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Du žymieji graikai monar- 
kistai, premjeras Tsaldaris 
(kairėje) ir karo ministeris 
gen. Kondylis. Respublikos 

Į šalininkai prieš juodu atkak
liai kovoja.

ŽENEVA, rūgs. 11. — An 
glijos užsienio reikalų sekre
torius Sir Samuel Hoare pa
sakė didžiai rimtą kalbą T.
Sąjungos susirinkime. Jis sta
čiai įspėjo Italiją, kad ji ver-H Vienas amerikietis ir dvi 
čiau gražiuoju taikintus! su amerikietės šaukias savo - 
Etiopija, bet nesiveržtą ka-H S., vyriausybės, pagalbos, 
ran. Jai nė nėra kitokios iš-

MEKICO CITY, rūgs. 11 HORNERIS ŠAUKS LEGI- 
SLATŪRĄ SESIJON

eities, kaip tik laikytis tarp-
Meksikos vyriausybė pasiry
žusi užgrobti ją namus, ku-

tautinių sutarčių, kurių negu-į "I d“ tav° naudojami vie- 
lima neigti taip, kaip kam ro- nųoiynais, o trečiam kokį lai
(losi kitaip. Nurodė, kad Ita
lija turi atsiminti, kad viso 
pasaulio valstybes stovi už 
taiką ir kad jos yra susfbū- 
rusios krūvon ne kokiai pra
mogai, bet didžiai rimtam da 
lvkui — taikos palaikymui.’c

ką buvo laikomos Mišios. 
Meksikos raudonieji valdo

vai randa, kad tos rūšies pa
talpos turi priklausyti vals
tybei. Jie pažymi, kad bus už 
grobti kiekvieni namai, jei tik 
liūs susekta, kad jie panaudo-

Ir jei Italija ryžtasi dirbti • •’arn* maldai 
prieš taiką, ji pakelia savo 
ranką prieš visas krūvon su
sibūrusias valstybes. Tai be- 
protvliė grasinti visam pašau 
liui.

Sekretorius Hoare ragino 
/isas valstybes, kad jos vie-

ATSISTATYDINS SEK- 
RET. FARLEY

WASHINGTON, rūgs. 11. 
— Paštą departamento sekre 

ningai nusisuktą prieš Itali- torius farley nuginčija gan-
ją, kuri drumsčia pasaulio 
taiką ir grasina karu ne tik 
vienai Etiopijai, bet visai 
Europai.

Hoare aiškiai pažymėjo, 
kad |Anglija yra griežtai prie 
šinga Italijos karui su Etio
pija, kad ji deda pastangą, 
kad Italija atšauktą visus sa
vo tuos karingus planus. Ita-‘ 
lija privalo taikintis T. Są
jungos statutams, kurie nu
mato bausmes nusikaltusioins 
valstybėms. Tad Anglija ir 
pageidauja, kad prieš Italiją 
būtą panaudotos tos baus- 

ės. Šiame žygyje Anglija 
ikalauja visą valstybių vie

ningos paramos. Anglija vi-« 
somis pajėgomis vengia ka
ro, sakė Hoare. Bet jei ji 
bus įtraukta karan, kariauti
nepabugs.

Ženevoje gauta pasikarto
jančių žinių, kad Italijos dik
tatorius ima flirtuoti su Vo
kietijos diktatorium. Tas yra 
įdomu. Ypač Anglija tuo 
daug susidomėjusi ir mėgina 
patirti, ar daug tame tiesos. 
Neseniai pati Anglija grasi
no Mussoliniui, kad ji pa
tarsianti Vokietijai, kad u- 
žimtų Austriją, jei Mussoli- 
ni nenutrauksiąs savo žygių 
rytų Afrikoje.

dus apie savo atsistatydini
mą.

WASHINGTON, rūgs. 11.

T/INDONAS, rūgs. 11. — 
Anglijos premjeras Baldwi- 
nas šiandien sukvietė visus 
Ix>ndone esamus ministerius 
nepaprastan posėdin. Supran 
tama, kad daroma Etiopijos 
klausimo aptarimui.

SPRINiGFIELD, III., rūgs. • Buvęs graikų karalius Jur- 
11. — Patirta, kad guberna- gis II, kurio šalininkai dirba 
torius Horneris planuoja šį- Graikijoj, kad jam grąžinus 
met sušaukti legislatūrą dv
iem nepaprastom sesijom, 
greitai vieną po kitos.

Girdi, tas reikalinga švai
styti socialė apdrauda, auto- , 
mobilininkų “laisniai,” moky1 
klų problemą ir kiti klausi
mai.

Būtą naudinga, kad legis- 
latūra pasvarstytų ir pirki-

sostą. Žiniomis iš Graikijos, 
ten įsivyrauja b. karaliaus 
šalininkai.

LONG BUS PALAIDOTAS 
ŠALIA VALSTYBĖS ROMŲ

“DRAUGO” RADIJO PRO
GRAMA BUVO LABAI 

ĮDOMI
Vakar dieną iš stoties 

AVEDC teko girdėti tikrai 
įdomią “Draugo” radijo pro
gramą. Dainavo Aniceta Štur 
maitė — jauna, gražiabalsė 
soprano ir L. Labanauskas. 
Mikas Petruševičius, smuilcos 
virtuozas-mokytojas, ne vien 
jausmingai sugrojo tris solo, 
bet ir pritarė p-lės Šturmai- 
tės dainavimui.

Labai malonu girdėti, ko
kią pažangą daro mūsų jau
na, gabi dainininkė. P-lė Štur 
maitė dainavo keturias dai
nas.

Be kitko buvo daug įvai
rių pranešimų ir vėliausių 
žinių.

VILNIUJE MIRĖ ŽYMI TAUTOS 
VEIKLIA EMM.UA VILEI®

BATON ROUGE, La., rug 
sėjo 11. — Nužudyto senato-

mo mokesčių atšaukimo klau-'(r'aus Long sekretorius E. 
sjmą. iGhritenberry tvirtina, kad se

____________ ! natorius žuvęs nuo sankalbi-
ninkų, kurių kuopai priklau
sė žudikas dr. Weiss. Jis iš
traukė burtą, kad jam buvo 
lemta nužudyti senatorių.

Autoritetai pradeda tyrinė
jimus.

AUKŠTINA ETIOPIJOS 
IMPERATORIŲ

NEW YORK, rūgs. 11. —
Buvęs U. S. specialus pasiun
tinys Etiopijai, H. Murray 
Jacoby, aukština imperatorių 
Haile Selassie. Jis sako, ka

— Ateinantį sausio mėnesį de imperatorius per 10 metų 
mok ratų partijos nacionalis: galo daug padaręs gerovė 
komitetas turės čia suvažiavi- kraštui, ypač kovodamas su 
mą. Tada pasitrauks iš ūži- vergija.
mamos vietos paštų departa-- Jacoby randa, kad Italijos mų šešėly, 
mento sekretorius J. A. Far-1 puolimo prieš Etiopiją svar-! 
ley. Jo vietą prezidento kabi-j blausioji priežasčių tai pasi- 
nete užims F. C. Walker iš ryžimas kolonizuoti tą kraš-
New Yorko.

Sekr. Farley yra demokra
tų partijos nacionalio komite 
to pirmininku.

GRAIKIJOJE ATSTATOMA 
MONARKIJA

ATĖNAI, rūgs. 11. — Mo- 
narkijos atstatymas Graikijo
je yra užtikrintas. Tuo svar
biu reikalu krašte įvyks bal
savimai, kuriuos tvarkys mo- 
narkistai.

Vakar pats premjeras Ts
aldaris pasisakė už monarki- 
jos atstatymą. Sostan bus at
šauktas buvęs graikų kara
lius Jurgis II, kurs gyvena 
Anglijoje.

MUSSOLINI LABAI 
NEPATENKINTAS

ROMA, rūgs. 11. — Itali
jos pasiuntinybės apsaugai 
Addis Ababa mieste, Etiopi
joj, Mussolini planavo pasių
sti italų kariuomenės kuopą, 
kaip tai yra padarius Angli
ja. Etiopijos imperatorius ne 
pritarė. jMussolini nepatenkin 
tas.

tą. Italams ankšta darosi Ita
lijoje.

Jacoby yra nuomonės, kad 
Etiopijos nepriklausomybė ne 
privalo būt naikinama.

RUMUNAI VALSTIEČIAI 
PRIEŠ KARALIŲ

BUKAREŠTAS, rūgs. 11.
— Rumunijos valstiečių parti
jos suvažiavime nutarta, kad 
dešimtys tūkstančių valstie
čių privalo pakilti, maršuoti
į Šį miestą ir pašalinti vyriau gabumų vyras, savo darbais

BATON ROUGE, La., rug
sėjo 11. *— Valstybės legisla
tūra pravedė rezoliuciją, kad 
nužudytas senatorius Long 
bus palaidotas valstybės rū- 

Gubematoriauda-
mas savo pastangomis jis 
šiuos milžiniškus rūmus pa
statė, kas atsiejo apie 7 mili
jonai dolerių. Šiuose rūmuose 
jis ir žuvo nuo politinio prie
šo kulkos.

Nužudytojo aitriausieji po
litiniai priešai pagerbia jo at 
mintį. Tik retas kas dvejojan 
čiai apie jį atsiliepia sakyda- 

’mi, kad nužudytasis pats sklei 
dęs žmonių tarpe neapykantą 
ir pats kritęs tos neapykan
tos auka.

Visi priešai pripažįsta, kad 
nužudytasis buvo nepaprastų

DARBININKAI PRIEŠ DIK
TATORIŲ DUNHAMĄ
Chicagos darbo federacija 

nusprendė imtis griežtos kam 
panijos prieš Chicago parkų 
distrikto lioardo pirmininką 
Dunhamą dėl jo diktatoriško 
nusistatymo prieš darbinin
kus.. Norima jį pašalinti iš 
k rašto' ir Tokai io of i sų.

Dunham taip įsigalėjęs ač
iū demokratų politiškai maši
nai, kad jis kovoja prieš vi
sus piliečius ir ignoruoja jų 
įeikalavimus, kad ir Soldier 
field stadijumo reikale.

NORI PAŠALINTI VIRŠU
TINIUS GELEŽINKELIUS

•
Chicago majoras Kelly iš

kelia sumanymą, kad iš Chi
cago miesto biznio centro pa
šalinus visą viršutinių gele
žinkelių mazgą. Tuo būdu cen 
t re būtų mažiau tratėjimo ir 
dundėjimo. Sako, tas galima 
padaryti įvedus visuotinus 
transferius.

Miesto aldermonų tarybos 
susisiekimų komitetas svars 
tys šį klausimą.

ŽUVO TRIJŲ POLICMONŲ 
MOTINA

sybę, kuri pakenčia įvairiau
sius karaliaus rūmuose esa
mus skandalus.

ŽUVO LĖKTUVO TAR
NAUTOJA

Užvakar vakarą Chicagos 
airporte žuvo American Air
lines lėktuvo tarnautoja (sV 
ewarde8s) Mias Meta Joan 
Barch, 23 m. amž., 5143 Ken 
wood avė.

Parskridusi su lėktuvu air- 
portan per neatsargumą pa
lindo po lėktuvo einančiu pro 
peleriu ir primušta. Mirė Šv.

J a L K džiaus ligoninėje.

ir kalba visados atviras, ką 
turėjęs galvoje, tai ir sakęs. 
Tai retas atsitikimas būti ne
turtingo ūkininko vaiku ir iš
kilti taip aukštai valstybėje.

Šen. Long per vargą iškilo 
į aukštumas. Per savo prakal
bas j iš buvo pareiškęs, kad 
Louisiana valstybės vargšai 
ūkininkai nuo saulės tekėji
mo iki nusileidimo sunkiai 
dirba ir nieko neturi. O mies
tuose politikieriai puošniai re 
dosi ir gyvena pertekliuje.

Nužudytasis tad buvo prie
šingas prez. Roosevelto vyk
domai “naujajai santvarkai.” 
Jis sakydavo, kad preziden-

Mason gatvėje automobilio 
suvažinėta ir mirtinai sužeis
ta Mrs. Anna Mikeli, 72 m. 
amž., 5949 W. Nortb avė., ku 
rios trys sūnūs yra policmo- 
nais. Ji mirė West Suburba n 
ligoninėje.

RAGINA APLEISTI 
ETIOPIJĄ

ADDIS ABABA, rūgs. 11. 
— Vietos U. S. pasiuntinybė 
paskelbė raginimą Etiopijoj 
gyvenantiems amerikiečiams, 
kad jie apleistų šį kraštą.

tas daug žada, bet žadėjimų 
nepildo. Jis planavo 1936 me
tais sudaryti trečią politinę 
partiją ir būti kandidatu j 
prezidentus.

VILNIUS. — Rugpjūčio 26 
dieną Vilniuje mirė žymi lie
tuvių visuomenės veikėja ir 
uoli kovotoja dėl lietuvybės 
teisių Emilija Vileišienė. Se
niai prieš karą Vilniuje gy
vendama, ji buvo visai atsi
dėjusi visuomeniniam lietuviš
kumo darbui. Ji dalyvavo j- 
vairiose moterų draugijose, 
kurioms dažnai vadovaudavo. 
Vokiečiams okupavus Lietu
vą, Vileišienė pasišventusi dir 
bo labdarybės darbą Vilniu
je. Ji globojo ir tvarkė mer
gaičių bendrabutį, kurį vė
liau lenkai sunaikino. Visą 
savo turtą ji atidavė labdary
bės tikslams.

Prieš penkerius metus, jau 
būdama sena, velionė dar bu

vo nuvykusi į Ameriką rinkti 
aukų skurstantiems Vilniaus 
lietuviams. Jos karštos tėvy
nės meilės dėka, pavyko iš 
Amerikos lietuvių parvežti į 
Vilnių nemažai suaukotų pi
nigų ir daiktų, kuriuos ji ati
davė lietuvių moksleivių ben- 
drabuČiams.

Emilijos Vileišienės vardas 
Vilniaus krašte yra gerai ži-i
nomas. Iki paskutiniųjų savo 
gyvenimo dienų velionė sie
lojosi ir rūpinosi lietuviškojo 
jaunimo reikalais. Ji palaido
ta Vilniuje, Rasų kapinėse, 
’ugpiūčio mėn. 29 d. Tose 
kapinėse yra palaidoti ir kiti 
Vileišių giminės nariai. Lai- 

, dotuvėse dalyvavo ir Nepr. 
Lietuvos visuomenės atsto
vai.

NEUŽMIRŠTA AIRPORTO BAUSMĖS UŽ UŽTRAUK- 
EŽERE TUS MOKESČIUS

Chicago majoro pastango
mis atitinkami autoritetai iš 
naujo kreipias Wasbingtonan, 
kad ten gavus fondų naujam 
airportui ežere, šalia miesto 
biznio centro, ir pramogų 
srities įrengimui Burnham 
parke.

Pasirodo, kad sunkiai eina
si su fondų gavimu. Yra svar 
besnių projektų, kuriems di
deli fondai reikalingi, negu 
airportas ir kds Įeitas. Chica
go turi airportą, bet jis ne
parankus didikams — per to
li nuo jų centrinių ofisų.

TURĖS MOKĖTI ABI 
KALBAS

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
krašto direktorija išleido įsa
kymą, kuriuo visi viešųjų 

I pradžios, vidurinių, aukštes- 
I niųjų ir specijalių mokyklų 
j mokytojai turės įrodyti, kad 
'jie moka abi valdiškąsias kra 
što kalbas — lietuvių ir vo
kiečių.

KOMP. ŠIMKAUS OPERA

KAUNAS. — Žinomas lial
dies melodijų tyrinėtojas 
komp. Šimkus baigia rašyti 
naują lietuvišką operą, kurio 
je ypač daug būsią liaudies 
melodijų. Operos tekstą ren
gia poetas Santvaras.

PREZIDENTAS ATLAN
KYS CHICAGĄ

Apygardos teismo teisėjas 
La Buy nusprendė, kad legis- 
latūros pravestas įstatymas, 
kuriuo užtraukti mokesčiai už 
1928 iki 1932 metų imtinai ga 
Ii būt išmokami septyniomis 
dalimis panaikinus mėnesinę 
vieno nuošimčio bausmę, yra 
priešingas konstitucijai. Šiuo 
sprendimu teisėjas uždraudė 

I Cooko apskrities iždininkui 
priimti užtrauktus mokesčius 
taip, kaip nustatyta minėtu 
įstatymu.

* Apskrities iždininkas tai 
kreipiasi vyriausiai! teisman 
ir lauks tuo klausimo galuti
no sprendimo.

Teisėjas La Buy rado, kad 
tik menka dalis namų savinin
kų yra užtraukę mokesčius už 
iminėtus metus. Tad jei jie- 
Įms dovanojus bausmes, būtų 
neteisingai pasielgta su mo
kėjusiais mokesčius ir baus
mes.

Teisėjas taip pat randa, 
kad legislatūra neturėjo auto
riteto pravesti tos rūšies įs
tatymą.

PATSAI PASIŠOVĘS

WASHINGTON, rūgs. 11. 
— Prez. Rooeeveltas vykda
mas į vakarus šį mėnesį, ra
si, atlankys Chicagą.

ar pranešta, kad Mar- 
ųuette p^-rko krūmuose ras
tas pašautas M. Palczynski 
-(ar Pasinski), 40 m. amž., gy 
vonęs 4832 So. Hermitage 

i avė. Jis paimtas Šv. Kry
žiaus ligoninėn. Vakar rytą 
mirė.

Iš pradžių pašautasis tvir
tino, kad jį pašovęs kažkoks 
ru moteriške važiavęs auto- 

' mobiliu vyras. O prieš mir
siant išpažino, kad pats pa- 

• sišovęs.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-

KAUNAS. — Kauno s-bės 
sluogsniuose kalbama, kad ke 
liamas klausimas apie nupif- 
kimą elektros stoties iš belgų KĖS. — Giedra, maža tempe
koncesijonierių. latūros atmaina.

EMM.UA
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ANGLŲ, IMPERIJOS GRIUVIMAS

Didžiojo Karo pradžia buvo ginčas tarp 
didelės Austro - Vengrijos ir menkos Ser
bijos.

Dabartinis ginčas tarp galingos Italijos 
ir silpnos Abisinijos gali vesti prie naujo 
pasaulinio karo.

Praėjusio Didžiojo karo auka buvo Vokietija.
Naujo pasaulinio karo auka gali būti 

anglų imperija.
Italijos iškilimas ir dabartinis jos už

sispyrimas plėsti savo kolonijas susiduria 
su Anglijos interesais. Todėl Anglija naudo
ja visus savo diplomatinius gabumus, kad 
tik pastoti kelių Italijai. Anglija savo di
plomatinius žygius bando sustiprinti ir pa
bauginti Italiją savo karo laivynu. Anglija 
sutraukė į Y’iduržeminę jūrų žymų savo ka
lu laivų skaičių. Bet Italijos laivyno jėgos 
ir-gi nemenkos, o Anglija viso savo laivyno 
į Viduržeiuinę jūrų visvien negali sutraukti.

Jei dabartiniai itaių užsimojimai jiems 
pavyks, tai tas bus anglų imperijos griuvimo 
pradžia.

Kun. Turco, politinių mokslų profeso
rius Šv. Marijos Kolegijoj, Kalifornijoj, pa
reiškė: y ;,w o.

“Britų imperija jau flgyvfeno ilgiau, ne
gu natūralų istoriškų amžių. Dominijos rei
kalauja nepriklausomybės ir dabartinis gin
čas gali būti britų imperijos griuvimo pra
džia.”

Mat jei Italija įsistiprins Abisinijoj, tai 
Anglijos įtaka eis menkyn ir silpnės ryšiai 
su dominijomis, Indija, Egiptu, Sudanu ir 
t.t. Tųsyk Italijos įtaka stiprėtų.

Todėl Angliju su tokiu užsispyrimu ns 
nori prileisti Italijos prie jos užsibriežto 
tikslo.

pulti Abisiniją, nesako, kad jis nori apginti 
mažųjų tautų taisas arba išgelbėti pasaulį j 
demokratijai. Mussolini yra atviras.

PRANCŪZIJA BUDI

Vokietija dabar rūpestingai vengia er
zinti ir užkabinėti pruueūzus. Apie savo 
teisių ir interesų gynimų vakaruose jie nei 
neužsimena. Vokiečiai nori užmigdyti pran- j 
cūzus. Visas vokiečių alasas dabar eina ry
tuose. Vokiečiai nori varytis prie tikslo žing
snis po žingsniui, Šiuo momentu vokiečių dė-, 
mėsys nukreiptas j Klaipėdą ir Lietuvą.

Lietuvos padėtis būtų visai ne kokia, jei

Šitoks prancūzų budėjimas .ir prisirengi
mas mažina vokiečių drųsų kabinėtis prie 
mažesnių tautų.

KODĖL ŠOVĖ

da
Senatoriaus lx>ngo žudikas Weiss buvo 

gydytojas. Jis nepritarė senatoriaus Longo 
politikai, bet ta politika nėjo jo gyvenimui 
skersai kelio. Šovinio klausiniu^įdomauja vi- .ngų tautinės kultūros ir savų 
suoiuenė ir atsakymo nėra nei iš artimiau-I tradicijų ugdymų. Čia ir yra 
šių žudiko šeimynos narių. Jo moteris sako j anos anksčiau minėtos kliū- 
negalinti savo vyro pasielgimo suprasti. Tų 
pat sako uošviai ir kiti giminės.

mas yra daromas, kad žudikas, įsitikinęs, 
kad senatoriaus Longo veikla eina prieš Žmo
nių labų, netekęs pusiausvyros ir sumanęs 
pasiaukoti.

BOIKOTAVO IR VOKIEČIAI

ITALAI IR JAPONAI

Jau nuo seniai buvo žinoma, kad Italija 
ir Japonija šnairuoja. Taip dėjosi dėl to, 
kad jų interesai susipainiojo. Kaip Italija, 
taip ir Japonija turėjo akį ant Abisinijos.

Jau prieš keletu metų Japonija gavo 
leidimų kolonizuoti Abisinijoj žemes palei 
Tsano ežerų. Kaip žinoma, tas ežeras tuo 
svarbus ir garsus, kad iš jo išteka Niliaus 
laka. Žemės aplink tų ežerų yra vienos der
lingiausių Abisinijoj. Dabar ten randasi apie 
11X),000 japonų. Žinoma, Japonijai rėpčjo A- 
bisinijoj stiprintis. Kai Italija užsimanė Abi
sinijos, tai abiejų tautų interesai susipynė 
ir kilo nedraugiškumas.

Japonija veržiasi j Kitus kraštus dėl to, 
kad turi gyventojų perviršį. Bet Japonija 
jau turi Korėjų, Mandžiūrijų, kurios nėra 
tirštai apgyventos.

Ijenkijoj randasi nemažas vokiečių skai
čius. Jie ten yra viena iš tautinių mažumų.

Nors Vokietija ir Lenkija dabar neva 
draugauja, bet Lenkijos vokiečiai praėju
sius rinkimus boikotavo, kaip ir kitos ma
žumos.

Pagal dabartinį balsavimo būdų baisai 
buvo paduodama ne už partijas, o už asme
nis. Todėl tautinės mažumos negalėjo tikėtis savigarbos, be kurios sunku 
pravesti savo atstovų. Todėl rinkimus boi- prigyti bent kokių žodžiu 
kotavo kitos Lenkijos tautinės mažumos, boi- ar darbu sėjamų tautinę kul- 
kotavo ir vokiečiai. turų. O iš kur gi, ar vėl iš

šiaudinės pastogės sulauksi
me tos tautinės kultūros!...

Tik susipratusioje su tau
tine savigarba tautoje gali 
kurtis ir prigyti tautinė kul
tūra, o tautiškai kultūringų 
tautų lydi ir savos pastovios 
tradicijos, tartum tautinė ci
vilizacija arba nacionalizaci-

Ne vien Lietuvos sodiečiai dejuoja pro
duktų pigumu. Lenkijoj tas pat. Nors len
kai ir draugauja su Vokietija, bet lenkų nkio 
produktams rinkos Vokietijoj nėra. Dabar 
Lenkijoj rugių 100 kilogramų tekainuoja 10 
zlotų (apie $2), pernai kajnavo 14 zlotų, o 
1928 metais net 00 zlotų. Taigi ūkio produ
ktų kainos Lenkijoj šiemet žemesnės, negu 
buvo bet kuriais metais po karo.

♦ » *
Valdžios pajamos per pirmąjį pusmeti 

buvo žymiai didesnės, negu per tų pat laiko
tarpį pernai. Iš viso pajamos padidėjo ant 
23 nuoš. Tas rodo pramonės ir biznio stovio 
gerėjimų.

* * «
Kun. James H. Ryan katalikiško uni

versiteto rektorius ir naujai paskirtas vys
kupas Omaha!, Neb., kartu su Valstybės se- 
kretoriurn Hull kalbės Wasliingtone masini-Italija taipgi turi gyventojų perviršį.

Italija yra tokio didumo, kaip Kalifornija, j spa >ų .
o gyventojų tnrl 40 milijonų. Tai trečdalis
Jungtinių Valstijų gyventojų.

Italija ir pasirinko Abisiniją savo ko
lonijų plėtimui, nes Abisinija skystai apgy
venta, o Abisinijos karalius palaidai valdo 
tolimas milžiniškas žemes, kurias italai nori 
kolonizuoti.

Italų padėtis Abisinijoj yra panaši į 
padėtį europiečių atvykusių Amerikon, kuo
met čia indi jonai viešpatavo.

Taip italai teisina savo užsimojimus.
Italijos diktatorius Mussolini, rengdamasis

Statistikos parodo, kad negrų tarpe pra
sikaltimų yra daugiau, negu baltųjų tarpe, 
iš lOOJMM) baltųjų prasikalsta 13.8, o iš 100,- 
000 negrų prasikalsta 50.1.

• • ♦ ’/'V
Ateinančios žiemos laikui Lietuvos vy

riausybė viešiems darbams paskyrė 543,940 
litų.

aplankė virš 5,000 žmonių.

DRAUPAS

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

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

(Pabaiga)
Taigi, pirmoje eilėje mūsų 

tautos žid'.n; s — Lietuva tū
li būtį tas prožektorius, kū
jis nušvies*, j savo pavyzdžiu 
vb.us lietuvių tuutos sūnus ir 
dukteris; turi būti tas veidro-

daugiau pasirūpinti lietuviš
koms melodijoms moderniškai i stemizutorių — Kultūros Rei 
sukomponuotos muzikos, lie-[kalų Departamentų, 
tuviškų šokių; įgroti tai plo- j Ne šioje trumpoje valandė-

prancūzai bft.y davę?is užmišyti. UC Pran- kuria,ne kiekvienas nžaie uilnl ir
cūzija nuolatui stiprinasi Vokietijos parube- mo lietuvis matytų save, kuo 
žiuose. Dar pernai buvo pripažinta, kad ta jis dar panašus ir kuo jau ski- 
siena nėra užtektinai apsaugota. Šiemet vy- riasi nuo savo tautos kamie- 
riausybe prųiužino, kati Prancūzijos sienos no. Tiesa, tai sunkesnis kelius 
jau neprieinamos jokiam įsibriovimui — mo- tautim i ekspansijai už tankų, 
derniškos tvirtovės jau išstatytos, kariuome- j orlaivių ekspansijų, bet jis 
nes randasi užtektinai.

kštolėse, kuo gulėtų ir Lie-,Įėję iškalbėti visas Lietuvon jant — lygiai kaip Lietuvai 
tuva ir užsienio lietuviai pu- aspiracijas, visas tautinės ku- tautinės kultūros (Lituanisti-
sireikšti bei pasinaudoti. Lie- ltūros kėlimo galimybes. Kai kyg) akademija_ įsteigti vi-
tuviška filmą su lietuviškais (susipratusioje Lietuvoje klės-. pasaulio lietuvių tautinis 

tės tautinė kultūra vis ugdy- jnatįtutas, kurio pareiga būtų 
dama ii stiprindama pašto- pažintį įr išstudijuoti kiek-inteligentų pavyzdingo lietu

viško gyvenimo papročiais, už vias tautines tradicijas, tai įienos lietuvių kolonijos spe- 
sienio lietuviams tikras pro- 1 v*80 pasaulio lietuvius cįfĮnįug reikalavimus ir pa 
žcktoiius būtų.

ijaimingi esame lietuviškos
mūsų tautai vienintelis. Nebe krypties tapyboje, tik mokė- 

pirmų kartų šiandien ir kai- kime ir pasirūpinkime jų ver- 
buma apie tų tautinę kultūrų, tinti ir populiarizuoti. Čia mes 
bet kalbėti, tai dar nereiškia pralenkiame visų Pabaltijį ir 
daryti; ogi palaidai veikti, net konkuruojame, tautiniu 
vieniems statant, kitiems griai atžvilgiu, su Vakarų Europa, 
uant, nesujungus visų tautos , (Čiurlionis).
jėgų į tų darbų, be plano, be , yj qSu teatras ta?p pat jau 
sistemos, tai taip pat darbas išgyvena “samanotoe baku-

Pats pašautus senatorius Long pastatė 
klausimų: “įdomu, kodėl jis į mane šovė f”
Tuo pačiu klausimu susiįdomavo visa spau-įbe tikrų garantijų. Be to, kol'žės” epochų, bet dar toli gra- 

mūsų net laisvosios tautos ne žu. j;a(Į pakankamai turėtu-
visi sūnus dar pilnai susipru- ,no ky sava, kultūringa, tižiau 
tę. be tautinės savigarbos, tol gsminga parodyti pasauliui ir 
sunku kalbėti apie sistemati- pasiūlyti užsienio lietuviams. 

Apguilėtina, kad ta naujoji 
dramaturgija (nebe išimčių) 
reiškiasi daugiau per moder- 

tys, kurias turime neatidėlio- niSko ištvirkimo pavyzdžius;
jant nugalėti, Antai, Kaune negu per dabartinio ir bflsi- 

Žudikas buvęs vyras rimtas, su atsako-i ir jau net provincijos didės- n,o lietuviško gyvenimo tokiu-? 
mybės jausmu, bet jautrus. Todėl prileidi- luinose miestuose plinta “kau- pavyzdžius, kurie neteiktų kū 

uiškas’< akcentas, kuris gana rybiškai, entuziastingai. Ant- 
nelietuviškai skamba; tai esu raip, esu negyvenimiška... Ii
kauniškuino, atseit poniškumo 
žymė. Arba, argi lietuviški vai 
kūčių vardeliai: Janulka, Lai
ka, Danečka?.. Tegu negirdi 
šito bent mūsų uždemarklinie 
lietuviai, kuriems ne nuo šia
ndien peršamas “charaktei 
obywatelski”^ Tai neugdo mū
sų kalbos ir tautinės kultū
ros. Tos ir panašios, vadina
mos, smulkmenos kaip tik pa
rodo stoka net tautinio susi-f
pratimo, ypač štokų tautinės

čia reiktų turėti tinkamų as
piracijų.

Ne mažiau stoka moderniš
kai lieV.n-.6fcj (ne dai- 0 tam SPriausia' kad.vi'
in.SK,), lietuviSkų melodijų. lietuvių kolon'jų drlug,JOS
Pasigailėkime tų nuvalkiotų alba "ct a“‘ 3 P“sl >
“samanotų bakūžių” (versti
nių), “vargų vargelių”, ku
rie tik istorijai nuvaizduoti 
tetinka. Netikinkim pasaulio, 
o ypač užsienio lietuvių, kad 
Lietuva vis dar baudžiavų te
beina, o namų stogai šamano 
mis želia. Ntt bažnytinės lie
tuviškoms melodijoms gies
mės, — kaip seniau lr vieto
mis net dabar lietuviška mal
daknygė, — ypatingos vertės 
turėtų tautiškumui ugdyti. A-, 
ntai, senelis, senelė, iš Lietu
vos seniai išvykęs, apsiverkia 
A. Strazdelio “Pulkim ant ke-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 3. Pasaulio lietuviai savo
-- ------- kapitalus privalo investuoti

I^abų (iienų, tavorščiai, ta- į Lietuvos akcines bendroves, 
vorškosl Šiandie atkumplino nes užsienis ir taip turi daug 
pas mane iš seno k rajaus į pinigų, tuo tarpu kaikurie 

lių” išgirdęs. Ir man pačiam, Kuntaplis,’” tokia linksmos Į bendrovių direktoriai nepa-
• i__ i___ •_____________važinėjant po Vilniaus ir Sei- minties gazieta. Kol orai gra 

nų lenkų pavergtus lietuvis-Į žūs, o ant marių šturmai ir
kus kraštus, viename bažnyt- antras skrajos dar nenubalsa- užsienio lietuvius, kad tė 

ja, kuri jau pati gyvena tau- kalinyje išspandė ašaras he- Vęs ar lėkt, ar Amerike žie- nėję gera gyventi tam, kas 
toje ir persiduoda į tolimiau tuviškos melodijos giesme, niavot, pasidairykim po tų . turi valiutos.
sius jos diasporas, išblašky- gražiai lietuviško choro gie- '“Kuntaplį.” Pirmiausia apie 

į dama, trispalvėms bažnytinė- ■ buvusį viso svieto lietuviųtas po visų pasaulį

dinio, sau tauta — sau žmo
nės, pakyla tautine kultūra 
tik tuomet, kai jos vadų tas

Susipratusi tauta, anot Vy-!nis vėliavoms, juostoms apka
binėtoms, plevėsuojant. Dau
giau mums poetų Strazdelių, 
Baranauskų, Maironių ir ko

darbas varomas sistematingai inpozitorių Brazių lietuvišku- 
vieningai. Lietuvių tauta mui katalikų bažnyčioje ugir

turį Jur daug, labai daug ša- dyti, daugiau ir slstemattngo 
Kinių tai tautinei gyvybei se- rūpestingumo tuo! Atpuls rei 
mtj. Jei mūsų tautos broliai, kalas svajoti kam nors ir tau
ki! viui, daug ilgiau už mus tinę bažnyčių steigti, 
vergavę, suspėja parinkti sa-1’ Tautinei kultūrai kelti pa

įųikų, teisę) • bei įvairių sve 
timų archyvų, tai kodėl mes 
negalime tų pradų surasti iš 
savo gražios istorijos.- O kur 

, ♦ • 'mūsų liaudies dainos, kurių
Dr. Backaus muziejų ir gpavuk*? pero„ų, muzikalumu tųip nebe pagri-

vo tautinių žymių — tautinės1 miausia Lietuvoje, o vėliau ir'pasaulio lietuvių taip ir ne-l^pjg tėvynėje sulygina visus 
kultūros pradų įvairiose sri-, užsienio kolonijose, turi būti priklausomos tėvynės lietuvių pažiūrų skirtumus ir optimis- 
tyse net iš folkloro (ekono- j sistematingai įjungta į darbų Jftrpe laikyti dolerį, nes tik tiškai nuteikia nepriklauso- 

visos tautinės kultūros įstai-.A* vienas nekelia ginčų ir ne
gos: teatrai ir operos, meno [trukdo bendradarbiauti, 
akademija ir konservatorija^ 2. Duoti balsų tik doleriui,
universitetas, akademija ir in-J nes žmogaus balsas prilygsta ščiojo po Kauno pliažus pa- 
stitutai (kol nebus įsteigta 'balsui žuvies, plaukiojančios žiūrėti kaip užsienio svečių

phdo didžiuojamės TI Laikas
speciali akademija arba ins- Amerikos ir Brazilijos pa- 
titutas). paskiri arba draugi- j krantėse.

Ketvirtadienis, rūgs. 12, 1935

Ad. Ita.n1Iw.iti* joms istorikai ir archeologai, sujungtos į vienų, su įvairaus 
radio neturėtų tik Pupų Dėtie pobūdžio bei specialybių ar 
kalbininkai ir etnografai... Net profesijų sekcijomis, sąjungų, 
ir kaimo muzika tenkintis; kurios centras būtų Kaune, 
laikas pratinti daugiau fr prie ateityje Vilniuje.
savos kultūringesnės muzikos Tik visas Sitas organizaei. 
bei dainų. Ačiū Dievui ir Lie 
luvos Vadovybei turime ir si

nis ir tolimesnis darbas netu
ri būti valdininkiškas, šablo
niškas. Saugok Dieve mus nuo 
slaviško dar didesnio suponė- 
jimo. Dėl to reiktų neatitU'lio-

” iiiuuua *. cmx)uuo n į/v*.
kelias taps trumpesnis. Jie tįektį pianą tautinio veikimo 
matys tik lietuviškų Lietuvų kiekvienoje kolonijoje atski- 
ir sekdami jų jie patys taps raį Antai, Latvijoje didelį 
lietuviškesni, o vlen tas jau vaidinį vaidina Katalikų ba- 
padės jiems išsiskirti iš sve- įnygįa> iaįSVų profesijų inte 
timųjų. ligentija, kitose kolonijose pr<

Palietus bendrųsias Lietu
vos aspiracijas — jos darbų 
linkmę tautinės kultūros sri
tyje, tektų patiekti vienų ki
tų mintį, kokiomis priemonė
mis ir aplinkybėmis kuo leng
viau būtų galima tai visa per
teikti ir įgyvendinti užsienio 
lietuviuose. Pirmiausia stipri
nkime ir piėskime veiklų taip 
gražiai ir vikriai pradėta kry
ptimi. Toliau tektų siekti to,

kybą, ekonomika, dar kitur 
praeitis, kalba ir pan. Tai vi
sa turi būti žinoma Lietuvai, 
o ypač tiesioginei viso pasau
lio lietuvių sąjungai. Pradžio
je tas institutas išstudijuotų 
svarbesnių kolonijų ir masi
nio kolonįz3-’in'o «alygas, o 
vėliau sistematingai plėstųsi 
toliau. Ypatingai svarbu or
ganizuoti pomokyklinj jauni
mų, baigusį nelietuviškas mo-

kad viena tautinė kultūra ir,kykįas, o čia taip pat ne vi- 
tautinis charakteris pasiektų sose kolonijose vienokio pobū-
užsieniečius ir vienu keliu, o 
ne šunkeliais su asmeniško
ms ir partijinėms tendencijo
ms, kas užsienio lietuviams 
ypač nesveika. Vadinasi, eiti 
prie to, kad visas užsienio lie
tuvių tautinis gyvenimas cen
trai izuotųsi savo tautos žldi-

džio gali būti tos organizaci
jos. Be to, neužmirština rū
pintis kolonijoms vadais — 
inteligentais net su to insti
tuto stažu, arba iš Lietuvos, 
arba, dar geriau, iš tos pat 
kolonijos; rūpintis lietuviško
ms mokykloms ir suaugusių 
kursams vadovėliais, net mal
daknygėms. giesmynėiiais ir

kankamai prisistatę namų.
4. Grįžus namo šviesti vis

seliną.

Viso svieto delegatams sei- 
inuojant Valstybės Teatre, 
“Kuntaplio” seimas, kaip jis 
pats pasigyrė, buvo prie te
atro miesto sode ant suoliu
kų po liepom ir, vienam, ki
tam atskaičius paskaitas, nu
tarta taip:

1. Vienybės pagrindu kaip

5. Kad tikrai nušviesti Lie
tuvos gyvenimų užsienio lie
tuviams, vietoje kongrese sk
aitytų ir išspausdintų paskai
tų, nusivežti Basanavičiaus 
pasakas.

6. Parsivežti iš Lietuvos po 
tabletę sacharino, kad paro
dyti tenai kokį Lietuvoje iš 
runkelių gamina cukrų.

7. Svarbiausias dalykas, tai 
kongreso dalyviai turi parfi- 
vežti namo litų, kaipo daiktų,

mos tėvynės vaikus.
Po to “Kuntaplio” seimelio

prisiekę posėdininkai išsivaik

garbei skęsta Nemune žmo
nės.
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TĖVŲ DĖMESIUI
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Nevaria, Reno...
Carson City, tai yra sostinė

Nevada valstybės. Mes čia

Geru keliu 
Miestas, kaip miestas, bet 
vartuose užsikabinęs įdomų

pirmiausiai atsilankėm. Gavę ' užrašų: The Biggest Little Ci-
gero kelio iš Lake Tahoe, ir 
nepajutom esu Carson City. 
Miestelis, su mažute “capitol”

tuose, tokia ir žiemiuose. Sies 
gailėjomės tokio “bederlio” 
žemės ploto, kuriame galėtų 
gyvent keliolika milijonų žmo-

neilgai truko. nių. Juk valst. du kart didet> 
nė už Illinois!..

Sudiev Nevada, važiuojam } 
Utar. Utah valst. kiek mažes
nė už Nevada. Ji apima 85,000 
kv. mylių žemės plotų vr tu

Rašo DR. S. BIEŽIS, Chicago, Illinois.

ty Iii The World”... (Didžiau 
sias Mažas Miestelis Pasauly).
Gyventojų jame apie 20,000. 

visai neviliojo ne tik apsisto- Jau kitas dalykas. Jam priti- 
ti, bet ir sustoti. Panašių mie- ktų ir sostinės vardas. j kart mažiau negu Lietuva
stelių Lietuvoje rasime labai, Apsistojam paprastoj cabins. Bet čia miestai gražesni, ūkiai

Vargu būtų galima rasti 
šeimų, kuri nemylėtų savo 
vaikų, nelinkėtų jiems viso 
geriausio. Šituo sumetimų tė
vai juos siunčia į mokyklas,

ri 503,000 gyventojų. Vad,-t!k,uri,i ’M0"as ,jaU
.... . , »įJie būna svariai, gražiai ap-si, puse milijono, arba du . ... ...rengiami ir knygas nešini at

sisveikina su savo mylimais

naši

geresni ir žemė turtinga. Au-^ 
kso, sidabro, vario ir visokių 
brangakmenų pilna visur. O

daug. Carson City teturi tik,Čia viskas brangiau negu ki- 
pusantro tūkstančio gyvento- tur. Brangiau negu didmies- 
jų. Lietuvos Šakiai didesnis čiuose ir rezortuose. 
miestas, o Jurbarkas — tris1 Miestelis, nors vadinasi‘ma- 
sykius didesnis... Nors valsty- žiausias’ pasauly, bet turi di- 
bė su 109,821 kv. mylių plotu delio miesto išvaizdų. Per ke- City, su 180,000 gyv. Miestas 
yra bemaž penkis kartus di- lėtų pastarųjų metų, Reno iš- išaugo per dešimtį metų, bet 
desnė už Lietuvų, bet gyven- augo į “didmiestį” su visais 
tojų teuri vos 93,000. Nei šim- patogumais, malonumais ir 
to tūkstančių!.. “divorsais”. Laisvas gyveni-
. Didžiausias miestas šios va- ,nas sutraukė išdykėlių, ieška
nti jos, yra Reno, kuris yra smaguriavimų. “Divorsi- 
atstume nuo Carson City į..rinkai (‘*a randa ‘ laisvę”, 
žiemius, už 30 mylių. Važiuo- mieste daug.. Jie išugdė 
jam į Reno!.. * miestų, iškėlė kainas ir pada-

druskos!..
Utali sostinė — Salt Laay.

labai suseno... Mes stebėjomėo 
iš susenusio Salt Lake City.

Pirm negu įvažiutot į mies
tų, reikia pervažiuot apie 70

tėvučiais- Tai gražu pažiūrė
ti. Juk tai tautos ateitis, tai 
tėvų paguoda. Šis reginys su
daro tik paviršutinį vaizdų, 
gi tikrasis paveikslas gludi jų 
sveikatoj. Tik sveiki vaikai 
gali turėti reikiamų pasiseki
mų mokykloje ir, bendrai, gy
venime. Ir tik iš sveikų vai
kų tegali tauta tikėtis geros 
ateities, o tėvai jais pasidi
džiuoti.

eikatos stovio. Yra daug ma
žesnių trūkumų, kurie žymiai 
sulaiko normai į išaugimų 
kaip fiziniu, taip ir protiniu 
atžvilgiais. Tokie trūkumai, 
jei laiku pastebiami, dažniau
siai lengvai būna pašalinami. 
Užtat, kiekvieno vaiko svei
kata turi būti bent sykį į me
tus patikrinta, t. y., vaikas 
turi būti gydytojo nuodug
niai išegzaminuojamas.

Jei vaikas neužtektinai sve 
ria, pablyškęs, nevalgo kiek 
reikia, tai yra ženklas, kad 
kas nors su juo negerai. Jei 
tokiuose atsitikimuose prie
žastis nepašalinama, tai jau 
jis neišaugs į stiprų vyrų ar 
moterį. Jam progų gyvenime 
mažai tebus, už kų greičiau
sia tėvams rūgos, kad nesi
rūpino jo sveikata.

slogas-šaltį pagauna, miego
damas per burnų kvėpuoja, 
ausys kartas nuo karto skau
sta ir menkiau už kitus gir
di, būna piktas, neklusnus. 
Visa tai dažniausia paeiną 
nuo sugedusių tonsilų ir per
augusių adenoidų. Jam mok
slas nesiseka, mokytoja daž
nai bara, nes ne viskų girdi 
kaip reikia; vaikai jį pešioja, 
tyčiojas ir nenori su juo žai
sti. Tėvai dažnai visai be rei 
kalo jį bara ir net muša, vie 
nok tas nei kiek jo nepatai
so. Tokio vaiko reikia gailė
tis ir gydyti, nes jis serga. 
Pašalinimas tonsilų ir adenoi 
dų tokiame atsitikime vaikų 
pilnai pagydys ir padarys jį 
normaliu.

,'rė jį “didžiausiu” ir “gar-
UŽSIENIO LIETUVIAI IR,šiaušiu” pasauly.
LIETUVOS ASPIRACIJOS Reniečiai permatydami di-

______ ;vorsuose gerų biznį, išleido į
(Tęsinys nuo 2 pusi.) • statymų, kad norintieji gauti

divorsų Reno mieste, turi iš- 
pan. Lėšų tam nereiktų lau- „ M . trejetą die. 
kti tik iš valstybės biudžeto, ny> tris m5nesiu8...
bet daugiau autonomiškai jų | Dabar negausi atvažia- Baltas kaip sniegas ežero du- 
rūpintis, aip utvijoje. Tik ki(ur, . di. gnas ir kietas

mylių ežerų. Tas ežeras kita
dos liūliavo, o dabar jo nėra. • Kad vaikas šiaip įaip gali 
Vien druskos sluogsnis. Kelias žaisti ir mokyklų lankyti, tas 
išvestas ežero dugnu. Dėl sma- j dar anaiptol nepažymi jo sv- Sakysime, vaikas dažnai 
lsuolių ir norinčių pasivaži
nėti be “speed limit”, yra iš- Į 
vestas druskos sluogsnru ne- 
vėžis kelias: važiuok kur nori, 
kiek nori, kaip ledu.

Nors atrodo kelias kaip le
das, bet neslidus. O Jau plo
tas, plotas! Akia neužmatai.-

Kartais vaikai netik nemėg 
sta skaityti, bet ir į mokyklų 
labai nenoromis eina. 2ino- 

’ma, jam mokslas labai nesi
seka. Tėvai aimanuodami sk
undžiasi, kad turi labai nega
bų vaikų. Gi tikroji priežas-

tis, tai matymo trūkumas, ku 
rį pašalinus tinkamais aki
niais, vaikas staiga pasidaro 
gabuus, gyvas ir noriai bėga 
į mokyklų. Mat, akiniai jam 
naujų pasaulį atidaro, nes jis 
jau viskų mato, kaip reikia.

Sugedę, išpuvę dantys ne
tik veido išžiūru sugadina, 
bet ir sistematiškai labai 
daug pakenkia. Yra labai di
delė klaida guostis, kad kiti, 
geresni dantys išdygs. Čia jū
sų dentistas daug jam svei
katos sutaupys ir jį laimin
gesnių padarys.

Visiems trūkumams čia nė
ra vietos. Suminėjau jų tik 
keletu, kad' atkreipus tėvų dė
mesį, nes tai neapsakomos 
svarbos vaikų gerovei. Reikia 
aiškiai suprasti, jog tai yra 
tėvų tiesioginė pareiga išau
ginti savo vaikus taip svei
kais, kaip aplinkybės leidžia. 
Nuodugnus jūsų šeimos gy
dytojo egzaminavimas vaikų 
žymiai prisidės pasiekti šio 
tikslo.

35.045 RHEUMATISM
P«t« Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Happy Days Ahead lot You
Thlnk of lt—how thls old world 

does make progresą—now comes a

kūryba gimdo kūrybų. Gražių 
pradžių tam padarė Ir Drau
gija Užsienio Lietuviams Re
mti.

Brangūs viso pasaulio tau
tiečiai! Prisimenant tų baisių 
klaidų Lietuvos tautinės kul
tūros istorijoje ir konstatuo
jant dar nesusistovėjusį tau
tinį susipratimų užsienio lie
tuvių, kuriuose dėl to gana 
sunku prigydyti dar Ir nepri
klausomoj mūsų tautos (Tai y j 
nesusistemizuotų tautinės kul
tūros veiklų bei jų sekančias 
tautines tradicijas, Lietuvos 
aspiracijos pirmoje eilėje tu
ri pasireikšti savo pavyzdžiu 
— lietuviška dvasia, lietuviš
kais papročiais, net lietuviš
ku šeimų gyvenimu sėti tau
tinį susipratimų užsienio nro- 
liuose, kad jie juo toliau juo 
labiau, su tikra tautine savi
garba pajustų tų tautinį skir
tumų tarp savęs ir gyvenamos 
valstybės tautos; antra, tempu 
organizuoti atitinkamas įstai
gas ir per jas ir atitinkamas 
draugijas sistematingai plėsti 
ir gyvendinti tautinę kultūrų 

įietuvoje, o iš jos ir užsienio 
stuviuose; trečia, kurti iš 
rūtinės kultūros išplaukian

čias savas pastovias tradici
jas, kurios apimtų viso pasau
lio lietuvius ir taptų lietuvių
tautos nacionalizacija.

Ta linkme vedant lietuvių 
tautos kultūrinį gyvenimų, rei 
kia ir toliau plėsti bei stipri
nti Kultūros Reikalų Depar
tamentų ir per jį sistemizuoti 
Lietuvos kultūrinių įstaigų 
tautinę veiklų teoretiškai ii 
praktiškai Lietuvoje, o per a-’ 
ti tinkamas draugijas, su pa
galba minėto viso pasaulio 
lietuvių tautinio instituto, pe
rduoti visa, kas bus pasiekta, 
pasaulio lietuviams priimtinu 
jiems būdu.

Dar nepasibaigė mūsų tau
tos pilno ir psichologinio iš
silaisvinimo epocha, taigi mes, 
turime jausti atsakomybę už 
jos, vadinasi, už savo ateitį. 
Pažinkime save ir pareikškime 
save!

Pasivažinėję tuo nepapras
tu keliu, mes davažiavom Salt 
Lake City. Vargšas, net gai
la žiūrėti. Nei Pakštai, nei 
Zaleckis — nepažintų: surū- 

žesnis už Šiaulius, bet “didės- kęs, pasenęs miestas. Tie na-

vorso. Turi išgyvent tam tik
rų nustatytų, įstatymu, laikų. 
Miestelis iš to praturtėjo ir 
išaugo iš tūkstantinio { dvi
dešimts tūkstantinį. Jis ma-

nis” už Kaunu...
Reno apylinkės — plikos.

Gretimais, už 2 mylių, yra 
Spark miestelis ir dar už 3-jų 
— mažutė Vista. Mes Iš Reno 
išvažiavę keliu 40, teradom 
tik 3 “didmiesčius”: Love- 
lock, Winnemucca ir Elko. El- 
ko buvo didžiausias. Kasyklų 
miestas su visais patogumais. 
Mes jame sustojom nakvynei, 
nes pakeliui į Salt Lake City, 
jau didesnių miestų nebuvo.

Nevada valstybe turtinga 
auksu, sidabru ir kitais me
talais bei mineralais. Didelių 
miestų kaip ir netiri. Derlin
gos žemės kaip ir nėra. Prie 
upių radome ūkius, bet nedi
delius. Ganyklų būtų daug, 
bet žolė neauga.

Salt Lake City
Kokia Nevados žemė pie

niai lyg kokios istoriškos se
nienos. Ir marmonų tempi ius 
pajuodavęs...

Nebe-tas Salt Lake City, kų 
radom prieš dešimts metų. 
Tiesa, jis jau “paaugėjęs” 
nuo 120 į 180 tūkstančių gy
ventojų, bet senoviškas. Jo 
pietinė dalis modernėja ir 
grožėja, bet viskas dabar tai
soma, statoma ir tvarkoma.

(Bus daugiau)

Nuėjau sykį pas ponus Dz- 
ingulius. Mane apspito pora 
mažų vaikų.

— Petruk, — klausiu vieno, 
— pasakyk man, kiek tu turi 
metų?

— Nežinau, — atsako vai
kas. — Kada aš gimiau ma
no mama turėjo 32 m. am
žiaus, o dabar turi 24.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

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

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

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

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

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

6. MALDŲ RINKINĖLIS
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 RINKINĖLIS

Audekliniais virŠais...................................... 40c
Paauksuotais kraštais...................................50c

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

. 23S4 SOUTH OAKLEY ATĖNUS

G AZO ŠILIMUS VARTOTOJAI
Dėka gazo šilimai, 125,000 

Chicagos apylinkės gyventojų
geriau gyvena

prescrtptlon whlch ls known to phar- 
macists as Allenru and w1thin 48 
bours after you start to take thts 
ktrlrt ketina formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by excess urlo 
acld bas started to depart.

Allenru does Just what thla notlce 
aaya lt wlll do—lt ls guaranteed. You 
oan get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
centą and lf lt doean't bring the Joy- 
oua reaulta you ezpect—your money 
whole heartedly returnad.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

•■i

Jie randa, kad yra verta 
tų mažų ekstra išlaidų, 
smagiai be rūpesčių gy

venti žiemos metu.

V 7 YRAMS, gazo šilima reiškia dau
giau liuoso laiko naujai rastoj lai

svėj nuo kūrenimo rūpesčių. Daugiau
nereikia jiems semti anglis, vilkti Jauk . 
pelenus. Ir moterims mažiau darbo, 
jokio dažnaus langams uždangalų, sie
nų ir baldų valymo. Gazo šilima yra

švari- ir visiškai automatiška. Nieko 
daugiau, kaip tik užstatyti termosta
tų, kuris užsideda patogioj vietoj ant 
jūsų gyvenamo kambario sienos.

Gazo šilima, anot šios daugybės pa
tenkintų vartotojų, yra verta ištirti 
kiekvienam namui. Jie praneša, kad
gazo šilima yra daugiau negu tobulas

kkuras. Jis pagerino jų gyvenimo sai- 
kų — kaip- niekas kitas hėgsdefų. -Iš
tirkite gazo šilimų dabar. Del įįlriį 
informacijų pašaukite savo artimiau- 
siųjį gazo kompanijos ofisą.

The only way your body can clean out 
Acids and polsonous waatea from your 
blood la |hru 9 mllllon tlny, dellcate Kld- 
ney tubea or flltera, būt beware ot cheap, 
draatlc. lrrltatlng druga. It functlonat 
Kldaey or Bladdcr dlaordera make you 
auSar from Oettlng Up Nlghta, Nervoua- 
naaa, Leg Palus. Backacbe, Clrclea Under 
Eyea, Dl>xlnee% Rheumatlc Palna. Acld- 
ity. Burnlng. Bmartlng or Itching, don’t 
take coancea. Oet tbe Doctor’a guaran
teed preacrlptlon called Cyatex (Slaa- 
Tex). Worka faat, aafe and aure. In 48 
boura lt muat bring new vltallty, and la 
guaranteed to flx you up In one week or 
money b*ck on return of ampty pąckaga. 
Cyetax coeta only 9c a day at drugglats 
and tbe guarantea proteets you.

Stop 
Itching 
Skin

-a

Prašykite dykai aprokavimo

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Žemo greitai atleidžia Nležlančiųa 
Kaabea Ir Rlngwom skausmus 
— sustabdo Edema, Spuogų Ir 
panažus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me- 
tus. Ir visi gyrė jų kaipo Svarių, 
saugių, atsakančių gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Oood Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 35c. 60c. »1. 
Visose vaistinėse.žemo
t-Qfl SKIN IRRITATlONS

EMIL DENEMARKiūZ
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Įdomūs Pasikalbėjimai

įsteigta Bažnyčia yra visiš
kai nesugadinta!

--------  ' JONAS: — Paulai atsimink,
RAULAS: — Jonai, aš ti- kad Kristaus mokslas yra ne 

iii, kad Kristus įsteigė Ka- žmogaus mokslas, bet paties 
talikų Bažnyčių. Aš tikiu, kad Dievo. Dievas yra nesimaino- 
toji Bažnyčia yra Viena, Šve- ntas. Jis įstatė Savo Bažny- 
nta, Katalikiška ir Apaštali- čių negendančių. Ji turi užsi- 
Ška. Aš tikiu, kad Šv. Tėvas laikyti be atmainos per vyus 
yra galva tos Bažnyčios. Bet, amžius iki pasaulio pabaigos, 
šitai, kur yra man didelė a- Žmonių mokslas mainosi. Žiū- 
bejonė ir pas kitus, gal, kyla rėk, kaip Markso teorijos ir 
toji abejonė, būtent kadangi mokslas tapo iškraipyti Ir su-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
YRA NESUGADINTA

tiek daug metų praėjo ir ka
dangi Bažnyčia yra draugija, 
ji galėjo sugesti, galėjo visai 
kitų mokslų pradėti mokyti, 
ne tų, kų Kristus mokino, kaip 
pasitaiko mūsų gyvenime: — 
nauji vadai, naujas mokslas?

JONAS: — Kaulai, jei Ka
talikų Bažnyčia būtų medžia
ginė, tai yra žmogiška drau
gija, kaip kitos draugijos, tai 
aišku kad galėjo sugesti. Bet 
kadangi Katalikų Bažnyčia y- 
ra dvasiška draugija, paties 
Kristaus įsteigta žmonių lai
mei ir jų amžinam gyvenimui, 
ir Kristus prižadėjo saugoti 
tiktai savo Bažnyčių. (Jis ne
minėjo nei protestonų, nei ne- 
zaliežninkų, nei liuteronų). 
Kristus žadėjo ir atsiuntė Šv. 
Dvasių savo Bažnyčiai, o Šv. 
Dvasia jų saugo nuo visokių 
klaidų.

RAULAS: — Jeigu Katali
kų Bažnyčioj pasilieka tas 
pats Kristaus mokslas, kodėl 
yra kai kurie įvairumai? Pav., 
buvome Lietuvoj, pasninkavo
me per visų gavėnių, o Ame
rikoj nereikia pasninkauti 
taip sunkiai, kaip Lietuvoj T

JONAS: — Gerai, Raulai. 
Kada tu buvai mažas vaikas, 
tada iš bonkos čiulpei pienų. 
Dabar speniuko jau nevartoji. 
Kodėl dabar nečiulpi speniu- 
ką!

RAULAS: — Ar aš kvailas 
būčiau, kad dabar vartočiau 
speniukų! Dabar aš galiu ge
rti tiesiog iš stiklo. Kada bu
vau mažas, tai buvo vieno
kios aplinkybės, o dabar ki
tokios.

z JONAS: — Raulai, taip ir 
Katalikų Bažnyčia. Kaipo ge
ra motina, ji pavartoja savo 
išmintį pritaikindama prie 
aplinkybių, prie savo tikin
čiųjų vaikelių, kad juos ge
riau galėtų vesti į amžinų gy
venimų per tų pačių Šventų, 
Vienų, Katalikiškų it Apaš-v 
tališkų Bažnyčių.

RAULAS: — Kaip gt mes 
galime žinoti, kad Kristaus
--------------------------------------
SUGRĄŽINKITE JAUNY

STĖS DIENAS
NUGA-TONE yra. pastebėtinas vais

tau dėl ligonių Ir rilpnų įmonių. Po 
to kaip Jūs J| vartosite vienų savaite. 
JOa pastebėsite abalnų pagerėjimą ir 
Jeigu Ir to liaus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų Ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų Istorijų kaip NlIOA-TONE 
Per 4 5 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo aavo sveikatų 
Ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose \ a iHtinyčIose. žiūrėkite kad 1 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever
tės.

Nuo uikletėjlmo Imkit—UOA-BOL 
— Idealų Lluoeuotojų vidurių 860 Ir
•9c.

la atlieka du darbus — moki
na ir auklėja. Išmokina vfsa 
ko, kas reikalinga žmogui ka
sdieniniame gyvenime, ir iš
auklėta jo sielų amžinam gy
venimui. Tat katalikiškoji mo 
kykla atlieka graži) ir naudin
gų žmogaus gyvenime darnų.

UŽRAŠAI A.L.R.K. FEŪ. 
PITTSBURGHO APSKR. 

VALDYBOS SUS-MO
Fed. Pittsburgho apskr. va 

ldyba laikė mėnesinį susirin- Ida 
Kuomet mokykla rūpinasi kimų rugpiūčio 30 d., Šv. Ka-, 

vaikų mokslu ir jų išauklėji- zimiero mokyklos svetainėj 
mu ir jiems duoda sveikų mo- Į Dalyvavo visi valdybos na

riai, išskyrus kun. J. V. Skri- 
pkų ir A. Plikį.

kslų ir išauklėjimų, namie gi 
dažniausiai tų visų sugriauna 
tėvai ir aplinkybės. Namuose 
stoka gero pavyzdžio. Blogas 
pavyzdys visa tai, kų mokyk
la įskiepija į jaunutę vaiko 
širdį, namie išrauna iš šaknų. 
Pavyzdžiui, mokykla išmoki 
na, kad reikia Dievo ir Baž
nyčios įsakymus užlaikyti, tuo 
tarpu vaikas namie tų įsaky
mų visai nemato. Bažnyčia 
mokina, kad tėvai turi savo 
vaikus katalikiškai išauklėti,

Susirinkimų atidarė pinu. 
J. B. Tamkevičius, dvasios 
vadui vadovaujant maldoje.

Nutarta kviesti p. Šimutį, 
kad grįždamas iš Lietuvos su
stotų Pittsburghe ir patiektų 
žinių bei įspūdžių iš Pasaulio' 
Lietuvių Kongreso bei abel- 
nai iš Lietuovs.

Susirinkimas uždarytas ma-

SfJCH IS UFE~
d'

A. Paleckis, rast.

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOS

Praeitos savaitės ‘Drauge’, 
penktadienio laidoj, “Dienos 

Pikniko renginio komisija iš Augimų” rašytojas, paminė- 
duoda raportų iš Fed. apski. jailias įvairias Amerikos lie- 
pikniko įvykusio 18 d. rugp.'tuvių aug5tesnes mokysiąs 
Po trumpų diskusijų, raportas nieko n(JpasaM apie Šv. Ka-
tapo priimtas ir pikniko už- zinii(Jr0 4 UK,tų augStranę 
darbio čekis priduotas apskr, 
iždininkui.

Seka diskusijos jungtinio

leisti juos į katalikiškų mo- 
gadinti. Kaip Darvino teori-1 kyklų, tuo tarpu namie šmei- 
jos kylo ir žuvo. Del ko! Dėl žiama katalikiškoji mokykla, 
to, kad žmogaus išradimas, kad tai, girdi, nieko neišmo- i 
Gi Dievo įstatymai negali bū-' kiną.
ti sugadinti. Nuo senų amžių,' Bet kad katalikiškų moky- 
dar prieš Kristaus gimimų, klų vaikai pralenkia protes- 
pranašai jau pranašavo, Kad tonų mokyklas ir jie gauna 
Kristaus Bažnyčia bus be at- f įvairias dovanas už pasižymė- 
mainos ir neklystanti Danie- , j*ln4 mokslo nekatalikiškų mo rapijos svetainėje. Kalbėtojais 
liūs pranašas sakė: “Amžina-1 kyklų kontestuose, tai tų už-1tam apvaikščiojimui nutarta 
sis Dievas, įsteigs savo kara-1 tylūną. Tėvai, nesirūpindami' kviesti kun. J. Mišių, J. Bu- 

vaikus katalikiškai išauklėti Į ievičių ir A. Sutkaičiūtę. Taip 
ir jų neleisdami į katalikiškų pat nutarta kreiptis laiškais 
mokyklų sunkiai nusideda 
prieš Dievų, ir prieš tautų, nes,

lijų (Bažnyčių), kuri nebus 
sugadinta ir nei išnaikinta, ir 
Jo karalijos neprisisavins ki
ti žmonės (bedieviai ir pago
nys), ir Jo karalija bus ain- i turėdami lietuviškų mokyklų, 

(Daniel. II 44). Na, leidžia vaikus į protestoniškų,zina
Raulai, pasvarstyk: Kadangi 
Dievas būdamas tikroji dva
sia, įsteigė dvasinę Bažnyčių, 
kaip toji dvasia galėtų suges
ti? Kūnas taip, bet dvasia ne- 
gali.^ Todėl ir Katalikų Baž
nyčia negali sugesti. Štai, pa- lų. 
ties Kristaus žodžiai, kuriuos 
Jis ištarė Bažnyčios galvai,
Šv. Petrui: “Aš sakau tau, 
kad tu esi Petras (uola), ir 
ant tos uolos pastatysiu savo 
Bažnyčių, kurios nei pragaro 
vartai nepergalės” (Mat. XVI,
18). Todėl Katalikų Bažnyčia 
ir šiandien tebėra nesugadin
ta, neiškraipyta, kaip kitos 
bažnyčios. J. V. S.

kyklų, Pittsburgh, Pa., kinių 
veda seserys Pranciškietės ii 

moderniškais įrengimaisKuri,
parapijų choro reikalu. Tuo ir gabiomis mokytojomis, yra 
reikalu kalba muzikas V. Me- nei kiek neprastesnė už kitas 
donis ir kiti. Fed. apskritys mokyklas. Tai vienatine tos 
pasižada remti jungtin] para- rūšies augštesnė mokykla vi- į 
pijų chorų. soje Amerikoje. Jau antri me- Į

i tai, kaip gyvuoja. Nejaugi ji i

•T1BD0N. BŪT ARE Y0U READING 
SITTINO ONT" THAT PAPER IO1PHB

Rugsėjo 15 d. bingo du? 
vardu James F. Malone, vie»

apvaikščioti Vii- IT’, geriausių lietuvių priete
. v ,. , , nieko nereiškia Amerikos lie-Iniaus uzgrobuno sukaktuves i tuvių gyvenime?... ų

Nutarta

spalių 13 d., 4 vai. popiet (pu
nktualiai), Šv. Kazimiero pa-

į jungtinio parapijų choro pi
rmininkų bei įvairių parapijų 
vargonininkus kviečiant juos,

kitas bankines įstaigas; ji gy 
vuoja gerai. Šėrininkams mo
ka dividendus, o pasidėjusie-

lių, kurs kandidatuoja į cou- uis taupyti — nuošimčius. Tai 
nty komisijonierius. Tai vie- vienatinė tokia įstaiga visoje 
nas pavyzdingiausių kandida-1 vakarinėje Pennsylvani joje.

J tų. Šiame bingo Malone duos j ----------
| lošėjams dovanų ir pasakys i praeitų sekmadienį bažny-
į kalbų. Atsilankiusieji nesigai- ėios komitetas laikė susirin-

Praeitų sekmadienį į bingo las> !kim^ kad ^^5, apie su-
atsilankė Louis L. Kaufmann Į ----------- t rengimu bazaro parapijos nau-

Rugsėjo 10 ,1. Antanas Ka- :dai- Nutarta su5aukti visos 
rauskas susituokė su Viktori- Parapijos darbuotojų susinu- 

Sabaliauskiene.* Vestuvės'kira» sekmadieni po sumos,

IŠ SOUTH SIDE

(Globė Trotter), kandidatas į 
County teisėjus. Čia jis savo 
iškalba užimponavo skaitlin
gų minių lošėjų ir dovanojo 
net tris dovanas. Visi buvo

kad dainomis paįvairintų Vii 
angliškų mokyklų. Į niaus užgrobimo dienos ap-

Laikas būtų tėvams susipra i vaikščiojimų. Dvasios vadui patenkinti ir žadėjo į inkiniuo- 
sti ir, jei nori susilaukti pa- pavesta pakviesti Šv. Pran- se balsuoti už jį. Kaufmann 
guodos iš savo vaikelių, rei- ciškaus akademikių orkestrų gabus žmogus ir tinkųs tei-

ir taip pat keletu akademikių 'ietai county teisme. Rei
su dekleinacijomis. Taip pat kia ir tai priminti, kad jis vi- 
dvasios vadui pavesta papra- suomet buvo labai palankus 

Šv. Kazimiero', kaip prad- šyti gerb. kun. klebonų, kad lietuviams. Jei jį išrinktų į 
taip ir aukštesnėjį mo- bažnyčiose paskelbtų apie re- County teisėjus, daug jis lie- 

kykla turi užtektinai vietos, ngiamų apvaikščiojimų. Iškil- tuviams pasitarnautų.
Tat, visi leiskite savo vaikus, mių programo vedėju išrink

tas K. Vaišnoras. Spaudoje 
garsinti iškilmes pavesta kun.
J. Vaišnorui, kun. A. Jurgu- 
čiui ir A. Paleckiui.

kia leisti juos katalikiškai au
klėti ir į katalikiškų mokyk-

zios,

PRANEŠIMAS BENDRAM 
CHORUI

Vardu Federacijos apsari- 
čio, pranešu visų parapijų jau 
nuoliams, kad kurie norit pri
klausyt prie bendrojo parapi
jų choro, turit pirmiausia pri- 

1 klausyti prie savo parapijos
Praeitų savaitę atsidarė vi- «<»|ioro ir suvažiuot į Šv. Ka

sos mokyklos, tarpe jų ir mū- ziniįero parapijos salę 17 d.

MOKYKLOJE IR NAMIE

AKIŲ GYDYTOJAI:

sų Šv. Kazimiero prad?.»os ir 
aukštesnėj!. Vaikučiai užpildė

rugsėjo, 7:30 vai. vakare. Bus 
pilnas susirinkimas ir prak

jose sėdynes ir pradėjo klau- ltika> vad. muzikas y. X. Me- 
sytis pamokų, primosiančių donis. Taip pat turim žinoti, 

kiek įeikės paruošti gaidų vi
sų parapijų chorams ir prisi
rengti prie Vilniaus užgrobi
mo — gedulo dienos. Pagei
daujama, kad programe daly
vautų ir bendras choras.

J. B. TamkevičiuE

juos būsimam kasdieniniam 
gyvenimui. Katalikiškų moky
klų pamokos siekia dar to
liau; išmokina tikėjimo, be 
kurio žmogui nėra laimės ant 
žemės ir išganymo po mirties. 
Reiškia, katalikiškoji mokyk-

tfMMIUOTI
ikhium

MRIUf 
I* GlltCNJtt

Paraše
P. JURGfiLA

TURINYS; Dariau* Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skri d įrašui per Atiaztų. Soldino 
mltko paalaptia. žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Otr6no nuo
pelnai aviacijai Ir mflsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėw. komitetai.

184 pusi. au 84 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA SI.50. siu
nčiant pati u 91.45.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

esti

DR. VAITU3H, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKlCALLY AKUT 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria! 
priežastimi galvos skaudėjimo.

mo, skaudamų aklų karštį, atitaiso | 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpeclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
taisosncs.. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12, Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METO PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

CHICAGO, ILL

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTA8

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

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

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

Phone CANal 0523

.ia
buvo labai gražios. Jaunave
džiams linkime Dievo palai
mos.

Ant Carson street nieko nau I 
jo, išėmus tai, kad pradėjo 
remontuoti Polithanla State 
bankų. Bus įtaisytos saugo
mosios dėžutės, pakeista ban
ko išvaizda. Ši lietuvių įstai
ga nei kiek nenusiienkla prieš

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:1
Ofiso Phone Res. and Office

PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
CANal 0703

DR. J. J. MRSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0857
Res. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1881 8OUTH HAL8TED STREET 
Rezidencija 9800 So. Artealan Are.

Valandos: 11 ryto Iki 9 popiet
1 Iki 1 v, vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki J vakaro
SeredoJ pagal sutari)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo S Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.: PROspect 6874
Rez. Tel.; HEMIock 6141

Rezld.: 2515 W. 69th St.

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

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

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS '

2201 W. Cermak Road į
Valandos 1—8 Ir 7—S vak. 

Šaradomis Ir Nedėllomls pagal sutari] j 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti •

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:80'
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE |
Tai. FTRgtnla 0989

Ofiso vai.: 9—4 Ir 4—8 p. m.
Nedėllomls pagal sutari)

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 8 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 1:10 vai. 
vakaro. Ned4llomla nuo 19 Ud 11 

V>lAQdxl dlMK
TtlnfOM* KIOw»r MM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tai. YARda 0994
Rea.: Tai. PLAaa 9400

▼•landos:
Nuo 10-19 ▼. ryto; 8-8 ir 7-8 v. v.

MM9UMMIS BUS 19 Iki XI Mm*

(Tęsinys aut 5-to pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
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 
Rei.: Tel. HEMIock 4284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Itesldencljos Ofisas: 2654 W. 69th St 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomla Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv.. ta- Pėtn. 10-9 vai.

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GKOvehill 0617

4924 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)

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street'

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISĄ* IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytai* — ] 
iki 8 popiet — 4 Iki 1:80 vakare
VaM&oaig aw U ryto IM 1 f.*.



Ketvirtadienis, rūgs. 12, 1935 n R X Tt O A' s

Pittstargho Žinios
IŠ SOUTH SIDE

(Tęsinys nuo 4 pusi.) • Dar netaip seni laikai, kad 
mokykloje. Sus-me visi ben-.' niekur negalėdavai rasti lie-
drai pasitars, kud darbas ba
tų sėkmingesnis. Dienos ba-

tųvės slaugės. Kas kita šian
die. Vaukeganietės lietuvaitės

zarui nužiūrimos spalio: 14, tų trūkumų užpildė, Šios lie- 
17, 19, 21, 24 ir 26 dd. Visi j tuvaitės slaugės dirba ligoni- 
ateikite į bendrų susirinkimų. I nėse: Savokyniūtė (Liberty 

ville ligoninėje), Kundrotaitė, 
Zaborskiūtė, Jonaičiūte (šv 
Kryžiaus ligoninėje, Chica
go je).

NORTH SIDE ŽINUTĖS
Sodaliečių piknikas, įvykęs 

rugp. 25 d., gražiai pavyko. 
Parapijai liko $130.00. Tame

Vaistininko Antano Dar- 
rgio, iš Chicagos, ir slaugės

DASH PIX0N
T5 DASH APPPOACHES THE G-IANT

»IANS ON THE TOP OF THE 
SHIP FROM MAPS THEY PLAY 
THEIR DEADLY PAV ŪPO N HIM-

DASH Ql»ICKLY POTS HIS
PISINTE&PATION G-UN INTO 
ACTION. THEY PALL LIKĘ FLIES 
BEFORE IT S POVVERFOL RAY.

TWo""A5d5IAW< HilL
3TANO. THE DISINTBGRATIO6
RAY DOES 
THEM .

DISINTBGRATION 
NOT AFFECT

Soes

OCHBAISE LESS

By Dean Carr '

NEAR

KNOCKED OVT OF DASH'S HANO. 
ęgftlAT CAN DASH DO AGAJNST

THE5E GdANTS.P 

piknike svetimų taip kaip ir Ceci’lijot. jonjaiZ.iQ’tėB sakomi f*1' dkjn4 dirb« va-1 plprnf|O yiMIflO
nebuvo - vieni northsidie- užsakai luQ bažnyčioje. Ve- ,karals suswenktt mokyklos la- 1 VfĮjLIlUu C-lllIUOmūsų bažnyčioje, 

stuvės su šv. Mišiomis įvyks 
rūgs. 28 ,

čiai draugiškai piknikavo, kai 
viena didelė šeima. Mergaitės 
vikriai sukinėjosi, jos buvo
visur, joms gelbėjo keletą Myko|as jr Verolllka Uni. 
smarku) blaivių jaunuolių. ,ai ižvažiavo autol„obiliu j 
Tvarka buvo gera. SodalieMe, tavo gillliDw.
po sunkaus darbo, nemano si- Juos ap|allkt) lwslsveCiavę 
llėtis, bet galvoja dar vienų vieniį . ut# grįj na.

mo.kitų pramogų surengti iki Ad
vento.

Šio mėnesio 4
Mūsų klebonas baigė lan- mSaų palapijos lllokykla. Vai 

kyti ir surašinėti parapijie
čius. “Pataisos Fondan” su
rinko 500 dolerių. Remontas 
bažnyčioj ir. klebonijoj eina 
visu smarkumu. Bažnyčios pa
langės, durys, bokštas ir a ba
lnai viskas kas, tik iŠ medžio, 
yra maliavojama. Tas viskas, 
žinoma, lėšuoja gana daug.
Ypač daug lėšuoja centralio

ngus maliavoti. Darbų jau ■ 
baigia. Kaip pabaigs, turėsi- 

1 me kuomi pasigerėti. PADĖKA

Padienei, Jusevičiui, Mikolie- 
nei, Kasulaitienei, Žukaitei, S. 
Bukauskui, Masiliūnui, Patarė 
bui, Putrimui, Kazėnienei, S. 
Butcher, Bartašiui, Šeputienei,

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)
Dainelienei, Milašienei, Eman-
tienei, Karkauskienei, Mocke- nei, Miliauskienei, Laminai- avė., su šeima išvykus atos- 
vičiui, Jaukšienei, Andrijaus- tienei, M. Kelpšienei; M. Pet- togų, vagys įsilaužę į namus 
kui, S. Miliauskui, G. Stasai- .raitienei, B. LazdauskaiteiJ išnešė tris žiedus vertės $2,-• ot ' * * AP. Zaveckis, P. O. Stulgins- ujkuį: y[r. H. Schwarzel (to- ^iui, Montvilienei, Salukieneų Mozeriui, Peculikui, Ridaitie-’ 500 ir laikrodėlį vertės $125. 

kas, K. S. Petkus, F. R. Ivin- wn aggegyor), poniai Bose Cu- Spranaitienei, Ogentienei, Ra- nei ir kitiems. J —' • - - . ■ '
skas, K. S. AVak'zak, P. M. cjina (town collector), Roose- ikauskienei, O. Skirienei, Bei- 6. K. A. R. 9 skyr. Gaisras medžių sandėly jįj

d. atsidarė Dapkus’ S- Bttkžy»- velt Furniture Co., Bernadi- norienei» Stankienei, Laminai- |

Į naujos bažnyčios statymo 
fondų aukojo po $100: V. A.

Š. K. A. B. 9 skyr. komisi 
ja reiškia geradariams ačiū

Zupkus, J. A. \ ardauskas, P. ju£ gausįas aukas centro pik-

lęs gaisras Beverly Lumber 
Co., 9838 So. We«tern A ve.,_ _ šienei, Augaitienei, Stankui iš i tienei, S. Bocunui, Gudienei, i Tai tau ir atostogos. Paper

kų atėjo daugiau, kaip per- Bug«. 8 d. draugijų salėje Ogden Dairy, A. Petkui, Kein-1 ^a^°nieneb ^ulginskienei. A-1 and Power Co. prezidentui H. j nuostolių padarė tarp 20 ir 
nai. Dominantis dalykas. Aš- *vyko dono ^®ko P®®erkkĮtiernei, Kolfer, B’eizienei, Zva-Miliauskams, kurie paau-, Williams, 6012 S. Califbrma 25 tūkstančių' dol. 
timtame skyriuje penki vaikai 1110 r-onylis. Jį surengė Žakai, |auskuįj Zarumbicnei, Samoš- ' '' ........
prieš vienų mergaitų. Ir tai, «»«. •P" i kai, A. Pocevfflenei, Petrai-
kad antrosios kartos vaikai Simt» .tienei, lm Vernge Drug, Vai-
pradeda eiti į tų pačių nioky-'111^' Bokyku^ vedėjum buvo gvilienei, Jaškūnienei, Andre-

. , . ...................politikas Sutkus. Kalbėjo vitklų, j kurių jų tėvai ej0 ir f . . d_ r • ,. .. . tos kunigai, advokatas, svebaigė. Jonas ir Ona Bočiai. v.
jauskienei, Gricaitei, Zvlbui,

, kojo duonos ir dar nuvežė vi
sus daiktus, P. Šepučiui, ku- 

jris irgi daug pagelbėjo savo 
automobiliu. Ačiū komisijai ir 
rinkikėms: Balčiūnienei, Vaiš-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Kazimieras Vasilius, Vytautas 
ir Stasė Rajūnai yra baigę

apšildymo įvedimas bažnyčioj pradžio8 llroks|i( ,. yų

čiai advokatai, senifeji gyven
tojai, biznieriai. Tarpais ou- 
vo dainų. Paskutinis kalbėto-

A. Bukauskienei, Sadeikienei, vilienei, Šeputienei, Saiukie-

ir klebonijoj. Tačiau Nortli 
Side lietuviai nenusimena. Ne
žiūrint bedarbės, duosniai au
koja bažnyčiai ir nuoširdžiai 
remia parapijos pramogas.

. . . , , | . v. jas buvo pats gydytojas Jotytoj parapijos mokykloj. Da J i, ,, . . . nas Zekas. Paskui šokta. (bar atleido ir savo vaikus. ,Bėglias 1

—4- ’ »M h
Parapijos komitetas yra su

sirūpinęs kų čia surengus 
“next”, kad neįklinipus per 
daug į skolas. žiūrovas

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Rugsėjo 8 d., Šv. Vardo dr- 

gijos nariai bendrai ėjo prie 
šv. Komunijos. Taipgi šv. Sa
kramentas buvo išstatytas tų 
dienų viešai adoracijai. Narių 
skaičius tos garbingos draugi
jos vis auga. Adoracijos iškil
mės baigės pamokslu ir palai
minimu.

Parapijos veikėjai pasiryžo 
naujos bažnyčios statymo fo
ndui padaryti vienų - kitų ši
mtukų. Stojo į darbų vyrai ir j Šiais metais dar du lietu- 
moterys. Jie rengia parapijos i v*ai l)UV° priimti į policmo- 
piknikų - vakarienę. Sumany- nus- ’Be -ra Vincentas Akro- 
nių remia visi lietuviai. Visa ,nas Juozas Lukas 
tai įvyks rūgs. 29 d., draugi-j Cbicagos jaunimas, atvykęs 
jų salėje. į Omahų ir klausinėdamas;

----------- kur yra lietuviška parapija,.
Parapijos komiteto nariai, pirmiausiai sutiko lietuvį po- 

-------------- -—............... diemonų, kuris į juos lietuviš-
Šv. Vincento moterų klubas kai prabilo Vietinis

laikė susirinkimų. Išrinko vi
rėjų, vedėjų ir visų štabų dar
bščių moterėlių, kad tinkamai 
paruoštų vakarienę su Šokiais. )
Vakarienė įvyks spalių 16 d„ 
mokyklos svetainėje, parapi
jos labui. Klūbo parengimai 
visuomet parapijos labui pel
ningi.

OMAHA. NEBRASKA 5

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti < 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU, 
ASMENIŠKU PATARNAVI-, 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

a|a

VINCENTAS RĖKSNYS
mirė Kurs. 8 d., 1936, 10:40
vai. vak., piinatnžiaua metų.

Kilo ift Švenčionių Apskr., 
DaugeliAkio parap., liekant ų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 26 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Mikaliną ir i vogė r Į Juo
zapą Janušauską Ir šeimą, d-vi 
broldukterls Veroniką Karaluk 
Ir Anelę Ralakavlčienę Ir danu 
kitų Klmtnlų. Lietuvoje trys 
aeaerya ir du broliai.

A, a. V. Rėksnys gyveno 4601 
R. Washtenaw Avė. InldotuvC- 
mis rūpinasi sesuo Mikalina 
Janušauskas Tcl. In.f. 6095.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Kalrfleld Avė.

L*ldotuvšs |vyks Penktadie
nyje. Rūgs. 18 d. 8 vai. Iš J. 
F. Kudelklo koplyčios bus at
lydytas J Nokalto I’rasIdCJlmo 
švenč. Paneles parap. hatnyčlą 
kurtoj Jvyks gedulingos pamal
dos uš velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir patystamus 
dalyvauti šiose latdotuvšse.

Nuliūdę Sesuo, ėvogerts, llrol- 
ilukterys Ir Glmlnfes.

laidotuvėms patarnauja Di
rektorius J. F. Eudslkls. Tai. 
Yards 1741.

Praeitų savaitę klebonas pra 
dėjo lankyti savo parapijonus 
“farmerius”. Jų prie Sv. Vin
cento parapijos priklauso apie 
dvidešimts šeimynų. Belanky
damas parsivežė visok?ų val
gomųjų daiktų, kuriuos pa
naudos bingo vakarams.

Sodalietės laikė susirinki
mų. Išrinko darbininkes pa
rinkti dovanų kortavimo pra
mogai. Taipgi išrinko vedėjas 
kortavimo vakarui vesti ir 
darbininkes virtuvėje. Jų kor- 
tavimo vakaras įvyks rugsė
jo 29 d., mokyklos svetainėje,^ 
parapijos labui.

Žaibo užgautų bažnyčios bo
kštų jau pradėjo taisyti. Pa
taisymo darbų atliks gabus 
karjienteris pavapi j ietis R. 
Jonila. Pataisymo lėšas apmo
kės apdraudos kompanija.

Cibukas

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
irTĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygoa

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tei. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Hal&ted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinara ir Perkam 
Pirmus Morgičiua

Priimam Lietuvlikuji Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išninkame Cash 
Visokios Rfifilea In»uran<-e — Ugnies, V febu los, Automobilių, 

Stiklų ir 11

|OI 1N P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
INEJh

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.

Norint pirkti urmu (whole 
sale) šaukite

GROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė.

(Not. Ine.)
Retail stotis randasi

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI
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:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

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

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

--------—o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
------------ o------------

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

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
------------ o------------

Mes atlikome darbų daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. RadziBS 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skutas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

LaMcz ir Sotus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis
A. Petkus

3307 Litaanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 40th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



VISU ŠVENTU PAR. LINKSMAS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni, Ropėje (September) 15 d., 1935 m.

Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Crawford Avenue 
Pradžia 11 valandą ryto

DARŽE
Bus dviračių lenktynes, taip pat vyrų, moterų ir jaunimo lenktynės. Laimėtojai gaus dova

nas. Šakar - Makar choras visus juokins ir linksmins savo dainelėmis. Skanaus kugelio ir kito
kių gardumynų visiems pilnai pakaks. Širdingai kviečiame draugus, kaimynus, biznierius ir vi
sus lietuvius atsilankyti j mūsų piknikų.

Kun. J. Raškauskas, Kun. V. Čemauskas ir Komitetas

VIRINES ŽINIOS
GflMItl ATRODO lbos kursai visiems dykai, o 

už high school mokslų užsi
registruojant 5 dol. Užsiregis
truoti reikia šiandie arba ry
toj tarpe 6:45 ir 9:45 vai. va-

/'Ijabdarių ūkis su žalia gire-
' le ir įvairiais krūmais, kur 
dabar randasi prinokusių no- kar0 Tirfm p,žymjtMe moky 
gų, riešutų ir obuolių, o po 1
lietaus priaugo daug grybų, 
visus traukia. Šlikų šeimynos 
darbai vedamas ūkis kuogra- 
žiausiai apžiūrimas. Be to, Šil

kas vienų, didelį kalakutų au
koja rudeninio šeimyniško iš
važiavimo rengėjams. Išvažia
vimas įvyks rugsėjo 15 d., La
bdarių ūky. Ra p.

L. V. “DAINOS” CHORO 
RĖMĖJU DR-JOS TA

RYBOS DĖMESIUI

klose.

Susirinkimas L. V. “Dai
nos” choro rėmėjų dr-jos ta
rybos dėl svarbių priežasčių 
įvyks ne šiandie, kaip buvo 
nutarta steigiamųjam susirin
kime, bet rytoj, rūgs. 13 d.,
8 vai. vakare, toj pačioj vie
toj. Visi prašomi tai įsidė
mėti. Ig. Sakalas

2INHJ2INEIES
Pašautas lietuvis. Praeitų 

šesTadienį lietuvio bomel?o ta
po pašautas 18-tos kolonijos 
biznierius J. Savickis, 1720 S. 
Union Av. Prieš uždarant bi
znį, apie 1 vai. naktį, Įėjęs 
bomelis pradėjo šaudyti ir 
pašovė savininkui, kuris nuve- 
štaR į kauntės ligoninę. Bome,- 
lis suimtas. Jis kų tik buvo 
motinos išimtas iš kalėjimo.

Ar žinai, kad,
“'Draugo” platintojų, agen

tų, reporterių, kontestininkų, 
piknikų darbininkų-kių šeimy
niškas išvažiavimas į Labda
rių Ūkį Rugsėjo 15 d. Bus 
daug svečių biznierių. Visose 
kolonijose eina dideli prisiren 
girnai. Pr. Valuckis uolus 
“Draugo’” rėmėjas Dievo Ap
veizėtos par. organizuoja du 
liodu piknikierių.

Kviečiami skaitlingai visi 
atsilankyti.

Atsidaro vakarinės mokyk
los. Rūgs. 16 d. Chicagoj Rus 
atidaryta eilė vakarinių mo-j 
kyklų augusiems. Be pradžios 
mokslo, anglų kalbos, primo
simo prie gavimo pilietybės 
popierų, bus dėstoma ir ben
dras high school mokslas, taip 
pat mokinama įvairaus ama
to, kas prie kokio turi pa
traukimo. Vakarinės klesos 
bus šiose mokyklose: Austin, 
231 No. Pine avė.; Crane, 2245 
W. Jackson Blvd.; Englewood, 
6201 Stewart avė.; Fenger, 
112th ir Wallace st.; Lake 
View, 4015 N. Ashland Av. ir 
Sliurz, 3601 Milwaukee Avė. 
Pradžios mokslas ir anglų ka-

Lietuvis laimėjo stipendijų, apskr. po automobilių ratais , rugsėjo 13 d., Amalgamated 
Tarp daugelio studentų iš au- šįmet žuvo 503 žmonių, o su-! centro name, 333 So. Ashland 
kštesniųjų mokyklų, laimėju-, žeista 11,580. T)ė žmonių ir Į Blvd., 7:30 yal. vak. Malonė- 
sių stipendijas į Ghicagos u- automobilistų neatsargumo kitę dalyvauti visi, nes yra 
niversitetų, randasi ir vienas Į skaičius kasdien sparčiai au-
lietuvis Edvardas Gerčas, 3313 'ga.
S. Union Avė. Jis stipendijų

daug svarbių reikalų
F. Prusis, sekr^

laimėjo Englevvood mokykloj.
I 603 užmuštų. Su vakarykš
čia diena Chicagoj ir Cook

Pranešimas
Siuvėjų Lokalas 269 A. C. 

W. of A. susirinkimas Įvyks

ŠIANDIE BUDRIKO 
PROGRAMAS

Šį vakarų nuo 8 iki 5:45

• IMI. UaasTT • Mnu Tobacco Co.

Linksmai ir smagiai jie skamba 

Išgirsi kur tik tu eisi 

es rūkytojai sako “Jie Patenkina 

Ir rūkytojams vertėtų žinoti

vai. iš stoties WHFC bus pui
kus dainų ir muzikos raąiq 
programas. Leidėjai — Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvės visados deda pas
tangų, kad tinkamai priren
gus ir paįvairinus savo pro- 
gramus. Reikia pastebėti, kad 
pereito sekmadienio Budriko 
programas iš stoties WAAF 
nuo 5 iki 5:30 po pietų irgi 
pasižymėjo įvairiu ir gražiu 
turiniu bei naudingais prane
šimais. Bravo! Dainorius

DĖKOJA VISIEMS

nes; jie ir atsilankę parėmė 
labdarius. P. Juknis, broliai 
Zelkai ir kiti biznieriai irgi 
gražiai parėmė. Širdingai dė
kojam visiems darbuotojams 
ir darbuotojoms.

Labai gaila, kad negalėjo
me atvažiuoti į “Draugo” pi
knikų, o buvome pasirengę ir 

, manėm, gražaus pelno pada-I
ryti. Bet... lietus sulaikė. A. J.

6ARSINKITĖS “DRAUGE”'
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Labdarių išvažiavimas į ū- 
kį rugsėjo 1 d. gerai pavyko. 
Jonas Pauga prisidėjo stam
bia auka, taipgi ir Grigai bei 
Bočiūnai, užlaikantieji bnčer-

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4081 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 461S S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubllc 9728

Res. 1227 S. BOth AVĖ., CICERO 
T ei e ph on e: CICERO 639B

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

3401 LITUANICA AVĖ.

RENDON OFISAS

Išsircnduoja ofisas ant viršaus np- 
tiekos Atsišaukite:

510# Archer Avenue.

REIKALINGI DARBINTNKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills SemJnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

__________Chicago_________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredoe Ir Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 9800

CLASSIFIED
ACTOMOBILE8 AETOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
------- Vartotu Kary Barbenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

BUICK *85. 5 Sedan 41, Trunk. garant. kaip naujau .............. *895
BUICK *8B, Club Sedan au trunk. garantuotas ..................... 9825
BUICK *35. 6 Sedan 47, ga rantuotas............................................8795
BPICK '84, B Coupe B8, mažai vartotas, garant.................... 9895
BUICK ’84, B Sedan B7, pulkus karas, garant. ..................... 9895
BUICK *88, B Sedan 67. tobulas, garant. -............................ 9«95
BUICK *32, B Sedan 96, tobulam atovy .............................. 8495
BUICK *32. B Coupe 96. labai pulkus, garant ................ 8495
BITTCK ’Sl, Sedan 91, geroj tvarkoj............................................ 8.395
BUICK, *29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... 8 95
BITTCK *29, B Sedan 47. gražus mažas, karas ..........................895
BUICK *80. 7 Ūmo. Rėžt drat. ratai, eina O. K.................... 8225
CADILLAC *80. 7 Sedan. pertaisytas ........................................ 8«95
CADILLAC *80. 7 Sedan. labai puikiam stovy......................... 8495
CHEVROLET *34. B Sedan. kaip naujas ..................... «... 8495
CHEVROLET *80, 2 durų Sedan. Svarus mažas karas .... 8195
HUDSOH, *29, B Sedan, Wga O. K................................................. 9 95
LA SALLE *81. 7 Sedan, toobulatn stovy ..............................8595
LA 8ALLE *81. B Sedan, pulki vertybė ........................................ 8495
IJL HALLE *10. 6 Sedan. 6 drat. ratai ............................. .. 9845
T>A SALT.E *29. B Sedan. drat. ratai ........................................ 9195
LINCOLN *80. B Sedan. labai pulkus ........................................ 9295
NASH *32, 6 Sedan, geras mažas karas .......................... ,, 82«5
OAKLAND *31, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj ................................... 8175
PACKARD *82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................ 8875
PACKARD *81, 7 Custom Sedan, gerai bėgantis .............. 9895
PACKARD *80, 7 Sedan, puikiam stovy .............................. 8825
PIERCE *80. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...........................9195
PONTIAC *84, 4 Durų Sedan. kaip naujas .............................. 9495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run ’


