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Pratęsti rinkimai Klaipėdoje
DAR ŠIANDIEN BUS BALSUOJAMA; 

GYVENTOJAI DAUG SUSIDOMĖJĘ
POLICIJA ATYD2IAI PRIŽIŪRI 

BALSAVIMŲ TVARKOS

Žydų spauda įgraudina saviš
kius, kad jie balsuotų už 

lietuvių kandidatus

ETIOPIJOS KAREIVIAI SIUNČIAMI FRONTAN
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KLAIPĖDA, rngs. 29. — 
Gyventojai labai susidomėję 
rinkimais ir visam krašte jie 
gausingai suplūdo j balsavi
mų vietas. Kadangi kandida
tų sąrašai ( baliotai) pakan
kamai komplikuoti, Klaipėdos 
krašto autoritetui šiandien pa
vakarėje per radiją paskelbė, 
kad balsavimai bus tęsiami 
dar ir rytoj, kad kiekvienas 
pilietis gautų progos paduoti 
savo balsą.

Tki pavakario tūkstančiai

ITALIJA NORI TAIKOS 
SU ANGLIJA

Jo tikslas yra, kad prasilenkus 
su T. Sąjunga

ANGLIJA SU PRANCŪZI- . ,R,7A’ rTdiktatorius Mussolini nnsprenJA TURI DERYBAS <lė susiartinti su Anglija, kad
______ išvengus su ja didžiai negeis-

PARYŽIUS, nigs. 28. — itino karo» kurs ^ali įjudinti 
Etiopijos klausimas ima glau!v’s^ Luropą ir kitas pasaulio 
džiau rišti Prancūzija su An- į da^ls‘
glija. Sužinota, kad abi vals- ^Inss°l’ni nori, kad. T.

Sąjunga nesikištų Į Italijos

RINKIMU IŠVAKARĖMIS;
KLAIPĖDOJE i

KLAIPĖDA, Mažoji Lietu- 1
va, mg 1 29. — Vakar rinki-1 _ , . .................. ... ...............
mn išvakarėmis visam Kini™ Traukinys su etiopin iais kareiviais apleidžia Dindaiva, Etiopijoje. Vyksta Ogaden pro- 

'a,n K,aiPp- vincijos frontan, kur numatomas italų įsiveržimas.
dos krašte lietuviai surengė 
masinius susirinkimus, ku
riuose vyriausybės kalbėtojai 
ragino piliečius, kad jie bal
suotų už lietuvius kandidatus 
į seimeli.

Signatorinės valstybės —•balsuotojų kai kur negavo pro . ... T) .... T, .... v . . . Anglija, Prancūzija ir Italija,
gos prasimušti per minias, i . . . . . . , . ..

, , . .. .. 1 paskvrium (ne kolektyviai)
kad galėjus balsuoti.

Balsavimai visur ėjo tvar- ' įspėjo Vokietiją ir Lietuvą,

NORI DEPORTUOTI 
DILLINGERIO IŠDAVIKĘ

- ■;
Pereitą šeštadienį norėta iš1I

Cbicagos išvežti į New Yorką 
ir deportuoti į Rumuniją Mrs. 
Auna Sage, kuri prieš keletą 

_ i metų dėl nedoro savo gyveni-

MEKSIKOS VALDOVĮJ 
ŽIAURIAUSIAS ĮSTA

TYMAS ‘
MEXLCO CITY, rūgs. 28. 

— Meksikos prezidentas Car- 
denas nesenai* paskelbė naują

(Acine Piloto)

URAGANAS IŠTIKO 
JAMAIKA, KUBA

MIAMI, Fla., nigs. 29. 
Trupi kinis uraganas

■ žygius Afrikoje pažymėdamas, 
kad tai ne jos reikalas ap- 

' saugoti Etiopiją. Anglija gi

MUMS REIKIA ARČIAU 
PAŽINTI VIENI KITUS

kiniai Tik fia ivvko viena. "<'triuHmaut'i rin-|—< — -"'savo vyriausybės jstatynų, ku
„nTaud t k, Z l„ik , kinui dieną, kadangi Klaipėda ">» buvo su.mta .r nubausta ri|w „ustatomas kata,ik haž.
žaisti keturi asmenvs. , į™ ska"»ma a‘ , t? ' nvc.y .r bažnytinių turtų už-

ri . . . ,v. - • kalniu dėl pasireiskusiųjų Vo- la< ,aa atidėtas. ir Kana S) Kai ,rromtnas jo žodžiais tarius
Policija atydziai saugojo ...... . • .. T • 1 ta norėta ia naimti i Filis sa ” ’ ’ zoaziais tarn,‘, , . . : . .v. kietuos nesusipratimų su Lie-, T9 norna ją paimti i Uvins sa- •_  suvalstvbinimasbalsavimo vietas ir prižiūrėjo 1 > • t. , x , v - I suvaisiymnimas.

reikalingos tvarkos.
Žydų laikraščiai įgraudena 

saviškius, kad jie balsuotų už 
lietuvius kandidatus.

tuva.
Lietuvių susirinkime Klai

pėdos mieste vokietininkų gau 
ja mėgino sukelti netvarką.

lą, jos advokatas skubiai ga- Į 
vo iš federalinio teismo “ha-Į 
beas corpus” raštą, kuriuo 
deportavimas sulaikytas ir

tybės turi derybas, kad pada 
rius militarinį paktą, panašų 
Prancūzijos sov. Rusijos pak
tui. Šio pakto pagrinde yra
planas — kontroliuoti politi- svarbiausia b laikosi T. Są-
ką Europoje. jungos, kad Mussolini su savo

žygiais nepalaužtų jos autori
teto.

Jei Anglija sutiktų daryti 
taiką su Mussoliniu, ji panei
gtų anksčiau paskelbtą ryškų 

; savo nusistatymą. Tad ir abe-
Ministeris Pirm. Juozas Tfi- jotina, kad Mussolini galėtų 

las) ištiko Jamaikos ir Kubos bells apie Baltijos Santarvę susiartinti su Anglija, kad pa
salas ir veržėsi Floridos link.' KAUNAS.-M misteris Pir- sidalinus Etiopijos kraštu.
Tačiau kliudė tik Moridos is- mininkas ir Užsienių Reikalų -------------------
kisulį, nušlijo į rytus ir nu- Ministerio pareigas einąs, p.
ošė Atlantiko vandenynu. Juozas Tūbelis, “Eltos” at-

Milžiniški nuostoliai pada- Movo prašomas pasisakyti pri
ryta Jamaikoj ir Kuboj. Ke-'uiųjų metinių Baltijos santar-

AMERIKA NEPASIDUOS 
KITOMS VALSTYBĖMS

š paskelbto tomis dieno- lios dešimtys žmonių žuvę ir; VPS sukaktuvių proga, pareiS-
mis to įstatymo teksto suži
noma kad tos rūšies priešre-

šimtai sužeistųjų.
Floridoje šį kartą iš anksto

WASHINGTON, rūgs. 28. 
,— Anglija skelbia, kad ji di-

“Vieneri metai yra per tru- dins karo laivyną. Nemato

DAUGUMA U. S. ADMI
ROLŲ BE LAIVŲ

1-ptvirtfldJpn; iškl«nd : llgln,<> 1F Pnešbažnytinio įsta- griebtasi saugumo priemonių. | mpas tautų gyvenime laikas, reikalo varžytis laivynų su-
Jie buvo išmesti laukan. Pas- ( . P • . tymo nerasi visam pasauly. Visur buvo nutraukti viešie- kad sudarytos praėjusių me- tartimis, kurių nesilaiko kitos
kiau policija susikirto su triu-I npJ’mai. Tik Meksikoj tas galima, kur', jį darbai. Ir todėl įvyko ma-! tų rugsėjo 12 d. sutarties rei- valstybės, o Japonija net jau

Pasirodė, kad Mrs. Anna j nyki radikalų partija barba-

AVASHINGTON, rūgs. 28.
— Karo laivyno departamen-' 
to rekordai rodo, kad šiame' prįe§ Lietuvą
krašte vra 62 vvrai su vice-

. . . t • i \ i \ okiecių politinės orgamza-admirolų (rear admirals) ran i .. , ,,y . __ ... . , cijos parodė daug savo veikomis. Ts jų 55 vra tikri ad- , _ ,.. . , ... ,
I. , . _ ... , . luino. Jos naktį išsklaidė daugrirolai, o < tik laikinai turi 

tuos titulus.

kšmadariais vokietininkais.
Kiek palaukus apdaužytas vie Į Sage išdavė vyriausybės agen-
nas vokiečių policijos narys.•
Jis paimtas ligoninėn. Kitas 
nusigėręs vokietys kareivių 
pašautas už triukšmavimą

tams žudiką Dillingerį, kurs 
nušautas ties vienu teatru 
Chicagoj. Už Dilliugerio išda
vimą jai išmokėta 5,000 dole-

riškai spaudžia ir persekioja 
visus krašto gyventojus. Ši 
partija turi savo kontrolėje 
kongresą, kariuomenę, teis
mus ir visus krašto turtus.

žai nelaimių.

KOMUNISTŲ AGITATO
RIAI NERIMSTA

kšmė Baltijos valstybėms jau paneigusi, 
per tuos metus galėtų pilnai 
paaiškėti. Vieną galima pa
sakyti: nenukreipta prieš jo
kią valstybę Baltijos Santar-

Prezidentas Rooseveltas iš 
specialio traukinio pareiškiu 
kad yra geistina, kad valsty- 
bės laikytųsi laivynų sutar-

savo kampanijos medžiagos —

KAUNAS. — Pradėjus sau ve, kurios svarbiausias tiks-L. n • •
rių ir pažadėta paneigti depor- Beginkliai gyventojai negali ' gUmo organams ieškoti Suval las yra išsaugoti Baltijos vai-! Į'1Ų’ ’.,el n°’ . mpnka suUkR
tavimą. ’ "j jiems priešintis. Partija kon-! Rijoje ūkininkų kurstytojų, ko stvbių nepriklausomybę ir te-1. " JT*™1*, dldinUn,e

klau- ^resan skiria savo atstovus, munistų agitatoriai persimetė ritorialinę neliečiamybę, yra,‘ 1P nePa‘ 1 s 1 uzPa a Te
pasirenka iš savo tarpo prezi-, j Lietuvos šiaurę. Skirsnemu- be abejojimų, nemažas taikosi

Dabar teismas spręs šį 
simą.

. ... .. .. atsišaukimų.
Is jų visų tik 30 yra pintis „ , , • v .

Pereitam seimely vokiečiaijūros tarnybon. Vieni jų yra 
laivuose, o kiti kur laivynų 
bazėse gyvena ir laukia įsa
kymų, kur jie turi vykti.

Likusieji 32 admirolai via 
žemyne, 17 jų yra laivyno de 
partamente AVashingtone, o 
15 yra išsklaidyti po visą' 
kraštą: treniravimo stotyse,' 
laivyno jarduose ir l>azėse.

Pasirodo, kad Amerika tu
ri pakankamai admirolų, bet 
per mažą skaičių laivų.

BRANGĖJA ANGLYS
dentus ir kitus visus aukštuo- npS miestelyje rasta komunis-veiksnys Rytų Europoje. De
gius valdininkus, leidžia žiau- tinių atsišaukimų, ku riuose riudamos savo užsienių poli-

AUDRA IŠTIKO JAPONŲ 
LAIVYNĄ

EKVADORE PASKELBTA 
DIKTATŪRA

QUITO, Ekvadoras, rūgs. 
28. — Šioj respublikoj pa
skelbta militarinė diktatūra, 
atsistatydinus prezidentui A. 
Pnns ir paleidus kongresą.

Diktatūros priešakyje yra 
viešųjų darbų ministeris Fe- 
deriko Paez.

turėjo 24 savo atstovus, o lie- i 
tuviai vos 5. Dabar lietuviai 
tikisi padvigubinti savo ats
tovų skaičių.

Tik keturi asmenys vakar 
nubausti kalėti už neteisėtos 
propagandos, skleidimą.

Lietuvos vyriausybė be Klai 
pėdos rinkinių daug susirūpi
nusi visos Lietuvos ekonomi
niu krizių. Suvalkijos valstie
čių sąjūdis prieš vyriausybę 
didėja. Vyriausybė deda pas-- 
tangų nuraminti valstiečius. 
Gal bus paskelbta kokios nors 
lengvatos.

Eina gandai, kad Lietuvos 
vyriausybėje numatomos at
mainos. Kauno burmistras 
(majoras) A. Merkys nužiūri
mas nauju Lietuvos ministeriu 
pirmininku.

Angliakasiai susitaikė

riausius įstatymus ir nuosta- 
i tus, nežiūrint to, kad tas yra 

su-i priešinga krašto konstituci-
kasyklų operatoriais ir štai to< .ia>- Meksikos gyventojai ne-
_     _ 1 •  — X _ 1 - — JI    1 -   4 «i »»i lrz\bi z k rt 1 n , /.t ii •« ipasekmė yra ta, kad angliaka 
siams atlyginimo padidinimas 
užkrautas stačiai ant anglių 
vartotojų.

Eina dar viena sunki žiema 
milijonams darbininkų.

SUEZO PERKASAS BUS 
ATIDARYTAS

PARYŽIUS, rūgs. 29. —
Suezo perkaso kompanija nu
sprendė, kad karas ne karas, 
bet Suezo perkasas nebus už
darytas.

VIENNA, Ga., rūgs. 29. — 
Baltųjų gauja nulinčiavo neg
rą Lewis Harris už tai, kad. 
jis būdamas girtu su ginklu

PLATINKITE “DRAUGĄ grasinęs šerifui.

turi nė kokios laisvės, neturi 
nė kokių teisių. Viskas nuo jų 
atimta. Valdančiosios parti-

“draugai valstiečiai” kursto-tiką, Lietuva, Latvija ir Ka
mi organizuoti streikus, o dar lija sudaro politinį susigrupa- 
lx> žmonės raginami juos. pa-vilną, kurio tarptautinis svo- 
laikyti. ris yra nepalyginti didesnis,
------------------------------------- negu šių valstybių reikšmė,
rusies natinis, arba šiaip ko- sudėta iš atskirai paimto jų
kius pastatus, vyriausybė pri- p()iįfĮnįo svorio. Nuo to kiek- 

jos vadai turtingėja iš bažny-1pažįsta atitinkamą atlyginimą.1 vjena Raitijos valstybių turi 7. 
tinių turtų užgrobimų. Tuo pačiu įstatymu nuro-, ,ik naudos. Tačiau, kad San- "

doma, kad iš visų teismų tu- tarves sutartis galėtų būti vi-Cardenaso paskelbtas įsta- . - -
tymas yra ypatingiausias tuo, |n but Pasahntos sen,au P®’ su platumu įgyvendinta, mu- 
kad dėl užgrobtų bažnyčių, duot,°s *?et koklos aPpl,apW» ( ms reikia arčiau pažinti vieni' 
bažnytinių turtų ir įvairių ikad atKavns užgrobtas savas- kit(]S! gerįau suprasti vieni 
religinių pastatų nėra jokios
apeliacijos. Jei kartą kas su
valstybinta, tai tas jau neati
taisoma.

Vyriausybė užgrobia ir pri 
vačius namus ir kitus priva
čius pastatus, jei suseka, kad 
juose turimos bet kokios re
liginės pamaldos, arba religi
niai susirinkimai, arlm kas 
panašaus. Tiems visiems, ku-

TOKTJO, rūgs. 28. — Tai
fūnas ištiko japonų karo lai
vus, išvykusius į manievrus 
kur tai rytiniam Japonijos 8o 
ne. Žuvo l>angų išmušti iš lai
vų 53 jūrininkai. Dideli nuo
stoliai padaryta laivams. Ne
žiūrint tų visų nelaimių, ma- 
nievrai nenutraukti.

SUDEGĖ MENO TURTAI 
KATEDROJE

'COMO, Ttalija, rūgs. 28. — 
Gaisras sunaikino neįkainuo-

tis ir turtus. Pažymima, kad kitų reikalus ir giliau juos a 
teisinai neturi nieko liendra tjausti. Tam visam reikia lai- 
su tais reikalais. Tai krašto ko F/SU įtikinęs, kad Balti- j*nras meno turtus vietos ka 
f'dmi n i st t a< i jos dalukas. tautos, įstojusios į tikrą tedroje. Gaisras pasireiškė

Kitos pasaulio valstybės ty kelią, realizuos visus laimėji- kupoloje. Priežastis nenusta- 
li apie tos rūšies tvarką Mek- mus, prie kurių turi jas vesti b’ta- 
sikoje. Su jos valdovais turi jų glaudesnis, išplaukiąs iš 
diplomatinius santykius ir vi- j Santarvės Sutarties bendra- 
sus kitus reikalus. Nei pro- barbiavimas. To aš ir linkiu

ORAS
lestų, nei įspėjimų.

Keliolika milijonų meksikio
nuoširdžiai pirmųjų metini4 CHICAGO TR APYLINK.-

rie nurodo vyriausybei tos čių velka baisią vergiją.
Baltijos Santarvės sukaktu-, 
vių proga.”

15 dalies debesuota; nepasto
vus oras; kiek šilčiau.

—<ir -Mii
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Į DIENOS KLAUSIMAI Į

VOKIEČIŲ NENUOSEKLUMAS
— --- /$

Lietuviai turį tokį vokiečius apibudina
ntį priežodi: “Durnas, kaip vokietis įh> pie
tų”. Dabar naciškieji vokiečiai, kaip jie sa
vo pasielgimais pa.-irodo, yra durni ne vien 
po pietų, o visų laikų.

Vokietijos vyriausybė nesislajisto su sa
vo pretenzijomis prie Klaipėdos Krašto. Pats 
Hitleris yra pareiškęs, kad Klaipėdos Kraš
tas esųs iš vokiečių pavogtas ir todėl reikių 
jį Vokietijai gražinti. Dėt kai užsienyje pa 
kyla nerimas dėl tokių vokiečių pretenzijų, 
tai tada vokiečiai ima išsisukinėti.

Štai tokio elgesio pavyzdis, kaip paduo
ta “Lietuvos Aide“:

“Beiiiner Boetsenzeitung rugsėjo II d. 
numeryje Įdėtame straipsnyje “Abisinija ir 
Klaipėda” siekia atitaisyti blogų įspūdį, su
darytų tarptautinei opinijai aršiais paskuti
nių laiko trečiojo reicho spaudos puolimais 
prieš Lietuvų. Vokiečių laikraštis taiko savo 
išvadžiojimus slaugiausia anglų Evening Sta
ndard, kuris šiomis dienomis įdėjo straipsni, 
prilyginantį Vokietijos kalbų su Lietuva Ita
lijos kalbai su Abisinija. Evening Standard 
pareiškė nuomonę, kad teritorialiniai pasiū
lymai Italijai padrųsinę nacių vyriausybę 
prisiminti netektus po didžiojo karo pakraš
čius ir galvoti apie jų grųžinimų. Pirmoje ei
lėje klausimas cinus <|ė| Kluipėdos. Atranda
mas tokius priekaištus, Derliner Boersenzei- 
tong pareiškia: “Galimas daiktas, kad Itali
ja galvoja apie Abisinijos užgrobimų. Apie 
pakeitimų santykių tarp Vokietijos ir Klai
pėdos krašto, apie Klaijiėdos krašto inkor
poravimų Į Vokietijų niekas nemano. Auto
nominė Klaipėdos krašto ,vadėtis Lietuvos ri
bose nekelia jokių diskusijų. Sureguliavimas, 
kaip jis savo laiku buvo padarytas Klaipėdos 
statutu, laikomas galutiniu ne tik ii vokie
čių, bet ir ii klaipėdiečių pusės”. Toliau lai
kraštis pabrėžia: “Tarp Abisinijos ir Klai
pėdos ir prie geriausio noro negulima sukons
truoti lygiagretės”. Toliau laikraštis dar pa

žymi, kad “iš vokiečių pusės niekuomet ne
buvo ginčijamos lygios Lietuvos teisės”, ,,l<- 
sų, Lietuvos Vokietija niekuomet nevadino 
beteise”.

PREKYBA BALTIJOS JUROJ

Baltijos jūra randasi nuošaliai nuo di
džiųjų prekybinių centrų, liet jos reikšmė 
prekyboj yra didelė. Baltijos jūra prekių iš i 
vežama daugiau, negu dvigubai to, kas ga- ’ 
benaiiia Panamos ir Suezo kanalu. Pusė a- 1 
beluos Baltijos prekybos eina tarp vietinių 
uostų. Kita dalis keliauja į plačiuosius van
denynus.

Iš viso ,ht metus Baltijos jūra prekių į 
pergabenama apie (ii) milijonų tonų.

TEN, KUR GYVENIMAS TIKĖJIMU 
PAREMTAS

Šiais laikais labai retai tepasitaiko žinių 
iš Portugalijos. Amerikonų yra sakoma: “no 
news is good news Kad iš Portugalijos ži- j 
nių nesiranda lu i k rasotuose, tai išvada daro
mu tu, kad ten viskas tvarkoj. Ir ištikrųjų 
ten taip yra.

Portngalija yra grynai katalikiškas kra- i 
šias. Jos valdžia taipgi grynai katalikiška, 1 
Tikėjimas ten nėra koks nors diskusinis (la- j 
lykas, liet pritaikytinas mokslas kasdieninia
me gyvenime.

Kun. Daniel A. Lord, S. J.1

Dievas ir Depresija
KUM. KARALIAUS PREMIJUOTAS VERTIMAS

Milžinas

ŠVENTOJI MARIJAMPOLE
(Didieji Eucharistinio Kongreso {spūdžiai)

ku praleido pro pirštus leng
vu būdu jielnijamus pinigus, 
išeis iš depresijos dar vis te- 
bekaltindania Dievų, niekindu 
ma ir teršdama Jo šventųjį 
vardų. Šioji grupė uoliai bus 
pasiryžusi sekti kitų klystan
tį vudų ir tik laukia to laiko, 
kada vėl galės grįžti prie tų 
mažmožių, kuriuos depresija 
iš jų pagrobė.

Dievo Vaikeliai

Autieji žmonių dalis pasi
kels iš šios depresijos, reali
zuodami, suprasdami, kati jie 
buvo išlepinti Dievo vaikeliai, 
kurie turėjo būti plakami in 
mylimi, baudžiami ir atlygi
nami, kartais Švč. Širdies šve
lniai glostomi, liet. ir kartais 
rūstaus Tėvo jialiarti. Šioji 
žmonių grupė supras, kad ši 
katastroia buvo tai dangiškc

ninku buvo man, nes per daug artimai esu jiZI,iyn,,> gc> uoseiauiuosegp. jiavartotas būdas išrei-
:i savo meilę savo valko
ms, nors ir paklydusiems.

Vienu Dievas tikras

Genevoj randasi Tarptautinis Darbo Biu
rus, renkantis iš visų kraštų žinias apie da
ilius ir kitus ekonominius dalykus. Taigi ta
me biure raudasi raportai apie Portugalijos 
ekonominį stovį. Raportuose sakoma, kad 
Portugalijos vyriausybė skaito sau už parei
gų duoti kiekvienaai vyrui ajmiokumų dar
bų. Ypatingų dėmesį valdžia kreipia, kad jau j Lt liausi ii gulingiausi žino 
nieji vyrui gautų durbus. Tas daroma todėl, jP*kh<lo ii kitus paklai- 
kad hadžuud jauni, n,s beda,Mauti, jie įj. l'rie lu, kilo guluue kr. i-
tlyksla, sugenda ir Gūžimi jataidaro aepatai- itaip tik prie vieno Kliu
uonmiu uuuHUundu. l-artugulijoa vyriausybė taus! •l“"le k'-''"""10 
laikosi tu, kad morališki |statv,„ai'd,audžia ''“lislininkai, pnaguo-
sveikas vyrus laikyti be darbo'. Kadangi pri- aai- diplomatui, literatai ir

■ • i i • • . mokytojai įvedė mus į labi-vatines įmones neguli visų darbininkų sa- . ' . - 1
imti į darbus, tai vyriausvbė užveda viešus kurio buto. sunku is
darbus: tiesiu geležinkelius, vieškelius, uo»-|'iH- I)'bur0 kulis
lūs, sausinu pelkes iru. Portugalijos vy- ;*»•**>.» ė blko
rinusybei \ įsuoinenės labas yra virš visko. vienas asmuo, kuris mus

■ galėjo išgelbėti išvesti iš tų! 
j klystkelių. Tai buvo galingo- 
sis Dievas. Kristus yru uola,
ant kurios mes tvirtai 
judinamai stovime, 
dangus pultų, ir žemė sugriū
tų jio mūs kojų, nieks mus

, nepa- 
Nors ir

PIRMO PASAULIO LIETUVIŲ KON
GRESO ĮSPŪDŽIAI

Issn engimas į kelionę
Šįmet į Li. luvų patekti nemaniau. Ne

buvo nei laiku, nei ištekliaus. Amerikos lie
tuvių laikraščio, ypač dar dienraščio, redak- nel>a4u^*nbp 
toriui nelengva pasitraukti nuo kasdieninių Nuolatos budėkite , sako
pareigi, kud ir trini,palu laikui. Tuo labiau’ Kris,'"‘- uh“* n’tai

kad žmonės geruose laikuose 
atsiduoda maldai. Būtų labaisusirišęs su lietuvių visuomenės gyvenimu 

ir veikimu. Be di, nraščio redagavimo, nema- žingeidu sužinoti, kiek žino-
žai tii.il, daria, A. i.. K. K. Fedemeijoj, kai- »’« "0,s
po jos sekretorius, L. R. K. S. A., kaipo jo 
pirmininkas. l>e to, daug reikalų pačioj Cbi-

maldelę, kadu pasaulis turtais 
pi falo ir gatvėse linksmumas

supras, nors esu

eagoj, prie kurių vienu ar kitu būdu, daug eisenavo. Berods, šiuo vargo 
ar maž, bet vis dėlto tenka prisidėti. Basi- ^•’etu neimtų sunku išgirsti 
traukti iš kasdieninių darbų rutinos nors ir l”’e Bievo meldžiančius žino 
[Mirai mėnesių buvo sunku ir, rodos, visai nes. Tėve mūsų maldelės žo- 
neįmanoma. Prie to dar prisidėjo medžiagi-, ‘^mi. “bet gelbėk mus nuo Į 
nių kliūčių: kelionės lėšų padengimas, neina-1 P*hto , daug - turi įviksmės. 
zos šeimos užlaikymas, pavaduotojas ir ki- Žmogus dabar klaupiasi prieš 
ii su tuo surišti dalykui. Į tų visų atsižvel- IHevų ir supranta, kari jis Die 
gianl, ir nesvajojau šįmet ar kitais kuliais vu* piiklanso. Puikaus žmo- 

’metais aplankyti Lietuvų. >us žingsniai nesu greiti prie j
Nežiūrim via trumpai suminėtų sunku- maldos. Nusižeminusis žmo- 
Lietuvų aplankiau. Tai daryti privertė f?U!S kaip mes likome nužemi- 

visuonienė,
mų,

Rikiuokitės ir aukokitės!
Alk. Jurgis Matulevičius.

II.

(Tęsinys)

Bažnyčios fronte skaitomu 
įmūrytų lotyniškųjį parašų: 
“Suniptibus paroehianorum 
Ad Maioreni Dei G toriam — 
A. D. MDCCCLXXXll”. Tai 
reiškia, kud šituos šventus ir

Vargšai loveliai! Jie čio- ga|įngus bokštus geri žmonės 
visi toki maldingi, toki pastatė 1882 m. Tai neseniai 

nuolankus ir geri, toki mums jj to<Jėl šitoji šventovė nepa
lietus iams katalikams savus, prasja> įspūdinga ii kaupia 
artimi ir brangūs; toki su- SUVyje Dievo malonių puslap- 
prantami ir reikalingi mūsų! tig> jau esamus j, būsimus 

L tėvynei Lietuvai; toki jie stebuklus ...
į skaistus ii nekalti kad štai Jėzaus Širdies Kopiy- 
| jiems visiškai pritinka tas jų £.įoje> palįaį naujų Šv. Antano 
įdomus titulus. M. 1. C. altorių, iš kairės pusės prie 
Mariae Inunaculate Conceptae, aįeuo8 rjluo tylus, garbiugus 

. -Marijos Nekultojo 1 rasi- jr UUostabus Sarkoi'airas. 
dėjimo levai kunigai. — *£aį arkivyskupe a.

tėveliai Marijonai toki j J uvgjs .Matulevičius.

uai

lonfls ir toki visi geri, kad sa
vo vienuolyne atrodo visi lyg 
šventieji, o aplink save, sa-

tokiesai, kad visgi jie nesu 
nuskurdę, kaip Kristus ir Jo 
Motina buvo Betliejaus mies- 

je, Nazarete ir ant Kalva-
rijos kalno. Realizuos, kad jie 
savo skurdų ir trūkumų gali 
jianukoti kartu su savo ken
čiančiu dėl pasaulio lšganyto- 
jumi. Jie užsiims turtų krovi
niu dangaus karalystėje, ku
rioj! nepažino depresijos bei 
šėlų nupuolimo.

Nors pasaulio vadai kvai
liai sukinėsis po nosimi mur
mėdami žmonėms tuščius pri
žadėjimus ir dar tuštesnes 
pranašystes, betgi žmonės at
simins, kad [Miprastoji malda 
yra galingesnė už jų tuščias 
kalbas ir tų maldų nusižemi
nusiai su viltimi paaukos dan
giškajam Tėvui, Kuris nors 
ir plaka, bet myli, baudžia,

Čia atsiklaupkime... lr sa
vo katalikiškas galvas nulen
kime. ir savo lietuviškas šir

voje Marijampolėje kuria gra|dis atverkime, lr atsiduskime
j zųjį dangų. giliai — iš pat mūsų sielos

ljabai įdomu, laimi jau rim- gelmių.
| ta ir gražu, kad visų Mari jo ; _ Dievuli ,Ilielas! Koks Tu
, nų būrį MarijainjMdėje vaini- (,^į niums didis ir geras. Kaip 
kuoja Dievo mylimieji vaikai, 'fu gausiai mūsų tėvynę Lie- 

i rinktiniai Bažnyčios sūnus ii ^uvų laimini ir dovanoji. Ko- 
garbingieji Lietuvos vyrai; J.
E. arkivyskupas Pianas Ka
revičius ir J. E. vyskupas 
Petras Pranas Būčys.

Tik viena man gaila ir liū
dna — kad negražus Mari- 
janųMilės bažnyčios didysis al

organizuotoji lietuvių katalikų visuomenė, jb gi'eil bėga prie Dievo, is 
Kuriai per daug metų tarnauju.- Kaipo visuo-; Nurio išeina visa kas verta 
menės tarnas nedrįsau priešintis jos valiai. turėti.
Ji paroikalavo, kad vykėiau į viso pasaulio Pilnos bažnyčios
lietuvių kongresų, buvusį Kaune, aš taip ir Depresijos dėka, bažnyčios 
padariau. Reikalavimai plaukė ne tik iš ka- prisipildė žmonėmis. Žmonės 
lalikų organizacijų centrų, bet iš atskirų ko- J ^lira<i0 iaįk0 išklausyti šv. Mi- 
lomjų, draugijų ir atskirų asmenų. Taigi, Į jįįas> priimti šv. Komunijų ir 
“vox lupuli — vox vei”, kas gali išdrįsti' net atlikti rekplekeijas. Kovė
tam priešintis. nos nebuvo afliekamos viršų-į nes trokšta žmonijų išgelbėti.

l’asitaręs su “Draugo” bendrovės direk- i jiniu būdu, bet buvo atlieka- 
toriais, su L. R. K. fc>. A. ir A. L. lt. K. F.'mos su didžiausiu uolumu. Jau Be baimės tebūna

kios didžius savo Meilės žen
klus To lininis rengi greitai 
palikti ir imrodvti. Taip! čio
nai — šitatine laimingame 
mieste! .Šitoje Nekaltosios Pa
nelės Švenčiausios Marijos pi- 

, lyje! Šitoje šventoje Murijam-
torius. Gal jis yra labai šven- pylėje! čionai, kur stovi ir il- 
tas, gal paprastas ir tinka-: sjsį jjtas muiMjS brangus Šar
mas kaip ir < visi toki altoriai, laukdamas Dangaus
gal jis truputį už kitus gra- ženklo ir baIao... 
žesnis bet Tėvams Marijo- — Dievuli mielas! Štai čio- 
nams jis yra per silpnas, per ; nai gruH ištikimasai Tavo Tar- 
prastas, menkas ir negražus. | I>aS) žmonių katalikų Gerasai 
Jame nėra jokių ženklų, jokių , (,’anyiojas ir mūsų nelaimin- 

! požymių ir dvasingumo — go Vilniaus tremtinis kanki-
kad tai Lietuvos Marijonų rys GuH odore saiicti. 
C entro dalysis altorius. I ai I — būsimas šventasis.

Įtik paprastas altorėlis jrnpras- rGuiį šiandiene arba rytoj nu-

centrų valdybų nariais, pavedęs savo parei- nuoliai ir jaunuolės, kurie bu- 
gas redakcijoj p. P. Gudui, sutvarkęs Fede- Vo apvilti pasaulio tuščiais ir 
racijos raštinės ir XXV kongreso reikalus, klystančiais prižadėjimais, me 
parašęs raportų, L. R. K. 8. A. pirmininko tė viską į šalį ir pasekė saugų 
pareigas laikinai pavedęs vice pirmininkui !ir ramų kunigo arba vienuo-
J. Stulgaiėiui, išsiruošiau į kelionę. Gerieji jįo gyveninių.
Chicagos katalikų visuomenės veikėjai (L.
K. K. S. A. ir A. 1,. K K. Fedrincijos , O“l«tintunio apsireittimai 

• •• •••• • 'kriėiai) sunHigė jaukias išleistuves, kuriose Gaiicnausias ir prakilniau- 
pabrėžta mano kelionės tikslo svarba. Tose sias palaiininiinas, kuris žmo- 
išleistuvėse supratau, kaip didelę atsakomy- nėse apsireiškė depresijos lai- 
l>ė krinta ant mano pečių ir lyg gailėjaus jų kr. buvo gailestingumas. Die- 
paėinęs. Bet vis dėlto esu dėkingas išleistu- vas šitokiu savo vaikelių pasi- 
vių rengėjams, kad jie priminė mano parei- j reiškimu džiaugiasi. Visas mu
gąs vykstant kongresan ir kad išreiškė ne-1 sų šalies (luošuurnas iškilo ga- 
ahcjotiuų manimi pasitikėjimų. Tai pridavė lingoje versmėje. Tas paviršu- 
iiian < Irų sos leistis kelionėn.

Iš Chicagos išvažiavau puikiausia nusi
teikęs. Mat, išvažiavau tuoj po Dariaus - Gi
lelio paminklo pašventinimo iškilmių, kurios
buvo labai įspūdingos ir kurios sutraukė, jei' siteikusiij gyventojų duoti kų na yra 
taip galima išsitarti, žmonių jūras. Visų ke-, išgalėjo; valstybės sukūrė pa-1Sūnaus

tinis sukietėjimas, knris būtų 
sustingęs žmonių sielose, da
bar pasireiškė dovanosi*, gai
lestingume. Miestai prašė nu-

Nors ir skurdas, nedarbas, 
trūkumas, apsupa žmones iš 
visų pusių tenesibaido žmo
nės. Dievas neužmiršta savų 
vaikelių, kurie Juomi pasiti
kėjo. Didžiose katastrofose ne 
kaltieji kenčia kartu su nusi
kaltusiais. Bet kaip jie ski
riasi! Nusikaltėliai neša liki
mo naštų murmėdami, liūd
nai, piktai, be nuopelnų; ne
kaltieji šioje katastrofoje ma
to savo Kalvarijos kalno naš
tos dalį. lr, tiktai per Kalva
rijos kalnų įvykdomas pasau
lio išgelbėjimas.

Grife Jo rainele

Gal visa žioji drama, depre
sija, kurių žmonija pergyve- 

atkartotas Palaidūno 
Kristaus jmsakytas

lionę gyvenau tos dienos gražiais įspūdžiais.'^aųN)S f()nduf(. kaiInynaį prilyginimas. Tikrumoje žmo-
) Lietuvų nuvežiau pirmutines žinias apie tai vargšus; ir, tie patys vargšai nija daugelį metų gyveno sve-
svarbų Amerikos lietuvių gyvenime įvykį.' ,la|inosį saVO išgalėmis su ki 
Pats džiaugiausi ir Uetuvos veikėjus džiu- iajs vargšais, 
ginau, pasakodamas, kad dalo r Amerikos į Bepmija buvo reikalinga, 
lietuviai turės taatinę šventovę, kuria busimi iškelti tų mūsų Širdies 
Dariaus - Girėno paminklas. Uetuvos ię*u-1 gerumą ir duosnumų, kuris jau 
<la apie paminklo pašventinimų gana plačiai Į veik buvo išnykęs, ir, pamo- 
i'ašė. kyti mus gailestingumo.

Apie pačių kelionę parašysiu kitame
straipsnyje. L. ftimiltis

Gio\ unni Pupini, kurs pagarsėjo savo 
veikalu “Kristaus Gyvenimas”, paskirtas I- 
talijos švietimo niįni.toriu.

tiiiroje šalyje ir švaistė savo 
turtus į visas šalis. Depresija 
yra tas grįžimo kelias, tas du
lkėtas lydintis nanmosna ke
lias.

Ant aukštojo kalno, žiūri, 
laukia dangiškasis TKas su

toje parapijos bažnyčioje.
Toji mylima ir brangi Ne

kaltoji Panelė Švenčiausia, 
kuri čionai altoriuje taip kuk
liai ir taip švelniai viešpatau
ja ir globoja savo vaikus — 
tėvelius — jinai yra tokia ma
žutė, tokia neaiški ir nežymi, 
kad visai nesusidaro šventa 
tiesa, jog čionai žydi ir kau
piasi visos Lietuvos Marijos 
garbintojų jėga ir galybė...

Tiesa, daug čionai iliumina
cijos aplink šitų Nekalto Pra- atsiranda, 
sidėjium statulų, daug žydin-' _ Lfip(,s norį palytėti’
Čių gėlių ir užvis daugiausiai , 11IeIikutį uždangalą 
meilė — bet vėl labai norisi,

' kad Nekaltosios Dievo Moti- 
:nos Figūra būtų didžiai ryški 
ir galinga, kad ji būtų įreng
ta puošniansiazne, iškilmin- 
giausiaine soste ir kad jos 
Grožis ir Nekaltybė spindėtų 
visoje bažnyčioje dangiškomis 
šviesomis...

Marija, Marija 
Skaisčiausia Lelija 
Dangaus Karalienė šviesi!

— taip meiliugui ir gražiai 
lietuviškai gūsiu mūsų užmi
gęs Dainius Maironį?. .

žengsiantis j Altoriaus garbę 
ir išklausysiantis visas mūs 
maldas ir visus prašymus ...

Dievuli mielas! Jau mes ir 
dabar t Jurgį, Į Tavo Išpa
žintojų meldžiamės. Jau ver
kiame prie jojo karsto, bu
čiuojame jo palaikus ir meta
me gausias aukas...

— Nes čionai taip tylu, ra
mu, gera ir šventa.

— Čia norisi ilgiau klūpėti. 
— Pati malda čia širdyje

nekaltai

Nors ir depresija pasibai-! dar didesniu troškimu priim- 
gia, visados iš jos išeina dvi ti į savo rankas, prispausti
žmonių grupės, dalys. prie Savo švč. Šinlies klvs-

Pirnioji vėjavaikiška, jiavy- tančių, bet grįžtančių žmoniją, 
di, išdidi, besipučianti, paniū-1 Depresija baigiasi tada, kada 
rusi, dėlto, kad depresijos lai-1 žmonija nuvarginta, ištvirki

mo ir netikėjimo nuslopinta, 
atmeta tuos vadus, kurie jų 
paklaidino ir maitino visokiais 
klaidingais tikėjimais ir moks
lais, ir l»ega į atleidžiančias 
dangiškojo Tėvo rankas, ku
rios tų žmogų sutvėrė, užlai
kė, nubaudė ir pagaliau vėl 
atleido jų prasikaltimus.

Hinsdale, UI. 9-4-35

— Čia skaisčiai, 
pražydo gėlės.

— Dienų ir naktį dega vaš
kinės žvakės.

— klnpini žmonės su
pranta savo gyveninių ir jo 
\ argus.

— Čia prie Sarkofago no
risi ilgai ir raibai verkti. 
Verkti šventomis ašaromis. 
'Taip, kad Dievas išklausytų 
ir kad pasigailėtų mūsų . • •

IHevuli mielas! Su Iminie 
ir pagarba — sn meile ir s u 
savo kunigiškos sielos džiau
gsmu... ir aš atsiklaupia i’ 
prie šito Dievo Tarno ir Ge
rojo Ganytojo ir Vilnimis kan
kinio ...

(Daugiui! bus)

Vienas taip vadinamas va
rdų rinkėjas turi surinkęs per 
50,000 įvairių vardų sulig al
fabeto, miestų ir valstybių.
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J. Baltis

Žodis - Kitas Iš Californijos

(Pataisa - papildymas prie p. mas apkaltinimą Los Ange- 
A. V. “Po Dešimts Metą J les lietuvių adresu, privertė

r’aeifiką Maudytis’’) tą padaryti.
(Tęsinys) Apie PietP CaliforniJ>

j Pietą Californija ii' Los An- 
Laikui bėgant prisėjo jam getes „Bestas labai nevyku-

uždarbiavimu pasirūpinti. Ba
ndė Įvairią vertelgystę, bet, 
matomai, nesisekė. Vėliausias

šiai perstatytu A. V. rašiny, 
tlaila. kad autorius nepasirū
pino tikslesnių žinią. Tiesiog

jo bandytas užsiėmimas buvo nesuprantama, kad mūsą ke
tai jodomieji paveikslui is Hauninkai taip labai nušalo, 

nuolatos “furkočių” pageidau 
davo ir nebegalėjo Pacifiko 
išsimaudyti. (lai būt dėl to, 
kad jie nakvyniavo tik “ka
binose”, (auto eabins — tai 
menkos būdelės randamos prie 
didžiųjų kelią neturtingiems 
ir viešbučiu nemėgstantiems 
keleiviams priglausti). Tose

Lietuvos. Jei v isi jo (raukti
paveikslai buvo tokios pat lū
Sies, kaip tie, kuriuos j i šit i
rodė Los Augi •les, tai visai
paaiškėja, kodėl1 jam ir tame
užsiėmime riesisekė.

Atvyko Milius Californijon
su savo paveik:Jais visai ne-

•rOd* r >/.'t
skaitlinės rodo kad šią metų ry. Žiemos sezone, kas nori 
apskaitliavimu Los Angeles karšto oro, tas pavažiavęs au- 
turi 1,294,600. San Franeiseo i tomobilium porą valandą pa
tik 710,536 gyventojus. 'sieks tyrus — “Mojavę Dė

kos Angeles miestas užima I 
virš 450 ketvirtainių mailių 

! žemės plotą; randasi apie 270 į 
' pėdą virš jūrių pavirsto. Čia 
|>ra 848 visokios bažnyčios; 

104 ligoninės; virš 200 teatnj;

šert” — vadinama “Ameri
kos Saliara”. Los Angeles a- 
pylinkėse randasi idealią vie
tą džiova sergantiems apsigy
venti. Daugelis daktarą tvir
tina, kad apie Sierra Madre, 
Tojunga, Sunland ir kituosei virš 386 viešos mokyklos, ke- .

, . . ... , , . prieska'r.ni miesteliuose yralėtas universitetą ir keletas . .
tinkamiausias oras — šiltas, 
sausas, daug žemiau negu A- 
rizonoje ir be Arizonos dul
kią. Čia randasi daug sana
toriją plaučiu ligoms gydyti 

Pavažiavus keletą valandų j

’kėtai ir prieš geros valios 
Jonių patarimą. Jam iš ank

sto buvo nurodyta kad iš šio,I 
palyginamai, mažo lietuvių 
skaičiaus, jokiu būdu nebus 
g a"

Hitleris kalba. 100,000 Vokietijos kariuomenės per nazių suvažiavimą Nurem- 
berge rūgs. 11 <1. klausosi reiebsfuebrerio Hitlerio kalbos apie “naują Vokietiją”.

(Acme Photo)

kolegijų, daug amato ir ko
mercijos mokyklų; 269 vieš
bučiai; 87 viešieji parkai už
imą apie 5,482 akrus žemės 

, pločio. Nors vidurmiestis ra
ndasi apie dvidešimts mailių
nuo jūrą, vienok Los Angeles aukštus kalnus čia viršūnėse 
miestas turi nuosavų didelį sniego beveik visuomet galima 
modernišką uostą. Dalis karo rasti. Kalnuose randasi daug 
laivyno taipgi čia žiemavoja. natūralių ežerų, šaltinių tei

kis miestas yra labai pato- kiančių sveiką vandenį, ir 
gus lietuviams apsigyventi, daug įvairių vasarnamių. Žie- 
Čia randasi 4,265 įvairūs fa- mos laiku californiečiai va- 
brikai. Oras čia yra sveikas žiuoja į kalnus sniegu pasi- 
ir biznio progų čia būna daug. gerėti ir pačiužinėti. Keliai 
Bet naujai atvykę privalo bū- kalnuose visur yra geri, gali- 
ti atsargūs, nes, kaip kiekvie- ma visai lengvai automobi- 
naine greit augančiame mies- lium trečiuoju sujungimu 
te, taip ir čia būna daug iš- (liigli gear) įvažiuoti, o kai 
naudotojų ir sukčių, ypač ne- nų aukštis siekia net iki de-

v —_—

būdelėse dažniausia nėra jokių į miestuose ir valstijose. “Ge- “Chicagos garadžiukai”. Tie- greitai augantis, didelis
patogumų. Nuvargęs keliauni- ri ir gardūs” pietai čia kai- sa, kaip kitur taip ir čia yra gražus. Sulig “Chamber
ūkas vargiai gali juose pasil- nuoja doleris ir daugiau. Ži- “slums”, bet yra daugiau

noma, kaip kitur taip ir čia gražių vietų ir namų negu
yra pigesnių “luncli-room”. bent kuriame kitame Ameri- 

Kuomet tenkinamasi

sėti. Tikrenybėje, Pietų Cali-
ima pragyvenimą padaryti i » ...... ,* . . - formjoje saitas oras yra dide

li'dant jiems nevykusiai trau-',. . , _ T , . , . , ,. • . Jc- retenvbe. Labai retai kada

ir 
of

Commerce” skaitlinių, 1915 
metais gyventojų čia buvo tik 
475,367; San Franeiseo tuo 
laiku buvo 461,794 žmonės. 
Sulig U. S. valdžios . cenzo, 
1920 metais Los Angeles turė-

vien kos mieste. "Reikėjo autoriui'
, overkotis” čia būna reika-jsavo įspūdžių atpasakojimu, ’ pervažiuoti per “Hancock 

i tau Chicagoie ir kitose di-, z.- • L , , ... , ,. T, , ,, , ,,lingas. ( ta oras yra pusiau tuomet beveik bile kas gali, Purk , “Wmdsor Park ,
pakenčiama, nes kiek- “Carthey Circle”, “Westwood i jo jau 576,675; San Franeiseo 

jūroje apskritą metą. Net tro- vienas žmogus įgauna savotiš-1 Hills”, “Los Felez Hills” ir tik 506,676. Bėgy sekančių pe-
(bana''k."S:.’,:P“-iOkB"t A.' V' ki,as ^°s Angeles ™esto re- ’>ki'» *"«”» <1925 m-> A”-jdomyiįmK Sizaly’

zidencijų dalis; jisai būtų ti-!gėlės jau užaugo iki 1,014,622 ga|j pasirinkti sau tinkamą (Bus daugiau)
krai suradęs kuomi paslge- gyventojų. San Franeiseo dar ora kuriuo laiku metu______________1 . . .
rėti. teturėjo tik 551,558. Vėliau-j bėgy. Kam patinka drėgnos-Į p 1 nę|MĮf ^nPAIIPF*^

Los Angeles miestas yra sios “Chamber ot Commerce” nis oras, tas randama pajū-1 ’ ” HnflUOt

k t us atvaizdus iš Lietuvos.

džiulėse kolonijose jisai pini- , .. v _ i' , . tropiskas, eia žmones maudosi būtigo pasidaryti negalėjo, tai
kilnojamo turto srity.

Pietų Californijos gamta v-
šiints tūkstančių pėdų. Važiuo
jant autoinobiliumi iš Los Au

tikrai turėjo suprasti, kad ma 
žose kolonijose dar mažiau 
galimybių suras pragyvenimų 
padaryti.

Atvyko jisai čia suvargęs. 
Pagelbėta .jam nors trumpu 
laiku ant kiek buvo galima 
didesnį būrelį lietuvių sušau
kti. Įžangos, regis, buvo nu
statyta pusė dolerio. Dauge
lis žmonių buvo tuo laiku be

ra labai turtinga visokiomis gėlės per tris valandas pasie-

nas) čia randama.
Apie Long Beach miestą au

torius išsireiškė, kad ten oras faktai atpasakoti. Jisai ran- 
“smirda”. Čia tai jau dar la- da, kad ilgiausias ir gražiau- 
biau nesuprantama, kuriuo ti- sias bulvaras Los Angeles mie 
kslu Chicagos gyventojas taip j ste — Wilshire Boulevard — 
atsilieptų apie tą gražią, šva-| kuris prasideda biznio centre 
rią turčių žiemavojimo vietą.j ir baigiasi Pacifiko vandeny- 

Autorius kalba apie San Pe- ne — virš septyniolika rnai- 
darbo ir miesto maitinami, to-I f^ro’ Venice, Hollywood, kaipo lių ilg,io užbaigtas tik 
dėl tie, kad ir norėjo, bet ne- aPie atskirus miestus, o t ikre- prieš du metu”. Tikrenybėje 
beišgalėjo ateiti atvaizdų pa- rA'bėje tai tos vietos yra Los tas bulvaras jau buvo užbaig- 
rnatvti- Kiti nesuspėjo į lai- Angeles miesto dalimis, taip tas dar prieš dešimts metų.

kaip “Bridgeport” ir “Town Toliau, būk Los Angeles pra- 
of Lake” yra Chicagos dali- lenkęs San Franeiseo miestą

skaitlinėmis bando savo raši
nį paįvairinti, reiškia norėta

“DRAUGO” RADIO $

ką sužinoti. Vėliau bandė ro
dyti vieno lietuvio garadžiu 
je, rodos, ir ten jam nepavv 
ko pinigų pasidaryti.

Po kiek laiko kai kurie ga
vo iš jo lapelių iškraipytoj

mis, nors kai kurios iš tų vie-' gyventojų skaitliumi tik “pa
jų randasi apie dvidešimts starnoju laiku”, o tikrenybė-
mailių nuo “City Hali”. 

Mūsų keliauninkas džiaugia
si maisto pigumu Los Angeles

je tas įvyko 1915 metais. Kas 
įvyko prieš dvidešimts metų 
vargiai galima sakyti “pas-

KONCERTAS SŪKIAIS
anglų kalboj, kariai, jisai pra ^ bflk 2- contns mt taruoju laikn-
nešė užsiėmęs įvairia agentū 
ra kartu ir “real estate”. Jis, •

‘gerus ir gardžius pietus”
. v. . suvalgęs. Tikrenybėje valgis

matomai, nežinojo, kad tokiam ',. . šio miesto restauranno=e nei
bizniui reikia leidimą turėti, ,
o leidimas gaunamas tik vai- i___
stybinius kvotimus išlaikius.
Tat ir čia jis daugiau nema
lonumų susilaukė.

Susipyko jisai su vienu ir 
kitu šeimininku ir buvo pri
verstas išsikraustyti. Susipy- 

ir su daugeliu kitų, pas 
Hnos lankydavosi — vien

Matomai autorius aprašo 
meksikonų kvartalą Los An
geles mieste, kuomet jisai sa- 

nepigesnis, negu kituose ko kad namukai čia tai kaip

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyęe Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iŠ 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
ėl nelemtų savotiškų ginčų, litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa

maldų subendrinimui visose lietuviu bažnyčiose Amerikoje. 
TSIeiJn Tėvą Marijonu Vienuolija

Sekm., Spalių-Oct. 13d., 1935
GIMIMO PANELĖS SVČ. MARIJOS PAR. SVETAINĖJ 

68th ir So. Washtenaw Gatvių

Muzikalę dalį programo išpildys Sasnausko Vyru Choras ir žymūs solistai dainininkai

Koncerto Pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai Prasidės 8 vai. vak.

Kaina audekliniais viršais 65c: paauksuotais krantais 75c1 
odiniai® viršeliais $1.25 Užsakymus siusti adresu-

“DRAUGO”KNYGYNAS
Chicago. III.

dažniausia apie mažai supra
ntamus klausimus. Gaila Jo
no, nes širdy jisai yra tikrai 
geras žmogus, atkaklus lietu
vis. Bet dėl savo siaurų pa
žiūrų, griešto nusistatymo ir
palinkimo prie erzinančių gin- 2334 So Oaklcv Avė 
čų daug ir sunkaus vargo ten
ka pragyventi. A. V. rašo, kad 
Jonas norėtų Chicagon grįsti, 
bet neturįs kaip. Tas nevisai 
tiesa. Čia yra keletas labda
ringų įstaigų, valdiškų ir pri
vačių, kurios noriai jam bi
lietą Chicagon parūpintų. Kai 
kurie ir lietuviai jam noriai 
tame pagelbėtų. Bet, mato
mai, su .Tonu atsitiko tas pats, 
kaip kad ir sn daugeliu kitų 
— kartą pagyvenę šiltoj ir 
gražioj Califomijoje jau nebe
nori grįsti dulkėton ir vėjno- 
ton Chicagon.

Tikrai yra nemalonu nors 
tą mažą dalį tiesos apie Joną 
pasakyti, bet A. V., mesda-

EMftNUOTI
UCUIUIAI

DrifelUS 
ift Giftcruig

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
mlSko paslaptis, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus tr GlrBno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėtn. komitetai.

>84 pusi. su 84 paveikslais, 
tvirti vlrUelIal. KAINA ll.RO. siu
nčiant pafttu >1.8R.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL,

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

I
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Anti - Lietuviška Propaganda 

Ryšium su Klaipėdos Rinkimais

likos oficialiais šaltiniais. O- 
lieialė vokiečių statistika už 
11)05—1907 m.: “Gemeindele- 
.\ikoti l'uer die Provinz Oafc- 
prvussen. Aut' Grund der Ala-

apsigyvenusiais lietuviais, ku
rių tarpe randasi ir iš Ameri
kos grįžusių.

►Sulyg Lietuvos ofieialės
SENIS S. SAKO:-
Kartais, gal, stebitės įvai-

\LL FOR MR. BINGO”

Kvšium su šių metų ru
gsėjo mėn. 29 <1. rinkimais , 
Klaipėdos Krašte Amerikos 
spuuila teikia apsčiai žinių a- 
pie tai. kas yra daroma ir ka
lbama dėl tų rinkimų, kaip 
Lietuvoje taip ir Vokietijoje. 
Yra tiži ilginantis dalykas, kati 
Amerikos spaudos atstovai, gy 
venų Kuropos centruose, y imu* 
Vokietijoje, savo pranešimuo
se tiksliai komentuoja vokiš
kos priešrinkiminės propagan
dos pareiškimus, neimami juos 
už gryną tiesų, bet kaipo teii- 
deneinę propagandų, turinčių 
savo egoistinius tikslus.

Vokiškos propagandos pa
grindinis tikslas: kad vokie
čiai laimėtų Klaipėdos rinki
mus ir kad tuomi parodytų, 
jog Klaipėdos Kraštas yra 
“vokiškas” ir todėl eventua
liai turėtų Vokietijai priklau
syti.

Kai kurie los vokiškos pro
pagandos tvirtinimai yra pa
prastas laktų ignoravimas ar
ba jų iškreipimas. J juos čia 
ir skaitome reikalingų atkrei
pti bešališkų visuomenės aty- 
dų.

L Berlyno pro]»agnndos sl'e-

1925 m. statistikos: visame
terittlien .der Volkszaelitung Klaipėdos Krašte gyventojų įių firmų žinyste. Atsiunčia 

jums visokius skelbimus, kalanguage; the faet tliut tbe 
linui itself is iii great part
(įeriuan \vould imt jusirty p,py” . imant dabartinį ad- nuoš., visų kitų 5,4 nuoš. Gi prekes 
tbe inainteįianee oi tliis le- ,njnįstra<.iių Klaipėdos Krašto 1932 metais, pilietybės opta- 
gion under Gerinau sove- j puviuiįnį,,u^ rodo: eijai pasibaigus, lietuvių skai-
reignty, particularly in vie\v Klaipėdos mieste: lietuvis- tiius, imant etnografiškai, pa- 
ot the taet t Imt the port oi j^aį i<ai|,an(''.įų 3,993 arba 13,9
Memel is the sole maiitime nuoį . vokiškai kalbančių 24,- 

0S6. Išviso gyventojų 30,052.

vom i Dezember 1905 Statis-1 buvo 141,645, jų tarpe lietu- 
tiselien Landesamte. Berlin. į vių 50,8 nuoš., vokiečių 43,8 riuose sumaniai išdėsto savo

.('Tf. cPs ooC 
. sXOCXi iDlOtf'T 
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aoT SUCK A. KM2.D 
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outlet for Lithuania. lt has 
liet n deeided that Memel 
and the neighbouring regi- 
on sliould be bandėti over 
to tbe Allied and Associa
ted l’otvers beeause tbe sta
tus of tbe Litbuanian Ter- 
ritory is not. yet determin- 
ed”.

“The Allied and Associa
ted Po\vers reject tbe sug- 
gestion tliat the cession of 
tbe distriet of Memel con-

New Yorke yra keletas fir
mų, kurios užsiima tiktai rin
kimu vardų ir jų pardavimu

kilo iki 58 nuoš., o vokiečių automobilių, Šerų ir t.t. Par- j 
sumažėjo iki 38 nuoš., o ne pa- davėjams, pav., jos guli par- 1 
kilo iki 90 nuoš., kaip kad duoti vardus visų ūkininkų, •

Klaipėdos apskrityje: lietu-, vokiečiai tvirtina. Yra betgi įį visos šalies, arba tik iš II-j 
viškai kalbančių 22,266 arba tiesa, kad vokiečiai pirmuose lįnois valstybės. Kai kurios 
72,5 nuoš; vokiškai kalbančių keturiuose Klaipėdos Krašto gajį neĮ priduoti vardus tu ū- 
7,904. Išviso gyventojų 30,966. ’ rinkimuose turėjo savo šalini- kininkų, kurie turi vien po 

Šilutės apskrityje: lietuvis-1 nkų didžiumų: iš 29 legisla- į pt nketą karvių. Nori vardui 
kai kalbančių 21,841 arba 59,2 1 tūros atstovų vokiečių parti- • |,ttrberių, krautuvių, arba a- j 
nuoš.; vokiškai kalbančių 14,- jos laimėjo 19 vietų, lietuvių glirkų fabrikų. Ir tuos galima 

tautinė grupė gavo tik o vie- !gauti. .Jei kurie užsimano su
las. Bet tai dar nereiškia, kad ^įpažinti su turtingomis miš 
tie 19 atstovai buvo tikri vo
kiečiai; jų tarpe buvo keletas

358. Išviso gyventojų 37,496.
Pagėgių apskrityje: lietuvi

škai kalbančių 19,946 arba 49,- 
3 nuoš.; vokiškai kalbančių 
20,595. Išviso gyventojų 41,-

flicts \vith tbe principle of
Visame Klaipėdos Krašte: 

lietuviškai kalbančių 68,076; 
į vokiškai kalbančių 66,943; iš- 
j viso gyventojų 139,770.

nationulity. The distriet in 
ųuestion has ahvays been 
Litbuanian; tbe majority of 
the population is Litbuani
an in origin and speecli; 
and the laet that tbe city 
of Memel itself is in large 
part Gerinau sov«ereignty, 
the only sea outlet for Lith
uania”.
2. “Tbe Associated Press”

.rr <

7"

lėnus, ir jų vardus galima nu
sipirkti. Pastarųjų vardus gaf

t ike 5oeexesT , bot my
RCKR.T eecones M tuaiT

UHeueveu t eeKOCb a autor
TAae a huot 1

lietuvių, kurie tūlais savo iš- j ]į„lu pįrktį tūkstančiais. .Jų 
iokaviiuais ėjo su vokiečiais, kaina paprastai $9.00 už tūks- 
Kai iki šiol vokiečių kandi- tanų
datai laimėdavo rinkiniuose,__________________________

kami atstovais, yra visame pa 
šaulyje praktikuojamas dai>-

tai yra tam daug priežasčių: 
grųsiniinai iš Berlyno, smar- 

Betgi vokiečių - evangelikų i kiausia atvira ir slapta agi- : kas. Tas rinkimų patvarky- 
pavapijinis Alinanakas 1912 i tacija nežinia kieno lėšomis, I lnas liečia tik mažą asmenų

kui kalbančių 72,110 arba 51,7 
nuoš.

Tos vokiškos skaitlinės pa- 
,los: “(imimny e«l«l Memeli lyno pranešė, kad tūlas vo-: |lp(xi lik ..lietllvižkai
to the guuranteeing poa-ers, 1 kiuėjŲ propagandos šulas ši- kalba„c.ills>.. Bet rasiniai i- 
būt not to

ros yra tarp ko kito pareišku- 21 d. šio rugsėjo mėn. iš Her

n

metų parodo, kad visame kra- j Klaijiėdos ūkininkų įsiskoli- 
šte būta 139,605 gyventojų - Į ninias Vokietijos bankams, — 
evangelikų, jų tarpe lietuvis- yra svarbiausios vokiečių lui-

Lithuania”. taip pareiškęs: “Lithuania
Prie šios progos reikalinga has disųuulified in tbe elee- 

prisiminti Sekciją X (Memel) tion. Tbe Gernians tbus fur 
Artiele 99 Versalio Taikos have beld an overwhelniing 
Sutarties, kame buvo taip majority in tbe Legislution as 
pasakyta: more tlian 90 per cent of tbe

“Germany renounees in fa- residents of Memel are Ger-i 
vour of the Principal Al- maus”.
iied and Associated Powcrs Kada Aliantai atskyrė KJai-, 
all riglits and title over the pėdos Kraštą nuo Vokietijos' 
territories included between 1919 metais, kad tų kraštą vė- 
the Buitie, the nortb-eastern iiau atiduoti Lietuvai, tai kaip j 
frontier of Kast Prussia, as pinniuu minėta, jie rėmėsi to 
defined in Artiele 28 of krašto gyventoją tautybe, pa- 
Part II (Boundaries of Ger- reikšdami kad, “tbe majorl- 
niany) of the present Trea-j ty of the population are Lith-, 
ty, and the frontiers bet-! uanian in origin and lang-; 
ween Germany and Russia. | uage”. Tai sakydami jie rė-

“ Germany undertakes tolinėsi ne Lietuvos statistikos
accept the settlement made ‘ žiniomis, bet vokiečių statis-;
by the Principal Allied and — ... .. .
Associated Powers in regard JEIGU GALVA SVAIGSTA,
to tbese territories, parti- SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
cularly in so fur as concems 1 SU NUGATONE
the liat ioillllitv or lln> in i Nuodal- kurle susikaupia Jūsų or Uit nailonam^ OI mt lll- Į ga„|znle paeina nuo to. kad Jisai ga 
linhifnnfc” Bitinai neiAsIvalo lr todėl praplatln?
iiMuiiaiiio . bakterijas kurtos užkrečia Jus Ilgo

i mis, susilpnina Jūsų organizmą Ii 
liaskutillio Jua kenčiate nuo svaigulio, galvos 
1 skaudėjimo Ir t.t.

NUOA-TONE lftvaro visus nuodus 
Iš Jūsų sistemos. Yra mUIJunai mote
rų Ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą su Šiuo pa- Japoilija), perduodamos 1924 »tebėtlnu vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 

'pavargęs arba nesveikas, pamėglnkl- 
įii. Klaiirėdos Krašto suvere- te nuga-tone.

. . . . Reikalaukite tikro NUOA-TONE.
nilllio teises Lietuvai, turėjo' Parduodamas visose atsakomlngose 

I valstlnyčlose.pilnų teisę tų daryti, Vokie
tijos nuomonės nesiklausdami, 
nes Vokietija, kaip anksčiau 
nurodytu, iš anksto buvo da
vusi savo sutikimą “to accept 
tbe settlement made bv tbe 
Aibes” — priimti Aliuntų pa- 
durytiną jiatvarkymų. Taigi 
dabar Vokietija neturi pagri
ndo sakyti, kad ji “Klaipėdos 
Lietuvai neperleido”.

Priežastis dėl kurios Klai-, 
pėdos Kraštas buvo 1919 me-, 
tais atskirtas nuo Vokietijos 
vokiečiams yra taipgi gerai j 
žinoma: Aliantai 1919 iii. bir- 1 
želio niėn. 16 d. taip atsakė !
Vokiečių Delegacijai:

“the region in ųuestion Ims 
always been Litbuanian; tbe 
majority of tbe population 
are Litbuanian in origin and

mėjinio priežastys.
Kas dėl vokiečių propagan

dos įtarimo, būk Lietuva ne
teisėtai eliminuosianti tūlą vo 
kiečių rinkimų skaitlių ir įm

inant, lietuvių skaitlius nea-! p0rtU0Sjantį lietuvių balsuoto- 
bejotinai buvo didesnis, nes|jų įg Didžiosios Lietuvos, tai

gruf,e, kuri buvo gavusi netei
sėtai Lietuvos pilietybės pri- , 
pažinimą ar tarėjo ryšį su 
Neumano ir JSasso bylos pasc- I 
komis. .Jei dėl to kiltų tarpe 
interesuotų valstybių nuonio- i 
nių skirtumas, tai, einant esą ‘ 
nčiomis sutartimis, klausimas I 
būtų sprendžiamas Tarptauti 
nio Teismo Tribunole.

BANKETAS PAGERBI
MUI L. VYČIŲ VE

TERANŲ

, bankielą sekimui., spalių 20 
d., McCormick clubbousc Blua 
Island avė. prie Oakley lygiai 

i 6 vai. vakare. Bus gražus pro
gramas. Po bankieto — šo
kiai.

Marijona Brazauskaitė

originaliai lietuviškas Klaipė
dos Kraštas nuo XIII amžiaus

tas yra grynas prasimanymas. 
Lietuvos Vyriausvbė davė o-

buvo vokiška ordeno užkariau 1 Dcialų užtikrinimų Klaipėdos 
tas ir per keletą šimtmečių j Konvencijos signatarams (An- 
buvo vokietinamas. Į glįjai, Prancūzijai ir Italijai),

Dabartinis rasinis Klaipė- kad Lietuva griežtai dabos, 
dos Krašto sąstatas yra žy- kad ateinantieji rinkimai įvy- 
miai pasikeitęs, nes dėl Kiai- ktų sulyg Klaipėdos Konven-
pėdos atskyrimo nuo Vokieti
jos, daugelis vokiečių apleido

cijos nuostatų.
Seniau paskelbtas rinkimų

tų kraštą, o lietuviškas ele- i įstatymų pakeitimas, kad or 
inentas padidėjo naujai ten

Šįmet sukanka dvidešimts 
metų nuo Lietuvos Vyčių Cbi- 

ieagos apskričio įsikūrimo. Kad 
Lietuvai Klaipėdos rinki-j L. Vyčių Cbie. apskr. šlau

niai yra svarbūs ne tam, kad idieų taip gražiai gyvuoja, pri- Te, LAj,-ayOTte 7«so 
“parodyti”, jog Klaipėdos klauso nuo mūsų senų veiaė-j 
Kraštas yra lietuviškas, liet jų, kurie mums išdirbo dirvą.; 

i y pač tani kad nuraminti tą i Mums tiktai tenka sekti jų 
kraštui kenksmingą įtempimą,1 Įiėdoiuis ir tęsti tą gražų dar- 

! susidariusį dėl svetimos pro-1 l»ų toliau.
pagundos. , L. Vyčių Chicagos apskri-

Lietuvos Žmogus tys neužmiršo jų nuveiktų da-
24-lX-35. tbų ir jų pagerbimui rengiu-

LUSTUVIAI DAKTARAI:

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

GAY

s-

Iš tos e'tatos
posmo seka, kad Aliantai (A- 
nglija, Prancūzija, Italija iv

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealą Liuonuotoją viduriu 25c ir Į 
50c.

DICNIFUD

ganizacijos nariai, respublikos* AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
teismo rasti kaltais konspira
vę prieš Lietuvos teritorijos 
neliečiamybę, negali būti ren-

AKIŲ GYDYTOJAI:

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
HaKtosis (bad breath) qeiekly yMds 
ta ListeriM. safe aatjsaotk and 

oeoGorant
rillhrr b-e-ausr of atomarh di’turhaneaa, food 
f«rnwntatinn, or the wp*rln< of falai- taet h, old 
peoplo frequrntly have halltoals (bad breath). 
No wondar othera conaider them a nuiaanee.

Būt nnw Science haa found that the regular 
uac of Liaterine wlll often overcome offenaive 
mouth odora duo to tha fermentation of tiny 
uita of food on mouth, teeth, or dental pieta 
aurfacea.

Thia aafe antiaeptic and qulck deodorant 
worlu quickly. lt cleanaea mouth, teeth, and 
jum aurfacea. Halis fermentation and putra- 
laetion, • major cauae of odora, and then 
counteracta the odora themeeivei.

Try uaing Uaterine every two or three daya. 
See how much more arholeeoma it leavee your 
mouth. Ho« lt įtreetana your breath. Lambert 
Pbarmacai Co., 8t. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTI

Schoolgirl, bonse- 
seife, atbletc and itn- 
dent, cooservative 
and oltra-modern — 
all ūse Clairol Shf • 
poo Oil Tint

This remerkable treatment is 
tbe oaly shampoo oil tint that 
cleaases, reconditions and tinta 
the hair in one ihort operation. 
Whether you timply waat to 
restore the natūrai color, or 
csdically change the color of 
yonr hair — CLAIROL wiU do 
it easily, naturally and so per* 
feetly your elosest friend ca»- 
not detect it. dmeege /ar on 
e«r/y a^penežaaM/ar
Mat) ibis coapon with a three-ineb 
anand of yonr hair aad w« vili traat k 
and retara it, ponpaid, w.th our reenm 
arandatioas for CLAIROL treitamat.

ggVBRLY KING, Coatuluai
■«<■ BEAUTY GU1LO
IBB SB7 V. 4dth St., New York do.

aaaaaa .a*

a; J: 1 Shnn........

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AK Iii 
SPECIALISTAS

Pult-ngvIoH aklų įtempimą, kuria 
esti priežaatlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karšt], atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzuininavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė utyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos ukys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikime akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/
S'/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CANal 0623

Ofiso Pnone Res. and Office
PROspect 1028 2339 S. Leavitt St.

CANal 070S

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY81CLAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0267
Res. PROspect CG59 ]

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenctja <400 So Artealan Avė.

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

1

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 \V. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

SeredoJ pagal sutartį
Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.: 2515 VV. 691h St.

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas
2500 W. 63nl STREET

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

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 \V. Cermak Road

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutari!

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

. .. .. .

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0018

Ofiso vai.: 2—4 lr 8—8 p. m. 
Nedėllomis pagal sutartį

l V A I B O S DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1» ’kl 12 vai. ryto, nuo t Iki 4 
tr’. po pietų lr nuo 7 Iki 2:20 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 14 Iki 11 

valandai dienų «aiate«M Mn>war INI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tai. YARds 0994

Res.: Tel. PLAaa 2400

Valandos:
Nuo 18-12 ▼. ryto; 2-2 lr 7-2 v. v. 

MadOHomlg Sun 14 Utį 11 OtMB

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7 
Rez.: Tel. HEMIock (284

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir (-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.

Valandos: 10-12 tr 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. MAUSTEI, ST.. CHICAGO 
I’aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Oftice Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQUETTE ROJ 
GYDYTOJAS lr CHIRURGJ

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

Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
OlTice: 2643 \V. 47th Street

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nno 9 Iki 14 rytai. * t 
iki a popiot -» « tu ana vakarobim u ryta M I ag

r
r



niniin«lic»iis, rupu. 30 d., 1935 n r x tr o x s

UŽSIMOJO ORGANIZUOTI TREČIA SKRIDIMU
A. KIELA SAKO: A6 SKRI
SIU DARIAUS IR GIRĖNO 

KELIAIS!

n. ir Dariaus su Girėnu pa
liktų testamentų įvykdyti: aš 
skrisiu Lietuvon!

Turiu sukonstruktavęs lėk- 
Dar 1927 metais tariausi su (uvo modelį. Pagal tų modeli 

kap. Stepu Darium, ginklo pats pasistatysiu šešiavietj 
diaugu iš Prancūzijos karo vįbQ metalinį lėktuvų, kuris 
laukų ir Lietuvos karo avia- gaj6a sk,?^ti virš 200 mylių j 
vijos, dėl mūsų svajoto skri- valandų ir kuriuo sėkmingai 
(limo iš Amerikos Lietuvon. galėsiu skridimų įvykdyti: uz- 
Deja, tų laikų upystovos mu- mėgsti tiesioginį susisiekimų
uis neleido tos svajonės įvyk
dyti. Vėliau kap. Darius iŠ

su Lietuva (anksčiau negu tu
rėsima savo jūrų laivynų), iš

skrido su Girėnu ir garbingai kelti sparnuotų lietuvių var-. 
žuvo Lietuvos garbei seniau j ir prisidėti prie ištyrimo
mūsų bočių gyventame krašte. 

Jiems žuvus, čikagieč.iai ė-!
mė organizuoti, kitų kolonijų 
lietuviams remiant, antrųjį 

idima. Nenorėdamas tam

ų ir prisidėti pri 
klastingų kelių virš 

Į no.
Mano mokiniai iš Dariaus - 

Girėno Aero - Klubo ir Ame
rikos Lietuvių Legijono gink-Į

JDASH dixon
feTREAKING THROUGH SPACE
AT A TERRIFIC SPEED, DOT,CASH| 
AND DOCTOR OZOV ATTEMPT 
TO OUT-DISTANCE THE FiERY| 
COMET IN THE RAČE 
VVITH DEATH —

Į THE COMET'S
Į6AINING ON US,

DOCTOR

33 T -4 "V

GOOD GOSH, DOCTOR.THE 
HEAT 15 GETTING 
TERPIPIC f f ISN'T THERE.

SOMETHING —_
• I CAN'T 

S TANO THlS-r- •'»«
No,irf 

^AFRAID;
■r

vandeny-1 Jė&tų išlaikyti. O kad tai vi- l mitetui visokeriopų paramų, šv. Kryžiaus choro: Mary 
sa auga ir plečiasi, tai Dievo už rodytų vieningumų ir su- Yorkinan, Ona Norkus, 
rankų vaisiai lietuviams visa įtartinų darbų! Tad visi, kam Šv. Jurgio choro: Ona Bai-
tai, kų šiandien lietuviai tu
rim. Tokia, maždaug, gerb.

darbui pakenkti, laukiau kuo draugai jau pasižadėjo šį l',u\in(.ijolo buto t ėdamoji 
tos pastangos baigsis. Sis an- “ *' ’’
Iras skridimas, šį kartų solo,
užsiliaigė .Vilijoje, nepasiekęs i jjj-olius lietuvius subrusti, su-1 šlamentu ii išdalinta št. Ku
melio skelbtųjų tikslų: užbai-, tjaryti vietose rėmėjų komite- H)Umja.
gti Dariaus ii Girėno skridi- į (us' pa..įaus . Girėno sRridi- I^uialdų ūkio sode sekė

' 10 draugai jau pasizauejo sj 1
• mano skridinį,} visakeriopai ( nlintis I»‘"oksle. Po pamoks- 
’irvinti. liaginu ir kitų kolonijų įvyko palaiminimas šv. Su-

tik aplinkybės leis, kviečiami liūnas, Josepbine Končius, 
į bankietų, spalių G d., Audi
torium viešbutin.

J. Šliogeris kšis
Aušros \ artų choro: St. Ka- 

zanauskaitė, Elena Rudis.

By Dean Carr 
rWAlT/ WE HAVE ONE
CHANCE, MV SUPER- 

FUE.L —^HURRV,
DOCTOR/ DOT

HAS JTED;

5

HE SPACE SHIP IS N0W 
A SEETHING OVEN / THE 
DOCTOR'S RUEL HAD BETTER 
VVORK/THERE ARE ONLY VERY 
FEW SECONDS TO LIVEZ^'

CICEROS ŽINIOS ta užtraukę apie milijonų do
lerių paskolos ant miesto. Juk 
tai ne juokas skandinti mies
tų skolose ir apkrauti gyven
tojus aukštomis taksomis. Jei

mų Lietuvon.
Dabar šiuo turiu gailu" 

nešti broliams—sesutėms lie
tuviams, kad aš esu jiasiryžę*. 
— ar tai vienas ar su kitais 
lietuviais lakūnais, be susto
jimų ar sustojant kai Runose 
vietose, — senųjų savo svajo

nių rėmėjų komitetų pavyzf 
praldžiu) ir susirašyti su manim, 

iki susidarys Globėjų Fondas.
Antanas Kiela, 

buvęs Amerikos ir Lietuvos
karo lakūnas,
223 Bay 31st St., 

Brooklyn, N. Y.

VIETINĖS ŽINIOS
TĖVŲ MAKIJONŲ RĖMĖJU IŠVAŽIAVIMAS 

PUIKIAI PAVYKO

piknikas, linksmos ir draugiš
kos vaišės bei draugiški pasi
kalbėjimai ir t.t. Žmonių, bi
znierių ir profesijonalų, buvo 
iš visos Chicagos ir apylinkių. 
Buvo būrelis net iš Kenosha, 
Wis.

Šiuo Marijonų Rėmėjų išva
žiavimo rengimo komisija, šir
dingai dėkoja visiems kuomi 
nors prisėdėjusiems prie išva
žiavimo pasisekimo. J. Š.

Chicagos Varg. Provincijos bežinskas, Daugirdaitė.

Lietuvių Improvement klū- 
Gim. Panelės Šv. choro: Jo- 1,0 susirinkimai iŠ Liberty sa

lias Stanislovaitis, Bronė Mi-perkelti į parap. svet. ias politikieriai nežino, kaip su-. 
; padaryta dėl geresnės tvarkos, 
i Visi kiūbo nariai džiaugias; 
nauja vieta. Visi Ciceros lit- 

i tuviai, namų savininkai, žada 
Šv. Mykolo choro: Jonas Le-1 Iagytįs j Improvement klubų.

taupyti pinigų, tegul ateina 
Improvement klubų pasimokė 
nti ekonomijos.

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLUI KOMITETO -

Marijos Kalneliuose, llins- 
duie, 111., išvažiavimas visa
pusiai pavyko.

Seminarijos koplyčioje didž.

ndien, Dievui aplankius lietu
vių tautų (žmones), Marijonų 
jau randasi daugely šalių, kas 
reiškia: Dievas laimina lietu-

geib. provincijolas kun. J. Ja- vių tautų. Nes be Dievo siun- 
kaitis, M. J. C’., 11 vai. ryto timo nesirastų nei TT. Mari- 
laikė iškilmingas su asista šv. jonai, nei jų rėmėjai, nei visi 
Mišias. Giedojo klierikų cho-1 geradariai, kurie kuomi nors 
ras. Po šv. Mišių pasakė tu-' prisideda Marijonų vedamų į- 
riningų ir Įspūdingų, tai die- staigų palaikymui. Taigi, Die
nai pritaikintų, pamokslų pa- vui laiminant, ši įstaiga, iš 
imdamas iš Šv. Evangelijos! naujokyno buvo virtus kole- 
žodžius: “Dievas aplankė sa-'gija. Naujokynas nukeltas į 
vo tautų (žmones)” (Luko 7, ūkį ir ši įstaiga šiandien, jau 
11-16). Pamoksle palietė lietu-. metai, kaip yra kunigų semi- 
vių tautos praeitį po rusų ju- narija. Praeitais metais pra- 
ngu ir jos dabartį. Palietė TT. dėta su filosofijos kursu. Šį- 
Marijonų lyg iš numirusių pri- met jau įvestas ir teologijos
sikėlimų, panašiai, kaip kad 
toje pat Evangelijoje minimų 
našlės sūnų Kristus paliesda
mas neštuvus prikėlė iš nu
mirusių. Nes dėl carų žiau-

kursas ir kiti. Bet to neužteks. 
Bus einama dar aukščiau pa
sitikint visuomenės nuoširdžia 
parama. Nes be visuomenė? 
paramos, TT. Marijonai semt-

raus persekiojimo vos vienas; narijos, kolegijos, dienrasčE 
marijonas buvo belikęs. O šia- “Draugo” bei “Laivo” nepa

A.

Dariaus - Girėno Paminklui I 
Komiteto bankietas jau arti.; 
Sekmadienį, spalių 6 d., Au-1 
ditorium viešbuty, prie Miclii- j 
gan avė. ir Congress St., Iv ! 
giai 7 vai. vak. įvyks tas ban
kietas. Įžanga tik $1.25.

Bankietų rengia komitetas 
kilnų istorinį darbų nudirbus 
— pastačius dalingų pamink 
lų Marąnette parke mūsų did
vyrių amžinai atminčiai.

Kviečiami visi lietuviai-ės 
paminklo statymo rėmėjai, ku
rie kokiu nors būdu prisidė
jo prie sukėlimo fondo ne vien 
pinigais, bet ir darbu arba ki
tokiu būdu.

Nėra istorinio įvykio, po ku 
rio nuveikimo, ypač bendro
mis jėgomis, nekiltų entuzia- 

izinas bendrai išsireikšti džinu 
gsmo sekinėmis, siekių išsipil
dymo. Tokiu tai entuziazmu 
ir šis bankietas ruošiamas iš- 

į reiškimui džiaugsmo ir padė
kos visuomenei už teiktų ko

Valdyba laiko sau už ypatin
gų garbę tarti nuoširdų ačiū 
bankieto rengimo komisijai: 
Baliui Bulotai ir Ievai Luko
šiūtei už surengimų įspūdin
go sutiktuvių bankieto rūgs. 
4 d., 1935, Auditorium viešbu
ty grįžusiam iš sėkmingo ko
ncertų žygio, varg. Sasnausko 
chorui.

Vakaro vedėjui kun. A. Li
nkui už tvarkų vakaro vedi
mų.

Chorų valdybom, kurios 
taip gražiai savo vadus ban- 
kiete atstovavo:

Šv. Juozapo choro: Ona Bal
tušis, Ona Grigelis.

Nekalto Pr. P. Šv. choro: 
Ona Ivinskaitė, Kazys Noru-v •
SIS.

Dievo Apvaizdos choro: O-. 
na Pužauskaitė, Zosė Vištar-

Pianistei SyĮvijai McElroy 
ir dainininkei Genovaitei Kle--{ 
vickaitei už kuklų svečių pa
linksminimų, kun. A. Baltu
čiui už invokacijų, kalbėto
jams: teisėjui Th. Grecn, St. , 
Piežai, ir kuu. Pr. Vaitukai
čiui už nuoširdžias kalbas ir i 
visiems svečiams už malonų Į 
bankietų atsilankymų. Jūsų Ki
lnus meno darbuotojų įvertini
mas ugdo pasiryžimų dar dau
giau dirbti Bažnyčios ir Tė
vynės labui.

A. Pocius,
V. Daukša,
K. Gautos

Lietuviai pradeda suprasti or
ganizacijų reikalingumų. Jei 
ne Improvement klūbas su 
čekų ir kitų taksų mokėtojų 
organizacijomis, tai “gerašir
džiai” politikieriai būtų slap-

Namų savininkai, jei neno
rit, kad taksai kiitų, spalių 15 
d. visi ateikite į Šv. Antano 
parap. svet. ir įsirašykite j 
klubų. Nesigailėk i>ora vala
ndų paaukoti savo gerovei.

Komisija

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
------------ 0-------- :—

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

RADIOS 1936
527 N. WESTERN AVĖ.

arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Ištobulintos d ė 1 

gražaus balso. Pa 

gauna mažas I r 

tolimas stotis.

1. PHILCO

2. ZENITH

3. GENERAL 

ELECTRIC

Seną radio imame 

mainais. "-A

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių) 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

164G West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

STANISLOVAS LESCZINSKAS
Mirė rugsėjo 2G d., J935 m., 3:jl5 vai. popiet, su

laukęs pusės amžiaus.
Kilo iš Panevėžio apskričio, Nuujuniieačio para

pijos, Degimini kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaninę, po 

tėvais Petraičiūkę, brolį Juozapų, pusseserę Kamšę 
Yaluiitiiiienę ir jos šeimynų, ir gimines; o Lietuvoj 
brolį Jonų ir gimines.

Kūnus pašarvotas 3448 So. Union Avė. Telefo
nas YAKds 4490.

Laidotuvės įvyks antradienį, spalių 1 d. Jš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažysta mus-us dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolis, Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Š. P. Mažeika. Telefo

nas YAKds 1138.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPA*

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Iimokėjimaii 

Laidotuvių ftųlygoa

REPublic 8340

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIŲ:
l’hilco 11 tūbų už ........................................ $59.00
C’rosley 14 tūbų ........................................ .

Zenith 8 tūbų ............................................ .

Philco 7 tūbų ............................................

KCA Victor 10 tūbų ......................... ..

Midget Kadios po .....................................

s49.OO 
*29.00 
*29.50 
*36.00 
* 6.95

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir motais 
patomaritote.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: B 0 Ule var d 4705—8167

4605-07 So. llermitage Avė.J 
Phone YAKds 174L—1742

12314 West 23rd Place 
)Phone Canal 2515 Cicero 5927Lachawicz ir Sh

Uevicie 4092 Archer Avė.
Pilone hiAEayettc 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139v

A. Petkus 1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

1. F. Radaus 608 West 18th Street
Phone CANal 6174

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

AMBULANCE PATAKNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



VIETINĖS ŽINIOS
ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖ

Brangūs ir mylimi parapi
jiečiai, — eieeriškiai, bulvari- 
iškiai prieteliai, biznieriai ir 
draugai! Jau mėnuo kaip esu 
ligoninėje. Liga, kaip sakoma, 
ne motina. Jau virš mėnesio 
laiko kaip negaliu būti prie 
parapijos darbo.

Gerb. kunigėliai, parapijie
čiai ir draugijos darbuojasi 
parapijos labui kiek tik gali. 
Ačiū jiems.

Trumpu laiku, gal, jau ir 
aš galėsiu iš ligoninės grišti 
namo. Jau pasiilgau jūsų vi
sų.

Ačiū visiems parapijiečiams, 
biznieriams, bulvariškiams ir 
visiems prieteliams už priela
nkumų, paramų ir darbštumų. 
Labai dėkoju visiems už mal
das ir aplankymų ligoninėje.

Kun. H. J. Vaičūnas

Anglimis apšildymo sistemos 
paroda. Chicago Coal Mer- 
ebant’s Ass’n Straus bute, 31(1 
S. Miehigan av., surengė mo
derninę anglimis namų apšil
dymo parodų. Paroda prasi
dėjo šiandie. Tęsis per 16 die
nu.

Pranešimas

Susirinkimas. Spalių 2 d. 
įvyksta Šv. Kazimiero Tėvų 
klūbo susirinkimas didžioj sve 
tainėj, 8 vai. vak. šiame susi
rinkime naujoji valdyba už-

RENGIA VAKARĄ

-----------
į HP“'*

" '" '■ ■■ MISIJOS INDIANA HAR- J. E. VYSK, T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU
BOR, INO. PARAPIJŲ CHICAGOJ

i mumini Pirmadienį, rugsėjo Jo d., 
i mūsų bažnyčio j prasidės mi- 
1 sijos, kurios baigsis sekmadie
nį, spalių (i d. Pamokslus rv- 

| tais ir vakarais sakys Tėvų 
i Marijonų provincijolas, gerb. 
kun. J. Jakaitis, šiuomi kvie-

(Acm.o Photo.)
Saugoja pasienio stoty. Etiopijos sargyba pasieny 

saugoja geležinkelio stotį. Šis geležinkelis yra viena
tinis visoj Etiopijoj, kuris jungia prancūzų kolonija 
(Somalilandų) Afrikoj su krašto sostine Addis Ababa.

SPORTAS
šeštadienį beveik visi uni-

ims vietas. Bus įvairių pamar- versitetai pradėjo jųjų “foot-
ginimų, kalbų; bus daug sve- bąli” sezoną. Taigi, Notre
cių. Norinčius įsirašyti į klū- pame universitetas, tas garsu- 
bų, priimama dykai. Rašyki- sjs katalikiškas universitetas, 
mes į musų mokslo įstaigos kuris, ypač, to didžiojo žmo- 
rėmėjų eiles. i.gaus, Knute Roekne vediniu,

I visam pasauly labai pasižy- 
TOAVN OP LAKE mėjo futbolo sporte, pradėjo

Labd. Sąjungos 1-mos kuo- savo tutbolo sezonų. Pirmų
pos susirinkimas įvyks pirma savo žaidimą su Kansas uni-

Sjialių U <1. šš. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap.

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

Spalių 27 <1. — Šv. Antano

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

11 d. Siou\ ( iiy,Lapkr.
Jrovn.

I ,apkr. 
Mo.

13 d. Kansas City,

čiu visus į misijas pnsinaudo-; parap. Cicero, 
ti Dievo malonėmis. Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa-

Kun. K. Bičkauskas, rup., Spring Valley, UI. 
------------------ Lapkr. 3 <1. — Šv. Antano

UŽ PAGROBIMĄ 6,000 LT. 
15 METŲ KALĖJIMO

KAUNAS. — Kauno Apyg.' 
Teismas šiomis dienomis spre- i 
ndė “Drobės” kasininko Gar-

1ŠGARSEJO LIETUVIS, 
NUTAPĘS ROOSEVEL

TO PAVEIKSLĄ

21 metų amžiaus lietuvis 
Pr. Gurauskas iš llilldale nu-

parap.
.< u

Kevunee, JU.

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

Kun. A. Linkus

LIETUVOS OPEROS 
LISTUS KVIEČIA 

BUENOS AIRES

?°- PILIETYBĖS PAMOKOS

Šv. Kazimiero Akademijos I
Tėvų klubas rengia mokslo svarstomi svarbūs reikalai, 
metų atidarymo bankietų pi
rmadienį, rugsėjo 30 d., nuo
savoj auditorijoj, 6:30 vai. va
kare. Svečiai turi įsigyti bi-' 
lietus iš anksto, nes kitaip 
negaus vietos. Tikietai tik po 
25c. Tikietus parduoda visos 
akademikės ir klūbo nariai.

dienį, rūgs. JO d., 7 vai. vak.,. versitetu laimėjo. Visas kata- 
niokvklos kamb. Visi esate j l'kiškas pasaulis džiaugiasi, 
kviečiami atsilankyti nes bus kfld Notre Daine universite-

Valdyba

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ 
ATSIŠAUKIMAS

KAUNAS. — Šiomis dieno-

Žinia - Žineles
Per metus nevažiuos auto

mobiliu. W. Rosenmund, JO m., 
nebylys raštu prisiekė teisė
jui, kad per metus nevažiuos 
automobiliu. Jis buvo suimtas 
už greitų važiavimų. Teisėjas 
padėjo jį vienų metų bandy
mui.

Skundžia.. 22 gydytojai iš 
Civic Medieal Center of Chi
cago skundžia American Ale- 
dical Ass’n reikalaudami 
$300,000 atlyginimo už šmeiž
tų, kuris sakoma, buvo įdėtas 
Am. Medieal Ass’n žurnale, 
rūgs. mėn. numery.

Earhart paskaita. Stevens 
viešbuty spalių 12 d. Women’s 
Safety Bureau rengia paskai
tų žymiai Amerikos lakūnei 
Emelia Earhart. Paskaitos pra 
džia 2 vai. popiet.

Vedžios po ligoninę. Teisė
jas John Gutnecht žada nusi
statyti, kad visi areštuoti au
tomobilistai, kurie galvatrūk
čiais laksto gatvėmis, būtu 
vedžiojami po kauntės ligoni
nę ir parodomi jiems visos 
greito važiavimo aukos.

J?cr daug1 patriubijo, $2 už
simokėjo. Pamiršimas kartais 
kainuoja pinigo. Ed. Robbins 
važiuodamas automobilių pro 
viduriu lest į perdaug patriubi- 
jo ir už tai trafikos teisme $2 
užsimokėjo.

600 mergaičių į Mundelein 
kolegiją. Į Mundeleino kolegi
jų prie Sheridan, netoli Devon 
ir Broachvay iki šiol užsiregis
travo 600 studenčių. Kolegijų 
prieš šešis metus įsteigė J. E. 
kardinolas Mundelein.

tas praliejo savo futbolo se
zonų taip gražiai, ir linki ko- 
geriausio pasisekimo visus ki
tus šio sezono žaidimus lai- 

• mėti. S.

ŠEŠTADIENIO ŽAIDIMŲ 
REZULTATAI:

Į Notre Daine 28; Kansas 7.
mis įvyko žemės Ūkio Rumų|jjojy 0rofJS 12; Providenee 0 

.valdybos posėdis, kuriame bu,Navv 30; Williani and MarvO. 
įvo priimtas atsišaukimas į ū-1 Ohio 6; Illinois 0 
ūkininkus. Atsišaukime pasme- Nortbwestern ]4; i>paui 0. 
įkiami paskutiniųjų įvykių , Miehigan State 35; Grinnell 0. 

į Suvalkijoje kaltininkai, o ū- | (), • v f Illinois 0 
kininkai raginami neklausyti į |ow& g'; c’ornell CoRege g 
puirių skleidžiamų gandų ii Marquette Thrs. 2; Ypsilanti 0

Svos apipIMimo byh,. Teisminį, Anmrikos |(„„s„v,.|
Pirmininkavo p. Vazbys. k,|riani(, atTaiz.

Garšva buvo apiplėštas per- ()av0 spa|v„„|is prPzi(],,„t„ 
nai kovo 24 d. 1 vai., kai grį- yp
žo iš Lietuvos banko sn dar- ' Jis' Kvv,.„„ ,a))ai skar(lžiaii 
bininkij algomis. Jis buvo San aaktimis )nok,..si jr pfe.- n|i. 
čiuose užpultas nužinomo žmoini|aaiį kari„ fot(k
gaus, prigrasmtas revolveriu ,.lintr„llk.) j(ll,io
ir turėjo atiduoti portfeli „,,mns Amerikos didžiuli, 
6,250 litų. Paskum Paikas ()ienraS(ZjlĮ jr vejk vjsi |jetll. 
su tais pinigais pabėgo. Tik |vjlJ lajkra5<-.iai. nabar ja,„ 
po ilgo laiko paaiškėjo, kad j ga| pasiseks ,„]iaa pnu,jml)StL
tų plėšimų įvykdė iškabų ta- j ____________
pytojas Ant. Survila. Teismas
jį už tų nusikaltimų nubaudė 
15 metų s. d. kalėjimo.

rv . . . PANEVĖŽYS. — PakatiliuIšgirdusį sprendimų, io se-,
, • , kas (tikra pavardė), slapv-

_________ ! vardžiu Pakatinskas, jau se
nas žmongus, 12 metų iš Prū
sų Lietuvos gabenęs lietuviš
kąsias knygas, pats ne čia
buvis, dabar nuo kurio laiko 
sėdi Jakšto ir Maironio gat
vių susidūrimo išmaldos pra
šydamas. Pensijos gavimo 
prašymas senai kam reikia 
paduotas. Dabar pakartotinai

KAUNAS. — Kipras Pet
rauskas gavo laiškų iš Coopo- 
rio, kuris kviečia ateinančia’ 
vasarai gastruolių į Buenos 
Aires mūsų operos solistus' 
Kiprų Petrauskų, Jonuškaitę-: 
Zaunienę, Petrų Oleka, Nau- 
ragi ir Mažeika.

Prasidė
(October)
valandų
pas:

ketverge, spaliu 
-čia, 19J5 m., 7:3(1

svakare. Kreipkite

JOSEPH J. GRISH

KNYGNEŠYS ELGETA

DR. BRUNO WA!NORIS
užtikrina, kad gerai 

pritaikins jums akinius 
Akių egzaminavimas 

dykai kasdieną

CRANE

ramiai varvti ūkio darbus.

(Acme Photo.)

Jaunas akrobatas. 2 ir pu
sės metų amžiaus Virgil Bar-

Minnesota 26; N. Dakota St. 6. 
'—i So. Dakota 13; AVisconsin 6.

Nebraska 28; Chicago 7.

PASTATYTAS DR. J. BA
SANAVIČIUI PAMINKLAS

KAUNAS. — Rūgs. 15 d. 
čia pašventintas dr. J. Basa
navičiaus paminklas. Pamink
lo autorius yra skulptorius 
Antanas Aleksandravičius.

PĖSČIAS APKELIAVO 
LIETUVĄ

KAUNAS. — šiomis dieno 
mis į Kauną sugrįžo jaunas 
keliautojas moksleivis, skau
tas, Eduardas Karvelis, pės
čias apkeliavęs aplink visų 
Lietuvą. Jis savo kelionę pra
dėjo liepos 15 d. ir jos nenu
traukdamas keliavo du mėne
sius. Keliautojas — 17 m. ber 
niukas pėsčias nukeliavo ap
ie 2,000 kilometrų. Keliautojo 
tikslas buvo susipažinti su sa
vo kraštu, žmonių papročiais. 
Kelione labai patenkintas.

PABRANGO ARKLIAI

UTENA. — Pradėjus ark
lius eksportuoti į užsienį, tur
guje pabrango arkliai. Už ar
klį, kuris pavasarį kainavo 
100 litų, dabar mokama 150 
litų. Arklių pabrangimas ū 
kininkų gyvenime atsiliepė, 
nes dėl anksčiau buvusių že-

kley, bruklynietis, savo name mų kainų mažai kas augino 
rodo akrobatiškus triksius. arklius.

SUĖMĖ KLAIPĖDOJ STAM 
BŲ VOKIEČIŲ AGI

TATORIŲ
KAUNAS. — Į Klaipėdą 

kas savaitė atplaukia iš Ham
burgo krovinių laivas “Ru- 
dolf”. Budėjęs policininkas 
pastebėjo bėgant nuo garlai
vio vienų įtartinų asmenį.

Jį iškračius, pasirodė, kad a]<P, 
jis turi dideliausį pundų na
cių proklamacijų, kuriomis 
klaipėdiečiai kurstomi prieš 
Lietuvos valdžių. Pasirodė, 
kad tai būta klaipėdiečio Al
fredo Kiedscr. Jis seniau bu
vo zassininkas, bet per nacių 
bylų Kaune Kariuom. Teismo 
buvo išteisintas. Dabar gi 
skleidė bjaurias proklamaci
jas.

duosiąs. Šiaip žmogus ir ap-

SUSPROGO 8 TC1TAI 
DINAMITO

LEBANON, Pa., rūgs. 29.- 
Netoli čia susprogo 8 tonai 
sukrauto dinamito. Trenksmas 
supurtė visų apylinkę. 11 as
menų sužeista ir daug gyve
namų namų sugadinta.

Baltos ir geltonos spalvos 
akiniai dėl artimo ir to

limo regėjimo po

$4.75

BUDRIK OPTICAL AND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 6030

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas: Buolevard 2800

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 

PanedAUo. Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubllc 99110

T-'ephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4081 SOUTH ASHI.ANU AVENUE 
Res 4515 S. ROCKWELT, ST 
Telephone: REPuhlle 9723

Res. 1227 S 50tb AVĖ , CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phonp ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 AUTOMOBELK8

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INO.

Retail stotis randasi

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai =

WHOI.ESAf,E 
Gazolinas. Keroslnas 

TeClains Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

METINIS PRANEŠIMAS
ŽTEMA 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
rų patarnavimų ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

Gnant Wonks Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

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

J

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

BUTCK '85, 5 Sodan 41. Trunk, rarnnt. kaip naujae.............»S#5
BUICK '35. Club Sodan eu trunk. garantuotas........................ tS2S
BT’TCK ’35. 5 Sodan 47. garantuotas .............................................. »7»R
BT’TCK '34, 5 Coupo 58, mažai .vartotas, parant.........................MUS
BT’TCK '34, 5 Sedan 57, puikus karas, erarant........................... SS»5
BT’TCK '33, 5 Sodan 67. tobulas, garant......................................
BUTCK '32, 5 Sodan 96. tobulam stovy ................................. t»1»5
RI'YCK '32. 5 Coupo 96. labai pulkus, garant .................. B4P5
BUTCK '31, Sodan 91, goroj tvarkoj................................................
BT’TCK, '29, Z-4 Coupo. žomal apkalnuotas ............................ S 95
BT’TCK '29. 5 Sodan 47. gražus mažas karas ........................ S95
BT’TCK '30. 7 Limo floMI drat. ratai, eina O. K..................... «225
CAnU.t.AC ’30 7 Sodan, portalsvtas ........................................... #3P5
CAUU.T.AC ’30 7 Sodan, laba, puikiam stovy............................#195

fHEVROT.KT '34. > Sodan, kaip naujas ................................. #195
HUnSON. •29. 5 Sodan, b/gn O. K ................................. .. ............ 9 95
T.A SATJ.E '31, 5 Sodan, pulki vertybė.............................................. #495
T,A SAT.T.E '30. R Sodan. 6 drat. ratai ........................................... #545
l,A SALLE '29. 5 Sedan. drat ratai ......................................... #195
LTNCOLN '30. 5 Sedan. labai pulkus .................................... #995
NASH '32, 5 Sodan, goras mažas karas ............................ .. #995
OAKLANTT '31, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj.......................................#175
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy’ ................... #975
PACKARD '81 7 Custom Sedan, (erai bėgantis ................ #895
PACKARD '30, 7 Sodan, puikiam stovy .................... #325
PTERCE '80, 2 Coupo. labai pulkam stovy ............................... #195
PONTIAC '34, 4 Durų Sodan, kaip naujas............................... #495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run


