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PREM. LAVALIS NETENKA VILTIES 
ETIOPIJOS REIKALE

MUSSOLINI NUSPRENDĖ VYKDYTI 
KARO PROGRAMĄ

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ SVEIKINO POPIEŽIAUS ATSTOVĄ CLEVELANDE F. VAITKAUS LĖKTUVAS

NEPATAISOMAS

PARYŽIUS, rūgs. 24. — 
Prancūzijos valdininkai pa
reiškia, kad premjeras Lava
lis netekęs vilties, kad kokiu 
nors būdu sustabdžius prem
jero Mussolinio pasiryžimus 
Afrikoje. Iš,landytos visos pr
iemonės, bet viskas veltui, 
Mussolini nepalaužiamas.

Kad taip, tai Lavalis visą 
tą reikalu palieka spręsti pa
čiai T. Sąjungai. Sako, tegul 
ji panaudos sankcijas prieš 
Italiją. Kitokis išėjimas neį
manomas.

ROMA, rūgs. 24. — Dikta
torius Mussolini savo minis- 
terių posėdyje šiandien parei 
škė, kad jis nieku būdu ne
keičia savo plano, kad puolus 
ir užkariavus Etiopiją. Pažy* 
mėjo, kad tai yra jo galutin
as žodis, o T. Sąjunga ką no
ri tedaro.

Be to, Mussolinio vyriausy

ANGLIŲ KASYKLŲ SAVININKAI 
TRUKDO DERYBAS

TVASHINGTON, rūgs. 24. 
— Minkštųjų anglių kasyklų 
operatoriai čia vedamose de
rybose su angliakasių atsto
vais išsisukinėja priešinda- 
mies pripažinti angliakasių 
reikalavimus.

Tad angliakasių vadai pa- j 
skelbė, kad jei ir toliau ope
ratoriai laikysis tos savo i 
krypties, bus paskelbtas ofi
cialus angliakasių streikas. 
Šiandien gi yra tik darbo nu
traukimas.

IR TURKŲ KABINETAS 
POSĖDŽIAUJA

ANKARA, Turkija, rūgs. 
24. — Turkų vyriausybė daug 
susirūpinusi įvykiais Ženevo
je ir numatomu karu.

Turkijos prezidentas, sku
biai grįžo iš atostogų ir su
šaukė ministerius posėdi'). 
Bus imtasi priemonių, kad 
apsaugojus Turkijos pakraš
čius.

PRANCŪZŲ KARIAI 
ETIOPIJOJE

Prancūzų So- 
rugs. 24. — 180 
rių iš čia pasių- 
Ababa ir Derida- 
on, saugoti ten 
interesus ir val-

Paštų sekretorius Farley 
vakar Chicagoj pareiškė, kad 
respublikonų partija neturi 
progos laimėti 1936 metais.

l)ė išaiškino, kad Italija nei-’ 
davus jokių kontrpasiulvmų 
'P. Sąjungai. Italija tik sta
čiai atmetus T. Sųjungos ta
rybos komiteto pasiūlymus ir 
viskas. Matyt, tie Italijos 
k.ontrpasiulymai išgalvoti Že
nevoje, ne Romoje.

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
šiandien nusprendė, kad einan 
čiuose kivirčiuose dėl Etiopi
jos Anglija griežtai laikysis 
T. Sąjungų statutų, taip kad 
prieš Italiją būtų panaudotos 

Į statutais numatytos sankci- 
i jos (bausmės).

Anglija pareiškia, kad 
Etiopija ir Italija yra T. Są
jungos narės. T. Sąjunga ran 
da, kad Italija imasi agresy
vumo žygių prieš Etiopiją, 
nepasiduodama Sąjungos sp
rendimui. Už tad ji turi būt 
baudžiama.

ETIOPIJA NEGALI BOT 
SKALDOMA

ADDIS ABABA, rūgs. 2-1. 
— Imperatorius Hade Selas
sie, atsakydamas į Italijos 
diktatoriaus Mussolinio suma
nymą, kad Italijai turėtų tek
ti nauji dideli šio krašto pTo- 
tai, pareiškia, kad Etiopija 
negali būt skaldoma, nes ki
taip nieko neliktų patiems 
etiopiečiams.

Imperatorius sutinka išsiža 
dėti Ogaden ir įAssua provin
cijų. Jei Italija pageidauja į- 
sigvti tas provincijas, ji gali 
jas pirkti, mokėdama už tai 
ne bonais, bet pinigais. Kito
kiu būdu Italija negali ką 
laimėti.

Imperatorius turi pasiryži
mo atlankyti savo kariuome
nę žieminiam fronte. Impera- 
torienė gi pasirengus vykti į 
savo gimtąjį miestą Dessie, 
V/ollo provincijoj, kurią val
do sosto įpėdinis.

IŠEINA Iš TARPTAUTINIO 
TEISMO

ŽENEVA, rūgs. 24. — T. 
Sąjungai pranešta, kad buvęs 
U. S. valstybės sekretorius 
Frank B. Kellogg atsistaty
dina iš tarptautinio teismo 
Haagoje. To priežastis neži
noma.

Jis pats to nesako. Tik pa
žymi: “Atsistatydinu, nes to

nnoriu

Nuotrauka padalyta Šv. Jono katedros, Cleveland, ()., priešaky. Minių mi
nios sveikino ir iš geležinkelio stoties procesionaliai lydėjo j katedrą nuvykusį 
ten į krašto Eukaristinj kongresą Šventojo Tėvo atstovą Jo Eminenciją kardino
lą Hayes, New Yorko arkivyskupą. (Acme Photo.)

PAGERBTAS POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
CLEVELANDE, OHIO

CLEVELAND, O., rūgs. 24 
— įAtvykusiam čia į Eukari- 
stinį kongresą Popiežiaus at- 

! stovui kardinolui Hayes va
kare surengtas viešasis pri
ėmimas Public auditorijoj. Da 
lyvavo apie 18,000 asmenų.

Priėmime prezidentą RoOsę 
veltą atstovavo paštų depar-7 
tamento sekretorius James 
Farley. Jis skaitė prezidento 
sveikinimus Eukaristiniam 
kongresui ir Jo Eminencijai

VYSKUPAS AIŠKINA, 
KAM LAIKOMI EUKA- 

RISTINIAI KONGRESAI
• I

CLEVELAND, O., rūgs. 21. 
— Vyskupas J. Schrembs, 
D.D., taip aiškina apie Euka-i 
rištinių kongresų rengimą:

Laikas nuo laiko katalikų 
Kristaus Bažnyčia per turin
čius joje autoritetų šaukia ti
kinčiuosius, kad visi bendrai 
pagarbintų Tą, Kurs mistiškai 
randasi Švenčiausiam Euka- 
ristijos Sakramente. Vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų šie ben
dri Rusirinkimai yra pavadin
ti kongresais, kurie yra dvic- 
jopi: tarptautiniai ir naciona- 
liai (kurio nors vieno krašto). 
Tarptautiniai kongresai yra, 
jei juose dalyvauja viso pa
saulio Bažnyčia. Gi jei ren
giami tik vienam kuriam krnš 
te, vra vadinami nacionalinis 
kongresais.

Kai kas, rasi, galėtų klau
sti, kokiais sumetimais ši n 
kongresan renkasi maldinin-

t

kai iš visų šio krašto dalių ? 
Teisybė, mes galime garbinti 
mūsų Viešpatį nuosavu priva

kardinolui — Popiežiaus at
stovui. Be to sekretorius pa
sakė įspūdingą prakalbą apie 
religijos ir dorovės reikalin
gumą. Tautų valdovai, sakė 
jis, daugiausia yra susirūpi
nę vien tik medžiaginiais daik 
tais. Rūpinasi vykdyti vien 
atsiekta gerovė, ramybė ir 
laimė.

Sekretorius Earley išvyko 
į Chieago, kur šiandien jis 
sakys prakalbą paštų viršinin 
kų suvažiavime.

čiu keliu, bet tas pavienumas 
nepakankamas. Pirm visako 
mes visi esame Kristaus mo
kintiniai ir kaipo tok', priva
lome su žodžiu ir darbais de
monstruoti Katalikų Bažny
čios tiesas, lygiai ir savo įsi
tikinimus. Nerasi geresnės 
priemonės, kad įrodžius ki
tiems mūsų nuoširdumą, kaip 
bendrai iškilmingu būdu de
monstruojant mūsų karštą 
meilę ir adoraciją Karaliui 
Eukaristijoje.

Žmogus turi kūną ir sielą, 
o angelai yra skaisčios dva
sios. Angelai gali garbinti ir 
adoruoti amžinąją Meilę — 
Dievą, savo dvasiniu būdu 
Žmogus gi, kurs turi medžia
ginį kūną, negali prilygti an
gelams, negali taip kaip an
gelai adoruoti Dievą.

Ir, štai, iš to žvilgio mūsų 
Viešpats įeina į mūsų •— žmo 
nių, širdis ne tik kaipo dva
sia, bet dar ir duonos pavy- 
dalu ir tuo būdu pasilieka 
mumyse, jej esame malonėje 
ir to verti. Mūsų akys mato 
substanciją (duoną), o sielai 
tenka misterija. Liežuvis jun
ta dangiškos Duonos skonį, o

Eukaristinis kongresas šian 
dien atidarytas iškilmingomis 
pontifikalėmis Mišiomis Pub- 
materijalistines programas, 
paneigdami religiją ir patį 
Dievą. Tuo keliu negali bflt 
lie auditorijoje. Mišias pon- 
tifikavo Popiežiaus atstovas 
kardinolas. Ceremonijų eiga 
buvo transliuojama per radi
ju

Vakar įvykusios iškilmės, 
buvo įžanga kongresam

siela jaučia mūsų Viešpaties 
esimą.

Nė kokiu kitu išoriniu, ar 
vidujiniu aktu žmonės nega
li taip karštai adoruoti Die
vą, kaip kad Eukaristiniu 
kongresu — gausingu bendru 1 
tos rūšies suvažiavimu. Tad 
tania, kokiais tikslais yra da-1 
kiekvienam turėtų būt suprin 
romi šie kongresai.

12 ASMENŲ PRIGĖRĖ 
LATVIJOJ

RYGA, rūgs. 24. — Moto
rinis laivas su 25 piknikinin- 
kais smogė į tilto konkretinį 
pamatą perkase už 7 mylių 
nuo šio miesto. 12 asmenų ne 
rakdama. Yra baimės, kad jie 
prigėrė.

PRANCŪZŲ KARIUOMENE 
SOMALILANDE

TOUTjON, Prancūzija, rug
sėjo 24. — Prancūzų Somali- 
lande, Etiopijos pasieniais, 
Prancūzija turi apie 2,500 
kareivių.

IŠ Čia šiandien siunčiama 
ton kolonijon dar 800 senega- 
lesų šaulių savanorių.

Išardomas ir visos jo dalys bus 
pasiųstos Kaunan

DUBLINAS, Airija, nigs. 
24. — Sužinota, kad transat
lantinis lakūnas Vaitkus nori 
vykti į Lietuvą garlaiviu, ar 
kokiu svetimu lėktuvu.

Inžinieriai pranešė, kad nė
ra galimumo pataisyti sudau
žytą Lituanica II. Lėktuvas 
išardomas ir jo visos dalys 
bus pasiųstos Kaunan.

Lakūnas Vaitkus atsilsėjęs 
pralinksmėjo. Sako, ką gi pa

darysi, jei nebuvo lemta jam 
pasiekti Kauno, kaip buvo 
planavęs. Jis jaučiasi laimin
gas, kad išliko gyvas ir svei
kas.

Jis apsistojęs pas katalikų 
kunigą Ballinrobe. Kaip Šian 
dien žada atvykti Dublinan. 
.lis tikisi, kad Lietuvos visuo 
menė jam galbės įsigyti lėk
tuvą, kuriuo galėtų nuskristi 
j Kauną.

FER UZO SPROGIMĄ HORNERISII VĖL NORI 
ŽUVO VAIKAS KANDIDUOTI

Didelis sprogimas vakar po 
piet įvyko Gold Coast gara- 
džiuje, 1622 No. Wells gal. 
Žuvo vienas vaikiukas, 6 me
tų amž., tuo laiku ėjęs šali
gatviu. Kitas vaikiukas sužei
stas. Be to, pačiam garadžiu- 
je sužeista keletas asmenų.

Kalbama, kad sprogęs be- 
sisunkiąs iš vamzdžių gazas.

Nelaimės laiku darbininkai 
taisė didelį kubilą gazolinui.

Garadžiaus priešakis labai 
apardytas.

DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS SOLDINE

KAUNAS. — Tarp Lietu
vos aero klubo atstovo inž. 
Bulotos ir vienos vokiečių 
statybos firmos Berlyne buvo 
pasirašyta sutartis, kuria ta 
firma pasižada pastatyti per 
Atlanto vandenyną perskridu- 
siems Lietuvos lakūnams Da
riui ir Girėnui, jų nukritimo 
vietoje ties Soldinu, pamink
lą. Paminklas bus iš dviejų 
didelių granito akmenų, mo
zaikinės plokštumos ir sun
kios paminklą apsupančios 
grandinės, kuri bus prikalta 
prie marmuro stulpų. Iš Lie
tuvos bus atgabentas didelis 
lietuviško medžio kryžius. Pa
minklas turi būti pastatytas 
jau ateinantį mėnesį.

KLAIPĖDA. — Prieš Kl
aipėdos seimelio rinkimus vo
kietininkai dabar varo smar
kią agitaciją. Išvien susidė
jo net linkę į komunistus su 
dvarininkais ir sudarė vieną' 
bendrą sąrašą. Pirmaisiais 
kandidatais jame eina atsta
tytasis dr. Šreiberis, atstaty
tas apskr. virš. Baldžius ir k. 
Vokiečių “Heimatdienst” ta 
proga paskelbė pirmą savo 
agitacinį atsišaukimą.

ŽUVO 15 ASMENŲ 
ITALIJOJE

ROMA, rūgs. 24. — Du ke
leiviniai traukiniai susikūlė 
arti Nėra. Žuvo 15 asmenų.

SPRINGEIELD, III., rūgs. 
24. — Demokratai skelbia,
kad gubernatorius Horneris 
pasiryžęs iš naujo būti kan
didatu į gubernatorius.

Sako, jis tikisi, kad Tllinoi- 
so piliečiai paremsią jį, ka
dangi jis “daug gera” pada
ręs žmonėms.

NUMATOMAS NAUJAS 
EKONOMINIS KRIZIS
BOSTON, Mass., rugp. 24. 

— Harvardo biznio mokyklos 
prof. M. T. Copeland pareiš
kia, kad prez. Roosevelto Šian 
dieninė išlaidi programa baig 

•sis nauju dideliu ekonominiu 
ir finansiniu krizių. Naujas 
krizis, anot profesoriaus, kraš 
tui bus toli skaudesnis.

NIEKO APIE FONDUS IR 
APIE DARBĄ

Anais laikais Chicagoj džiu 
gauta, kad miesto majoro pa 
stangomis bus gauti iš kraš
to vyriausybės milijoniniai 
fondai viešųjų darbų vykdy
mui ir dešimtys tūkstančių 
bedarbių gaus darbo.

Šiandien apie tai nė žodžio. 
Viskas nutilo. Nežinia, kaip 
yra su tais fondais ir darbais.

ŽUVO DU ASMENYS

Du vyrai vakar nukrito 
nuo pastolo trečiajam aukšte, 
kur jie taisė mūro sieną, 
6953 So. Peoria gat.

Vienas vyras krizdamas už 
mušė šaligatviu einančią mo
teriškę ir pats žuvo. Kitas —, 
mirtinai sužeistas.

MASKVA, rūgs. 24. — 
Čia Runkiai sergąs U. S. se
natorius Lewis ima gerėti.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas gražus 
oras ir šilta; vakar popiet 
aukščiausia temperatūra buvo 
89 1.
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VAITKAUS ŽYGIS

Visi dabar kalba ir rašo apie Vaitkaus 
skridimų per Atluntikų. Tų kalbų pasiklausę 
ir raštų pasiskaitę, rasime tokį įvairumų, ku
rio apibudinimui tinkamiausias žodis yra — 
Babelis.

Norint atskilti pelus nuo grūdų, tai tas 
nėra sunku padaryti. Štai kaip tas atlieka
ma šio skridimo klausime.

►Skridimas per Atluntikų tebėra taip sa
kant-‘‘front page ne\vs”.'Žinios apie skridi
mų jaudina visų luomų žmones ir plačiausias 
minias. Kada tų skridimų atlieka lietuvis, 
tai sunku būt rasti tokį lietuvį, kurs tuo 
neįdomautų ir nesijaudintų.

Atlantiko padangės tebėra neužkariautos 
ir kiekvienas sklidimas prisideda prie jų nz- ; 
kariavimo. Garbė lietuvių tautai, kad jos Mi
nus prie to užkariavimo prisideda.

Vaitkaus užsimojimas atlikti solo skridi
mų iš Ne\v Yorko į Kaunu ir tokiu bfu*u pa 
daryti rekordų nepavyko. Bet jo žygis jau 
tuo didingas, kad jis vis gi perskrido AUan- i 
tiku. Toliau, skridimo žinovui gal pripažins, ; 
kad, atsižvelgiant į audras, kurias Vaitkus 
turėjo nugalėti, jo dabartiniai užpelnai avia
cijoj yra didesni, negu gerame ore nuskndi- 
mas į Kaunu. Nėra garbė# vyrui užguiti gu
lintį drūtuolį ir sakyti; ‘“Aš tave paniau '. 
Nedidelis už|»eliias lakūnui ideališkose at

mosferos aplinkybėse pudaryti kokį nors re
kordų. Nugalėti nutilus yru kitas dalykas, 
žinoma, plačiųjų minių jaitenkinimui ir vi
sų lietuvių entuziazmui pakelti Xew Yorko-- 
Kauno rekordas būt dauginu reiškęs.

Tai viena antrojo lietuvių Trans-Atlan- 
tinio skridimo pusė.

Antra dalyko pusė yra tai to skridimo 
rengimo liūdai.

Pirmojoj klausimo pusėj ypatingo nuo
monių skirtumo apsireikšti negali. Rengiant'

. antrųjį skridinių to nuomonių skirtumo Ame
rikos lietuvių visuomenėj veik ir nebuvo. Kas 
kita dėl būdų jo vykinimo. Tame dalyke 
pradėta šlubuoti iš put pradžios ir šlubuota 
Iki pabaigos. Kai pradžioj neatsistota ant 
tinkamų pagrindų, tai vėliau apsireiškė ai
bės kitokių neleistinų šjmisu. Skridimų mo
nopolizavo vienon sr6\ė: žmonės. Jie su vi
suomene elgėsi, kaip su kaimene. Peniai, 
žinodami sklidimo negalėsiu įvykdyti, rengi’ 
lakūnui išleistuves.

Dėlto sklidimo rengėjai papuolė po skau 
tižia kritiku. Paskui pasipylė pašaipos pu- 
ailyčiojuiiai, priekaištai, apmaudingi išsireiš
kimai. Tada netekta pusiausvyros Ir užsi
pulta aut paties lakūno ir skridimo idėjos. 
Skridimo rengėjai užfijtelnė ir kritikos ir 
pašaipos, bet lakūnas Vaitkus, kaip dabar 
matom?, to neuv.sipelnč

TEISIŲ PROFESORIUS

Kun. Juozapas Mačiulicnis, M. I. 0. buvęs 
Aušros Vartų klebonu, dabar paskirtas Kano
nų Teisių profesorium Tėvų Marijonų Semi
narijoje. Hinsdale, III. Šiandie vakare parapi
jos svetainėje Aušros Vartų parapijonys ’ su 
jutimi atsisveikins ir linkės jam laimės ir pa
sisek imu naujame profesoriavimo darbe.

Kongresas kaipo Šaltinis ir Įkvėpimas Kata
likiškajai akcijai”.

Aukštesnioji dvasiškija nuo seniai budi
na katalikus ir ragina prie katalikiškosios 
akcijos. Minėtas Eucharistijos kongreso obul- 
sis lai paakstina lietuvius katalikus prie uo
lesnės katalikiškos akcijos.

EUCHARISTINIS KONGRESAS 
CLEVELANDE

Clevelando vyskupo Scbrenibs pastangos 
surengti •lidingų Kuoru i istinį Kongresų iš
davė gražių vaišių. Minios žmonių, daug/b-? 
dvasiškija.:, miesto išpuošimas, svietiškosios 
vyriausybės talka, ftveriojo Tėvo pasiunti
niui, bažnytinė muzika — viskas pritaikin
ta šventu iškilmių jsdisekiniui.

Mis Km bal istinis Kongresas praeis, kaip 
ir kitos 'iškilmės. Be1 Cievelando vyskupo 
dėka šio kongreso aidas nuskambės po visų 
kraštų. Būt» nt vyskupus Scbrenibs sngalvr- 
jo iškilmeiiii- šitokį obnlsį: “Eucharistijos

AUŠROS VARTŲ KLEBONAS

Kun. Mykolas Urbonavičius, M. I. C.
buvęs Šv. Petro parap. klebonu, Keno- 
slia, \\’is. dabar perkeltas į Aušros Var
tų |Mtrap. klebonus Chicagoje. Šiandie, 
7 vai. vakare Aušros Vartų jiarapijonyl 
jį sveikins kaipo savo naujų klebonų, li
nkėdami jam kosekmingiausio kleboną 
vimo Aušros Vartuose.

Dievas ir Depresija
KUN. KARALIAUS PREMIJUOTAS VERTIMAS

|tent: kada žmogus išgali spe- prašalinus iš mūsų galvų tų 
kuliuoti iv kada neišgali. Ne- mintį, “būk viskų galima gau- 
utsižvelgta į jo patarimų, ti dykai”. Tos depresijos rei- 
Krai.tuvių patarnautojai lira- kėjo, kad mus išmokytų įver- 
geiubliavo savo savaitinį už-’tinti teisingų darbų, kuris tei- 
įlarbį, gi merginos savo algų. kia pragyvenimų ir pastogę.
Jaunasis tėvas prašvilpė savo teisingumas apsimokėjo? 
į‘‘pėtlę”, kuri turėjo aprūpiu- Mtttydai»d zinoneK krttujunt 

t i \aikučius ir, jaunoji mote abejotinais būdais turtus, Žiu
lis mėtė pinigus ant visokių rė(Jaini į sloginančio kapitalo 
neieikulingų saldumynų. Su- jr į retkarčiais vos gyvo dar
bi erulę vyrai ir moterys rizi- įjo triumfus, supratome, kad 
ka\o savo sutaujias; seneliai teisingumas kovoja pralaimė- 
t»iaeik\ojo senatvės užlaikymo jaučių kovų. Tūkstančiai jau- 
pinigus, gi, senosios močiutes nuojj(l įsitikino, kad teisingu- 
net atidavė tų pačių jiastogę, n)ag neapsimokėjo, nors daug
kuii jus piidengė senatvėje, knygų buvo parašyta apie tei-*

Kvailiai tik tedirba singunio vertę, ir jo prakil- 
Lengvu būdu gaunamųjų pi minių, 

nigų prakeiksmas buvo ant Mes gerai žinome, kad ga- 
mūsų galvų. Šie pinigai užde- lingųjų neteisingumas dar gi
ge mūsų kraujų gamblierišku liau pagilino grabę j’ų tole 
svaiguliu ir mes purtėmės ir niam ir paskutiniam nupuo 
traukėmės nuo sunkaus, tei- mui. Visas pasaulio gudragai
ši ilgo darbo. vaviiuas negalėjo atsispirti

“Tik kvailiai tedirbo”, iuk šėrų marketo nusmuklmuT ir 
nebuvo reikalo triūsti. Žmo- naujų ekonomiškų įstatymų

i1'♦
______________ gus galėjo praturtėt per lai-

Kun. Daniel A. Lord, 3. J. Inin^ kaPita,° nianipulacijų 
bei spekuliacijų arba per stai
gų šėlų pakylimų, apie ku-

Vertė A. P. Sandys 

Grasinantis supuvimas

Gerieji laikui, apie kuriuos
----------- Amerika svarstė ir svajojo,

•'n,z. Rooseveltas pareiškė, kad federalė buvo ir yra neišvengiamas su- 
valdžia žingsnis po žingsniui eis prre “re- puvinio šaltinis. Nereikalinga 
lįefo” likvidavimo. Koko, kad pramonei ir įrodyti, kad turtuose esti iš- 
bizniams atsigaunant atsiranda daugiau dar- tvirkimas, jųabangos, kūno ve 
bų. Bedarbiai turės susirasti darbų, o besvei- rgaviinas, kuris suteršia žmo- 
kačiais turės rūpintis labdaringosios įstaigos. gų> tautų ir net visų pasaulį.

• RELIEFAS ’ BAIGSIS

Daburtinės valdžios priešininkai prikai
šiojo jai skolų didinimą.' Prfez. Rooseveltas 
seniau yra pareiškęs, kati valdžia galėtų ,nx- 
dengti išlaidas pajamomis, jei nereikėtų be
darbiams “relielo”. Kadangi prez. Roosevel
tas dabar pasakė, kad jau eina prie “relie- 
fo” likvidavimo, tai valdžia nustos bridus į 
skolas.

AMERIKOS LEGIONO SUVAŽIAVIMAS

St. Louiso mieste prasidėjo Amerikos Le
giono 17-tas suvažiavimas.

pasirodvmui. Šie naujieji įsta
tymai atsivėrė aukštumoj, 
kaip pasakų slibinai, nežinia 
iš kur, pasirengę sudrumsti

riuos nė nereikėjo triūsti. Tik ir sutriuškinti netelsinguo-
laukti kol pakils ir tada pa«- sius, apgavingus rangovus, u-
initi sau pinigus. Žmogus nė , gdytojus.
nematė tu šėrų, kuriuos pir- I .. • i a • • i i.. . .................................. I 1 r ■ Nevisados teisinags darbas

liaus. Autoriai, kino zvaigz-, ko, nė tų žmonių, kurie juos
dės, dramaturgai, muzikantai, pardavinėjo, 
kurie gyvenimų jtadaro to
kiais šlykščiais būdais, neiš
galės gyvenimų, jei jie nebus 
lemiami. Jie tunka ne nuolati
niais, konservatyviškais tur
tais, bet šalies pertekliumi ir 
atliekamu turtu.

sutaupo didelius turtus, bet 
reik jiastebėt, jog teisingas 

Šalis nepakilsią nervuoių,,1 darbininkas su tokiu smaritu- 
siapiningų gamblierių rizikuo--mu ir tikrumu nepuola, kaip 
tojų rankų jėga. Žmonės nie- nupuolė pasaulio žymiausi ūk- 
kados netaps dvasiniai gilūs smėti bankininkai, šėrų mani- 
ir turtingi gyvendami vien puliatoriai ir, buvusieji, dū
savo sųmoningumu. Šioji tie- bar išnyk ilsieji, išdidūs Wal-

Divorsas įsigyveno mūsų ta- 
pradeda klaidžioti uždrausto- rPan> liaosoji meilė buvo at- 
se ribose ir, švelnios, dykos virai praktikuojama ir, mūsų 
rankutės pasitikinčiai ir go- P°n*os ’1' paneles liko gyveni 
džiai siekia pasiimti uždraus- aio ir literatūros temomis. Bu 
tų pasilinksminimų. Karalius vo partraukiami tam tikr, 
Saliamonas.-•turėdamas turtų “džentelmonai iš gamblieri-

Greitu laiku dyki pamėgimai

perteklių, sulaukė ^ištvirkimo 
ir nupuolimo. Tas pats ir atmi

niu sostinių varžytis su mūsų 
amerikoniškais ir konkuruotės

liko su septyniolikto šimtine- ’uūsų Amerikos ponių
ir panelių r. aionę. Kaip ma'.o Įprancūzų karaliams

Amerikos milijonierių Simu- ",v» 
ms, kurie manė kad pinigai

me, kad ne tik nekaltumas ir 
skaistybė nukentė, bet pradė-

panaikins Dešimts Dievo Įsa- <5° *r žlugti visos kitos doryJ*
Amerikos Legionas yra tokia jėga, su kylnUj5> kurįŲ vardai pasirodė ^ės, kurios mūsų šalį taip bu- 

kuria kraštui reikia skaitytis. Kai kam Le- gu neproporcionališku dažnu- vo išaukštinusios ir pakėlu 
giono nusistatymas nėra patinkamas. mu lentelių antgalviuoee. sios.

Išanksto buvo skelbiama, kad šiame su- Senojo pasaulio šalys, Asyri- 
važiavinie bus reikalaujama keleto svarbiųjų Babilonija, Egiptas, Grai- 
dalykų. Bus reikalaujama atšaukti Rusijos kija nupuolė ne dėlto kad jų 
pripažinimų, išleisti įstatymus, varžančius ko- pinjglJ apyvarta nusmuko, bet 
munistų veikimų ir išmokėti veteranams pa- dėlto, kad perdaug sukrovė

Visi rizikuotojai

presija buvo reikalinga, kad lingfords’ai.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vienų nuo Niu Jorko iki Ai-
---------- rijos, o kitų — per Atlantu.

►Skridimui įvykus ir — ne- Matot, žmonės, kurie neži-
pavykus, dabar vieni šneka no nei kokiam parėdke yra 
vienaip, kiti kitaip; vieni da- mūsų žemė, organizuoja skri- 
ro vienokas rokundas, kiti ki- dimus per mares.

Ar dideli dėl to dyvai, kad 
kai per dvi vasaras buvo skri

žadėtus bonus. pinigų ir perdaug liko paten-
Pastarasis reikalavimas legiono stato- binti pirklybos pasisekimu.

tokias; vieniems jau kantry-
Yra Vienas dalykas rizikuo- 1,5 a,«al 8''ižo’ ° kitiems sla’ 

ti kaip nnisu pijonieriai tėvai K"“8 nu0 Plauflli nU8li,lkl1- 
'71 rizikavo, stumda.nies giliau ir kad- •,a8allra’ lv-vkinta 
“ giliau miškan .sukurti sau na- kas Pel' llu ",etus netikusių nnj f.bnuna.s, 

.uolius ir sutverti šeimos židt- >kn"lin.o organizatorių slra- 
jyta. Geriausių ir, galima sa-

sezonai, navynos
gudbajus lakūnui

... . , . . nį ir pastatyti naujų civiliza- . .
mas jau įier desėtkų metų. Nuo mokėjimo treciosios kartos turtingųjų • .Ryti, linksmiausių rokuudų pa
bonų valdžia išsisuka dėlto, kad tie bonaii f^mus ir dukterys visados pa- i kiek senieji nereiviai n Pati-Altą. Susirinkus mi- niai
žadėta išmokėti lik 1945 metais. Legionas ^ižymi savo dvasios silpnumu tingan ir smagiai filindama, ponas Vaitkau

taip šnekantį 
bizniavojo, o aroplanas nei 
vo rėdi skridimui. O kai atė 
ruduo ir žemę ir mares štur- 

užponavojo, tada jau:
skrisk!

stovi už bonų išmokėjimų dabar dėlto, kad ’r paikumu, tliuosa dora ir is- 
dabar veteranai dėl depresijos esu ypaun- tv’rknnu. ♦ 
goję bėdoje. Pavojaus ženklai

zikavo, padėdami visų savo ,
.... , »• kad lak. Vaitkus padarė net ----------vilti savo keliaunamuose veži- i 1 i . . .
\ .. du greitumo rekordus: vienų Stovi Pranukas prie paimu

n.ų karavanuose, o yra aitas ” ................ ‘ ► ► • •►• • . ... A.

APIE KLAIPĖDĄ

Vienas Italijos mokslininkas parašė 1110 
kslo žuniale straipsnį apie Klaijn'dų. Jisai

dalykas rizikuoti uii.ijouus 
Kur tik žvilgsnį metėme, anirį\airių kylančių šėrų, ku- 

riatėme doros nupuolimų. Su-, r*e nebuvo mus savastis nė ne 
puvimas liko ryškiausia inū-U1’osk,,pas- Rizikavome musų
sų goriausių pardavėjų cliara

nurodė, kad ,lnl..,rtini« Klaipėdos krašto »ta- kl,'li"‘in? 'y'"1'-* •''a | v • v I » • V
esąs netinkumas, nes sudaro valstybę ištvirkusios kino žvaigždės iš

didžiai irvalstybėje. Tas dar labiau painioja dalykus, ,,U(><ai I>uosr ""'f'-’
I kai Berlynas trukdo Klaipėdos krašto sugy- K’<*akr’nes b’Htių kintamųjų 
! veninių šu Lietuva. paliksiu padangtes.

Tasai italų mokslininkas toliau nurodo, Ne\v Yorko Broiuhvav

nuo Niu Jorko iki Airijos, o klo ir giliai mislija.
jis klausia tėvo,:

— Mūsų tylintiesiems kai
tas

šeimų ateiti jiaskleistuose ga
nduose arba sudėjome savo 
viltį sujv.T.giamose dviejose i'i- 
rnio<t, kurios padirbo nežinių 
kokius išdirbvstes ir nežiniaz »

Mūsų kan* ias pui davinėjo.
Greitu laiku mūsų darbinin-

kitų per Atlantu (taip nnvy- 
i iros patlumočijo), iš to gero
filminio ėmė ir subaliavojo. žygiams! Tėte, kas yra 
Taigi, tavorščiai, jei skridi- karžygiai
mas nebūtų įvykęs, vAlta ne-! — Tavo mielosios mainy tės
hūtų smagiai filinus ir — su- vyras, aš, tavo tėvelis, — at- 
baliavojus. sakė tėvas.

šnekant <lu Vaitkaus Mokslo metams prasid
padarytus greitumo rekordua, vienoje mokykloje mokytojas 
kaip navynos patlumočijo: pasakoja mokiniams, kaip

kad Klaipėda nėra vien Lietuvos reikalas, (kaIna> pasak Juigio J. Na
O visos K,įropos. Yokio.-i.ii |HT Klaipėdą pla- ' isl> l’»';vžiaus „,,,| ierių šalis. Sunkus, p e. rijos, o kitų per Atlantu, reik ' si meškų, bet, ant nelaimės,
nuoja žygiuot i toliau į rytus. Todėl Euro]K>s šykštumų ir gašlumų. (K;,jj įn;ras darbas padarė mūsų tų pajuašyti bet kurio, kad 1 civilizacija daug jų išnaikino,
valstybėms turėtų rūpėti Klaipėdų palikti niene ir muzikoje nepa-, galinga. Rizikuodamas ir ir pradinės škulės boiso, kad — Ar jūs žinote, — baig-
Lietuvni ir suteikti jai ten liuosas rankas. prakilnus dvasia k»‘-1 gamidu riavimas tapo mūsų jis parodytų navynoms ku- damas paklausė mokytojas, —

ftio mokslininko žodis jau susilaukė at-' '’an<* jausmai bei mintys. \ ie pašaukimu.-:. Markas Ibvain riam okejano Šone guli airi-’kas tai yra civilizacija?
garsių Europoj. spatavo vulgaiiskumas, šiui- (Amerikos jumoristas) kartų šių žemė ir paprašytų navy- — Taip, žinau, — atsilie-

* * ♦ kstumas, savo geidulių patai-1 pataiė Amerikos skaitytojams nų patlumoeyti jam, kokiu l>č vienas vaikų. —Civilizaci-
Lenkijoj ūkiai dabar keturis sykius pi- kavijnas. Tai visa pasekmė šį dalykų: Negalima spėkų- cūdu lak. Vaitkus galėjo pa- ja yra tai sunki liga, nuo ku-

gesni, negu seniau buvo. | nupuolimo ir turtų pertek-, liuoti dviejuose atvėjuose, bū- daryti du greitumo rekordus: rios meškos stimpa.

1‘ kų šalis tapo rizikuotojų, ga- vienų nuo Niu Jorko iki Ai- daug kitados miškuose

L
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LEONARDAS ŠIMUTIS

, “Draugo” redaktorius, vakar pribuvęs Chicagon. Neuž
ilgo chicagiečiai turės progos išgirsti jo įspūdingas prakal
bas apie viso pasaulio lietuvių kongresų Kaune, dabartini 
Lietuvos stovį ir jos reikalus ir Kuropos politinį stovį.____

Prof. Z. Žemaitis

Lietuvių Tautos Paskirtis

(Tęsinys)
Tiesa, greta gražių ir kilnių 

tautos ir valstybės atgimimo 
gadynės asmenybių, iškilo ir 
eilė mažaverčių, morališkai 
pakrikusių žmogystų. Bet tai 
yra nenormalios išimtys, grei
čiau svetimybės. Tuo nenusi
žengė nė vienas mūsų senųjų 
tikrų veikėjų ir tautos darbi
ninkų. Tokiais pasireiškė tik 
kai kurie prisiplakėliai, kar-

civilizacijos ryškiai skiriasi 
savybėmis ir kilme. Pirmoji 
jų pagrįsta ir persisunkusi 
daugiau jausmo, antroji — 
proto elementais. Tarp tų ski-( 
rtingų civilizacijų reiškėjų - 
tautų ir valstybių — beveik 
visuomet ėjo kovos. Žinoma, 
fiziniams susirėmimams daž-

stybių ir tautų santykiuose 
glūdėję materialiniai interesai,

niausia sudarė pagrindo vai- jon savo tautos turtus ir rū

jeristai, dažnai svetur išaugę, į bet buvo atkaklių žiaurių ko- 
atsiradę mūsų tautinio darbo vų ir dėl grynai dvasinės sfe- 
lauke tik tada, kai jau susi-' ros reikalų (tikybų). Bet 
darė jame galimumų daryti kaip paskiras žmogus tada 
karjeras ir dažnai — nešva- bus pilnutinis, tobulesnis, har- 
rius biznius varyti. Čia neturi moningas, kai jo proto pasau- 
bflti dėlto pagrindo nusimin- Hs darniai sugyvens su jaus-
ti ir abejoti tautos gajumu..1111? pasauliu, taip ir žmonija , brėžti, kad visai nemanome
Tokie dalykai ir visur kitur bus visokeriopai tobulesnė, jei 
dedasi, tik dar kur kas didės- j ji persisunks abiejų sakytų 
niu mastu ir reiškiasi biau- civilizacijų elementais, kai vi- 
resnėmis formoms. suotinoje jos civilizacijoje Ry-

Kai kas linksta paabejoti, ir Vakarų elementai dar- 
ar gali neskaitlinga tauta ir niai sugyvens, kits kitą papil- 
įedidelė valstybė suvaidinti dydami.
Kent kiek žymesnį vaidmenį Dauguma tautų ryškiai pri- 
žmonijos dvasiniam gyvenime, klauso tai ar kitai civilizaci- 
Tokiems abejotojams galime -iai, tad ir neša žmonijon ta 
nurodyti, kad žmonijos civili- Prasme U ^kiai pabriežtus, dau 
zacijos istorijoje sprendžiamą- vienpusiškus pradus,
jį vaidmenį suvaidino ne did- j Lietuvių tauta ne tik geo- 
žiosios tautos (pav. kinų), bet .grafiškai yra atsidūrusi dvie- 
neskaitlingos graikų, žydų, a- jų civilizacijų tarpusieny. Ji į na kuri, kad ir kaip galinga 

jau amžių glūdimuose bendra- tauta: visos tautos krovė irrabų tautelės. Ir dabar paste
bime, kad savo bendru kultū
ringumu ir giliu žmoniškumu 
ima pirmauti Europoje kaip 1 
tiktai mažesniosios tautos ir 
valstybės.

8. Visuotinės civilizacijos 
kūrimosi eigoje lietuvių tau
tos paskirtis yra taip pat di
delė ir svarbi — jungti Rytų 
ir Vakarų civilizacijų elemen
tus. Tą berods pirmas paste
bėjo, iškėlė aikštėn ir gražiai 
rimtai išaiškino prof. St. Šal
kauskas nepaprastai įdomioje 
knygoje: “Sur les confins de 
deux mondes” (“Dviejų pa
saulių pasieny“, 1916).

Visiems gerai žinoma, kad 
vadinamosios Rytų ir Vakarų

fiMUNUOTI
LKTUUMl

MHIUS 
IR GIRCN/M

vo su Rytais ir Vakarais. Sa
vo didžiausio valstybinio klės. 
tėjimo metu lietuvių tauta bu
vo ryškiai pasvirusi Rytų civi
lizacijos pusėn ir daug jos ele
mentų įėmė savin. Tačiau ir

toliau kraus savo dvasines ve
rtybes bendron žmonijos civi
lizacijon, ir tos vertybės kaip 
nebuvo, taip ir nebus propor
cingos tautų didumams ir jų 
materialiniams ar militari-

toje gadynėje ėmė jų energin- niams svoriams. Aukščiau pa- 
gai veikti Vakarų kultūra. Lie sakytu remdamiesi mes reiS- 
tuva, kaip sakyta, būdama at- kiame gilų įsitikinimų, kad 
sargi naujovybėms, nebuvo at- lietuvių tautos duoklė visuo- 
kakliai priešinga visam, kas tinei civilizacijai gali ir turi 
nauja, kad tai ir būtų gera, būti ateity viena vertingųjų, 
tad ir čia Rytų rtivilizacijos 9. Daug kas pasauly vyks- 
pradai netrukdė tautai pasi-, ta savaime, nepriklausomai 
savinti ir Vakarų civilizaci- nuo mūsų valios, kaip pav. ir 
jos elementų. Kurį laikų jie tai, kad mes esame lietuviai, 
kovojo dėl tautos sielos, ii- j o ne japonai, negrai ar kas 
gainiui ėmė ramiau lenkty- kita. Atrodytų, tarsi ir žino 
ninofi, tauta ėmė juos nesųmo-, gaus bei tautos vaidmuo di-
ningai derinti, burti draugėn, dcsnėje visumoje nuo jų ne-į jautrų atgarų Jūsų sielose, v- 
Procesas nepaliaujamai vyko priklauso. Tačiau, jiems su pač svarbiais istoriniais r.io-
ištisus šimtmečius.

Tautai nustojus valstybinės 
, egzistencijos, jos dauguma bu
vo patekusi sferon Rytų kul
tūrinio poveikio, kurį stipri
no galingi materiališkai - po
litiniai veiksniai. Tačiau lie
tuvių tauta nepasinėrė visai 
Rytų civilizacijon ir tais tau
tos dramos laikais neišsižadė
jo ir Vakarų civilizacijos pra
dų, stengėsi suderinti, sulydi
nti su Vakarų elementais ir 
jie ėmė tautos sieloje harmo
ningai sugyventi, vieni kitus 
papildydami.

Mes dabar ir patys jaučia
me savy tų ir kitų elementų 
poveikius. Ten, kur mūsų kul
tūros kūrėjai ima reikštis ti
krai tautiškai, nepasidavę pil
numoje svetimon įtakon, tas 
dviejų skirtingų pradų harmo-

pratus savo paskirtį ir sąmo
ningai josios nurodymais se
kant gali būti nepalyginti to
liau nueita ir daugiau paveik
ta visa aplinka, negu pasy
viai laukiant, pasidavus liki
mo žaismui.

Todėl ir mūsų tauta, norė-

mentais ir reikalais.

daina tinkamiau ir sekiniu- ros augimą, stengsitės persi-į bet dažnai aukštoms kultu- tuoti
giau atlikti likimo skirtą jai 
vaidmenį, pirmiau turi gerai 
ištirti ir suprasti savo paskir
tį ir paskiau sąmoningai se
kti savo pašaukimo balsu. Tuo 
turi susirūpinti mūsų valsty
bė, bet privalo galvoti, ste
bėti ir tirti kiekvienas mūsų. 
Naudinga yra auginti beko
nus ir gerai pritaikyti juos 
pasaulinės rinkos reikalavi
mams. Bet neužmirškime, jog 
dar svarbiau yra auklėti mus 
pačius ir mūsų busimąsias ka
rtas tautos pašaukimui atlik-

ningas subuvimas ryškiai pa- ti> kad tuo gal5tllmėm
stebimas kūriniuose (poezijų- vertingesniu nariu jeiti viwM
je, vaizduojamam mene, mu
zikoje). Čia glūdi tvirtas pa
grindas mūsų tautinei indivi- 
dybei išvystyti ir kartu nešti 
visuotinėn žmonijos civilizaci-

dyti pavyzdį, kaip gali būti 
suderinti skirtingi civilizaci
niai pradai ir iš jų sudarytos 
naujos gražios kultūrinės ver
tybės.

Tai yra tiek pat graži ii 
dėkinga lietuvių tautos pas
kirtis.

Ir čia jaučiame reikalo pu

žmonijos bendrijon ir ten už- 
imtumėm prigimties skirtą 
mums garbingesnę vietą.

10. Pirmiausioji prievolė ak
tingai dalyvauti šiame sąmo 
ningame ir planingame dar
be, žinoma, likimo skirta 
mums, gyvenantiems pačioje 
tautinėje teritorijoje. Bet di
deli uždaviniai gali būti at
likti ir užsienio lietuvių kolo
nijoje.

Jūs, gerbiamieji atstovai, ir 
Jūsų atstovaujamieji užsienio 
lietuviai daug pasitarnavote 
Lietuvai, keldami jos vardą 
svetur, gindami jos teises ir 
gaibę tolimiausiuose kraštuo
se, ruošdami, ii telkdami drau 
gėn jos užtarėjus, kurie spre
ndžiamais istoriniais momen
tais, kaip antai didžiajam ka
rui baigiantis, daug nusvėrė

skelbti kaž kokį lietuvių tau
tos kultūrinį mesijanizmą ir 
nesigiriame, kad savo kultūra 
atnaujinsime pasaulį. Mes ge
rai žinome, kad nė vienai tau
tai nesukūrė kultūros vienas 
kuris genijus: jos rūmus sta
tė šimtai, tūkstančiai kūrėjų 
ir kiekvieno jų padėtoji ply- 1 jr ateity gali nusverti Lietu-
telė yra vertingas indėlis tau ' _ ______... „ ______________
tos kultūrom

Taip ir su visuotine žmoni
jos civilizacija. Jos nesukūrė 
ir galutinai nesuformuos vie-

Parašė
P. JURGELA

TURINYS: Dariaus ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miško paslaptis, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir OlrSno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai lr rėtei. komitetai.

884 pusi. su <8 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA »1.60. siu
nčiant paStu |1.<6.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO, ILL
J?

^===..įm,,.,j.- u'i iiirr..
vos likimo svarstykles. Jūs 
sunkiausiais karo laikais gel
bėjote Lietuvos žmonių minias 
puo bado mirties, o vėliau pa
dėjote Tėvynei kurti savo gi
nkluotų jėgų, atstatyti karo 
sunaikintų ūk), kurti musų 
krašte pramonę, kelti švieti
mų ir kit. Garbė ir amžinas 
dėkingumas bus Jums už tai. 
Jūsų nuolatinis rūpinimasis 
Tėvynės reikalais, kurio ryš
kus įrodymas yra ir šis kon
gresas, sutraukęs tiek Tėvy
nės mylėtojų iš tolimiausių 
žemės rutulio vietų, yra tikiu 
garantija, kad ir toliau lietu
vių tautos lūpesniai ir užda
viniai nebus Jums svetimi, ras

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

Išpildys Pagarsėjęs 
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

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

nų Dariaus ir Girėno žygio pasisavindama ir suderinda- 
ir jo pasėkų vaizdų. Du drų- , ma su savaisiais, ji turtėja, 
šuoliai išeiviai ryžosi didingan tampa įvairesnė. Jūs, išeivių 
žvgin Tėvynės meilės vedini, kultūros kūrėjai, galite tuo 
Jie tragiškai žuvo, bet Lietu- j būdu gražiai praturtinti mūsų 
vą išgarsino ir išaukštino. Vi- tautinę kultūrų.
šame pasauly, greta gailesio Baigiant dėstyti gal ir pa- 
jausmų žuvusiems, sukilo di- laidas, negana sujungtas min- 
delis susidomėjimas ne tik di- tis, vis dėlto yra pagrindo su- 

I dvynais lakūnais, bet ir tuo glaustai pareikšti, kad lietu-
tautinės kraStu’ kurio ”arbei 3ie savo vių tauta turi didingų praeitį, 
au mes gyyy^gg padėjo gyvena labai reikšmingų da

bartį, jai skirta turėti ir kil-

Bet ir grynosios 
kultūros srity Jūs, išeiviai, ga
lite labai daug padėti mūsų , Kiti Jūsų, kūne patys daly- 
tautai vykdyti minėtus jos vaujate kultūrinių vertybių vertin8'4 ateiti 
paskirties uždavinius. Vieni kūrime, galite dar daugiau pa-• Sąmoningai to siekdami,
Jūsų būsite naudingi jau vien 
tuo, kad seksite mūsų kultū-

sitarnanti mūsų paskirčiai.1 mes bendru ištvermingu dar- 
Jūs susiduriate su svetimoms, bu tikrai galime jai tą garan-

sunkti jąja, rodysite svetimie- roms. Jose greta visai sveti- ------------------
siems mūsų tautinių savybių mų mūsų sielai pradų, yra ir KIEK LIETUVOJE TELE- 
gerbimą ir meilę. Tuomi Jūs į tokių, kurie gali būti jai la-1 FONO AUTOMATŲ 
versite svetimuosius daugiau bai artimi. Pažinkite juos, su-1 ----------
gerbti ir Jūsų pačių sąmonin
gą asmenybę ir mūsų tautą

žvejokite, bet nepasilikite vien KALINAS. — Visoj Lietu- 
tik sau patiems, neškite juos voj antrojo pusmečio pra- 

bei jos kultūrą ir jie labiau j bendran mūsų dvasios loby- j džio j buvo iš viso 41 moneti- 
susidomės mūsų tauta ir Tė- nan. Kiekvienos tautos kultu-. nis telefono automatas, iš jų
vyne. Tik prisiminkime ir nuo ra, greta savų, įgimtinių, tu 
lat laikykime prieš akis kil- ri ir skolintinių elementų. Juos

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasiWHOLESALE 
Gazolinas. K e rosi nas 

Pečiams Alyva šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

2625 West 47th Street
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

27 Kaune, 4 Klaipėdoj, po 2 
Panevėžy ir Ukmergėj, po 1 
Šiauliuose ir Alytuje.

J

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

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

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
nesveikos, atgauna savo Jėgas, svei
katą ir pasldajo stipresni lr gyvesni 
po to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svel- 
kesnUUs, tvirtesniais lr priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu 1ils esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletu dienų Jūs pa
stebėsite dideli pagerinimą.

NUOA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčlose. Nepriimkite psmėgdžlo-

Nuo nžkletėiimo imkit—UGA-8OL 
Jirnų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUOA-TONE
— Idealų LtuonuntoJa vidurių 2Rc Ir 

I Mlr

BAKING POVVDER
for finest bakinqs
Šame price today 

as 43 years aį©*
25 ounces for 25$
fc4sssloctursW ky kakmy

wks mak* natkin,
kai kabias »«4<r-„4<r 
saparvMian •< aapart ck.miitt

MILUONS OF POUNDS HAVE BEF.N 
IJSED eY OUR GOVERNMENT

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

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemąrk, 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
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Dar Apie Pertvaityta Lietuvos 
Ministerių Kabinėta

DU NAUJI MINISTERIAI
—

Rugsėjo (i d. Ministeris Pi- mės vidaus ir užsienių poli-
rinininkas Juozus Tūbelis, Re- Likoje, ar jų keis? — buvo pa
spublikos Prezidentui įteikė klaustas spaudos atstovų.
Ministerių Kabineto atsistatv- — Palikus tai pačiai vudo-
diniino pareiškimų. Respubli- vylu i, negali keistis jos link-
kos Prezidentas A. Smetona mė. Linkmė turi būti lletuviš-
priėmė Kabineto atsistatydi- ka, svetimų įtakų nepaveikia-
ninią ir naujų Kabinetų pa- ma. .laja einant, bus toliau
vedė sudaryti ligšioliniam M i- atsidėjus telkiama ir auklė-
nisteriui Pirmininkui, Juozui jama vieningu, atspari tauta
Tūbeliui. Tų pačių dienų Tū- ir tvarkomas jos ūkis šiam
belis Respublikos Prezidentui laikui atitinkamomis sųlygo-
pristatė patvirtinti naujų M i- mis. Šiam Kabinetui teks ypu-
nisterių Kabinetų tokia sūdė- tingai padirbėti, kad būtų ga- !
timi: , lutinai sutvarkyti ir igvven-i_1 | * * •/

Ministeris Pirmininkus ir dinti pagrindiniai šalies įsta- 
Finansų Ministeris — Juozas tymai ir parengtas įstatymas | 
Tūbelis; j tautos atstovybei rinkti.

Teisingumo Ministeris — — Kų. Pone Ministeri Pir-
Stasys Šilingas; alininke, galėtum pasakyti a-

Užsienių reikalų Ministeris pie ūkininkų reikalus?
— Stasys Lozoraitis; — Daug kų galima būrų pa-

Vidaus Reikalų Ministeris sakyti, bet išeitų ilga kalba.
— gen. ltn. Julius Čaplikas; šiuo tarpu tegaliu tiek parei-

Krašto Apsaugos Ministeris kšti: įvairūs lapeliai, ūkinin-
— gen. Petras Šniukšta; kų vardu parašyti, yra ne ū-

Žemės Ūkio Minįsteris — kininkų įkvėpti. Bet pačių ū-
Stasys Putvinskis; kininkų pageidavimuose yra

Švietimo Ministeris — prof. nemaža sveikų minčių, kurias

-

* J-

__ v

CALL FOR MR. BINGO”
r~

■s i

K. ■•■■■.....

1^- F

Saugoja Selassie. Ne vien stipri sargyba saugoja Etiopijos valdovų Haile Se- 
lassie, bet ir būrys išdresiruotų liūtų. At vaizde matome būrį liūtų Selassie dvaro 
rūmų kieme. (Acme Photo)

'JO NCJTHuOfe inPOfi'TKKST, - t OrtUOT KAVG
AKN GASE 5b no SO I TkOO&KT i d CKDtMOO OP- ••
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Phone
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x Bingo

tr we a&tL so au>flv <»oob 
To CLOOT a KfcAb OF UJOObf

Juozas Tonkūnas;
Susisiekimo Ministeris — 

inž. Jokūbas Stanišauskas;
. Valstybės Kontrolierius — 
inž. Konstantinas Šakenis.

Respublikos Prezidento ak
tu Ministerių Kabinetas šia 
sudėtimi patvirtintas.

Vos sudaręs naujų Kabine
tų, Ministeris Pirmininkas J. 
Tūbelis spuudos atstovams pa
reiškė :

— Mintis pertvarkyti mi
nisterių Kabinetų yra kRasi

'*V»
' ' " 4 4.met įtemptu dėmesiu seka į- tinti su Lietuvos sportinin- Po šių kalbų, radiofone bu- 

vvkius Lietuvoje ir jautriai kais ir jaunuoliais. Dalis spo- vo suruošta ir meniška dalis, 
pergyvena visus Lietuvos lai- rtuiinkų jau išvyksta, bet du kurioje dalyvavo dainininkė 
įnėjimus ir pasisekimus. Ame pasilieka Lietuvoje treniruoti B. Drangelienė-Darlys, pianis- 
įikiečiai uolūs Vilniaus vada vietos sportininkus. Visi grį- tė Aldona Briedytė ir smuiki- 
vimo fronte, lygiai, kaip buvę žta įkvėpti lietuviškos dvasios ninkas V. Greičius. Meninin- 
uolūs kuriant Lietuvos nepri ir grįžę visiems galėsiu did- kai buvo gausiai apdovanoti 
klausomybę. Jie bus tol akty- j žinotis savo tėvyne, pasakoti gėlėmis?.
vūs, kol trispalvė vėliava su- j apie jos grožybes, malonius 
plevėsuos Gedimino kaine. Vy- , žmones ir nuostabia pažangų, 
katantiems į kongresą buvo . Brazi|ijos lietuvil} atstovas 
labai ploniu pamatyti ir P»- mokytoja. Nalivaik. suminSjo 
tirli, kaip Lietuva gyvena, nes j ujgįenį0 lįetUVių kelius ir ii- 
tų žinių laukia šimtai tūks

z

\

Baigdamas vakarų, adv. R. 1 
Skipitis palinkėjo užjūrių biu 
liams laimingos kelionės irj 
pasisekimo, vykdant pirmojo 
pasaulio lietuvių kongreso nu-

luoti. Ačiū jaunametėms,
Š. K. A. Rėmėjų 9 skyriaus , su mumis darbuojasi.

riausybė gyvai rūpinsis kaimo IvzmiV Jaukia 811ntai tllks‘ kimų. Jis gerai pažįstus iš- , tarimus. Atsisveikinimo v^ka- jaunametės šaukia svarbų su- 
reikalais. tancių lietuvių. Parvykdami iš eįvįų gyvenimų, tvirtina, kad ras užbaigtas Lietuvos himnu, sirinkimų šį vakarų, rūgs. 24

lietuviai kantrumu, darbštų- , , ,

galima ir reikia vykdvtl. Vy-

Lietuvos, tų malonių 
Be

— Kokios Tamsta, Pone pir
mininke, esi nuomonės dėl mū Par'e^ine> “ kongie- lnu viskų nugali ir pasilieka
sų Uto? sas.turi Ilcn:RŽa. ! ištikimi savo tradicijoms ir su

— Dėl jo esu tokios nuo- liur*e tik pi adžiugins užsienių meye tėvvnei širdyse.
kokios visuomet esu "cs visi kongreso

dalyviai nedvejodami pasisa
kė už tautos vienybę.

mones, kokios visuomet esu 
buvęs, pastovumas pinigo yra
mūsų viso gyvenimo pastovu
mas, ir todėl iito vertė turi — Gal paskutinį kartų 111a- 
likti pastovi. , no gyvas žodis skamba Lietu-

Sao Pauio lietuvių laikraš
čio “Lietuvio” redaktorius S. 
Vancevičius prisiminė tų nuo
širdumų ir meilę, kuri buvo 
parodyta pasaulio lietuvių ko-

Tsb.

CHICAGOJE
PETRAS ŠEPUTIS VES 

VISUS

Į Š. K. A. R-jų piknikų, ku-
Kaip matome naujai sudary vos crdvSse> nes vlsl kongre- į ngres0 dalyviams, tų įspūd- ris įvyks rūgs. 2!) d., Vytan- 

so dalyviai grįžtame j savo | ži ė neužmirš iki mi- i to darže, P. Šeputi, savo tro-tame ministerių Kabinete yra
du nauji ■„misteriai: vidaus gyvenamąsias vietas misionie- ; *.

šį pavasarį. Todėl šis pertvar- įr ūki() UgJi(|1 liauti lietuvių tautai. Atsigai
kymas nėra nelauktas Ca»K- 
tas. Klystų, kas sakytų, •lau 
čia yra atsiliepę apgailėtini 
pastarųjų dienų įvykiai.

— Ar persitvarkęs Kabine
tas laikysis tos pačios link-

vidaus reikalų ministerių bu-
vo pulk. St. Rusteika, dabar 
gen. J. Čaplikas. Žemės Ūkio 
ministerių buvo agr. J. Alek
sa; dabar agr. St. Putvinskis.

Užsienio Lietinio Atsisveikinimo 
Vakaras Kaaoe

kurios

vinonie Lietuvos oru ir kar-
I • «Jau išvykt; atgal amerikie

čiai Pivariūnas ir redaktorius 
Vitaitis savo sveikinimus per-žygių dvasia. Išvažiuodami pa

■žadame dar daugiau dirbti dav5 lai5kaiS) ,wreįkždami> 
kad jie grįžta sustiprinta dvatėvynei ir tautai, kad ir mū- ' 

sų vaikučiai kreiptųsi į Lie-
Tgk tuvos karžygius ir jiems rei-

kštų pagarbų, eitų jų praski
ntais keliais. Sudiev. Tegy-

me darbe pagalbos iš tėvynės. 
Vyčių atstovė O. Šimkevi-

! vuoja Nepriklausoma Lietuva {iūtė smagius įspū.
ir vardan tos Lietuvos vieny- džjus Lietuvoje> džia„gėsi 

baigė įed. Šimu- kaįp 8tudentg, kad užmegsti 
santykiai moksleivijos ir pra
šė visų Lietuvos moksleivijų
palaikyti rvšius susirašinė-

Bijanskienė pirmų kartų pa- ,
-j '"ate Lietuvą. “Ar atsirasęs , ..įirvoe.. ,-cdaktorius Ka?

pius - Karpavičius džiaugėsi 
matyta pažanga Lietuvoje, 

ko jam
neteko matyti anksčiau ran-

bė težydi, 
tis.

Amerikos lietuvių moterų 
Birutės draugijos atstovė p.Po pirmojo pasaulio lietu- niame radiofone suruošė gra 

vių kongreso, dalis užsienio žų atsisveikinimo vakarų 
lietuvių atstovų dar ilgesniam ‘ įžanginį žodį į visus
laikui liko Lietuvoje. Jie pla- vos radio klausytojus pasakė tokįų gabumų žmogus, kuris 
č.iai susipažino su kultūriniu, Draugijos užsienio lietuviams pavvyk< s į Amerikų galėtų 
dvasiniu ir ūkišku gyvenimu, Į remti pirmininkas adv. Rap
Lietuvos didele pažanga ir ( Skipitis, kuris pažymėjo
kitomis gyvenimo sritimis, sienio lietuvių karšta tėvynės 1 j,.i.iriin(,* * J , gamzavimo uurnas >uronia» i.nT14;e 55 Vnntrm«n
Tačiau ir jiems atėjo laikas 1 meilę ir didelį troškimų viso- į n.wirv?iinu ir atsida i, • \ • 1 " . • .• diatllu pasiryžimu ir atsida bflsią Lietuvos garbintojai ir 

gnu- į vjnnl visur šviesa ir pažan-

. Ipapasakoti visa geia, Kų L»ie- r.aujajs pasiekimais, 
tavoje patyrėt Valstybės or-

vykti atgal į savo gyvenama- 
vietas prie tiesioginių darbų. 
Palikdami taip brangių tėvų

kios laimės Lietuvai — 
tajam kraštui. 

Kalbėdamas
ga”, pasakė Bijanskienė, 

Amerikos lietuvių advokatų

neabejotini veikėjai.
“Draugo” re-

žemę, užsienio lietuviai rug-1 daktorius L. šimutis pabrėžė,
3 dienų Kauno valstvbi- kad Amerikos lietuviai visuo- s^.iunKos atstovas adv. J. Gii-

____ 1 j sius sujaudintas pasakoja,
kad pirmomis dienomis paju-

sėjo

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldakayge Ir Pamaldii Vadovėlis
to, esųs tikroje tėvynėje, ku
rių anksčiau pažinęs tik skai
tydamas jos istorijų tr senda
mas jos gyvenimų spaudoje. 
Kreipdamasis į moksleivijų, į

.. . u . - j-j or/? i x- • I tėvynės ateities žmones, ragi-St nauja maldaknyge yra nedidele. 256 pilei., gražiai iš- . ...
leisią, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, na . ^var ,nMa,s Įr tėvynę 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- lll/^.n*'^a’sv d llti*
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, užmiršti išeivių.
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija. IĮ Amerikos lietuvių sportini-

Kaina audekliniais viržais 65c; paauksuotais kraitei* 75c; pk vardu teisininkas j. Sa. |
odiman viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu: . , ....viekas pareiškė padėkų už ma

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

mų. Sportininkai čia buvo at- 
ivykę ne nugalėti, bet susiar-

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso 

xių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/
4?

f'/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis n 
skirtų valandų. Boom 8. 

Phnnfl fiANul 0523

d., 7:30 v. v., mokyklos kam 
barin. Visos motinėlės prašo
mos paraginti savo dukreles 
ateiti i susirinkimų. Per va
sarų jų susirinkimų nebuvo. 
Dabar vėl pradės laikyti su
sirinkimus. Jaunametės prašo
mos atsivesti naujų narių.

Mokyklos mergaitės (8 sk.) 
kviečiamos įsirašyti į šių drau 
gijų. Mokestis 25c į metus. 
Nedidelis pinigas, bet 25 su
daro dolerius, o tie šimtus.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7660

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

k u nuveš ir parveš už 20c. 
Trokas bus prie svetainės 2:30 
vai. popiet. Prašomi nesivė-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.

CANal 0703

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 6659 i

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 8OUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 8o. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet t Iki 8 ▼. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 tik 
Nedėllomis parai sutartį

Ofiso talef. BOUIevard 7120 
Namų tel. PROspect 1910

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLŪŽIS
DĘNTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti
| Ofiso Tel.: PROspect 6376

Rez. Tel.: HEMlock 6141
Rezid.: 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 tr 6:30 Iki 8:20

Tel. CANal 6122

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

Seredomis ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DĘNTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal šutant

į Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Rea. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 6:80-8:30

756 WEST 35th STREET

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIKglnla OtSt

Ofleo vai.: 8—4 Ir 1—8 p. m. 
Nedėllomis pagal sutarti

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 luboe

CHICAOO. ILL.
OFI80 VALANDOS:

Nuo 10 *kl lt vai. ryto. nuo 1 Iki 4 4C'. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
▼akaro. Nedėllomis nuo lt Iki 11 valandai diena 

vsiatooM m&m i88j

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994

Rea.: Tel. PLAza 8400

Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto; 8-8 Ir 7-8 v. v. 
MtdtUcalj oca 11 Ud U Aitu 1

Ofiso; Tel. LAFayette 4i>17
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS _
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DĘNTISTAS

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

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CH1RURGJ

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ _
Office: 2643 W. 47tb Street 

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

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 We8t 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 1* rytai. __ t
Iki a poplat — 4 1W «(«• ySara 
VttUUomia hm u ryta Iki 1 ».»
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VAKARYKŠČIŲ KUMŠTYNIŲ LAIMĖTOJAS

Joe Louis laimėjo kumštynes i-tame rounde su “knock- 
out” prieš Max Bear. ’ (Acme Photo.)

DASH DIXON
|Soi AND DASH ARE

ABOUT TO LEAVE THE 
ADOSIAN CRAFT AND 
RETURN TO THE MARTIAN 
SHIP VVHEN -----

'OH? IT'S ^fZOUNDS, VOU’BE rYOU ARE TO
SHIP ALONE AND________ ,
OUR CRAFT/ THE OPERATION 
OF THIS SHIP IS VERY 
SIMILAR TO OURS/ I VYILL 
GIVE YOU THE SIGNAL TO 

5TARTZ

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
CICERIEČIAI NEPASI

DUODA!

WISC0NS!N0 LIETUVIU ŽINIOS
SHEBDYGAN, MS.

Parapijos metinė įvyks 
<1. šio mėnesio. Bazaras 
lapkričio 2 ir 3 dienomis.

29
ms

Šv. Juozapo draugija šįmet 
rengiasi iškilmingai paminėti 
3,5 m. jubiliejų nuo draugijos 
įsikūrimo. Apie šios draugi
jos istorijų ir nuveiktus dar
bus vėliau bus parašyta ‘Brau 
ge’. Apvaikščiojimas įvyks 
lapkričio 10 d.

dienio parengimu. Buvęs kleb. 
kun. Urbonavičius sekmadie
nį laikys šv. Mišias 10:15 ry
to. 8 vai. Mišiose Columbo 
Vyčiai mūsų bažnyčioje ’e?s in 

! corpore prie šv. Komunijos. 
Kad nebūtų per didelis susi-

Mrtsų bažnyčioj jau matosi 
8 nauji langai. Neužilgo bus 
sudėti ir visi kiti. Taigi stam
bus papuošimas Dievo namo.

grūdinius, bus ir trečios šv. 
Mišios 7 vai. ryto.

Tuoj po sumos, 12 vai., pra
sidės salėje bankietas. Bus ir 
programas. Tarp kitko dai
nuos G. Klevickaitė ir para
pijos choras. Kviečiame visus 
Kenoslia ir apylinkės lietuvius 
į šį įdomų parengimų. Po ba- 
nkieto bus šokiai.

Vasariniai piknikai, iš prie
žasties lietingo oro, nepasise
kė. Kad atpildžius už praei
tus piknikus, visi parapijonai 
vienbalsiai nutarė surengti dar 
vienų piknikų, kuris įvyks ru
gsėjo 28 d., Vytauto parke.

Visų parapijonų ūpas paki
lęs. Biznieriai, profesijonalai 
ir šiaip parapijonai tarėsi ta
rp savęs. Sako, neiti iš daržo 
tol, kol nesusidarys tūkstantis 
dolerių pelno.

Niekas ciceriečių negalės su 
laikyti nuo važiavimo į pik
nikų, rūgs. 28 d. Bulvariškiai, 
sako, irgi nepasiduosiu; visi 
bus piknike. Sunku yra juos 
subytinti. Kitų kolonijų žino 
nės tų dienų nevažiuokite
Cicero su reikalais, bet va
žiuokite tiesiai į Vytauto pa
rkų; ten visus savo reikalus 
atliksite. 4

Jei norėčiau surašyti visa 
programų kokis bus piknike, 
tai užimtų pusę “Draugo”. 
Trumpai pasakysiu, kad pro 
gramas bus įdomus. Tik atva 
žiuokite, o būsite patenkinti 
Nors geri), klebonas dar nėra 
visai sveikas, bet, manau, kad i 
į piknikų atvažiuos.

po namus ruginę F. Miliausko 
keptų duonų. Kas ragavo jo 
duonutės, visi sako, kad yra 
“good”. Kam toli nueiti į 
Miliausko kepyklų duonos, tai 
prašykite P. Jakšto — jis 
jums pristatys į namus. Bran
giau nereiks mokėti. Rap.

Cicero auga ir ateity sulau
ksim žymių veikėjų, nes tėvų 
pėdomis eina jų vaikeliai. Pa
vieniai, imkim Rimkų šeimų 
Rimkienė eina pirmininkės pa 
i eigas didelėj draugijoj. O 
Rimkiūtės yra didelės veikė
jos Vyčių kuopoj.

Neseniai ponia Tom Sturr

1

Ateinančio trečiadienio va
karų bus Federacijos susirin-

Vėlesnieji aukotojai yra: Ka- Rimas. Kviečia visus atstovus 
talikiškojo Susivienijimo kuo-1 atsilankyti. Keikia pažymėti, 
pa, Lronvsė Dobrauskaitė ir kad Birutės draugija pereitam 
Kazimieras Karkazas. Jie vi- susirinkime išrinko du atsto
si aukojo po vienų langų. vus į Federacijų. Patariama 

Mūsų klebonas kun. J. Šli- *r kitoms draugijoms sekti šį 
kas, ačiū Dievui, jau pasvei- Pav-Z^L.
ko. Prieš kiek laiko buvo štai- Ketvirtadieni“vakare bus 
ga ir sunkiai susirgęs, net lai- Vyčių 38 kuopos susirinkimas, 
ke šv. Mišių. Ligoninėj išbuvo yenį įr nauji nariai kviečiami 
apie dvi savaites. Klebonui atsilankyti. Yra labai svarbių 
sergant tėvai kapucinai nedėl- reikalų svarstymui.
dieniais atlaikė pamaldas. į --------

______  ' Praeitų sekmadienį Keno-
Dar vienas ženklas, kad pas yhoje įvyko katastrofa. Iš po 

mus laikai eina geryn, tai da- lenktynių ir manevrų vienas 
žnesnės vedybos. Neseniai su- Racino lakūnas ir du jo ke- 
situokė Marijona Kiseliaus- leiviai pakilo grįžti namo. Iš- 
kiute su b rancis Herr. Marijo- kilus porų šimtų pėdų, suge
na nuo jaunystės yra veikli j0 motoras. Vairininkas įnėgi- 
mergaite; choriste, sodulietė no nusileisti, bet lėktuvas smo 
ir Altoriaus draugijos rastini- gg žemyn. Vairininkas iššoko, 
nkė- o keleiviai krito su lėktuvu

Pastaruoju laiku i Nukritęs lėktuvas užsillepsno

prie vedybų Bronis Skeris su j() Abu keleiviai žuvo. Vairi 
Elena Čižauskaito ir Jonas ninkas iššokęs irgi sunkiai su 
Juknelis su Adele ItadzevičiO- žeistas.
te. Vadinas, Slieboygano lie
tuvių kolonija auga! T. P.

LINKSMOS NAUJIENOS

KENOSHA, WIS,
Pereitų sekmadienį mūsą 

dabartinis klebonas kun. A 
Andriušis su keliais parnpijo- 
nais buvo išvykęs į Marijonų 
ūkį, Hinsdale, III., kur buvo 
piknikas. Dienų linksmai pra-

Ateinanlį sekmadienį Keno- 
slioje bus didelės iškilmės: vie 
nu kariu bus pagerbta mūsų leidę vakare laimingai grįžo 
buvęs klebonas kun. M. Urba- namo.
navičius ir sykiu paminėjimas 
jo vardadienio ir priimtuvės 
naujo klebono kun. A. Andriu- 
šiaus. Visi Kenoslia lietuviai 
sudominti ateinančio sekma-

Rugsėjo 24 d. Šv 
žnyčioje buvo pamaldos; laikė 
kun. A. Andriušis. .

Stotis S. K. S.

By Dean Care "
TAKE THIS'M ĮirTHERE'S THEIF WE'RE^ 
ND FOLLOVV ’ CHIEFZS SIGNAL//OFF TO

LOOK OUT DASH..
YOU ARE BEING WATCHED.<y 
THERE'S UNEKPECTED... 
APVENTURE AHEAP.<Z

rengti bunco party kuopos rei i 
kalams ir margų vakarėlį pa
rap. naudai. Pirm. K. Srlufoie-' 
nė ypatingai rūpinasi visakuo, 
Jos nuveikti darbai kalba pa- ■ 
tys už save. Nėra mažiausio 
veikimo, kur ji neprisidėtų, 
širdies bei darbo neįdėtų. Tu
rime ir daugiau veikėjų, kurių 
vardams suminėti užimtų daug 
vietos. Būtų geistina, kad ga
lėtume kuip nors padidinti 
kuopų.

C'iceroje randasi daug jau
nų ir darbščių moterų. 5iu7o 
nu būtų Sų-je turėti. Artinas’ 
Sų-gos vajus, kviesime visas 
į veikimų, susiorganizavus bū
sime naudingesnės Tautai ir 
Bažnyčiai.

Sų-tės apgailestauja veifcė-
(buvusioji Stella Rimkiūtė) su jos a. Stašaitienės vyro, nu
teikė savo šeimynėlei džiaug- rjs randasi ligoninėj iš prie
šino, nes augina mažutį. Jai žasties susižeidimo dirbtuvė- 
grįžus iš ligoninės, jos moti-lje. J, Stašaitis pastarame sų- 
nėlės draugės aplankė jų su, ėių piknike daug pasidarna- 
linkėjiinais ir dovanėlėmis. vo, nuveždamas valgius 1r pe;

Geriausių linkėjimų naujam 
piliečiui. Viena linkėtojų

ŠIS - TAS APIE MOT, 
SĄ-GOS 2 KP,

Orui atvėsus sų-tės pradėjo 
galvoti apie veikimų. Nutarta

AV

/Z
NEVY YVORLDS 

DOT.^>

z

visų diena 
bufeto.

dirbdamas prie

Linkime J. Stašaičiui grei
tai pasveikti ir grįžti prie ka 
sdieninio užsiėmimo. A. S

PLATINKITE “DRAUGI ,1

VIETINES ŽINIOS
VJUiDUVIV NOTA

šv. Jurgio parapijonai nuo
širdžiai darbuojasi rengdami 
J. M. pralotui Mykolui Kru- 
šui vardinių paminėjimų. Ren
gimo komisija jau turi suda
riusi visus bankietui planus.

Rūgs. 29 d., Šv. Mykolo die
nų, pats pralotas laikys iškil
mingų sumų 11 val-

Vakare 7:30 vai. bus ban

kietas, gražiai išdažytoj par. \ 
svetainėj. Komp. A. Pocius 
rūpinasi muzikalę programo 
dalimi. Seselės Kazimierietės 
su vaikučiais, sodalicljos me
rgaitės taisosi uniforma?, kad 
patarnavus prie stalų. C. Y. 
O. vailcnai puošia svetainę. 
Gi šeimininkės laukia daug 
svečių iš visos Chicagos. Kvie 
čia visus draugus ir jiažysta- 
mus į šį bankietų.

Komisijos narys

VENETIAN MUNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
———io---------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

taupykite pinigus
------------ o------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Seni “Draugo” skaitytojai 
depresijos prispausti buvo pri
versti neapribotam laikui su
laikyti “Draugų”. Bet dabar 
vienas po kito pradėjo vėl 
atnaujinti prenumeratas. Rei
škia, laikai jau gerėja.

P. Jakštas, 1442 So. 50 Ct., 
atnaujino “Draugų” ištisiems 
metams. Tik trumpų laikų bu
vo be “Draugo”. Sako, ilgiau 
negalįs laukti. Kaip “Drau
go” nėra, sako, rodos, kaž ko 
trūksta name.

P. Jakštas, dabar išvežioja

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

UEPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

Petro ba 10734 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. PULlman 5703 

Reikale yra ir moteris

z)

ZI)RY
BRITTLE 

„„ A STREAKED

CIMRM ILUR
Whatever your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint tvill correct it,

This remarkable, scientišc prod- 
uct has delighted thousands hy

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

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

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

CLAIROL for greater hair beauty.

Mtit tbii ctupoti witb ! tbret-mch ttrmd »į yorr 
b*ir mh! will trr 11 H nį nltn it, ptttptid, 
witb tur jtr CLAIROL /rr«hwr«£

BCVEBLY KING. Contuliim
HAIB BEAUTY GUILD
126-112 »« 46<h Stre«. New York Otr

A44rm. •*•••••«••••••••••••••••••••••«••••••••

Oty. «•••••••••••••••••••••••••••••>• «*••••

My Bmty Shop...............................................

•• •• •••••••«• ••*•••••••<

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1646 West 4Gth Street 
Plione BOUlevard 5203

4605-07 So. llerniitage Avė.] 
Phone YAIids 1741—1742

Lachamcz ir Siiik 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayctte 3572

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

A. Masalskis
A. Petkus

S. M. Skilias

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West I8th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
flR Al M RAA|f|K *D. Teisme pasisakė šeštadie- 
ylli ALi ITIi llAulVUO Al lnį sutikęs seną draugą, Ir ‘‘for
DOVANOTAS VYTAOTO old times sake” išgėrė stik- 

DIDŽIOJO ORDINU ■galėjęs susilaikyti. Teisėjas
----------- paleido kai Nelson prižadėjo

Dr. Al. M. Račkus, žymiau- toliau tik vandens gerti, 
sias Amerikos lietuvių (taip Vait(nJ3 b(Ugs keUonę . Lie. 
pat ir svetimtaučių tarpe) tau laim „
tos Šventės proga, užsienių TebesMjs (lar New Yorke Vai- 
reikalų ministerijos teikimu
apdovanotas Vytauto Didžio
jo ordinu trečiuoju laipsniu.

ŽINIOS IŠ NORTH SIDE

vada angliškajai spaudai pra
nešė, kad lak. Vaitkus baigs 
kelionę j Lietuvą, laivu arba 
kitu lėktuvu. Vaitkus manęs 
kelionę baigti ta pačia Litua
nika, bet inžinieriai pranešę, 
kati nebus galima ją; greit su- 

iėmėjai, (aiSyti#

Į Brazilijos džiungles. Tš i
Raeine aerodromo vakar dvi- j 
motoriniu lėktuvu išskrido či-

Aplenkti piknikų 
kurie nepraleidžia nei vieno 
pikniko, kad šio to nepan(mo
jus. Štai, ir prie rudeninio pi
kniko, kuris įvyko' 7~d. rugsė
jo, aukomis prisidėjo sekan- kagiečių ekspedicija į Brazi- 
tieji: M. Stankevičius, O. Be-1 Hj°s džiungles. Ekspedicijai 
ksnienė, P. Januškevičiui, E. vadovauja augalų žinovai. E- 
Andruškevičienė, O. Kavai iau ’<spdeicija suruošta mokslo ti- 
skienė, B. Kasparaitė, A. Ba- ^slu.
cevičius, M. Sutkienė, O. Šniau Ir marša-Tkną turi būt mo- 
kštienė, K. Kišonienė, M. Ka- kyti. Atidarius naują, didelę 
rečkienė, R. Nausėdai, B. O. W-G-N radio studiją, prlrei- 
Kizelevičiai, P. Bulkevičius, kė 10 maršalkų (ushers). Į 
P. Jankauskas. 'maršalkas buvo imami tik tie,

Pikniko komisija visiems ta kurie turi nemažiau kai dvie- 
ria širdingiausį ačiū. jų metų kolegijos mokslo.

Rugsėjo 25 d., 8 vai. vaka-
re parapijos svetainėj kviečia 
mi susirinkti visų draugijų 
valdybos, parapijos komitetas 
ir kam tik laikas leis. Yru 
daug svarbių reikalų svarsty
mui; pav., iškilmės mnsų baž
nyčioje rugsėjo 29 d., ir k. 
Skaitlingai visi susirinkite.

Komitetas

“Draugo” Radijo Solistas

Įspėja automobilistus. Chi
cago Safety council įspėja vi
sus automobilistus šiuo metu 
nevažiuoti greitai vieškeliais. 
Nukritę ir apipuvę medžių la
pai sudaro slidumo ant šlapio 
cemento. Greit lekiantis auto-| 
mobilius gali paslysti ir apsi-, 
versti.

prisiųsti savo vardą, adresą, 
svorį, aukštį ir tą vietą tyme, 
kurioje daugiausiai yra pasi
žymėjęs ir, jei yra žaidęs foot- 
bolą su kitais tymais, tai su 
kokiais. k

Visas aplikacijas reikia sių
sti adresais: John Labzentis, 
10826 Wabasb Avė., Roseland;

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

rienę. Taigi 
laiku.

visi susirinkite

Visų kuopų prašoma atsi
lankyti. Bus raportai iš ūkio 
išvažiavimo. Valdyba

Pirmą trofėją laimėjo John 
Deksnis (Bixon). Šis jaunas 
lietuvis turi gabumų sviedinio 

Joe (ilebauskas, 2121 W. 23rd • svaidyme ir, jeigu toliau pra
Plaee, West Side; arba John ktikuosis, greitoj ateityje jo 
Kulpin ir Ed Giedraitis, 4501 vardas suskambės J. A. Val- 
So. Fairfield Avė. Taipgi ko- stybėse taip kaip kad Jobnny 
misija prašo West Side, North Goodmano. | -Reikalinga mergina užbai-
Side, Marųuette Park, Brigh- Bravo, lietuvi, jaunuoli, ke-' gusi aukštesnę mokyklą, ves- 

lki mūsų tautos vardą aukštyn, ti ofisą. Graži ateitis. Tiktai 
4 teisingai ir gerai darbininkei 

tereikia atsišaukti.
3162 SO. ASHLAND AVĖ. 
B’Youthful Cosmetics Co.
REIKALINGI DARBININKAI

ton Park, Roseland, Town of 
Lake, Cicero ir 18tr Street 
kpopų, kad savo susirinkimuo 
se nariams praneštų apie foot
bolo tymą. 3. 0. S.

MAŽŲJŲ AUTOMOBILIŲ 
LENKTYNĖS SPARTA 

STADIUME

RF.IK ALINGA MERGINA

sporto srityje.
Antrą trofėją laimėjo d-ras 

St. Biežis, kuris yra plačiai 
žinomas Chicagos lietuvijai 
kaipo geras medikas, o tuo pa
čiu kartu ir golfo lošėjas. Reikalingi laisniuoti Steam

Bravo daktare! Praktikno- Fiteriai ir Plumberiai. Atsi- 
kis ir toliau golfo srityje . šaukite tiesiog į

KASTAS SABONIS, žymus baritonas, dainuos šian
dien per “Draugo” radijo valandą tarp 3:30 ir 4:30 vai, 
popiet, iš stoties WKDC.

SPORTAS

LIETUVIŲ FOŪTBOLI- 
NINKŲ DĖMESIUI

Rudenį mes matome, kad vi 
sos kolegijos ir žemesnės mo
kyklos rengiasi prie sporto,

. .. ______ , ______ ______ footbolo. Tarp Amerikos jau-
Ieskomas pamišėlis. Policija u pagarb^ j A v vėliavai. nuolių footbolo sportas yra 

po visą nuėstą ieško Ralpli Nichols’ų šeima priklauso ko- laikomas kaipo vienas 15 ge-Į 
recco, 30 m. am., pabėgusio << Jehovahs WItnesses” riaušių žaidimų. Žiūrint į ei- Į

v unningo bepiotnanno. Ta seb|ap kuri tiki, kad viskas, les pasižymėjusių footbol'nm-[
jiOma, ad jis bus tasai, uris žmogus padaro, vra velnio kų, randama nemaža ir lietu-Į
pastaromis dienomis atliko ei- , . , T- .,. . . . . kontroliuojama. vių, būtent Ed Krause, Al Ka-1
lę žiaunų kriminalių užpuoli-, . sklfldanv Pbi.
mų ant moterų Austln distri- l mokyklą su lova. Tš Bata- Sk‘a< a"/’ 1 h 1
kte. R. Greceo bent tuzinų sy. i via, III., į Niagara universi- Krause Ed Ka l; Z I e Pll
kių yra pabėgęs iš įvairių ka-i^ojo pirmametis stnd. UP'"’
įėjimų. ^Eugene B. Srymour. Važi,,.- Yancv.ch, Laura,t.s Bar-

..____ ’'damas į universitetų jis sykiu skl’’ W'stert lr fasuotoms
Honma sukelti $3,200,030. ■ m. if nea ka(] Yra daug gerų lietuvų foot

Chlcagoj pradedama kampa- tokios neras vigam NiaKara bolininkų, ypač. Lietuvos Vy
nija, kad į Commuuity tumi miest(.|v Sevn|0„r čių kuopos.-. kurie nėra kole
pašalpoms sukėlus $3,200,000. , . n .----------------------------------------. . . . , dų ir 9 colių anksčio Ir sve- _ ------------- --------- -Praeitais metais buvo surink- .ria 2o0 svanj.
ta viso 3 nul. dol. Šįmet no-

Pasaulinė paroda New Yor-

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Mūsų vaikai. Lynn mieste

ly, Mass. vai., vienoj mokyk
loj 18 m. amž. vaikas Carlton 
Nichols, Jr., atsisakė atiduo-

gijose pasižymėję. Todėl Lie
tuvos Vyčių apskritys, kad 
praplatinus daugiau sportą 
savo tarpe kitą metą, nes šį
met yra per vėlu, steigs savo 
vardu footbolo tymą.

Komisija tapo išrinkta, kad 
tą darbą dabar pradėtų ir atei
nančiam sezonui turėtų viską 
tvarkoje. Todėl visi vyčių kuo 
pų nariai, kurie nori, arba 
mėgsta žaisti footbolą, ateina-

Trečią trofėją laimėjo d-ras 
A. J. Gussen, iš Cicero, TU. Jis

----------- • yra geras dantų gydytojas, o
Rugsėjo 27 d., Sparta sta- tuo pačiu kartu neblogas ir 

diume, prie 22 ir Kostner ga- i sviedinio svaidytojas. 
tvių bus įdomios mažųjų (mi-į A alio, daktare! Praktikuo- 
dget) automobilių lenktynės. kis sporte ir toliau.
100 lankų lenktynės mėgėjams 1 Antrais prizų laimėtojais 
sudarys nepaprasto pasitenki- liko: A. P. Kvederas, J. Pa
ninio. Lenktynėse dalyvaus pa d-ras G. Bložis. 
sižymėję lenktyniuotojai, kaip Tš moterų laimėjo trofėją 
Tony Willman iš Milwaukee, | Miss J. Mileriūtė iš Evanston, 
Curly Mills iš Los Angeles., I"-5 Antrą prizą — Kvederio 
Jimmy Snyder iš Chicago ir nė. Visos trofėjos ir prizai bus 
daug kitų. išdalinta per bankietą, kuris

Lenktynės prasidės 7 vai. lvyks greitoj ateity, 
i vakaro. Sparta stadiumą ga- Gussen, L.G.S.S.
Įima pasiekti gatvėkariais ir 
viršutiniu geležinkeliu (elevei 
teriu).

Pranešimas

GOLFO PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJAI

Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos turnyras įvyko 22 d. rug
sėjo Glen - Eagles country 
club laukuose. Turnyras dav^

ntį sezoną komisijos prašomi sekančius rezultatus:

ĮOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
UAsTINEJK

Labdarybės centro susirinki
mas įvyks rugsėjo 25 d., 7 vai. 

'vakare, Aušros Vartų parapi
jos salėj. Susirinkimas šaukia 
mas 7 vai. iš priežasties išlei
stuvių ir priimtuvių vakarie
nės, kuri tą patį vakarą įvyks 
Aušros Vartų parapijoj, besi
mainant klebonams. Susirinki
mas reikės baigti prieš vaka-

rimą sukelti $200,000 daugiau, 
nes prie to fondo dar prisi- New Yorke planuojama
deda 17 gerovės agentūrų. 1939 m. surengti pasaulinę pa

rodą sąryšv su miesto inau 
Serga. Pranešama, kad Ma- ..® ’ . . guracijos 150 m. sukaktim,

skvoje rimtai serga Illinois v v .J * New Yorką inauguravęs pats
valstybės senatorius James I , . w . - , „3 Jurgis vVaslnngtonas.
Hamilton Lewis. Iš Berlyno
į Maskvą vyksta angliškai 3 m. šoferis. St. Peters i
kalbančios slaugės. burgh, Fla., buvo nepaprasta?

; įvykis. 8 m. amž. Ronie Som- Naudojasi. Gatvt'kanų ir vi- ' _ _ .* . . . v. . mers su savo 5 m. am2. sesute
ršutinių geležinkelių viršimn-! , .... _ x.* B .... i automobiliu pervažiavo per to |kai praneša, kad bendra,a,a,s kĮo gatvę> ka-p

DR. BRUNO WAINORIS
užtikrina, kad gerai 

pritaikins jums akinius
Akių egzaminavimas 

dykai kasdieną

transferais Chicagoj kasdien 
naudojasi po 40,000 žmonių.

Vienas stiklelis atėmė jam
jėgų. Amandas Nelson, 55 m. 
senis, kas sekmadienis atvyk
davo į Englewood policijos 
stotį kaliniam “pričyti”. Pra
eitą sekmadienį vietoj kali
niams “prič.yti”, pats pateko 
į kalėjimą už kėlimą netvar-

cagoj State St. — vidurmies 
ty.

Namų Savininkų ir Piliečių 
susivienymas ant Town of 
Lake (Property Owner*s and 
Citizens Ass’n) laikys mėne
sinį susirinkimą, ketvirtadie
nį, rugsėjo 26 d., parapijos 
svetainėj, 8 vai. vakare. Rašt.

Baltos ir geltonos spalvos 
akiniai dėl artimo ir to

limo regėjimo po

$4.75

BUDRIK OPTIGALAND 
JEWELRY GO,

3343 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 6030

Skolina pinigus ant pirmų
, "ŠIMANO DAUKANTO/7 morgičių, atmokėjimui morgi-
UrFDERAL Savi NGS ***» pataisymui namų ir pas-“and loan as.ooation 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 Sukatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

Marian Hills Semlnary, 
HInsdale, 111.

Rev. Br. Vitkus. 

LIETUVIAI ADVOKATAI?

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name' 
Valandos kandlen nuo 9 Iki R 
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

T»’ephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4(21 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. (515 S. ROCKWELL 8T. 
Telephone: REPublic 9722

Res. 1227 8. 50th AVĖ.. CICERO 
Telepbone: CICERO 6295

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

AUTOMOBILBS AUTOMOBILIS

EMIL DENEMARK INC-
....— Vartotu Karų Barbenai —

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUTCK ’85, 5 Sedan 41. Trunk, parant. kaip naulaa............9895
BUTCK *25. Club Sedan mi trunk, rarantuotaa ..................... 9825
BTTICK ’35. 6 Redan 47, jrarantuotaa.......................................  9795
BPTCK '24, 5 Coupe 52, mažai vartotas, srarant. ................. 9895
BTUCK '24, 6 Sedan 67. pulkus karas, (rarant.......................... 9S95
BUTCK '22. 5 Sedan (7. tobulas, rarant ...............................
BTTTCK '22, R Sedan 96, tohulam stovy ............................... 9495
BT’TrK "22. K Coupe 9(. labai pulkus, garant ................. 9495
BTUCK '21. Sedan 91, gero.1 tvankoj...........................................9395
BTTTCK. *29. Z-4 Coupe. Hemai apkalnuotas .......................... 9 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražus mažas karas ....................... 995
BTTTCK '20. 7 Limo. SeM drat. ratai, eina O. K..................... 9925
CADTLT.AC *29. 7 Sedan, pertalsvtas ........................................ 9395
CAnTLUAC ’20. 7 Sedan. labai puikiam stovy .......................... 9495
CT-TEVROT.ET '24, 5 Sedan, kaip naujas ............................... 9495
HUnSON, ’29, 5 Rednn. b/ra O. K................................................. » 95
LA. SAULE '31. 5 Sedan. pulki vertybč .................... .................... 9495
LA SAULE *30. 6 Sedan. ( drat. ratai ........................................ 9345
LA SALLE ’29. B Sedan. drat. ratai ........................................ 9195
LTHCOLN ’lff. ( Sedan. labai pulkus ........................................ 9995
NASH ’32. B Sedan. gerai mažas karas .......................... .. 9295
OAKLANT) '21. 2-4 Coupe, geroj tvarkoj ................................'. 9175
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. 9375
PACKARD ’ll, 7 Custom Sedan, gerai bAgantla ................. 93P5
PACKARD '20, 7 Sedan, puikiam stovy ............................... 9395
PTERCE '20. 2 Coupe, labai pulkam stovy ..............................  9195
PONTTAC '24, 4 Durų Redan. kaip nauju .............................. 9495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

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


