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HITLERIS SUSIRŪPINĘS 
RINKIMAIS KLAIPĖDOJ

NUREMBERGAS, Vokieti 
ja, rūgs. 15. — Sušauktajam 
čia savo parlamente Vokietijos, 
diktatorius paskelbs savo 
sprendimus. Jis skaitė trum
poki} pareiškimą.

Pirmiausia karčiais žodžia 
muolė Lietuvą dėl Klaipėdos 
paskelbė keletą naujų sprend 
mų, reikalaudamas, kad parla
mentas tuojau tai patvirtintų.

Vienu' sprendimu jis nacių 
emblemą (swastiką) pakeičia 
Vokietijos tautiška vėliava, o 
kitu — kad žydai negali būti 
Vokietijos piliečiais.

MOSU KARDINOLO KON
SEKRACIJOS SUKAK

TUVĖS
Jo Eminencija Kardinolas 

Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas, ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo m. 21 d., minės 26 
metų sukaktuves, kaip konse
kruotas vyskupu.

Švč. Vardo katedroje tą 
dieną Jo Kminevftffrsr -užims 
sostą per laikomas padėkonės 
Mišias, kurios prasidės 10:30 
vai.

Kardinolas konsekruotas ti- 
tuliariu Loryma vyskupu 1809 
metais rugsėjo 21 d. ir paskir 
tas Brooklyno vyskupu pagal- į 
bininku. 1915 m. gruodžio 9 
d. paskirtas Chicago arkivy
skupu, o 1924 m. kovo m. 24 
d. — kardinolu kunigu.

NUMATOMI SUKILIMAI 
MEKSIKOJ

TUCSON, Aria., rūgs. 15.— 
Žiniomis iš Meksikos, tenai re
ngiami sukilimai prieš vyriau 
ybę. Sukilimai prasidėsią šio 
ugsėjo mėn. 17 d.

Meksikos autoritetai tik iš 
dalies užgina tas žinias. Pri
pažįsta, kad vystomas sąjūdis 
prieš vyriausybę.

UŽDARYTAS MEKSIKOS 
UNIVERSITETAS

MEXTCO CITY, rūgs. 14. 
— Meksikos universiteto tarv- 

,li|os nusprendimu neribotam 
laikui uždaryta šį mokslo įs
taiga.

,Yra dvi uždarymo prieža
stys. Viena, įstaiga neturi rei 
kalingi} fondų, antra — stu
dentai per daug triukšmauja 
pasiskirstę į kairiųjų ir deši
niųjų sroves.

Universiteto likimo klausi
mu kreiptasi pas prezidentą 
Cardenasą.

PANAMA CITY, rūgs. 14. 
— Bejuco kalnuose nukrito ir 
sudužo keleivinis lėktuvas. Žu 
ve vairininkas ir 7 keleiviai.

Klaipėdos reikalu be užsi
puolimų prieš Lietuvą jis pa
kartojo vokietininkų pasaką 
apie “didelius” vokiečių val
gus Klaipėdoje, apie vykdomų 
ten terorą prieš vokiečius ir 
dar apie tai, kad Lietuva 
“peržengia” to krašto statu
tą.

Jis nurodė, kad netolimoj 
ateityje Klaipėdos krašte į- 
vyks seimelio atstovų rinki
mai. Ir jis mano, kad tais rin
kimais Lietuva dar daugiau 
paneigs tą statutą. Vokiečiai 
tad susidomėję tais rinkimais, 

, sakė Hitleris.

KATALIKO LABDARYBIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

PEORIįA, Uk, rūgs. 15. — 
Šio rugsėjo 29 d. iki spalių 
m. 2 d. čia įvyks krašto (na- 
cionalis) katalikų labdarybių 
suvažiavimas. Posėdžiai bus 
turimi Pere Marųuette vieš
butyje.

Pranešta, kad be kitų su
važiavime dalyvaus abudu 
Chicagos vyskupai pagalbThln 
kai ir Ulinoiso vyskupijų vy
skupai.

Ir gubernatorius Horneris 
sakys prakalbų suvažiavime.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
ATIDĖTAS

IVASHINGTON, rūgs. 15.— 
Apie 450,000 angliakasių pla
navo rytoj paskelbti streiką 
visose minkštųjų anglių kasyk 
lose.

Prezidento Roosevelto pas
tangomis streikas atidėtas vie 
nai savaitei.

Prezidentas pažadėjo, kad 
tomis dienomis bus paskirta 
kasykloms kontrolės komisija.

NAUJAS LATVIŲ ATSTO
VAS AMERIKOJ

RYGA, rūgs. 14. — Nauju 
Latvijos atstovu J. Valstybė
ms paskirtas dr. Alfredas Bil 
manis, buvęs Latvijos atsto
vas Maskvoje.

IR BOLŠEVIKAI TURI 
MANIEVRUS

MASKVA, rūgs. 14. - Sov. 
Rusija surengė didelius ka
riuomenės manievras ITkrai- 
noje.

PABĖGO PENKI KALINIAI

Iš Kane apskrities kalėjimo, 
Genevoje, pabėgo penki k ai b 
niai, išpiovę geležinius virba
lus duryse ir lange.

Apskrities prokuroras ran
da, kad tas yra aiškus kalėji
mo valdybos apsileidimas.

KRUVINI STREIKININKŲ SUSIRĖMIMAI SU POLICIJA

Tas įvyko pereitą trečiadienį arti Flour City Ornamentai 
šias riaušes du asmenys žuvo ir keliolika sužeista.

LĖKTUVO GREIČIO 
REKORDAS

SANTA ANA, Cak, rūgs. 
14. — Kratomųjų vaizdų ga
mintojas milijonininkas Hov- 
ard Hughes pasidirbdino kaž 
kokios naujos rūšies lėktuvą ’ 
vertės 120,000 dol. ir vakar’ 
su juo padarė paskutinius 
greičio bandymus. Skrido ap
ie 353 mylias per valandą ir 
ant galo nusileizdamas sulau
žė lėktuvą. Pats išliko svei
kas.

Greičio bandymus jis darė 
per kelias dienas iki pasiekė 
353 mylias per valandų, arba 
apie 6 mylias per minutų.

21 VYSKUPAS DALYVA
VO IŠKILMĖSE

SAN FRANCISCO, Cak
V

(per paštų). — Rugsėjo 4 d. 
vietos Švč. P. Marijos kated
roje įvyko nepaprastos iškil
mės. Arkivyskupui J. J. Mit- 
ty įteikta “ paikumas ” — tra
dicinis arkivyskupo bažnyti
nės valdžios simbolis.

Dalyvavo 3 arkivyskupai ir 
18 vyskupų. New Yorko ar
kivyskupijos vyskupas pagel- 
bininkas S. J. Donabue pon- 
tifikavo iškilmingas Mišias. 
Los Angeles ir San Diego vv 
skupijos vyskupas J. J. Cant 
well sakė pamokslą.

50 ŽMONIŲ PRAŠO 
PENSIJOS

KįAUNAS. — Pensijų ko
misija gavo 50 žmonių prašy 
mus paskirti jiems pensiją, 
nes jau dėl senatvės neužsidir 
ba pragyvenimui. Tai keletas 
žymių veikėjų, knygnešių, ku
nigų ir k. Dalis prašymų jau 
patenkinta.

KLAIPĖDOS PARODA

KAUNAS. — Šiemet rude
nį Vytauto Didžiojo universi
tete bus surengta Klaipėdos 
paroda, kuri vaizduos tauti
nį, kultūrinį ir ekonominį Kl
aipėdos kr. gyvenimą. Parodą 
rengia Didžiosios žr Mažosios 
Lietuvos kultūrinio bendra
darbiavimo sąjunga.

REIKALAUJA PADUOTI 
PENSIJŲ PLANUS

IVASHINGTON, rūgs. 14. 
— Krašto vyriausybė pasiun
tė reikalavimus 35 valstybė
ms, kurios pravedė senatvės 
pensijų įstatymus, kad jos 
pristatytų vyriausybei tuos 
pensijų planus, jei nori, kad 
vyriausybė prisidėtų prie pen 
sijų fondo.

Kitos likusios 13 valstybių 
negali gauti paramos iš vy
riausybės iki nepraveš atitin
kamų įstatymų*

Be f o’ valstybes turi pra
nešti vyriausybei, kaip dide
lių fondų jos reikalingos naš
laičių ir neregių užlaikymui.

PIRKIMO MOKESČIU 
KLAUSIMAS TEISMAN
Advokatas R. IV. Marrow, 

kaipo pilietis ir vartotojas, 
kreipės vyresniajin teisman, 
kad gavus “injunction” pr
ieš Illinois valstybės finansų 
direktorių ir IValgreen kom
paniją, kad būtų uždrausta 
kolektuoti pirkimo mokesčius 
su valstybės išleistų ženkle
lių pagalba.

Savo skundą advokatas re
mia tuo, kad perkant jam iš
duota vietoje pinigų kažkokį 
metaliniai ženkleliai. Tokia 
mainvba neteisėta.

PERNAI J KLAIPĖDOS 
UOSTĄ ĮPLAUKĖ 3,374 

LAIVAI

KLAIPĖDA. — Neseniai 
Klaipėdos uosto valdyba pa
skelbė praeitų metų uosto vei
kimo apyskaitą. Tš jos maty
ti, kad pernai į Klaipėdos uo
stą buvo įplaukę 3,374 laivai. 
Tų metų uosto išlaidos siekė 
per pustrečio milijono litų. Tš 
viso, nuo 1923 metų uosto iš
laidos siekia daugiau kaip 31 
mil. litų, o pajamos tik apie 
6 milijonus. Toks didelis skir
tumas tarp pajamų ir išlaidų 
susidaro dėl to, kad uostas 
nuolatos plečiamas ir tobuli
namas. O šie darbai reikalin
gi stambių sumų. Ir pereitais 
metais Klaipėdos uostas viso
se srityse padarė didelę pa
žangą.

Iron Works, Minneapolise. Per 
(Acnie Piloto)

U. S. APGAILI INCIDENTĄ 
NEW YORKE

, džiu, Italija yra parengta ka-
WASHTNGTON, rūgs. 15.-iran prieS vis» EorW> 3“ 3‘ 

U. S. vdyriaimvbė vakar for-js,atya ■lal kHMip J°" 
malini pareiškė apgailėjimo, se‘
kad New Yorko teisėjas Bro- Į Italija ypač karčiais žodžiais 

idsky pavadino nacių režimą atsiliepia prieš Angliją, kuri 
barbariškuoju, o nacių vėliavą , auregimentavo Europos vals-
(svvastikų) jūrų plėšikų emb
lema.

Valstybės sekretorius Hull 
podraug karčiais žodžiais nu
peikė teisėją Brodsky, kurs 
neturi teisės šmeižti svetimo 

1 krašto režimo, o ypatingai vė
liavos. Pažymėjo, kad nors 

1 Brodsky nėra krašto vyriausv- 
' bės jurisdikcijoje, bet jis su- 
i kėlė nesmagumą šiai vvriau- 
I sybei.

IR JIE NORI, KAD ŽMO
NĖS MOKĖTŲ

Iš Cooko apskrities iždinin
ko ofiso pirmiau pranešta, 
kad už 1934 metus nekilnoja
mų turtų mokesčiai bus apie 
19 nuošimčių didesni, palygi
nus su mokesčiais už 1933 me 
tus. Tada pažymėta, kad per
sonaliai mokesčiai būsią ma- dien jis negali keisti to už-I v •zeanl. tikrinimo. Jis turi veržtis pir-

Dabar praneša, kad perso-™™, nežiūrint to žygio pase- 
nalių mokesčių paskirstymas ; k,F 
jau baigiamas ir jie taip pnF 
bus didesni apie 6 nuoš. PENSIJOS IR GRAFTAI

Mokesčių didinimas pama
tuojamas tuo, kad, girdi, pa
didėjusios miesto ir apskri
ties išlaidos.

Valdininkai neatsižvelgia j 
depresiją, į siaučiantį nedar- 
lią. Skiria didelius mokesčius 

’ ir jie mano, kad žmonės mo
kės. Žmonės vos išgali sukrap 
styti mažus mokesčius, gi ap
ie didelius negali būt nė kal
bos. Niekas negali mokėti, jei 

,nėra iš ko mokėti.

“BE TEISĖS SUGRJŽTl”

VILNIUS. — Šią vasarą 
daugelis vilniečių norėjo ap-

------------------- lankyti Nepriklausomą Lietu-
AN.OLIJA KONCENTRUOJA vą, tačiau vaivadija iš vienų 

LAIVYNĄ pareikalavo sumokėti net li-
----------  gi 499 auksinų už leidimą, o

1 LONDONAS, rūgs. 15. — kitiems leidimą visai atsakė.
. Sužinota, kad Anglija koncen- Leidimo buvo prašęs ir lie- 
jtruoja galingą karo laivyną tuvių banko vedėjas P. Kara- 
Vidurženiių jūroje. Viskas da- zija, liet iš vaivadijos jani 
romą paslapčia. Podraug sle- pranešta, kad leidimą į Nepr. 
piama ir Italijos karo laivų {Lietuvą jis galįs gauti nebent
koncentracija.

20 EUROPOS VALSTYBIŲ PASISAKO 
PRIEŠ ITALIJA

MUSSOLINI ATRĖŽIA, KAD TIS 
NEKEIS ŽYGIŲ

Yra baimės, kad gali pasireikšti 
pasaulinis karas

ROMA, rūgs. 15. — Italijos ; ŽENEVA, rūgs. 15. — Iki 
diktatorius Mussolini su savo šiandien jau 20 valstybių pa/ 
kabinetu nusprendė, kad nie- 1 sisakė prieš Italiją, paremda- 
ku būdu nekeičia savo pasiry in°s Anglijos nusistatymą, 

'žimo pulti Etiopiją, kad nebi-'kad Mussolini turi paneigti 
jo T. Sąjungos grasinimų ir ! savo karingus planus prieš E- 
pasirengęs Italiją ištraukti iš tiopiją.
šios Sąjungos, jei ji ims tai- ^ių valstybių priešaky yra
kinti bausmes, kaip tas numa-
tyta Sąjungos statutais. Žo- !ka,U komisaras Litvinovas

kalbėdamas pareiškė, kad so
vietų ir Vokietijos nacių ne
sutikimai Maskvai yra svar
besni už Etiopijos klausimą. 
Nežiūrint to, sov. Rusija Eti
opijos kaiusimu stori Anglijos 
ir Prancūzijos pusėje, tai yra, 

tybes prieš Mussolinio žygius. Į Pr’e^ Italiją.
Apgaili Prancūzijos pasidavė1 Be sov- Rusi-i°s Prieš Italir 
mą Anglijos įtakai. » pasisakė dar šios valstybės:

Švedija, Norvegija, Danija, 
Mussolinio įsakymu visa I- Suomija, Belgija, Pietų Afri- 

talija ginkluojama. Tr jei An- Į<a, Jugoslavija, Rumunija, Če-
glija įr toliau laikysis savo 
nusistatymo, italų kariuomenė

koslovakija, Latvija, Lietuva,
Estija, Portugalija, Kini.F ar 

yra parengiama pulti Egiptą 1 Kanada.
— britų imperijos širdį Vidur žiniomis iš Etiopijos, time- 
žemių juroje. ratoriaus Halie Selassif vy

liai i jos n.inisterių kabinę- riausybė yra pasirengus pas
tas svarsto išėjimo iš T. Są-ikelbti visuotiną gyventojų 
jungos klausimą. O diktato- 'mobilizaciją, kaip tik gau
rių.s Mussolini skelbia pašau- žinia, kad Italija išeir^. iš 
liui, kad jis 'nedarys jokio
kompromiso su T. Sąjunga ir kompromiso, 
nesulaikys savo kariuomenės 
žygių Afrikoje.

Tas pakankamai aišku. Mu
solinis negali sustoti žygia
vęs pusiaukely. Jis visas lai
kas užtikrino savo tautą, kad 
užims Etiopiją ir tauta nau
dosis to krašto turtais. Šian-

ŠVEDAI PIRKS LIETUVO
JE EGLES

KAUNAS. — Viena Švedų 
firma, suinteresuota Lietuvos 
eglių rąstais, kreipėsi į Miš-

T)aiig kas pageidauja, ka.l kM d-tų, teiraudamosi apie 
Illinois valstvbėje nebūtų su-lmiSko medžiagos prekybų ii 
centruotas senatvės pensijų Tlao- padėvi,
mokėjimas, bet būtų paves- į"'° Miškų departa-
tas šia reikalas atskirtoms ap. iment“ atsakė’ ksd P»™ošt, 
skritims. Sucentruotas pensi
jų mokėjimas gali sukelti 
graftus, pareiškia žinovai.

be teisės sugrįžti.

sovietų Rusija. Užsienių rai

T. Sąjungos, atsisakinu visųjų o

MOBILIZUOJA VYRIAUSY
BĖS TARNAUTOJUS

ADDIS ABABA, rūgs. 14. 
— Etiopijos imperatoriaus į- 
sakymu bus sumobilizuota 75 
nuošimčiai vyriausybės tar
nautojų krašto apsaugai.

dabar dar neturi, bet prasidė
jus rudens eksploatacijos se
zonui bus ir rudenį apie tai 
painformuos.

IŠVAŽIAVO 70 ŽYDŲ J 
PALESTINĄ

KAUNAS. — Keletą sa
vaičių atgal iš Lietuvos išvy 
ko į Palestiną 70 žydų, dau
giausia c.haluciečių. Juos iš
lydėti į geležinkelio stotį su
sirinko daug žydų.

ORAS
CHICAGO IR APYLTNK.-

Šiandien debesuota ir kiek 
šilčiau.
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MIESTAS IR SODŽIUS

Nuo senini yra sakomu, kad sodžiaus gy
venimas yra sveikesnis, pastovesnis ir lai
mingesnis, negu miesto gyvenimas. Sodžiaus 
gyveninių daugelis idealizuoja, o miesto gy
venimo niekas neidealizuoja. Sodžiaus gyve
nimas ir doriškai yra sveikesnis, negu miesto 
gyvenimas.

Senovėj Anglija buvo “Merry Engianti’ 
— linksma Anglija. Tai buvo laikas, kada 
Anglija buvo sodietiška. O kai Anglija pra
dėjo supramonėti, sumiestėti, tai Anglija ir 
nustojo būti “Merry England”.

Amerikos visuomenininkai tų pat sako 
apie šj kraštų. Kol Amerika buvo žemdir
biška, tai ji buvo patenkinta ir laiminga. 
Kai Amerika savo keliu pradėjo supramo
nėti, subiznėti, kai iš laimų j miestus ėmė 
atplūsti po pusę milijono žmonių kasmet, tai 
krašto dvasia atsimainė.

Kol žmonės žemę aria, šienų piauja, ka
rves melžia, tai jie dainuoja, jie laimingi. 
Kai plūgų, dalgį metę, jie susigrūdžia į 
dirbtuves, tai jau nebedainuoja ir tauta ne
tenka pusiausvyros.

Taip tai buvo seniau išvedžiojama ir 
kai kurių dabar tebėra išvedžiojama.

Bet šių laikų įvykiai įr reiškiniai rodo, 
kati jau ir sodžiuje kaž kas atsimainė. Sodie
čiai taip pat nerimauja, kaip ir miestiečiai. 
Sodžius pradėjo sumiestėti.

Kai kas manė, kad dalykai galima pa
gerinti žmones iš n fiestų išviliojant į ūkius. 
Dabar matome, kad vien tuomi padėties ne
pagerinsime. Visų luomų reikalai dabar yra 
susipynę. Valdžios užduotis pasidarė paines
nė. Pagrindinė valdžios užduotis pasidarė 
ta, kad derinti miesto ir sodžiaus reikalus 
ir apskritai imant visų luomų reikalus.

To didelio darbo dabar tik pradžia te
daroma. Traktorius yra painesnis mechaniz
mas, negu plūgas; automobilius yra paines
nis mechanizmas, negu vežimas. Traktorium 
arti reikia atsakantesnio darbininko, negu 
plūgu. Automobiliniu važiuoti reikia atsakan
tesnio vežėjo, negu ]>aprastu vežimu.

Kai mechaniški pabūklai darėsi paines
ni, tai tokiais darėsi ir finansiniai ir ekono
miniai ir socijaliai reikalai. Painesnis pasi
darė ir valdymo aparatas ir todėl prie to 
aparato dabar reikia atsakantesnių žmonių, 
negu seniau buvo. Prez. Rooseveltas sako, 
kad Amerikoj tebeturime ox-cart govern- 
inent — jaučių gadynės valdžių.r •

Atėjo laikas daryti žymių atmainų 
pagerinimų krašto santvarkoj.

ir

TAUTOS GALI IŠMISTI NAMIE

mie, jei tobulintų savo krašte žemdirbystę ir 
naudotųsi mokslo susektomis žiniomis. Vie
toj eikvojus pinigus užkariavimui nuujų že
mių, verčiau tuos pinigus sunaudotų žemdir
bystei pakelti savo krašte.

Kitus kraštus paliekant nuošaliai, pažiū
rėkime tik į Ameriką. Čia pilna visokiausių 
Dievo dovanų, čia randasi gausybės visokių J 
gamtiškų turtų. Mokoma taipgi tuos turtus 
išnaudoti. O kas darosi! Iš vienos pusės ma
tome, kad fabrikuose darbai teina perpus 
to, kaip galėtų eiti, o farmerianis mokama 
už aprubežiavimų gamybos. Iš kitos pusės 
matome, kad ne visi žmonės sotūs, ne visi 
prideramai apsirengę, rTe visi tinkamuose na
muose gyvena, ne visi gyvena švariose apy
linkėse. Taip dalykams esant, vis-gi milijo* 
nai bedarbiauja.

Rodos aiškus daiktas, kati darbai fabri
kuose turėtų smarkinu eiti ir ūkiškų pro
duktų gamyba galėtų būt didesnė. Darbai 
turėtų eiti, kad visi žmonės galėtų tinkamai 
apsirėdyti, tinkamuose namuose gyventi, kad 
gyvenamosios vietos būtų švariai užlaikomos. 
Rodos ūkio produktų gamyba galėtų būti di
desnė, kad visi sotūs būtų. Rodos be darbo 

I nei vienas sveikas vyras neturėtų būt lai- 
! komas. Darbas, rodos, turėtų būt privalomas.

Kad taip nėra, tai kame nors kas nors 
yra labai negerai, kame nors yra didelė 
netvarka.

Kai Lietuvoj kas nors negera matoma, 
arba kas nors negera apsireiškia, tai kai 
kurių sakoma, kad to negerumo nebūtų, jei 
ten seimas būtų. Amerikoj turime ir kongre
sų ir legislatūras ir laisves, o turime 11 mi
lijonų bedarbių ir aibes kitokių negerumų.

Reiškia reikia ko nors daugiau, negu 
, kongreso, legislatflrų, laisvių. Reikia panau- 
i jinti krašto santvarkų. Kad tas būtų pada- 
i ryta, tai reikia, kad į viršūnes patektų iš- 
I maningi ir sąžiningi asmenys.

KAS BUS KALTAS

Pasirodė nauja knyga, kuri vadinasi: 
“Nations Can Live at Home”. Toje knygoje 
išrodinėjama, kad ir tirščiausia apgyventas 
kraštas gali išmaitinti savo gyventojus. Tam 
reikia tik pagerinti ūkininkavimo būdus ir 
pritaikinti mokslo susektas žinias. Išrodinė- 
janta, kad tautoms nereikia ieškoti kolonijų, 
o jos gali verstis ten, kur gyvena.

Tas išvedžiojimą- yra labai aiškus to
dėl, kad daugelis kraštų kenčia ne dėl niais-- 
to ir gėrybių stokos, o dėl jų perviršio. Ma
tome, kad tas darosi ir Amerikoj ir Lietu
voj ir kai kuriose kitose šalyse.

Minėtoje knygoje išrodinėjama, kad ir 
Italija, turėdama gyventojų perviršį, galė 
tų išsiverzt’ su visais savo gyventojais ha-

K) Vdūa Vilniaus Geleanis Fnto
Artinantis Vilniaus Geleži- buvo pasiųsta dar 1932 me

niu Fondo dienai, kuri bus tais. Ligi šio laiko ten vyriau- 
rugsėjo 1 dieną, ir kuri bus siu Vilniaus Geležinio Fondo 
plačiau minima visame pašau- reikulų tvarkytoju buvo mū- 
lyje, kur tik lietuvių gyvena- sų generalinis konsulas P. Ža
rna, norėjome patirti apie ar- deikis. Paskirtas Lietuvos pa- 
timiausius Vilniaus Geležinio siuntiniu ir įgaliotu minis te- 
Fondo darbus. Tuo tikslu ' riu Vašingtonan, jis Fondo 
“Talkos” spaudos biuro ben- reikalus perdavė vicekonsului 
dradarbis turėjo pasikalbėji- ■ Daudžvardžiui. Man pačiam 
mą su Fondo pirmininku prof. pereitų mėtų vasarą apsllan- 
F. Kemešiu. ! kius Amerikoje į Fondo talką

— Kokia dabar yra fondo buvo įtraukta Amerikos lietu-
organizacija! jvių Rymo Katalikų Federaci-

— Kasdieninė gyvenimo pra ja, kuri per trumpą laiką jau 
ktika rodo, kad organizacija 1 spėjo neblogai atsižymėti, 
draugija, kokia ji bebūtų ne- — Koki artimiausi Vilniaus 
pajėgs po savo vėliava • su- Geležinio Fondo darbai!

ŽINIOS APIE 7 EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 
GLEVELANDE

PALIEGĘ KŪDIKIAI DUOS
EUCH. KONGESUl SAVO 
SUTAUPYTUS CENTUS

Devyniolikos šimtmečių lai
kas nepajėgė sunaikinti ryšių, 
kuriuos Kristus įsteigė tarp 
šovęs ir mažų kūdikių, kuo
met Jisai .prašė Apaštalų ne- 
nuvarinėti vaikučių nuo Jo, 
sakydamas: ‘ ‘ Kenčiamtienis
vaikučiams ueuždrauskite pri
siartinti prie Manęs, nes to
kių yra Dangaus Karalystė.”
. Švč. Jėzaus Širdžiai yra
brangiausi tie mažutėliai, ku- į Šv. Tėvo kieliką Kongresui, 
rių kūnai yra sužeisti ligosi N’ew Yorke jie susijungs su

pui, Septintajam Tautiniam 
Eucharistijos Kongresui rūgs.
23 iki 26, 1935 m. Jo šven
tenybė, apvaikščiodamas su 
jumis širdyje ir dalyvaujan- 
jis dvasioje, jus laimina.”

S’.-. Tėvo sekietorius išplaukė * 
t uysėjo 14 d.

Msgr. Diego Venini, Šv. Tė
vo piivatis sekretorius ir 
Msgr. Grano, jo ceremonijan- 
tus, sėdo laivan Rex rūgs. 14 
d. ir plaukia per jūras į New 
Yorkų. Jie vežiasi su savim

traukti visus kraSto gyvento- — Ligi šiol svarbiausiu da- arba šiaip kokios nors nelai-1 kardinolo legato svita ir visi
jus. Tai patvirtino ir Vilniui įbu buvo nuolatinių komitetų 
Vaduoti Sąjungos 10 metų suorganizavimas, apie kuriuos

Didžiojo Karo kaltininku yra rokuoja- 
mas Vokietijos buvusis kaizeris.

Jei dabar kils naujas pasaulinis karas, 
tai neabejotinai Italijos diktatorius Musso- 

1 lini bus rokuojamas jo kaltininku. Bet tai 
nebus visai teisinga.

Italija, kaip atsimename, buvo Vokieti
jos ir Austro - Vengrijos sąjunginiakė. Pa
gal sutartį ji turėjo stoti knran prieš alijan- 
tus ar bent neutrališkai užsilaikyti. Karo pra
džioj Italija svyravo. Bet alijantai į jų pa
veikė prižadais ir ji stojo alijantų pusėn. 
Italija karui buvo paaukojusi 27 bilijonus 
dolerių ir 1,597,000 kareivių užmuštais ir 
sužeistais.

Didžiojo Karo grobiu dalinantis, didžio
sios valstybės tik mažytį kąsnelį Italijai te- 
nuinetė. Liūto dalį pasiėmė Anglija ir Pran
cūzija. Anglija pasiėmė Vokietijos kolonijas 
Afrikoj, kurių ir taip ji jau daug turėjo. 
Daugelis Anglijos kolonijų neišnaudojamos 
iki šiol. |

Italija jautėsi npskriausta. Dabar, turė
dama gyventojų perviršį Italija ieško kolo
nijų ir todėl briaujasi į Abisiniją/. Jei Vo
kietijos kolonijų dalis būt tekusi Italijai, tai 
dabar karo pavojaus neturėtume.t :

I Ieškant gręsiančio karo kaltininko i>?- 
* reikia pamiršti minėtų faktų. >
I » • ♦ »

M irusis senatorius Long buvo prez. Roo- 
sevelto priešininkas ir konkurentas. Todėl 
jam mirus, padidėjo prez. Roosevelto šan
sai laimėti rinkimus ateinančiais metais. Da
bar yra spėjamo, kad prez. Roosevelt per 
rinkimus gaus dar daugiau balsų, negu 1932 
metais. * « •

Dėl pinigų stokos Ohio valstijoj sulaiky
ta mokėjimas senatvės pensijų. Gub. Davey 
ketina sušaukti legislatūros ekstra posėdį 
lėšoms surasti, kad pensijų mokėjimas nebū-f

i tų atidėtas ilgam laikui.• • «
Rugp. 31 d. Jungtinėse Valstybėse pini- 

i gų apyvartoj buvo $5,629,847,012. Tai atsei- 
fia po $44.23 kiekvienam šios šalies žmogui — 
vyrui, moterei ir vaikui.• « ♦

Abisinijoj katalikų yra apie 50,000.

praktika. Atsiekti tokiam di
džiam tikslui, kaip Vilniaus 
atvadavimas, yra reikalingos 
visos tautos jėgos. Jas burti 
bendram darbui įsisteigė Vil
niaus Geležinis Fondas, kuris 
jau eina ketvirtuosius savo 
veikimo metus. Ligi 1931 me
tų buvo dirbama be didesnių 
organizuotų pastangų. Tačiau 
ir tai darbo vaisiai buvo na
šūs. Visos Lietuvos organiza
cijos mielai rėmė šį darbą. Jau 
praėjusiais metais į fondo ta
lką uoliai stojo 200,000 orga
nizuoto Lietuvos jaunimo: Sau 
liai, skautai, jaunalietuviai, 
pavasarininkai, jauniui iečiai, 
jaunieji ūkininkai ir studenti-;1 
ja. Prie Vilniaus Geležinio Fo
ndo komiteto įsisteigė jauni
mo sekcija. Šiemet komitete

jau minėjau. Šių komitetų vei 
kūnas bus pradėtas spalių mė
nesį, praėjus Vilniui Vaduoti 
Sąjungos metiniam suvažiavi
mui. Tame suvažiavime turės 
būti priimtas ir naujas Fon
do statutas. Bendrai, svar
biausias komiteto uždavinys 
— tai kuo daugiausia pinigų 
surinkti pavergtų žemių va
davimui. Jeigu pasaulyje yra 
4,5 milijonai lietuvių, tai bent 
2 milijonai turėtų būti nuo
latiniai Fondo rėmėjai. Ir jei 
gu jie kasmet, nors po 10 ce-j 
ntų paskirtų Fondo reikalams, 
tai pamažu susidarytų didelė 
suma pinigų, kurios pagalba 
galėtumėm varyti labai dide
lį ir labai rimtą Vilniaus va
davimo darbą. Ši riba, mano 
manymu, yra Fondo veikimo

mės. Tai yra tie vaikučiai, ku- kartu keliaus Clevelandan 
rie gyvena Rose-Mary prie- Į specialiu traukiniu.- Su jai
glaudos namuose. Jie yra la
bai artimi Švč. Jėzaus Šir
dies draugai, nes jie lanko Jį

važiuos šimtas kunigų ir dau-i 
gybė pasauliečių. Traukinys 
ištiš iš New Yorko sekmadie-

koplyčioje ir apsako Jam sa-Įnj, rūgs. 22 d. Jie pribus Cle- 
vo vargus, meilę ir pasisuko- j velande sekančio pirmadienio 
jimą. ; vidurdienį.

Kartais svečiai lankytojai Altorių akmenys pašventinti

kilęs sumanymas sekminges- rodyklė. Kol ji bus nepasiek- 
niam darbui steigti nuolati
nius fondo komitetus. Rugpiū-

ta. tol Fondo komiteto did-

duoda tiems vaikučiams centų 
arba penktukų, kad sau nusi
pirktų saldainių praleidimui 
savo nuobodaus laiko, kuris 
jų amžiuje turėtų būti links
miausias laikas. Vieno tu vai
kučių galvon atėjo šventa niin 
tis: Taupyti tuos centus, o 
paskui aukoti juos Švč. Sa
kramentui. Tą savo sekretą 
jis papasakojo kitiems. Trum
pu laiku jis sutaupė 525 cen
tus, kuriuos jie įteikė Msgr. 
Begiu, kad pastarasis perduo
tų juos Kongreso komitetui.

Rose-Mary Johanna Grasel-
.. . . . ,, ,h paliegusių vaikučių pne-ziausias uždavinys bus ieško- ■ . , . , . .. . glaudos namai bus tinkamai

čio mėnesyje visoje Lietuvoje 1 ti kelių ir priemonių suburti
įloki komitetai jau susiorga
nizavo. Į juos įėjo vietos or
ganizacijų atstovai. Komitetai 
rengs Vilniaus Geležinio Fon
do dienos minėjimus, organi
zuos Vilniaus pasų ir ženkle
lių platinimų. Šių komitetų 
suorganizavimus padės Fondo 
veikimui tvirtą pagrindą.

— Kiek Fondas turi rėmė-
j’’ . <4^

— Šiuo metu Vilniaus Ge
ležinis Fondas jau turi 400,- 
000 talkininkų - rėmėjų. Nuo 
veikimo pradžios ligi SIo lai
ko Fondo pajamos jau siekia 
300,000 litų. Daugiausia tai 
sumos už yilniaus pasus ir 

(ženklelius. Nemaža Fondui pa
jamų duoda ir pasų bei ženk-

Rūgs. 3 d. Msgr Schmit pa
šventino Šv. Jono katedroj 
120 akmenų, kurie bus varto
jami altoriams laikymui Mi
šių Cleveland Public Audito
rijoj laike Eucharistinio Kon
greso. Tiek bus altorių, kiek 
yra Suv. Yals. vyskupijų, bū
tent 120. Minėtos akmenų pa
šventinimo apeigos buvo labai 
ilgos ir reikšmingos.

“Piemuo Septynių Kalnų”

Clevelando katalikai ir at
vykusieji tUi Js progos trum-‘» 
poje,. ateityje pamatyti judo- 
mus paveikslui; “Piemuo Sep
tynių Kalnų”. Tai yra isto-

ūžiekorduoti Kongreso knygo- rimai pamokinanti paveikslai 
. . . x n - se. Ir, galima drąsiai išsirei- su nepaprastu muzikos priedu.

kšti, jog Angelai Danguje jau Paveikslai atidengs jums 
seniai įtraukė tą jų nepapras- visų Romos vaizdą. Tie, ku
tą auką į savo knygas. rie niekuomet neturės progos
Sv. rėvas pats išsirinko Kon- nuv>kU ‘ *» ,1UO *“«» gar“U-

gresui Kirtiką « "“est« Kol"«- turts
tčlę progą aiškiai pamatyti, 

Šv. ievas parodė savo už- |yg veidas veidą Jo Šventėn- 
, siinteresavimą Septintuoju E-*ybę gv< Tėvą pijų XI. žiuro- 
ucharistiniu Kongresu, kuo- vaA matys istorinio meno bra- 
met jis pats išrinko aukso kie- ngenybes ir nuostabaus gro- 
liką, kaipo dovaną Kongresui. žio rulnus. Taip-gi matys Šv. 
Jis taip-gi uždėjo ant to kie- Tėvo darbuotę nuo tu-o laiko, 
liko parašą. kaip jjg užėmė vietą kaipo dva

Kielikas yra apie 12 colių sios vado keturių šimtų mili- 
aukščio su keturiais Evange- jonų katalikų sielų. Be to, 
listais ir keturiais Angelais, matys daug kardinolų, vyskir 
kurie laiko medalioną suale-'pų ir žymių Bažnyčios vi 
gorinėmis figūromis: Tikėji- kėjų. Ten matysis istorini 
mo, Vilties, Mielaširdingumo griūvėsiai, iškėlimas Kryžiau!

Coliseume, įtaisymas naujo

kuo didžiausią skaičių lietu-

gė pasikalbėjimą prof. F. Ke
mėšis. Tsb.

RASTAS LABAI SENAS 
LIETUVIŠKAS RANK

RAŠTIS
Žinomas švedų mokslinin

kas prof. Ekblonias, kuris šią 
vasarą keliavo mokslo tikslais 
po Baltijos valstybes, atsilan
kydamas Lietuvoje, surado į- 
domų radinį. Upsalos univer
siteto bibliotekoje prof. Ek- 
blomas lietuviškoje knygoje
rado seną lietuvišką rankraš

lėlių platinimo talkos, vajais ; tį. Tas rankraštis, kaip spė-'ir Teisybės, 
vadinamos, kurios paprastai ja prof*, yra jg 16 amžiaus pa-; Ta įnskripcija, arba užra- 
būna Vilniaus Geležinio Fon-. baigos. Jį sudaro 15 lapelių, ant kieiik0 lotynų kalbo.

o tekstas srusideda iš 14 psa-lje 8kamba sekančiai: “Pius 
lmių. Knyga, kurioje rastas Xl, iš Dievo Malonės, Šv. Tė

do dienomis.
, 1 .— Ar užsienio lietuviai da

lyvauja Fondo darbe!
— Taip. Vilniaus pasai ir 

ženkleliai platinami ne tik 
Lietuvoje, bet ir visose pa
saulio dalyse, kur tik lietu
viai gyvena: Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, Škotijoje, A-

rankraštis, taip pat yra iš 
psalmių ir kitų lietuviškų rė

vas, savo gerbiamam broliui 
J Schrembs, Clevelando vy-

liginių tekstų. Tokia knyga 1sknpui, visai vyskupijos dva- 
yra visame pasaulyje tik dvie- į gigkjjaį įr Amerikos ištiki
muose egzemplioriuose: antras: niiwnsieIIW ir kardinolui P. 
egzempliorius yra Karaliau- I Hayes New Yorko arkivysku- 
čiaus universitete. Rastasis'

rgentinoje, Brazilijoje, Latvi,- Upsaloje egzempliorius, prof.
joje, Prancūzijoje, Čekoslova
kijoje, Australijoje ir kitur. 
Užsieny gyvenantieji lietuviai 
visuomet jautriai reaguoja į 
opiuosius tėvynės reikalus. 
Vos buvo atspausdinti Vil
niaus pasai ir ženkleliai Ko
mitetas kreipėsi atitinkamu a- 
tsišaukimu į Amerikos lietu-

Ekblomo nuomone, yra atsi
gabentas Gustavo Adoifo iš 
jo žygių į Baltiją laikų. Mok
slinės filologijos atžvilgiu ra
stasis rankraštis kelia didelio 
susidomėjimo, nes senesnius 
egzempliorius sunku surasti.

nės ir dėl to rankraštis turi 
ypatingos vertės. Prof. Ekblo- 
mas, kuris būdamas Kaune la
bai domėjosi filologiniais ty
rinėjimais, ateinančiais me
tais vėl vyks į Lietuvą. Da- 
gens Nyheter dar nurodo, kad 
15 amžiuje Lietuva, būdama 
didele valstybe, vaidino dide-Švedų spauda labai susido

mėjusi rastu egzempliorium. ’ ų vaidmenį istorijoje Tr kad 
vių organizacijas, kurios jau-,Dagens Nyheter rašo, kad šių! literatūra lietuvių kalba pa- 
triai atsiliepė. Didelis kiekis Į laikų lietuvių kalba labai ma-.'sirodė anksčiau, negu dauge- 
pasų ir ženklelių Amerikon , ža kuo skiriasi nuo tuometi- liu kitų kalbų.

Vatikane radio, P i 1 g r i ui ų 
plaukimas į Romų, Įsteigimas 
šventųjų Metų neapkainuoja- 
mos vertės Vatikano bibliote- 
kos-skaitykla, auka Kolumbo 
■Vyčių Romai, Musolinio atsi
lankymas pas Pijų £1, Ita
lijos karaliaus ir karalienės 
atsilankymas pas Šv. Tėvą, į- 
vairus Romos, Cbicagos ir Du
blino Eucharistinio Kongresu 
vaizdai ir 1.1, šalę to, bus 
girdėt garsus balso ir instru- 
mentaliniai muzikos veikalai, 
k. t., “Gamta mums apsako’’ 
ir “AUeliuja” Bandelio, Triu- 
mfalus Maršas Griego, Panis 
Angelicus-Bainio ir kiti gar
sūs veikalai.

Čia paminėta tik keletas 
daugelio Siuitų geriausių vai
zdų, kurie bus rodomi astuo
niose dalyse. Tie paveikslai

(Tęsinys ant 3 pusi.)



— !
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Didžioji Apžvalginė Meno Paroda Kaune
Pirmojo Pasaulio lietuvių 

kongreso proga, rugpjūčio 12 
dienų Kaune, Vytauto Didžio
jo muziejaus rūmuose, atida
ryta apžvalginė lietuvių me
nininkų paroda. Ši paroda y- 
ra viena didžiausių ligi šiol 
buvusių Lietuvoje šios rūšies

dešimts jaunų meno jėgų. At
siradus daugiaus menininkų, 
atsirado ir daugiau skirtingų 
pažiūrų j įvairias meno kryp
tis, kurios reiškėsi ir reiškia
si Vakarų Europoje. Naujo
viškumų mene arba moderni
zmų į Lietuvų atnešė jaunie-

parodų. Joje dalyvauja 53|ji menininkai, kurie mokslus 
menininkai su 218 kūrinių. j išėję Vakarų Europoje. Tokiu

Lietuvos meno istorija yra • būdu, Lietuvoje atsirado ke- 
jauna. Jos pirmieji pasireiški-1 bos draugijos su skirtingomis 
mai buvo Vilniuje 1906 me- meno pasaulėžiūromis bei kri- 
tais, kai atsidarė pirmoji Lie- ptimis. Dabar Lietuvoje pla-j

čiausiai žinomos šios meno 
draugijos: Lietuvos Dailini
nkų Draugija, Lietuvių Nepri
klausomųjų Dailininkų Drau
gija, ir “Ars” grupė. Pirmo-

tuvos menininkų paroda. Pir
maisiais Lietuvos meno pio
nieriais ir parodos organrza- 
toriais buvo: Mykolas - Kos- 
tantas Čiurlionis, Petras Ri
mša ir Antanas Žmuidzinavi- joje draugijoje yra susispietę, 

,čius. Jie surinko po įvairius taip vadinami, senosios kar- 
iuropos kraštus išblaškytus tos dailininkai, su akademis-
jietuvos dailininkus bendram 

kultūros darbui; Jie sutelkė 
meno kūrybines jėgas į vienų 
organizuotų vienetų, kuris su
kūrė Lietuvių Dailės Draugi
jų, apėmusių visų Lietuvos 
meno gyvenimų, kuris tęsėsi 
iki pat Didžiojo karo ir ke
letu metų jau Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Lietuvių 
Dailės Draugija, suruošusi pi
rmų parodų Vilniuje, pana
šias parodas organizavo kas
met ir kituose Lietuvos mies
tuose, Rygoje ir kitur. J šias 
parodas buvo suvežama dide
li rinkiniai Lietuvos liaudies 
meno, kuris daug veikė lietu
vybę palaikant ir plečiant.

tiniai natūralistine pakraipa 
ir iš dalies impresionizmu; an
trojoje grupėje yra pokarinė 
— jaunoji menininkų karta, 
kuri nariams neprimeta būti 
vienos ar kitos meno krypties

fAcme Photo.)

Minneapolv policija su ašarinėmis bombomis blaško bedarbius, kurie sukėlė demonstraei-
šalininkais, visas tikrųsias me- reikalaudami didesnės pašalpos.

3
[va, Latvija, ir Estija ruošia —Pirmojo pasaulio lietuvių 
tarpusavius futbolo turnyrus, kongreso proga, iš Amerikos 
Ligi šiol dar ne vienais me- buvo atgabentas dr. A. M. Ra
tais Lietuva neišėjo turnyro čkaus muziejus. Dabar <»aro- 
laimėtoja. Tačiau šiemet rug- mi žygiai, kad tas muziejus 

' piūčio 19-22 dienomis Taline J liktų Lietuvoje ir patarnautų 
buvusiose Pabaltijo futbolo i Lietuvos mokslui. Manoma, 
rungtynėse, Lietuva nugalėjo kad jau netrukus šis klausi- 
Latvijų ir Estijų ir pirmų ka- mas bus išspręstus. Tsb. 
rtų laimėjo Pabaltijo futbolo
čempiono vardų.

— Rugpiūčio mėn. į Kaunu
sugrįžo lietuvis Juozas Kielu, 
kuris tvirtina, kad jis dabar 
tik grįžęs iš Didžiojo karo.
1915 metais rugpiūčio mėn.
Kiela buvo mobilizuotas ru
sų armijon ir nusiųstas į fro
ntų. Pakliuvęs vokiečių nelai
svėn, o nuo 1919 metų bastė
si po platųjį pasaulį, ieškoda
mas darbo. Buvo nuvykęs net 
Afrikon ir Azijon, bet po 20 
metų pasiilgęs savo krašto ir, 
susitaupęs kiek pinigų, par
važiavo namo. Šis buvęs rusų
armijos kareivis nukeliavęs KALNAS. — Kan. P. Do- 
pėsčias apie 15,000 kilometrų, gelis Bazilikos ūkyje, 6 kilo- 
bet dabar jaučiasi labai pa- metrai nuo Kauno, rado kal- 
vargęs. nuošė špyžinę bombų.

400 VAIKĮ)
SCRANTON, Pa. — Rugsė

jo 3 d. atsidarė Šv. Juozapo 
parap. mokykla. Vaikų užsi
registravo 400. Prieš pradė- 
siant mokslo metus vaikams 
suruošta trijų dienų rekolek
cijos, kurias vedė pats kleb. 
kun. J. Kuras.

J. Petkevičiūtė

RASTA SENOVĖS BOMBA

no pakraipas gerbia ir palai- varankišk^ meno gak^ kurj0. noma, tai ne jų kaltė, kad vi- rodą, jos įvairaus laiko kūri
ko. “Ars” grupėje susibūrę ----  .—fJ,._ 1------——i--~ „„„—niai ir įvairaus amžiaus kū-Į

rėjai rodo, kad Lietuvos me- j 
ras kas met auga, bręsta, ir !

grupėje . susibūrę reiškiama įvairi idėja, šame pasaulyje susmulkėjęs,
Lietuvos kraštutiniai mo er- pavaįzjuojanias gyvenimas, ' gaivališkai dideliu tempu, 
mstaų. urie senojo meno ne kurjamos sudėtingos kompo- greit mėgiamas kurti menas 
pripažįsta, e šių, į raugi zieijos ir pan. Tokiu būdu, ji paveikė ir Lietuvos jaunas 
jas susis irsčiusių meniniu ų, ugkariavo sau vjeį^ plačiame meno jėgas. Ir taip Lietuvos 

gyvenime ir konkuruoja su via tapyba reiškiasi peizažuo-Lietuvoje yra dar keliasde- 
šimts laisvų menininkų. 

Dabar, apžvalginėje paro- tapyba. Apžvalginėje parodoje 
išstatyti darbai lankytojo ne

se, portretuose ir negyvos ga-

reikia tikėtis, kad jau po tru
mpo laiko duos didelius vai
sius. Juk žinoma, kad Lietu
voje menas vystėsi vos 30 me-

mtos vaizdavime. Nors vienas , tų, o per tų laikų stebuklų pa-
d0j(\da.!yVjaU;.a b^ne T*8* 'stebina savo didumu, užtat pa [kitas senųjų dailininkų mėgi- rodyti negalėjo, ypač, kad ki-
minėtieji dailininkai ir plas
tikai — skulptoriai. Pagal jų

Tas gajus ir nemarus lie,- menines pažiūras, galima su- 
1 skirstyti ir pačių parodų. Tie
sa, kai kurie iš jų yra vidu-

, traukia kruopščiu jų atlikimu, no kurti Lietuvos istorijos pa 
darbo pamėgimu ir lietuvišku veikslus, bet jie liko tik ban-

tuviškumas pagimdė tokių me
no asmenybę, kaip M. K. Čiu-* 
rlionį, kuris savo nors ir nela
bai prieinamais kūriniais, rei

atsidėjimu.
Grįžtant prie Lietuvos ta 

rys "tarp vienos" ii kitos kryp- ’’>'Wn!o m.cn0> rcikia Paž™»
ties ir sunku tiksliai nustaty-

dymais.
Šioje apžvalginėje parodoje 

nematyti sudėtingų kompazi- 
ti viena jo ypatybė, kad jis cijų, bet reikia pasakyti, kad

tuose kraštuose jis turi kelių 
šimtų metų kelių ir istorijų.

Tsb.

'VAIRIOS ŽINIOS
škė lietuvybės sielų, jos skau- ,ti arba nusakyti jo krypties 
smus ir džiaugsmų. Jis buvo pavadinimų.
ir muzikas, ir poetas, ir dai
lininkas, ir filosofas. Ir toki, 
kaip M. K. Čiurlionis pilni 
kūribynės jėgos, užsidegimo 
ne tik kūrinius kūrė, bet ir 
blėstančių lietuvybės ugnį gai
vino.

Su M. K. Čiurlioniu, pir
muosius Lietuvos meno dir
vonus plėšė visa eilė kitų dai
lininkų, kurie dar ir šiandien 
gyvi ir dalyvauja apžvalginė
je parodoj: P. Rimša, A. Žmui 
dzinavičius, P. Kalpokas, A. 
Varnas, J. Vienožinskis ir ki
ti.

Ši apžvalginė Lietuvos me
lo paroda yra iš eilės antra. 
; i r moji buvo 1920 metais, kai 
jo Didžiojo karo audrų Lie

tuva atgavo nepriklausomybę 
ir vėl reikėjo pradėti meno 
gyvenimas, tik su tuo skirtu
mu, kad dabar reikėjo būti 
ne lietuvybės ir lietuviškojo 
meno gaivintojais, bet tikrais 
visos kultūros atstatytojais. 
Atsirado reikalas padidinti 
menininkų skaičių, kurie ga
lėtų būti mokytojais įvairiose 
mokyklose. 1922 metais Kau
ne buvo įkurta Meno mokyk
la, kuri ligi šiol išleido kelias-

Iš senųjų tapytojų parodo
je dalyvauja: A. Žmuidzina
vičius, A. Varnas, P. Kalpo
kas, J. Vienožinskis, J. Mac
kevičius, K. Šklėrius, J. Ja
nulis, J. Šileika, K. Šimonis, 
O. Dubeneckienė - Kalpokie
nė; skulptoriai: P. Rimša, J. 
Zikaras ir A. Aleksandravi-

neišsivystė į didelių kompozi- Lietuvos menas greit suks ki-
cijų užsimojimų, istorinių pa- ,ta kryptimi. Bendrai imant, — Jau septinti metai, kaip 1 
veikslų piešimų, bei šių dienų i Lietuvos apžvalginė meno pa.- Pabaltijo valstybės — Lietu- 
gyvenimo vaizdavimų. Senoji
dailininkų karta, mokslus ė- 
jusi svetimuose kraštuose, bu
vo pripratinta kurti peizažus 
ir portretus. Ši karta, pasili
kdama ištikima senajai aka
demizmo dvasiai ir naturalu- 
inui, kuris buvo reiškiamas 
per matomus gamtos vaizdus

tfMItNUOTI
UCTUUMI

ŽINIOS APIE 7 EUCHARIS
TINĮ KONGRESĄ OLE VE- 

LANDĖ, OHIO

(Tęsinys nuo 2 pnal.) 
bus rodomi per Eucharistinį 
Kongresų rūgs. 23-26 dd. Cle-

čius. Iš jaunųjų tapytojų da- ,. .
lyvauja: Bagdonas, A. Galdi- įlr da,ktna’ ,3tlklma P®311'150 
kas, V. Vizgirda, A. ValeSka, 'ir senoms mCT,> formoms ~ 
L. Kazokas, M. BaSkanskaitė, 'tik ir portretuose
S. Varašius, A. Smetona, C. tolpanSioms. Gi jaunieji me-
Kontrimas, A. Gudaitis, P. 
Kaufmanas, B. Macutkevičius, 
I. Pisčikas, A. Šukys, S. Ušin- 
skas, L. Vilimas. Jaunieji sku 
lptoriai: J. Mikėnas, R. Anti

nininkai, užsikrėtę XX am
žiaus naujoviškumu, taip pat 
negalėjo prieiti prie šių die
nų gyvenimo vaizdavimo, Lie
tuvos istorinių vaizdų kūri

I* ClltCN/K

Paraše
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldino 
mlftko poalaptlfl. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariau* Ir Glr6no nuo
pelnai aviacijai Ir mfisu tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir rėm. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA $1.60. siu
nčiant paStu $1.66

Keikalauklte:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

nis, D. Tarabildaitė - Tara- , m0 ar ko nora P1naaaus- Ži
bi ldienė, P. Aleksandravičius,

CHFCAOO. ILL
_ Z

ZI)RY
BRITTLE

STREAKED

CKiUM ,,V,K
Whatevcr your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint urill correct it.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

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

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

Mail this confton with a tbru-ncb strnad af yar 
hair and tat tvill trtat it and retam it, Įfitpaid, 
with oar rteonunerutationsJot CLAIROL trtatsnent.

ūse

BEVERLY K.ING. Consultam
HAIR BEAUTY GUILD
126-1)2 Vest 46ih Street. New York City

Na

Addrvts.

City.....................

My Beauty Shop.

M. Menčinskas, B. Bučas, V. 
Narkevičius ir J. Dagys. Gra
fikai atstovauja išimtinai jau
nieji menininkai: J. Stepona
vičius, P. AugustinaviČIus, T. 
Kulakauskas, V. Petravičius, 
V. Rataiskis, M. Katiliūtė, A. 
Kučas, V. Jurkūnas, P. Ver
bickas, J. Kuzminskis.

Tenka pažymėti, kad iki Lie 
tuvos nepriklausomybės atga
vimo, grynų grafikų Lietuvo
je nebuvo. Visus grafiškus da
rbus, kaip knygų iliustracijas 
ir kit. gamindavo tapytojai 
bei skulptoriai. Tik atsiradus 
Meno mokyklai su specialiais 
tapybos, skulptūros ir grafi
kos skyriais atsirado daugelis 
grynų ir gerų grafikų. Tr jau 
šiandien Lietuvos grafika sto-

AKINiy IŠPARDAVIMAS EMIL DENEMARKįnI

veland, Ohio. O vėliau juos
rodys visoj Ohio diocezijoj. vi aukštai, lyginant jų su ki
Minėtos filmos yra autorizuo
tos “J. E. Kardinolo Granito 
De Belmonte” Romoj. V. O.

tų tautų grafika. Ji Lietuvoje 
iš iliustracinio arba knygų 
puošimo meno išsivystė į sa-

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

*4.95
Patyręs Optometristas 

Dr. Wainoris

BUDRIK OPTIGALAND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel Boulv. 6630

•v
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Gripas Arba Influenza

ros skaudėjimų, nuo inkstų 
suputinio, nes dužuui randa
ma šlapume baltinio, o kai ka
da ir kraujas pasirodo šlapu
me. Randasi ir tokių sergan-

Kiek Lietuva Eksportuoja
Sviesto Ir Kas Jį Valgo

SENIS S. SAKO:-
SUCHIS LIFE—

Dr. J. P. Poška

Prubėgo vasaros šiltas oras, 
ateina trumpos dienos ir il
gos, šaltos naktys. Gerai, kas 
galėjo ir jiasinaudojo vasaros
šiltu oru ir sunaudojo saulės . ...... . . . . •
spindulius savo sveikatos su-»JUS pas*leldzia lx‘r ta‘P> per tų patį laikotarpį buvo 
stiprinimui. Tas, šaltam orui k*d prwv,na nusĮ ««knnsti, eksportuota 105,366 cwt. Va- 
atėjus, galės geriau kovoti
prieš ligas, kurios ateina drau 
ge su šaltu ir nesveiku oru. I 

Viena tų ligų, kuri dažniau
siai ateina su rudens drėgnu 
ir šaltu oru, yra gripas arba!

Per pimus š. m. septyuius 
mėnesius iš Lietuvos ekspor
tuota: 122,423 ewt. sviesto

Čių gripu, tokių, kuriems krau-| (icwt. _ 50,8 kg.). Pernai

Beskaitydamas laikraštį už-
, . v.. . . . .ėjau tokia vieno žmogaus De-daug pieno vežti 1 pienine,'/ * , ...
tuo labiau, kad žienu, ūkiui,,- trMt,! f“™"*- k°klos dar *
kanis brangiau ir išmokama. I T° £yveni,ne “e uvau girdė- 
........ . 'jęs. Pamėginkite ištarti in:Kiaušinių kainos proporci-, . °. , _. ponas Aledasnabalosiedolsche-ngai dar daugiau pagerėjo,*, .. . . A ..

.... 111- • 1, de. KaiP matot, sis ponas neidėl jų geros kokybes ir dėl1 \ . .
atitinkamos eksporto politikos, “t"“*“0 tr,u"1,,lntl sttvo P“va> 
, ... įdę, kaip kad kai kurie lietukuri galėjo būt varoma tik e-'- , .. T

influenza. Gripas yra panašus

kad sustabdžius jo bėgimų, dinasi, šiemet per pirmus se- 
lnt'luenza sergantis žmogus ptynius mėnesius, palyginus ___o___„„ __  ______ .... „ . . >

visuomet turi daug karščio ir su praėjusiais metais, Lietu- šaut eksportui vienose koope-'ar<*’ 18 0110 P^rausko,
labai prakaituoja, širdis silp- vos sviesto eksportas padidė- ratinėse rankose. Tačiau ne- ^a ai° ac^ e^ers 11 t.t. Jei
11a nuo ligos pradžios iki pa-, jo 16 %. žiūrint ir to pagerėjimo, iždui . ^rol^° Ponas toleruoja
baigai. Jeigu širdis perdaug] 87,5% eksportuoto sviesto y-į teko iki šiol primokėti dide- toku* llg** pavunH\ nesupran-,
nusilpsta, tai ligonis miršta, ra pirmos rūšies, kai tuo tar-les sumas, kad būtų galima ^U’ e ko lues net?abnie tolei 

* ruoti savų lietuviškų gražiųį paprastų šaltį ar bronkitų, į Kartais randame ligonių, pu Pelna^ *uo Pa^ laikotarpiu išmokėti iki šicl mokėtas kai- a_j»:
v ... • „ lnivn eksnortuota Tarines rfi- 'nas. " ’’bet epidemijos laikais gripą' sergančių vidurių influenza. ,buvo eksportuota pirmos rū 

arba influenzų pagimdo orga- šiame atsitikime viduriai yra žemiai mažiau (69%)
nizinas vadinamas streptoco- skaudūs ir dažnai lluosuoja-
ccies viridaus, gi ne epidemi- si. Be to, reikia atminti, kad 
jos, paprastais laikais prieža- gripas paliečia ne tik kvėpa- 
stis šios ligos dažniausiai yra vin.o ir virškinimo organus, 
organizmas, vadinamas influ-1 bet jis paliečia ir visų nervų *ais 
enza bacilus. j sistemų.

Žmogus, susirgęs šia liga, I
pasijunta kad nosies, gerklės ' . , , • .” , . . .. ;iluenza labai nuvargina ir nuir plaučių gleivės supunta, iš l
nosies
gerklė užkimšta, ir džiūsta, I
6ausas kosulys labai vargina. | „ u^nuo Įį: ;uos j'’"'" ..........T iždų, todėl reikia jis galiniaitb naa užnuodija juos. niet užima mums gerai žino- | . . 1

Jeigu komplikacijos nepasi- 'n,as kraštas, Amerikos Suvie-

. . Tik dabar rinka gerokai pa i .. v .
Dėl geros kokybės mūsų svie-' gįtaisė, nes atsargos šiais me! įauas žymus įasytojas >ia 

pasakęs: “Pasaulis pilnas pa-stas užsienyje vis labiau pa- 'tais yra mažesnės, kaip per- ... ...
mėgstamas ir diena iš dienos įr jau dabar atrodo, kad be pasiuntinybes;
plačiau paplinta. Jei 1933 me gįuo metu kiaušinių ekspor-'kupinas darbuot°jy be darblB 

per pirmus septynius 1 |as primokėjinių nebereika-
mėnesius lietuviškas sviestas ' jaus. Todėl sąryšy su tuo ir

. buvo išvežtas į 9 kraštus, per pakeltos kiaušinių kainos.
Kiekviename atsitikime m,- nai : 15 tai šiemet jau 18 ....

- - - 1 _ . Rinka vra tvirta ir nablo-kraštų valgė musų sviestų. J . .......
. . Į silpnina ligonį. Jo atsparumas • per s; laikotaroi daugiausia nematyti. Kiaušiniai

‘8a g eivių aras» I suniažėja taip, kad visi ligo-'lnūsų sviesto suvartoja A11- Uabar ga^‘s bl*ti tas produk- nusiminti. Visados yra laikui Ii būti su diplomatais!
nio nenormalumai pablogėja, i giįja (73%). Antrų vietų šie-j^8’ kur*8 ma^au apsunkiu*} pasitaisyti! 1 -----------
nes liga užnuodija juos. j met užima mums gerai žino-1^^’ t°dėl reikia jis galimai. | Rugsėjo 23 iki 26 d. Cleve-

p • Kolumbo Vyčiai New Yorko Gande įvyksta Tautinis Euelia-

kareivių be kompanijų ir mo
kytojų be doktrinų!” Nežinia 
kiek mūsų praleido gyveninių 
vėjus gaudydami arba, kaip, 
Grotius pareiškė: “darbščiai 
darėme nieko”. Visgi nereikia

YTAVE8
Parmanent and Not So

l’rezidento Roosevelto “New 
Deal” 1936 metais gali likti 
“senuoju štofu”. Visaip ga-

be perstojimo. Krauju persriu 
vę ir suputusioe plaučių glei
vės pagimdo neramų jausmų 
krūtinėje ir skausmų viršuti
nėje krūtinės dalyje. Čiaudu
lys ima taip pat kaip ir šien-

Laikraščiuose pastebėjau, 
kad kai kurie kaliniai pro
testuoja prieš kalėjimo duo
damus valgius. Pyksta dėl to, 
kad neduoda jiems valgio “a 
la carte”. Kuriam galui jie į 
tų kalėjimų ėjo?

reiškia ir plaučių įdegimas ne-' nytos Valstybės, paėmusius* Į Dabar taip tiktai baigiami šįmetiniame seime nutarė, kiek j rištinis Kongresas. Būtų ge-
prisikabina tai ligonis grei-,<J^% viso mūsų 7 mėn. ek- laukų darbai, ūkininkai turi jų jėgos leis, stengsis sutrau- , ra, kad ir lietuviai šauniai ja-
čiau pasveiksta gi komplika- pnrto. Gal nė vienas lietuvis daugiau atliekamų grūdų, o kti katalikų vaikus į katali- me pasirodytų.
cijos prailgina ’ ir apsunkina ^ew Yorke ar kuriam kitam kad grūdams būtų geros per- kiškas mokyklas. Jų šūkis 1

Amerikos mieste, nusipirkęs spektyvos, nematyti. Todėl 1“ Kiekvienas katalikas vaikas I Kas sakė, kad pasaulyje nė- 
ir skaudžios taip, kad negali- suomet reikia rimtai žiūrėti ir svietų valgė ir gėrėjosi jo skj grūdus naudingiau perdirbti ‘ lankys katalikiškų mokyklų ir ra gerų Juosnių žmonių? To
ma nei priimti jų. Kartais’net • neduoti jai plėtotis, nes ji y-Aiu, visiškai nežinodamas, kad į lengviau realizuojamus pro- , kiekviena katalikiška mokyk- ronte, Kanadoje, F. P. O’Con-
ir ausys iš vidaus skauda. ! ra pavojinga ir limpanti. Be1/8 .atgabentas iš toli esančios duktus. Reikia nepagailėti dau la bus verta katalikiško var

gia liga sirgdamas ligonis medikalės pagalbos sunku nuo jo tėviškės. Ne maža lietuvis-j giau grūdų duoti vištoms, ko”.

ligei užėjus. Akys raudonos ' pagijimų. Už tai į šių ligų vi-

beveik visuomet jaučia nuga-1 jos pasigydyti.

GEROS OlšUPŪGESERGANTIEMS
Rašo Dr. John L. Rice, New žmonių, ir ja serga augiau 

Yorko Miesto Sveikatos moterų, negu vyrų. Nutukimas 
Komisijonkerius ! daugely atsitikimų'veda prie

‘ šlapligės, bet kaip tas veikia,
Ne\v Yorko miestas prakir

to kelių kovai su šlaplige. Svei 
katos Departamento vesti ty
rinėjimai per pereitus kelis 
metus parodo, kad šlapligė, 
ištikrųjų, plačiau egizistuoja, 
negu žmonės mano. New Yor
ko mieste, pavyzdžiui, skai
čius sergančių šlaplige siekia 
iki 100,000, o visose J. A. Val
stybėse ar nebus tik apie mi
lijonas sergančių šlaplige.

Nelabai seniai pažinimas li
gos buvo tragedija sergančiai.
Bet vartojimas “insulino” jos 
išgydymui, tuos vaistus išra
do Banting ir Best, Toronto,'
Kanadoje, 1921 m.), surevo- KLAIPĖDA. — Kaip ži- 
liucijonizavo šlapligės išgydy- nonia> Klaipėdos krašto sei-

negalima suprasti.
Svarbus daiktas atsiminti 

kad su moderniniais gydymo 
būdais ligonis gali išgyventi 
pilnų savo laikų.

Kadangi ši liga užinteresuo- 
ja tiek daug žmonių ir kadan
gi apie jų nuolat gaunama 
daug visokių klausimų, dėl to 
laiks nuo laiko apie jų ir ra
šome.

1$ LIETUVOS

ko sviesto suvalgė Palestina Taip pat būtų naudinga su- 
(6%), Belgija (4%), Čekos- mažinti kiaušinių vartojimų 
lovakija (3%), Sirija (1%) j vietoje, kiaušinius, kaip mai- 
ir kiti kraštai. Kad ir mažas jstų, pakeičiant kitas produk-

Lietuviai tame reikale snau
džia. Kiek tai tėvai turės at
sakyti, kad savo vaikams ne
suteikė katalikiško mokslo ir

nor, žynius to miesto biznie
rius, pasiuntė pusę milijono 
dol. čekį arkivyskupui J. C. 
McGuigan labdarybės tiksla
ms.

Daktarų rekordai rodo, kad 
vienas žmogus iš 30,000 turi 
širdį dešinėje kūno pusėje. 
Perskaitęs tų žinutę aš irgi 
dabar abejoju, ar mano širdis 
yra tinkamoje vietoje. O jūs 
kų manote apie savo širdį?

LIETUVIAI DAKTARAI:

mūsų sviesto kiekis (tik pa-i tais. Šiuo metu ki^šiniams ■ 
ragauti) pateko ne tik Šiau-1 rinkti yra ir didelio vargo
lės, bet ir .Vidurio Afrikon. juos išeksportuoti nebus. Svar^ atitinkamai pa-
Taigi šiemet mūsų sviesto iš bu, kad tik būtų sustiprintas f|kini,,ka,ns išmoka.
5 kontinentų tik vienoje Au- kiaušinių pnveziinas į koope-
stralijoje nevalgė.

Gaunamos kainos už ekspo
rtuotų sviestų šiemet yra bent 
22% didesnis kaip pernai. 
Tačiau ir prie šitų kainų Vai 
stybei tenka primokėti nema
žos sumos. Per pirmų š. m. 
pusmetį Valstybė vidutiniškai 
primokėjo apie Lt. 1,40 už 1 

, klgr., o per liepos nien. jau 
! apie Lt. 0,90. Turint galvo
je, kad rudenį sviesto kaina 

. kyla, antro pusmečio primo-

ratyvus. Taip pat svarbu, 
kad visi sunešami kiaušiniai 
būtų švieži ir švarūs, nes tai 
pagreitintų ir palengvintų su
rinkimo bei eksporto darbų,

mas kainas.

Vienus mėsininkas surado 
karvės pilve 346 plaukų špil
kų. Nežinia, kaip toji karvė 
pateko į užpakalinę automo
bilio sėdynę?

Tel. LAFayette 7860

DR. F. C. WWSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0482

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pflone 
PROspect 1028

Bes. and Office 
2359 S. Leavltt St.

CANal 0705

Tel. CANal A267
PROapect <S69

AKIŲ GYDYTOJAI: OR. J. J. KOWARSKAS
PHT8IC1AN and SUROBON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. P. Z. ZAIATŪRIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenclj* 8880 So. Arteslan Are.

Valandos: 11 ryto Iki S popiet 
• Iki I T. vakaro

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 8884

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliotais pagal sutarti

i kėjimai turės būti mažesni 
RUOŠIASI SEIMELIO RIN-, kaip praėjusiais metais. Svai 

RIMAMS bu ūkininkams iš kalno susi
rūpinti, kad ir žiemų galėtų

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMETR1CALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris i 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, ' 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- . 

; mo. skaudamą aklų k&rfttį, atitaiso 1

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo S Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 rak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
N*nų jlel. PROapect 1880

mų. Šiandie šlaplige sergantis, jm.jjp rinkiniai paskirti rugsė ' giama po žemėmis, kurios 
tinkama medikale priežiūra ir jo 2y dienų. Taigi, laiko jau ' grindys yra kelių metrų gi- 
pilnu prisilaikymu prie visų nedaug. Dėl to krašto lietu- lumoje. Dėl to daugelis ir ne 
gydytojo patarimų, ne tik iš- vjaį jiaąkutiniuoju metu pra
gyvens pilnų laikų, bet riar (j^jo jni^į smarkiai ruoštis 
galės atlikti visas gyveninio toeiineli'O rinkimams. Kai tik 
užduotis, kaip ir normalus direktorijos pirmininkas pa- 
žmogus. Sgjjyre vyriausiųjų rinkimų ko-

t i . • I trumparegystę ir tollregystę. Priren- Oflso Tel . pRosoect 6376me ant kampo. Kapela įren-. teisingai akinius, visuose atstu- ° T *'• 1 RO pect 63 6 
I klmuose egzaminavimas daromas su

patenkinti, kad padangių sa
kalai laidojami taip giliai. 
Kūnai iš Medicinos fakulteto 
koplyčios bus pernešti šio mė 
nėšio jiabaigoje, tačiau jokių

elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėllo> nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimų akys atitaisomos bc akinių. 
Kalno* pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Rez. Tel.; HEMlock 6141 
Rezid.: 2615 W. 69th

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

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

st.

Šlapligė, paprastai, jiasiro- misijų, lietuviškos organizaci- iškilmių nerengiama, o per
nešime dalyvaus tik didvyrių 
giminės ir aero klubas.

do žmonėse nuo 40 iki 50 me- jos tuojau'išstatė savo bandi
tų amžiaus. Vadinas, yra se- datų į seimelį sųrašus. Klai- 
nesnių žmonių liga ir, kadan-'pėdos krašte būsimais seime- 
gi dabar yra didesnė propor- ilio rinkimais yra didelis su
rija senesnių žmonių mūsų gy-* sidomėj imas. Jiems taip pat skutiniu laiku čia laimi atpi 
ventojų skaičiuje, negu buvo ruošiasi ir kitos krašto gyven [ gęs pragyvenimas. Tai butų 
pradžioje šimtmečio, dėl to irl*0^ grupės.
turime daugiau žmonių serga-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Tsl. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

MARIJAMPOLE. — Pa-

ir maisto produktų atpigimo 
rezultatas.

nčių šia liga. Tiesa, šlapligė DARIŲ IR GIRĖNĄ LAIDOS WTTftATTTAjo o
gali pasiūlyti bilc kuri,n, S'O ^N. PABAIGOJ 11 I»«AOTAB, S 8U2KIBTI

Žmogaus amžiuje; net ir vai
kai gali sirgti.

KAUNAS. — Dariaus ir ! ROME, Ga., rūgs. 15. — Per 
Girėno rūsis Kauno kapuose Rome Stove and Range Co. 

Paveldėjimas lošia svarbių jau baigiamas. Dar reikia i streikuojančių darbininkų ria- 
rolę. Ši liga yra paprastesnė, įrengti tik vidų. Rūsis pasta- ušes 1 darbininkas nušautas ir 
tarp žydųd, negu kitos rasės 'tytas dviejų alėjų susikirti- j 3 kiti sužaista.

Tel. Ofiso BOUlevard 6913—14 
X Res. VICtory 2848

» DR. A. J. BERTASH
DR. JOHN SMETANA

0PT0MBTRI8TAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

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

Phooe CANal 0023

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:88* 
756 WEST 35th STREET

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL,
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 8 Iki 4 
vai. po pietų Ir nue 7 Iki S:80 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 11 

valandai dloog

Tel. CANAL 8122

DR. G. I.BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
, DENTISTAS

1444 SO. 49th CT., CICERO, ILU
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
I’aned., 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROvehlll 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS 4r CHIRURGAS

Vai, 8-4 Ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėliotais susitarus

Tel. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street'
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.

Seredomis Ir NedCllomls p-gal sutartį Pbone Hemlock 2061
6631 S. California Avė. DR. JOSEPH KELLA

Telefonas REPubile 7868 DENTIST^KS

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

Nerišliomis pagal sutartįDR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginta 0084 

Ofiso vai.: 8—I Ir 8—t p. m. 
Nedellomls pagal sutartį

DR. MAUR1GE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda 0914 

Rea: Tel. PLAaa 1400

Valandos:
Nuo 10-18 t. ryto; 8-8 Ir 7-8 T. v. 

ModOUomlg BOS II Iki U OiBBB

l<

Dp. A. Račkus
Išvažiavo i Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas OFISAS IR RBX. #
2519 W«st 43rd Street 

Valandos: Nuo 8 Iki 18 rytais 1
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Po 10 Meto | Patifika Maudytis PASH PIXON

Rašo A. V.

(Tęsinys)

— Pereitų; subatą, apie 4 v. 
popiet, “šovė” seniai nutilęs 
geizeris apie 300 pėdų ir “nu
tilo” tik po poros valandų. 
Matote, kokių retenybių pasi- 
taiko, — aiškintojas aiškino 
mums. Keikia bent dvi, tris j 
nedėlios pabuvoti čia, tai ma
tysite daug nepaprastų daly
kų...

Bet mes tik sarkastiškai nu
sišypsojom beklausydami to
kio “patarimo”. Buvok čia 
tris nedėlios, mokėk po $4.50 
j dienų už nakvynę, po $4.00 
už valgį ir lauk kol koks kvai 
las geizeris išspiaus karšto 
vandens!.. Et, pasisiusk su vi
sais geizeriais, o mes ryt an
ksti išvažiuojam iš to parko.

— Kad tik meškos nepa
pjautų! — vis aimanavo “Te-

tupinčių motinų su pora meš
kiukų .vidury kelio. Senė pa
sitraukė, o mažučiai lipa ant 
“fenderio” ir repečklna prie 
lango. Visai nebaugūs, sies 
jiems nieko nedavėm ,tai nu
ėjo prie kito stovinčio auto
mobilio ir ten gavo “a»nuz- 
nų”.

O gražūs jauni meškiukai.
Atsistoja ant paskutinių kojų,, 
arba eina stati, tai vienas su 
kitu susikibę stovi, žiūri... Mo 
tina, tokius vaikus daboja iš 
tolo. Ji atsisėda ant kranto ir 
neva nežiūri į juos. Bet jeigu 
užgautum bent vienų, tai tuo
jau pultų gulti. Taip važinė
dami, mes sutikom apie 20, 
meškų.

Didžiausias “eksaitmenias' 
tai buvo važiavimas
AVashburn. Tas kalnas yra 10,- vėl į West Yellowstone. Iš 
317 pėdų aukščio ir į jį gali- čia, per Old Faithful, išvažia- 
ma užvažiuoti automobiliu, vom per West Tumb iš Yel- 
Kelias status, kreivas, biau- low stone Park. Kelias iš West

[ONE OP TWE aoosians drops
dACK TO PUT DOT OUT OF 

WAV AS SHE PURSUES
’TtEM TO SAVE CASH,

IT'S ANOTHER 
EARTH DEVIL f! I CAN> 
DO NOTHING.4

____________ By Dean Carr
, NOW 70 FREE &ASH 
FROM THE OTHER AD0SIAN/ 

JVE GOT TO BE CAREFUL 
lWITH THIS RAY OR -

O-oh/ they Ve 
rNEARLY REACHED THE SHIP/,

I MUŠT HORRy/C

WILL DOT REACH DASH 
IN TIME TO SAVE HIM/’

prieš piet iškilęs. Tai buvo 
milžiniškas dūmų debesys.

Nuo kalno nuriedėjom daug 
greičiau. Pakely užsukom į 
Tower Kalis. Įdomybių gero
kai prisižiūrėję, manėm apsi
nakvoti Gardnery, bet neradę

į Mt. tinkamos nakvynės, važiavom

tų vietų, bet dabar Jos nera
dau. Matomai kelias kitur iš
vestas. Čia ir-gi už 10 metų

žymi South Dakota valstybė. j vežtas į laidotuvių dire^to- » Rugsėjo 19 d., 7:30 vakare, 
Wyoming, nors didelė valst., , riaus koplyčių. Kūnas pašar- , Šv. Antano parapijos svetai- 

bet gyventojų teturi vos 232,- jvotas A. Petkaus koplyčioje,' nėję rengiama bunco party kai
bus aliejuotas kelias, bet ne 000. Plotas — 97,548 kv. my- 1410 S. 49tli Ct. Cicero, III, 
už 3-jų metų... , lias. Tai bent valstybė! Gy- ‘ Laidotuvės įvyks antradienį,

tyte”. Ateis koks “grizli” ir 
laužia duris! Aš bijau ir ga
na...

Nebijok, ^ška bij<> j j<aino puikus reginys. Matosi i Bus geras už poros metų. Tas 
gaus, ramino et y e i s Yellowštone Park. , pats ir iš Canyon į Fisliing

Gerokai pasiįrę prieš dido- Bridge. Turistai dulkėse važi- 
kų, 13,000 pėdų, aukštumų, mes nėja ir keikia... Vakarinėj da- 
pasukom vienvėžiu keųu j ly, nuo Manunoth Hot Springs 
kalnų. Neplatus ir nesiauras iki Madison Junction ir dar 
kelias. Daugely vietų galima 'toliau, netoli Old Faithful, jau 
prasilenkti. Kelias žvyruotas, 1 geri, aliejuoti keliai. Už ko
ne smaluotas, lšpradžių gerai kių trijų metų visas Yellows-

jam parodyčiau lysti!..
— Tu jam kų padarysii!

Smarkočius atsirado. Ar ne
girdėjai tam Jozavito parke, 
pernai 52 tokius drąsuolius pa 
guldė į lazarietų!..

Tai Juozą vito parke, ne ©ia! 
Čia didesnis parkas. Meškos 
laukinės. Bijo žmogaus.

Tiesa, jos bijo žmogaus, bet 
arti prie jos neįeik eit. Par
ke liepiama nešerti meškų, y- 
pač iš rankos. Kartais meška 
gali nukąst pirštus, ba gerai 
nemato. Liepia neduot cuk- 
įaus ir abelnai neeivežioti va
lgių. Užuodus meška automo-

rus, bet nepavojingas. Iš to, Tumb buvo niekam vertas.

lipom ir gana aukštokai už- 'tone Park pakitęs keliais, bet 
sivingiavom, bet staiga auto- daliar nepatartina važiuoti...’ 
mobilis sustojo prieš gana dį- Į Geras kelias išvestas nuo

Buffalo mieste apsistojom. 
Gerai pažystama vieta, nes 
kada tai nakvojom ir upely 
mudu su Feliksu “laundry” 
skalbėm...

Miestelis truputį pasipuošęs 
ir švarus. Mes čia sulaukę pa-

kuriems įtaisymams seserų - 
mokytojų name. Prašomi visi

ventojų bemaž tiek kiek Lie- Rūgs. 17 d., 1935, 13 vai. ryto lietuviai iš anksto įsigyti ti- 
tuvoj. Sostinė — Cheyenne iš koplčios bus nulydėtas į kietus, kurie kainuoja tik po 
(Čajene) su 18,000 gyv. Dide- šv. Antano parap. bažnyčių, :25c., ir paaukoti dovanų. Bus 
lių miestų kaip ir nėra. Cas- kurioje įvyks gedulingos pa-Į graži pramoga,
per, Cheyenne ir Sheridan, tai maldos už velionio sielą. Po

dokų statumų. Mėginam “už- įvažiavimo iš rytų vartų. Tie- švarėjęs ir padidėjęs.

“didžiausi”... pamaldų bus nulydėtas į Šv.
South Dakota valst. daug Kazimiero kapines, 

spirties, važiavom į Casper: mažesnė už IVyoming. Žemės • Dėl informacijų pašaukite 
į “didmiestį”. Casper, tai y- plotas — 76,868 kv. mylias, laidotuvių direktorių A. Pet
rą California Los Angeles! Ne Sostinė — Pierre, su 4000 gyv. 1 kų Cicero 2109. 
toli jo radom aliejaus šulinių Didžiausi miestai Soutr Dako- i
laukus. Lyginai kaip Long ta, yra: Sioux Kalis (35,000 
Beacli... gyv.), Aberdeen (17,000), Mi-

Casper miestas ir “reline- tchell (12,000), Rapid City 
rių” gyvena. Turi apie 20,000 (12,500), Watertown (11,000) 
gyventojų, bet netoks jau šva- ir kiti. Daug blogos Žemės, to
rus. Gražiausias iš pervažiuo- dėl ir gyventojų nedaug. Vos 
tų miestelių, tai Codyd, nors' 687,000 gyventojų. Pirmiau 
ir su pora tūkstančių gyven-' buvo daugiau, bet per blogme- 
tojų. Tas miestelis labai su- į tį sumažėjo.

KlebonaS'kun. II. J. Vaičiū
nas ir mokytojos - seselės bus 
visiems dėkingi.

Renginio komisijoj yra: J. 
Šileikis ir J. Mikolainis.

J. Lapinskas, koresp.

Porų dienų pabuvoję Black

bily valgi, tuojau laužiasi i n. . . .... .’ , . t . musų automobių, apžiūri, me-Vienas stukorius turistas, a- 1 gina “užstarduoti”, bet vel- 
nų metą lankydamasis Old , tui. Anei šnipšt!.. Laukiam 
Faithful, nusipirko saldainių pusvalandį, praėjo ir valanda, 
ir pradėjo vaišinti mažą meš- o negalim “užstarduoti”. Nors 
kiukų. Sušėrė jam nemažai, verk atsisėdęs. Į pakalnę ne- 
bet tas vis laižosi >r prašo, gį “atsibokiuosi”. O mes jau 
Tada tas turistas nusipirko kokį tūkstantį pėdų užkopėm. 
pigių saldainių keletą svarų Galop ag gįaįp įr taip su 
ir šėrė meškiuką tol, kol tas
galėjo ėsti. Kada jau nebega

starduoti” — negalim. Girdim siog stebėtis reikia, koks pla- 
vanduo verda. Atvažiuoja ki- tus, tiesus kelias išvestas į 

įti paskui mus. Jie irgi susto : kalnus. Anais metais mes su- 
!ja atvėsti. Mes prašom pagal- ! kinėjomės šunkeliu, o dabai 
bos, ba nežinom ar tunui už- tas šunkelis jau gyvačių už
tektinai gaso. Jie atsuka į šalį ' ponavotas...

Važiuojant į Cody mieste-

Iš Casper, važiavom į Black^ Hills, nenorėjom ilgiau būti 
Hills. Pirmoji stotis bus Hot ba buvo labai salta ir lijo. Te

“Dėdyte” mėginau “štarduo-

lėjo pastovėti, tai atsigulęs a- 
nas ėdė ir ėdė. Pagaliau tu
ristas sušėręs visas sal&ames,

ti”, bet neima “starteris”. 
Pravažiuojantieji ir-^gi nieko 
negal pagelbėti. Kada jau ge
rokai atvėso, mes jį išjudinę, 

manė prasišalinsiąs ir žiūrės, “užstardavom” ir su dideliu
lauks ryt dienos, kas bus su vargu užsiritom į kalnų. Va- 
juo. Gi ant rytojaus atėjęs, ' žiavom tokioms pakriaušėms 
jis rado tik skūrą to meškiu- j jr tokioms briaunoms, kad 
ko. Pasirodo, kitos meškos už- baugu buvo dairytis į šonus, 
uodusios saldainius, atėjo ir siauriau negu iš Yosemite 
suėdė... juos... Park. Kada privažiavom vir-

Galėjo būti teisybė, galėjo įkalnę, tai jautėmės kaip iš 
ne, bet meškos mėgsta saldu-' pirties išėję.

ly yra 12 mylių blogo, išar
dyto kelio. Toliau, visur ge
resnis, arba visai geras. Tik 
iš Cody į Greybull, dar yra 
dulkėto kelio (20) apie 40 
mylių. Fui, kaip negardus 
toks kelias!....

Iš Greybull, vėl pagavom 
gero kelio iki Worland, iš 
kur ritomės per kalnus (“Big 
Horn”’) į Buffalo. Puikūs 
reginiai buvo iš Parko iki 
Coy, bet iki Ten Sleepers mie
stelio, jie pasikeitė. Dabar vėl 
įvažiavom į kalnus ir vis ko
pėme aukštyn. Kelias išprad- 
žių buvo gerai išvestas, tik 
dulkėtas, bet toliau užtikom 
taisomo, bjauraus kelio. Ne
toli Buffalo vėl radome gero 
kelio.

Važiuodami į Buffalo, pa
siekėm aukštumą 9,666 pėdų.

►Springs. Atvažiavę į Casper, 
sužinojom apie tragišką mir
tį Rogers ir Post. Ta žinia 
mus labai sujaudino. Tų dvie
jų, nekaltai žuvusių vyrų, gai 
lėjomės taip, kaip Dariaus • 
Girėno. Vis-gi nelaiku jiedu 
mirė- i, lai*. JA

mperatūra nukrito iki 62. 
(Bus daugiau)

CICEKOS ŽINIOS

mynus. Jeigu užuodžia auto- Kalne, kur virš 10,000 pė
mobily medų, tai “goodbye!” 1 <lų aukščio, orus buvo vėsus! Tai buvo “Muddy Pass”. A- 
Dėlto kartais atsitinka “fai-Ljr skystas alsuoti. Saulės ne- nais laikais važiuodami, mes

Rugsėjo 14 d. Dixon Illinois 1
_______ligoninėje mirė a. a. Jonas (

ŪVilly Rogers - gi buvo vie-J Kelpšas. Lavonas buvo par- į 
nas iš didžiųjų jumoristų, ko-'
kio Amerika vargu bau su
lauks. Jam lygaus nebuvo. Tai 
nelyginant Dariui, kuriam ly
gaus nėra...

Casper mieste mes liūdėjom 
Amerikos ir Lietuvos sūnų...

Bet gyvenimas slenka pir
myn, it saulės tiekiamas še
šėlis. Alės išsirengiam į Hot 
Springs. Hot Springs, nors 
3,000 gyv. miestelis, bet turi 
geras, šiltas maudynes. Ma
nėm pasimaudyti.

Radę gero kelio anapus 
Lusk, ir nejutom kaip įriedė
jom iš Wyomingo į South Da
kota. Įvažiavom į kalnelius su.’j 
pušaitėm apsikaišiusiais. Ke
lias smėliuotas. Tuomi atsi-

simatė aiškiai, nes buvo de
besuota. Nuo kalno matėm 4 
gaisrus. Degė miškai. Vienas 
gaisras jau kelinta sąvaitė de
ga ir išdegė 32,000 akrų miš
ko. Kitas gaisras tik buvo dar

vakarų pusėj kalno, apsinak- 
vojom vienam paupely ir di- 
kčiai sušalom. Gerai atmenu

i

NAUJOS RAMOS
ZENITH
PHILCO

GENERAL ELECTRIC 
CROSLEY 

R. C. A. 
ARCADIA

1936 Modeliai yra tiek 
pagerinti, kad yra ma
lonu ir klausytis radio 
programų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKr 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radijus 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

tų” su meškomis.
Man pasakojo J. K. Milius, 

kaip jis lankėsi YeIIowstone 
Park, tai prisėjo ką tik nesi- 
kibti su meška. Jis paliko ne
rak inęs automobilį ir nuėjo 
filmuoti reginių. Atėjęs, rado
gulinčią mešką ir neikafp iš- JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
prašyt jos negalėjo. Tada ra-; SUSTABDYKIT SVAIGULI 
dęs didoką akmenį, sviedė į 
žandą taip, kad meška kudu- 
liais išsirito ir niurnėdama no 
rėjo pulti jį, liet jis spėjo pa
sislėpti automobily užsidary
damas duris. , . . . .1 rų Ir vyrų. kuri* atgavo naro spėkai

Su meškomis kai kurie fo-1 ,r *?’*'"* *v.° •T**1* j™ «»i*- ■tąbėtlnu vaistu. Jeigu Jūa Jaučiat?.* 
tografuojasi pakely, nes jų vi-' ^n^a-tone"”’"““' pamėr,nk*'
sur sutiksi. Mes šiuo laiku' Reikalaukit* tikro nuoa-tone.

r Parduodamas visose atsakomlngoas
sutikdavom meškų su mažių- vaiatinyčioae , ...

* Nuo ulktatėjlmo Imkit—UOA-8OL
kais. Vienoj vietoj radom be- —^iueaių L,uo,uot°J* vidurių įso ir

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or 

ganlzme paeina nuo to, kad Jinai ga 
nčtlnal nelftntvalo tr todėl praplatina 
bakterijas kurloa ulkrečla Jun Ilgo 
mia. auallpnlna Jūsij organizmą Ii 
JOa kenčiate nuo svaigulio, galvos 
akai,dėjimo Ir t.t

NUGA-TONE i A varo vlaua nuoduh 
I* jūsų sistemos. Yra milijonui mote-

DON’T
NEGLECT
ACOLD

k
Baltis krūtinėj gali pavirsti J su
liktą Ilgą. Tankiausiai malonus, 
ftildantls M uit erote greit atle/dila 
kalt). Musterole NftRA tiktai 
mostls. Jis yra ‘nmuiter-lrrltant’, 
kuria gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metua. Trijų rūktų. Rekomenduo- 
jamaa daugelfo gydytojų tr slau
gių. Vlbose vaistinėse.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

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

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

lataitz ir Sams 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J.Li
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Pitone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituaniea Avė, 
Phone BOUIevard 4139

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

Priimame jūsų seną ra
dio mainais.

los. F. Badrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705-8167
Didžiausieji Radio Par

davėjai Chicagoje.

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIRINES ŽINIOS
J. E, VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 

PARAPIJŲ CHICAGOJ
Rūgs. 17 d. — Nekalto Pras. 

P. Sv. parap.
Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie

ro parap., Gary, Ind.
Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo

parap.
Spalių 6 d. — Šv. Pranciš

kaus parap., Indiana Harbor, 
Ind.

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parap., Chieago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus
parap.

Spalių 27 d. — Šv. Antano 
parap. Cicero.

Lapkr. 3 d. — Šv. Onos pa
rap., Spring Valley, 111. ir 
Šv. Antano parap., Kevvanee, 
III. /

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 
parap., Omaha, Neb.

Kitos parap. Chic. apylinkėj 
prašomos pasirūpinti pasiski
rti dar neužimtas dienas, (pa
tartina apie vidurį savaitės) 
iki lapkričio 10 d. ir tuojau 
pranešti šiuo adresu: kun. A. 
Linkus, 12259 Emerald Avė., 
Chieago, III. (Tel. Pullman 
1200).

Kun. A. Linkus

CRJŽO Iš LIETUVOS 1 Šumkauskas Juozas, kilęs iš 
i Kailinių km., Seinų a., gyv.
1 Luzerne, Pa.

šakalinis Edvardas, neva 
miręs Naugatuek ar Water- 
bury, Conn.

Volkavičiai Jonas ir Juo- Skukauskas Julijonas, Jono 
i zas, Leonardo s., gyvenę Broo- ir Juozapatos Petraškevičiū-

Švedų Amerikos Linijos mo 
torlaiviu Kungsholm rugsėjo 
9 d. atplaukė iš Lietuvos šie 
keleiviai: S. Atkočiūnas, De- 
troit, Mieh., E. Gečas, Scran
ton, Pa., L. Gečas, Scranton, uvn n

|Pa., (i. KaplanaM, Chieago,' yeteikis J, gyvenęs Raida- 
I"., L. Kaptanienė, Chieago, j„C( w y kj|ęg ,,
111., J. Klimavičius, Brooklyn, 'kio apskr
N. Y., M. Jurkūnas, Newark, / žif.kaits Patron5l5> neva ka. 
N. J., N. Kučinskaitė, Stony i . - .

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

Iš WEDC {1210 kilocykles)

Y.

ro slaugė, žuvusi kare.
Čepinskas Mykolas, gimęs

1878 m., Dargaičių km., Paš
vitinio v., Šiaulių apskr., gy
venęs Brooklyn ir Great Ntck,

IŠ ROSLANOO PADANGĖS
Prasidėjus mokslo metams, 

po atostogų reikia visiems jau 
nuoliams grįžti į mokyklas. 
Reikėjo grįžti ir dijakonui P. 
Toliušiui, kuris jau baigia Šv. 
Marijos prie Ežero seminari
jų, Mundeleine. Už keleto mė
nesių jau bus įšvęstas į ku
nigus.

Toliušis atvyko iš Lietuvos 
1926 m. Neturėdamas nėr tė
vo, nei motinėlės dėjo pastaL 
ngų, kad atsiekus užsibrėžtų 
tikslų. Neturėdamas lėšų, mo
kslų ėjo vyskupo lėšom.

Atostogas kasmet Pranukas 
praleisdavo pas savo giminaL 
čius Paliulius Roselande.

* Paskutiniams mėnesiams 
Pranui vykstant į mokyklų, 
jo giminaitės seserys Rustei
kaitės Petronėlė ir Paliulienė 
surengė išleistuves, į kurias 
susirinko daug svečių iš Rose- 
lando ir kitų kolonijų; daly
vavo taip pat ir vietos kuni
gai ir iš Springfieldo buvo 
atvykęs Prano mokyklos drau 
gas P. Klumbis, kuris taip pat 
už metų baigs kunigystės mo
kslų.

Po gardžios vakarienės kun. 
J. Paškauskas pasakė gražių 
kalbų. Paskui kalbėjo R Ma
žę Ii auskienė. (Kalbėjo žemai
tiškai, nes Pranukas yra žeL 
maitis švėkšniškis), Ona Ka- 
zragienė, Pranuko parapijon- 
ka, ir Petras Klumbis.

Ant galo pats dijakonas 
Pranas savo kalboj džiaugės, 
kad tiek daug svečių susirin
ko palydėti jį į mokyklų ir 
dėkojo giminaitėms už suren
gimų išleistuvių.

Po vakarienės ir kalbų sve
čiai tarp savęs kalbėjos iki 
vėlumos. Skirstės linkėdami 
Pranukui ištvermės baigti mo 
kvklų. Ten Buvęs

gedulingos pamaldos už 
lionio sielų.

Iš čia skaitlinga procesija į 
iš apie 250 automobilių ir a- 
pie 700 palydovų nulydėjo į 
Šv. Kazimiero kapus. Po lai
dotuvių dalyviai buvo užkvie
sti į velionio namus, 4180 Ar
cher Avė., kur buvo suteikti 
gardūs pietūs.

Velionio žmona Marcelė ir 
sūnūs Jonas ir Edvardas taip 
jau giminės širdingai dėkoja 
visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie paskuti
nio patarnavimo ir tuomi su
teikę užuojautų liūdnoj valan
doj. Steponas

ve-

Policija ieško S. M. Svveit- 
zerio, pašalinto Cooko apskri
ties iždininko brolio. Kaltina
mas kažkokiomis apgaulybė- 
mis. (Acme Photo).

čekiais kelioms departamenti- N. Y.
nėms krautuvėms.

Cigaretai kalti. Joe Montes,
40 m. amž., 738 No. La Šalie 
St., gal būtų dar “daktara
vęs”, jei ne cigaretai. Jis vie
nai savo pacijentei patarė ei 
garėtus rūkyti. Jos vyras at
kreipė į tai dėmesį, pranešė 
autoritetams, tie peržiūrėjo

Brook, L. I., N. Y., A. Papie- 
įnė, Stony Brook, L. I., N. Y.,
' A> Mažukė!is, Brooklyn, N. Y.,
JO. Mankienė, Chieago, III., J.
jNorbutas, Waterbury, Conn, N. Y., va.linosis ftulcu
J. Pilipauskas, “Studentų Žo 1 
džio” redaktorius, Thompson,
Conn., B. Sykes su žmona, No- 
rvvood, Mass., O. Švegždienė,
Brooklyn, N. Y., S. Vitaitis,
“Tėvynės” redaktorius, N. Y.
C., J. Zamulevičius su žmona, ..
Pitteburgh, Pa, J. žurtia, Bu- 'Py’“**- MarųampoBs apsa, 

turtas Lietuvoje pavojuje.
Litvinskas Jonas, gyvenęs 

Manchester, Conn. pas Karo
lį Karpuškų, kilęs iš Rumšiš
kių apylinkės, Kauno apskr.

Augustienė - Gabfevičiūtė, 
Adelė, gyvenusi Richmond 
Hill, L. I., N. Y.

Asakavičiai Adomas, Moni
ka (Palionienė) ir Marė (Min-

Gailius Stasys, kilęs iš Kė
dainių apskr., gyvenęs Pliila- 
delpbia, Pa.

Gelumbauskai Mikas, Ona 
(Pajaujienė) ir Antanina (Ga
linienė), kilę iš Kalvarijos a-

Visi patenkinti kelione. Jū
ra buvo rami, tik kada per
plaukė per tų vietų kur buvo 
vėtros, kurios siekė Floridų, 
jūra gerokai buvo įsupta. Tų 
vietų perplaukė laivas po 24 
valandų jau po tos vėtros ir ! 
jūra vis dar buvo įniršusi. Ta- į 
rpe keleivių buvo daugelis pa- i

valstybėj registruotų gydyto- saulio lietuvil» kon’<rcSo d“'y 
vių. Viso grįžo 1,145 keleiviai.

PAIEŠKOMI:

IŠKILMINGAI PALAIDOJO 
K. WALENU

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Policija ieško pėdsakų. Ry

šy su sprogimu bombos prie 
nezaliežninkų kunigo Stanley 
Linkaus namų, 3509 S. Unwn 
avė., kur padaryta nuostolių 
už 50 dol. policija pradėjo ie
škoti pėdsakų. Policija ma
nanti, kad bomba buvo per 
klaidų pamesta prie Linkaus 
namų. Taip pat sako klausinė- 
sianti ir buvusį vargonininkų, 
kurį S. Linkus atleidė nuo 
pareigų.

Pašautas policmonas. Pru
dential Life Insurance Co.. 
453 W. 63rd St., kasininkei 
Beatričei Cunningham nešant 
$1,600 į bankų, trys plėšikai 
privažiavę automobiliu išlipę 
prismaugė jų atimdami pini 
gus. Policmonas McDowell, 
kuris iš paskui lydėjo kasi
ninkę vienų plėšikų nušovė, 
bet ri pats tapo du syk pa
šautas. Kiti du plėšikai spėjo 
pabėgti.

Surado ir pasodino. John 
Hoekstra, 3701 S. Hoyne avė., 
paprašė policijos, kad toji su. 
rastų jo žmonų, dingusių nuo 
praeito ketvirtadienio. Po ke
lių valandų policija jų rado 
detektyvų biure su blogais

jų sųrašų ir neradę Joe Mo
ntes vardo, suėmė, kad dau
giau “negydytų” žmonių.

Išvarytoji apskundė. Jane 
Hoffman, kuri dabar gyvena 
New Yorke, apygardos teis
man patraukė Chieago Title 
and Trust Co. ir Joseph Mesl- 
gal legalius šeimininkus Me
rdi Apartment Hotel, 7050 
Merill avė. Reikalauja $50,000 
atlyginimo už nuostolį išva
rant jų iš to viešbučio.

Ir seniai vedasi. Kaliforni
jos senatorius ir buvęs prez. 
Wilsono kabinete iždo sekre1 
torium William Gebbs Mc- 
Adoo, 71 m. amž. susituokė su 
26 m. amž. Doris Cross. Mc- 
Adoo jau du sykiu buvo ve
dęs.

Teisėjo sūnus — reckLss 
driver. Policija suėmė Peter 
Allegretti, 30 m. amž., Fran
cis B. Allegretti, Superior tei
smo teisėjo sūnų, sųryšy su 
automobilių katastrofa prie^ 
Roosevelt ir Independent bul- j 
varo, kurioj sunkiai sužeistas 
dr. Harry VVinsberg. Sykiu 
suimti ir du jo pasažieriai. 
Tėvui uždėjus $500 bondsų,| 
sūnns paliuosuotdas iki teis
mo spalių 4 .

‘ ‘ Dirbo viršlaikį ’ ’ — suimti;
Consumers Coal Co., 1745 N 
Leavitt St., jarde trys vyrai j 
“dirbo viršlaikį”, kraudami 
anglis į didelį trokų. Kilo į ta-1 
rimas. Policija susižinojo su 
kompanija. Sužinojus, kad ko-t

Radžiūnas Vladas, gyv. Port 
Cbester, N. Y.

Ra palis Stasys, gyvenęs Ca
rinei, Pa.

Rinkevičius Aleksandras, gv 
venęs Lowell, Mass.

Stumbrys Leonas, kilęs iš 
Vaitkūnų km., Panevėžio aps.

Sabaitis Juozas, kilęs iš 
Sakių apskr., gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Šrederis Jonas, Kazio s., gy 
venęs Sommerville, Mass.

mpanija apie tuos darbinin
kus ir viršlaikį nieko nežino, 
policija “darbų”, sulaikė ir 
visus į stotį nusigabeno.

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:

Rugsėjo 10 d. palaidotas K.' 
Walantas. Kadangi velionis 
buvo gero būdo žmogus ir 
draugiškai su visais sugyve-j 
no, tat ir mirus šimtai jo drau' 
gų ir pažįstamų susirinko prie 
J. Liulevičiaus koplyčios. 4092 
Archer Avė.,'o iš ten į Ne
kalto Prasidėjimo P. šv. pa 
lapijos bažnyčių, kur ouvo;

ĮOHN P. LAVAI B 
LOANSand INSURANCE

Jugu rnkil.ii’ji pinigų ant Pirmo Mortgičiu. arba 
apdraudos nuo ugnies. v»:jn ete . atsišauk:

«S 10 \Ycst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

i; \ * i i \i ,.i i-

tės sūnus, gyvenęs Bostono a- 
pylinkėje.

Curovas Afanasijus, kilęs iš 
Užusalių, Kauno apskr.

Dirsė Simonas, gyvenęs Phi- 
ladelphia, Pa., kilęs iš Pane
vėžio apskr.

Devicijonas Juozas, kilęs iš 
kalvos v., Ukmergės apskr.

Gedvilas Jeronimas, gyve-

kauskienė), gyvenę Providen- 
ce, R. I.

Adomavičius Ignas, kilęs iš 
Lužiškių km., Žiežmarių vai., 
Trakų apskr.

Andriulis Pranas, kilęs iš 
Kretingos apskr., gyvenęs Mo- 
rgantown, W. Va.

Butegenis Juozas, kilęs iš 
Telšių apskr., gyvenęs Roche- 
ster, N. Y.

Bagdonavičius Juozas, Ame 
rikon atvykęs iš Odesos.

Bražickas Simonas, kilęs iš 
Ašmenos apskr.

Braziai Juozas ir Aleksan
dras, bei Andriūnai, Aleksan
dras ir Raulas, prieš karų gy
venę Bostono apylinkėje.

Butrimavičiai, Jonas, Juo
zas ir Dominas, gyvenę Limo- 
kiln, Mass., kilę iš Semeliškių 

valsčiaus, turtas pavojuje.

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIšlUS, Sav.

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

Geriausias. gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OI L CO.
(Not. Ine.)

Norint pirkti urmu (whole 
sale) šaukite

GROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė.

Retail stotis randasi
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376
PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

JONAS ŠAULYS

nęs Bostono apylinkėje.
Gittemore James, gyvenęs 

Bostone ir apylinkėje 10-1536)
Jakas Teofilius, pasivadinęs 

Theodore Jackson, gyvenęs 
i Brooklyn, N. Y.

Kliučnikas Stasys, gyvenęs 
Pennsylvanijoje, kilęs iš Sim
no apylinkės.

Klemka Jonas, Antanas ir 
Ona, Jokūbos ir Elzbietos vai
kai, kilę iš Pandėlio - Pane
munio v., Rokiškio apskr.

Ieškomieji arba apie juos kų 
žinantieji teikitės atsiliepti a- 
dresu: Oonsulate General of 
Lithuania, 11 AYaverly Piace 
East, New York, N. Y.

Lietuvos Gener. Konsulatas

vai.mlrė Rugsėjo 13. 1935, 5 
po pietų, pusamžiaus.

Kilo iš Tauragės apskr. 
mantų parap. Pašaltunės kai
mo. Amerikoje išgyveno 38 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi (podukris) podukterys Ma
rijoną. Dervinskienę ir Agotą 
Dolkienę ir jų šeimas. O Lie
tuvoje seserj Mareijoną Ižemie- 
nę, du brolius Motiejų ir Izido
rių šaulius.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1646 W. 46th Str.

Laidotuvės Įvyks trečiadieny. 
Rugsėjo 18 d.. 1935 iš koply
čios 8 vai. bus atlydėtas J Ne
kalto Praeidėjltno švenč. Pane
lės parapijos bažnyčią, kurtoje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka- 
prines

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

Nuliūdę Podukterys ir daug 
kitų Giminių.

Laidotuvėms patarnauja laido 
tuvių direktorius I. J. Zolp. 
Tel. BOUlevard 5203.

El- LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BŪRDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubilc #600

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills Semlnary, 
HInsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

f

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH A8HLAND AVENUE 
Res. 6515 8. ROCKWELL 8T 
Telephone: REPubilc 9723

Res. 1227 8. 50th AVĖ.. CICERO 
Teleohone: CICERO 5395

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

CLASSIFIED
AUTOMOBILB8 AUTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

BUICK *35. 6 Sedan 41. Trunk, garant. kaip naujas........... 88#5
BUICK *86, Club Sedan su trunk. garantuotas .................... #825
BUICK *35. 6 Sedan 47, garantuotas ..........................................3795
BPICK '34, 5 Coupe 68, mažai vartotas, garant.................... #8#5
BUICK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant......................... M»5
BUICK '33, 6 Sedan 67. tobulas, garant................................. »«95
BUICK *82, 5 Sedan 96, tobulam stovy ............................. »4#5
BUICK *32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant..................... 8495
BUICK '31, Sedan 91. geroj tvarkoj............................................3395
BUICK, '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ......................... S #5
BTTTCK '29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ..........................895
BUTCK *80. 7 Limo. šeši drat. ratai, eina O. K....................... 1225
CADILLAC '80. 7 Sedan. pertaisytas ...................................... >395
CADTLLAC *30. 7 Sedan. labai puikiam stovy.........................8495
CHEVROLET ’34. 5 Sedan. kaip naujas ...................;.... #»#.-,
CHEVROLET '30, 2 durų Sedan. švarus mažas karas .... 3195
HUD8ON, ’29. 5 Sodan, bėga O. K............................................... • #5
LA SAULE '31, 7 Sedan, toobulam stovy ............................. 8595
LA 8ALLE '31. 6 Sedan. puiki vertybė ...................................... 8495
LA RALLE *80. 6 Sedan. I drat. ratai .................................. #845
LA HALLE *39. 6 Sedan. drat. ratai .................................. 1195
LINCOLN *30. B Sedan. labai pulkus .................................. 8295
NASH *33, S Sedan. geras mažas karas ...................... .. 8285
OAKLAND *81, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj .................................. 8175
PACKARD *82, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ............... 1875
PACKARD *31, t Citatom Sedan, gerai bėgantis .............. 8395
PACKARD *10. 7 8edan, puikiam stovy ............ a........... |S25
PI1BRCB *30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................. 81#5
PONTIAC *24. 4 Durų Sedan. kaip naujas .......................... 84#5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ 2EMESNEMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chieago 
Cravvford 4100

Į CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tei. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run .1


