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NUMATOMAS TAIKOS SUTARTIES 

PASIRASYMAS
KLAIPĖDA, rūgs. 23. — 

Klaipėdos krašto vokiečiai 
skundžiasi, kad Lietuva var
žo jų pilietines teises, kad 
ateinantį sekmadienį jie ne
turės galimybės laisvai bal
suoti, kadangi rinkimų komi
sijų sudaro vieni lietuviai, 
kad jų partijai atimtos tei
sės ir t. t.

Faktai gi yra šie, kad vo
kiečių politinei partijai Klai
pėdoje vadovauja Berltnas, o 
kviečiami rinkimų komisijon 
jie patys nesutiko įeiti, pažy 
mėdami, kad jie nenori dirb
ti bendrai su lietuviais.

Tarp Vokietijos ir Lietu
vos eina karas radijo bango
mis. Vokietijos spauda ir na
ciai per radijų užtikrina Kl
aipėdos krašto vokiečius, kad 
jų tėvynė (Vokietija) juos re 
inia. O sovietų Rusijos spau
da ir radijo Lietuvai užtikri
na Rusijos paramų, kad su
turėjus vokiečius nuo verži
mosi į rytus.

Svarbu pažymėti, kad šiart 
dien Lietuva turi draugingus 
ryšius su Latvija ir vedamos 
derybos su Lenkija. Nuinato-

VILNIAUS LIETUVIŲ ME
MORANDUMAS DĖL 

MOKYKLŲ
VILNIUS. — “Dziennik 

\Vilenski” praneša, kad lietu
sių mokyklų organizacijos į- 
teikė mokyklų vadovybei me
morandumų dėl lietuviškų mo 
kvklų Švenčionių, Vilniaus — 
Trakų ir Braslavos apskrity
se atidarymo. Lietuvių memo
randume nurodoma, kad pa
skutiniais metais padidėjo ke
turiais šimtais mokyklinio am 
žiaus lietuvių vaikų skaičius, 
o lietuviškų mokyklų skaičius 
per tų patį laikų sumažėjo as
tuoniomis. Atsižvelgdamos į 
tai, lietuvių organizacijos pra 
šo leisti atidaryti daugiau lie
tuviškų mokyklų.

ŠIANDIEN DIDELES KUM
ŠTYNES NEW YORKE

NRW YORK, rūgs. 24. — 
luvęs pasaulinis čempijonas 
dax Baer šiandien vakarb 
oimščiuosis su pretendentu į 
•empi jonus Joe Louis, negru 
iš Detroit, Mich. Rungtynės 
įvyks Yankee stadijume.

PLATINKITE “DRAUGĄ

Jmass taikos pasirašymas, pa
liekant Vilniaus klausimų ne
baigtu.

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
•Vakar vokiečiai visoj Vokie
tijoj turėjo masinius susirin
kimus. Protestavo dėl “ken
čiančių savo kraujo brolių 
svetimuose kraštuose ir visžJTs 
padieniais” ir nusprendė im
tis visų priemonių juos va
duoti, kad juos sujungti su 
reichu.

Berlyno vokiečių masinis 
susirinkimas įvyko Dės Fol- 
kes teatre. Valstybinio komi- 
sionierians pagalbininkas Ber 
lynui H. Stegg kalbėdamas 
puolė Lietuvų dėl Klaipėdos 
krašto vokiečių “likimo.”

Visi vokiečiai sutaria, sakė 
jis, kad Lietuvos vyriausybės' 
vykdomas griovimo darbas 
Klaipėdoje ir jos kova prieš 
to krašto gyventojus yra sta
čiai nepakenčiama situacija 
ir tas turi būt panaikinta.

Naciai užsimerkia ir ausis i užsikemša, kad neregėjus ir 
negirdėjus, kų “jų kraujo 

įbroliai” išdaro Klaipėdoje.

NACIAI SUĖMĖ KATALI- 
i KŲ KUNIGĄ
! AVUERZBURG, Vokietija, 
rūgs. 23. — Vakar naciai su
rengė demonstracijas prieš 
katalikų vyskupijos laikraščio 
leidyklų, o policija areštavo 
redaktorių kun. Saal ir du 
laikraščio direktorius.

Policija paskyrė iš nacių
“komitetų” ir jam pavedė 
cenzūruoti minimų vyskupijos 
laikraštį.

PARVAŽIAVO Iš RUSIJOS 
TRYS TREMTINIAI

KAUNAS. — Iš Rusijos 
jau parvažiavo trys tremti
niai, išmainyti į bolševikų po 
litinius kalinius Lietuvoje, bū 
tent: kun. Jasiukas, senutė p. 
Karakenienė ir p-lė Žukaus
kaitė. Jų pasitikti buvo atė
ję keli dvasininkai, vienuoliai, 
buv. Maskvos lietuvių koloni 
jos nariai ir k.

Kiti tremtiniai ir kaliniai 
parvažiuos vėliau. Jų parvy
kimas dėl to užtruko, kad vi
si negali numatytu laiku su
sirinkti Maskvoje ir dėl blo
go susisiekimo užtrunka pa
keliui.

SKLIDIMAS PASIBAIGĖ AIRIJOJE

Lakūnas Feliksas Vaitkus, kurs iš Amerikos skri
do į Lietuvų ir buvo priverstas nusileisti Airijoje. 
Ijėktuvas Lituanica 11 sudaužytas, bet (Vaitkus išliko 
sveikas. (Acme Photo.)

PATAISIUS LEKTUVft VAITKUS 
LEISIS 4LIETUVĄ

DUBLINAS, rūgs. 23. — 
lakūno Vaitkaus sudaužytas ■ 
lėktuvas — čia dar neatvež
tas. Patirta, kad, rasi, lėktu
vų pataisyti nebus galimybės. 
Vienas sparnas sutriuškintas, 
propeleris sulankstytas ir lėk 
tuvo apačia sudraskyta.

BALLINROBE, Airija, rug 
sėjo 23. — Išmiegojęs ir at
silsėjęs lakūnas F. Vaitkus, 
kurs per Ątlantikų į čia pra
skrido apie 3,000 mylių, šian 
dien pareiškė, kaip tik sudau 
žytas lėktuvas bus pataisytas, I
jis tuojau leisis į Lietuvų.

Airijos oro jėgų lakūnai ir 
mekanikai atvykę išardė 
Vaitkaus lėktuvų. Bus pasių
stas į Dublinu taisymui. Per 
naktį sugadintų Lituanica II 
saugojo keturi airių pilieti
nės sargybos nariai.

Atsiminęs skridimų per 
vandenynų, lakūnas Vaitkus 
pareiškė, kad jis vietomis su
sidūręs su nepakenčiamuoju 
oru. Audros ir šalčiai. Jis 
paits geroku i sušalęs, būda
mas lengvai įsivilkęs.

Vaitkus yra šeštasis lakfl- 
i nas, kuris vienų vienas lai
mingai perskrido Atlantikų.

WASHINGTON, rūgs. 23. 
— Prez. Rooseveltas grįžo iš 
Hyde Parko, N. Y., kur ato
stogavo apie tris savaites.

ROOSEVELTAS RAGINA 
VISUS REMTI LAB

DARYBĖS
WASHTNGTON, rūgs. 23. 

— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien kalbėdamas į suvv- 
kusius gerovės ir labdarybių 
organizacijų šimtus viršinin
kų ragino visus krašto žmo
nes, kad jie gausiomis auko
mis paremtų šias privačias 
organizacijas.

Prie progos prezidentas ra 
gino ir darbdavius, kad jie, 
kiek yra galimumo, ko dau
giau parūpintų darbo bedar
biams, kad tuo keliu sumaži
nus žmonėms sunkų gyveni
mų neturint darbo. Vvriausy 
bė negali to visa aprėpti. Vi
si, kam tik yra galima, tuff 
dėti pastangų, kad sumažinus 
nedarbu.

VOKIETIJA SAKOSI BUS 
NEUTRALI

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Vokietijos užsienio reikalų o- 
fisas praneša, kad Vokietija 
laikysis griežtos neutralybės 
Italijos Etiopijos nesutikimuo 
Re. Taip pat nė vienam kraš
tui neparduos ginklų ir amu
nicijos, nes tai visa reikalin
ga pačiai Vokietijai.

ŽENEVA, rūgs. 23. — Iš
kelta aikštėn, kad Italijos dik 
latorius Mussolini padavė T. 
Sųjungos komitetui savo kon- 
trpasiulymus Etiopijos reika
le. Kalbama, kad kažkokiais 
sumetimais jo kontrpasiuly- 
mai buvo slepiami.

Mussolini stato tris griež
tus reikalavimus,:

1. Pripažinti Italijai dau
giau Etiopijos teritorijų, taip 
kad Eritrea kolonija būtų su
jungta su Somalilando koloni
ja ir tuo būdu Etiopija atkir
sta nuo britų valdomojo Su
dano. Tokiu būdu MussoliniI
nori daugiau kaip vienos pu
sės dalies visos Etiopijos.

2. Etiopija niekur kitur ne
gali turėti išėjimo jūron, kaip 
tik per italų kolonijas Erit- 
reų, arba Somalilandų, kad 
tuo būdu Italijai būtų gali
ma kontroliuoti Etiopijos pre 
kvbų su užsieniu.

3. Etiopijos kariuomenė per 
pus turi būt sumažinta ir li
kusioji dalis pavesta italų ka
rininkų vadovybei.

Tokios tai Mussolinio sąly
gos. Vadinasi, Etiopijai turi 
būt palikta mažiau kaip vie
na pusė šiandieninių jos plo
tų. Jos nepriklausomybė pa
siliktų tik teorijoje. Be to, 
tos sųlygos yra aiškiai prie
šingos Anglijai, kadangi žino 
mas Etio-pijos Tsana ežeras 
priklausytų Italijai.

NUBAUSTI PO 60 DIENŲ 
KALĖTI

Neis Larsen, 50 m. amž., ir 
jo žmona Vivian, 38 m. amž. - 
tėvas ir pamotė, teismo nu
bausti po 60 dienų kalėti už 
laikymų namie virvėmis su
rištos dukters Jean, 7 m. am 
žiaus.

Nuo tėvo ir pamotės nuken 
tėjusi mergaitė laikinai apgy
vendinta pas svetimus žmo
nes.

ŠIANDIEN JIS YRA 
PILIETIS

SAN DIEGO, Cal., nigs. 
23. — Aukštesniojo teismo tei 
sėjas Clarence Harden pa
klausė aplikanto į piliečius 
Pietro Puccio: “Kų Mussoli- 
his veikia!” “Nori sukelti 
karų,” atsakė aplikantas. P. 
Puccio yra pilietis.

ŠAULIJAT. — Antrame cuk 
raus fabrike dirbs Šiaulių be
darbiai. Iš kitur atvykę dar
bininkai nespecijalistai nebus 
priimami. Tuo būdu Šiauliuo
se neliks bedarbių. Fabrikas 
pradės veikti nuo spalių 1 d

KONGRESAS CLEVtLANDE
Bažnyčių varpais sveikinamas 

Popiežiaus legatas
CLBVBLAND, O., rūgs. 

23. — Popiežiaus personalis 
atstovas (legatas) Jo Emin. 
kardinolas Hayes, Ne\v Yor- 
ko arkivyskupas, šiandien at
vyko čia į krašto Eukaristinį 
kongresų, lydimas gausingo 
būrio palydovų ir kelių šim
tų maldininkų.

Jo Eminencija nepaprastai

STREIKUOJA 490,000 
ANGLIAKASIŲ

Reikalauja trumoesnio darbo, 
didesnio atlyginimo

AVASHINGTON, rūgs. 23. nutraukė derybas pažymęda- 
— Apie 400,000 angliakasių
šiandien sukėlė streikų viso
se anglių kasyklose visam 
krašte.

Angliakasių vadai pareiš
kia, kad tas nėra streikas,

mi, kad angliakasių reikala
vimai neįmanomi.

Angliakasiai gi reikalanjA 
trumpesnių darbo valandų ir 
didesnio atlyginimo.

Prieš keletu dienų prez.
bet tik darbo kasyklose nut- Rooseveltas paskyrė komisijų 
raukimas iki bus padaryta anglių pramonės kontrolei. Ma 
nauja sutartis su kasyklų sa tyt, ši komisija dabar imsis 
vininkais. Senoji sutartis pa- darbo, kad patvarkius anglių 
sibaigė, o kasyklų savininkai pramonę.

MUSSOLINI TURI PASI
DUOTI KOMPROMISUI

ETIOPIEČIAI PASIDUODA 
DIEVO GLOBAI

ADDTS ABAB(A, rūgs. 23. 
— Apie 700 amhara kareivių 
per 9 valandas sunkiai dirbuR 
kaišant apkasus saulės kaitro 
je surikuoti bendrajai maldai. 
Visi vienbalsiai atkalbėjo;

“O Dieve, vardan Sūnaus, 
vardan Panelės Marijos, var
dan Šventosios Dvasios, sau
gok mus!

Tos rūšies tvarka yra viso
je etiopiečių krikščionių ka
riuomenėje, išėmus musulmo
nų dalis.

ANGLIJA AIŠKINASI DĖL 
LAIVYNO

LONDONAS, nigs. 23. — 
Italijos vyriausybė užprotes
tavo prieš Angliju dėl su t r am- 
kimo karo laivyno Vidurže
mio jūron.

Znglijos vyriausybė atsako, 
kad Italija už tai privalo kal
tinti ne Angliju, bet savo sp
audų, kuri visų laikų puola ir 
provokuoja Angliju.

iškilmingai pasitiktas. Skam
binant visų bažnyčių varpais 

• procesijonaliai nulydėtas į ka 
tedrų, o iš ten į vietos vysku
po rezidencijų, kur apsistos 
visu šio kongreso laiku.

Rytoj su iškilmingomis pon 
tifikalinėmis Mišiomis kated- 

Į roję Popiežiaus atstovas att- 
■ darys Eukaristinį kongresų.

ŽENEVįA, rūgs. 23. — Čia 
sprendžiama, kad Italijos dik 
tatorius privado paliauti su 
savo planais, kad įsiveržus 
Etiopijon ir pasiduoti T. Sų
jungos siūlomam kompromi
sui. Kitaip gi gali būt nu
traukti su jtio gražieji san
tykiai.

Dauguma valstybių diplo
matų su giliu susirūpinimu 
atsineša į visų reikalų. Kas 
žino Mussolinį ir jo atkaklų 
pobūdį, tas sako, kad jis ne
keis savo pasiryžimų ir žūt
būt įsakys sutrauktai kariuo
menei pradėti karo veiksmus 
prieš Etiopiją. Tuo būdu jis 
svies pirštinę T. Sąjungai ir 
visai Europai ir po to, Die
vas žino, kas galės įvykti.

Kaip Italija, taip Anglija 
skubiai ginkluojasi visais Vi
duržemio jūros pakraščiais. 
Čia nuolat gaunama žinių 
apie kariuomenių ir karo lai
vų koncentravimus.

ORAS
CHTCAGO TR APYLIN

KĖS. — Numatomas lengvas 
lietus; kiek šilčiau.

•irt. ■■■■
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VIENO BANKO ŽLUGIMO PASEKMES

tinę nedarbo priežastį. Girdi, nedarbas gim
sta iš pelnų sistemos, paremtos darbininkų 
išnaudojimui. Kad nedarbu panaikinti, tai 
pirma, girdi, panaikink dabartinę tvarkų. 
Tada panaikysi nedarbu. Girdi, taip Sovietų 
Sųjungoj padaryta.

Dievas ir Depresija
Kun. Daniel A. Lord, 8. J.ipresija savaime yra blogas ir spaliai nesunaikinu eivilizaci- 

’ baisus siaubas, kurį žmogus jos dvasių kaip nuolatinis tu-

KUN. KARALIAUS PREMIJUOTAS VERTIMAS

Taip, tai taip. Rusijoj nauju tvarka ir. 
nedarbo ten nėra. Bet ta tvarka paremta 
vergijos pamatais. Kur tik vergija yra bu-' .
vus, ir kur tik ji tebėra, ten nedarbo nėra. &^kai nesuprantamas.

Vertė A. P. Sandys

AukMinkojis pasaulis mi silpnieji ir daroininkai. 
Visas dalykų stovis buvo vi

dalies
O kiekvienos dari,i,.„.kas, kurs tik turi „yri- i istorijoje grūdų sandėliai dar 
kų protų, hori, kad būt įvykinta tokia sų- ^a*P nebuvo pilnutėliai kaip 
tvarka, kur nebūtų nedarbo ir kur darbiniu- tuomet. Bet, šaka sandelių vy
liai nebūtų vergai. rai ir moterys krito iš bado.

____ ________ Balies iždas buvo aukso pn-
I r ALŲ A KVIEČIA LENKIJĄ PALAIKYTI 

JOS PUSĘ
kimštas, bet bankos užsidari- 
nėjo kulkos greitumu. Dirb
tuvių sandėliai suvedė savo . 
mantos sųrašus ir rado, kad balsu, kai nėra.
jose buvo perteklius, bet žmo-

sutvėrė ir iki pat jo smulk- rtų perteklius. Dievas v#enas 
menų padarė. Išdidus, savimi tik žino kus būtų įvykę jei 

1 pasitikintis, atsparus, visatu- ših lėbavimas, vadinamus ge- 
rįs žmogus gavo savo progų rasis palaimų laikas, būtų dar 

, pavaldyt. Dievas atsiliepė į užsitęsęs keletu desėtkų me- 
... žmogaus kvietimų dvikovon tų. Juokinga pamanyti, kad, 

Žiūrėjome kaip galingosios ir, žlnogus greįtu laiku pate- būk turtinga šalis būtinai tu- 
tautos stelbė niažasias, kaip j į8^orjjO8 didžiausiame, žvė ri būti doringa arba stiprioji
didžiosios korporacijos apsvai rj§kiausiame pasauliniame ka- šalis. Kaip tik priešinga, 
gintos ištroškusių didesnio pe-1 1 * r •| re ir katastrofoje. Pirklystė, tada žinomo pa-
8įas Patėmijote, kalbant apie de- šaulio, plaukė Kartaginos ra-

Baisioji bedievybės Šmėkla, PresiJ^ pasakėme, kad “de- nkosna ir ši truko turtais, kol 
nusipenėjusi žmonių dėl IMe- P^siJa savaime yra blogas ir jos širdis supuvo, išslpusda-

Yra sakoma, kad nėra to blogo, kurs ne
išeitų ant gero. Ne visada taip yra. Bet kad 
kartais taip atsitinka, tai liūdija šis ypa
tingas istoriškas įvykis.

Pirma Amerikos depresija prasidėjo 1819 
metais. Tais metais St. Louiso mieste užsi
darė vienas bankas, kuriame laikė savo pi
nigus kapitalistas Muses Austin. Jisai tu
rėjo švino kasyklas. Jo bankui bankrutavus, 
bankrutavo ir jis. Tųsvk nuo depresijos nu
kentėjusieji keliaudavo j dar neužimtas že
mes. Tariamasis Muses Austin sumanė kraus
tytis į pietus į dabai tinę Texas valstijų. Tą
syk ta valstija buvo dalis Meksikos. Bet toje 
didžiulėje valstijoje tegyveno apie 3,(KM) me- 
ksikonų ir jų sodybos driekėsi nuo San An- 
tonio į pietus iki Rio Grande.

’ Meksikos vyriausybė mielai leido ameri
kiečiams apsigyventi ir kolonizuoti Texas. 
Pats Muses Austin mirė 1821 metais, bet 
jo sūnus Stephen tęsė tėvo darbus.

Tuo tarpu Meksika gavo nepriklauso
mybę nuo Ispanijos. Texas turėjo plačias tei
ses ir amerikiečių kolonijos daugėjo ir di
dėjo. Amerikiečiai buvo patenkinti. Bet po 
10 metų ispanas Santa Abna dumanė ameri
kiečiams atimti teises ir pats norėjo pasi
skelbti Texas diktatorium. Tada Stephen 
Austin 1833 m. išvyko į Meksikos sostinę 
ginti Texaso teisių. Ten jis laivo įkaitintas 
ii- laikytas kalėjime du metu. Tuo tarpu San
ta Auna varė savo darbų. Sugrįžęs Austin 
1835 m., rado savo tautiečius sumišime — 
jie tarėsi ai pasiduoti diktatūrai ar prie

šintis. Po dviejų savaičių pasklido žinia apie 
tai, kad artinasi Meksikos kariuomenė pri
versti amerikiečius pasiduoti diktatūrai. Ta
da Stephen Austin išleido proklemacijų, šau
kiančių visus vyrus prie ginklo. Prie San 
Jacinto Meksikos ir amerikiečių kariuomenes 
suėjo. Meksikonai buvo supliekti. Amerikie
čiai paskelbė Texas nepriklausoma su Sam 
Houston, kaipo prezidentu. Taigi šįmet suei- 

. na lygiai 1(M) metų, kai Texas pertraukė ry
šius su Meksika ir ta proga rengia iškilmingų 
paminėjimų.

1845 metuose teksasiečiai nutarė prisidė
ti prie Jungtinių Valstijų ir buvo priimti. Jš 
to kilo ginčai tarp Meksikos ir Jungtinių 
Valstijų ir sekė karas. Tas karas baigėsi 
tuo, kad Jungtinės Valstijos laimėjo nuo Me
ksikos žemes iki Pacifiko — New Mexico, 
Arizona, Nevada, Califomia, VVashington.

Tai mat kokios buvo anų laikų depre
sijos pasekmės ir prie ko vedė ypatingai 
vieno banko žlugimas.

Šiais laikais nuo depresijos nukertėju
siems žmonėms nėra kur pabėgti, nėra naujų 
žemių. Bet šių laikų žmonės yra žymiai pa
kitėju1 ir nėra abejonės, kad į tokias žemes 
jie neitų laimės ieškoti, jei jų ir būtų.

Viena iš gerų šių laikų depresijos pase
kmių yra tai bankų depozitų apdraudos įve
dimas. Tame sąryšyje eina ir spulkų sufede- 
ralizavimas. Galima sakyti, kad depresija 
pagreitino prohihicijos jianaikini 1114. Sočiai 
Security aktas yra depresijos išdava, bet tas 
aktas dar nėra tikras. Taigi šiokių tokių ge
rų išdavų turime ir iš šios depresijos.

Italija kviečia l^enkijų palaikyti jos pu
sę ginče su Abisinija.

Italija žino, kų daranti. Italija nori už- nepirko. Gudriausi ir pa
kariauti Abisinijų. Todėl ji žino, kad jos tų traukianti pardavėjų apgar- 
planų gali remti tos tautos, kurios pačios simmo metodai neišsėiuė pir- 
yra grobikės. l>*ukų tauta yra viena biau-
riausių grobikių ir svetinių tautų smaugi- 
kė. Todėl iš tokios tautos ir galima tikėtis nai,lV link, kur galėjo savo 

uždirbtus pinigėliu

KODĖL RUSIJOJ NĖRA BEDARBIŲ

baisus siaubas”. įsidėmėkime 111a ir laukdama suvargusios 
šitų dalykų. Gaila pažiūrėt, Komos ateiti ir ištuštinti jos 
kad yra daug žmonių, kurie iždus ir šventoves. Indijos no- 

Bedievybė pajuokė Dievų, pa-, neatmetė Dievo, Jam visados bobai (Indijos didžturčiai )bu 
tarnavo, kurie nekaltai ken- vo turtingesni ir geriau nu- 
čia. Tas dalykas neišvengia- siteikę už Kroesų (Lydijos ka 
mas. Visi žmonės kenčia, kad ralius ir tuo laiku turtingiai, 
šalies vadai savo šalį nupul- sias), kuris sugebėt nesugel 
dino. Mes esame surišti, su- tų įsivaizdint šių na bobų tur-t 
jungti socialiniame gyvenimo tus. Klivas - Clive, (anglų ge- 
sųryšyje. Tadgi, jei mes tole- nerolas 1725-1784. Jis sutvė- 

Supratome iškarto, kad nors į ravonie jų vadovavimų, vai- rė britų-indėnų imperijų) ka-

vo neapykanta ir savystovu- 
mu, šaukė tuščiu neapykantos

kėjų pinigus iš kišenių, bet 
dar pagreitino jų žingsnius

saulio Sutvėrėjų ir penėjo ma
žuosius nekaltuosius vaikelius, 
nesubrendusius jaunuolius ir 
klystančius darbininkus savo 
šlykščia, gašlia literatūra. 

Aukštumai ir žemumai
grobikiškiems žygiams pritarimo. sunkiai usaurnius

Italijos kvi.-limę lenkai laiko už garbę. I klK>1’'l“"l,> i P»-1dži* tUrime “ toleruoti ir Sį' buv0 ‘“‘"‘f8
" * “ ' ' • - - nupuolimų. ‘............. . ................. L, stvtuose imbrikuose arba tie-1. . . . . , ,

Savi gerbianti tauta turėtų t,, laikyti įžeidi- . b#nko apytuif.itts j •>“«» ««g» skęstame
; * I giliausiam sielos skurde. Pa-
dozes.mu.

SUMAŽĖJO GIRTŲ VAŽIAVIMAS
Visuose amžiuose nebuvo

matėme, kad nesukūrėme nau
jo meno, tik padirbome elek-

tiek valgio ir tiek alkstančių, papirosų, gėrimų ir
keiraiŠių rūšies knygos kaip’ tiek turtų ir vargo, tiek ofisų, Respublikonu kongresmonaa Hess buvo . . . .... ». ,. 1r ‘ 1 ir mažai norinčių juos užimti,griežtas prohihicijos priešininkas. Kai ėjosi j 

prie prohihicijos atšaukimo, tai jos šalinin- i 
kai šaukė ir baugino, kad tada padidės gir
tų važiavimas automobiliais ir padidės ne
laimės. Kongresmenas lless tyrinėjo praėju
sių šešių metų girtų važiavimų automobiliais. 
Tyrinėjimus parėmė 324 miestų valdiškais 
rekordais. Pasirodė, kad tuose miestuose a- 
reštų už girtų važiavimų 1928 metais buvo 
24,996. Tai buvo metai, kada “noble experi- 
inent” buvo griežčiausia vykinamas.

tiek puikių krautuvių ir maž-
tik Sinclair Lewis’o pajuo
kiančios ir pašiepiančios kny-

Vienas komunistų laikraštis primena

Palaimingi — bet nedžiaugs- 
mingi

Ners nekaltieji kenčia kar
tu su nusikaltusiais ir ištiki-

reivis, pergalėjo šių nabobų 
paauksuotas uniformų kariuo
menes ir padalino jų žemes. 
Tvirta, kovojanti bet vargin
ga Venecija valdė Adriatikų. 
liet, turtingoji, prabangų pil-jnieji kenčia su niekšais bėgė . ,... . ... .. . j'na Venecija nupuolė. Pcrga-dziais, reikia suprasti, kad <. * . „

traškančių pirkti, tiek užartų gOs ir, Uršulės Parrot purv 
laukų be javų, tiek daug gu- įr gaį|Uino pilnos knygos. i\e- 
driausių patarimų ir surami- j,uvo kitokios filosofijos, Kaip i
n ančių pažadėjimų nuo vanų. 
Tuo tarpu pasekėjai išsisklai
dė baimėje ir panikoje.

Tuščia

Maldaujančios darbininkų 
duonelės nuolatos vingiąvo;

Po 1928 metų girtų važiavimas pu tru- dirbtuvės pradėjo iškabas ant •
pūtį mažėjo kasmet. O žymiai smuko 1932 
metais, kuriais areštų tebuvo 19,351. Tai bu
vo metai, kada visuomenė įsijudino į kovų 
prieš prohibicijų.

New Yorke girtų važiavimas sumažėjo 
33 nuoš. j ■ i -

Probibicionistų pranašystė neišsipildė.

VOKIETIJOS SUSISKALDYMAS

Jau pasirodė spaudoje žinių apie tai, kad 
Bavarijoj esųs susektas sankalbis atsimesti 
nuo Vokietijos ir paskelbti nepriklausomy
bę. Jei tam judėjimui ir bus pastotas kelias, 
tai bus tik tam kartui. Bavarija ir kitos Vo
kietijos katalikiškos dalys, matyt, tariasi nu
sikratyti Berlyno nacių valdžios. Tų jų ju
dėjimų, žinoma, remtų Prancūzija ir kitos 
Europos viešpatijos.

Jei Vokietijos katalikiški kraštai atsi
mestų, tai tada sinnenkėjusi Vokietija nebū
tų pavojinga Europos taikai.

VOKIETIJOS NACIŲ DŪKIMAS

durų ‘Nereikalinga pagalbos’. 
Turtingi virto beturčiais, ir 
beturčiams prisėjo duonos pra 
syti. Vadai, kurie prižadėjo 
sutverti dangų žemėje, stebė
josi savo dievaičių negalia ir 
Karaliaus Mido magiško pa
lytėjimo pranykimu.

Taip, šie vadai pirmiau pi'R» 
šė Dievo prasišalinti iš jų tar
po. Jis ir pasitraukė. Ar bu
vo kiek užjaučiančios ironi
jos Jo Dieviškose akyse, ka
da matė žmogų griebiantį sa
vo be vertingų auksui, saikuo
jantį supuvusius grūdus, su 
viltimi ir despreacija dar kar
tų beskaitant savo bevertiškus 
šėrų paliudymus T Ar Dievas 
užjautė žmones pagaliau, ma
tydamas dirbtuves darant sa
vo mantų apyskaitas raudona
me rašale! Dieviškosios akys 
matė paskutiniuosius vakary
kščius vadų prižadėjimus ir 
jos pilnos rūstybės žiūrėjo į 
tuos vadus, kurie buvo pri
žadėję užimti Dievo vietų ant 
visados.

Klaipėdos Krašto seimelio rinkiniams ar
tinantis, Vokietijos naciai neriasi iš kailio: 
kolioja, žemina, plūsta lietuvų. Grųnna jai 
ginklu.

Seimelio rinkiniai įvyks rugsėjo 29 d.
Lietuviai ne pirmu sykiu girdi vokiečių 

barbariškas koliones ir jų piratiškus grųsi- 
nimus. Atsimename jų dūkimų Klaipėdos vo
kietininkų išdavikų bylos metu. Tųsyk irgi, vargšui buvo gerai. Bet, įneš 
visaip jie niekino Lietuvų ir jai grųsino. <iauK ko negirdėjome ir nej>a- 
Lietuvos karo teismas, vienok, savo padarė.
Tada vokiečių it alkanų vilkų staugimas ap
tilo. *

Aptils jie ir po Klaipėdos aeiraelio rin
kimų.

Iš šešėlių
Kol juokimasis buvo jaukus 

ir lenktynės greitos, tada ir

tik: “Greit praturtėt ir nusi
pirkt prabangų, patogų dviei*. 
meiliems asmenims naineų 
Park arba kokioj kitoj žymioj 
gatvėje. Nebuvo kita pareiks-i 
ta mintis, kaip tik ta moro- 
niška, šiurkšti kino kalbamų-

stebėjome. Depresijoj gimė ir 
iškilo baisūs siaubai, kuriuos 
visai nepastebėjome. Matėme 
kaip šaltasis baisus pavydas 
užviešpatavo ant viso pasau
lio didžiojo biznio; stovėjome

depresija yra Dievo siųstas 
pasaulio išgelbėjimas nuo vi- 

,1 siško nupuolimo ir prapuoli- 
j mo. Ne joks dalykas taip at

letą tapo ne savo priešų snifl- 
įgių, bet savo teitų pilnumu 
ir ištvirkimu.

(Bus daugiau)

jų paveikslų žvaigždžių kalba 
ir vadovėlių tuštinguiiias ir 
niekšingumas. Nebūta kitokios 
muzikos kaip tik afrikoniškos 
barbariškos, ištvirkimo ir ko
vų muzikos.

Tada, pasitraukę { Salį, sa

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS neaišku yra, kodėl kaikurie 
----------- žmonės skridimui taip atkak-

Labų dienų! Antras skridi- Jiai puolė Altass komitetų ir 
baime supratome, kad ir mes, 'mas, kaip jau girdėjote iš po- niekino lakūnų.”
kurie prižadėjome Kristų my- perų, įvyko ir---- nepavyko. Jonas Romanas pašnekėjo,
lėti ir sekti, veik įsivėlėme < i Lituanika II, kurių navynos kad jis džiaugiųs išlošęs betų. 
šį pasaulio kvailumų ir darė-garsino, kaipo teknikos ste- Į F. Yaikasas: “.... O kū
me tuos dalykus, kuriuos ki- j būklas, lakūnas Vaitkus, dėl 
tos tautos su didžiausiu ma- • stokos gazolino, buvo privers 
lonumu atliko, bet kurie vi-' ta nuleisti airišių žemėj. Die
gai priešinosi Kristaus moks
lui. Mes atydžiai klausėmės 
Gundytojo kalbų* “Visus ■ išliko gyvas, 
šiuos dalykus tau atiduosiu, 
jei parpuolęs mane pagarbiu- 
si“.

vui dėkui, kad nusileidimas 
įvyko laimingai, kad lakūnas

Paskutinėmis dienomis aš 
šnekėjau, visi šnekėjo, net 
pats Altass šnekėjo, kad skri- 

Po jo vadovyste žiūrėjome s|į rudenį per mares yra di-
į pasaulio turtus ir garbę. 
Veik kniupščia pagarbinome

delis rizikas. Kai pernai ir 
šįmet buvo skridimų sezonai,

kapitalistus, diplomatus, lite- |aį lakūnas Vaitkus turėjo 
ratus, mokslininkus, kino žvm-( iaukti> ba tai žio> tei to aro. 
gždes ir darbininkus, kurie . pianui trūko. O kai atėjo ru- 
nukrypo nuo Dievo karulys- jduo ir durniai užėjo ne tik 
tės, kad nusipirkus naujų, ne
atsižvelgiant į kainų, pasau
lio karalystę.

Vos ne vos išgelbėti

ant marių, ale ir ant žemės, 
tada jau aroplanas rėdi ir — 
lakūne Vaitkau — skrisk!

Kad skridimas nepavyko ir 
aroplanas liko sugadintas, vieDepresija, kaip žinome, at

vyko laiku. Dievas, istikrųjų i nu balsu reikia apkaltinti skri
buvo geras ir gailestingas da 
leisdamas šiai depresijai įvy
kti. Bet Dievas nebuvo depre
sijos priežastis. Pasaulio val

dinio bosus. Jei per rudens 
štunnus lak. Vaitkus perskri
do okejanų, tai vasarų, kada 
būna skridimų sezonas, jis, jei

dovai ilgam laikui Dievų ls- būtų turėjęs Lituanikų rėdi 
skyrė iš pasaulio ir neleido skridimui, izi būtų ir Kaunu

rie netikėjo Mr šmeižė skridi
mų nuo pat pradžios, aš ma
nau, kad jie prasižengė prieš 
visuomenę ir savo tautų.”

J. Rūta: “.... Ale kaip 
sau nori, brolau, kurie nieki
no skridimų, tai pasirodo, 
kad jie kvailai darė.”

B. Bruknis: “__  Kuru
sakė, kad neskris, tai aš id 
niau, kad jie turi supuvusii 
nugarkaulius.”

,M. Tarutis: “___Man at
rodė, kad jau pervėlu skristi. 
Ir aš ne vienam sakiau, jei 
skridinių atidės kitiems me
tams, tai geriau padarys.” 
(Bravo, Taruti 1 Ir aš taip 
sakiau. Prop. Kamp.)

“Razumniausiai ” betgi pa
šnekėjo Jonas Kaledinskas, 
3224 S. Halsted St.: “ .... Da 
bar tai jau ištikro uždaro vi
siems BEPROCIAMS GER
KLES” (mano pajuodinta — 
prof. Kamp.)

Iš tų šnekų dabar gaut pa
sidaryti tokių rokundų: ku
rie šnekėjote ne taip, kaip na
vynos šnekėjo ir darė, pav., 
per du metus gudbajus rūni- 
jo, o aroplanas skridimui bu
vo dar negatavas, ir tam pa
našiai, jūs esate didžiausi 
griešininkai tautos ir visuo
menės, esate su supuvusiais 
nugarkauliais, kvailiai ir, pa-

pasiekęs.jame gyventi. Dievui buvo pa 
rodytos savo sutverto pašauir žiūrėjome kaip žvėriška ko-

inpeticija, konkurencija tų pa- durys ir Jis liko laukan 
vydų stiprino. Akimis išvertę ! išmestas. Tenai bestovėdamas

nizacijų, o vokiečių — vienas, nacių sąra- ' tėmijome kaip ištvirkimas ta- •J**’ .^r^° ^ni.on^ 
šas. Prie nacių prisidėjo ir socialistai, !rP« turtuose, kurie meiliai su- «^iai beklaidziuojancių 

• • • 1 žavino mūsų jaunuolius ir jau-

Klaipėdos seimelio rinkimai įvyks atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 29 d. Paduota 8 
kandidatų surašai. Iš jų 7 yra lietuvių orga-

Lietuvoj šįmet linų derlius yra dvigubai
“klerikalams” ' aimę prisiminti apie pama- didesnis, negu pernai.

Dievas depresijos nesutvėrė 
nuoles. Regėjome kaip sunkiai Jis nubaudė sutelkda-
buvo gniaužiami, sutriuškina-j»in visiškų liuosybę. De-

Lak. Vaitkui išskridus, na- 
vynų pisorius Bulaw sakos 
apėjęs desėtkus lietuvių ir 
prašęs, kad jie kų nors jam 
pašnekėtų. Kai kurie šitaip
pašnekėjo:

Kastas Sabonis: “Tik man įgalios, bepročių gerklės!
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Dėl Klaipėdos Rinkimų

Klaipėdos Kraštas, apimų.s 
2442,8 klm. ploto žemės su 
426 ketv. kilometrais vande
nų, bendrai 1090 ketv. mylių, 
turi tik 150,000 gyventojų; ta
čiau naudojasi plačia autono-

III Seimelis 1930 m. gavo 
lietuviškų balsų 17,7 nuoš., o 
lietuvių atstovų — 5.

IV Seimelis 1932 m. gavo 
lietuviškų balsų 18,2 nuoš., o 
lietuvių atstovų — 5.

Faktinei daugelis lietuvių
mija (savyvalda), kurių, tam būdavo išrenkami atstovais ir 
kraštui 1924 metais davė di- kitose partijose, tik jie beve- J 
džiosios valstybės (Anglija, lijo vokiečių klausyti negu lie- 
Prancūzija, Italija ir Japoni- tuviško krašto interesus ginti, 
ja) ir Lietuva, kaipo to kraš- Čia tas ir būdavo įvairių ne
to iš anksto numatytas suve-, susipratimų priežastis. Vokiš- 
renas. Reiškia, Klaipėdos Kra kos krypties atstovai bevelijo 
žto savyvalda yra užtikrinta
tarptautiniu aktu, kuris vadi
nasi Klaipėdos Konvencija

“DRAUGO” RADIO KONCERTAS 
Sekmadieni, Spaliu (Oct) 13 d., 1935

Išpildys Pagarsėjęs 
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

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

“Vokietija apsiima pripa- Kas yra buvęs Lietuvoje ir 
žinti patvarkymų, padaryta ypač Klaipėdos Krašte negalė- 
per Aliantus, liečiantį kai-1 jo nepastebėti, kad vokiečių 
bamas teritorijas Ir ypač į teisės kaip Klaipėdos Krašte,

klausyti Berlyno pageidavimų 
ir todėl nepakęsdavo tokios 
Direktorijos, kuri matė, kad 

(Memel Convention). Klaipė-; Klaipėdos Krašto ateitis ir
dos Krašto gyventojai turi tei
sę rinkti į Seimelį 29 atsto-

e
ais. Klaipėdos Krašto adrni- 
Istratyvinė valdžia yra Di- 
ektorija, kuri priklauso Lie
tuvos Prezidento skiriamam 
Gubernatoriui; tačiau sulig 
konvencijos, Direktorija turi 

gauti Seimelio pasitikėjimų. 
Reiškia, kokis yra Seimelio 
sųstatas, tokis turi būti ir vi
so Klaipėdos Krašto Valdžia, 
— Direktorija.

Jau pradedant 1925 metais 
yra buvę keturi Seimelio rin
kimai. Dabar 29 rugsėjo {vyk
sta penkti rinkimai. Nors lie
tuviai Klaipėdos Krašte yra 
didžiumoje, bet nėra taip tvi
rti tautiškai susipratę ir su
siorganizavę, kaip tenykščiai 
vokiečiai. Todėl Seimelio rin
kimai visados buvo tikros va
ržytinės tarpe vokiečių ir lie
tuvių ir betgi vokiečiai rinki
mus laimėdavo; laimėdavo y- 
pač dėl to, kad jiems visokiais 
būdais padėdavo užnemontM- 
čiai vokiečiai.

Didelios reikšmės rinkimuo
se turėjo ir tas liūdnas fak
tas, kad daugelis klaipėdiečių 
ūkininkų (laukininkų) turėjo 
nelaimės tapti Vokietijos ba
nkų skolininkais.

Štai koks yra Klaipėdos 
Krašto sųstatas gyventojų tau 
tybės atžvilgiu, sekant ne lie
tuviškos, bet vokiškos statis
tikos žiniomis: patys vokie
čiai, per 500 metų neįveikę 
lietuvių klaipėdiečių suvokie
tinti, turėjo pripažinti, kad 
sulig 1905 metų visuotino gy
ventojų surašo visame Klai
pėdos Krašte lietuviškai kal
bančių buvo 68,035 arba 48,3

»
uoš., gi vokiškai kalbančių

,2

gerovė paeina iš Lietuvos Res
publikos. Ištikro, pavyzdžių, 
menkutis Klaipėdos uostas 
prieš Didįjį Karų, tik dešimtį

W-G-N radio stotis. Prie Chicago Tribūne dangoraižio pastatyta nauja W-G-N 
radio stotis, kainavusi $500,000. Stotis publikai atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 
2 vai. popiet kasdien. (Acme Photo)

“Klaipėdos Kraštas buvęs Vo- 
metų pabuvęs Lietuvos vai- kietijai išvogtas ir kad ta va
džioje, išaugo į pirmaeilį Bal
tijos jūros portų. Kyla klau
simas, ar klaipėdiškiai ir per

gystė (roberry) buvo legali
zuota per Tautų Sųjungų '. 
Jei pats Vokietijos viršlnm-

šiuos ateinančius rinkimus ne- j<as tokiais žodžiais rado ga 
susipras? Ar jie kaip pirmiau jįnra apibudinti Klaipėdos I 
išsigųs Berlyno grųsinimų ir ; klausimų, tai lengva suprasti, i 
aklai pasiduos triukšmingai kaip elgiasi eiliniai Klaipėdos
vok iečių propagandai ?

n.
Klaipėdos Krašto seimelio 

rinkimai, kurie įvyksta 29 die 
nų šio rugsėjo mėn. netikėtai 
įgijo tarptautinės reikšmės. 
Panašių rinkimų, kaip matėm, 
buvo jau keletas; tenai ir čia, 
rodos, nieko nepaprasto netu
rėtų būti. Tačiau dėl ateinan
čių Klaipėdos rinkimų nepa-> 
prastai subruzdo vokiečiai kai 
mynai; tais rinkimais gyvai 
domisi Didžiosios Valstybės; 
suprantama, kad tie rinkimai 
negali ir Lietuvai nerūpėti.

Nuo Boettcherio, Neumano 
ir Sasso bylos laikų vokiečių

agitatoriai.

Čia tenka prisiminti seno
vės istorijų, kuri nusako, kad 
tų kraštų XIII amžiuje nuo 
Žemaitijos atplėšė ne kas ki
tas kaip kryžiaus ženklu pri
sidengdami vokiečiai; gi ne
tolimos praeities (1919) doku
mentai parodo, kad Klaipėdos 
Kraštų vokiečiai prarado pa
sirašydami Versaliaus sutartį, 
kurios 99-me posme pasaky
ta; “Vokietija atsižada Did
žiųjų Valstybių (Aliantų) nau 
dai nuo visų teisių ir titulų 
prie teritorijos (toliau eina 
tos teritorijos, Klaipėdos Kra-

propaganda prieš Uetuvg y- 8tu aprašymas)”.
Tiesa, Versaliaus sutartisra pasiekusi milžiniško laips

nio. Propagandistai - vokieti
ninkai per radio, per parodas 
ir slaptais būdais dažnai per
šoka paprasčiausio padorumo 
rybas. Jie dažnai mėgsta lie
tuvius kolioti ir Lietuvų pra

buvo nugalėtiems vokiečiams 
padiktuota, tačiau priežastis, 
dėl kurios Aliantai atskyrė 
Klaipėdos Kraštų nuo Vokie
tijos, visiems yra labai gerai 
žinoma: jį buvo pareikšta Au-

vardžiuoti barbarišku ar azia- kS<'iausios Aliant« Tar>'bns P' 
tišku kraštu; neapseidavo be rmininkos M- Clemenceau se 
langų daužymo ir kitokių kri-
minališkų veiksmų, už kuriuos 
kai kam tekdavo kalėjimo ra
gauti. Prie to viso Berlyno vy
riausybė sugalvojo piktų eko
nominį prieš Lietuvų spaudi
mų, neįsileisdama Lietuvos že
mės ūkio produktų. Galų ga-

,566 arba 50,8 nuoš.,' kitų le ir pats Reicho viešpats ne- 
,261 arba 0,3 nuoš., o išviso iškentė ir prabilo. Jo 15 rug- 

140,852 gyventojų. Taip tai sėjo pasakytoje Neuremberge
rodo valdiškoji vokiečių sta
tistika. Tačiau vokiečių dva
sininkų 1912 metų metraštis 
duoda žymiai kitoniškų vaiz
dų: lietuvių būta 71,810 arba 
51,9 nuoš., vokiečių būta 66,- 
719 arba 48,1 nuoš. Tat negali 
būti abejonės, kad lietuviams 
visame Klaipėdos Krašte pri
klauso bent 52 nuoS. didžiu-.8
ma; tas lietuvių nuošimtis y- 
ra beabejo gerokai pakilęs 
(iki dviejų trečdalių) šiais lai 
kais (1935 m.). Tik pačiame 
Klaipėdos mieste lietuviai y- 
ra mažumoje ir sudaro tik a- 
pie 30 nuoš.

Betgi keturių seimelių rin
kimų išdavos buvo tokios:

I Seimelis 1925 m. gavo lie
tuviškų balsų 6,0 nuoš., o lie
tuvių atstovų — 2.

H Seimelis 1927 m. gavo lie
tuviškų balsų 13,4 nuoš., o lie
tuvių atstovų — 4.

kalboje ryšium su ateinančiais 
Klaipėdoje rinkimais, nesigai
lėta grųsinimų Lietuvai ir už
gauliojimų Aliantų ir Tautų 
Sųjungos adresu. Tarp ko ki
to ten buvo pasakyta, kad

fiMUNUOTI
UCTUMM

IR GlfeCtMC

kančiais žodžiais (Imant an
gliškų tekstų):

“the region in ąuestion has 
always been Lithuanian; the 
majority of the population 
are Lithuanian in orlgin and 
language; the fact that the

cause the status of the Li
thuanian Territory is not 
yet determined”. 

lietuviškai:
“kalbamas kraštas (t. y.
Klaipėdos) visados buvo lie 
tuviškas; krašto gyventojų 
didžiuma kilmės ir kalbos 
atžvilgiu lietuviai; faktas, 
kad pats Klaipėdos miestu
kas yra didžiumoje vokiš
kas, nepateisina to krašto 
palikimų vokiečiams, ypač 
dar ir dėl to, kad Klaipė
dos uostas yra Lietuvai vie
nintelis išėjimas į jūres. Y- 
ra todėl nutarta, kad Klai
pėdos miestas ir apylinkė 
turi būti perduota Alian- j 
tams, nes Lietuvos status 
nėra dar išspręstas”.

Taip buvo pasakyta 1919 
metais. Todėl yra visiškai ai
šku, kad Klaipėdos Kraštas 
buvo nuo Vokietijos atskirtas 
atvirai, o ne “išvogtas’*, nes 
tas kraštas buvo ir yra lietu
viškas. Aliantai tuomet nema
tė jokio reikalo net plebisci
tui, tat jokio pažado vokie
čiams ir nebuvo dubia.

Tokiu tai būdu Klaipėda 
atsidūrė Aliantų rankose. Vė
liau, kai Aliantai vilkino Klai 
pėdos Krašto perdavimų Lie
tuvai, tai 1923 metais klaipė
diškiai lietuviai sukilo ir pa
reikalavo, kad originale Klai
pėdos nuo Vokietijos atskiri- 
mo idėja būtų įvykdyta, taip 
kaip Aliantų 1919 metais ža
dėta. Taip ir buvo padaryti

kiek tai liečia gyventojų pi
lietybę”.
Tokie tai yra objektyvūs 

[Klaipėdos “pavogimo” ir ‘va
gystės legalizavimo’ faktai,

m.

Kai prieš Lietuvų kurstoma> 
kad būk “vokiečiai Klaipėdos

■ .... .. ............... Krašto per keletu metų kan-
pilnų legalę teisę Klaipėdų pe-1kinami (?) vien dėl to, kad 
rduoti Lietuvai, neatsižiūrėda- jie yra vokiečių tautos žino

taip ir visoje Lietuvoje yra 
100 nuoš. respektuojamos ir 
lojalūs vokiečių kilmės pflie- 
čiai yra net aukštai gerina
mi. Kaune vokiečiai turi net 
savo gimnazijų, kuriai vyriau
sybė net pašalpų duoda, kada 
Vokietijos pusėje gyvenų lie
tuviai neturi nieko. Klaipėdos 

(Tęsinys 4 pusi).

mi, ar buvo ten lietuvių suki
limas, ar ne nes Versaliaus su
tarties minėtame 99 posme y- 
ra dar taip pasakyta:

nes ir dėl to, kad jie nori ii 
likti vokiečiais; kas su jais 
elgiamasi pikčiau negu su pra 
sikaltėliais tik dėl to (?) kad

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintii

“ Germany undertakes to ac- jie yra vokiečiai”, — tai no-į?) DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU ( 
cept the settlement made roms - nenoroms tenka prisi- į 
by the Principal Allied and minti neumanininkų ir sassi-
Associated Powers In re- 
gard to these territories, 
particularly in so far as

ninku bylų, kuri visam pasau
liui betgi parodė, kad Lietu
va negali toleruoti išdavikiš-

ASMENIŠKŲ PATARNAVI-1 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ' 
čionai.

concerns the natiouality of kų veiksmų, kurių tikslas bu- 
the inhabitants”. vo Lietuvos suverenumų Klai-

Lietuviškai: I pėdos Krašte panaikinti.

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasi

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

WHOLBRAI.fi! 
Gazolinas. Keroslnas 

Pečiams Alyva šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė.

pavydale Klaipėdos Konven
to^ itself is in great part i cįjOs. Aliantai, perduodami1 
German would soverergnty, ! Klaipėdų Lietuvai, pasielgė lo 
particularly in vlew of the j gįngai įr teisėtai, jie turėjo 
fact that the port of Memel |______
is the sole niaritime outlet 
for Lithuania. It has been 
decided that Memel and the 
neighhouring region should 
be banded over to the Allied 
and Associated Powers he-

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mlftko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir GlrSno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir r#*». komitetai.

>84 pusi. su 88 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA 11.60. siu
nčiant paSlu S1.06.

Reikalaukite;

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.
J

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

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 j- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu Jūsų organai fllpnl tr di,
> jaučiatės senu. priimkit NUOA-TONR 
I — tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų Ii 
vyru per paskutinius 45 metus NU 
GA-TONE priduoda naujos sveikam. 
Ir sustiprina nusilpnėjusius organus

NUGA-TONE yra vaistas kur) kle 
kvlenas nusilpnėjęs arba liguistas ss 
niuo tilrStų vartoti. Jie padarys klek 
vieną sveiku Ir tvirtu Parslduodi 
visose valstlnyčtose. Nepriimkite pn 
vaduotoju, neg joks kitas < alstas ne 
ruivadims NUGA-TONE

Nuo užkietėjimo Imkit- UOA-RO1 
Idealu Lluiisiintoia viduriu ?5. I

60o

DON’T

NEGLECT 
A COlo

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNAD1Š1US, Sav.

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

šaltis krūtinėj gali pavirsti j su 
ūkią ligą. Tankiausiai malonus, 
(tildantis Musterole greit atlei'džia 
ŽaltJ. Musterole NliRA tiktai 
rnoatls. Jis yra ‘oounter-lrrltant’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijoną per 25 
metus. Trijų rūSių. Rekomenduo- 
(amas daugeh'o gydytojų tr slau 
iftil Visose vaistinėse

I I

J

EMIL DENEMARK, INC
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100

WHOLBRAI.fi


rr"\ 24 d., 1935

Prof. Z. Žemaitis

Lietuvių Tautos Paskirtis

(Tęsinys) (toiiis buvo pukantrus, toleran-
(». Taigi matome, kad lietu- tingi. Lietuviai pagonys svel- 

vių tauta praeity ir dabarty niui globoju pavergtuosius kri- 
energingai vykdė ir vyklo pa kščionis (gudus, rusus) ir ta- 
grindinius savo paskirties už- du, kai iš kitos pusės krikš- 
davinius — prievol s. Kokius ' čionybės vardan lietuviai ba
gi uždavinius ji stato tautai vo naikinami ir žiauriausiai 
ateičiai, ir ar tauta išgalės žudomi. Lietuvių tautos su- 
juos vykdyti! kurtoji milžiniška valstybė,

Pirmiausia, elementarinė jos atsirėmusi Baltijos ir Juodų- 
pa skirti s ateity — išlaikyti sa- ją .jūrų, gražiai taikiai buvo 
vo gyvybę. Trumpai apžvelg- \uldoma. Tautos genijns tam 
toji praeitis teikia gana gara- sukūrė didelį teisyną;, garsųjį 
ntijų, kad tauta čia pilnai iš- Lietuvos Statutų, kurio galė- 
'tesės: išsilaikėme, esame gyvi j0 pavydėti kai kurios ir se- 
ir būsime toki ateity. niau- istorijoje figūravusios 

tautos.
Artimesnioji lietuvių tautos 

praeitis kupina jos vaikų did
vyriškų pastangų gelbėti tau
tą, šviestis ir šviesti savo bro
lius. Apie tai byloja turtinga 
mūsų tautos pranašų ir vete
ranų. mirusiųjų ir dar tebe
gyvenančių, istorija. .Jų iš pi
rmos pažiūros kukliose, bet 

junta artimųjų žmonių globą, Pasiaukojimo ii artimo mei- 
ineilę, pats išmoksta mylėti l^s kupinuose darbuose slepia- 
artimą, pamilsta savo šeimos daugiau moralinės verty- 
papročius, tradicijas; išmoks-^8’ a auLlėjamųjų ele-
ta vertinti žmonių santykius. nientų, negu didžių, dažrtai la- 
Žniogus augęs be šeimos įlaž- ’,ai kruvinų, užkariautojų ai- 
niausia visą gyvenimą junta *)tt technikos bei ka-
savy kaž kokį trūkumą. Pašte Pital° laimėtojų trrukšnrrnguo

iš mūsų nedraugu pusės j>a- 
sigirsta kai kam nusiminimų 
keliančių balsų, kam esu rei
kalinga mūsų tautos gyvybė. 
Mūsų atsakymas: pirmiaus'a 
mums pati ms. Tauta juk yra 
išplėstoji šeiniu. Pilnutinis 
žmogus gali susiformuoti ir sv. 
bręsti tik šeimoje: joje jis iš
moksta kalbėti, mintyti, pa-

D K A tT G A S

Pražydo po 17 metų. Gėlių mėgėja Carvl McClelland 
(Chicagoj) džiaugiami pražydusiu gėlės vazų (vazonu). 
Ši gėlė pirmą syk pražydo pp 17 metų. (Acme Photo)

DEL KLAIPĖDOS 
RINKIMU

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Krašte, kur, einant Konvenci
ja, viešose įstaigose ir mokyk
lose privalo būti lietuvių ir 
vokiečių kalbos lygybė, — vo
kiečiai tebesinaudoja Žymio
mis pirmenybėmis lietuvių są
skaitom

Neureinberge dar buvo vie
šai įdarytas Lietuva? prie
kaištas būk Lietuva ryšy su 
ateinančiais Klaipėdos rinki
mais laužanti Konvencijos nuo 
status. Tam priekaištui atre
mti prisimintina Lietuvos Pre 
zidento pareiškimas, duotas 
Associated Press atstovui Pa
langoje; -prezidentas pasakė, 
kad “negali būti abejonės, bet 
kokie patvarkymai kuriuos 
Lietuvos Vyriausybe manytų 
reikalinga eventualiai daryti, 
bus padaryti griežtai prisilai
kant Klaipėdos Konvencijos’’

į’CALL EOR MR. BINGO*

fOLKS A.«e (*VUCK TOO 
DAJRKi FOCGtVlKK, --

THKN UčT NDO 31R0S &O euįKT 
0(0 LWIKX»1

S

Kugpiūčio mėnesy yra pa
skelbta “Vyriausybės Žinio

-------  —----------------------------------------------------------- 1 se” Lietuvos Seimo rinkimų
gose žmogus turi atkristi į pavergtosioms tautoms ir net i įstatymo pakeitimas. Tie pa
kažkokį primityvumą —ir at- : sudaro pavojų visuotinei tai- keitimai panašiai taikomi ir -------------- -------------J
krinta. Jo papročiai tampa į kai. Mes anaiptol nenorime pi- K,aipgdoe Kraštui. Tai yra',—------—---------- ------------------------------------- . "T“--------, ---------------

keisti, šiurkštūs, dvasiniai in- ršti mūsų tautai kaž kokio y- tejggs atžvilgiu naturalis da- i kaimyninėmis valstybėmis, saitai reikia budėti ir nepa-
teresai siaurėja; jausmų pa- patingo mesijanizmo. Mes tik •, . T_: tvirtintu kad '.kiekvieną ginčą ar nuomonių liaunamai stiprinti lietuvišką

lynas. Jei nas urnų, gkirtu,u^ del tarptautinrų pa- atsparumą.
se triumfuose. Pratinti savo 
vaikus gerbti, pamilti tokius 
arbus iv sekti jais, reiškia — 
išugdyti juos morališkai aukš
tai vertingomis asmenybėmis.

Lietuvių tauta, kaip mato
me, gali ir turi tai padaryti 
ir čia yra jos svarbi paskir
tis, svarbi jai pa/iai ir visai 
žmonijai, kuriai turi rūpėti,

beta, kad tam tikras ryškus 
liūdesio atspindis nuolat lydi 
našlaitėlius ir pamestinukus, 
augintus be motiniškos meilės; 
kituose, šiurkštesnio būdo in
dividuose, liūdesio atspindžius 
pakeičia keršto ir žiaurumo 
debesėliai.

Lygiai negerai turi jaustis
žmogus be tautos, kaip pla- Rad j<>g nflriaį _ tautog būt|J 
tesnės šeimos, kurioje formuo
jasi žmogaus asmenybė. Visi 
gerai žinome, kaip nelaimin
gas ir visiems svetimas jau
čiasi kiekvienas mūsų, atsidfl-

saulis ima tenkintis tokiais I reiškiame įsitikinimą, kad žmo | rįnkimų pakeitimai ar kiti 
dalykais, kurie anksčiau būtų gų žmonijai išsaugos ir grą- 
buvę laikomi laukinių žmonių žins ne didžiosios, bet mažes- 
pramogomis: boksai, visokios niosios tautos ir valstybės, 
nenaturalės rungtynės, dabar- tad Lietuva ir čia turi gražios 

progos suvaidinti vieną žyme-tinė laukinė muzika ir kitos 
stačiai beprasmės pramogos, sniųjų vaidmeniu.
Tokių žmonių masės lengvai Tam ji turi daug palankių 
duodasi bet kur nukreipiamos sąlygų, glūdinčių dalinai tau- 
net

sižadėjin.ų vykdymo, ar tai 
Vilniaus byloje ar Klaipėdoskurie Lietuvos veiksniai ne

suderinami su Klaipėdos Kon .. .
Konvencijos, Lietuvos v ynau-vencijos esme, tai toki daly- d ................ ' ,., , ... .„ ,. rn . I sybe yra pasiryžusi įsspręstiką tegalėtų išspręsti Tarptau-į J J J £. . ® . Hagos Tribunole, lo tribūno-
lo sprendimai jau dvejais at-

Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministeris iš Tautų Sąjungos

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius,

Washington, D. C.

LIETUVIAI DAKTARAI:

v,,ai, į,^ Lietuvos

t prieš jų pačių interesus, tos dvasioje, dalinai susida-! lr',nin(kS Ženevoje iškilmingai 
Tiesa, greta to iškyla kai riusiosc gyvenimo sąlygose. Pure*škė visam pasauliui, kad

GYDYTOJAS It CHIRURGAS
4140 ĄltCHER AVENUE
'Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakaro

RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANal 0402

Lietuvos vidaus ir užsienio iki-kurios neskaitlingos stiprios Lietuviuose iš prigimties yra 
sveiki ir morališkai vertingi, asmenybės — kapitalo aris-j stiprus individybės jausmas.

7. Mūsų tauta neskaitlinga, tokratai, sumanūs įmonių ve-! Jis, deja, dažnai padaro juos 
jos sukurtoji valstybė kukli dėjai, masių vadai. Tačiau i žmonėmis, linkusiais peštis ir 
ir nesvajoja ateity tapti ko-1 žmonija vis dėlto eina ne ta ; dėl mažmožių, nesugyvena- 
kia imperija. Tad ar gali joje linkme, kad pati, visa mase, mais, bet tai jau kraštutinu

mai. Lietuviai pasižymi gilia 
jausmų kultūra, gavusia sa- 

asmenybėg išugdymui? Ar ne jįu> kad tik iš to išaugtų pa- vo išraišką gražiose, nielodin- 
laugiau teikia tokių galimu- ykiros puošnios gėlės. Jos te- gose, lietuvių labai niėgiamo-

. • | v . »»• • X U v v IVUVl IZUllt V 1OU llllACV
ręs svetimam rašte. Visi ap- !sUsidarytį pakankamų sąlygų, moiuliškai smuktų, menkėtų, 
hnkos žmones jam sve imi, jis ljaĮankių visapusiam žmogaus sutiktų tapti lyg ir kokiu me
nejunta jiems jokių pareigų 
ir tokių apystovų verčiamas 
dažnai virsta šaltu, savanau
džiu užkietėjimu, jei tik jo ne
šildo ugnelė meilės toli liku
siai tėvynei ir jos žmonėms. 
Tad lietuvių tautos ateities

mų didžiosios tautos ir vals
tybės? Yra tokių hypotėzų ir 
teorijų.

Tačiau tikrovė rodo ką ki
ta.

ndencija, rodos, yra kita: nuo 
lat kilti, tobulėti, sąmonėti vi
su frontu, visuose savo na 
riuose.

Tikrovė mus mokina, kad

se dainose, gražiuose, plačiai 
pasklidusiuose tautiniuose or
namentuose audimų raštuose, 
gėlių, darželių pamėgime ir 
pan. Mūsų tautoje daug pa-I • X* * vvlf-n Ali -J- niuo muMua, . UU11. 1UIIMI IttUlUJU \iuui; pa-’^tL ZTinnJ l>idŽi°S',W“ l“Ul0S,! Pilnesnėm, ir nmra. ' vnrume, stipru, sveiko kon-

kieti savo vaikus, ugdyti juos • kain lemr- r*. A ,siyoese gyvenimas, Kaip ivnf, bskai vertingesnems asmeny- servatizmo jausmas, einąs da- 
vai pastebime, sumecbanėjo. kėnis išaugti geresnes, ar bent j rniai ranka rankon su mokė- 
Žmogus ten virsta kaž kokiu neblogesnes, sąlygas teikia jimu pasisavinti ir moderni- 
menku danteliu milžiniškoje mažesnės tautos ir valstybės, nės kultūros pradus, atmetus

sąmoningais, dorais, jautriais 
ir ryžtingais, žodžiu pilnuti
niais žmonėmis.

Lietuvių tauta turtinga au
klėjamaisiais elementais. Visa 
jos praeitis — tai ištisa epo
pėja atkaklių kovų su gamta 
ir su žmonėmis dėl būvio, bet 
syki ir garbingų kovų bei lai
mėjimų. Lietuviai ir žiauriau
siais senovės laikais nepasižy
mėjo ypatingu žiaurumu. Su 
nugalėtaisiais elgėsi papras
tai žmoniškai, pavergtoms tau

mašinoje ir pats sumašinėja, Į riegu didžiulės. Didžiosios su
vis tiek, ar jis dirbs fabrike, mašinino, sumaterialino žmo- 
ar valstybės valdymo apara- visuomenę, tautą, — grę- 
te ar net visuomenės darbe. . sįa SUmechaninti ir visą žmo- 
Jis išmoksta greitai ir tiks- n,j^ jęas į0 geka, baugiu
liai atlikti vienintelį nesudė
tingą veiksnią ir ją kartoja 
diena dienon, metų metus. Ai
šku, kad jo visa psichika il
gainiui turi suinenkėti, subie- 
dnėti, atbukti. Tokiose sąly-

jos netikrus vaisius. Didinga 
ir kupina gražių nuopelnų ži
loji lietuvių tautos praeitis, 
ryškiomis ir kilniomis asme
nybėmis šviečia mums tauti- 
nio atgimimo pranašų ir vete
ranų gadynė.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis

ir pamanyti. Laimė, jau daž-, 
niau ir daugiau pasigirsta ba
lsų, keliančių dvasios protes
tą prieš tokį šiurkštų materia
lizmą. Žmonija i»siilgsta ir 
toliau labiau pasiilgs žmogaus. AKIŲ GYDYTOJAI:

Lietuva čia turi Ir gali pa- xių akių. Ekspertas tyrimo a- 
tarnauti žmonijai, išsaugoda- kią ir pritaikymo akinių

25 METŲ PRITYRIMO

Pritaikyme akinių dėl viso-ma nesumeelianintą, pilnutini 
žmogų, kaip ji per amžius rū-^ 
pestingai išsaugojo šiaudinėje' 
pastogėje savo sielą. Tai tvir
tindami nesijuntame esą koki

Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš fanatikai ir nelaikome Lietu- 
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, vos kažkokiu žmonijos Mesi- 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- ju, kaip kad savo laiku len-
ss bažny{io8e Amerikoia kai huv° ,,erei""nk'' ,e-

DR. JOHN SMETANA

Kaina audekliniais viršais 6.5c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

nams ir visam pasauliui Lietu
vos lojalumą sutartims.

Nežiūrint į propagandos vė-
sulą, Klaipėdos rinkimai į- 

litiko, pagrindas yra griežtas vyks k lwiitiški vfjai apri|1|S.
ir lojalus tarptautinių pasiža įįyo tarpu lietuviams nedera 
dėjimų pildymas ir pasiryži- i sielotis ir įsivaizduoti padi- 
mas taikingai sugyventi su 'dintą pavojų; bet ramiai ir

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI;

Ofiso Pnone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0703

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0257
Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1811 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 8o. Arteelan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLŪŽIS ;
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 3 vakaro

Seredo] pagal sutarti t

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.: PROspect 6876
Rez. Tel.: HEMlock 6141

Rezld.: 2515 W. 69th St.

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

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

Tel. CANal 6122 i

DR. S. BIEŽIS !
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
22OL W. Cermak Road
Valandos 1-—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal s irta n*. J 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868 \

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 4 *th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2248

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo l-I; nuo 6:80-8:30
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS <
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0686

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

___  S lubos
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS:

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tai. YARds 0994 
Raa.: Tai. PLAsa 1400

Valandos:-
Nuo 10-11 v, ryto; 1-1 Ir 7-1 a. v.VedtUomla ana II Iki U Stena 4

Ofiso; Tol. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMlock 6234

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., ir Fėtn. 10-9 vai. 

2147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Faned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GKOvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAf 
GYDYTOJAS ir CH1RURGJ

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliojo pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

nkišku niesijanizmu, jiems lie
tuvio (!) Taujėniškio - To- 
wianskio sukurtu. To liguis-1

DR. CHARLES SE6AL DR. MAURICE KAHN
OPTOMETRISTAS

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

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

to mesijanizmo nenatūrali sė-dl2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
i i j i-,i j . . ’ vai. vakaro. Nedėliomis nėra Nuo ,l11 11 r3rto> nuo * ,k* ♦ kla daugelio lenkų dvasioje » o po pietų ir nuo t iki «.->o v*i,j , Jx._ . T _1-s 7 skirtų valandų. Eoom 8. mvo. N«J«uomia nuo i« uu įa

Ehonfl CANal 0523davė skaudžių vaisių Lenkijos valandai dlang

Tol. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas’ OFISAS IR REZ. ®
2519 West 43 r d Street

Valandos: Nuo 9 Iki 16 rytaU — 1
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
IŠVAiM MOKYTIS
WATERBURY, Conn. — 

kompozitorius Aleksis šiomis 
dienomis atsisveikino su sa
vo sūnumi Norbertu, kuris iš
vyko j Notre Daine universi
tetų, mokytis. Nežinia dar, ku- 
suorganizavo Norbertas. Pa
grojo ir annonikonistai Pigi
mas ir Markevičius, kurie mus 
prie kiekvienos progos palik 
ksmina. Vakaro vedėju buv^ 
jaunasis Vincas Klimas, Stu
dentu Organizacijos kp. pir
mininkas. Kalbėjo kun. Gra- 
deckas ir Kripas, adv. Balan
da. d Kailis, P. Lazdauskas 
ir koa'.p. Aleksis, o ant galo 
Norbertą-* Natalija Plangiūtė 
rių n.ckslo šakų Norbertas pa 
si l inks. Šliejama, kad advoka
tūrą.

trų, kuri kas savaitę griežė 
į per radio ir Vale universitete 
ir \Vomens’ Professional amt 
Business Associ&tion of Wu- 
terbury, visokioms pramogoms 
\Vaterbury, Ansonijoj, New 
Britain, Danbury ir k. Turi 
taip pat nemenkų balsų. Kaip 
ir jo tėvas, visuomet darbš 
tus ar tai teatruose, ar prie 
studentų, ar prie Šv. Vardo 

i draugijos. Visir linkime jam 
kuogeriausio pasisekimo.

DASH D1XON
DO7 AND DASH ARE HELD 
HELPLESS ON A LARGE DtSC 
BV A POWERFUL FDRCE IN 
THE INTERtOR OF THE 

ADOSIAN CRART

By Dean Carr

THERE’S 
DANGER AHEAD.«<d

JI

Sužinoję tai jo prieteliai su
rengė atsisveikinimo vakarę 
Holy Name kambariuose. Su 
sirinko iki 1(X) prietelių. Grie
žė Young Melodians’ lietuviu 
W1XBS radio orkestrą, kurių 
nuo susirinkusio būrelio įtei
kė dovanų. Jaunasis Aleksis 
buvo labai susijaudinęs. Va
karėlis baigės šokiais.

N. Aleksis yra dar jaunas, 
bet gabus. Yra buvęs lligh 
Sėbool debating clubs ir la
bai gražiai pasižymėjęs. Vedė 
Young Melodians radio orkes-

Oakville lietuvių biznierio 
garažninko S. Zdanio sūnus 
Švažu vo į Mt. St. Mary’s, Ern
ui itslmrg, Md., morkytis į da- 
ktaus. Jisai ilgų laikų darba
vosi su studentais ir studentų 
kuopa linki jam viso gero. Jo 

| tėvai turi gerų biznį. Pernai 
1 pasistatė moderniškų garad- 
žių. Geri lietuviai ir pavyz

dingai gyvena (Net turi pa
pūgų, kuri tik lietuviškai kal- 

įba ir supranta).

Jaunasis Zdanis yra nemen- 
i kas basketbolininkas ir inuzi- 
i kos mėgėjas.

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Itugs. 29 d. — Šv. Mykolo 
parap.

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

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap.

Spalių 20 d. — Šv. Pranciš
kaus parap., Indiana llarbor, 
Ind.

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

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa
rap., Spring Valley, III.

Lapkr. 3 d. — 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. įA. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

pai pabuvę pas motinėlę, kuri 
gyvena Waterbury, paskui iš
vyko į New Yorkų. atidaryti 
kitiems metams savo Little 
Snack valgyklų, netoli Fiftt 
Ave. Linkime pasekmių bizny.

Šiomis dienomis apsivedė 
lietuviškos porelėrs: R. Ka- 
cergis su Pauliukonyte, Y. Da 
nisevičius su M. Bartkaite, P. 
Gramauskas ir 1. Mtškeliūnio 
nė. Visoms linkime kuogražiau 
šio sugyvenimo.

IŠ ANSONIJOS

“Draugo” Radio Valanda

TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 
Iš WEDC {1210 kilocykles)

ti vaterburieeiai delegatai: 
d-ras M. Aukštakalnis ir kun. 
Kripas. Seimas Įvyks spalių S 

I ir 9 d.d.

Lenkių sąjungrečių seimas
Vakar Chicagoj prasidėjo A- 
merikos lenkių katalikių mo
terų sąjungos seimas. Atsto
vių suvažiavo iš 22 valstybių

Seimas vyksta pačios sąjungos 
bute 1309 N. Ashland av. Tę
sis iki šeštadienio.

i Pašautas politikierius. Neži
nomas asmuo prie pat sesers 
namų: (>144 So. Maplewood 
av., pašovė 15 vardus komiti- 
menų, rep. Edvardų J. Arend- 

I tų, 40 m. amž.

A. j" A.
AUGUSTINAS
VARDAUSKAS

Mirė rugsėjo 21 d. 1985 m., 
2 vai. ryto. sulaukęs 24 metų 
amžiaus. A. a. Augustinas gi
mė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tetą Jadvygą Krikftlonavlčlonę 
ir jos šeimą, dėdę Joną ir dė
dienę Antaniną Vardauskus, 
pusseserę Eva Kraug, Konstan
tiną ir Grasildą Burkauskus, 
pusseseres Oną ir Adelę Jano
nis, kun. Joną Kliorj, krikSto- 
tėvą Mykolą Tanunevicz Ir jo 
šeimyną ir gimines: Lietuvoj 
taipgi paliko giminių.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioj, 718 W. 18th St. Lai
dotuvės Įvyks penktadieni, ru
gsėjo 27 d., 16 koplyčios 11:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į gv, Ka- 
zimieio kapines.

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

Nuliūdę; Teta, IHslč, Dėdienė. 
Pusseserės, Ona Zalana vlčaltė Ir 
Giminės.

latldotuvėms rūpinasi Ona 
Zdanavičaltė.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Hkudas. Telef, MONroe 337 7.

A. f A
ONA GUDAUSKIENĖ
(Po tėvais Gudinaitė)
Mirė rugsėjo 22 d. 1935 n>., 

8:15 vai. .ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo Iš Marijampolės 
apskričio, Veiverių parap., Vei
verių kaimo. Amerikoje Išgy
veno suvirš 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdllne 
vyrą Tamošių, 3 sūnus: Tamo
šių. Vytautą Ir Motiejų; dvi 
marčias, 3 dukteris: Marijoną 
Datkūnh nę tr žentą Antaną. 
Domicėlę, Oną Morby tr žentą 
Orant, 3 pusseseres: Magdele- 
ną Juozaitienę, Elzbietą lUzal- 
tlenę tr Kiiturtną Navickienę, 
pusbroli Vincą Gudiną Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
«S23 Ho. Wrtem Ave. laido
tuvės Įvyks trečlRdlenJ, rugsė
jo 25 d, Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta Į Gimimo P. 
švč. Marijos parapijos bažny
čią, kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kaplnaa.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us- rnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Hflnfls, Duk
terys, Marčios, žentai. Pusse
serės, Pusbrolis Ir Giminės.

laidotuvių direktorius H. P. 
Mažeika- Telef. YARds 1138.

Išvažiavo mokytis ir kitas 
jaunuolis E. Ragis į George- 

I town (jėzuitų) universitetų. 
Jag antri metai jis ten moki
nasi. Ed. gabus atletas ir vie
nas mūsų basketbolininkų žvai 
gždžių. Jisai lošė su L. Vyčių 
komanda ir pasižymėjo. Jo šei 
niyna buvo surengus išleistu
ves, kuriose dalyvavo Ed. prie 
lėliai ir kun. Gradeekas su 
Kripu.

Jė studentu veikimo
Po atostogų, vėl pasirodė 

savo kambariuose mflsų stu- 
dentai-tės. Buvo pirmasis mė
nesinis susirinkimas. Kalbėta 

j apie veikimo programų. Mėne 
sinius susirinkimus laikys kas 
antrų mėnesio sekmadienį 1:.3C 
vai. popiet savo kambariuose

Nutarta įsteigti lietuvių ka 
lbos kursus. Tai bus kas tre
čiadienio vakarų 7 vai., stu
dentų kambariuose. Kursai pra 
sidės spalių mėnesy. Kun. Kri- 

! pas kviečia viso Waterburio 
1 studentus ir studentes ir Ri
tus, kad ir ne studentus, lan- 

i kyti kursus. Kursai visiems 
dykai. Girdėjom, kad kun. Ka 
rlonas iš New Britain Bristo- 

j ly, o kun. Gauronskas Bridge- 
porte mokins lietuvių kalbos. 
Visi lietuviai turėtų laikyti 
pamokas.

Svarstyta ir Bowling Ra
telio dalykai. Ir šįmet turėsi-

me studentų bovvling league. 
Visi kviečiami prisidėti.

40 valandų atlaidai
Šv. Juozapo bažnyčioje 40 

valandų atlaidai bus rūgs. 29, 
30 ir spalių 1 d. Klebono pa
reigas einąs kun. Gradeekas 
stropiai darbuojasi, ir yra pa
kvietęs daugiau negu 20 sve
čių kunigų. Visi nuoširdžiai 
kviečia pasinaudoti šių dienų 
atlaidų proga, Dievo gausio-, 
mis malonėmis.

40 valandų atlaidams bus 
i jau parvažiavęs ir gerb. kleb. 
kun. Valantiejus.

40 valandų atlaidams komp. 
Aleksis chorą mokina komp. 
J. Žilevičiaus mišparus.
žodis dėl lietuvių ne vienybės

Rašiau apie gražius vater- 
buriečių lietuvių darbus, ku
rie juos kelia, o nežemina. Bet 
prisieina žodis pasakyti ir apie 
blogąsias puses. Turiu minty 
svajotų lietuvių dieną 300 m. 
Connecticut valstybės sukaktu 
vių proga. Toji Lietuvių die
na turėjo būti šį mėnesį. De
ja, sužinojau nuo aid. Bend- 
lerio, kad jos nebus. Kodėl t 
paklausiau. Jisai nenoromis 
atsakė, būk lietuviai neremią

užtektinai. Lietuviai, kame 
priežastis?

Lenkų turime mieste tik sau 
jelę, o jie šauniai pasirodė. G 
lietuviai, kurie turi net kelis 
miesto valdžioje atstovus ir 
vieną iš geriausių vardų visa
me Waterbury ir Conn. val
stybėje — atsiliko!

Bet dar nėra vėlu. Imkimės 
darbo.

Lankėsi Watvrbury

Pas Dubauskus lankėsi sve
čiai: adv. Gailius su žmona iš 
Boston ir Kavaliauskai iš Cle- 
veland. Džiaugėsi vaterburie- 
čių įstaigomis ir pačiu mies
tu.

Naujas darbuotojas

Mūsų bažnyčioje pirmą kar
tą pasirodė naujas Kristaus 
vynyne darbuotojas, kun. Jo
nas Vosylius, S. T. B., marijo
nas, kuris dabar užima anglų 
kalbos profesoriaus vietą lie
tuvių kolegijoje, Marlanapoly. 
Jaunas ir energingas. Mėgsta 
sportą ir nemaža laiko pra 
leido mūsų bowling aiieyse. No 
lėtume jį matyti dažniau savo 
tarpe.

Pasitaikė užsukti pas prie- 
telį ir gerą pažįstamą kun. 
Kazlauskų. Viskas ten eina 

i geryn. Bažnyčioje prie alto
riaus naujas kylimas. Dabar 
dažoma bažnyčia ir klebonija. 
Parapijonai išvien veikia su 

; savo klebonu.

Kun. Kazlauskas pasakoja, 
kad norima bažnyčių ir kle
boniją nudažyti prieš ketur- 
dešiintę, kuri prasidės antrą 
sekmadienį spalių mėn.

Sveikinu Ansonijos klebonų 
ir visus parapijonus. Vieny
bėje galybė!

Į Darbininkų Są-gos seimą, 
Worcester, Mass., yra išrink-

Iš atostogų grįžo broliai Ka 
zys ir Antanas Račai. Trum-

INVESTIGATE

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
----------o----------

Didžiausia paminklų dirbtuvė ' 
Chicagoj

-------- o--------
Suvirs 50 metų prityrimo

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

taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

I. J. Zulp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių ftąlygos 

>EPublic 8340

"EŽERSKIS IH SŪNUS7
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam IJctuvIAkns Bonos Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Oash 
Visokio* RUIea Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų Irtu

IOI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
kantinėj k

The modern method 
of Hair Beautification 

Through Color
Your personai appearonce is
important. Analyze yourtelf
cold-bloodedly. K your hair
is drab and uninteretling, or
streaked with grey — Clairol
iii Professional wom«n can-
not afford lo look passe.
Keep your hair young and
beautiful looking with Clairol!
M.ll tklt <••••« vilk • lkrw»l«<k 
■trand oi v.ot holr and «• wlll *raat R 
and ratam H, aantpald, «Mi aar ».«»■• 
■aadallaat lot • CLAIROL tmataaal.

KVIRLY KINO. C.nmhaM
RAM K A UTY OIMLD
IM-1M WmI Matomai. Maw York Ory

Mani

AM
Ory.

i. F. Eudeikis 
ketautoz ir Sūnūs

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 174L—1742

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

I. Lutomis
S. P. Mažeika 
A. Masalskis
A. Plikus
I. F. Radaus

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Pasisekė ir Nepasisekė

Dvejus metus ruoštasis ant- j ti, nurimo, gi visuomenė sulau- 
rasis Amerikos lietuvių trans- kė dvejus metus lauktų žtnių, 
atlantinis skridimas, pagaliau kad skridimas įvyko, 
vykinamas. Kai kurių skridi-! Jei skridimo organizavimas 
mo organizatorių pasikėsini- užtruko du syk ilgiau, negu 
mas pasinaudoti lietuvių pa- buvo pramatyta, jei visuome- 
trijotizmu bei duosnumu so- nei antrasis skridimas atsėjo 
cialistų biznio palaikymui ir du syk brangiau, negu buvo 
kai kurių jų asmeniškam pa- išsyk tvirtinta, tai čia kaltė 
sipinigavimui galiau prilipo tų, kurie antrųjį skridimų pa 
liepto galų. Kuomet po pirmų kreipė į socialistų rankas; ne , 
prisiruošimo metų ir po pir-| be to, kad būtų be kaltės tie
mų išleistuvių jie atidėjo skri
dimų. antriems metams, tai 
daug kas tuomet nesuprato ti
krosios neskridimo priežas
ties. Tačiau, kuomet praėjus 
rudeniui, žiemai, pavasariui ir 
vasarai užėjo kitas ruduo, o 
skridimas buvo neįvykintas, 
visuomenė gi buvo teramina
ma vaikiškomis iš mėnesio į 
mėnesį pakartojamomis pasa
komis, tuomet visuomenėje pa
sitikėjimas organizatoriams vi 
siškai dingo, ir iš visų kraš
tų pasipylė protestai ir reika
lavimai, kad būtų baigta ko
medija, kad nesusilauktų tra
gedijos. Ir visuomenės sptt«- 
dimas išdavė vaisius: po ne
vykusių socialistų dienraščio 
pamokslų apie kantrybę, po 
piemeniškų išsikoliojimų ad
resu reikalaujančių žodį išlai
kyti, socialistai nustojo ke/<-

skridimo komiteto nariai, Ku
rie gyveno svetimu protu, i 
skridimo organizavimų nesigi
lino ir sutiko kad patsai skri
dimo priruošimo darbas būtų 
socialistų kontrolėje, gi ne sc 
cialistai komiteto nariai teli
ktų papuošalu komitete.

Dienraštis “Draugas”, ku
ris daug prisidėjo sukelti skri
dimui kapitalų ir neatleistinai , 
spyrė organizatorius, kad skri
dimų įvykintų, dabar, tam 
skridimui jau vykstant, džiau 
giasi, kad lietuvių visuomenės 
pastangos galų gale siekia ti
kslo. Ir nors antrojo skridi
mo nedovanotinas vilkinimas 
daug pagadino amerikiečių 
lietuvių vardų Amerikoje ir 
Europoje, tačiau gautoji lek
cija (Ji buvo brangi!) tebū
nie pamoka ateičiai, kad “Su 
vdniu neik riešutauti...”

Bendrųjų transferų įvedimo iškilmė. Su praėjusiu sekmadieniu Chicagoj įves
ta bendrųjų transferų tarp gatvėkarių ir viršutinių geležinkelių (eleveiterių) siste
ma. Šis vaizdas prie Lawrence ir Kimball avenues. (Acme Photo)

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
KLUBAS PARAP. SALĖJ
Susirinkimas Lietuvių na

mų savininkų klūbo, buvęs 17 
d. rugsėjo, įvyko parapijos 
svetainėje, perkeltas iš Liuo- 
sybės svetainės. Nuo šio laiko 
bus laikomi susirinkimai pa
rapijos svetainėj. Taip klū 
bas nutarė.

Susirinkimai perkelti iš pri
X. < ža<ties trūkšmų, kokie būda-

A M E KIC A’S J M O OTHES1 CIG A R ET T E

n/m/ų nu/icių

Mes nesakome, jogei Old Gold yra eleksyras jaunystės. Jie tik' yra 

geri cigaretai. Bet nei vienas nepadaro klaidos pasirinkdamas ciga- 

retus kurie suteikia jauny minčių ir kvapsnį . . . cigaretai kurie neį

rituoja. Old Gold yra tie cigaretai! Pabandykit pakelį Old Gold ir jus 

sužinosite reikšmę musų pasakymo.

! vo Liuosybės svetainėj. Atei
na tokie, kurie yra buvę klū
bo nariais, o neužsimokėję me 
tinių duoklių, ir kelia trūkš
mų. Dabar bus kitaip.

Pirmas susirinkimas buvo 
skaitlingas. Dalyvavo 57 nar
iai. Ir naujų narių prisirašė.

Išklausyta daug raportų. 
Pirmas raportas buvo apie 
paskolų, kurių nori užtraukti 
miestelio valdžia. Išdalinta pe 
ticijų, ant kurių pasirašė apie 
trys tūkstančiai žmonių ir pa
skola liko neužtraukta. Bet 
nežinia ar ilgai.

Kitas raportas buvo apie 
šalygatvius, jų pataisymų. Ku 
rie turit apgriuvusius solyga- 
tvius, kreipkitės į komisijų, 
kuri nurodys, kur reikia tuo 
reikalu kreiptis. Šalygatviai 
bus pataisyti dykai, tik reiks 
už nu džiugų užmokėti. Komisi 
jų sudaro; J. Rimdžius, 49 
Avė. ir 14 St., adv. L. K ižas, 
1515 So. 49 Avė., J. Berta- 
šius , 1513 So. 49 Ct., A Po
cius, 4930 W. 14 St.

Public Service Co. žada su 
klūbu kooperuoti kas link nu- 
mušimo gazo ir elektros kai
nų, Ir tuo dalyku kreipkitės 
į tų pačių komisijų.

Kurie turit prakiurusias 
vandens dūdas jos bus patai
sytos dykai, tik kreipkitės į 
biznierių Riengžių. Jis visi
ems suteiks informacijos.

Jei keno yra seni gazo mi- 
leriai, tegul praneša. Bus nau 
ji sudėti. Tai tokie klubo nu
tarimai.

Bejė, kurie trūkšmus daro, 
tai irgi turėjo susirinkimų, 
kad reikia šaukti masinis mi
tingas ir nubausti tuos, kūne 
perkėlė susirinkimus į para
pijos svetainę. Nei vienam kl
ūbo nariui nepatartina eiti į 
tokius trflkšmadarių susirinki 
mus. Iš jų tik vienas yra klū
bo narys. Konstitucija sako, 
kad narys per šešis mėnesius 
neužsimokėjęs yra suspenduo
tas ir neturi balso, o neužsi
mokėjęs per metus, būna iš
brauktas. A. Valančius.

I tam susirinkime pasirodė, kad 
I visos Š. K. A. rėmėjos gra
žiai darbuojasi Centro pikni
kui, kuris įvyks rūgs. 29 d., 
Vytauto darže.

Šiuo rėmėjos atsišaukia į 
visus ciceriečius ir bulvariš- 
kius prašydamos talkos, t. y. 
paremti tų piknikų, kiek kam 
išteklius leidžia. Rėmėjos dir
ba ne sau, bet tai įstaigai 
kuri gražiai mokina ir auklė
ja mūsų, lietuvių, dukteris. 
Taigi, ateinantį sekmadienį 
visi kviečiami atsilankyti į Vy
tauto daržų. . E. Kelpšienė.

rapijonai atsisveikins buvusi 
kleb. kun. J. Mačiulionį ir pri
ims naujų kleb. kun. Urbona
vičių. Rengiama nepaprastas 
programas.

Nusižudė. Aleksandras Sta
naitis, 54 m. amž. 4518 S. Fair 
1‘ield av., rastas namie ant au
kšto pasikoręs. Nusižudymo 
priežastis, sakoma, piniginiai 
reikalai.

, Dar nesugautas. Policija de
da didelių pastangų sugavi
mui niekšo, kuris pastaromis 
dienomis atliko penkis krimi
nalius užpuolimus ant moterų 
jų pačių namuose. Nortk Side 
gyventojai, ypač moterys, yra 
apimtos baimės.

Paštininkų seimas. Šiandie 
Sherman viešbuty prasideda 
J. A. V. paštininkų s-gos 35 
seimas. Kalbės pats paštų vi
ršininkas James Farley, gub. 
Horner, maj. Kelly ir kiti.

Nėra depresijos. Praeitų se
kmadienį arti 60,000 žmonių 
norėjo pamatyti Cubs žaidi
mų su Pittsburglio Pirates. 
12 vai. jau buvo išparduoti 
visi tikietai. Apie 20,000 at
vykę vėliau negalėjo įeiti. Žai 
dimas prasidėjo tik 3 vai. po
piet.

RADIO
DAINUOS PEOPLES RADIO 

KVARTETAS

Šiandie 7 vai. vakare iš 
stoties WGES bus transliuoja
mas Peoples Furniture kompa 
nijos “Home Lovers” ir lie
tuvių radio programas, susi
dedantis iš rinktinų dainelių, 
gražios muzikos, įdomių kal
bų ir pranešimų. Programe da 
lyvaus harmoningas Peoples 
Radio kvartetas ir eilė kitų 
talentų. Todėl, kas norite pra
leisti smagių ir įdomių valan
dėlę, nepamirškite pasiklausy
ti. Rap. XXX

REIKALINGI DARBININKAI 

Reikalingi laisniuoti Steam
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marlan Hills Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

©r.torill»r<tCo..Tn<f.

^5"lintuliuoįa ... bet niekados ne erzina

RUOŠIASI CENTRO 
PIKNIKUI •

ftv. Kazimiero įAkad. Rėmė
jų draugijos 9 skyr. nepapras-

PAGERBTAS ADV. 
DE VITO

CHICAGOIE
ŠV. KAZ. AKAD. RĖM. 

CENTRO PIKNIKAS
Beliko tik kelios dienos iki 

rengiamojo pikniko, J kurį taip 
nuoširdžiai ruošiasi Šv. Kaz. 
Akad. R-jų dr-ja. Piknikas 
bus ateinantį sekmadienį, ru
gsėjo 29 d., Vytauto darže.

Gerb. seselių Kazimieriečių 
prieteliai ir rėmėjai žino, kad 
joms pagalba labai reikalinga. 
Todėliai šis piknikas pavadi
ntas “grybų pikniku” ir pel
nas eis gražiam ir girtinam 
tikslui, kad pagelbėjus stipen
dijoms ir neturtingoms mer
gaitėms siekti mokslo akade
mijoj.

Užtikriname, kad piknike 
bus visokių “prašmatnybių” 
vyrams, moterims ir vaiku
čiams. Vaikučiams bus duoda
mi dykai “balloons”. O ga

D. DeVito, kuris šiomis 
dienomis išlaikė TU. valst. ad
vokatūros kvotimus, šeštadie
nio vakare buvo pagerbtas sa
vo giminių ir draugų šaunioj 
puotoj Burnbam Bldg. Cafe. 
Dalyvavo žymių svečių ir dau 
gelis draugų, kurie jaunam 
advokatui linkėjo daug lai
mės.

Adv. M. Marchello buvo va 
karo vedėju.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name!
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnydio® 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPubile 9600

T®’ephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir x

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4681 SOUTH ARHl.ANn AVENTTF 
Res. 8516 8. ROCKWELI, ST 
Telephone: REPubile 9728

Res. 1227 S. 50th AVĖ, CICERO 
Telephone: CICERO 5895

BIZNIFPIAI. OARSINKITBS 
•DPAlJGF”

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERUINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

I Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
APTOMOB1LE8 ACTOMOBILK8

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

Žiniu - Žineles
Garnys pas Petrulius. Dide

lis džiaugsmas Vyčių veikėjų 
Petrulių namuos, šiomis die
nomis Šv. Kryžiaus ligoninėj 
Petruliai susilaukė sveiko sū
nelio. Patarnavo d-ras Simo
naitis.

Mirė. Dievo Apvaizdos pa
rapija neteko darbuotojo. Mi
rė Aug. Vardauskas, plačiai 
žinomas Vyčių ir Šv. Vardo 
draugijų veikėjas. Buvo na
rys ir kitų draugijų bei bro
lijų. Velionis rėmė kiekvienų 
kilnų sumanymų.

Atsisveikins ir priima. Ryt 
vakare Aušros Vartų parap. 
salėj nepaprastas vakaras. Pa

BUICK ’85, 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas............ $«95
BUTCK ’85. Club Sedan au trunk. garantuotas ..................... 8825
BUICK *85. 5 Sedan 47. garantuotas ............................ .. 8795
BI'ICK '84, 5 Coupe 68. mažai vartotas, garant.................... $895
BUTCK '34. 5 Sedan 67. pulkus karas, garant......................... $995
BUTCK *88. 5 Sedan 87. tobulas, garant................................... 8495
BTTTCK '82, 5 Sedan 98. tobulam stovy ............................... 8495
RVTCK *8 2. 5 Coupe 98. labai pulkus, garant ................. 8495
BUTCK *81, Sedan 91. geroj tvarkoj............................................ $395
BTTTCK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... $ 95
BTTTCK '29, 5 Sedan 47. gražus mažas karas .......................895
BUTCK '80. 7 Limo SeM drat. ratai, eina O. K..................... 8225
CADILLAC '80. 7 Sedan. pertaisytai ........................................ *895
CADILLAC '80. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 8495
CHEVROLET '84. S Sedan. kaip naujas ............................... $495
HTTDSON. *29. 5 Sedan, bėga O. K....................... ......................... S 95
LA SALLE '81. 6 Redsn, pulki vertybė........................................ $495
LA SALLE '80. S 8edan. 8 drat ratai ........................................ 8845
LA SALLE *29. B Sedan, drat. ratai ........................................ $195
LINCOLN *20. B Sedan. labai pulkas ........................................ $195
NASH '82. B Sedan. geras mažas karas .......................... .... $295
OAKLAND '81. 2-4 Coupe, geroj tvarkoj .....................................$175
PACKARD *88, 7 Custom Sadan, tobulam stovy ..'................ $975
PACKARD *81. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis .................. $895
PACKARD *20. 7 Sedan, puikiam stovy .................. $895
PTERCE '80. 1 Coupe, labai pulkam stovy...............................$195
PONTTAC *24, 4 Durų Sedan. kaip naujas................................ $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karu priimamu ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cnawford 41OO

CRANE 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run j


