais’’ ca- 
toja arba aristokratija; lygiai ir lietuvės, tu, lietuvių tautos lengvai prigyja; kas svetima, i o laikais”, o ponu būti, tai 
gyvastingos ir gajos turi būti kamiene ir šaknys savoje vai- tai geru, o kas sava, tai pras-- re,skia nieko nedirbti ir di- 
ir lietuvių tautos medžio šak- stybėje, ir jūs, šaknelės ir drie ta ir net bloga. Čia ir glūdi helius pinigus imti... 
neles, driekai — užsienio lie- kai, išsidraikę po visų platų- dar toji mūsų tautos tragedi-, Pakaks pūdyniauti mūsų 
tuviai — vistiek kur jie be- jį pasaulį! Kai ūkininkus pa- ja: nuo čia ir turėtų prasidė-1 tautinės kultūros dirvonams! 
būtų Tik su sveiku kamienu, lieka vienai vasarai dūlį lau- ti pirmosios ir stipriausios | Laikas pagaliau sistematingai 
stipriomis šaknimis ir gajais i ko papūdymauti, tai paskiau, musų visų, o ypač. laisvosios pradėti visos tautos bendro- 
gyvastingais driekais medis sėdamas tame pūdyme rugius Lietuvos, aspiracijos. Čia rei-.niis ii vieningomis pastango- 
ne tik gražiai žaliuoja, klesti, arba kviečius, du kartu aria'kia darbo ir dar kartų darbo; į mis arti ir akėti tuos per si- 
bet ir stebuklingai auga, ke- ir du kartu akėja, nes tik taip darbo sisteniatingo, patva- i mtiuečius svetimybėms apžė- 

l’aip ir su tauta. Tat jis įgali pūdymaujant įsiga-Į raus, vieningo visomis kultū- lusius pūdymus. Prisiminki- 
' ros kryptimis ir, sakyčiau, su me pav., kai ūkininkas valė

gyvenanti tautos dalis; lygiai 
gajos šaknys — Lietuvos val
stybės ir tautos vadovybė, jos 
kultūros kėlėja - inteligentija,Tai mat nuo kur kova prieš bolševizmų 

turėtų prasidėti, o to kapitalistai nemato ar ta busimoji lietuvių tautinės 
nenori matyti. Tikisi, matyt, vien cariškomis
priemonėmis bolševikams kelių pastot.

NACIAI PRIEŠ AMERIKĄ

Vokietijos naciui iki šiol buvo palankūs 
Amerikai. Bet dabar nacių spauda pradėjo 
vanoti Amerikų. Tam atsirado svarbi prie
kabė.

Mat Nevv Yorke teisėjas Brodskv ištei- 
i sino penkis asmenis, kurie buvo kaltinami

nuplėšime vokiečių nacių vėliavos ant laivo lo3a-
; Bremen. Nuo stiebo nuplėšę tų vėliavų, į,ne- nekartokime istorijos klaidų! ,Įėjusias piktžoles. Ir apskii- _
1 tė į vandenį. Teisėjas, kaltinamuosius patino- A,flsU garsingasai Gediminas tai, — kai mes kokį nors dar-1 tempu (kurio taip mums trū-1 savo dirvų po Didžiojo karo.
Klodamas, išsireiškė, kati nacių svastika yra ir 3° ilM'diniai Kęstutis ir Vy-! bų pavėliname, tai turime *im- j ksta), 

j ne kita kas kaip juodoji piratų (jūrų plėši- tautas buvo narsus kariauto- ti jį su dviguba eneigija.ir, 
kų) vėliava, — “black flag of piraev, o jai, gudrūs strategai, sumanūs 1 tempu dirbti, ypač susidarius
Hitlerio režimas 
lization”.

Suprantama, kad tai labai skaudus už- tautinių tradicijų saugotojai, rims, arba paskirti tam dar- 
bui milžiniškų energijų, kad Į 
tos kliūtys persilpnos taptų, 
arba ir viena ir antra nuveik
ti drauge. Taip ir su tautine 
kultūra. Istorijos pamokyti 
mes turime užkirsti kelių sų-

tautas buvo narsūs kariauto- ti.TI"
piraev,

esųs “a revolt against civi- valdytojai, bet nekoki tauti- kliūčių. Mes turime: arba pir- 
nės kultūros ugdytojai, savų miausia užkirsti kelių kliū-

gavimas. Nacių vyriausybė, įsižeidusi, pro
testavo už tai VVasliingtono valdžiai, o na
cių spauda pradėjo atakas prieš Amerikų.

Dėl naujo vokiečių nacių susierzinimo /,ais iietuvių tautos žydėjimo 
mums nėra reikalo jiems reikšti užuojautos. |aiĮ<ai:<) ktula Lietuvos valsty- 
Juo daugiau naciams susierzinimų ir bėdų, 
tuo geriau nuo jų kenčiantiems žmonėms.

LIEKA PC SENOVEI

Kai pasklido žinia apie Lietuvos minis-

Tiesa, mūsų istorikų ši sri
tis mažai ištirta, bet jau vie
nas tas faktas, kad gražiau-

bė viešpatavo nuo Baltijos iki 
J tusiųjų jūrų, nevengta savo 
pavaldinių - gudų kalbos ir 
net rašto... Pakanka tik pava
žiuoti aplink Vilnių arba net

susidarant tinkamas (Tęsinys ant 3 pusi.)

moningai ar nesąmoningai dar pQ SV|ETą PASIDAIRIUS gromatą Jo Emi

terių kabineto atsistatydinimų, tai galima Latvijoje už Daiigavpilio, ne-i

ir dabar į mūsų tautų besi
skverbiančioms svetimybėms; 
bet tai mes galėsime lengviau 
padaryti tik tuomet, kai niū-

toli latvių, rusų ir lenkų ru- 
bežiaus, apie Indricų. Skais
tų, ir pamatysime, kad tų is
torinę klaidų ne vien Liubli
no unija padarė, darė jų ir 
Lietuvos žydėjimo laikai. Mi
nėtose vietose dar ir dabar 
tikrų lenkų nelengva surasti^ 
bet jų esama, ir dar kiek, nes

u gyvenime bus kuo pasiva- , , ‘ ,- 1 nedegant pypkes, mano akv
duoti — bus pasivaduojama

niinencijai pre-
------- -— 'zidentui.....

Prisiskaičius “Drauge” ap Baltrus. Ne Eminencijai, 
rašymų apie viso svieto lie- sakyk, ale Ekscelencijai, 
tuvių kongresų Kaune, vakar, į Jurgis. Eminencijai, Iki a-

Hearsto laikraščiai vis griežčiau nusi- 
atato prieš bolševikus. Nurodinėja, kad A- 
merikos visuomenė neturinti ramintis tuo. 
kad Amerikoj bolševikų mažas skaičius tesųs. 
Nurodo, kad Rusijos caro sostui griuvus, 
bolievikų Rusijoj mažiau tebuvo, negu da
bar jų yra Amerikoj. Ir dabar Rusijoj bol
ševikai nesu skaitlingi, o laiko milžiniškų 
kraštų vergijoj. Todėl, rašo Hearsto laikraš
čiai, Amerika turi aj7«ižifiiėti ir apsisaugoti 
kol dar nevėlu. Ateinanti Kongresu sesija, 
rašo Hearsto laikraščiai, turi atsiibiot’ lei
dimui antibolševikiškų įstatymų

buvo daleisti, kad įvyks pamatinių permai- į 
nų. Taip neatsitiko. Iš kabineto išėjo tik 
žemės ūkio ir vidurinių reikalų ministeriai.

Naujas vidurinių reikalų ministeris yra 
gen. Čaplikas, o naujas žemės ūkio ministe
ris — Putvinskis.
Kiti liko tie patys.

Reiškia iš kabineto išstojo tie ministe- 
riai, kurie buvo surišti su neseniai įvyku
siais sodiečių susirėmimais Kauno apylin-1 katalikai gudai kone visi pa- 
jjgj ■ liokais save vadina, nors dau-

Amerikos lietuvių laikraščiuose ne kartų ,kalba tik gudiškai; o 
buvo užsiminta apie Lietuvos lito nupigini- į drauge, kaip ir musų sulenkė- 
mų. Buvo sakoma, kad jei Anglija ir Ame- 3? miestelėnai, neapkenčia lie- 
rika matė išrokavimo savo pinigų vertę nu- /avių dažnai bjauriau už tik- 
mušti, tai kodėl Lietuvos vyriausybė nega- 'uosius lenkus. Panašių atsi- 
lėtų tų pat padaryti. Bet matyt Ivietuvos yfa 'r su pačiais lie-
vyriausybė yra griežtai nusistačiusi lito ver- tuviais, nors žymiai rečiau, 
tės nekeisti. Taip pasakė ininisterių pirmini- ,Tuo tarpu likę ir dabar tik- 
nkas Tūbelis įm» permainų kabinete. rie3‘' baltgndžiai daugumoje su

____________ tikraisiais lietuviais sugyvena
Senatorius Pat Harrison, apvažinėjęs žy- gražiuoju. Ar dar reikia ge- 

1 inių .Jungtinių Valstijų dalį, sako, kad pra- ''esnės ironijos.'! Kur kalbini- 
uionės ir biznių stovis gerėja. Kad bizniai ir nkų, archeologų ir istorikų ži 
Įiramonė gerėja, tai valdžiai daugiau įplau- niomis anais laimingaisiais 
kia taksomis. Jisai sako, kad kaip tik kraš- lietuvių tautos ir valstybės lai 
tas bus normaliame stovyje, tai valdžia tu- kuis buvo Įiats lietuvių židi- 
rės tiek pajamų, kad be vargo išmokės sko- nys, ten dabar susiėjusios ke- 

| las. lios kultūros ir net kalbos pe-
♦ • • reiti. Ir nenuostabu: laisva

(’levelamle, Obio įvyko susirėmimas tarp valia mums pasidavus baltgu-
streikuojančių prieš mėsos brangumų ir po- džių įtakai, nesunku buvo ir
licijos. Nesusipratimai įvyko, kai pikietnin- lenkams gražiuoju įsiprašyti, nikas — Dariaus ir Girėno 
kai prie bnčernių ragino kostumerius nepir- yi«č. anais kultūrėjimo ir kri- žygis. ų
kli mėsos iki neatpigs ant 20 nuoš. kščioninimo laikais, o įsipra- Kitaip yra su tautine kul-Į Užtenka, kad darbavos, dar

* * * šias ir mūsų bajorijoje, jsigy- tūra. Ji susijusi su kasdieni bavos ir darbavos. Vilniui va
Aveicnrijos piliečiai balsavimo būdu nu- venus lenkų tradicijoms, dar

sprendė, kad šalies konstitucija nebūtų kol- lengviau ir rusų ir vokiečių, 
eiama. ’ ar tai kultūrai, ar tai bent pa

sava tautine kultūra, savais 
tautiniais papročiais ir Lietu
voje ir užsieniuose. Vadinasi, 
pirmoji mūsų pareiga, atseit 
ir aspiracija, apjuosti visų į 
lietuvių tautų viena savo tau
tine kultūra.

nų kartų per radijų girdėjau 
»e tarpe Jurgio ir Baltraus taip vadinant Lietuvos prezi
išėjo tokia šneka:

Jurgi* Pasakyk man, kam
labiausia apsimokėjo važiuo
ti į viso svieto lietuvių kon

gresų senan krajunl
Baltrus. Kam! Gi Hartfor

do Čekanauskui. Prezidentas 
Kęstutiškos karingumo dva už nuopelnus Lietuvai jį ap-

dentą.
Baltrus. Sakau, rašyk Eks

celencijai.
Jurgis. Eminencijai. 
Baltrus. Durnas tul 
Jurgis. Tu durnas. Advoka

tas geriau žino.
. . . . , , Baltrus. Na, orait. Tegul

MOS mums netrūksta ir nepn- (dovanojo Didžiojo Lietuvos^ j ; d Taigi

tu Eminencijai rašysi?
Jurgis. Rašysiu Jo Eminer

truks. Tai rodo įvairus suki
limai, bažnyčios kovos dėl pa
skutinio tautybės turto — ka-

Kunigaikščio Gedimino ordi
no palydo garbės ženklu.
' Jurgis. Kas jis per vienas?

lbos, tai vainikuoja Širvintų Man visai negirdėtas žmogus. ( 
ir Giedraičių kovos už nepri- Kokių nuopelnų jis Lietuvai 
klnusomybę, Dariaus ir Girė- i padarė?
no žygis (Eel. Vaitkaus) ir Baltrus. Jis 1919 m. Uste-
dnugelis smulkesnių žygių žy
gelių namie ir svetur. Labai

ry, Mass., suorganizavo lietu 
viską batalijonų iš 250 vyrų

klysta naujojo teutono įžūlūs jr “itin daug yra pasidarba- 
generolai, vildamiesi sti viena ivęs Lietuvai kovų už jos ne- 
divizija mums visiems gerai j priklausomybę metu.” Taip 
pažįstamų “kultūrtregerių” rašė “Lietuviškas Aidas.” 
jHTjoti mūsų tautos židinį —j Jurgis. Tas Imtalijonas Inu
laisvųjų Lietuvę. Kęstučio ir 
Vytauto kraujas mumyse nė
ra miręs, jį atgaivino tos silp
nai apginkluotos kuopos prieš 
lenkiškas divizijas reguliarios
kariuomenės nrie Giedraičių, ten darbavos; 
jį sustiprino amerikiečių vai- Hartforde.

Jurgis. Kų jis darbavos?

k rajuj Berinonto 
džernianus, Imlšavikus ir pro- 
šepanus ?

Baltrus. No. Batalijomis 
buvo Ustery. Ir Čekanauskas 

darbavos i r

►ė senam

cijai Lietuvos prezidentui, 
kad Jokių ordinų didelį liodų 
į Amerikų atsiųstų, ba aš ži
nau šimtus lietuvių, kurio ' 
Amerike tvėrė draugijas, 

, parapijas, spulkas, lėkio — 
redagavo gazietas, darė Lie
tuvai nuopelnus, o šiandie jie 
ne tik be medalių, ale ir be 
onorų, kokį yra gavęs Čeka
nauskas už batalijono sutvė
rimų. Sulig mano rokundos, 
čia tų ordinų dalinime ant 
vogų yra dedami ne žmonių 
nuopelnai, ale kokia tai pa- 
litika. Aš beeinu!

Baltrus. Kų darbavos.

niu tautos gyvenimu, su viso duoti skyrių sutvėrė ir yra
pasaulio gyvenimo eiga. Gana 
pradėti pernelyg kų nors sve

jo prezidentas.
Jurgis. A, šitaip. Rašysiu

Baltrus. Čia tavo teisylė, 
Jurgi. Rašyk grornatų Lietu
vos prezidentui apie tai. O 
jei reikės, aš dar pasviečy- 
siu, kad mes Amerike turime 
daug žmonių daugiau Lietu
vai nuopelnų padariusių, o 
šiandien jie dar be medalių 
ir ordinų.
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Didelės Iškilmės Pas Lietuvos 
Šv. Kazimiero Seseris

Pažaislio ir apylinkės gvve- rgaitė norėtų šių minutę už- 
ntojai nekantriai laukė rug- sivilkti juodąjį abitų ir likti 
piūčio 11 d. Jau anksčiau baž- amžinai Kristaus.
nyčioj buvo pranešta, kati at-' — O Nekalčiausioji Motina,
vyks .1. E. arkiv. Metropolitas puolu į Tavo kojas nuolan- 
Skvireckas. Tų žinių atspaus- kiai tardama dėkui už nesu- 
ilino kai kurie Lietuvos laik- skaitomas malones..., — pasi- 
raščiai, gi iš vakaro pranešė girsta busimųjų vienuolių su- i 
valstybinė radio stotis. turtina malda.

Saulėta Šv. Marijos į Dan- — Ar tu, tad brangioji Se
gu Ėmimo šventės diena kvie šuo, atsižadi pasaulio su vi
ste kvietė maldininkus į Pa- sais jo turtais, taip jau tėvų, 
žaislj. Kaip kartas tų dienų prietelių, garbės, malonumų ir 
atplaukė net du garlaiviu mal- visų žemės prisirišimų, kad 
dininkų iš Kauno. sektum Viešpačiui Jėzum Kri-

nažnyčios varpų balsas pra stum..., — dar klausia Gany-
nešė, kad atvyksta Ganyto- tojas.
jas. Suplakė džiaugsmu tikin- — Taip, Garbingasis Tėve, 

flk^jų širdys. Jie lenkė kelius — taria baigusios naujokynų. 
<Bieš Lietuvos Bažnyčios gal- Juk jos jau seniau visko at- 
^^>s laiminimų. Tų dienų Pa- sižadėjo, kai paskutinį kart j

žaisly turėjo įvykti Bažnyčios išvažiuodamos į vienuolynų ,

Saugoja sienų. Moderniškoji etiopieč.ių kariuomenė pasiruošusi gintis nuo 
priešo — italų, kurie geriausias karo jėgas koncentruoja Afrikoj. (Acme Proto)

UŽSIENIO LIETUVIAI IR 
LIETUVOS ASPIRACIJOS

tautiečių eilėse eiti, tai turi- j je važiavęs... Džiaugtis ir di- 
nie savo darbais vertai ir pa- įdžiuotis savo tautos nuveik-

kanoniškoji vizitacija, naujo
kių įvilktuvės į abitų ir įža
dai.

Bažnyčios rektorius prisiar
tino prie altoriaus daryti pra
nešimų. Tai juk žinomas ame
rikiečiams kun. V. Dargis, ku-

bučiavo tėvo motinos suveltų 
rankų, kai šluostė ašaras pa
likdamos gimtųjį kampelį. 

Dabar jos Kristaus sužadė-

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
Šiame darbe neturi būti nei 

■ pozicijų nei opozicijų. Šioj sri- 
įtyj pakanka darbo net ir pa-

_ v . , . v , saulėžiūra skirtingoms gru-tines, uz tat ir žiedus gauna; . . „ .
, , , i • pėms, kaip ir profesijoms beidabar jos svęsto vandenio lie-

. TV . v 4. , „ luomams. Tik reiktų pamirštitumi Dievui pašvęstos; dabar i ................ *
rį Šv. Tėvas dar šių vasarų1 jos papuoštos skaistybės, šie- , apazicinius šūkius: juo blo-

pakėlė į monsignorus. Po jo 
sklandaus pranešimo nuo sos
to prabilo Ekscelencija. Gar
bingasis Ganytojas priminė sti 
1 ingos bažnyčios grožį, jos ga
rsių praeitį, visų gerbiamų ste
buklingąjį paveikslų ir rūpes
tingąsias Šv. Kazimiero sese
ris, kurių priežiūroj ši švaru
tėlė, puošni Dievo Motinos 
šventovė visus džiugina.

Prasivėrė durys į bažnyčių 
ir pabaigus Ekscelencijai pa-, 
mokslų kelios seserų auklėti
nės atnešė kryžius, abitus, juo 
stas, vėliomis, vainikus, žie
dus. Kaip gražiai atrodė tos 
baltai pasirengusios mažytės! 
Rodėsi tikri angeliukai.

“Veni Creator Spiritus”, 
gražiais balsais sugieda sese
rų choras. Tuo metu astuonios 
naujai priimamos į naujoky
nų bandinės ir astuonios dary
siančios vienuoliškus įžadus 
kupinos susikaupimo sugula 
kryžiumi. Jos juk atsižada pa
saulio, jos juk ryžtasi pradė
ti aukos gyvenimų. Jos par- 
puolusios ant žemės meldžia 
Dangaus palaimos. Kokia į- 
spūdinga valanda! Žmonių mi
nios spaudžiasi. Čia pat pres-

.erijoj ir žinomi amerikie
ti prel. Krušas, kun. Atri

botas, kun. Petkus. Čia pat 
renkauskas ir kan. Jokūbau- 
skas. Iškilmėse dalyvauja ir 
arkivyskupui asistuoja kan. 
Vilkaviškio seminarijos rek
torius prel. Naujokas.

Ko trokšti, brangioji dūk 
relef — pasigirsta įspūdingas Į 
Ganytojo balsas.

— Pažinau pasaulio tušty
bę... Atsižadu visa, kas pasau
liui priklauso...

Ekscelencija duodamas abi
tų primena:

— Tegu šitas abitas, kurį 
kaipo naujokė priimi, bus tau 
ištvermės ženklas iki mirčiai.

Į sakyklų įkopia garsusis 
marijonas pamokslininkas Tė
vas Andziulis. Skambus jo 
balsas pasiekia iškilmėmis su
jaudintų šias širdis. Pravirks
ta busimųjų vienuolių giminės. 
Juk jie savo brangiuosius as
menis Dievui aukoja. Ašaroja 
ir kiti tikintieji. Ne viena me-

los pergalės vainiku. Su ko- «.la“' -1"° «enau: kalP ir tau- 
kiu dievotumu šv. Komunijos it,een». r(islavlm» i ™nus ir 
metu jos jungia savo Širdis P08™ V,si mes lietuvi,i
su Dieviškojo sužadėtinio šir- tautos vaikai, broliai Ir sese-
dimi. Jos, betariant gražios jT’ visiems sav0 taatos> *• Y-
giesmės žodžiais, lyg šaukte I™’ maa’ lik,n,as tnri
šaukia* būti brangus. Kas Apvaizdos
' - Priimk Viešpatie Jėzau skirti vadovauti - pirmose

visų mano laisvę... Aukojuos ,v. , ...marčių Kalvarijoj. Jos taip 
pat dirba vaikų darželiuose 
Kaune, Petrašiūnuose, A. pa-

aš su Tavim, mano auka dėl 
Tavęs amžinai!

Mišių auka baigta, jaunų
jų vienuolių įžadai baigti, bet 
aukos gyvenimas dar tik pra
dėtas.

— Tave Dieve Garbiname,
— pasigirsta padėkos gies
mė.

Iškilmės baigtos, het įspū
dis neišdils ilgai, ilgai... Pil
nomis pagarbos akimis lydi 
tikintieji Ganytojų. Jis malo
niai pasivieši pas Lietuvos Šv.
Kazimiero seseris. Juk jos vi
siems lietuviams brangios.
Kiek daug jos jaunų, gležnių
sielų paruošia gvvneimui, kaip 1 nes nuo vienuolynų stiprume 
stropiai jos dirba gimnazijoj, j daug priklauso Bažnyčios a 
kame mokosi per 500 mergai-

vyzdingai priešakyje žengti, 
kas juos lydime, tai geri pa
lydovai būkime; toks visuo
meninis jausmas — nuotaika, 
tokia vienybė gerai atsilieps 
į visų tautų, į užsienio lietu
vius ir į visų pasaulį. Štai, 
mūsų aspiracijoms sąlygos, 
štai, darbų linkmė! O ypač 
tau, laisvosios Lietuvos išau
klėtoji karta, pavyzdy užsie
nio jaunimui, kuri privalai 
dar labiau pajusti, kas sava, 
o kas svetima.

Dažnai girdime balsų, kad 
visi esame patriotai: jei tik 
valstybės pražūties pavojus 
pasirodytų, vėl visi išvien 
stotų atkak lion žūtbūtinėn 
kovon. Nekartokim istorinės 
klaidos! Visi mes ir užsienie
čiai tų tikime, tik apsižiūrė

si. Dar blogiau, kad kuri nors 
grupė, draugija, ar net pa
skiri asmens, patekę Lietuvos 
vadovybei opozicijoje, pralen
kia ir jjačios Lietuvos opozi
cijų; mat, jiems toje srityje 
veikti nieks neuždraus — jei, 
tik pinigų ir žmonių turi. 
Jiems nelieka jokios tautinės 
šventenybės.

Užsienio lietuviai dauguma 
dabar pergyvena poaušrinį lai 
kotarpį, kai, stengiantis visi
škai atsikratyti prisiplakusias 
lenkais, ieškota įvairių kelių 
ir būdų tautai atgaivinti. To
kius besigraibančius tautie
čius gali paveldėti savu keliu 
tik sistematinga, jų aplinky

bėms pritaikinta, tautinę kul- 
turų kelianti ir gyvendinan- 

Į ti veikla. Tos veiklos keliu 
toliausiai turi būti nuėjusi 
dauguma — pirmoje eilėje lai- 

i svoji Lietuvos šalis.
(Bus daugiau)

IŠVAŽIAVIMAS Į TĖVŲ 
MARIJONŲ OKI

Mūsų nuoširdi parama Kam 
išvažiavime lai suteikia TT. 
Marijonams daug medžiaginės 
paramos. Tat, visi-os rugsėjo 
22 d. į TT. Marijonų ūkį, Ma
rijos Kalneliuose, Hinsdule, 
111. J. S.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ”

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Halitosis (bad breath) ųuiekly yieids 
ta Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
Zlther becauae of atomach dlaturbancea, food 
fermentation, or the wearlng of falše teetb, old 
people frequently have halitoeis (bad breath). 
No vonder others conaider them a nuiaanee.

Būt now Science haa found that tbe regular 
ūse of Liaterine will often overcome offenaive 
mouth odors due to tbe fermentation of tiny 
bite of food on mouth, teeth, or dental plate 
aurfacea.

This aafe antiseptic and quick deodorant 
vorks ąulekly. It cieanses mouth, teeth, and 
gum aurfacea. Balta fermentation and putre- 
factlon, a major cause of odors, and then 
counteracta the odom themselves.

Try uaing Liaterine every two or three daye. 
See how much more vholeeome lt leavee your 
mouth. How it aweetens your breath. Lambert 
Pbarmacai Co., St. Louia, Mu.

Don’t offend others • Check 
halitosis w*ith USTERINE

tais darbais nėra bloga, net 
reikalinga tautinei savigarbai 
ugdyti, tik nereiktų užmigti 
ant tų laurų — tai jau slaviš
ko ponavimo žymė. Prisimin
kime sava, Lietuvą išparcelia
vusių, bajoriją, kuri net gin- Rugsėjo 22 d. TT. Marijo- 
klu praeitį gynė, tik... maža nų Rėmėjų Chicagos apskri- 
rūpinosi ateitimi. tys ruošia išvažiavimų TT. Ma

Juk ne paslaptis gerbiamie- rijonų naudai. Kaip žinome, 
ms kongreso dalyviams, kad šįmet nei vienas parengimas, 
vos mūsų visų tėvynėje - lizde dėl nepalankaus oro, TT. Ma- 
pasireiškia naujas judėjimas, rijonų naudai nedavė pagei- 
nauja kryptis ar partija, tuoj, daujamų vaisių. Rėmėj’ų aps- 
žiūrėk, artimiausioj lietuvių kritys visa tai atjaučia. Todėl i 
kolonijoj — o dažnai pasiekia ir ryžosi suruošti dar vienų 
ir tolimiausias — užsienyje išvažiavimą nors ir vėlų ru-

denį.
Išvažiavime jausimės kaip

. ,v. . ,, , namie ir tarpe savųjų. Ten
Slle.di.a, ir peštynėms galo „ Marij au

jau tie pat vėjai pradeda pū
sti; senosios grupės, o dažniau 
šiai jų atkaklūs vadai neuž-

neberasi (dažnai net vietos 
politines policijas prodvoKuo-

nemunėj, Telšiuose, Žem. Kal
varijoj ir Vabalninke. Jos ve-, kirn, ka(j §įais tempo laikais
da ir užlaiko studenčių ir gi-, neatsitiktų, jog pervėlu jau 3ant ir panašius kitus negar- prisįdėję. Todėl ir jaučiamės 
innazisčių pensijonus, jos t va- })Us maukti į tų žūtbūtinę gin- tingus būus panaudojant). O atsakomingi jų remti ir augi-

kštoji mokykla. Prie jos įkū
rimo ir mes veik visi esam

čių; kaip sėkmingai jos auk
lėja vaikučius pradžios mo
kyklose Pažaislyje, Kaune, A. 
Panemunėj, Telšiuose ir Že-

CUoifl/Uld/L}
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INVESTIGATE

CIMROL
The modern method 
of Hair Beautification 

Through Color
Your personai appearance is
Important. Analyie yourself
cold-bloodedly. II your hair
is drab and uninteresling, or
ttreaked with grey — Clairol
ii! Prolessional women can-
not allord to look passė.
Keep your hair young and
beautilul looking with Clairol I
Mali Ifcla taapaa «llh a lkraa-la<h 
S>aa4 af yaa> kalt and wa wlll eaat P 
a.d tal.ni H, paapald, wHk ow tMoai- 
aeadariaat fa> a CLAIROL haataiaar.

rko senelių prieglaudų Pažai
slyje. Už tat ir lietuvaitės 
plaukia į jų eiles. Dabar jų 
Lietuvoje yra 82 profesės, lfi 
naujokių ir 21 bandinė.

Nekartų Jūs, Amerikos Bro 
liai, tiesėte joms duosnių pa- 
galbos rankų. Už tai ne tik 
sesers Jums dėkingos, bet ir
visi kiti Lietuvos katalikai, i SUSTIPRINA NERVUS IR 

PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 
NAUJĄ SVEIKATĄ

. . . . m • -i NUOA-TONE sustiprina nervu,, p»-teitis Lietuvoje. Turime Vii- Ulso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
lIAko veikimo vtrSkinlmo organus, už
tikrina ramų miegą, lr pataiso abelna 
sveikatą.

NUOA-TONE Jau yra vartojamas 
per 4S metus, per tą laikotarpi j'.s 
įrodė esąs labai pagelblngas *11 on tema 
lr liguistiems vyrams lr moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUOA-TONE. 
Paipidiioda visose valstlnyėlose. Onu- 

i kitę tikrą NUOA-TONE. nes Joks ki
tas vaistas ne atnefi tokių oa.tekmlu

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Ltuosuotoją vidurių 25c Ir 
60c.

klo kovų; juk jau daug kartų juk ir jie visi lietuviais deda- nti. 
mes esame pavėlavę, pradėjus 
Kęstučiui, Vytautui, baigiant 
Klaipėdos krašte. Yra vėl tau
tiečių, kurie amžinai mėgsta 
girtis ar džiaugtis tik pada
rytu, kad ir tuo, jog su Sviat- 
polk Mirskiu vienoje karieto-

CMRNUOTI
UCTUNM1

ties, kad ir toliau nepamirši 
te tų Lietuvos Naujųjų Vai
dilučių.

K. J. Prunskis
DARIUS 

IR 6IRCIMC
“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 

Maldaknygės
1. MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VADOVĖLIS

audekliniais viršeliais..............................  65e
Paauksuotais kraštais ..............................  75c
Odiniais viršeliais .................................. $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ............................... 65c

3. JĖZUS MANO PAGELBA Didelėmis raidėmis
Audekliniais viršeliais   ....................... $2.50

4. ŠVENTAS DTEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00

5. MALDŲ KNYGELE (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais..................................... $1.00
Odiniais viršeliais ................................ . $1.00

6. MALDŲ RTNKINELIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku ................ $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko ................ $1.25
Odiniais viršeliais .................................... $1.50

7. ANIUOLAS SARGAS Odiniais viršeliais............ $1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais ......................................... $2.50
9. MALDŲ RTNKTNELIS

Audekliniais viršais....................................40c
Paauksuotais kraštais ................................ 50o

Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75 
Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimą. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokamo už persiuntimų.
“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS

2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

%

Parašė
P. JURGELA

TURTNT8; Dariaus lr Olrėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mlftko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus lr Olrfino nuo
pelnai aviacijai lr mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rė«n. komitetai.

284 pusi. su 80 pavelkslaU 
tvirti viršeliai. KAINA $1.60. siu
nčiant paStu $1.65

Keikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILL.

MVŽRLY KINO, Camal(aa«
HAIR KAUPT OUILD
1M-1H W.a 44tk S*w», Naw Yetk City

City.

My

EMIL DENEMARKiSi
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OGDEN 
AVENUE
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

LABDARIŲ IftVAŽLA- 
VIMAS

nis norų toliau darbų varyti 
Ir mūsų darbas bus varomas

P. Fabijonaitis, Centro rašt

(Tęsinys) porai savaičių Yoseinite Park.
Dar aplankę muziejų, Yose-jBet važiuokite per Merced 

mite vandenpuolį, mes ruošė-f miestų, ne kitur...
mės išvažiuoti, ha kelias to- į Kalnuose mes važiavom ke- 
lymas ir nežinom koks. Žudė- lias* dienas. Miestelis Bono ra,
jom sukti per kalnus, tiesiai į kuriame apsinakvojom, yra rengtas rugsėjo 1 d., labai pa
rytus, bet kui kurie turistui su 3,tMX) gyv. ir jame gyvena kėjė ūpų visų Cbicagos lietU- 
per ten atvažiavę, nepatarė, “auksiniai žmonės ... čia labdarių. Piknikas įvyko 
Kelias esųs status, kreivas,' daug aukso kusyklų. Mieste-! sttVanie ūkyje.
siauras, ir žvyruotas. Mes, po lis gražus, senoviškas ir tur- Į Labdaringosios Sujungus 
Mirties Klonio ekskursijos, 
jau nebenorėjom imti tokio 
kelio. Nutarėm važiuoti j So- 
nora, Jackson ir per Plaee-

Suuniui pavykęs piknikus,
LABDARYBĖS DARBAS 

PANEVĖŽY

tingus. Pigus ir geras valgis. kuopos rūpestingai prie pik_
Nakvynė brangi 

Visų kelių, iki Placeville,
važiavom kalnuose. Pakely ra-

Vysk. P. Būčys sako: 
Lietuvoje niekur nemačiau 

taip daug ir taip gerai padary-

nesutvurkytas. Policijos laik
raštis išrodinėja, kad tikrie
ji elgetos — seneliai, besvei
kačiai jau pusėtinai aprūpina- • 
mi elgetynuose, senelių prieg- ! 
landose ir t.t. Su tokiais po- i 
licija nesusiduria. Tebeina, 
vienok, kova su visokiais tin- 1 
giniais ir pady k ilsiomis iner 
gomis. Geriausia priemonė, ra
šoma “Policijoj”, kovoje su 
tais tinginiais statyti juos 
darbus — skaldyti akmenis, 
kasti griovius, šluoti gatves. 
‘‘Tokiu būdu, įpratęs tingi-

SUCH IS UFE—

2i

7j

TflB SN

niko prisirengė. 1 kp. iš Town 
of Lake atpyškėjo su 2 tro~ 
kais, 3 kp. iš Cicero kūrėjo 3

to labdarybės darbo, kaip Pa- n“u,i «*;
nevėžyje. Sunku pasakyti, 
kiek vargo ir skausmo suina-

vaitę laiko valstybės naudai, 
jau vengtų kitų kartų pakliū
ti į policijos rankas. Jeigu su
sidarytų tokia būklė, kad el
geta šešias dienas dirbtų val-

ville į kelių 50. Tų patį pa
tarė ir kelio užvaizdu prie pa-Į so, vario, sidabro ir visokių , įul-ejO 2 troku, b kp. iš Nortli kurios visa, kų turi, paveda
rko vartų. mineralų. Ties Placeville, jau 1 side su x troku> 7 kp> ig Wetjt 1 fiv. Vincento a Paulo Drau-

Pirmasis, trumpas kelelis, radom sodų. Nuo čia, ritomės gųde su į troku 8 kp. iš Bri- gijai, vargšams ir ligoniams sty^es naudai, o tik vienų die-
vos 7 mylių, mus turėjo išve- į kalnus ir į kalnus. Kelias gjlton park su’o trokais, 10 globoti. Jos kasdien anksti gautų el8etautl> tai 1Iia' ' 
sti per kalnų į vieškelį. Juo buvo naujutėlis, platus ir ne- kp jį Pullman su ltroku. ’ rytų stiprinasi sunkiems die įnau’ kad elSetonis jų verslas

dom visokių “mainų”: auk-4rokug} 5 kp. iš Bridgeporto, žiną kelios dešimtys merginų,

O šiaip jau automobilių pri, nos darbams klausydamos Mi- Į nebe»Psimokėtų, ra&o Polir
, /ažiavo didelė daugybė. Nors žiu ir priimdamos Komunijų įClja ‘ 

vėžis. Štai prisiartino ta va- mų didelį ežerų kuris yra a-! žmonių buvo virš tūkstančio,1 Iž V. Jėzaus širdies plaukia } Amerikos lietuvių tarpe, ži- 
landa, kada reikėjo kopti į pįe 7,000 pėdų aukštumoj. Jo bet kadangi Labdarių ūkio joms pasišventimo noras, o jų i noma> yra neleistino elgeta- 
kalnų. lšpradžių dar šiaip vardas — Tahoe Lak?. Auksu miškas didelis, tai riešutauti runkos ne žodžiais, bet dar-' vim°> bet jie yra menka pro- 
taip, bet vėliau, kaip prade- kalnai, po 12—13 tūkstančių ir obuoliauti užteko vietos vi-j bais šluosto ašaras verkian- blenia Amerikos lietuvių 
jom važiuoti uolos krašteliu, pėdų, su snieguotomis viršū- siems. Visų atsilankiusių nuo-Į tiems.

važiuoti leido tik kas por«^ labai suktas, 
valandų, nes kelias buvo vien- Kalnuose privažiavom žino

tai jau nebegalėjom dairytis, nėinis, jį saugoja nuo saulės ! taika tuvo smagi. I
Vien vėžes dabojom. Nebūtų spindulių. Vanduo ežere šal- j Uolūs kuopų darbininkai pi-
taip baugu, jeigu tas siauras tas, bet yra drųsuolių kurie Į kllikierįanis rūpestingai pata-
kelelis, vietomis butų tvorele, maudosi. įdomus tas ežeras rnavo ir bizniai ėjo gerai. Y-
ar kuoleliais padabintas, kad .tuom, kad žiūrint į jį, matai ;patingai pasižymėjo cicerie-

LIETUVOS POLICIJOS 
KOVA 3U ELGETAVIMU

vi-
isuomenei. Kas kita yra sene- 
Į liais ir su seneliais ir palie
gėliais. Labdaringoji Sųjunga 
' eina prie įsteigimo jiems far- Į

INSIDE KNOV/LEDGE
-Do I know Mrs. Smith-Brown Glendennlng? m say I doea. 

•r maid'a beea a chum o* mine for goln' on to four yeare.”

SO, OMAHA, NEB. Lietuvaitė geriausia 
plaukikė

Marijona Leonavičiūtė 18 
metų laimėjo pirmų vietų plau 
kūne ir nardinie Nebraskos 
valstybėje. Dėl to ji buvo iš

nesimatytų bedugnė. Dabar 'tris spalvas: geltonų, žalių ir 
— pasuksi pėdų nuo vėžės ir tamsiai mėlynų. Tai ypatingas 
“sudiev”!... Nors užvažiavom ežeras!..
laimingai, bet jau nepatariam | Buvom žadėję čia apsisto-
jums tilo keliu važiuoti. Ge- ti, bet šaltas oras ir vanduo
riau toliau, bet ne stačiau... neviliojo. Važiavom J Nevadų.

Kada mes kreiva statuma Nutarėm apsinakvoti Carson,
užsiritom apie 3,000 pėdų, tai City, arba Beno. t
vtl įvingiavom į kalnus, b,,t j Nev.d. jau antru kartu na To|iau .žmonSm8
kelias buvo smaluotas ir pla- važiuojam. Nevada valstybė1 , , . . , .I J mas buvo dovanos, kurias bi-
tesnis. , yra didelė, bet gyventojų tu-

Yosemite Park apleidom jau į ri mažiau negu Kaunas, o 
pavakariukais. Gaila buvo. Ti- daugiau, negu Cicero. Nevada 
lirai, vienas iš gražiausių pa- garsi su Beno miestu, kuria- 
rkų Amerikoj. Jeigu kas no-iine garsinami “divorsai” tur
tėtų atostogauti California, tuolių poroms, 
tai patartina apsistoti bent (Bus daugiau)

eini su savo bingo.
Lietuva yra pagarsėjusi sa

vo ubagais. Ubagai ten yra

WISCONSINO LETUVIŲ ŽINIOS
KENOSH A, WIS. Kenoslioje, Šv. Petro para

pijoje, pereitų savaitę (nuo 
rugsėjo 1 iki 8 dienos) buvo 

Šv. Petro parapijoje didelė misijos, kurias vedė kun. Bru- 
atmaina. Mūsų gerb. klebonas žikas. Per visas dienas kas- 
kun. M. Urbonavičių perkėlė ,dien labai daug žmonių lan-
iš Kenoslios į Aušros Vartų 
parapijų Chicagon. Visa pa
rapija liūdi netekus gerb. kle
bono; bet, kadangi kun. M. 
Urbonavičius paskirtas į di
desnę parapijų, visi linkimo 
jam geriausio pasisekimo.

Kenoslia susilaukė naujo 
klebono, gerb. kun. A. An- 
driušio asmeny. Visi parapi- 
jonai sveikina naujų klebonų 
ir linki geriausio pasisekimo 

j; darbuotėje, tuo pačiu kartu 
Vftadėdami purumų ir pagalbų 

visuose reikaluose.

Juozaitienės dainavimas 
patiko

Su lošėjais buvo atvykusi 
Į mos su prieglaudos namu. Fa-j ir žymi dainininkė, kuri tar- 
Į rnios morgičiai jau baigiama si sužavėjo lietuvius, savo gra- rulkta kaipo gyvybės saugo-
išmokėti. Turėdama farnių be'žiu dainavimu. Ypač senesnie- toja viename vasariniame re- 
skolų, Labdaringoji Sųjunga siems žmonėms patiko jos nia- Z01^e “Linoma beaeh .

Marijona yra gera ir dora 
mergaitė. Priklauso Šv. Anta
no parapijai* ir vietos draugi-

Zvmus patraukunas vykti tam tikras žmonių luomas, i . . . . . . , ,, , ,- 1 ? Xt -i • • i i x- •» eis Prie įkūrimo prieglaudos lonus balsas lietuviškų dainųNereikia, vienok, daryti įsva- 1 *
dos, kad tik Lietuva teturi

žmonėms buvo tai atmaina. 
Priemiesčių piknikai savo ke
liu yra smagūs, bet ūkyje, mi
ške piknikauti visai skirtin
gas dalykas. Tai visiems mie
stiečiams buvo maloni atniai-

znieriai buvo suteikę.
Pasekmės bus geros. Jau

išanksto ciceriečiai sakė, kad 
subytysių visas kuopas. O Jo
nas Dimša, bridgeportietis, sa 
kė, kad jo kuopa nustebėsia
nti visus. Briglitonparkiečiai 
sakė, kad jų kuopos pelnas 
būsiųs siurprizas visiems. Bus 
įdomu sužinoti rezultatai.

kėši. Ačiū kun. Bružikui už 
įspūdingus pamokslus, kuriais 
visų katalikų širdyse paliko 
neišdildomų meilės ženklų prie 
Dievo ir Bažnyčios. Sekmad. 
rytų rūgs. 8 d., buvo šeimy
ninė šv. Komunija. Prie Šv. 
Sak ramento priėjo kiekviena 
šeimyna savo grupėje. Vedu
sieji buvo pasipuošę baltomis 
gėlėmis, nevedusieji gi puošės 

į raudonomis. Be to, prieš šv. 
Mišias visos šeimynos atnau
jino jungtuvių prižadus. Per 

I trejas šv. Mišias bažnyčia
----------  buvo pilna žmonių, daugeliui

Rugsėjo 1 d. šv. Petro pa- net stovėti reikėjo. Rodėsi,
rap. salėje buvo rengiama kau kad iš kart parapija padidė-
liukais žaidimo pramoga. Bet, 'jo.
paskutinę minutę gavus žinių Vakare buvo iškilmingas mi 

sijų užbaigimas. Šviesos buvo 
užgesintos ir visi žmonės su 
žvakėmis rankose meldėsi. Tuo

namo.

ubagų. Jų nemažiau, negu Lie
tuva turi kitos šalys ir tautos.' 

Kur elgetavimas ir boniavi-

BRlDGEPORT. — Daugelis/
šios kolonijos lietuvių praė-

duinavime.
Lietuvis dentisias

mas nėra vyriausybės ar Ba- j*“* savait« reng'“1 sekma- 
žnycios griežtai tvarkomas, ta. Idien* vykti 1 l'abd“nl' ,lkb 
ten žinoma elgetų randasi kur |kur tur&j° ‘Vyktl Draug0 
kas daugiau. Tada visokie ti-1 darbinink«’ agent« ir r6,a5« 
nginiai ir išdykusios mergos, ■ Piknikas- Apgailestavo, kad 
kad ir sveikiausi būda,„i, ei- !ietus visk* s“Sadi"0- nahar
getauja. džiaugiasi, kad parengimas 

nukeliamas į ateinanti sekma-

Kų tik Laigė dentisterijos 
mokslų ir gavo valstybės lei
dimų Vladas Uždavinis. Jis 
bus pirmutinis lietuvis den- 
tistas.

Vladas yra labai gerų tėvų 
sūnus. Jie priklauso mūsų pa* 
lapijai ir gerai verčiasi biz
nyje. Linkime jaunam dentis

joms.
Vietinis.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Lietuvos policijos laikraštis ' bu? gra?į, taį }tui pasįsekį,no įr laimės save
‘Policija” dažnai užsimena J daugelis vyks į Labdarių ūkį. profesijoje.

apie policijosykovų su elgeta- ____________ ________
vinių. Policija tame dalyke rū- I'"petingai eina savo pareigas,' AMKMKO8 L1ETPV1Ų DAKTARŲ DBAŪOIJO3 NARIAI: 

j bet nesiseka taip gerui, kaip Oflao Phone
Toks visuomenės gražus pa- 'turėtų būt. Nesiseka todėl, Ipaospect 1028 

sirodymas priduoda labdaria- kad baudimas už elgetavimų į

Rea. and Office Tel. CANal 0257
2359 S. Leavltt St. 

CANal 0733

Ren. PROspect 6659

Tel. LAFayotte 7650

DR. F. G. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

kietas Lauraičių šeimynos 15 
metų vedybinio gyvenimo pa
minėti. Lauraičiai yra tvirti 
lietuviai ir geri katalikai, ti
krai buvo verti šios pagarbos. 
Jų veikla parapijoj ir drau
gijose visuomet buvo ir yra 
įžymi.

Linkime Lauraičiams ilgiau 
šių metų.

apie klebonų permainas, pra
moga virto į atsisveikinimo 
su mylimu klebonu vakarų.
Daug žmonių, išgirdę apie kle- pačiu kartu varpas retai gau-
bono perkėlimų, atėjo atsisvei
kinti. Parengime kalbėjo kun.

dė lyg mirties ženklu skam
bino visiems tiems, kūne nn-

Urbonavičius, misijonierius t sijomis ne j*i s i naudojo, 
kun. Bružikas ir keletas pa- Misijas lankiusieji visuo- 
rapijonų. Šį parengimų suren- met jas atsimins ir bus dėki- 
gė Apaštalystės Maldos dr-j*a, ngi mis. kun. Bružikui. 
Gyvojo Ražančiaus dr-ja ir
6v. Pranciškaus tretininkės. Rugpiūčio 25 d. parapijos 

salėje buvo surengtas ban-

Komunijos. Kad pagerbus šių Į 
draugijų, Šv. Vardo draugi- 1 
ja, o, gal, ir kitos taipgi eis ' 
in corpore prie Šv. Sakrame
nto. O po pietų parapijos sa
lėje bus koncertas, kuriame 
dalyvaus keli chorai. Visi ke- 
nošiečiai ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti ir 
prisidėti prie draugijos page
rbimo. Visos Kenoslia lietuvių

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

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 vali. 
Nedėllomls pagal sutartį 

Ofiso tslef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1920

Rugsėjo 7 d. toks jmt ju- draugijos yra išrinkusios at- !<ofiso Tei.: PROspect 6376 

biliejinis bankietas buvo su- stovus, kurie pasveikins jų 
rengtas Martinų šeimynai. Jo- savo draugijų vardu.
nas Martinas yra Kenosna 
miesto valdybos narys ir da
rbštus lietuvis. Dėl to tikrai 
užsipelnė tos pagarbos. Savo 
gyvenime yra daug pasidar
bavęs ir pagelbėjęs lietuvia
ms, todėl nepamirškime ir ri
nkimuose: pagelbėkime Jonui 
Martinui.

Šiuo metu po lietuvių ka
talikų namus lankosi išrinkti 
kolektoriai. Jų pareiga aplan
kyti virus parapijonus ir nuo4 
kiekvieno gauti bent mažų au
kų anglims pirkti. Parupijo- 
nai prašomi sulyg išgalės pri
sidėti.

Nepraleiskite įdomaus pare
ngimo. Stotis S.K.S

Rez. Tel.; HEMIock 6141
Rezld.: 2615 W. 69th St.

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

Oflzo vai.: 2 Iki 4 ir 6:30 iki 8:30

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

CZKD

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kam p. 18 St.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Rugsėjo 15 d. rengiama Šv. Valandos nuo 9:30 ryto iki
Petro draugijos 35 metų gy- y. Popiet rtuo 1:30 iki 8:00 
vavuno jubiliejus. Tų dienų valand^ Room g.
dr-ja eis in oorpore prie iv. Phone GANai 0523

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALOTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 iki S ▼. vakaro

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomis ir Nedėliotais pagal sutartį

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2342

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-6; nuo 6:60-6:20'

756 WEST 35th STREET

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 
SeredoJ pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Sersdomis Ir Nedeiiomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD; 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS,

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėllomls susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tai. VI Kflnla 0066 

Ofiso vai.: 6—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal autart)

1

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANul 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutari)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas 1

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

Tel. Office Laf 3650: res. Virg. 0669 !

| Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

l V A I B ū S DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OF*JSA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
OFI80 VALANDOS:

Nuo 10 Utį 12 vai. ryto, nuo 1 Iki 4 
vai. po platų Ir nuo 7 Iki 6:60 vai. 
vakaro. Nedillomta nuo 10 Iki II

▼alandal di—»
HM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tol. YARda 0964 
Rsa: Tai. PLAaa 1466 

Valandos:
Nuo 14-16 ▼. rytos l-l Ir T-l ▼*
Nodlllomla Bot 1| U4 II

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo I Iki 10 rytais — 1 
Iki I popiet — I Iki ItM vakare
Vedtuoala U nrH fib 1
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jauninto skyrius

DASH
“^HE CHIEI

PIXON
CHIEF YUPNS TO DASH 

AND EMPLAINS THE DBADLV RAY 
OF THE ADOSIANS. DASH IS THE 
ONLY ONE THAT CAN SAVE 
THE M FFOM CAPTURE

VYČIAI ATGIJO 18TH 
GATVĖS KOLONIJOJ

t

Lietuvos Vyčių 4 kuopa ut- 
gijo! Pereito penktadienio va 
kare, A. Bueaitės namuose su
sirinkęs būrys rinktinio Die
vo Apvaizdos parap. jaunimo 
nularė atgaivinti Vyčių 4 kp. 
veikimų ir tų kuopų padaryti 
stipriausiu tos jatrap. organi
zuotojo jaunimo vienetu.

Susirinkiman atsilankė ir 
Vyčių organizavimo klausimu 
kalbėjo: M. Petraitienė, cent
ro sekretorė, J. Poška, centro 
vice pinu. ir J. Petraitis, Chi- 
cagos apskr. veikėjas.

išrinkta nauja valdyba: E- 
duardas Čapulionis — pirm., 
Antanas Vidmontas — vice 
pirm., Ona Klebonaitė — se- 
kret., Frances ZitkiūtS — tzd., 
Ona Pužauskaitė — koresp.

Kuopos susirinkimai bus lai 
komi kas pirmų ir trečių mė
nesio penktadienį.

mokinti sporto, grįš Chicagoiy 
ateinančių metų liepos mėn. ,

Taip pat sužinojom, kad 
Kaune K. Savickas apdovano
tas Kūno Kultūros daktarato 
laipsniu.

Vadinus dabar jau: Dr. K. 
Suviekas.

YOU'RE THE ONLY ONE
THAT CAN SAVE 03, DASH 
;HERE? QUICKz PUT ON 
fTHIS SRACE 3UIT/^YCHIEFZ

&

KAY,

y

NAUJAS REKTORIUS 
DE PAULE uL

L. V. “Dainos” choro pir
moji pratyba įvyk8 rūgs. 11 
d., 8 vai. vak., Aušros Vartų 
parai), svet., 2323 W. 23rd 
Piace. Visi norintieji prisira-1 
syti kviečiami atsilankyti.

Valdyba

YVE YVILL LET YDŲ OUT OF THE 
VACUUM DOOR. YOU MUŠT 
GO TO THE TOP OF THE SHIP 
AND ANNIHILATE THEM / THIS 
DISINTCC-RATION GUN VYILL DO 

< THE VYORK //

cu

r'

LET'S GO/J Be-AREFUL
DASH/

SS

I)ASH IS 'ŠHOT OUT OF THE 
-OVVER SIDE OF THE SHIP -

/f/.

'o

By Dean Carr
AS HE NE*A>rTHE TOP OF "
THE CRAFT HE SEES A GROUP 
OF ENORMOU6, GROTESQUE 
FIGURE3. DASH IS STARTLED-

THESE ADOSIANS DASH
MUŠT CONOUKR LONE - HANDSP. 
THB DISINTCGRATION GUN HAD 

BTITRR W0BK

KASTAS SAVICKUS GRĮŠ 
UŽ METU

Gavome žinių, kad Kastas
Savickas, Chicagos Vyčių vei
kėjas, prieš du mėnesiu išvy
kęs Lietuvon su olimpikų ty
mu ir užsilikęs tėvų krašte

De Paul universiteto vado- ŠIANDIE PAMOKA
vybė pakeitė rankas, kada 
pereitų savaitę, dėl nesveika
tos atsistatydino ikišiolis rek
torius kun. Francis V. Corco- 
ran ir jo vietų užėmė kun. Mi- 
cliael J. O’Connell.

Naujasis rektorius yra tik
tai 37 metų amžiaus, bet tu-,
lįs daug patyrimo edukacijos — 
darbe, nes visų laikų pralei- as 
dęs įvairiose katalikiškose mo go”...
kslo įstaigose. Ar Lietuva vaišinga? Yes,

Paskutiniu laiku, kai kurie rašo Benediktas”... flrst two 
šios šalies universitetai pate-1 weeks liere we were receiving
ko publikos domėn, dėl juose nothing būt banųuets”... 
besiveisiančių komunistų liz-.'. Kada Prezidentas Smetona, 
dų. Maikso mokslas vis dėlto grjį0 jį Palangos, kad daly

vavus DULR’o kongrese, a-neras, sau dirvos, De Paul u- 
niversitete. •

Dr. Corcoran, retiravęs rėk-

the best street ln Chica-

tl £

Žudikas ir jo žmona. — Dr. Carl A. Weis», J r., ku
ris Louisiana valst. kapitoliuje mirtinai pašovė tos val
stybės senatorių Huey Long. Jis yra žentas Opelousas, 
La., teisėjo B. 11. Pavey j>olitinio Ixmg oponento. Weiss 
tapo vietoje nušautas. Kairėj jo žmona. (Aclne Photo)

JONAS KRASAUSKAS
Mirė rugsėjo 8 d. 1935 iiu. 

11 vai. vakare, sulaukęs 4 8 me
tų amžiaus. Kilo 18 Panevėžio 
apskričio, S pi ragių parapijos, 
Stačiūnų kaimo. Amerikoj Iš
gyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Zofiją, po tėvais Valč- 
kalitė, švogerį Pranriškų Vaič
kų, gimines Liudovikų Vaičkie
nę ir Veronikų. Vaičkienę. Pe
trų ir Julijonų Markovus, jų 
sūnus ir daug kitų giminių 
Amerikoj; o Lietuvoj 2 sese
ris: Onų ir švogerį Jurgį Sa- 
postus, Nataliją ir švogerį Ju
rgį Bernotus Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 12 d., iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mu8 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Svogeris Ir 
Olmtnės.

Laidotuvių direktorius A. Ma
salskis. Tolei. BOPlevard 4139.

lt,
URŠULĖ RAGAIŠIENĖ

(po tėvais Raginaitė)
Mirė rugsėjo 9 d. 1935 m., 

1:40 vai. ryto, Hulaukus 40 me
tų amžiaus. Kilo Iš Švenčionių 
apskričio, Daugėliškiu parap., 
Niiklškės kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Viktorų, sūnų Viktorų, 
brolį Ir brolienę Vincentų Ir 
Eleną Kaglntus Ir Jų šeimynų. 
2 pusbrolius: Silvestrų Ir Ga
brielių Balchunus Ir jų Šeimy
na* Ir giminei*: o Lietuvoj tė
vą. brolį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4418 Ko. 
Washtenaw Avė Telefonas LA- 
Fayetta 4118. lAirtntuvėa įvyks 
ketvirtadieni, rugsėjo 12 d.. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta į 
Nekalto Praaldėjmo Pan. Svč. 
Marijos parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyka gedulingo* pamaldos 
ui velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlnea draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; VITU". Mintis Mere
lis, Krolienė, Pusbroliai Ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telefonas YAKds 1138

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

D. D., kvies viso krašto ka
talikus į nacijonalį šio kraš
to Eucharistinį Kongresų Cle- 
velandan, kuris įvyks rugsėjo 
23—26 dienomis. Be to, tuo 

; pačiu laiku giedos Šv. Jono 
katedros, Clevelande, Palestri 
nos choras (1300 balsų), ve-

Ir Mozarto “Avė Verum Cor- 
pus”.

Nepamirškite pasiklausyti.
Rap.

SERBAI ŽUDO KROATUS
BELGRADAS, rūgs. 10.— 

Blaškydami kroatų valstiečių
damas katedros varg. kun. P. politinį susirinkimų Kroatijo

Į H. Shaefers. Giedos Beethove- 'je serbų žandarai nužudė ke- 
no “Dangus mums apsako” turis kroatus.

Į merikiečiaį sportininkai nuvy
t ko stotin jo pasitikti ir “we 

torius pareiškė: Mūsų mokyk-ithen gaVe him a real Anreri-
los dvasia, kaip ir visų ka-[can cheer and be loved it”... i 
talikiškųjų universitetų, visa-J '
dos prieštaravo komunistinė- j Sporto rungtynėse, amerikie

,ins idėjoms. Nors mes neiš-'ĮZiai Pasirodė gan stipriai vi-, 
įstatomo jokių uždraudimo že- sose šakose, bet geriausiai, tai 
nklų, nei nebandome studen-, ^noma basketbole: *’we are 
tams diktuoti, De Paul’as vi-1P'ay*ng witli just six of 
sados parodė savo pagarbų ir ant^ luahing a very good 
pripažinimų įstatymo bei pa-, sh°wing giving all the

teams tliey produce, a good 
beatiug. Thcy enjoy seeing us 
run up a t otal of at least 60 
points every game, according 
to their rules too”.

Kauniečiai amerikiečiais Į- 
domaujasi, nes “wo took pic- 
tures in front of the hotel and 
vve had half the town staring 
at us”.

Abelnai budrikui Lietuva 
| Chicagos Sporto Olimpikos ty: labai patinkanti ir jis norėtų 
mo išvykusio Lietuvon, rašo Len ilgiau pagyventi, 
savo pusseserei Irenai Aitu- Bet... jie grįžta Chicagon 
tytei, West Sidės vytei, kad savaitės.
Lietuva jam palikus giliausi 
įspūdį. |

Kaip Budrikui jiatinka Kau 
nas? Jo atsakymas “all tho 
streets, here are just as clean

laikymų konstitucijos.
De Paul universitetas yra 

populiarus ir gausiai lanko
mas Chicagos lietuviškojo jau 
nimo.

B. BUDRIKAS APIE 
LIETUVA

Benediktas Budrikas, narys

ČESLOVAS LUCA3

KRONIKA
WEST SIDĖS VYČIŲ 

VAKARAS

Rugsėjo 13 — penktadienį 
— Vyčių Itaniovos patalpose 
įvyksta West Sidės, Vyčių 24 
kuopos šeimyniškas vakarėlis. 
Renginio komisijoj dirba: Ste 
fanija Kazanauskaitė, Marga
rita Keturakytė ir Antanas 
Stankus.

Pradžia 8 vai. vak.
Chic. Apskr. Jubiliejus

L. Vyčių Chicagos apskri
tis savo dvidešimties metų mi 
nėjimų baigia š. m. spalių 19 
d., McCormicko klūbo patai-

“Dainos” rėmėjai

V. “Dainos• Pagaliau L. v. ”vainos 
i choras, gali dar daugiau atsi- 
| duoti dainos menui, nes visų 
jo bizniškųjų pusę vesti pasiė
mė, pereitų pirmadienį, rūgs. 
9 d. susitvėrus “Dainos” cho
ro Rėmėjų draugija.

Jos prieky stovi nenuilsta
mas, šio choro prietelis Ig. Si 
kalas, “Draugo” redaktorius

PALESTRINOS CHORAS 
Iš GLEVELANDO

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink- 

» lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------------- o-------------
Suvirš 50 metų prityrimo

----------- o-----------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
) • ■ o--------

Mes atlikome darbą daugeliui
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

VINCENTAS RĖKSNYS
‘tnlrfi Rūgs. 8 d., 1931, 10:40 
vai. vak.. pusamfttaus metų.

Kilo IŠ Švenčionių Apskr., 
Daugėliškio parap.. Rėksnių 
kalino. Amerikoje Išgyveno 2tf 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Mikaliną Ir švogerį Juo
zapą Janušauską ir šeimą, d.vl 
broldukterls Veroniką Karaluk 
Ir Anelę Halakavlčienę Ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje trys 
seserys Ir du broliai.

A. a. V. Rėksnys gyveno 4601 
8. Washtenaw Avė. laidotuvė
mis rūpinasi sesuo Mikalina 
Janušauskas Tel. I-af. 6095.

Kūnas pašarvolas 4447 Ho. 
Falrfleld Avė.

laidotuvės įvyka Penktadie
nyje, Rūgs. 13 d. 8 vai. Iš J. 
F. Kudelkio koplyčloa bus at
lydėtas J Nekalto Prasidėjimo 
švenč. Panelės parap. bažnyčią 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. '

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę 8nsm, švogertv, Krvrf- 
tluktery* Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja Di
rektorius J. F. Eudelkla Tai. 
Y arda 1741.

Mirė rugsėjo 7 d. 1935 m.. 
2:56 vai. popiet, sulaukęs 25 
metų amžiaus, a, a. Česlovas 
gimė Chieago. III..liepos 26 d., 
1910 m. Paliko dideliame nu
liūdime 2 brolius: Htanlslovų ir 
Mykolų, 2 seseris; Marijoną 
Dlmfortlenę Ir Johaną l'rbonle- 
nę. švogertus: Bernardą D|'n- 
fortą Ir Kasparą l'rboną. 4 dė- 
dės: A. Rabačauską. J. Bla
ževičių. K Blaževičių Ir V. 
Kulikauską, 3 cloces: A. Blaže
vičienę. O. Kulikauskienę Ir 
M. Mažeikienę. 6 pusbrolius, 
4 pusseseres; o Lietuvoj dėdę 
Ir clocę.

Kūnas pašarvotas 2121 Ho. 
Oakley Avė. I-aldotuvės įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 12 d., iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas į 
Aušros Varių parapijos bažny
čią. kurtoj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pašys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Krollsl, Seserys, švn 
gvrial. Dėslė-s, Clocčs, INisImm- 
llal. PitsMMcrės.

Laidotuvių direktoriai Lacha- 
wlčz Ir Sūnūs. Telefonas CA- 
Nal 2516.

Sekmadienį, rugsėjo 15 d. 
radijo klausytojams bus ko 
pasiklausyti. Nuo 1 iki 1:30

, . . popiet (J’IDST) per ColumbiaIH»e rrurengdann veikėjams | j c|eve|a
pagerbti semiformalį bankietę
su šokiais.

Vyčių namas
Sukėlimui pinigų, Vyčių na

mo fondui, Vyčių Centro Val
dyba su pagelba Chic. apskr. 
rengia didžiulį vakarų š. m. 
gruodžio 8 d. Kelly High 
School auditorijoj, prie Cali- 
fomia ir 43rd St.
f * a

Naujas “Vyties” admi
nistratorius

ftiomis dienomis J. Poška 
[perėmė “Vyties” administra
toriaus pareigas ir jas jau 
pradėjo eiti.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Ulinois

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių lųlygos

REPublio 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĘ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

ndo vysk. Juozapas Schrembs,

NAUJOS RAMOS
Pamatykite ir pasiklausykit

PHILCO
ZENITH

GENERAL ELECTRIC 
yra gerokai ištobulintos. 

Kainos nuo
$20.00

iki

*175.00

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

Tel. Boulevard 4705-6167

LAIDOTUVŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radaus 
S. H. Skujas
I. J. Zolp
JTEįijeikis 
Lachawic2 ir Sūnūs
J. Liulevicius 
S. P. Mažeika

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avo.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



I n R o a s

VIETINES ŽINIOS
“DRAUGO” TENNISO TURNAMENTAS ATIDĖTAS 

IKI ŠEŠTADIENIO, RUGSĖJ014 D.

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETU VIII 
PARAPIJĮI CHICAGOJ

Pereitų penktadienĮ įvyko j Jas pavėlavo prisiųsti daug'p parftp 
“Draugo” teniso turnamento registracijų, bet dabar žada!

pasilikę bėgamiems reikalams 
ramūs važiavo namo iki plė
šikai sulaikę automobiliu a-

Rugs. 15 d. — Aušros Var- ( Spalių 27 d. — Šv. Antano tėmė pinigus.
> tų parap. I parap. Cicero. Nauja draugija. Praeitų an-

Lapkr. 3 d. Šv. Onos pa- Į tra<jįenį vjr§ 50 dainos menoRūgs. 17 d. — Nekalto Pras.

pinigus padėję bankon, o Šiuos cial Telegraphers Union of

rap., Spring Valley, 111. ir,mėgėjų susirinkę sutvėrė drau

direktorių susirinkimas. Nu-,i pralenkti ir Marųuette Parką.1 Rūgs. 22 d. Šv. Kazimie- III
Šv. Antano parap., Kewanee,

tarta atidėti turnainento pra
džių iki rugsėjo 14 d. Tš prie
žasties lietaus per Labor Day 
ir kiti turnamentai atidėti.

Šis atidėjimas duos progos 
pavėlavusiems žaidėjams įsto
ti į turnamentų. Pereitų sek
madienį daug naujų lošėjų ža
dėjo įstoti į turnamentų.

Iki šiol Marųuette Parko 
kolonija turi daugiausia užsi
registravusių žaidėjų, būtent
22. Brigliton Park ir Roselan- 4631.

ja ir nuolatinė “Draugo” ko
respondentė šiomis dienomis 
komp. J. Žilevičiaus tapo pa
kviesta rinkti medžiagų mu
zikos istorijai. Darbšti mer
gaitė tikimos ir šiame svar
biame reikale gražiai pasida
rbuos.

Forklozuoja maldnamį. Me
todistų - Episkopalų maldna- 
mis, 12949 So. Western Avė., 
už morgičių paduotas apygar
dos teismui forklozuoti. Ant 
maldnamio buvo užtraukta 
$28,000 morgičių ir jais nesi
rūpinta per 4 metus.

North America suvažiavime, 
kuris šiomis dienomis laiko
mas La Šalie viešbuti, patiek
ta rezoliucija, kuria duodama 
galę tarptautiniams telegrafų 
viršininkams suspenduoti bile 
unijos narį komunistlnxj pa
žiūrų.

Niekšo darbas. 10 metų me
rgaitė tapo išgėdinta jauno 
niekšo, kuris pavadino jų ant 
savo dviračio pavežioti. Nusi- 
vežęs į nuošalių vietų atliko 
niekšiškų darbų. Mergaitė pa
imta į apskrities ligoninę ir 
randasi kritingoj padėty. Po
licija ieško jauno niekšo.

Policija eskortavo piliečių 
parašus. Po to, kai praėjusį 
šeštadienį tapo sunaikintos pe-

gijų remti L. V. “Dainos” 
chorų. Iki‘šiol “Dainos” cho- 

! ro rėmėjai buvo neorganizuo
ti. Dabar veiks organizuotai. 

Kitos parap. Chic. apylinkėj Draugijos tikslas _ padėti 
prašomos pasirūpinti pasiski- «I)ain08„ chorui j0 gražiame
rti dar neužimtas dienas, (pa- (|arbe Išrinkta komisija sta- 
tartina apie vidurį savaitės) tutui paruoSti< 
iki lapkričio 10 d. ir tuojau J

Soaliu 13 d šš Petro ir Pranešti šiuo adresu: kun. A. 1 Kad taiP Chicagoj butų. Me- 
■ ’ Linkus, 12259 Emerald Avė., ,lrose Park miestelio valdyba

Chicago, UI. (Tel. Pullman pravedė įstatymų, kuris rūgs.

Žaidimai prasidės ateinanti jro Pa,aP-> (jary, Ind. Lapkr. 10 d. — Šv. Antano
šeštadienį, rūgs. 14 d., Gage | RUgs. 29 d. — Šv. Mykolo |paraP-’ Omaba’ ^eb- 
Parke, 55th ir AVestern Avė.,1 parap 
lygiai 1 vai. Užsiregistravę
žaidėjai, jei kartais negalėtų ' 
žaisti šeštadieniais, prašomi į
pranešti. Direktoriai duos 
progos jiems žaisti sekmadie
nį, rugsėjo 15 d., 8:30 vai. ry
to.

Dėl informacijų matykite
savo kolonijos direktorių ar- ParaP- 
ba šaukite J. Juozaitis Rep.

Spalių 6 d. — Šv. Pranciš
kaus parap., Indiana Harbor, 
Ind.

Pauliaus parap., Chicago. 

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus

GRAIKIJOJE SUMIŠIMAI

Rap delegatui rankų plojimu už 
į nuoseklų raportų.

ŠIANDIE FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

ŠEIMYNIŠKAS IŠVA
ŽIAVIMAS

1 A. šrupša kalbėjo, kad pra
dėta rengti prie vakaro, para
pijos naudai. Nutarta rudenį 
pastatyti scenoje veikalų su

Baigiasi gražios, šiltos die- muzikale dalim, kurių suda- 
nelės. Artinasi pilkas rudenė-irys varg. art. J. Kudirka, 
lis. O paskui ir šalta žiemų- ! I komisijų įėjo: pirm. Vaič- 
žė su baltu sniegeliu, su šal- i kauskas, rast. O. Ivinskaitė, 

nešu, kad Chicagos Feoeraci-1 tu vėjaliu pasveikins visus, vice pirm. Vaičkauskienė, Šru 
jos apskričio susirinkimas bus Dabar dar laikas visiems pa- F^a m Susivienymo, Gajaus- 
11 d. rugsėjo. Aušros Vartų sinaudoti rugsėjo 15 d. ren- įkas iš Sald. Širdies Jėzaus dr-

Visoms katalikų draugijoms, 
organizacijų apskrįčiams, klū- 
bams ir pavieniams profesi- 
jonalams bei veikėjams pra-

parapijos salėj, 8 vai. vakare. 
Yra svarbių reikalų, kuriuos

turėsim apsvarstyti.
A. Valančius, pirm.

giamu išvažiavimu į Labda- 3O8» Gubistienė iš Nekalto Pra
rių ūkį ir žalias gireles. sidėjimo moterų dr-jos, Pet

kienė iš Tretininkų, o Pocius 
iš choro, Kelpšienė iš Moterų 
Sąjungos.

21 d. įeis galėn, kad jaunieji 
gyventojai, nesulaukę 16 m. 
amž., 9 vai. vakare visi būtų 

joro paskirtas komitetas kam-, namie. Gaisro sirena 8:45 vai. 
panijai, kad automobilistai į vak. duos ženklų, kad laikas, 
būtų atsargesni ir kad pės
tieji einant skersai gatvę ro
dytų daugiau atsargumo duo
da rezultatų. Per rugp. mė-' 
nesį, kaip komitetas praneša, 
išvengta 22 galėjusias įvykti 
nelaimes. Be, to, ir skaičius 
nelaimingų su automobiliais 
atsitikimų per rugpjūtį šių 
metų nupuolė 28.6 nuoš. paly
ginus su nelaimingais atsiti-

1200).
Kun. A. Linkus

ATĖNAI, rūgs. 10. — Įvy
ko kruvinas susirėmimas res- 

ticijos su 9,000 Ciceros pilie- publikonų karininkų su mo
čių parašų, kad miestelio vai- j narkistų sargyba. Kalbama, 
dybos užgirta $935,000 pasko- kad iš to gali pasireikšti ci- 
la pasilikusioms valdininkų a , vilinis karas.boys” ir “girls”, kiekvie

nam eiti namo. Neklaužados lgoms apmokėti, būtų leista '
bus policijos sulaikomi. Chi
cagoj dažnai net 2 ir 3 vai 
ryto vaikai gatvėse veseles

piliečių balsavimui, policija 1 LIETUVIAI ADVOKATAI: 
turėjo eskortuoti penkis ko- 1; 
rniteto narius, kurie miestelio

kelia neduodami gyventojams į klerkui įteikė 10,826 parašus 
protestui prieš valdžios žygį 
neatsiklausus piliečių.

Pakviesta rinkti medžiagų.
Žymi Chicagos lietuvių veikė-

ramybės.
20,000 kandidatų. Tiek pa

duota aplikacijų jaunų vyrų, 
norinčių tapti Chicago parkų 
poliemonais, o tuo tarpu šį-

Rimais par rugpiūtį praeitu t . esamos R
PK,-„o,™ 1 I f Imetų. “Keep Chicago Safe 

kampanija ir toliau vedama.
Po visas Chicagos koloni

jas eina didelis bruzdėjimas, 
prisirengimas. Visi katalikiš
kos spaudos platintojai, vei-1 Fed. susirinkimai dabar bus . .
kėjai susirūpinę, kad tik tas!laikomi paskutinį sekmadienį Jke ™ p .T

Ir poliemonus apiplėšia. —
Dviem Melrose Parko policmo 
nams A. Malone ir Dalluge

PARDAVIMO BIZNIS

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4611 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 8616 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubile 9723

Res. 1227 S. 60th AVĖ.. CICERO 
Telenhnne: CICERO R39K

paskutinis rudeninis, bendras, 
šeimyniškas išvažiavimas ge
rai pavyktų. Pelnas skiriamas 
labai gražiam ir visiems nau
dingu! tikslui. Rap.

kiekvieno mėnesio.
Rast. O. Ivinskaitė

pų atėmė iš Malonės 847 dol.

cijos bus pridėta tik 50 nau 
jų poliemonų. Kurie aplikan 
tai kyšiais norės įsigauti į 
vietų, susekus bus baudžiami 
ar 1000 dol., ar 6 mėn. į ka
lėjimų, arba ir abiem baus-

Parsiduoda bučemė ir gro- 
sernė už pigių’ kainų. Galiu 
duoti ir ant išmokėjimų.

3401 LITUANICA AVĖ.

RENDON OFISAS

IŠ FEDERACIJOS SU
SIRINKIMO

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS

Mūsų bažnyčioj sekmadieni, 
rugsėjo 8 d., prasidėjo Šilinės 
atlaidai. J. E. vyskupas T.
Matulionis buvo pas mus per 
sumų ir pasakė įspūdingų pa
mokslų. Taipgi vakare laike 

mišparus. Tikimės, kad J. E.
vyskupas ir dar mus aplan- ----------
kys per šiuos atlaidus, ypač BRIGHTON PARK. — Fe- 
jo lauksime užbaigos vakarų, iteracijos skyr. susirinkimas į- 

----------- j vyko rūgs. 3 d., mokyklos ka-
Geib. tėvas misijonierius mbary. Apsvarsčius bėgamus

kun. J. Jakaitis gražius ir pa
mokinančius sako pamokslus. 
Žmonėms jo pamokslai duoda 
daug dvasinio maisto. Užtat, 
skaitlingai renkasi į bažnyčių 
ir klausomi pamokinimų.

dalykus, raportų iš kongreso 
patiekė delegatas Justas Ku
dirka. Nuosekliai atpasakojo 
kongreso nutarimus: bendrin
ti veikimų, vienybėje dirbti, 
remti kat. spaudų, ypač dienr. 

Draugų”, raginti tėvus leisti

ŽINIŲ • 2INELK
Gerai sekasi

Dr. Atkočiūnas, dentistas, 
turįs ofisų 3147 So. Halsted 
St., po vakacijų po senovei 
randasi savo ofise. Jo darbo 
valandos yra pirmadienio, tre 

įčiadienio ir šeštadienio popie
čiais ir vakarais. Jo darnu vi
si patenkinti. Rap.

Atsiginė niekšo. Elsie Has- 
senstein, 17 m., 6121 N. Tal- 
man priepat namų buvo už
puolęs niekšas nedoru tikslu. 
Bet mergaitei labai įdrėskus

1 ir jo žmonos žiedų vertės $350, mėm- TaiP skelbia Paik* bc’ 
10 iš kito $40. Policmonai bu- rdo Prez’ Dunliam. Kvotimai 
ivo gavę pasilikusias už du ivyks rūgs. 17d.
i metu algas po $2,000. Kitus i Šalins komunistus. Commer-

Tšairenduoja ofisas ant viršaus ap- 
tiekos A Įsišaukite:

5100 Archer Avenue.

REIKALINGI DARBININKAI

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
(Not. Ine.)

Retail stotis randasi

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marlan Hills Semlnary, 
HJnsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

___________Chicago__________

JOHN R. BŪRDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 tkt 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPubile 9800

Norint pirkti urmu (wbole- 
sale) šaukite

GROvehill 1955 
7000 So. Artssian Avė.

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

CLASSIFIED
AUTOMOBILIS AUTOMOBILIS

Reiktų nepamiršti, kad Ši
linių atlaidai yra pirmoj vie
toj marketparkiečiams. Todėl 
visi, kaip darbininkai, taip bi
znieriai ir profesijonalai jais 
turėtų naudotis, nes nei vie
nas jų nėra peršventas, kad 
nereikalautų Dievo malonių. 
Žinoma, kviečiami yra ir iš 
kitų parapijų žmonės pasinau 
doti šių dienų atlaidais. Rap.

savo vaikus į katalikišk, mo- j niekS',i vpi<,«’ jisai paWK°- 
kvklų ir t.t. Sus-mas padėko- “Kaip Chicago Safe”. Ma-

Skolina pinigus ant pirmų 
Tpffi morgičių, atmokėjimui morgi-

SUŽEISTA B. KALVAITĖ
T0WN OF LAKE. — Ži

noma, Town of Lake darbuo
toja Bennetta Kalvaitė, gyv. 
1705 W. 4,7th St., automobilio 
lopo sunkiai sužeista. Ligonė 
randasi namie. Draugai, drau
gės ir pažįstamieji prašomi 
aplankyti. Linkim mūsų vei
kėjai kuogreičiausiai pasvei
kti. Raporteris

PLATINKITE “DRAUGĄ”

[
CRANE

'FDERALdAVINGS P^^ymui namU kr paa-Ianp loan SS Wnui naujų namų, lengvais 
or chicago mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fedc- 
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 Sukatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, /Rštininkas.

J

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kuru. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rų patarnavimų ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

EMIL DENEMARK INC.
-------Vartotu Karų Bargenai -------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠ1US, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

J

|OI IN P. LAVAI I)
LOANS and INSURANCE

Ifigu r* ik.liauji pinigu ant Pinno Morigičio. arba 
apdr.iudos nuo ugnies, vėjo. et.c . atsisauk

840 \\ est Hrcl Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; i i \ i -i i.

BUTCK *36. 6 Sedan 41. Trunk, gurant. kaip naujau............ *895
BUICK '86, Club Sedan au trunk. garantuotas ...................... *825
BUICK *35, 6 Sedan 47, garantuotas......................................... *795
BT'TCK '34, 6 Coupe 68. mažai vartotas, garant..................... *895
BUICK '34. 6 Sedan 67, pulkus karas, garant........................... *895
BUTCK '33. 6 Sedan 67. tobulas, varant.................................... *895
BUICK '32. 6 Sedan 96. tobulam stovy ............................... *495
BUICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant...................... *495
BUICK '31, Sedan 91. geroj tvarkoj............................................. *395
BUICK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ........................... * 95
BUTCK '29, 6 Sedan 47. gražus mažas karas ....................... *95
BUICK '30. 7 Limo. 8e«l drat. ratai, eina O. K. ................. *225
CADILLAC '80. 7 Sedan. pertalsytaa ......................................... 9R95
CADILLAC '80. 7 Sedan. labai puikiam stovy...........................*495
CHEVROLET '34. 5 Sedan. kaip naujas ............................... *495
CHEVROLET '30. 2 durų-Sedan. Svarus mažas karas .... *195
HUPSON. '29. 6 Sedan. bėga O. K.................................................. * 95
LA SAI.LE '81, 7 Sedan, toobulam stovy ............................... *595
LA SALLE '31. 6 Sedan. pulki vertybė ......................................... *495
I>A SALLE *30. 6 Sedan. • drat. ratai ......................................... *848
LA SALLE '29. 6 Sedan. drat. ratai ......................................... *195
LINCOLN *30. B Sedan. labai pulkus ......................................... *995
NAPH '32. B Sedan. Keras mažas karas ............................. *285
OAKLAND '31. 2-4 Coupe, geroj Markoj ......................................... *175
PACKARD '82. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................... *875
PACKARD *31. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis .................. *895
PACKARD '30. 7 Sedan, puikiam stovy ................... *325
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................*195
PONTTAC '84. 4 Dury Sedan. kaip naujas ............................... *495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100


