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T. SĄJUNGĄ TURI GALVOJE KLAIPĖDA

»
DIPLOMATŲ AKYS NUKREIPTOS 

VŪKiETIIOS PUSĖN
Hitlerininkai gali sukelti naują 

pavojų Europai
ŽENEVA, rūgs. 17. — T. 

Sąjungos suvažiavimas daug 
darbo ir nesusipratimų turi 
dėl Etiopijos klausimo, tačiau 
neužmiršta nusisukti ir Vo
kietijos pusėn, kur diktato
rius Hitleris rimtai grasina 
Lietuvai dėl Klaipėdos.

Hitleris anądien kolioda- 
mas Lietuvą davė suprasti, 
kad Lietuvai bus blogai, jei 
šio rugsėjo mėn. 29 d. įvyk- 
siantieji Klaipėdos krašto sei
melio rinkimai neduos ten 
naciams (vokietininkams) per 
svaros.

Prancūzija ir Anglija yra 
patenkintos Lietuvos pasiaiš
kinimais Klaipėdos valdymo 
reikalu. Tačiau kol kas nepa
tirta, ką Anglija darytų, jei

Vokietija netikėtai užpultų 
Klaipėdą.

Lietuvai susitarimas su Vo 
kietija Klaipėdos klausimu ne 
įmanomas. Lietuvos delegatas 
T. Sąjungai užsienio ministe- 
ris S. Lozoraitis apie tai pa
informavo Europos valstybes. 
Vokietija ignoruoja jai siūlo
mus pasitarimus su Lietuva. 
Tas reiškia, kad ji pasiryžusi 
atplėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos ir todėl neigia pasi
tarimus, skelbia grasinimus ir 
tik laukia tinkamos progos 
savo piktiems žygiams. Jei 
T. Sąjungai pasiseks kaip 
nors nuraminti Mussolinį, 
bus daugiau domės nukreipta 
į Hitlerio klastingus planus. 
Priešingai gi, Vokietija nau
dosis proga.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS RENGIAS Į SEIMELIO RINKIMUS

(Acme Photo.)
Čia vaizduojama turgavietė Klaipėdos mieste. 'Visa Europa susirūpinusi 

Klaipėdos krašto klausimu. Hitleris grasina Lietuvai, jei Klaipėdos krašto vokie
tininkai pralaimės seimelio rinkimus, įvyksiančius šio rugsėjo m. 29 d.
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LENKŲ NESUTIKIMAI 

SU MASKVA

VARŠUVA, rūgs. 17. — 
Blogėja Lenkijos nesutikimai 
su sov. Rusija.

Kalbama, kad lenkų vy
riausybė pasiryžusi atšaukti 
savo pasiuntinį iš Maskvos.I
Kol kas tai dar nepatvirtin
ta oficialiai.

Jau seniau tarp šių kraštų 
gyvavo dideli nesutikimai. 
Šiandien tas pablogėjo taip, , 
kad abiejų kraštų spauda ko- 
liojasi be atodairos. Nesutiki
mus pablogino patys lenkai. 
Lenkų užs. reikalų ministeris 
Beekas T. Sąjungoje puolė 
sovietus. Komisaras Litvino- 
vas į tai karštai atsakė. Su
irę santykiai pradėjo dar la
biau irti.

DAUGIAU LAIVŲ I VIDUR
ŽEMIŲ JŪRĄ

LONDONAS, rūgs. 17. — 
Anglija siunčia vis daugiau 
karo laivų Viduržemių jūron. 
Karo laivyno manievrai pa
neigti dėl karingojo sąjūdžio. 
Pranešta, kad britai jau už
blokavę Gibraltaro uostą.

HITLERIS UŽBAIGĖ 
NACIU PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ

NUREMBERGAS, Vokieti
ja, rūgs. 17. — Diktatorius 
Hitleris vakar uždarė čia na
cionalsocialistų partijos suva
žiavimą, pasakydamas prakal 
bą naciams.

Jis pareiškė turįs vilties, 
kad kiekvienas jaunas ir tin
kamas kareiviauti vokietukas 
mielu noru sutiks įsipareigo
ti tėvynės tarnybai, kada bus 
pašauktas kareiviauti.

Taip pat sakė, kad vokie
čiai yra kareivių tauta, kad 
krašto gyventojai daug pasi
aukoja. savo kariuomenės ge
rovei, kad jai nieko netruktų. 
Ir jis mano, kad kaip praei
ty, taip ir toliau vokiečių sv
eikas jaunimas pasiliks karei
viškas ir patriotingas.

PRADĖTAS GATVIŲ 
TAISYMAS

PLATINKITE “DRAUGĄ

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien saulėta die 
na; vėsiau. Vakar popiet auk

L-j Ščiausia temperatūra — 88 1.

Kongreso žemesniųjų rūmų 
~ 7 komitetui, kurs tyrinėja ne-

A akar Chicagoj nepapras- kilnojamų turtų likvidavimų 
tai iškilmingai minėta krašto rakietą Chicagoj, Mrs. Aman- 
konstitucijos 148 metų sukak- da Gaul, 3056 Berteau avė., 
tuvės. Įvyko patriotingos vaik atpasakojo savo vargus, 
štvnės, vakare gi masinis su- 1929 metais ji pirko apar- 
sirinkimas Chicago stadiją- tamentihTus namus, 4546 Mag 
me. ; 4 nolia avė. Ant jų buvo už-

J traukta 135,000 dol. pirmojo 
morgičio ir 48,000 antrojo.

1930 metais vieno banko 
prezidentas patarė, kad ji su-

j tiktų prailginti pirmąjį mor- 
gičių, kad gavus progos atmo 

'keti antrąjį. Ji sutiko. Advo-AUŪRA SIAUČIA ANGLĮ- katui patariant ji pasiskoli
no 48,000 dol., atmokėjo an-

Respublikonų partijas žy
mieji vadai įkalbėdami*'įrodi
nėjo, kad konstituciją reikia 
saugoti, kadangi jai yra pa
vojaus.

VALANDA

JOS PAKRAŠČIAIS
LONDONAS, rūgs. 17. — 

Baisi audra siaučia Anglijos 
ir Airijos pakraščiais. Dau
gybė laivų šaukias pagalbos.

LĖKTUVE UŽMUŠTAS 
BASEBOLININKAS

Chicagoj vakar pagaliau 
pradėtas kai kurių galvių tai 
Rymas su krašto vyriausybės, 
skirtais fondais.

Angliški laikraščiai prane
ša, kad vakar rytą pašaukta 
darban apie 2,000 darbininkų, 

i kuriuos esamčius be jokio dar 
bo vyriausybė Šelpė.

IfflfSSOL'NI PASIRENGĘS DERĖTIS 
SU T. SĄJUNGĄ

Anglija su Prancūzija iš naujo 
skiriasi pažiūromis

EINASI APIE ETIOPIJOSSOVERENUMO 
KLAUSIMĄ

JAPONIJOJ NAGRINĖJA- 
MA DIDELĖ BYLA

'LONDONAS, rūgs. 7. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
nusprendė, kad dėl visako ko- 

_ .. _ ne visas namų karo laivynas
TOKIJO, rūgs. 17. — Eina turi būt pasiųstas Vidurio- 

nepaprastai svarbi byla. Kai- jūron.
tinamųjų suole yra 63 sankal- 

1 bininkai prieš krašto vyriau
sybę. Jie sučiupti 1933 m.

Iš kaltinamojo akto paaiški, 
i kad kaltinamieji priklauso sl
aptai organizacijai, pasivadi 

i nusiai

ŽENEVA, rūgs. 17. — Ita
lijos delegacija T. Sąjungos 
suvažiavime pranešė, kad jei 
tarybos raportas suvažiavi
mui Italijos Etiopijos klausi
mu bus nuosaikus, tas duos 
pagrindo pradėti Italijos de

“Dievo siųstieji ka- 
Tarp jų yra pora bu

vusių karininkų. Visi jauni vy r^bas 8U T- Sąjunga. . 
rai, nė vienas jų nepasiekęs greitą šeštadienį 
viduramžio.

1933 metais jie planavo su į 
lėktuvais iš oro užpulti šio 
miesto dalis. Subombuoti vi- 

svarbesniasias vyriausy-

riai.

ls

Nuo 3:30 iki 4:30 vai. po
pietų šiandien įvyksta kita į)(\s įsta-i^a-s, Irnnkus ir kitus 

Draugo radijo valandos namuSj išžudyti visus krašto 
aukštuosius valdininkus, poprograma iš stoties AVEDC, 

1210 kil., kurios muzikalę da 
lį išpildys Sasnausko Vyrų 
choras.

UŽDARĖ KATALIKU DAR
BININKŲ SĄJUNGAS
BERLYNAS, rūgs. 17. - 

Nacių politinė policija Muen-: 
stery uždarė visas katalikų 
darbininkų sąjungas, konfis-

sas

Db-
mos painformuota T. Sąjun
ga, kad ^ussolini atmeta vi
sokį kompromisą. Šiandien 
Italijos delegatai aiškina, kad 
tas Musselinio pareiškimas 
nesugriauja galimumo pradė
ti derybas, jei tik Sąjunga 
parodys daugiau nuosaikumo. 
Matyt, italai “nuosaikumą” 
'aiškina “nusileidimu.”

to paimti savo žinion miestą 
ir išskersti vi s vis privilęgijuo-

-jtus asmenis, partijų vadus iri Patirta, kad Prancūzijos 
visam krašte sukelti didžiau- premjeras Lavalis deda pa- 
sią netvarką. stangų, kad daryti kokių nors

Ačiū policijos energingu- nusileidimų Italijai. Tačiau 
mui, tas neįvyko ir jie pakliu
vo kaltinamųjų suolan.

kavo sąjungų turtus ir apka 
jtrąjį morgičių ir pradėjo re- i]in0. sąjungų vadą monsigno- 
guliariai mokėti pirmąjį. J Mueller iš Koelne.

TORONTO, Ont., rūgs. 17. 
— Vietos airportan naktį nu
sileido Stinson-Detroiter lėk
tuvas. Jame buvo užmuštas 
Brooklyno nacionalės lygos 
tymo basebolininkas Len Koe- 
necke, 31 m. amž.

Koenecke iš St. Louis vy
ko į Buffalo ir Detroite par
sisamdė lėktuvą. Lėktuve be 
vairininko buvo dar ir jo pa
galbininkas. Anot jų pasako
jimo, skrindant Koenecke prė 
dėjo nerimti ir pagaliau už
puolė juos abu. Jie sakosi tu
rėjo gintis, kad nežuvus. Vai
rininkas su viena ranka val
dęs lėktuvą, o su kita, kietf 
buvo galima, kovojęs. Primų-* 
šęs su gaisro gesintoju. *

NAUJAS MUSSOLINIO 
GRASINIMAS

PARYŽIUS, rūgs. 17. — 
Žiniomis iš Romos, diktato
rius Mussolinis vakar dar kar 

1*931 metais banko preziden Naciai radę, kad šios są- I tą yra pareiškęs, kad jei T. 
tas atsisakė priimti jos moka-į jungos vykdžiusios priešval-, Sąjunga paskelbs Dalijai ko
mą pirmojo morgičio dalį pa-' stvbinį darbą.
žymėdamas, kad mokesčiai --------
(taksai) užtraukti. Ji paaiš- ’

Anglijos delegatas atsako, 
kad Ttalija privalo priimti T. 
Sąjungos sprendimą, bet ne 
išsisukinėti. Anglijos žodžiais 
Italija turi imti tai, kas jai 
skiriama, arba atsisakyti nuo 
visko.

T. Sąjungos taryba įdavifA 
raportą Sąjungos suvažiavi
mui, tačiau raporto turinys 
nepaduodamas.

kį nors boikotą, tas reikš ka- Premjeras Lavalis klausia- 
rą ir Italija už tai nebus at- mas apie minėtą raportą laik-

kino, kad vieną pusę mokes
čių sumokėjus apskrities iždi
ninkui, o už kitą pusę pada
vus protestą. Prezidentas at
sisakė klausyti to pasiaiškini
mo ir jos namus pavedė lik
viduoto jui.

Moteriškė tuo būdu prara
do visą sudėtą į tuos namus 
savo turtą, namai dar 
šiandien “likviduojami.”

Tos rūšies rakietų yra ne 
tik Chicagoj, bet ir visuose 
kituose miestuose. Skriau
džiamieji žmonės nė teismuo
se negali rasti teisybės.

7 ŽUVO ALPOSE

MTLANAS, rūgs. 17. - 
Septyni laipiotojai sušalo ir 
mirė Italijos Alpose pasireiš
kus ten sniego pūgai.

BENDRIEJI TRANSFERIAI 
■ GHIGAGOJ

sakinga.
Mussolini pareiškia, kad 

nerastum pasaulyje didesnės 
keistenybės, kaip kad Angli-

Ateinantj sekmadienį Chicajjos nusistatymas. Anglija lyg
koks siaubūnas valdo didžiau 
sius pasaulio plotus, o kitai 
kuriai valstybei neleidžia sa
vintis ir mažiausio sklypo.

’goj bus inauguruoti bendri 
transportacijos transferiai 
tarp gatvėkarių ir viršutinių 
geležinkelių.

Bendri transferiai bus pri-
ir imami ir išduodami tik 52-se 

viršutinių geležinkelių stoty
se.

Kas norės su gatvėkario 
transferiu važiuoti viršutiniu 
geležinkeliu, tas turės primo
kėti 3 centus. Su viršutinio 
geležinkelio transferiu be pri 
mokėjimo bus galima važiuo
ti gatvėkarių.

IŠ MIESTO REIKALAUJA 
4 MILIJONŲ DOLERIŲ

Dvokiančių dujų bomba su 
sprogdinta alinėje, 123 W. 
Madison gat.

Chicago sanitarinio distrik somybė. 
to boardas kreipės teisman, 
kad iškolektavus iš miesto 4 
milijonus dolerių už suteiktą 
bargan mie-stui elektros švie
są ir pajėgą.

Pasirodo, kad miestas už Šį 
patarnavimą distriktui nemo
kėjęs nuo 1928 m. sausio l 
d. iki 1935 m. sausio 1 d.

Tai vadinasi miesto tvarkai.

raštininkams atsakė:
“Negalima tvirtinti, kad ra 

portas būtų Įmigtas.”
Iš to aišku, kad prem. La

valis nori, kad raportas būtų 
palankesnis Italijai, bet An
glija priešinga.

Sov. Rusijos komisaras Lit 
vinovas ir Danijos delegatas 
pareiškė, kari jie nebalsuosią 
už raporto pripažinimą, jei 
pasirodys, kad juo neapdrau- 
džiama Etiopijos nepriklau-

PARENGIAMI ITALŲ 
KARO LAIVAI

ROMIA, rūgs. 17. — Itali
jos karo laivynas paskirsto
mas į dvi dalis. Vienai daliai 
pavesta veikti Adriatiko li
ros pakraščiais, o kitai — Vi
duržemių jūroje.
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5 vai. popiet.
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Vokietijis nacių ditlžiamc suvažiavime 
Nureniberge be kitų reikalų buvo paliestas 
ir bažnytinis klausimas. Kai bažnytiniu klau
simu raportas buvo skaitomas, tai pats dik
tatorius Hitleris sėdėjo ant platformos. Bu
vo išvedžiojama, kad iš 26 protestantiškų se
ktų būsiu bandoma sudaryti vienų “Valsty
binę Bažnyčių”.

Tai jau pamėgdžiojimas bolševikų pas
tangų iš pravoslavų Bažnyčios įkurti “Gy-

FttoadjK Skyrius Parapijos Gyvenime
..(Kun. J. Balkūno paskaita XXV Federacijos Kongrese,..

rugp. 21, 1935, Philadelpliia, Pa.)
(Tęsinys)

Taip ir skyrius rauda dau
giau reikalų sueiti vienoj pa
rapijoj bendrai dirbti, suderin
ti darbų parapijos naudai, pa
gelbėti klebonui finansus kel
ti, daugiau narių įrašyti, pa-

HOOVERIO PAREIŠKIMAS

vųjų Bažnyčių”.
Apie katalikus suvažiavime buvo užsi-iiein^ vienuolijas, mokyklas, 

minta taip, jog būsiu bandoma padaryti kon-^c. Paprastai kleboną* visuo- 
kordatų su Šventuoju Tėvu. jinet turi draugijų bendrų ko

mitetų bazarams, piknikams, 
išvažiavimams, bažnyčių pro
cesijoms ir k. Tik kažkodėl

.. . . .v .... i nenori vadinti tų komitetą Fe-Ne vien Amerika pasizvnu gabiais ir , .. . . v \
'aeracijos skyriumi. Dažnai tos 
draugijos priklauso prie Fe-

DETEKTYVŲ KOLEGIJA

Vakar konstitucijos minėjimo proga bu
vusia prezidentas llooveris sakė prakalbų ir 
pareiškė, kad “Government šape people’s 
rigbts” — valdžia naikina žmonių teises.

Kad dabartinė valdžia “sapytų” žmonių

sumaniais plėšikais. Prancūzijoj taipgi tokių 
jau atsirado ir ten policija senomis priemo
nėmis ir būdais jau neatlaiko pozicijų prieš 
naujosios gadynės “išsitriksinusius” plėši
kus. Todėl Prancūzijoj įsteigta detektyvų

į gijų pritarimo, jos suėjo, nu-' Federacijos ir be jos įsaky- 
1 tarė ir užbaigtas reikalas, kam mų ir nurodymų. Kokių teisę 
|čia tos federacijos. į visų tai, į turi Centras įsakyti. Mes ge- 
! galima atsakyti: gaila, kad riau žinome, kas mūsų pa nu
trūksta mums įsisųiuoniuimo pijuje ar apylinkėje reikalin-

j savo pozicijos, ir dažnui'bendro vieningo darbo, pusiau ga, ir kaip tinkamiau veikti, 
bonas atsidurs tokioi |M. i kojinio. Mes Bažnyčios mis- Žinoma, Centras neturi teisės 

tinio kūno nariai, atjaučiame kištis į vietos reikalus, diri- 
kitų negales, mes turime au- guoti veikimui, ar reikalauti 
kotis kitiems. Kaipo kat. lie- aukų ir 1.1. Jei tas buvo pra- 
tuviai savo visuomenėje turi- eity, tai dabar to nebus. Fe- 
iue turėti bendrų ryšį, kurį iteracija užsiėmė politika. Da- 
duoda Federacija. Neužtenka, bar Federacija reformuota. Ji- 
kad jungia mus tikyba, mus nai pasiliko grynai katalikiš- 
turi jungti katalikiškai lietu- ko veikimo aparatas. Jei kas 
viskas ryšys. Net savo para- dar įsivaizduoja senų padera

mas
klebonas atsidurs tokioj įiu 
dėty, kad nežinos prie ko krei
ptis, ko prašyti. Praktiškiau
sia — visoms draugijoms už
duoti darbų. Draugijos labai 
gražiai veikia atskirai savo 
srity; jos skaitlingos, pasek
mingos, bet ražantinės tiek ir 
veiks: rąžančių kalbės, kas 
mėnesį, šv. Komunijų priims,

1 piknikus paruoš ir tiek Šv. 
i Vardo, taipgi smokerį suruoš,

deracijos apskričio, bet sky
riaus neorganizuoja. Federaci
jos konstitucija nenustato kai

cijų, klaidingai daro. Federa
cija tik koordinuoja veikimų,

pijoj neužtenka, kad klebonas 
galva ir esame parapijos sie-

Komuniją priims ir tiek. So-įnose’ mus turi junKtį bendru-' praneša, informuoja. Federaci- 
dalicija vėl šokiais, mėnesine'1110 rygy8- Jel žiam bendrumui' ja nė nemano valdyti, įsakyti, 
konferencija pasitenkins. Bet reikalingi susirinkimai, mini- Juk ir Šitokį kongresai šau- 
ar tik tiek veikiama kat. ak- niali mokesčiai, vieši pašilo- kiami pasitarimams, veikimo 

dymai, parengimai, ar kitoki planams, gaires nustatyti. Fe- 
parėmimai tautiškų apvaikš- deracijos skyriai veikia vit 
čiojimų, tai visa tai daroma,’ tos reikalams pirmoj vietoj, o 
dėl platesnio veikimo ir įsi- tik toliau derinasi su visa lis-

vijoj J Tai per siaura, tv. Tė
vas liepia eiti į pasaulį, už 
draugijos, ui parapijos, sienų., . .. . . . skyrių organizuoti, tik sako,kolegija, kurion bus priimami eks-kareiviai ..... . , . Tiesų pasakius, dar mes netu-

Iro/I i Ivo ii iri to endurn 1xteises, tai gyvenimas to nerodo ir mes to Į jv šiaip jau tinkami tam darbui asmenys. ( k^d draugijos jų sudaro ir
nejaučiame, bet kad p-no Hooverio preziden
tavimo metu žmonių sutaupos buvo “sapina- 
mos”, tai tų milijonai žmonių žino, didžiai 
atjautė ir kol gyvi neužmirš.

LIETUVA UŽ TEISETUMA

Tautų lygos posėdžius galima prilygin-

Vagį pagauti yra vienas daiktas, o jį 
pašalinti iš visuomenės tarpo yra kitas da
lykas. Kovai su vagimis, plėšikais ir žmog
žudžiais neužtenka policijos budrumo ir a- 
kylumo. Tam reikia ir kitų valdžios organų 
bendradarbiavimo. Reikia teismų griežtumo

.... , - , D , rime pilnos kat. akcijos ir pa-skynus turi savo valdybų. Bet , .. , . .rapijos draugijose. Jei Fede
racija ir jos skyriai veiktų 
kat. akcijos planais, tikintieji 
ir dvasiškiai tuoj sutvertų

ar skyrių sudaro visų drau
gijų nariai, ar tik jų valdy
bos, ar rinkti delegatai, kons
titucija neaptaria, greičiausia skyrius.

galėjimo masėse. Federacija 
savo įtekme, autoritetu, lei
džia katalikiškų dvasių ir ap
gaubia šydu tautinį veikimų 
išeivijoje. Federacija suvieno
dina tautinį veikimų kataliki
škose ribose ir neleidžia prieš- 
tikybiniams gaivalams išnau-

palieka atskiroms parapijoms
To pat reikia kalėjimuose. Gailestingmnas nusistatyti. Nesvarbu kaip sky 2. Federacija, sako, nenau 
vagims yra negailestingumas visuomenei. r*U sudaryti. V iena yra ais- dingą parapijai. Iš aukščiau Joti tautinius šūkius savo že 
Bjaurioje nuogybėje tas matosi Amerikoj. Čia ^u, kad kiekviena parapija paduotų minčių galime supra- miems siekiams. Juk tautiškasti pasaulio Aramui. Ten pareiškimus daro ir

didžiosios . it mažosios valstybes. Ten tm.i . pjuįgajs> bas su pažintimis, tas gali turi t°kj visų draugijų sti, kaip keistas toks užmeti- veikimas praeity daugiausia
piktadaviauti ir išsisukti. Čia išsisukama te į- (ar kelių) pasirinktų bendrų mas. Kaip gali tinkamai su- žalos padarė religijai, kadan- 
sme, išsisukama iš kalėjimų. Skandalingi y- Į komitetą arba valdybų valdy-! organizuotas ir planingai vei-t gi gudriai išnaudoti mūsų žmo

progų ir Lietuvos atstovas prabilti. Šiomis 
dienomis ten prabilo laetuvos užsienio reika
lų įnittisteris Lozoraitis. Jisai pareiškė, kad 
Lietuva Klaipėdos krašte vokiečių neskriau
džia, o nesusipratimus yra pasirengusi išsprę
sti derybų keliu.

Didžiosięs tautos turi įvairių būdų su
pažindinti pasaulio visuomenę su savo rei
kalais. Lietuviai tokių būdų neturi. Geriau
sia proga lietuviams prabilti į pasaulį apie 

•savo reikalus yra Tautų Lygos posėdžiai.

i ra kriminalistų “pabėgimai” iš kalėjimų. Ly- Praktiškai turi bedeiaci- 
i giai skandalingas yra kriminalistų parolia- J0® skyrių, bet- tokiu nesiva- 
' vimas. , dina. Delko? Čia pasvarstyki-

Amerikos visuomenė nesipiktina ir nesi- nie užmetimus arba pasiteisi- 
baisėja kriminalistų siutimu, nesibaisėja au- nimus pavieniai.

tuviška visuomene.

5. Siauriausia pažiūra yra 
ši — kam man rūpintis kitais, 
žiūrėkime savęs, savo parapi
jas ir kolonijas valykime nuo 
sąšlavų; ju»gkicae katalikus į 
esamas draugijas, ir bus ge
riausia katalikų akcija. Tegul 
kiekviena parapija žiūri savo 
gerovės, išmoka savo skolas, 
pasistato sau įstaigas, patrau
kia visus lietuvius, tada ne
reikės nė Federacijos, ne sky
rių. Kitų, sako, nemokinkime, 
daugiau namieje dirbkime, sa 
vo pareigas atlikime, būkime 

išnyks

kiųs katalikų akcijos ratelis | nių švenčiausi, patriotingi įsi-
būti nenaudingas. Tiesa, gali-Į tikinimai. Kita, tai vis katali-
me užmesti nenaudų ant da- akgįjgg būdai. Galutinis ti-
bartiniu skyrių. Jei skyrius!,‘ . jkslas ir tautinio veikuuo yra pavyzdingi katalikai,tik tam sutvertas, kad pikm 1

tomobilių katastrofomis ir valdžios organų 1- Federacija nereikalinga kų suruošti, teatrų sulošti, ba- , 
išgvėriinu. Amerikos visuomenės galybė pa- parapijai, kadangi draugijos ir zare dirbti, tai tiesa, — ne- i

įeliginis įsųmonymas masėse. !bedieviai, sugrįš atšalėliai ir 
4. Mes galime veikti ir be' (Tęsinys ant 3 puslA

PREZIDENTAS RŪPINASI TAIKA

Prez. Rooseveltas labai susirūpinęs taikos 
palaikymu Europoj. Jisai, seka kiekvienų 
dabar einančio Europoj diplomatinio karo 
įvykį ir duoda morališkų parautų toms jė
goms, kurios stoja už taikos iialaikynią.

Iš naminių reikalų prez. Rooseveltas dau
giausia rūpinasi angliakasių reikalais. An
gliakasiai rengiasi prie streiko. Prezidentas 
daro pastangas kad be streiko būtų susi
derėta. -

KOVA SU AUTOMOBILIŲ NELAIMĖMIS

Keletas Jiing. Valst. kongresmonų tariasi 
apie pradėjimų kovos su automobilių nelai
mėmis. Jie sako, kad be kongreso įsikišimo 
tos nelaimės negalės žymiai sumažėti. Jie sa
ko, kad kongresas privalo visai šaliai išlei
sti vienodas trafiko taisykles. Jie sako, kad 
atskiros valstijos ir atskiri miestai esu De- 
jėgiai toje kovoje. Jie sako, kad automobilių 
nelaimes galima pavadinti Didžiąją Ameri
kos Žudyne, (The Great American Mas- 
sacre).

Kad automobilių nelaimės yra Didžioji 
Amerikos Žudvnė, tai aišku iš šių faktų.

Amerika yra turėjusį šešis didelius ka
rus. Laike tų karų Amerika neteko 31X1,000 
žmonių. D per pastaruosius 15 taikos metų 
Amerika per visokias automobilių Re laimes

sirodo, kai reikia kovoti prieš kokį nors taip gražiai yeikia. Nėra abe> 
NRA. jonės, kad draugijos gali vei-

______________ į kti be Federacijos. Bet kai
LENKŲ ZWIĄZK0 SKILIMAS jkalbaHle aPle katalikų akcijų, 

_______ Į kuri įnima ne tik parapijos
Baltimorėj dabar eina lenkų 27-tas Zwių- draugijas ii narius, bet siekia 

zko seimas. Prasidėjo iškilmingomis mišiomis poliau ir plačiau, kada veiki- 
ir pamokstu bažnyčioj ir dideliu paradu ga- j,,,as bando derintis su kitų vei 
tvėse. Bet kaip tik suėjo salėn posėdžiauti, kinia (apskričių ar visos A- 
tai tuoj peštynės. Dar neaišku prie ko galų nierĮkos), kada turi būti apaš
tale dalykai prieis, bet pradžia nieko gera ta,ai hierarchiš-
nerodo. Galės įvykti skilimas. ka<la draugijoms turi rū

pėti ne tik piknikai, šokiai.
Imtynės įvyko komisijų posėdžiuose. , baliai> bazaraS) greičiau
Nesutikimų pradžia yra tai varžytinės ! turi rūpėti Kristaus Karalystė 

ir sielų išganymas, kada turi 
stoti kovon Be s>u viena be
dievių organizacija ar asme
niu, liet su visa gauja, visu 
frontu, kada kova eina su 
prieškatalikiška spauda, tada

tarp prezidento Jano Romaszkewicziaus ir 
!3wietliko. Pastarasis komisijose turėjo dau
giau šalininkų ir todėl Romaszewicz parei
kalavo atmainų. Sutikimo negavo. Ginčų me
tu Romaszkewicz netikėtai apalpo. Pašaukta 
šeši daktarai jį gelbėti. Jie pasakę, kad jo
gyvybė pavojuje. Kitų, vienok, spėjama, kad atrasime, kad parapijai ar 
jis tik apsimetęs. . katalikiškam frontui (vienybė

-------------------- je su kat. visuomene) reikali-
P-NA3 SIMUTIS JAU AMERIKOJ

naudingas, nes ir šiaip drau
gijos dirba, kam bereikalin
gai smulkinti komitetus ar 
darbininkus. Klebonas pramo
gas gali suruošti visai be dr- 
gijų pagalbos. Nenaudinga Fe 
deracija, jei kat. akcijai pa
sitenkina klausykla ir sakyk
la, jei rūpinsis tik katekiza 
cija, ir džiaugiamasi gausiu 
skaičiumi komunikuo jaučių, 
mišių klausymu, draugijų gau 
sumu ir tiek. Bet jei parapi
joj laisviečių šimtai, namuo
se skaitomi šlamštai, nekata
likų draugijose lankosi ir pri
klauso parapijiečiai? — Ką 
tada daryti ? Reikįa įgyven
dinti pop. Pijaus XI mintį, 
“mes turime išmokti katali
kiškai protauti, nuo protavi
mo eiti prie darbų, nuo dar
bų pakilti prie apaštalavimo, 
o paskui persiėmę Kristau*

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS inai navynoms visiškai ap- 
slabo. Ale turėkit kantrybės,

Bedieviai šneka, kad cūdai 
niekad nesidaro. 3V S&-
zietos kai kada parašo tokius 
cūdus, kad net n.u! Navynos, 
priklodui, vakar išdėstė tokį 
cūdą ant tenisisto Žuko ko
jos:

“Sužinome taip pat, kad 
Žukas lošė tenisų (Lietuvo
je), kada jis vos galėjo pa
eiti, nes koja buvo įlužus, ar

į ngas vieningumas ir jų ben-1 mokslo dvasia, apaštalaukime infektuota. Tik po to, kai Žu-
-----------  dradarbiavimas su klebonu.

Biooklyno “Amerikos” pranešimu Leo- Klebonas negali lankytis be- 
nardas šimutis, “Draugo” redaktorius, jau dievių susirinkimuose, jis ne- 
New Yorke. Prieš grįžtant Cliicagon rytinių galį leistis į polemikas^ jis 
valstijų didesnėse lietuvių kolonijose jis lai- dažnai nežino ir neina į atsa
kys prakalbas apie Kaune įvykusį viso pa- lūšių namus, jis užimtas ir ne- 
šaulio lietuvių kongresą ir apie Europos ne- turi laiko rašyti į kat. laikraš- 
riruavimą. čins ar prenumeruoti po na-

--------------------nius, bet visa tai gali nuvei-

savo darbais viešai gindami'kas nugalėjo Lietuvos čempi- 
tikėjimą, Bažnyčią ir dorovę Į jonus, d-ras A. Jurgelionis

Jaunieji Louisianos valstijos demokratai kti organizuotas Federacijos 
neteko L.’ltMŲMKK žmonių. Jei automobilių ne- kreipėsi į prez. Rooseveltą su prašymu pa- skyrius. Skyrius rengs paskai- 
laimėms nebus užbėgta už akių, tai iš 100 . vesti Teisingumo Departamentui ištirti se- tas, platins spaudų, dėsis į 
kas 14 žmonių žus arba bus sužeisti auto- | natoriaus lx>ngo nužudymą. Spėjama, kad bendrus tautinius parengimus. 
Mobilių nelaimėje. , esąs susitveręs “Murder Club”, kurs ir at- Klebonas gaus geriausius sau

visose gyvenimo srityse; o tai 
yra kiekvieno pasauliečio šve
nta pareiga”. Čia Šv. Tėvas 
aiškiai pasako, kad n* kuni
gas, bet pasaulietis tą parei
gą atlieka. D kaip jis atliks, 
jei ne organizuotai. Taip, Fe
deracijos skyrius yra tas nau
dingas organizuotas operatas.

3. Federaciją sunku sufcvtr 
ti, teisinasi kiti, draugijos ne
nori, o jei sutveri, tuojau iš-
įra. Priežasčių duoda daug,, ridikas.

padarė jo kojai operaciją, ir 
koja į tris dienas sugijo.”

Supratote: su įlaužta koja, 
vos galėdamas paeiti, Žukas 
grajino tenisą su Lietuvos 
čempionais; Lietuvos čempi- 
joną nugrajino septynis sy
kius iv tiek sykių su juo gra 
jino, paskui daktaras ant ko
jos padarė operaciją, koja į 
tris dienas sugijo ir Žukas į 
Ameriką grįžo sveikas, kai

Pavojingiausios važiavimui automobiliais likęs tą žmogžudišką darbą, 
dienos yra šeštadienis ir sekmadienis. Ma
žiausia pavojingas — antradienis.

Per 18 mėnesių Didžiojo Karo ameri
kiečių žuvo 50>51Q. O per 18 tnėaesių prade
dant liepos I, 1930 metų automobilių nelai
mėse gyvastis padėjo 53,650 žmonių.

Tai mnt kas naujo iš dviejų karą frontų.
Karai tarp tautų prasideda ir pasibai

gia. Antrasis — naminis karas eina be su
stojimo dienomis ir naktimis.

pagelbininkus atstovauti drau 
gijas ar parapiją, kur, rasi, 

Ar jūs žinote, ką šis žodis reiškia: Puču- ,nepatogu jam asmeniškai bū- 
luoaoultratuicroscopicsilicovolcanoniosts. Yra ti.
tai vardas ligos, kurią darbininkai gaunu Ar tą negali pavieni draiu 

' dirbdami dulkėtose apystovose. gija atlikti, pav., Šv. Vardo,
1 • • • • ne vienas užklaus. Taip gali.

Prezidento Roosevelto įsakymu daugelio Bet jau veiks vienos draugi- 
vablininkų algos būsiančios sumažintos. Čia jos vardu. Padės, sakysit, ir 
einasi apie tuos valdininkus, kurie dirba nau- kitos. Žinoma, padės. Bet tai 
jai įsteigtuose biuruose. bus skaldymas jėgų, silpnini

— kadangi pasidaugina vie
na draugija, reikia suslrtnki- 
iuus šauktu kurių ir taip per
daug, — reikia mokesčius mo
kėti, — federacija rūpinasi 
visuomeniniais tautiniais rei
kalais, — parengimus ruošia, 
kuriuos reikia remtų — ir 
daug kitų priežasčių esama. 
Jeigu reikia, sako, visų drau-

Davadtias cūdas! O jei ku- 
įie nenorėsit tam c ii du i tikė
ti, patys pamėginkit sau koją 
įlaužti ir paskui tenisą su 
čempijonais grajyti ir čempi- 
jonus nugrajyti.

Ant marių vis dar šturmai.
Su išlekiančiais paukščiais 

į šiltas koųtres ų šturmogra-

skridimas įvyks, o senam kra 
juj komitetas skridimui pri
imti per gazietas apznaimina, 
kad aukos per Kooperacijos 
banką į Lietuvos Aero klflbo 
kasą dar vis eina: Klaipėdos 
pašto buh. skyr. aukojo 61 
lt. 15c., Leckiavos šaulių ug- 
neg. kom. — 15 lt., Klaipėdi 
teisinas — 38 lt. 50c., Ūkinei 
ges apskr. komendant. — 
lt. 70c.

Vienas anglikas per Chica- 
go Tribūne senei Europai su 
dėjo tokių kotnplementų.:

Europe is a funny place.
They do not think it a dis- 

grace.
To play peace hymns on 

harp and fiddle.
The uthile they slioot you 

through the middle.

Viename teatre lošiama 
“Hamletas.” Lošimas ėjo la
bai silpnai. Pabaigus lošimą 
vienas kritikų sako kitam.

— Dabar ir supaisyk, žmo
gus, kieno tai buvo veikalas: 
Šekspiro ar Bairono?

— Reikia nuvažiuoti į Lon
doną ir atidarjti jų karstai. 
Kuris jų bus apsivertęs 
kniupščiom, to ir bus šis vei
kalas.
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ŠVENTOJI ŽEME

Su Šventąja Žeme mes nuo 
pat kūdikystės pradėjome su
sipažinti — kaip tik pirmutit-

nuo pat pirmutinių krikščio
nybės amžių.

Nuo kitų neatsiliko ir mūsų
nius žodžius pradėjome neno- tautiečiai lietuviai, kaip iš A- 
ti. Sulaukę Kalėdų, daug gir- ' merikos, taip ir iš Lietuvos, 
dėjome apie Betliejų, Kūdikė- Jau nuo senovės pavieniais 
1} Jėzų, Nazaretu, ir t.t. Ta- {vykdavo aplankyti Šventąją 
da jautri vaidentuvė persikel- Žemę. Kai kurie jų, pamylėjo ! 
davo į tolimus, nežinomus k ra' šventąsias vietas, ir ant visa- ■ 
štus ir savotiškai tuos kraš- dos apsigyveno. Vieni kiek 
tus, tuos įvykius įsivaizduo- galėdami uždarbiauja pragy- 
davom. Per Velykas prisiklau ! venimui, kiti prisiglaudė prie 
sydavome apie Kalną Kalva- i lenkų, bei kitų svetimtaučių 
rijos, Jeruzalę, Nukryžiuotą- j vienuolynuose vargsta pamirš- 
jį, ir t.t. Tas vėl sukeldavo1 ti savųjų.
naujus įspūdžius, naujas sva*- 
jones. Ir taip nuo mažų die
nų susigyvenome su tomis vie

Atgavus nepriklausomybę 
lietuviai jau pradeda organi
zuoti maldininkų ekskursijas

tomis, kur įvyko pasaulio at- į Šventąją Žemę. 1933 Jubiliš
pirkimas. jaus metuose iš Lietuvos nu-

Dabar jau užaugę, Bmokę vyko ' Jeru2al« I,pie 100 a8' 
irotauti, mes supratome sva- a'>l““ll’rti Jv™tas ™-
rbumą tų didžių įvykių, mes . 
žinome reikšmę tos aukos ant 
Kalno Kalvarijos. Taigi ir 
mūsų mintys ir mūsų širdys 
visados atkreiptos į tas vietas, 
kurios tikrai yra šventos, nes 
čia gimė, augo, kentėjo ir mi
rė mūsų Išganytojas.

tas. Sugrįžusių ir papasako
jusių savo įspūdžius kitiems 
sėkmės buvo tokios, kad dau
gelis pasižadėjo laukti geres
nių laikų, kad ir vėl nuvykti 
į Šventąją Žmeę. Yra vilties, 
kad Jeruzalė dažniau girdės 
lietuviškas maldininkų gies-

Demonstruoja militarizmų. Vokiečių kariuomenė per nazių suvažiavimą Nu- 
remberge paroduoja gatvėmis. Prieky nešama senoji 121 armijos pulko garbės vė
liava, kurią tas pulkas laimėjo per pasaulinį karą. Per suvažiavimą naziai denionst 
ravo pasauliui vokiečių galybę. (Acme Proto)

mes bei lietuviškas maldas. 
Toki jau žmogaus prigimtis, Mūsų maldininkai, būdami Je- 

jog jis dažnai atsimena, sva- ruzalėje, patėmijo vieną daly-
joja ir trokšta pamatyti tas 
vietas, kurios rišasi su jojo 
gyvenimo praeitimi. Ar jis bū
tų senas, ar jaunas nebesusi- 
laikys nuo ašarų pagrįžęs į 
savo tėviškę, įėjęs į namus 
kur užgimė ir augo, arba pa
matęs kryžių po kuriuo pa
laidoti jojo mylimieji.

Jeigu jau taip jaučia žmo
gaus Širdis žemiškuose daly
kuose, tai kaip gi tur būt gy
vi tie jausmai, kurie paeina 
iš tikėjimo, kaip gi brangios 
tur būt mums tos vietos, tie 
įvykiai, kurie rišasi su mūsų 
amžinu likimu. Užtatai nėra 
ko stebėtis^ kad Šventoje Že
mėje kasmetai atsilanko apie 
milijėną maldininkų 15 visų 
kraštų, visokių tautų — ir tai

ką', būtent, kad visos 
krikščioniškos tautos turi sa
vo atstovus Jeruzalėj, kurie 
tenai nuolat gyvena ir atvy
kusius savuosius tautiečius ti
nkamai globoja. Lietuviai ne
turėdami panašios įstaigos, tu
ri vargti, ieškoti tinkamos 
prieglaudos apsistojimui. Pa- 
tėmijo, apgailestavo... Tuomi 
ir užsibaigė, bet, sakoma, kad 
mintis dažnai tampa tikreny
be. Šįmet kelis kartus girdė
jau, ir tai nuo rimtų asmenų, 
kad amerikiečiai nori pasių
sti vienuoles - seseris į Jeru
zalę, kad tenai apsigyventų. 
Nieko daugiau negalėjau pa
mąstyti kaip tik padvigubin
ti maldas, kad Dievas padėtų 
tą įvykdinti, nes kilnus ir re
mtinas dalykas. K. D. M.

Vykstantiems i Lietuva Žinotina
I —

Lietuvos Konsulatas šiuo- Amerikos piliečiai, kurie 
• ni praneša, kad Lietuvos pi- mano apsigyventi Lietuvoje,
I įiečiai, grįžtantieji Lietuvon Amerikos piliečiai, įvešda- 
be muito savo vartotus narni- rni savo vartotus daiktus, po
nius daiktus (mantą) privalo deda muitinėje pinigais ar 
sudaryti vežamų daiktų sąra- banko garantija užstatą, kli
šą dviejuose ekzemplioriuose lis lygus įvežamų daiktų mui 
ir jį pristatyti Konsulatan tui. Neišgyvenęs vienerių me- 
patvirtinimui. tų Amerikos pilietis turi į-
jei nori, kad jų daiktai būtų mokėti muitą arba daiktus 
nuo muito atleisti, taip pat grąžinti užsienin. Išgyvenę 
sustato savo daiktų dviejuose * daugiau, negu vienerius me- 
ekzempliorinose sąrašą ir jį Jus, laikomi nuolatos gvtenę 

Lietuvoje ir jų įvažamieji <iai 
ktai atleidžiami r.uo muito pa 
gal muitinių įstatų 151 para- 
grakj.

Vartoti automobiliai be

pristato Konsulatui patvirti
nimui.

I
| narių propagandos komitetą, 

d. Prašyti parapijų klebonų
j tverti skyrius, o kur randasi muito nepraleidžiami, nes tai 
1 keblumų, tiesioginiai įrašyti nelaikoma manta.
savas draugijas prie Centro 
(kur galima per apskričius).

• (Pabaiga)

Liet. Konsulatas Čikagoje.

GARSINKITĖS "DRAUGE"

Jis vieningas ir drausmingas, mo Centro veikla, būtinai rei- jos savaitę su paskaitomis iš-
kai kovoja tikėjimą. Tik mes kalauja jos išsiplėtojimo. Koks kelti skyrių reikalą ir naudą

kitos I kažkaip nematom to vienin- gali būti veikimas, jei to vei- parapijose.
gurno ir drausmės reikalo jį kimo centreliai nesiriša, ne- c. Prašyti laikraščių redak-:
kovoti. Būti susitvarkę para- kooperuoja, negelbsti didžiam cijas rašyti bei talpinti strai-i
pijose ir draugijose yra būti-, Centrui. Ligi šiol Federacija psnius apie kat. akciją peri] 
na sąlyga katalikiškai akcijai, i jautė, kad jos veikimui para- Federacijos skyrius, aiškinti

pijos ir draugijos prijautė, bet tikrą jos prasmę, tikslą, ypa- 
praktiškai fo neprityrę. Ar ir lybes ir veikimo priemones. Į 
toliau Federacija nešios Kat. ( Pasekmingesnei propagandai 

nyeios tikinčiųjų, daug arti- Veikimo Centro vardą kaip* sudaryti Centre iš valdybos
nančių prie sakramentų, yra honorą? Federacija nori dirbti j -----------------------------------------
'kat. akcijos kelias, priemonės, dabartinio Šv. Tėvo- nurodytą
Katalikiškos akcijos dirva y- (darbą. Mes žinome ir įsitiki- 
ra ne tiek parapija, kiek už inę esame, kad Federacija ne
jos, tie šimtai ir tūkstančiai 'pamainoma ir ‘indispensable'. 
pagonybės tamsybėje klaidžių Bet visgi ne kaip neįstengia-

bet nėra jos išpildymas. Būti 
patys geri katalikai yra kat. 
akcijos ypatybė. Pilnos baž-

AKINiy IŠPARDAVIMAS

tojai, visuomenės santvarka, 
papročiai, įstatymai etc. Neiš
matuojamas yra kat. akcijos 
laukas: pats savyje jis neap
lenkia visiškai nieko, kas bet 
kokiu būdu tiesioginiai ar ne
tiesioginiai priklauso dieviškai 
Bažnyčios misijai” (Pijaus XI

Bažnyčia visuotina taip ir kat. ,^jUC- Ąpie kat. veikimą. II, 9). 
akcija — ji tarptautinė, tarp-! Artinuos prie galo mano pa- 
vyskupinė ir tarparapijinė. skaitos. Kokios gali būti ma- 
Pripažinsiu, kad ligšiol Fede- no konkretūs pasiūlymai t Šia-

, . r, .... ., racija pilnai neveikė toj akci- n(t’en bandžiau iškelti mintis,
katalikų akcija bus nereika- • • kad Federaciios skvrlu veiki-r r, .v ....... . joj. Ji neturėjo progos, jai ne-|U r (ieracijos sukrių veiai
L? ™ J pasitikėta ir net neleista. Ji mas parapijoje reikalingas ir

FEDERACIJOS SKYRIUS 
PAR. GYVENIME

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

V
ntis skamba puikiai. Bet pa
žiūrėkime giliau.
Vėl atkartoju, kad klaidingai

buvo persilpna, ir tokia bus naudingas. Jei jų dabar kai
kol visos mūsų parapijos vi- kur nesama, tai dėl kokių nors
soj Amerikoj nesusijungs ir 
vieningai nedirbs.

priežasčių. Aišku, kad Fede
racijos veikla, kaipo Ameri-suprantame katalikų akciją ir

tikrą Federacijos tikslą bei prįegas nesįvyiioja parapija, kos Lietuvių Katalikų Veiki-
jos veikimą. Supraskime ge-: _____ ____________________________________________
rai, kad siekiame katalikų vei
kimą vesti per Federaciją. Ir 
todėl Federacija nėra organi
zacija tik tautinėms šventėms 
švęsti, kaip Vasario 16 ar Spa
lių 9, nėra ji tik Lietuvos sve
čiams priimti, maršrutus ruo
šti, vakarienėms kelti, pikni
kams ir išvažiavimams dirbti.
Meskime šį klaidingą Federa
cijos įsivaizdavimą. Nelaiky
kime jos kaipo politinį centrų ! 
ar socialį komitetą. Tai jos 
veikimo tik mažoji dalelė, ku
rią ji taiko kat. verikimui. Tai 
tik būdai katalikiškai akcijai.

Nenoriu grįžti ir aptarti be
ndrą kat. veikimo objektą, at
skirus to veikimo objektyvus; 
nepriminsiu nė kat. veikimo 
savumus — jo kilnumą, būti
numą, platumą; tik griežtai 
pabrėšiu, kad katalikiška ak
cija toliau siekia negu indivi- 
duą ir jo parapijų. Taip kaip

me visą tinklą skyrių suda
ryti, kad pasekmingai kat. a- 
kcijoj dirbti. Ne, taip negali 
būti. Mes privalome skyrius 
atgaivinti ir naujus tverti. Mū 
sų lietuviškas katalikiškas kū
nas turi atgyti gyvybės jėga. 
Tik kraujas tekąs 15 sąnario 
į sąnarį gali jį auginti. Šis 
kongresas privalo tą gyvybės 
jėgą paleisti. Tebūnie mūsų 
šūkis: Kiekvienoj parapijoj 
Federacijos skyris. Tat ir siū
lau tokį nutarimą:

a. Prašyti Kunigų Vienybės 
iškelti savo provincijose Fe
deracijos skyrių atgaivinimo 
klausimų.

b. Raginti Federacijos aps
kričius ruošti katalikų akci-

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

$4.95
Patyręs Optometristas 

Dr. Wainoris

SUDRIK OPTIGALAND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel Boulv. 6630

EMIL DENEMARKtNč

• i

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

OGDEN
AVENUE

____ __________ Skolina pinigus ant pirmų
ĮMANO DAUKANTO/? morgičių, atmokė j imui morgi-

EDERALŠAVINGS pataisymui namų ir pas-
!,». loan aiiociation tatymui naujų namų. lengvais 

or chicago mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede
ralinė j įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

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

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

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

|OHN P. E\VALD
LOANS and INSURANCE 

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

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
. o r- ll.YšTiNČJE \ '

f

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasiWHOI.ESAI.E 
Gazolinas. Keroalnas 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Tvai

kas pagalvoti apie kuru. 
Gal r.e 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 BERNADIŠIUS, Sav.

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



DRAUGAS Trečiadienis, rūgs. 18 d., llBS

“DM" RADIO KONCERTAS 
Sekmadieni, Spaliu (Bet.) 13 d., 1335

Išpildys Pagarsėjęs
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

GIMIMO PAN. SV. PARAPIJOS SALĖJ 
68th ir Washtenaw gatvių

Eudiatistims Kamgresas Maude, 
Rugsėjo 23- 26 dd.

Jau po visų Lietuvoj ir A- Tų, Kurs valdo dangų ir že- 
merikoj lietuvių seimų ir jvai- mę nėra laiko, nei pinigų, 
rių j tyrų orų išvažiavimų bei 1 Išgalvok, lietuvi! Gal tai 
pasilinksminimų. Nuo mažiau- paskutinis šios rūšies seimas, 
šio Vargonininkų Sųjungos Gal tai paskutinės tavo gyve- 
trijų desėtkų seimo iki milži- nitno rugiapiūtės užbaigtuvės. 
niškojo viso pasaulio lietuvių Ar tu jose nebūsi! Ar tu jas 
kongreso Kaune. Visi jie tu- apleisi! 
rėjo atlikti savo paskirtas re-1 —■—•—
ligijoj ar tautos reikaluose už- i Visa Amerika, net ir visas ' 
duotis. pasaulis vyksta n« pas Gali-.

Bet, štai, ateina dar vienas liejos ežerų, bet prie Lake E- 
seimas. Seimas, apie kurį taip rie ir neša savo nužemintų pa- 
mažai kas tegalvojo, mažai mi garbų Tam sielų Žvejui, Ku- 
tingavo, mažai kreipė dėme- ris nusileis iš debesų Ostijos 
šio. Seimas ne karalių, valdo- paveiksle ant ežero kranto CIe 
Vų, didžturčių, revoliucionie- .velande milžiniškame Stadiu- 
rių, kariauninkų, bet To, Kų- ine vidurnaktyj. Ten Jį pasi- 
ris užgimęs neturėjo kur gal- tiks tūkstantinė minia su žva

,***• "CALL FOR MR. BINGO'

t *

* X
v* bVp

Wal Wal fortas. Iš oro padaryta nuotrauka Wal \Val forto Etiopijoj. Viduje 
balti taškai — molio grintelės tenykščių gyventojų. (Acme Piloto} .JIlAdfl)

7 EUCHARISTINIAM 
KONGRESUI CLEVE

LANDE, RUG
SĖJO 23-26

vos priglausti. Seimas kara
lių Karaliaus, valdovų Valdo
vo. Seimas Amžinos Taikos ir 
Ramybės čia, žeinėje, ir dan
guje. Seimas Eucharistijos Ka
raliaus Kristaus, pasislėpusio 
Duonoj ir Vyne: Eucharistinis

kėmis rankose, kurių dūmų 
auka vienysis su Dievu.

Nesilik ir tu, lietuvi! Atsto
vauk savo sųžinę. Būk delega
tu savo blogų ir gerų darbų. 
Ateik padaryti reformų savo 
gyvenime. Ateik išpildyti Jam

Kongresas, Clevelande, rūgs. padarytas rezoliucijas. Ateik,
23 iki 26 d.

Kų darai Chicago? Kaip 
rengiesi Pennsylvania? Kiek 
atkeliauja lietuvių iš veiklių
jų rytinių valstijų: New Yor- 
ko, Mass.? Keli atplaukia iš 
Lietuvos? Ar daug lietuvių 
girdi žodžius: “Jūs, kurie va
rgstate ir esate apsunkinti, a- 
teikite pas Mane, o Aš Jus 
palinksminsiu?”

, Pasveikinimo kalba — vys-
A, jau išsibaigė iždas. Pail-

sote bevaikydami vėjus. Pa-, . ..._  . . , , . , ,. Atsiliepimas —vargote bepelnydami kasdie- į r
ninei duonai. Darbas nelei- °'

nesivėluok, nes Jis tavęs lau
kia! V. G.

Eucharistinio Kongreso 
Clevelande Dienotvarkė

Pirmadienį, rūgs. 23 dienų:
11 A. M. priėmimas kardi

nolo Legato — Terminai rū
muose.

12 vidurdienį — Liturgiš
kas priėmimas Šv. Jono Ka
tedroj, East 9 ir Superior.

Ant ežero kranto 
Ištiestomis rankoms 
Šaukia Atpirkėjas:
Ateik nusidėjęs. 
Sveikinkie Karalių,
Dievų Visagalį 
Po paveikslu Duonos, 
Ant kelių parpuolęs. 
Triuhoms trimituokit, 
Garbę atiduokit;
Chorai užgiedokit, 
Giesmes Jam aukokit. 
Eikite turtingi,
Biedni, nelaimingi:
Jis visų jūs laukia 
Ir prie Savęs šaukia. 
Ant kelių suklaupę, 
Meldžias susikaupę, 
Angelai Danguose,
Gieda debesiuose.
Eik ir tu, žmogeli, 
Garbint Visagali,
Jis laimins mūs šalį,
Ir jos kietų dalį.

V. G

per Šv. Valandų trečiadienio ar daugiau kunigų besiartina-į 
į naktį, 11 valandų ir vidurna- nčioms prie Šv. Stalo minio- 
ktinėse Mišiose 12 vai. naktį. ims. Giedos milžiniškas choras į

1. O Salutaris (Puslapis 23) |pritariant trimitų kvartetui.
2. Sweet Sacrament Divi- i Papuoškit savo namus

ne (Pusi. 16). i J. E. vyskupas J. Schrembs
3. O Jesu, All M y Life Art prašo visų Cleyelando katali-

Tliou (Pusi. 13). ikų papuošti tinkančiomis Eu
4. Anima Christi (Pusi. 5). j charistiniam Kongresui save
5. O Clirist, Our King, Give' namus spalvomis, biznio viė-

Ear (Pusi. 15-. j tas, gatves ir bažnyčias.. Vi-
6. Tantum Ergo (Pusi. 27). sas reikalingas informacijas
7. Iloly God, We Praise Thv gali gauti Guarantee Title na-

'Name (Pusi. 70).
Per Mišias:

8. God of Mercy and Com- 
passion (Pusi. 1).

9. Hymn to tlie Holy Name 
(Pusi. 68).

10. O Lord, I am not \Vor- 
thy (Pusi. 4).

11. Holy God, We Praise 
‘Thy Name (Pusi. 70).

Visi tie himnai randami Eu- 
charistic Hvninal knygoje.

Vidurnaktinės Kongreso 
Pamaldos.

Kad išvengus didelio susi
kimšimo tūkstantinės Clevela-
ndan plaukiančios minios t 7- AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: 
tąjį Eucharistinį Kongresų, J. • .......... .............. ...... ............. — ■

me. V. G.

VILNIUS JUUAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

RCCHESTER, N. Y. — Pa
rvažiavęs iš Lietuvos Jonas 
Čelkvs - Morkūnas, Studentų 
ir Profesi jonai ų Sųjungos Ce
ntro pirmininkas, parsivežė la 
bai įdomių filmų. Labai gra
žūs reginiai Kauno su jo na
mais ir bažnyčiomis, Karo mu
ziejus, Karo akademija, pa
minklas nežinomam kareiviui

džia. Negalit palikti šeimynos ? 
O, jūs elgetos dvasioj!

Ketvirtadieni, rūgs. 26 die
nų:

9:00 A. M. Iškilmingos Po-
8:00 P. M. Civilis priėmi-1 ntifikalės Mišios moterims,

mas Kardinolo Legato Public! 1:00 P. M. Iškilminga Eu
charistinė Procesija.

Kardinolo
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ir daug kitų vietų. Toliau, Paveikslai gražūs verti pa- 
Klaipėdos uostas ir apylinkės,1 matymo, nes niekur iki šiol 
Palanga su istorišku Birutės neteko tokių matyti. Vyturys 
kalnu, prezidentas Smetona,
buvęs prez. A. Stulginskas, 
kopos Nidoje, Lietuvos sosti
nė Vilnius, Gedimino pilies 
kalnas su jo griuvėsiais, Au
šros Vaitai.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Kaip buvo malonu matyti 
moderniškas Kaunas, taip la
bai skurdu matyti apleistas ! 
Vilnius ir todėl, turbūt, lenkų ’ 
valdžia neleidžia filmuoti mū
sų sostinės į judamus paveiks-1 
lūs
gauti leidimas.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS 

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

Tel. CANal M«2

Ofiso: Tel. LAFayette 40X7 
Bet Morkūnui pasisekė Re«.: Tel. HEMlock 6288

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. «>th St 
Valandos: 10-12 tr 8-9 vai. vak.

Seredomis ir NedėUomis pagal sutarti

Jums tų kliūčių nebuvo nu-, Auditorijoj, East 6 ir st Clair. 
vykti į pasaulinius seimus. O 1 Kalbos: Vysk. Mckatldon,, chorų tvarka Eucharistiniam 
ateiti, pamatyti ir pagarbinti Majoras Pavis, Gubernatorius• Kongrese

i Davey, Postmasteris Farlev, j i ,
.Teisėjas Hurd, vysk. Schre-1 otriuos choras, suaido- žvakes per pamaldas. 

fSPUO“ J^JOS mbe ir Kardinolas Legatas. dant,s lS klierikV ir 300 loka’
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

Legatas 
Antradienį, rūgs. 24 dienų:

2mone» kurte dėl senatvės arba kl- ntifikalės MiŠlOS. 
tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
-nesveikas, atgauna aavo Jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni Ir gyvesni
po to kaip jie vartoja NCGA-TONE. n-30 P M Vakarienė KarNUGA-TONE yra pastebėtinas vai-, VaKailtnt IVar
etas dėl moterų Ir vyrų, kurie susi- dinoln Lesrato laukė senatvės Jis padaro jaos «vel-lUl,IU ° 
keanlals, tvirtesniais Ir priduoda jiems
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate

S11”?’’; .pafU.Ag1nkl,'« ^’lblic Auditorijoj.GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa- d
gtekėslte dldelj pagerinime.

NUOA-TONE parduodamas visose
vaistlnyčlose. Nepriimkite pamėgdžlo- 

Nmo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL
Jlmų. Niekas kitas junta aepegelbės 
tatp kaip NUGA-TONE.
— Idealų TAseeueteja viduriu 88c ir 
Ma

Buy glovet wftfi wh«t 
it savęs

(Oeraik mokėti 
dantų mort). Llstertna Te
eik Pašte gaunam* po 88a. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kla. Jų vartotadamae per 
metus sutaupai |8 88.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

E. vyskupas J. Schrembs buvo i Ofl8° Phone 
. , i ir- • i ir- PROspect 1028priverstas perkelti vidurnakti

nes trečiadienio pamaldas iš 
Public Auditorium į Cleveland 
Stadium, kur užteks vietos vi
siems. Vidurnaktį 11 vai. pra
sidės Šv. Valanda moterims ir 
vyrams, č’ia bus nepaprasto į 
spūdžio vaizdas, kuomet tūks
tančiai maldininkų užsidegs

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR, J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGKON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS

Tel. CANal *257
Ree. PROspect 4659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 8OUTH HALSTED 8TREET 
Resldenclja 88*0 8o. Arteelan Are.

Valandos: 11 ryto Iki 8 popiet 
8 Iki 8 v. vakaro

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 16-9 vai. 

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

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Office Tel. HEMlock 4869 
Res. Tel. GROvehill 0417

8924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartj 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 

Namų tel. PROspect 1980

Po Šv. Valandos tuoj seks 
vidurnaktinės pontifikalės 
(skaitytos) Mišios. Tuo pačiu
kartu Public Auditorijoj 20 ofiso Tei.: PRospect 6376

[ne .i • • a- , a ii Rez. Tel.; HEMlock 6141! kunigų prie tiek pat altorių 
Kardinolo Legato ir Pontifi- ]aįįyS Mišias kad užtektinai

lių parapijų vaikų, po vado-
9:30 A. M. Iškilmingos Po-iv^e ^un'

' dos katedroj pirmadienį, rūgs. 
23 d. liturginiame priėmime5:00 P. M. Šventoji Valanda.

8:15 P. M. Vieša sueiga Pu-

Kalbos: Al. E. Smith, J. 
Seott ir Msgr. E. J. Sheen.

Trečiadienį, rūgs. 25 dienų: 
9:30 A. M. Iškilmingos Po- 

ntifikalės Mišios vaikams.
11:30 A. M. Iškilmingos Po- 

ntifikalės Mišios. Orientalis 
ritualas.

8:00 P. M. Šventoji Valanda 
kunigams.

11:00 P. M. Šventoji Valan
da visiems stadiutne.

12:00 Vidurnakty — Ponti- 
fikalės (tylios) Mišios.

kalėse Mišiose antradienį, rū
gs. 24 d., trečiadienį, nigs. 25 
d. ir ketvirtadienį, rūgs. 26 d.

Parapijų chorų vyrai, ku
rie giedos Kongreso atidary
mo Mišias antradienį, rūgs. 24 
d., laikys paskutinę prakti
kų sekmadienį, rūgs. 22 d. 
2:30 popiet, Music Hali Pub
lic Auditorium.

Parapijinių mokyklų vaiku
čiai giedos trečiadienį, rūgs. 
25 d., 9:30 A. M. Mišias.

Moterų choras giedos ket
virtadienį, rūgs. 26 d.

Žemiau seka sąrašas himnų, 
kurie bus giedami Stadiuine

pukonsekruoti komunikantų, 
kuriuos pagelbės išdalinti 50

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 MĖTĮ) PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 800 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phom CANal 0523

Rezid.: 2615 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:20 iki 8:80 

Tai. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2 M 3

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. tiso 1-8; nuo 6:80-8:80*

756 WEST 35th STREET

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

Tel. CANal 6122

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 78(8

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRginla 0888 

Ofiso vai.: S—4 Ir 8—S p m. 
Nedėliomis pagal eutartj

Phone Heinlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Į V A I & O S DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 15 ’kt 18 vai. ryto, nuo 8 Iki 4 
V’, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vul. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18

valandai dl<

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TH. YARds 0884 

Rsa: Tel. PLAsa 8606

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

NW> 18-18 ▼. ryto; 9-8 Ir 7-8 v. v.
m u iki ii «ism

Tel. LAFayette 3061

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

orfiAs IR ris.
2519 West 43rd Street 

valandos: Nuo I Iki 10 rytais — i

txsea.se
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Trečiadienis, rūgs. 18 d., 1935 n k a tr o a s

Papila Vasarine Sloga Sergate
Rašo Dr. John L. Rioe, New

Yorko Miesto Sveikatos 
Komisijonierius

.Išvykimas j kalnus, j lau
kus, liuosus nuo vaisiadulkių, 
arba net ėmimas jūrinių ke
lionių pastangose pasiliuosuo- 
ti nuo vasarinės slogos, arba 
“Jlay Fever”, sakoma, teikia 
kokios nors pagalbos. Bet dr. 
Ray M. Balyeat, tos ligos ži- ‘ 
novas, sako, kad tik apie 5 
arba 10 nuoš. visų vasarine 
sloga sergančių randa paleng
vinimo taip darydami, tai yra 
pamainydami klimatų. Jis sai
ko, kad nuošimtis, ištikrųjų 
permažas.

Medicinos mokslas bando 
gydyti šių ligų arba nors pa
lengvinti. Žmogus gali būti 
immunizuotas prieš įvairias 
vasarines slogos rūšis, ir dau
gumoje atsitikimų tai sėkmin
ga. Pagydymas susideda iš 
čirškimo vaisiadulkių ekstra
kto per kai kurį laikų. Visų 
pirmiausia daroma bandymai, 
kad sužinojus, kokiomis vai- 
siadulkėmis sergantis buvo už 
krėstas. Žmogus turi kas met 
imti šitų gydymų, nes tie {čir
škimai neduoda nuolatinio,, 
immunizavimo.

Yra trys rūšys vasarines

slogos: pavasarinė, vasarinė ir 
rudeninė. Pavasarinė rūšis tę
siasi nuo pabaigos kovo mė
nesio iki pradžios balandžio 
ir žmogus gali užsikrėsti nuo 
sekančių medžių: nuo aržuolo, 
skirpsto, medliepio, beržo ir 
amerikoniško riešuto. Vasari
nė rūšis paeina nuo vaisia
dulkių gėlių ir visokių žolių, 
visai paprastų žolių, kaip tai 
nuo motiejuko, birželio žolės, 
darželio žolių, saldžių pava
sarinių žolių ir gyslapių, ir 
tęsiasi nuo pabaigos gegužės 
mėnesio iki vidurio iepos mė
nesio. Rudeninė rūšis paeina 
nuo piktžolės ir prasideda vi
duryje rugpiūčio iki šalnos. 
Vaisiadulkės nuo piktžolės y- 
ra mikroskopiškos ir lengvai 
įkvėptos užpuola švelnių vi
durį .kvėpimo tako ir yra ne
apsakomai skaudus.

Vienas nuošimtis visų žmo
nių J. A. Valst. turi vasari
nę slogų. Daugelis jų tampa 
dusulingi. Vasarinė sloga ir 
dūsulys yra ligos, kurios api
ma akių, nosies ir gerklės gil
tinę plėvę. Vasarinės slogos 
apsireiškimai pasirodo viršu
tinėje dalyje kvėpuojamo tra
kto, dusulio apsireiškimai — 
apatinėje.

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

VYČIAI MEKSIKOS 
REIKALU

Vyčių XXIII seimas, atsi
žvelgiant į Meksikos katalikų 
padėtį, priėmė rezoliucijų se
kančio turinio:

Convention of the Knights 
of Lithuania, Aug. 13, 1-J ana 
15, 1935 Hartford, Conn.

AVhereas the Government of 
Mexico lias suppressed all 
liberty of worsliip and cons- 
cience;

Whereas tlie šame is ruth- 
lessly persecuting the Catholic 
Church and her elergy and 
people because of religion;

Whercas the šame has sup
pressed Catholic Schools, bul- 
wark or niorality, justice and 
civilization;

YVhereas the šame is imbu- 
ing the people of these United

aa
ELENA 61OOLIEME

(l’o Tėvais Čepui*! tč)
Mirė rugsėjo 16 t!. 1935 m., 

11:30 vai. vakaro, sulaukiu. pu
sės amžiaus. Kilo i* Švenčio
nių apskričio, Tveračių parap.į 
Galalaukės kalino. Amerikoje 
l*»y veriu gi metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Adolfą, 2 dukteris: Glo
riją tr Virginiją, brol) Pranciš
kų Čepuli, pusseserę Ir ftvogerj 
Stanislavą Ir Viktorą Mlknevl- 
člus, dėdę Alfonsą Kudobą Ir 
gimines; o Lietuvoj brolj, 3 se
seris Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10533 Ho. 
Wabaah Avė. Laidotuvės {vyks 
šeštadien), rugsėjo 21 d., iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėta J 
Visų Šventųjų parapijos baž
nyčią. kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Hv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę. Vyras. IMiktery*, 
brolis, Vuaseserė, Svogeris, Dė
dė Ir Giminės.

Lablotuvių direktorius S P. 
Mažeika. Telefonas YAKda
1138.

States of America with commu 
nistic virus by its pernlcious 
propaganda through the Ame
rican Press, Radio, and other 
channels of disseminatlon of 
falše, calumnious reports a- 
bout the Clergv and people 
of tliat benighted country;

We, The Knights of Lith
uania, gathered in the Natio
nal Convention, strongly un- 
flinchingly, unreservedly pro- 
test, condemn such persecu- 
tion, falše and subversive doc- 
trines to the general liappi- 
ness of these United States of 
America;

YVe, The Knights of Lithua
nia, call upon all peoples, ir- 
respective of race, color or 
creed, to protest and condemn 
the Mexican Government for 
its inhuman and barbarous 
methods of ruthlessly arrest- 
ing, imprisoning, shooting, 
killing the Catholic people, 
or any other people, without 
a fair and just trial; of con- 
fiscating personally owned 
property, or as a Corporation 
vithout a trial;

We, The Knights of Lith- 
nania, as citizens of this land, 
protest to Our State Depart
ment that it make a represen- 
tation thereof and strive to 
suppress tlie subversive Mexi- 
can propaganda in these Our 
United States of America.

Resolution adopted and pas- 
sed August 15, 1935.

__ IT IS NOW IN THE
ADOSIAN'S 6RIP, BŪT IN 
6RABBING FOR DOT THE. 
ADOSIAN LOOSENS HIS 
HOLO ON DASH, AND DASH 
OVtCKLY FREES HIMSELF

DASH PUT S ALL HIS STRENGTH 
INTO A TE.RRIFIC TACKLE 
TO THE ADOSIANŠ LEGS. 
SWEEPING HIM ACROSS THE

TOR OF THE SHIP—

'W

r^THERE 6 THE . 
MARTIAN S' SHIP/
VVE HAD BETTER GET 
BACK TO IT BEFORE 
ANYTHING

By Dean CarT

DOT/DASH/
UOOK OUt/Z. TROUBLE 

BE.HINO

HIISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
PIRMOJI DRAUGU*

KENOSHA, \Y1S. Prieš i gabiausių savo narių.
40 m. ir YVisconsine pradėjo 
atsirasti lietuvių. Vienas, ki-

nes skaitlingai lankė bažny
čių ir dievotai klausė pamok
slų. Visi ėjo išpažinties ir prie 

tebeveikia ir remiasi Federa-j^v* Komunijos ištisos šei- 
cijos nurodymais. Šv. Petro 11108: tovai> motinos, pasipuo- 

! dr-ja nenustojo siuntusi joa baltom gėlėm, o vaikai rau
donom. Vedusieji atnaujino 
vedybų priesaikų. Misijos bai
gės iškilmingai, palaiminimu 
Šv. Sakramento.

Parapi jonai labai dėkingi 
prot. rašt. R. Stankus, fin. klebonui kun. J. S. Mar- 
rašt. K. Lukauskas, ižd. P. čiui už surengimų misijų ir 
Šlekis. pakvietimų tokio pamokslini-

Draugijos 35 metų gyvavi- Įnk°« E&i Dievas jam atlygi- 
nio paminėjimas įvyko rug
sėjo 15 d., parapijos bažny
čioj ir svetainėj. Iškilmės bu 
vo gražios ir programas pla
tus. Vargšas

Cionai pažymėta tik visai 
maža dalelė Šv. Petro dr-jos

tuvių kalbų, žurnalistikų ir 
dramatinį menų. Ji yra bai
gusi Nekalto Prasidėjimo Pa-

---------- neles ŠVič. parapijos mokyklų.
PITTSBURGH, Pu. — Dvi burinius mokslus išėjo vie- 

seselės pranciškietės, Sesuo nuobne būdama. Ji yia bu- 
Maria Felcija ir Sesuo Maria vusi Sister Superior Amster- 
lmelda spalių 3 d. išvyks į damo lietuviU parapijoj, o pa

IŠVAŽIUOJA Į 
LIETUVĄ

tas apsigyveno ir Kenosha, darbų Dabartinė valdyba yra 
Wis., tuomet mažam mieste-|gana gabi. pinn j DešriS) 
iy.

Atsiradus kad ir mažam lie
tuvių būreliui, jų tarpe atsi
rado kilnių vyrų, kurie pra
matė reikalų steigti lietuvių 
katalikų draugijų.

Ir, štai, rugsėjo 15 d., 1900 
m., susirinkęs būrelis lietuvių, 
sutvėrė pirmų lietuvių draugi
jų vardu Lietuvių Romos Ka
talikų Šv. Petro draugija, Ke
nosha, Wis.

Nuo to ir pradėjo garsėti lie 
tuvių vaidas, pradėjo daugiau 
atvažiuoti, o suradę darbus ir 
apsigyventi. Dr-ja pradėjo au
gti, rūpintis narių medžiagi
niais ir dvasiniais reikalais.

MALONty SAVAITĖ

na.

Lietuvų, kur stos į Vytauto 
Didžiojo universitetų Kaune.
Sesuo Maria Felicija yra Sta
sio Piežos sesuo. P-nas Pieža 
yra Chicago American repor
teris.

Sesuo Mariu Felicija Lietu-
universitete studijuos lie- PLATINKITE

staruoju laiku yra buvusi ES 
plain lietuvių parapijoj.

Laimingos abiem seselėm 
kelionės ir geriausios kloties 
joms atsiekti užsibriežto tik
slo. Rap.

v o “DRAUGĄ’

RAGINE, WIS. — Malonių 
savaitė buvo Šv. Kazimiero 
parapijos katalikams nuo 9 d. 
iki 15 d. rugsėjo. Per tų sa
vaitę čia buvo misijos, kurias

Kenoshoj tuomet buvo tik vedė misijon. kun. J. Bruži- 
dvi katalikų bažnyčias: airių kas.
Šv. Izidorio ir vokiečių Šv.' Kasdien, rytais ir vakarais,' popiet. 
Jurgio. sakė turiningus pamokslus, ai

škino, kokias Dievas malones 
teikia žmonijai ir kaip žmonės 
nedėkingi savo Sutvėrėjui.
Daug karčios teisybės pasakė.

Per visų misijų laikų žino-

Rugsėjo 22 d. bus Šv. Ka
zimiero parapijos piknikas. 
Nors piknikas pavėluotas is 
priežasties lietaus, bet jame 
bus kas nors naujo. Taip pat 
bus duodamos dovanos pasižy 
mojusiems parapijonanis. Įža
nga 10c.

Klebonas ir rengėjai dar
buojas, kiek galėdami, kad 
viskų kuogeriausiai priren
gus. Vieta — Center Park, tar
pe Kenosha ir Racine, ant pat 
Jlighway 42. Pradžia 1 vai.

B. V.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC. b

Tik dabar apdovanotas. F.
H. Swabey, 6558 Glenwood 
avė., pasaulinio karo vetera
nas apdovanotas garbės kry
žium. Spalių 10 d., 1918 m., 
per didelį mūšį prie River 
Meuse, Prancūzijoj, jis paėmė 
priešo kulkasvaidžio lizdų ir 
patį kulkosvaidininkų nelais
vėn.

Šv. Petro dr-ja pramatė, kad 
čia reikia kų nors daryt. Pa
prašę vokiečių Šv. Jurgio ba
žnyčios, lietuvį pakviesdavo 
kunigų, kada tik būdavo rei
kalas. Ir taip Šv. Petro dr-ja 
patarnaudavo lietuviams ka
talikams kol prasidėjo steigi
mas savo parapijos.

Pradėjus steigti lietuviškų 
parapijų, ir statyti bažnyčių, 
minėta dr-ja gana daug au
kojo: įtaisė didįjį altorių, ku
ris kainavo. $500. Vėliau, ka
da atsirado daugiau draugi
jų ir tada Šv. Petro draugija 
gražų pavyzdį duodavo.

Kuomet Lietuvų užtiko bai 
sus karas, ir jį šaukėsi pagal
bos, Šv. Petro dr-ja daug pri
sidėjo: 1915 m. Buvo sutve
rta katalikiškų draugijų Vie- 
jnybė, kuri nuveikė didelius 
,darbus. Toji vienybė ir dabar
|----------------------- -----------------

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T C V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

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

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

-o-

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris
patarnautoja.

(jį/uAviaLiA.

(JUOTMJl/l/vj

INVESTIGATE

The raodern mefhod 
of Hair Beautification 

Through Color
Your personai appearance is
important. Analyie yourself
cold-bloodedly. II your hair
is drab and uninteresting, or
streaked with grey — Clairol
lt! Professional wom«n can-
not afford to look paisė.
Keep your hoir young and
beautiful looking with Clairoll
Moli Ikli wHk • lki»«-l«<k
»»—< W kalt «• wllt » 
■»! rthn R, a«*w«l4. whk ow iw 
■MaerlaM lw • CLAIROL lnW»»l.

KVtRLY KINO. C««wlNat
HAIR KAUPT OUILO
1 »*-1 >« W»«R 4«»k 9»mR, N.w Ywk City

NADIOS RADIOS
ZENITH
PHILCO

GENERAL ELECTRIC 
CROSLEY 

R. C. A. 
ARCADIA

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

Priimame jūsų seną ra
dio mainais.

—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviy| 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

1.1. Zolp
J. F. EuMis

1646 West 46th Street 
Plione BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YARds 1741—1742

Latoicz ir Šuns 2314 West 23rd Place 
Pilone Canal 2515 Cicero 59271

J. Liulte
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

tos. F. Sudrik, to. I- F-
3417 So. Halsted St.

Tek Boulevard 4705-8167
Didžiausieji Radio Par

davėjai Chicagoje.

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAJiTĮ
J. F. EUDEIKIS

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

PARAPIJŲ CHICAGOJ
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., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus
parap.

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

Lapkr. 3 d. — Šv. Onos pa

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chicagos apskričio susirinki
mas įvyks trečiadienį, 18 d. 
rugsėjo, Aušros Vartų para
pijos svetainėj, 8 valandų va
kare. Kviečiami visų skyrių 
valdybos atsilankyti į susirin
kimų, nes iš Centro yra svar
bių reikalų svarstymui. Rei
kės pasitarti ir dėl išvažiavi
mo 22 d. rugsėjo į Marijonų 
ūkį. Valdyba

PASKUTINIS ŠĮMET 
PIKNIKAS

Rugsėjo 29 d. bus paskuti
nis, turbūt, piknikas, kurį re
ngia Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų dr-ja, Vytauto da
rže. Visi kviečiami suvažiuoK. 
Linksmai laikų praleisit.

Pelnas eis stipendijoms ir 
apmokėjimui už mokslų netur
tingoms studentėms. Tikslas 
gražus, tat kiekvienas tejaučia 
pareigos prisidėti prie jo sie
kimo. Omega

JOS RENGIA PIKNIKĄ
WEST SIDE. — Sv. Kaz.

A kad. Rėmėjų 10 skyrius re
ngia piknikų, rūgs. 22 d., Rū
tos darže. Pradžia 6 vai. po
piet. Bus gražių dovanų prie 
bingo, taipgi gera muzika šo
kiams. Komisija sako, kad tu-, pat areštuotas, 
rėš skanaus valgio ir gero gė
rimo. Prašom visus atsilankv-, 
ti. Pelnas skiriamas seserų 
naudai. S. D.

PASIMIRĖ ALENA 
ČIOGLENĖ

Roseland. — Pirmadienio 
vakare, po trumpos ligos pa
simirė gerai žinoma roselan- 
dietė Alena Čioglienė. A. a. 
A. Čioglienė buvo darbšti 
Visų Šventų parap. darbuoto
ja ir gražiai augino dvi duk
teris Glorių ir Virginių, ku
rios lankė Visų Šventų par. 
mokyklų.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rūgs. 21 d., iš Visų Šventų 
par. bažnyčios į Šv. Kazimie
ro kapines.

Parapijos piknikas praeitų 
sekmadienį gerai pavyko. Die
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rap., Spring Valley, III. ir 
Šv. Antano parap., Kewanee, 
III.

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

Lapkr. 11 d. Sioux City, 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
Mo.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. |A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

na buvo graži ir žmonių pri
važiavo daug.. Ypač biznieriai 
gražiai pasirodė.

TIŠKUS PASIŽYMI TENI
SO RUNGTYNĖSE

A. Tiškus, Roselando Vyčių 
narys, praeitų šeštadienį ir 
sekmadienį žaidė Vyčių teni
so' turnamente. Supliekė vi
sus savo oponentus ir atei
nantį šeštadienį loš semi-fi- 
nale. Linkime jam geriau
sio pasisekimo.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Apiplėšė lenkų kapų ofisų.

.Tulės Šatkovskį, užvaizdų Šv. 
Adalberto lenkų kapų, Niles, 
ir du jo pagelbininkus, du plė 
šikai uždarę į kapų ofiso sau- 
giamųjų dėžę (seifų) ir pagro
bę $400 pabėgo.

Įdomus supuolimas. Dr. Ita
lo F. Volini namuose, 245 N. 
Kenilworth, Oak Parke, mirė 
100 metų amžiaus slaugė A. 
DeLucchi. Mirė tuose pat na
muose, kuriuose prieš 70 me
tų pradėjo dirbti kaipo slau
gi

Nedirbs "garbės” ūky. Pra
eitų antradienį nuo valstybi
nio kalėjimo Statesville gar
bės ūkio pabėgo kaliniai: Or- 
liekovski ir Kientz. Vakar de
tektyvai Orliekovskį sugavo jo 
dėdės Dory vaiski namuose. 
Doryvalskis, 56 m. amž., taip

Paskaitos apie konstitucijų.
Pradedant spalių 9 d. iki la
pkr. 6 d., Chicago Art Insti
tute, Fullerton Ralėj, bus pa
skaitos tema “Our Constitu.- 
tion”. Paskaitas duos Chica
gos universiteto prof. Andrew 
McLanghlin. Paskaitų pradžia 
6:46 vai. vakaro.

Skundžia miestų. Sanitary 
District Bordas į municipalį 
teismų patrankė Chicago mie
stų ant $4,000,000 dėl neapmo
kėtų skolų už teiktų miestui 
šviesų ir jėgų tarpe sausio 1 
d.; 1928 ir 1 d. sausio 1935 m. 
Nuo sausio 1 d. miestas yra 
apmokėjęs Sanitary distriktui 
visas nž šviesų ir jėgų bilas.

Mokytoja suvažinėjo einan
čių į mokyklų mergaitę. Teina
nti į mokyklų 6 m. amž. Anna 
Šiem ach tapo suvažinėta ant 
47 ir Lawnda1e avė. Nuvežta 
į Hinsdale senatorijų mergai-
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Sasnausko Vyrų Choras, kuriam vadovauja prof. Antanas Pocius, išpildys muzikalų dalį šiandieniniam 
"Draugo” radijo programe iš stoties WEDC, 1210 kil. nuo 3:30 iki 4:30 vai. popiet. Sasnausko choras šiuo 
laiku stropiai ruošiasi dėl “Draugo” Radijo Koncerto, kuris įvyks spalių 13 d., Marąuette Park, Gimimo 
Panelės Švč. Marijos parapijos salėje.

Roosevelt Rd. apiplėšime da
lyvavo ir Spero, kuris ir nu
gabentas į .Toliet senam ter
minui.

Mielių galvoms bėda. Henry 
Kaiser, A. R, Johannsen ir 
Waller Reese, savininkai Blue 
Ribbon Yeast Co. sulaikyti fe- 
deralei grand džiurei. Skun
džiami dėl suokalbio — per- 

| žengti "intemal revenue” į- 
Į statymų.

Pradėjo egzaminuoti. Vakar 
pradėtas preliminarls fizinio 
stovio egzaminavimas 14,000 
kandidatų į parkų policmo- 
nus, kad užpildžius, tik 50, 
liuosų vietų, jper dienų bus 
išegzaminuojama tarpe 500 ir 
800 kandidatų. Egzaminavi
mas vyksta Garfield parko ad
ministracijos bute.

Ne trimituokit bereikalo
Teisėjas John Gutbnecht jau
sugrįžo iš kelionės po Būro- avenue.

tė mirė. Automobiliu važiavo 
mokytoja K. Duntly. Sako, me
rgaitė pati pabėgo po automo
biliu ir ji negalėjus automo
bilio sulaikyti, kad neužgavus.

Gaisras spaustuvėj. Hali 
Printing Co., 4600 Diversey 
avė., kilęs gaisras nuostolių 
padarė $5,000 sumai.

Neunistas — muša. 4 vyrai 
sumušo Fred Prado, 33 m. 
amž., Gage bute, 18 S. Michi- 
gan avė., kur Prado dirba 
prie keltuvo (elevator) o iš
ravimo. Prado nepriklauso tos 
rūšies darbininkų unijai.

Sumušė liudininkų — nete
ko laisvės. Už plėšimus Tho- 
mas Spero, 17 m. amž., buvo 
nuteistas nuo 1 metų iki gy
vos galvos į kalėjimų. Vėliau 
buvo išleistas laisvėn bandy
mui. Rūgs. 6 d. ant Ogden av. 
keturi vaikėzai sumušė Allen 
Fine, kuris indentifikavo, kad
D. Sbapiro krautuvės, 2243 W. pų ir trafikos teisme atsisėdo Į Wellington Avenue at Ko-

SMAGUS
RUDENINIS

Marijonų Ūkę 
Sekm., Rugsėjo - Sept. 22 d

Hinsdale, III.

ACTOMOBIIJES

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Barbenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

BTTTCK *35. E Sedan 41. Trunk, garant. kaip naujas .............. g8*5
BTTTCK *85, Club Sedan su trunk. garantuotas ..................... 6825
BUICK *35, 5 Sedan 47, rarantuotaa..........................................S7»5
BUICK '34, 5 Coupe S8. maltai vartotan, garant..................... 38*5
BUICK *84. 5 Sedan 57. pulkus karaR. garant.......................... *S#5
BUICK '33. 5 Sedan 87, tobulas, garant.................................. 36*5
BUICK *32. 5 Sedan 98, tobulam stovy ............................... *4*5
BUICK '32. 5 Coupe 98. labai puikus, garant ................ g4*5
BTTTCK ’3t. Sedan 91. geroj tvarkoj.............................................. *3*5
BTTTCK, '29, Z-4 Coupe, žemai apkainuotas ......................... S *5
BUTCK '29. S Sedan 47. grafus maltas, karna .......................... g#5
BTTTCK *30. 7 Limo. flefil d ra t. ratai, eina O. K..................... 3225
CAPTLLAC *80, 7 Sedan. pertaisytas .................... .. ............... »w»5
C4UTLLAC *80. 7 Sedan. labai pnlklam stovy......................... 34»R
CHEVROLET *34, 5 Sedan. kaip naujas .............................. 34*5
CHEVROLET *30. 2 durų Sedan, fivarus malas karas___ 3l»5
HTTDSON. *29. B Sedan. bėga O. K............................................... * *5
T,A PAT.LE '31, 7 Sedan. toobulsm stovy ..............................35*5
LA SALLE *81. B Sedan. pulki vertybė ...................................... 34»5
LA SALLE *30. R Sedan. 8 drat. ratai ....................................... 8345
LA SALLE *39. B Sedan. drat ratai ....................................... 81*5
LINCOLN *80. B Sedan. labai pulkua ...................................... 82«5
NASH *33. B Sedan. geras magas karas ...................*••.,. *2*5
OAKLAND *81, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj .................................. .. gi 75
PACKARD *32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................ 3875
PACKARD *31. 7 Custom Sedan, garai bėgantis ............ 8X35
PACKARD *20. 7 Sedan. puikiam stovy ................. 3325
PIERCE *30. I Coupe, labai pulkam stovy..........................  gi05
PONTIAC *34. 4 Durų Sedan. kaip naujas.............................. 34»5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamu uš rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Ci»awford 4100

Pocahontas Mine Run

ant benčiaus, kad bausti vi- stner avenue.
sus tuos automobilistus, sulig 
naujo Illinois vals. trafikos 
kodo, kurie bereikalo važiuo
dami trimituoja. Už bereika
lingų patrimitavimų kiekvieno 
trafikos teisme laukia baus
mė nuo $1 iki $4.

2,000 nuimti nuo relyfo. Su
vakar diena 2,000 žmonių CTn- 
ragoj atsakyta pašalpa, kokių 
jie iki šiol gaudavo. Visi tie 
pašalpgaviai paimti prie vie
šųjų darbų. Kuomet visu pil
numu pradės eiti 1,000 mylių 
ilgumo gatvių taisymas, R. J. 
Dunham, WPA adminis. III. 
valstybei sako, reikėsių pasta
tyti net 38,000 darbininkų. Da 
rbininkai turi raportuotis šio
se vietose: Mulligan Avenue 
at Diversey avenue.

Mobile Avenue at Dlckens 
avenue.

Meade Avenue at Sunnvside

atCentral Park Avenue 
Bryn Mawr avenue.

George Street at Melvina 
avenue.

Wrightwood Avenue at Me- 
nard avenue.

Meade Avenue at Leland
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 pagryvenlmų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu parsi
duoda Ir vieno fleto rakandai. Prie
žastis, savininkas ifivažiuoja J Lietuvą.

1416 SOUTH 50th COURT 
Cicero, Illinois

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marlan HHls Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

f

CLASSIFIED
AUTOMOBILKS

avenue.
33rd Street at Hamilton avė. 
Hamilton Avenue at 63rd

Street.
Hoyne Avenue at 72nd Str. 
51st Street at Cicero avenue 
Seeley Avenue at 72nd str.

83rd Street at Western avė. 
96th Street at Morgan str. 

$38,066 surinkta rinkliavoj.4
Jungtinių Chicagos labdarybės 
įstaigų rinkliavoj (tag day), 
kuri įvyko rugsėjo 9 d. viso 
surinkta $38,066. Kiekviena į- 
staiga gaus tiek aukų, kiek ku
rių pavienės rinkėjos surinko, 
atskaitant mažų sumų ben
droms išlaidoms padengti. Di
džiausių aukų sumų Chicago 
Federated Charities grupėj 
gaus Little Wanderer’s day 
nurserv, o Chicago Associated 
Charities — Chicago Consum- 
ptive Aid society. Aukas rin-’ 
ko daugiau nei 5,000 moterų

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
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 REPublic V6OO

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4831 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. «616 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. BOth AVĖ., CICERO 
Tel epb on e: CTCERO B39B

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tek REPublic 8402


