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PROTESTUOJA KLAIPĖDOS VOKIETININKAI
Ims netinka, kad užtrunkama

SU BALSAVIMAIS
Lietuvos valdininkai atsako, 

kad tai vokiečių kaltė
KLAIPĖDA, rūgs. 30. — šiandien dar visiškai nepa

sibaigė rinkimai Klaipėdos krašte. Krašto autoritetai pa- 
skell»ė, kad Juknaičių miestelyje dar ir rytoj bus turimi 
balsavimai. Tenai vakar vokietininkai sunaikino balsavimo 
vietų, tad daug kas nesuspėjo paduoti savo balsų.

Vokietininkų vadai pasiuntė protestų Anglijai, Pran
cūzijai ir Italijai. Protestuoja prieš Lietuvų, kuri Įvedė 
“nevykusių’’ balsavimų sistemų. Girdi, tokį ilgų laikų pa
naudoti 29 atstovų išrinkimui.

Lietuvos valdininkai atsako, kad balsavimų eigos lėtu
mą yra kalti patys vokietininkai. Jie užstato kliūčių rinkimų 
teisingam pravedimui.

Žiniomis iš Karaliaučiaus, tenai atvyko diktatorius 
11 itleris.

MERGAITE SVEIKINA PREZIDENTĄ ROOSEVELTA 8 ASMENYS ŽUVO 

GAISRE CHICAGOJE

Plėšikai puolė banką, 5 asme
nys peršauti

KLAIPĖDA, nigs. 30. KLAIPĖDA, rūgs. 30. —
Visam Klaipėdos krašte baisa Dar ir šiandien Klaipėdos Ur
vinio vietos atidarytos kaip ašte tęsiasi atstovų rinkimai 
7:00 ryto. Ir šiandien žymus seimeliu. Rinkimai pratęsti 
žmonių skaičius suvyko bal- dėl poros priežasčių. Viena 
suoti. Balsavimai išlėto ėjo,, priežasčių, tai didelis skai- 
kadangi paprastiems žmonė- čius balsavimo lakštų su kail
ius nelengva buvo orientuotis didatais. Balsuotojui ima 
su daugybe kandidatų lakštų, daug laiko parinkti kandida- 

Kai kurie valdininkai pri- tus i.š 185 paskyrų lakštų, 
pažino, kad vyriausybės įve- Daug balsuotojų negavo pro- 
sta balsavimų sistema neturi gos įeiti į balsavimo 
pavykinu). Daugelis balsuoto

Raiša mergaitė Aliee Blodgette buvo pakelta prie vagono platformos, kad pa
sveikinus prezidentą specialam traukiniui sustojus North Platte, Neb. (Acme Pli.)

KATALIKU LABDARYBIŲ 
SUVAŽIAVIMAS PEORIA, 

ILLINOIS
PEORIA, Ilk, rūgs. 30. — 

Keletas tūkstančių asmenų va 
kar klausėsi iškilmingų pon- 
tifikalinių Mišių, kuriomis 
pradėtas krašto katalikų lab-

vietas. darybių suvažiavimas. Apaš- 
Antra, didelis balsuotojų su- tališkas delegatas J. A’alsty- 

jų dar ir šiandien negaus pro plūdimas įvyko dėl precinktų bėms Jo Eksc. arkivyskupas 
gos paduoti savo balsų. skaičiaus sumažinimo iki 76 G. Ciiognani pontifikavo Mi-

Apie tai painformuota Lie-į visam krašte. Seniau buvo 211 Has. Buvo grupė arkivyskupų 
tuvos vyriausybė. Greitai su- .precinktų. O precinktų skai- ir vyskupų.
Sauktas ministerių kabineto, Cius sumažintas, kari apsi- Vietos vyskupas J. H. Scli- 
posėdis Kaune ir pripažintas draudus nuo vokietininkų te- |armal, Saks kB, Smer. 
nnkunų įstatymai priedas, roro. 'L, bi0rokrati5ką rondonąj,
kuriuo autorizuojamas Klai- Kaip ten nebūtų, bet šian-
pėdos krašto gubernatorius, dien balsavimai gal bus haig- 
kad jis savo nuožiūra skirtų ti ir rinkimų daviniai bus ži- 

visiems norui tik už keletos dienų.
Vakar per rinkimus kele

tas šimtų vokietininkų lauki-
ninku .(ūkininkų) sukėlė rim- vargU / negaH prW.
tas riaušes Juknaičių mieste- 5ai]ktj np, dn„n0R 
lvje. Sužeista trys policinin
kai. Skaudžiai apmušta dvy-

_______ 1 li|$a rinkimų lietuvių viršinin
BRIUSELIS, Belgija, rūgs.! kų ir sunaikintas rinkimų vie 

30. - Štai koki faktai paduoj tosvidus. Policija vis gi pa-' gv Karolio Boromeo para. 
darni apie katalikybės stovį Jėgė apsidirbti su vokietinm- pi-a, 21(X) w Rocsevp]t road, 

altijo valstybėse: i kais, nemažą jų skaičių are&- ' kmafi un:

daugiau laiko, kad 
balsuotojams davus 
paduoti balsus.

progos

giją, kuri driekiasi per visą 
vyriausybės šelpimo ir gero
vės darbą. Šelpimo adminis
tracija yra daugiau užimta 
įvairiais rekordais, negu pa
čių žmonių šelpimu. Tad dau

•KATALIKYBĖS STOVIS 
PABALTIJO VALSTYBĖSE SV. KAROLIO PARAPIJA 

MINĖJO JUBILIEJŲ

trijose I’abaltij 
Lietuva yra katalikiškiau

sias kraštas. Iš visų jos gv-
tavus.

šį sekmadienį minėjo 50 metu 
'J jubiliejų. J

Sakoma, vokietininkų parti-j 12;00 dieną buVo laikori,os 
,’entojų katalikai sudaro apie . .ia surinkusi eilę įrodymų dėl igki]ming0S Mišios, dalvvau- 
80 nuošimčių. 990 kunigų dir
ba parapijose. (Apie 150 kuni
gų, priklausančių įvairioms 
kongregacijoms, ir apie 500 
vienuolių seserų dirba įvai
riose religinėse dirvose. Vi
sam krašte yra 440 parapijų

įvykusių suktybių per rinki- įjant Jq Eminencijai Kardino- 
mus. Vokietininkai pasiryžę [ju» Mundeleinui, Chicagos ar-
kreiptis į rinkimų komisiją, 
kad šie rinkimai būtų panai
kinti ir atmestas naujas rin
kimų įstatymas. Jie norŲ kart

kivyskupui.

Kun. M. A. Canning kle
bonauja šioje parapijoje.

būtų grąžinta buvusioji rin
Latvijoje yra apie 450,000, kimų sistema. _ j LAKŪNAS VAITKUS Iš-

katalikų. Jie sudaro 23 nuo-' Šiandien gaus progos bal- RinD RFRI YNAN
šilučius visų gyventojų. 40 suoti žydai, kurių daugelis. uMlIUU DliiLTIiAIi 
kunigų aptarnauja 142 pora- dėl savo naujų metų šventės
pijąs. Dauguma latvių gyveu- vakar negalėjo dalyvauti bal

savimuose.tojų yra liuterionai.
Estijoj yra apie 3,000 kata

likų. Iš likusiųjų gyventojų 
dvi trečdalis sudaro liuterio
nai, o likusieji — graikai rta- 
čiatikiai.

Iš Lietuvos pasiuntinybės 
Londone vakar pranešta, kad 
(Vaitkus išskrido 5 valandą po 

MASKVA, rūgs. 30. — Se- pietų (Londono laiku) Berly 
natorius Lewis sveiksta po nan, kame jį sutiks ministeris
sunkios plaučių uždegimo li
gos.

Šaulys. Jis sustos pasiuntiny
bėje.

ANGLIJA ŽADA KOVOTI PRIEŠ KIEK 
VIENA VALSTYBĘ UŽPUOLIKE

Septyni kaukuoti plėšikai 
vakar prieš pusiaudienį puolė 
University State banką, 1354 
E. 55 gat. Tuo laiku banke 
buvo apie 100 asmenų.

Kaip* piktadariai paskelbė, 
kokiais tikslais jie atėję ban
kai!, banko policmonas Fle
ming, 60 m. ainž., tuojau ėmė 
į juos šaudyti su revolveriu, 
o kai kurie banko tarnautojai 
paleido ašarines dujas. Plė
šikai tuojau pašovė policmo
ną ir kelis pašalinius asme
nis. Atsišaudydami spruko 
per duris ir paliego dviem 
automobiliais.

47 gat. ir South Parkuav 
skersgatvyje piktadariai mė
gino sulaikyti su automobiliu 
važiavusį parkų policijos ser
žantą ^Elynn. Matyt, norėjo 
atimti automobilį. Seržantas 
išsitraukė revolverį ir šaudy
damas į piktadarius nusivijo 
net iki 18-tos ir Canal gatvių. 
Plėšikai visą laiką atsišaudė 
ir paspruko.

Banke piktadariai peršau
dami sunkiai sužeidė lianko 
policmoną ir vieną moteriš
kę. Kiti trys asmenys leng
vai sužeisti. Tarp pastarųjų 
y ra vienas Chicago universi
teto profesorius.

l’žpraeitą naktį gaisras su 
naikino trijų aukštų gyvena
mus namus, 558 Taylor gat., 
kurių apatiniam aukšte buvo 
valgomųjų daiktų parduotu
vė su butu užpakalyje, o an
trajam ir trečiajam aukšte gy 
veno keturios šeimos.

Gaisras pasireiškė iš įvy
kusio namų rūsyje sprogimo. 
Žuvo dvi moteriškės, 5 vai
kai ir vienas vyras. Keletas 
kitų sužeista.

Nuvykus ugniagesiams, gai
sras jau buvo apimąs visus 
namus. Viršutiniuose aukštuo
se žmonės per langus šaukėsi 
pagallx>s. Lgniagesiai daugu
mą jų išvadavo iš liepsnų. 
Vienus nukėlė sveikus, kitus 
sužeistus, o dar kitus negy
vus.

Visi nukentėjusieji yra ita
lai. Ieškoma sprogimo prie
žasties.

ARKIVYSKUPAS RAGINA 
MOTERIS GINTI NAMUS

CLEiVELANI), O. (per pu
štą). — Eukaristinio kongre
so paskutinę dieną .\cw Or- 
leanso arkivyskupas J. E. 
Rummel pontifikavo iškilmin
gas Mišias moterims.

St. Louis, Mo., arkivysku
pas J. J. Glennon sakydamas 
pamokslą gilios pagarbos rei
škė namams ir motinai. Jo 
Ekscelencija ragino moteris, 
kad jos vienytusi energingai 
ginti krikščioniškus namus, 
jungtuves ir motinybę. Jis 
sakė, kad Kristaus priešai 
nepasitenkina katalikų perse
kiojimais ir jų kraujo lieji
mu, kad ir Meksikoje, bet de
da pastangų, kad išgriovus 
namus — šeimas.

“Namai,” sakė arkivysku
pas, “yra pagrįsti šventumu 
ir moterystės ryšių nesuardy- 
mu. Sutraukyk tuos ryšius, 
kas beliks iš namų ir šei
mos?”

Arkivyskupas ypač smerkė 
gimdymų kontrolės propagan-■ 
dą. Tai tikėjimo priešų prie
monė, kad pakirtus moralu
mą, kad išgriovus motinybę ir' 
šeimas.

30. —rūgs
Anglijos užsienių reikalų se
kretorius Si r Samuel Roa re 
rūgs. 10 d. T. Sąjungoje pa
sakė prakalbą apie Anglijos 
nusistatymą taikos reikalu. 
Jis pažymėjo, kad Anglija, 
kaip praeity, taip šiandien ir 
ateity griežtai nusistačius ko
lektyviai veikti prieš tas val
stybes, kurios be jokios pro
vokacijos ir be svarbios prie
žasties pultų kitas valstybes.

Prancūzija pareikalavo An
glijos, kad ji plačiau išaiškin
tų tą savo nusistatymą, bū
tent, ar Anglija turi minty
je daugiausia Italiją, ar ir 
visas kitas be išimties vals
tybes.

Anglija su nota atsakė Pr
ancūzijai. Vakar viešai pa
skelbtas notos turinys. Angli
ja pažymi, kad ji yra griežtai 
nusistačius prieš visas valsty 
bes, kurios peržengtų T. Są
jungos nuostatus, virsdamos 
užpuolikėmis. Anglija to nu
sistatymo laikosi ne tik prieš 
Italiją, bet ir prieš Vokieti
jų* jm pastaroji pasiryžti) 
pulti (Austriją, arba Klaipėdą.

PARYŽIUS,

ITALIJOS KARALIUS UŽ 
TAIKĄ

PARYŽIUS, rūgs. 30. — 
Italai tremtiniai gavo auten
tiškų žinių, kad Italijos kara
lius dirba už taiką — nepri
taria Mussolinio žygiams Af
rikoje (

SUMAŽĖJO BEKONŲ AU
GINTOJŲ SKAIČIUS

STREIKUOJA PIENO 
PRISTATYTOJAI

Šiandien pradeda streikuo- 
i ti pieno pristatytojai farme- 
įiai Chicagos apylinkėse. Rei 
kalauja, kad jiems būtų dau

giau mokama už pieną.

KAUNAS. — šiemet ma
žiau ūkininkų užsirašė angie 
ti liekomis, nes bijosi už ne
tinkamą išauginimą nun-aty 

j tos 5 litų pabaudos. Daugelis 
kalba, jog mažam augintojų 
skaičiui susiradus bekonai bū 

j šią perkami ir iš neužsirašiu
sių.

KRAŠTO GAIVINIMAS 
PRIKLAUSO NUO 

PRAMONĖS
HOOVER DAM, Nev., rug

sėjo 30. — Prez. Rooseveltas 
čia sakė prakalbą apie naują
ją santvarką ir apie nuveik
tus savo administracijos dar
bus krašto gerovei.

Hoover Daru (užtvanka) y- 
ra žinoma ir Boulder Danį 
vardu. Ai užtvanka pastatyta 
P\YA fondais. Išleista apie 
108 milijonai dol.

Prezidentas čia stabtelėjo 
vykdamas į vakarus ir for
maliai atidarė užtvanką.

Jis pareiškė, kad krašto vy 
riausybė krašto gaivinimui 
išleido dideles sumas. Tuo ke
liu ji išjudino darią ir pra
monę, o kas svarbiausia — 
pirkimo pajėgas. Toliau gi pa 
ti pramonė terūpinasi <lar 
daugiau stiprėti ir ekonomiš
kai gaivinti kraštą. Vyriausv 
bė savo uždavinį atliko ir nuo 
šiol ji turi mažinti savo iš
laidas.

RUGPIŪČIO MEN. Iš LIE
TUVOS EMIGRAVO 

173 ŽMONES

KAUNAS. — Vidaus reika 
J lų ministerijos žiniomis, rug
piūčio mėn. viso emigravo iš 
Lietuvos 173 žmonės, iš jų į 

'Argentiną — 14, Braziliją — j 24, Afriką — 38, Kanadą — 
3, Urugvajų — 4, Jungtinės 
Amerikos Valstybes — 11, 
Kubą — 3, Paragvajų — 4, 
Palestiną — 71 ir j Australi
ją — 1 žmogus.

SUSKILUS PUSIAU NAU
JA ŽVAIGŽDE

MASKVA, rūgs. 30. — Ru
sų astronomas N. Rayevas 
randa, kad 1934 m. susekta 
nauja žvaigždė “New Hercu
les” suskilus į dvi dalis ir 
per didelės pajėgos žiūronus 
galima matyti abi dalis.

PLATINKITt “DRAUGĄ

LIETUVOJE 10,662 SVE
TIMŠALIAI

Šių metų sausio 1 d. Lietu 
voje buvo 11,226 svetimšaliai, 
o liepos 1 d. 10,662. Per tą 
laiką įregistruoti 552 svetim
šaliai. TŠ jų legaliai atvykę 
432, nelegaliai — 23, piliety
bės netekusių — 97. Išregis
truota 1,116 svetimšalių. Iš jų 
išvažiavo 860, ištremta 14, 
mirė 55. Gavo Lietuvos pilie
tybę 187.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas pragie
drėjimas; šalčiau.

j
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kulnoa priulunciaiuoa parelkalavua. 
Bendradarbiuiua Ir kureMpondentauia rakių negrųžlna.

Jei nepruHoiuu tai padaryti ir įieprlaiuučiuina tam tiks
lui pakto ženklų.

Redaktorių. priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet 
1 aeinu kasdien, lAskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valutybėse: 
Melams — 95 08. Pusei metų — 91.58; Trims mėnesinius
— 52.Oo; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
prenumerata. Metams - 97.80; Pusei metų — 94.80
Kopija — ,89c.

NESĄMONIŲ SKLEIDĖJAI riose užsienio lietuviai gali. mo Bendrovės” Nevv Yorke ir
savo taupmenas investuoti. To keletos jai panašių bendrovių
kios įmonės privalėtų būti likimas via liūdnus pavyzdys, 1 f f * * V* € * * * i J i fBendradarbiavimas su Lietuva žinomos ir prieinamos užsie- kuip geri žmonių norui tujio 
nio lietuviams; Lietuvos gali- auka nepalankių apystovų, ku 

(P. K. Žadeikio, Pasiuntinio Jungtinėms Ame- nb,Oi> kooperatinės organizaci- rias galėjo nugalėti tik mio-
rikos Valstybėms Pranešimas Pirmam Pašau- JOS’ ktt*P Maistas, Lietūkis, sirdus vedėjų rūpestingumas.. • v" * 1O2C1 Pienocentras ir kitos, turėtų Lietuvos ekonominis orguniz-
IlO LietUVlŲ Jkongresui 1935 ) traukti užsieniečius lietuvius mas tuomet buvo dar silpnus

ne vien biznieriškais sumeti- ir todėl epidemija “get riek 
mais. Lietuvos neskaitlingų, ipiick” gavo progos kai kur 
bet patikėtinų bankų akcijų pasireikšti.
dalis turėtų privalomai tekti Dabar, kai Lietuvos ir ga- 
užsieniečiams, jei mes rinitui myba ir prekyba žymiai išsi
manome, ką kalbame apie lie- vystė ir sustiprėjo, yra jau 
tuvių solidurumų ekonominia- galimus prekybinis lietuvių 
me ir kultūriniame darbe. bendradarbiavimas Lietuvai i-

tis nou pakenkti n musų lietuvaičių vlenuo- patingo saugumo; girios, pel- damas ateities (mgrindan, nes,: ..... ... *
lynams Ananilinj. Tai aišku., jo tikslas. Pa- kės, „ims, ežerai nūnai tik būdama, vienpusiškai munlin-4uV0s.!»'««“•“*> <«•«?» l«- ‘"O“‘™ta, nėra tuo
našių nesiĮlimniij sneialistui nuolat skeli,ia. Daukanto raštuose l,eini|M„um gus, neguli būti {aitvarus, kas zvl,,es “*i al letuvos talpu panų "ils, nes \lsui e
Del tai darydami, jie „e liek kai,.likau,s pu- Ju; kryž.kelyje larptan- jau ir yra matoma dala.r. beeiauem ekonomines tautų

Ekonominis Užsienio Lietuvių
Chicagos socialistą laikraščiui žinių pri

trūko. Jis pradėjo rašyti didžiuusias nesą
mones iš vienuolynų gyveninio, apie kurj jo 
redaktoriai jokio supratiiuO neturi. Vienumo 
savo numery ruso apie vienų mergaitę, pa
bėgusią iš Pažaislio seserų vienuolyno, kurių 
seserys Kuziinierietės sumušusius. Kitos bėg
damos is vienuoivno Nemune pi igėrusios. Garsioji lietuvių istorinė ntė gausius pašalpas nuo ka- 
l ažaislio v ienuolvny vadinu inkvizicijos iii\ u. p,.m»į||S nepa rūpino lininis at- ro nukentėjusioms giminėms 

Mes esame tikri, kad socialistų dienias- >paros nė iš bet kurio vėjo: Lietuvoje ir aukojo stambias 
čio redaktorius tus “žinias” paskelbė apie Birutės kulnas Palangoje ne- sumas tautos reikalams, tai 
jas nieko nežinodamas. Jis pasirėmė keršti- užtikrino jūros, o staugiantis toks bendradarbiavimas užsie- 
itinkų ir bedieviu rastu, kuriuo buvo siekia- Gedimino vilkas įerzino kai- niečių lietuvių su Lietuva, — 
mu pakenkti katalikiškai įstaigai Lietuvoje, mynų šunis. Geografinė Lietu- nors amžinai atmintinas ir bra 
Skelbiant tas nesąmones, socialistų laikraš- vos padėtis neteikia mums y- ugiutinas, — negali būti de-

DĖL PAVOJŲ KLAIPĖDAI

Pastarais kelel iais metais Klnųiėdns kra
štas pasidarė gaišiausiu pasaulyje kampeliu. 
Garsus jis buvo praėjusį pavasarį, kuomet 
Lietuvos karo teismas, nieko nebijodamas, 
nubaudė vokietininkus išdavikus ir kuomet 
hitlerininkai grųsinu Lietuvos užpuolimu. Ne
mažiau pasaulio spauda ir dabar rašo apie 
Klaipėdų sąryšyje su įvykusiais Seimelio rin
kimais. Daromi visoki spėliojimai ir gųzdi- 
uiinai. Klaipėdos kraštas vadinama pavojin
giausia Kumpos taikai vieta, parako statine, 
kuli bile kada galinti eksploduoti ir uždegti 
karo ugnimi visų Kumpą. Toji vieta apšauk
ta pavojingesne taikai, negu italu abisinie- 
čių santykiai.

Lietuviams, be abejojimo, šiandien rūpi 
Klaijiėdos klausimas. Kūpi dėl to. kati su tuo 
kraštu yra surištas visos Lietuvos likimas. 
Jis rūpi ir pasaulio politikams, lies juo ne
sirūpinant vėl gali kilti karas. Dėl to kal
bant apie Klaipėdos likimą, reikia kalbėti 
apie Lietuvos ir net visos Pa Imitės likimą. 
Juk jei vokiečiai eis į Klaipėdą, vargu jie 
ten sustos. .Jie žengs toliau. .Jiems rūpi už
grobti visas Paliaitijo kraštas, nušluoti len
kų koridorių ir žengti toliau į rytus. Vo
kiečiai norės įvykdinti savo skelbiamųjį obal- 
sį — drang naeli Osten.

Bet, musų manymu, Vokietija tam savo 
užsimojimui nėra pasirengusi. Jos pasijudi
nimas į rytus, sukeltų karą visoj Europoj, o 
gal ir visam pasauly.

Iš čia kyla klausimas, ar Kumpa nori 
karo ir ar ji prie jo prisiruošus! Atsakymus

kenkia, kiek aiškiau parodo visuomenei savo tinio susisiekimo, esame tar- Glaudus ekonominis bendrą
ją* slaviškos Scillos ir teuto- darbiavimas išeivijos su Lie-uesvaru vi itin.

si ūkių pirkimo nauda ypač rungtynės pavidale aukštų 
rekomenduotina tiems, kurie i muitų ir kitokių prekybos viu 

į turi supratimų apie pažangų ržymų. Tačiau kalbamu reikiatava ateityje turi būti paremnų Cliarilidos. ūkininkavimų ir gali patys lu Lietuva jau ir dabar gale-’ 
Lietuvoje apsigyventi; prieši- tų šį bei tų atsiekti pasiųsda- 
ngai, galima susilaukti nėra u- ma į svarbiausius prekybos 
ktinų pasekmių. centrus savo gerai išmiklintus

Užsienietis lietuvis turėtų ir patyrusius prekybinius ne
žiūrėti į savo rankomis ir pro- tachėes..1 . . .tu sukurtų turtų, kaipo į dalį G. Turistinis santykiavimas 
bendro lietuvių tautos turto; užsieniečių su Lietuva ir at- 
jis turėtų stengtis, kati tai ne- virkščiai, nekalbant jau apie 
dingtų svetur; turėtų pasirū- jo auk’*:’. kultūrinę prasmę, 
pinti jį taip sutvarkyti (ak- turi be abejo ir ekonominę rei-

niui. J. Lapenas per kelerius metus išaugo tinio susipratimo šūkis: “lie- gam ir tautinio jausmo šildo- testamentai..), kad ne kšinę. tuiizmas duoda ampu
milionieriuin, prisistatė Kaune gražių namų, tuviai esame gimę — lietuviai mani ekonominiam bendradar- llllskriaU!’tl tviskių ir savo šių progą susipažinti sU eko- 

, prisipirko dvarą. Tokie įvykiai krašte kelia ir turim būt” tebepllnta, tik, įdavimui yra numatomost Štai, ^au^°8 111 eresU* naminėmis organizacijomis,su
I . unnmmų ir mažina pasitikėjimų lietuvių jej.. '.......... /...i.:............ - ! ... ....i.. •> m........... ........... . ....... z.i.. JU vedėjais, aiciau susipažinti

NEMAU>«I0S ŽINIOS ,. Lietuvių tauta neskaitlinga,' tas ubipusiu naudingumu. Čia
---------- o gyventi trokšta lygiui, kaip Lietuvai, kaipo lietuvių tėviš- i

Labai liudiflis aidais jnaskambejo žinia, ir didelė; tat kiekvienas lie- kei, ateityje ekonominio ben- j 
apie areštavimą Lietuvoje J. Lajiėno, buvu- tuvis ar lietuvė jai yra brau- dradarbiavinio srityje, neišve- 
sio “.Maisto” bendroves pirmininko ir tau- genvbė, kaip motinai jos vai- ngiamai tenka pasiimti vado-' 
tininką partijos šulo. Hi žinia sujudino ne tik kai. Lietuvių tautos atginti- vaujamų rolę, kurį reikalauja 
Lietuvos žmones, bet ir užsienyje gyvenu n- mas, vos 30 metų atgal pražy-1 didesnio ekonominio užsiauga- 
cius. Visi suprato, kad taip atsitinka dėl to, Uęs, dar nėra užsibaigęs: Lie--žavimo grynai tautiniais su
kai! nėra kontrolės, kad kraštų vuldanti poli- tavos pakraščiuose ir užsie- i metimais.
line grupė leidžia saviesiems sauvaliauti ir niuose jis tebeina šalia ištau-| Kokios gi apčiuopiamos, pro 
valstybės turtus naudoti asmeniškam biz- tėjimo bei asimiliacijos. Tau- gos tokiam abipusiam naudin-

įstaigomis ir pačia vyriausybe.

PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ KON
GRESO ĮSPŪDŽIAI

■ja, kai kur pasiekia pervė- jų svarbiausios:
lai. Tautos, kaijs» gyvo orga-

Taupmenų laiKymas (de-
Užsieniečių dalyvavimas pozitavimas) Kauno hankuo-

uiznio prigimtis trokšta, kad Lietuvos vidaus paskolose. Lie se, kurie yra saugūs ir moka
kiekvienas jos narys gyvuotų, tuvos Laisvės Paskola iš Ame- 
stiprėtų ir kad nepatektų į rikos lietuvių pradėta 1920 me

didesnius nuošimčius, negu ba 
nkai svetur, yra didelės reikš-

&u prekių kokybe ir patirti 
i joms statomus reikalavimus 
svetur; čia vėl yra proga pa
sikeisti dovanomis: vis tui jau

svetimą srovę svetimiems ma- tais ir pasiekusi virs 1,<00,000 i mes ekonominio bendaradrbia- \ . * ................
, . . 5 • . • • I • x- i x ii- ekonomines organizacijos Lie-sau dol. dabar jau prinokusi ir vra I vimo laktas, kuris, deja, per- . . x

....... ... , . . . ... . . ... . tuvoje, rodos, turėtų labiaužodžiais klasiškas pavyzdys abišalio mažai skelbiamas ir todėl dar p * ^urįzmo ne ru kad.
betariant, tegalime tinkamai naudingo bendradarbiavimo. ' permažai naudojamas. D. U. I??!11.. u*lzmo 1 LJ4> neJ?u tt 

...x x- i x x x - to * x • • • • ; iki šiol, turint, galvoje ne vienzinomiai tarnauti. Lietuva savo patnotingienis L. K. patarnautu visiems, jei . .. ,x-
. i i x i- ... i i x i x x • • • **avo tautiečius, bet ir svetiiu-Lietuviu tauta senoveie su- kreditoriams reguliariai mokė- keletą kartų metų eigoje siu- .. _ ...

i r « • i , • x .... i . . . . .. - , . ■ x- -x ..... taucius. Kauno, Rygos Ir lakeliu. Sportininką, kurie tuo iiaciu laivu vv-1 kūrusi galingą imperini, ve- jo o nuos., o tai geras nuo- ntinetų savo užsienio skyna- ...lino turizmo organizacijų au

.... ... .... sveiunų srovę sveiimiems maSius dienos numeriui nedaug teliko vie- . ... _ ... .. . ... liūnams sukti. Tik tapę “sas.mano įspūdžiams, laimu si tą vis reikia . •>» at j- - i-- •. x. * . . . . v . žmogumi , Vydūno žodžiail'n'/nHn Tioan
tos
parašyti. Pažadų negi laužysi.

Iš Chicagos važiavome drauge su adv. 
Juozu B rišimu. Važiavom Niekei Blate gelž-

ko į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadų, liau išgėrusi pilnų taurę pa- Šilutis, ypač šiais laikais. Kas ms ar spaudos organams Lie-
kuri įvyko Kaune, nelaukėme, nes mudu su verginio kančių, dabar yra jau tuomet pirko Lietuvos bonus 
p. Grišiuni turėjome būti Ne\v Yorke dienų ■ giliai įsisųmoninusi, kad ne- vietoje akcijas vien popieriu- 
nnksič.iau, būtent, liepos 30 d. Aš turėjau priklausomybė yra didžiausia je tebuvusių bendrovių, tas

tuvos Banko ir privačių Kau
no bankų taupmenų primini
mus. Panašiai 1). U. L R. ga-

tartinis veikimas labai geisti 
nas Baltijos turizmo garsini
mui.

būti Federacijos sušauktam Amerikos lietu-j tautos brangenybė ir todėl y- šiandien džiaugiasi. Lietuvos ■ lėtų padaryti, teikdama savo " Tuiizmo propagandai ii
aiškus — ir nenori ir tuo tarpu prie jo ne- ; vių katalikų tarybos suvažiavime, p. Grišius ra jiasiryžusi aukoti visas sa-! Vyriausybė, atsižvelgdama į patikrintus informacijas u»sic preKyoiniains ryšiams
prisiruošus. Tam daug kliudo biveik visose | 
valstybėse siaučia ekonominiai sunkumai, jas i 
Hinaugia skolos, gyventojai dejuoja, reiškia i 
nepasitenkinimų. Ne per daug ir Hitleris ga- , 
ii šokinėti. Pati Vokietija yra skolose pa.s- , 
kendusi. Savo prižadų žmonėms jis išpildyti 
nepajėgia, dėl to laikosi ne žmonių meile ir ; 
ištikimybe, bet durtuvais. Durtuvais parem
ta vyriausybė ilgai laikytis negali. Teprade- i 
da Hitleris karų, jis pamatytų, kad prieš jį 
kiltų audra. .Ji jį ir jo pakalikus tikrai nu
šluotų. Jei jis tų jaučia, karo pradėti nedrys. 
Nedrys ir į Klaipėdų eiti, nes už jos stovi 
ne tik l.ietuva. bet visa eilė stiprių valsty
bių, kuiios pajėgs nurodyti Hitleriui, kur 
yra jo vieta.

prieš išvažiuosiant norėjo susitikti su savo vo morales ir materiales pa- šį abipusiai naudingų darbų, Į mečiams apie patikėtinas in- Lietuvos ir užsieniečių lietu-
giminėmis New \orke. jėgas tai nepriklausomybei a- davė šios Lietuvos Laisvės Pa-

Apie atni.veikinin,» »u ieiumni. ir dr»n- P«inti- Prezi-: skolos bonų savininkams pro-
gais Chicagos gelikelio stotyje neralysiu, nes dent° žodžiais tariaD‘- “kiek' ,«os P° 1933 nL '‘'P08 m’ 1 d' 
tokie atsisveikinimai visiems yra žinomi. At-; vieno lietuvio Pard«a 3™ *>“- š‘uo P»lnu>8>' investavimu nau 
sisveikinimai, paprastai, iškaukia susijandi-'d5ti l6v3’n6s s‘arS3b°je ir > do,1“‘ lr ,olla" net ,k> 10 mrtlb 
ni„,q, o kai kada ir ašarų. Ar taip buvo man ki1 a,'k'i nesigailėti”. Tau , „„ant kasmet tų pat] 5 nuoš.; 
ir p. Grikiui atsisveikinant, tepalieka tas tų ,os moralinė lygsvara, savos tat kam pimgni tuoj po š. m. 
žiniai,.kurie laivo atvykę mus išlydėti. kultūros ugdymas ir ekono-!liepos men. 1 d. nėra gyvai

minis savarankiškumas gan- reikalingi, tani yra tikras iš
keliauti su p. Grįšimu buvo’smagu, nes greį^ y, a tvirčiausieji politi-Į skaičiavimas susilaikyti nuo 

jis malonus ir kuilius žmogus. rJ aip j«it buvo nepriklausomybės pagrin-' paskolos lakšto pakeitimo į 
ir įdomu, nes jis keliavo į Kuropų pinnų dai Tačiau> kad t’ie imgrindal1 pinigus (dolerius), 
kartų. Apie Lietuvų buvo daug girdėjęs, ne- į foįtų patikėtinai tvirti, reika- Kita šios rūsies proga sau-

vestavimo progas Lietuvoje. vių ugdyti būtinai yra reika- 
i iingas lietuviškas laivynas.4. D. U. L. R. skyriai užsie

niuose, bendradarbiaudami su Lietuvos laivų, lietuviška vė-
z, * ’ 2 • x • • v . • , • i liava papuoštų, plaukiojimasCentru švietimo ir bendrai lie- .. .. ,

Mums dėl to išrodo, kad Amerikos dien
raščių korcsĮHindcntni bereikalo baugina, kad 
pastarieji Kltiiįičilos krašto rinkimai ir jų pu- j

mažai skaitęs, taigi nuvykęs tenai pats savo 
akimis norėjo ištirti ar Lietuvoje taip yra, 
kaip parašyta ir pasakyta. Kelionėje tiesiog 
nerimavo, kad kiiogreičiausia |>asiekti New

Iingas krašto piliečių sųnio- giai ir pelningai investuoti 
ningas darbas, dažnai ir pusi- savo sutaupąs yra šiais 1935 
šventimas. Ekonomistas, žem-i metais jiaskelbtoji 4,5 nuoš.
dirbys, verslininkas, prauioni-

11 ** ' *tt kn‘ituojit ir didžiausiu pn- cinkas ir prekybininkas tani
. - , -x- . . . x- • t.- 1 shiiIv laivu “Nonnandie” Lietuvon. Nuolat' n,M<nixx vra krašto nesėkmes guli būti karo priežastimi. Kie rinki- . . .... .... D *,k,a P'a.nie >ia Krašto ne

x . • x i • x • ,r , . x - z,”n ! Bankinių tvnrkrastj ir j laikrodi. Ro- nl.ikiollso,nvhės stinrintoias ir mai santvkių tarp Lietuvos ir Vokietijos i , . . . 4 . .. , pnKiausomy nes siipnmojas n
{ 1 1 įlos, ir nnnutas skaito. Js to buvo galima kareivis - gynėjas.

suprasti, kad kartų jau pasiryžta nuvykti į
tėvų kraštų, kilo noras to tikslo kiek galima latgi ir ekonominis išeivi- į

daug nebepablogins. Jie ir taip yra blogi. 
Būt gera, kad lietuviai pravestų į Seimelį 
daugumų atstovų, kad {tasuulis galėtų pama
tyti, jog Kiauteliu yra lietuviškas kraštas ir 
kad vokiičių pretenzijos prie jo yra tuščias 
dalykas. Tuomet Lietuva užsieny dar stip
resnę paramų turėtų. Tačiau, nežiūrint kaip 
linkimai pavyks, iš to nereikia daryti išva
dų, kad Lietuva Klaijiėdos neteks ar kad iš 
to tuojau kils karas.

Žinoma. Lietuva Biri lindėti. Visoje mū
sų tautoje turi būti stipri vienybė. Tą turi 
justi ir vokiečiai, ir kiti. Kuomet jie J.lnns, 
kad lietuvių tauta nors ir negausinga, liet sti
pri savo vieningumu, nieks nedrys jos užka
binti. Kų veiksi užgrobęs tautų, vieningų, ge
rai organizuotų, tautų, kurios sūnūs pasisa
kė — “laisvės ragavę, vergais nebūsim”.

Liatuvos Vidaus Paskola. Ir
čia užsienio lietuviai tuvi ge
rų progų prisidėti prie pasko
los pirkimo: gauti sau tinka
mų atlyginimų ir tuo pačiu 

i paremti savo tėvynės svarbius 
reikalus. Užsienio lietuvių

greičiau atsiekti. Beveik Jie jokio reikalo > bendradarbiavimas su Lie- spauda patal.nautų išeivijai ir 
klausinėjau, kaip jis jaučiasi. Iš akių buvo tuv«: het,,vn^ tuut<,s tP‘ Lietuvai dažniau primindama
galima išskaityti, kad p. Juozas jaučiasi lai- ’’ •' a ,s *HU o> 11 ttpje paskolos lakštų pirkinio
mingii, galėdamas keliauti ten, “kur bėga Betuvių valstybes interesų ge- naudjngU|„^
Šešupė, kur Nemanas teka, ten mūsų tėvynė tarnauja tani |iaeiam
graži Lietuva”... L. Simutis

• • «
Hespublikonų partijos vadai susirinko į 

M usliingtoiių sudaryti planus, kaip laimėti 
rinkimus ateinančiais metais.

kilniam tikslui; kalbamas be-, -• Užsieniečių investavimai 
ndradarbiavituas yra tat visų į Lietuvos pramonę ir žemės 
sųmoningų ir giliai tautiškai ūkį. “Drobės” Bendrovė Kau 
susipratusių lietuvių pareiga, ue yra čia mums kitas klagiš-

Kad toji fiareiga būtų reali, 
ji turi būti dar paremta gry-

kas pavyzdys; kukliai pradė
ta amerikiečių - lietuvių ka-

Kougresnmnas Patinau Įier radio prakal- vien patrijotiniu jausmu. Kai
bų pareiškė, kad jei vyriausybė veteranams

lėtų stropiai sekti ekonomines 
užsieniečių įstangas ir rei
kalui esant per tų Centrų ieš
koti paramos Lietuvoje. Taip 
vadinamas Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras, kuris y- 
ra verslininkų (Vaizbos Butų) 
draugijas jungiantis organas, 
neturėdamas tvirtesnio rfšio 
su Lietuvos ekonominėmis į-

jūromis, jų atsilankymai gar
siuose pasauliniuose uostuose, 
kaip Londonas, Nevv Yorkas, 
Buenos - Aires labai pudėtų 
spręsti Lietuvos ekonominius 
ir tautinius Vyriausybės m 
ciatyvos; Lietuvos visliom 
ii užsienio lietuviai prie t 
darbo dėtųsi su visu nuošir
dumu.

Šių trumpų apžvalgą bai
giant prisimintina, kad pen-staigonus, skursta ir nepaie-,.. .... .

. xix ii ii k,1J milijonų lietuvių tautosgia konstruktyvų darbų dirb- _ ki;
ti. Lietuvos ekonominės orga
nizacijos turėtų neatidėliojant 
pasirūpinti: įtraukti uŽsienie

jienktoji dalis gyvena paskli
dusi po platųjį pasaulį, antra 
penktoji dalis kenčia kaimy-

». . , . , - i • • i letenos prislėgta,
eius i bendrų kūrybini, ekono- ;
.... , , ................. ira kuo susirūpinti! Tolis,minį darbą, kad užsieniečių . , •

lietuvių energija ir noras tien- laikas, jūros, kalnai, taipgi
...... .. ... svetur gimimo faktas, sveti-dradarbiauti nenueitų vėjais. ... . , ,, .

5. Prckvbinin bendradarbi.-. ""‘T““*5'“.’ kall)a
kultūra: visi tie faktoriai ne-vimas užsieniečių su Lietuva 

yra, b« abejo, natūralūs daly
kas. Tų matome darant ir ki
tas tautas, bet prekybiniai sa
ntykiai Lietuvos su savo už
sieniečiais tebėra apgailėtinai 
silpni, nors bandymų būta. 
Prekybinių santykių užsimez-

nai ekonominiu pagrindu, o ne'pitalu, prisidėjus Lietuvos lie-!ginmi kliudo daug dalykų: už-

Šiaurinės Amerikos lietuviai,
bonus dabar išmokėtų, tai sutaupytų du bi- f laike Didžiojo Karo ir po Ka
li jonu dolerių. ro, kupini tėvynės meilės, siu-

tuvianis, “Drobė” virto mili
jonine įstaiga; iš kitos pusės. 
Lietuvos lietuviai via įkūrę 
daugelį pelningų įmonių, ku-

sieniečių tarpe dar neatsirado 
rinitų ir prityrusių komersan
tų, nors kapitalo tam tikslui 
netrūksta. “Lietuvos Atstaty-

jučiomis, bet nepaliaunamai 
veikia, veikia neigiamai į Lie 
tuvos išeiviją, į jos neužgrū- 
dytų tautinę sąmonę.

Caveat consules!

Vokietijoj krikščioniška mei 
lė praktikuojama, tik tuose 
atvejuose, kada kalbama apie 
Hitlerio gerumų. Kitaip žmo
nėms nevalia vykdyti krikš
čioniškos meilės darbų.
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Žodis - Kitas Iš Californijos

(Pataisa - papildvniRs prie p. žilis rašantis savo darže turi
A. V. “Po Dešimts Metų J 

Paeifiką Maudytis“)
(Tęsinys)

Los Angeles apylinkėse va
saros dienos būna gan karš
tos, bet kadangi karštis būna 
sausas, todėl žmogaus nesilp
nina ir gerai jaučiamasi. Na
kties laiku čia visuomet at
vėsta ir oras būna labai gai
vinantis.

Gamtos, grožė
įvažiavus iš Arizonoj 

fornijon tuojau pastebima jog

J. Baltis' vojimo vieta, nes žiemos lai- fornijoje randamų labiau ii- j Pgi galėtų čia atvykti, daug 
ku čia oras būna labni šiltas, nomų ir papuošalams naudo- ■ ką pamatytų kelionėje į Cali- 

jamų yra Topaz, Gamet, Tou-!fornijų ir pačioje Califomijo- 
rmaline, Turquose ypač daug je. Besilankęs kan. prof. Ke
ramini,>u ir daug čia papuo- mėšis su dviem rašytojais, p. 
šulams vartojama, Opai, l.apis Skipitis ir kiti tikrai galėjo 
Lazuri, Corundum, Beryk Re- čia pribūti. Bet, turbūt, šioji 
[karčiais net ir deimantu ra-

Miestelis randasi tyrų pakraš
ty, prie pat San .Toeinto kal
nų kojų. Statyba, daržai (dau 
giausiu iš eaeti) ir patvarky- 

gražų eaeti rūšių rinkinį. Žy- n.as pritaikyta tyrų gamtai.
dėjimo laiku kaimynai sueina 
pažiūrėti tų įdomybių).

Tyrams besibaigiant priva
žiuojama miestai Buiuont ir

kolonija ir jiems perstatyta 
sta. Šioj šaly randama įvui- taip kaip kad A. V. aprašė.

Pavažiavus kiek iš EI Cen- Bunning, pagarsėję savo vyš- įių įvairiausiu mineralų nau- Dabar besilankys po lietuvių 
tro, privažiuojama kita savo r<jų sodais. Čia randasi kele- dojamų industrijoje. (Žinios kolonijas Lietuvos žurnalistas 
rūšies įdomybė, tai “Salton |us lietuviįų šeimų, turinčių, 

nuosavus ūkius ir vyšnių so
dus.

Besiartinant prie San Ber-

ienitos iš “California Stale
Mining Bureau“).

California yra neapsakomai 
gražus ir turtingas kraštas. 
Čia beveik kiekvienas gali su- 

seimos lietinių, pii\a- ras|į kno pasigerėti ir pasi
pelnyti. Lietuviai turėtų la

po ndžių ii citrinų (lemon) sodų. pjau £įno kraštu susidomėti,

Sea“ — tikrai jūra tyruose.
Mat 1905-7 metais Colorado 
didžiulė upė išsiliejo ir užpy
lė eia buvusia druskinę balą, nardino miesto, kur 
ir padarė jūrą 443 ketvirtai- kelios 
nių mailių dydžio, apie 7(5 pe- žiuojama prie milžiniškų ma
das gilio. “Jūros“ plotis 

Cali- Laiputį mažėja ir dabar pri- 
skaitoma apie 300 ketvirtai-

keliai čia daug geresni, (šiuos n’U mailių dydžio ir apie 30
žodžius rašantis labai dažnai 

ižinėja Arizonoje). Netrukus,
pėdų gilio. Tos 
viršis randasi 20(5

“jūros“

Taipgi vienur kitur galima 
matyti dideli sodai tendžeri- 
nų, pomagranatų, figų, parci- 
monų, vynuogių, iš kurių dapa-

EI Centro, tai yra tyriau- i miaa .lf,rų paviršio. Šioje apy- 
^^pvažiuojama didokas miesr linkėję žmogus įgauna nepa- džių sodai tęsiasi iki pat Pa- 

^ffų sostinė ^Žiemos laiku šia- prastą, įspūdį —
me mieste būna didelis bruz- kalnai su sniego 
dėjimas. Čia suvažiuoja pirk- tą viską matoma

ginv. Tai tikrai žavėjantis ga- riešutų 
mtos reginvs.

loma vvnas ir razinkos ir

atsilankyti, pabuvoti, atosto 
gauti, na, ir pagalios čia ap
sigyventi. Žiemą arba anksti 
pavasarį tai geriausias laikas

vairiausių rūšių slyvų. Oran-
L Californiją aplankyti. Tuo lai-

O. Vėjelis ir su juo važiuoja 
kapitonas Jurgėla turėtų pa
galvoti ir surasti galimybių 
Californiją aplankyti. Dažne

snis mūsų inteligentų atsilan-, 
į Rymas pas vietos lietuvius pa
gelbės jiems ir paskutiniuo
sius komnnistpalaikius čia iš
naikinti. Mat jie, kaip kokie 
tamsos gyvūnėliai, bijo švie-1 
sos, ir, teisybės saulutei suži-1 
bėjus, sprunku savo urvuosna ’ 
pasislėpti.

Ernest P. Bieknell, Ame
rikos Kaudonojo Kryžiaus 
vice pirm., staiga miręs AVa- 
sbingtone, D. C.

liūs labai patraukiantis ir ža

vinantis. Nuodai pasilieka nuo 
dais, mus ir saldūs!

Generolas Jonas Persbingns 
minėjo 73 m. gyvenimo sukak- 

I t u ves rugsėjo 13, d. Ne vienas, 
gal, amerikonas lietuvis atine- 

| ta šį garbingąjį generolą, ku
ris vadovavo milijoninei Amt- 

| rikos armijai Prancūzijoj.

Iš laikraščių sužinojau nau
ją navyną. (taip prof. Kampi
ninkas pasakytų), kad vienas 
žmogus, sulaukęs 100 metų, 
pasisakė, kodėl galėjo taip il
gai ir sveikai gyventi. Pasi
sakė, kad valgęs svogūnus.

Vyrai, visi prie svogūnų, jei 
norite ilgai gvventi!

ku orandžiai soduose noksta, Tad, darbuotojai, nepamirš- 
įvairios gėlės žydi, visur gra-i kitę nors nedidelę bet gražią'

’ .a 1F j sa(kna miesto. Truputį po kai- — žaliuoja, o kalnų viršū-Į lietuviu kolonija puikioje Pie-i^c's^‘ kaip tai tiesa. Či- 
viršūnėmis — ; rei, apie Pomona miestą, ra- n?s padengtos sniegu. Į tų Ca Ii fornijoje. Kai kurių' ka8ie?iai ,abai t?> dal>’ką ži-
i viename re- „dasi dideli sodai valakiškų ................................... vietos lietuviu adresai salima no’ nos Chicagoje daug auto-

Tikėjimas yra toji žėrinčioji 
ugnis, prie kurios galima su
šildyti savo rankas.

Augkit Su Mumis!

liai ir tarpininkai (brokeriai) 
iš Įvairių Amerikos dailų dar
žovių užpirkimo reikalu. Bar
bara AVortli Motelio apylinkė
se atrodo kaip New Yorko 
AVallstreetis. Mat EI Centro 
su savo apylinkėmis yra vadi
namas “Amerikos Žiemos da
ržu“, (AVinter Garden of A-

migdolų

Kiek toiiau privažiuojama 
miesteliai Coeliella ir Tndio 
Čia yra dideli grapefruitų so 
dai ir bene tai bus vienintelė 
vieta Californijoje, kur sal
dūs grapefruitai auginami. 
Labai daug jų auginta apie

(walnuts),
(almonds) ir kitokios rūšies 

; riešutų. Tose apylinkėse, ypač 
apie Santa Ana, taipgi ran-

Li et u v i a i i n t ei i gen t a i 
dvasiškiai ir pasauliečiai — 
besilankydami Gali fornijoje 

I užeikite "ir pas vietos lietu-

gauti lietuviškų laikraščių re- riiobilių nelaimių pyksta. Bu-
dakeijose. tų gera, kad Čikagoje būtų į 

vesta panaši sistema.

merica), nes siose apylinkėse Santa Ana ir Orange miestus,
auginama įvairiausios daržo
vės visą apskritą metą. Apie

Denverio miesto, Colorado- 
je, policijos kapitonas paskelIriasi dideli sodai avoeado (ry- v,ufs- Dar butų geriau, jei is ....... __,....... .. __ ____

tuos vadinama “alligator anksto praneštum, t atvykimo 1kad alkoholio apsvaiginti į ngas arba nuodingas mūsų pr e 
automobilių “draiveriai“ ga-1 tui bei sielai. Dėl to Katalikų 
Ii kreiptis į policiją, kuri juos Bažnyčia po mirtina nuodėnu , 

salėje sueiti, kad butų galima parveš namo. Pasak jo, alko- draudžia katalikams skaityti,• • V • i • • V • _ ......

pear). Tai gardus ir sveikas 
valgymas, kuomet 
prie jų pripranta.

laiką, tuomet būtų galima su 
žmogus rengti išvažiavimas, arba kur

Skaitymas vra arba naudi

Daugelis lietuvių dirba to- geriau susipažinti. Bosisvečiuo polio apsvaiginti “draiveriai“ tų rašytojų raštus, kurių pri-
se įvairiuose soduose. Dr. Sta- 
knys yra savininku didelio o- 
randžių ir riešutų sodo Šiau
rės Californijoje. Taipgi ran-

bet tūlų priežasčių dėliai tie
vaisiai ten pakartojo ir jų me- 

gruodžio - sausio mėnesius čia , džiai reik5jo i§naįkinti’. iš
pakuojama salotos ir kas dien, dnania atinaina žemėje. Apie 
daugelis vagonų išgabenama j Coehe]la ir Tndio rftndasi di. dasi vienur kitur lietuvių sa 
tų daržovių rytinėms valsty-|deIi daktilinių palmų podai> 
bėm.s kur žemelė būna gilaus pene pus vienintelė vieta 
sniego padengta. Netoli nuo' Amerikoje> kur daktilgs (da.

tęs) auginamos komercijos 
skalėje, 
taipgi labai
(šieno) auginama. Kelius kart 
į metus tą žolę šienaujama.

EI Centro randasi Brawlev 
miestas, čia irgi daug daržo
vių auginama ir gabenam? 
ten, kur jų nėra.

Iš EI Centro iki Los Ange
les yra apie pustrečio šimto mašinomis rišama į tamprius 
mailių. Didesnė dalis kelionės pundelius ir trokais gabenama 
atliekama per tyrlaukius (de- į visokias krašto dalis, 
šert). Tyrai turi savotiškai y-, Važiuojant toliau Los An-

vi n inkų mažesnių sodų.
Įvairiose Californijos dalyse

randasi pusiau — brangakme
nių ir aukso kasyklų ir nema

riuose tyrlaukiuose j žai aukso randama. Važiuo- 
daug alfaalfos •iant sekmadieniais į tarpkal- 

nius pasivažinėti, dažnai už
važiuojama “aukso ieškoto
jus“ — sijojama ir plaujama 
žemė .plokščiuose induose ir 
tokiu būdu surandama tyro 
aukso gabalėlius. Žinoma, tai
tik mėgėjai taip auksnnėja. 

Reles link privažiuojama gra- pa(yrę prospektoriai „andeja- 
žas Palm Springs miestelis, ■ labiau ištobulintais būdais 
tai Los Angeles turčių ir tą brangenybę iš purvo išski- 

pasigerėti, paveikslų piešti ir'Hollywood žvaigždžių žiema- rti. Tarp brangakmenių Gali- 
dailiaraščius paruošti, nes ga
mta čia tikrai daug inspira
cijos priduoda. Čia kadaise 
lankėsi mūsų gerai žinomas 
dailininkas Antanas Žmuidzi
navičius ir keletą paveikslų 
nupiešė. Tyrai turi daug ša

liškų ir įdomių augalų. Čia 
ama daug erškėčių krū- 

ų (ocatillo), jie žydi pava
sary, raudoni žiedai viršūnė
se šakų. Čia yra įvairiausios 
rūšies dygliuoti augalai (cac- 
ti). Tie augalai yra nepapras
tai įdomūs savo ypatybėmis.
Kai kurie iš jų išauga aukšti 
ir stori, aštriais dygliais apli
nkui padengti. Jie teikia gy
vybę tyrų gyvūnams — mat 
jų vidurys yra vandeniu pri
pildytas — paukščiai prasi- 
kerta skylę ir atsigeria, įvai
rūs žvėriukai irgi taja prakir
sta skylute naudojasi. Casti 
turi įvairios spalvos nepapra
stai gražius žiedus, bet dau
gumas rūšių žydi tik nakties 
laiku — žiedas atsidaro sau
lei nusileidus, užsidaro ir nu
puola sekantį rytą saulei pa
tekėjus. Netolimų miestų gy
ventojai naktimis važiuoja tais 
žiedais pasigerėti. Gamtos my- Į 
lėtojai ir dailininkai tuos žie
dus fotografuoja su pagalba 
elektros šviesos. (Šiuos žod-

patingą grožę ir daugelį žmo
nių žavėja. Čia suvažiuoja dai
lininkai iš įvairių pasaulio 
kraštų gamtos grože tyruose

JE
-ffų

Jau Galima įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų lovelis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pnsl., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuviu bažnyčiose \ menkoje 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais I i ’>n- 
odiniai- viršeliais $1.25 Pžsnkyinus siųsti adr***i<

“DRAUGO"KNYGYNAS
2334 So Oakley Ave Chicago. III

tfMMIUOTI
IMTUMUI

m cifeCN/M

Parašė
P. JURGELA

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

IM pus,, su 88 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA II.BO. siu
nčiant paAlu 11 65

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

Jei norite BANKĄ turinti! 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU ( 
ASMENIŠKU PATARNAVI j 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.ją inteligentai iš Lietuvos te,’- esą pavojingesni už blaivų po- ncipai yra neteisingi, nors sti

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS su ŠOKIAIS
Sekm., Spalių-Oct. 13d., 1935

GIMIMO PANELĖS ŠVC. 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.
I:

EMIL DENEM ARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, I.A 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
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5 Antradienis, spalių 1 d.. 1935

MAMOS ANGLUOS ŽINIOS
MMANtPOLIO ŽINIOS

Spaudos Sekcijos susi 
rinkimas

dilgsėjo Jil įvyko pirmu 
linis šių mokslo molų Spaudo." 
susirinkimas. Susirinkime ku
nigas Juozas Vaškevičius tru
mpai apibudino spaudos reikš
mę. Toliau sekantieji studen
tai buvo išrinkti įvairių laik
raščių korespondentais; ‘Drau 
go' — Ant. Bambalas, “Lai
vo” — Jonas Kulikauskas, 
“Garso” — Jonas šakočius, 
“Studentų Žodžio” — Ant. 
Dranginis, •'Darbininko' 
Bronius Mažukna, ‘Amerikos' 
— Petras Yeiislauskas, “Mo
terų Dirvos” — Pranas Bal
čiūnas ir pagelb. Jokūbas Sa
balis. ši sekcija šįmet susilau
kė daug naujų darbuotojų.

Prairsimas
Prašau visų “Draugo” skai 

tytojų, kitą savaitę Įiažvelgti 
į Maiiunapolio Žinias, kad 
sporto mėgėjai sužinotų spor
to rezultatus futbolėje, kuriuo 
šiuo laiku Marianapolis yra 
smarkiai užsiėmęs.

Antanas Bambalas (L. K.)

WA (tKBUBY, CONN.
šv. Juozapo Giee Klūpo 

išvažiavimas
Pereitą sekmadienį į grabo- 1 

liaus Jono Stokos vasarnamį 
prie Lake (Juasapaug (kur siu 
dentai ve turi savo išvažia
vimus, iee skating parties ir 
t.t.) suvažiavo
lietuviu

DRAUGAS

Stanley llaek, 3rvl baseman, Cubsas po pergalės *u- 
j iž.ęs iš St. Louis.

ir parodė įdomių daiktų iš
Lietuvos. Mums labai maliniu i “CALL FOR MR. BINGO”

vaikinų ir vyrų. Tai laivo L. 
Vyčių klūbo. Buvo skanių val
gių, gėrimų ir t.t. Vakaro ve
dėjas buvo šerifas. Kalbėjo: 

eių. Lu\o apie <>0. \ isi nariai kunigai Gradeckas ir Kripas, 
r|, .. ... .... iv nan’s «v- Juozapo Dainos adv Balanda ir Ališauskas,
i01aUoe?'‘ \alUyibuS.‘ api ' >'/Uutelio, kuriam vadovauja Jo dentistas Selenas, J. Lesiinai- 

nas Stokos graborius ir 4,a-j tįs, 1. Arnauskas, P, Lazdaus- 
gelbsti Dėmūs Moore. Žino- ka>, šerifas A> Francis, p. Mc-

. . . ... lna’ tokį°j l‘alug‘oj vietoj 'i- Clean, J. Kupstas ir pats kal
nas, lašt. - Lduaulas. Lino- f.į į,,.; vjsos nuėjo progos mau

dytis, valgyti, gerti, dainuoti 
ir vienu žodžiu ekstra good 
limo. Dalyvavo ir vietiniai ku 
i’igai Gradeckas ir Kripas ir 
be to svečias kunigas Vaškas, 
marijonas iš lietuvių kolegi
jos, Thompson. Be to dalyva
vo J. Stokos tėvas, giminės ir 
kiti. Keikia ištikrųjų pudėko- 

M. L C., buvo išvykęs Ne\v ti Stokiams už davimų ,jų gra- 
Yorkan. Pereita savaitę grįžo žaus ir didelio vasarnamio.
su gerb. lvektorium p. Šimu- švilpukų beno vakaras ir
tis. “Draugo’’ redaktorius, ku " šokiai
ris buvo išvykos i Lietuva da- ,, ,. r ’ Pereita sukatos vakaru šv.lyvauti Lietuviu Kongrese, L. ♦ , ... ....
Šimutis grįžo į‘Ameriką, pil- rat.di*’ kUr*'/ jaU gy'
nas gražių įspūdžių. Atvykęs

mas, į kurią pateko šie asme
nys: pirm. — Ant. Bambalas, 
vice pirm. — Pranas Balčiū-,

ris. Paskui sekė įnešimas, kad 
per kiekvieną susirinkimą tu
ri būti kokia nors paskaita, 
liečianti spaudą, idant paįdo- 
įnimis susirinkimus ir paska
tinus studentus prie plunks
nos darbo.

Sugrįžo iš New Yorko
Gerb. kun. Jonas Navickas,

į Muriaiiapolį davė studentams 
progos išgirsti žodžiais jo per 
gyventus įspūdžius kas vei
kiama Lietuvoj; o ypač apie 
Lietuvių Kongresų, kuris įvy
ko Kaune, šavo kalboj, L. Ši
mutis ypatingai pabrėžė, kad 
jaunimas neturėtų išsižadėti 
savo tautybės, ne vien kad lie
tuvių kalba nebūtų užmiršta, 
bet dėl asmeniškų sąlygų, ku
rios mus dažnai.riša su savais, 
profesija, 'lodau, stiklintai bu 
vo nustebinti kada išgirdo, 
kad Chicagos sportininkai taip 
pamilo Lietuvą, kad, net keli 
pasiliko Lietuvoj ilgesniam 
laikui. Studentų žodžiu tariu 
p. Šimučiui nuoširdų ačiū už 
tokią įdomią kalbą, o labiau
siai už ugdymą mumyse stu
dentuose lietuviškos dvasios.

Meno Sekcijos susirinkimas

Kug.'ėjo 21 d. įvyko pirma-
SI."

O
vaikinu

ražus būrelis 
ir 1 let u vai-

pirmutiniai šių metų šokiai. 
Surengė šv. Vardo draugija 
naudai mūsų švilpukų beno 
ai ba St. Joseph’s File and 
Druni Corps. Gausiai atsilan
kė lietuvių ir svetimtaučių ir 
liko gražaus pelno, kinis Ims 
sunaudotas ateityje helio reik
menims pirkti, vykti į Pitts- 
field, Mass. ir kitas vietas 
kompetuoti su kitais panašiais 
heliais. Lietuviai, remkime mū 
sų švilpukus, kurie taip gra
žiai veikia ir kelia lietuvių 
gražų vardą, o ypatingai mū
ši. šv. Juozapo parapijos. Pa
žinkime save ir savuosius, o

mirusiųjų sielos ilsisi Viešpa
tyje!

Studentų Kutelis ypatingai 
reiškia užuojautos Juozui Pri- 
ečvičiui ir jo šeimynai, nes 
Juozas buvo labai darbštus 
saudentų ratelyje ir išvažia
vimuose.

i ir smagu, kad sugrįžo ir kad

jo senu motinėlė dur gyva. 
Apie kumštynes

Aną vakarą vienas mūsų 
lietuvis daktarus M. Aukšta
kalnis nuvyko f Madison 
Square Gardeli matyti kumš
tynes. Mes dar neturėjome 
progos sužinoti jo įspūdžius,

j bet tikimės jisai jų impašykš- 1
t6s- lit

Klebonui vakarienė
Sugrįžusiam klebonui kun. 

J. J. Yulantiejui rengiama mi-1 
Iziniška vakarienė. Komisijos 
priešaky stovi darbštusis kun. 
t iradeekas. Vakarienė bus spa 
lių G d., sekmadienio vakare. 
Visi ir visos išanksto gaukite 
likietus, paskui bus pervėlu.

ŠOKIAI LABDARINGIEMS

Sugrįžo iš California
t ini akas S. Adomavičius 
kalbos buvo su 
kėjimais ir
tis įteikė stambią piniginę do Turėjo parsivežti kokį ten di- ...
'anų. Stasys buvo geras vei- Gvyrį, kuris būk nužudęs Sta- ,,ls naut,inSieIHS tikslams, 
bėjus musų parapijoje, lošė 1 <į Gružą Š metai atgal, bet ne Ši/dingai kviečiame visus ii 
basketball, buvo poliemonų a-• parvežė, nes negalima įrodyti visas skaitlingai atsilankyti, 
il;<i supernumerary per pusi- kaltės. Leitenantas patyrė gra o atvykę nesigailėsit, s— pa- 
(larbavimą buvusio šerifo .Je- įįlt įspūdžių, matyt, jis turi sišoksit, pasilinksminsit ir tuo 

ir plačių pažinčių Kaliforni- pačiu kartu prisidėsit prie pra 
joje, Arizonoj, Xew Orleans, kilnaus ir naudingo darbo, 
visur rado pažįstamų. Komitetas

a g e Y uhoVc GJOKK amo 
a. goy cko wom t r tusi cAfte fckc »

ga lų o

V Jsų šiomis dienomis sugrįžo iš 
gražiais lin- Kalifornijos lietuvis leitenan- 
ale J-misai- tas detektyvų Matas Balanda.

liušaieio. Malonus ir linksmas 
visuomet. UŽ tai jam ir visi 
ir linkėjo kuogeriausio sugy
venimo naujame luome.

Studentų bowling ratelis
Šiomis dienomis studentu

vuoja ketvirtį metai, suside- . 
dantis iš virš 50 narių lietu
vių ir lietuvaičių ir keltos nau 
jų, kaip tai Liutkiūtė, Inkra- j 
eiūtė, Jarmalaitė, Šnirpūnai- 
tės, Stradauskaitč ir kiti, pra
dėjo jau bovlvti Įiereitą sek
madienį. Matyti, nemato kaip 
gėliau gali praleisti sekma
dienių popiečius kaip tik bov- 
lyti. Puiku!

Mirė

šiomi" dienomis mirė vater- 
bui iečiai lietuviai: Pranaitis, 
Prieeviėius ir Edvardus Grėb- 
liauskas. Reiškiame užuojautą 

visiems kurie pasi-pažinę remkime jųjų gerus ir visoms i', 
naudingus darbus. Keikia iš- Ūko dideliame nuliūdime. Lai
girti viešai abudu J. Stokius, _________________________
kuriedu kaipo vienvaldžiai
vieningai kuogražiausiai dir-
ba. t

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Joigu jūsų organai rilpnl Ir iQ» 
Jaučiatės senu, pihuiKit NUGA-TONE 
— tų pastebėtinų vaisią, kuris pada-

......................... . rė stebuklus dėl milijono m-oterų Ir.Šiomis dienomis daug šilu- vyrų per paskutinius 45 metus. NU- 
. . GA-TONE pliti uodą naujos sveikatos

Apsivedė

iiu innk-dn metu nii-tin sc- hll įwko \\ aterblll V j. Jllll 1111- ir sustiprina nusilpnėjustus organus. 
SIU IIIOKSIO milų mino si * .a NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie-

Chicagos moterų klflbas su
bruzdo ir rengia pirmus šio 
rudens šaunius šokius spalių 
mėn. 19 d., Delprado viešbu
tyje, ties 53 ir llide park.

Pelnas skiriamas lietuviams 
| seneliams, kurie randasi Oak 
, Forest namuose ir kitiems la
bdaringiems ir visuomeninio-it,k vaiko kanas’ bet ir > j°u,i doleriT 

la yra motinos rankose. Jei ji 
nesugebėjo užgniaužti bloguo
sius vaiko palinkimus, įdiegti Meksikos komunistai San
. .„ ..... ... . Antonio mieste, Texas valstv-ir išauklėti jo sieloje dorybės, , , ,,...... beje įsteigė knvgvną. Be abe-įsmokyti mylėti ir geruti savo ., _ , ' , , i jo, irgi knvgos ten “raudo-tevus, kas paskui galės tą pa- ,,,
daryti.” j t'in°S

Sugrįžo klebonas X(,žinau k||l.i a,.ba kuris
Pereitą ketvergą grįžo visų tuvos rašytojas parašė šias gra

J žabai geras patarimas 
vatus.

1
tė- L1ETUVIA1 DAKTARAI:

Harvardo univeisitetas tu
ri 100 milijonų dolerių. Tos 

“Nei mokyklos, nei geros pinigų sumos nuošimčiai už-' 
Jį sutiko I draUgįj0S ir knygos nepadarys moka visas universiteto išlai-

piietelių, kaip tai biolis A. j)adarytį tėvai, o dus. Colombijos universitetas,'
Valantiejus su S«in.a, kunigai: ypa<: motina. Nua pat pi-ĮXew Yorke, turi apie 42.t«li)

rmosios gyveninio dienos ne studentų, bet neturi 100 mili

gerhiamas, mylimas ir seniai žias mintis, 
laukiamas klebonas kun. Va- 
lantiejus. Jį sutiko būrelis’)

G radi ekas,4 K l ipas, Simonai 
tis, Gauronskas, Skruodenis, f 
Lunskis, ieit. M. Balanda su 
žmona, A. Kacas ir kiti. Gerb.

tyli, kad sveikatoje atsigavęs.

AK1Ų GYDYTOJAI:

25 METU PRITYRIMO
kių ir pritaikymo akinių

I Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
OYOYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CAJYal 0402

Vciins <ii<irinkiiiuis; Pilni Iii- bejail keletą, bet Šbl savaite, kvlenas nusilpnėjęs arba liguistas as- j 1U įjos su. ll lllKllllll. . linu. .»u ‘ muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek-
lius Stankus pasakė įžanginę D'.VKo sl<,; -Mažeika su Jesiu- vieną sveiku ir tvirtu, parsiduoda

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

."kaile; Jesutis SU Lllvinienel vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne- vn| vnlrnrn Nodplinmia nėra 
• ... ... . ... ... pavaduos NUGA-TONE. vakaro, pieueiiouun uei»

ar),a i Adoniavieius su Kleiviute; Mo Nuo užkietėjimo imkit—uga-sol skirtų valandų. Room 8. 
.... ... . ... — Idealų LluosuotoJą vidurių 25c Ir 1ekevieius su Bulzgyte, \ įsos 50c. PHotu. FA Nai 0523

lietuviškos porelės^

kalbą, kurioje pareiškė 
sekcijos liksią. Drama 
menas yra vienas iš geriausių 
būdų skatinti studentus prie I ^l’a^O;4 
lietuviškumo. Paskui sekė va-' k,l> daugiau gražių
ldyhos dapildymas, į kurią pa lietuviškų porelių. \ isoms, ku 
teko pereitų metų pirmininkas ,,(’s -iUl1 upi'i'<‘d«' linkime kuo 
.Dilius Stankus, vice pirminiu- pasisekimo ir toms
kas - Ant Bambalas Ir rarK- kurios dar apsives, linkime ir 
įlinkas — Pranas Balčiūnas.
Kaip visuomet, taip ir šįmet Party Stasiui Adomavičiui 
sekcija nutarė surengti veika- 1»,įeitą savaitę vieną vakn- 
lą, ne tragediją, bet komedi- ra įvyko stag jmrty (vien vy-' 
ją, kad Imtų galima duoti ką r,,) štasiui Adomavičiui, ku- I 
naujesnio liaudžiai, Toliau po rjs ,jar buvo nevedęs, bet da- 
įvairių svarstymų susirinki- bar jau kelios dienos kaip Ve
rnas užsibaigė, kun. Švedui su- dė lietuvaitę iš Naugatuek, 1 
kalbėjus maldą. Kleiviūtę. Susirinko iki 100

Miilions prefer it to 
mayonnaise-

• Miraclc Whip is different—delt- 
cioutt The tunc-honorod ingredi- 
ents of mayonnaisc and old-fash- 
ioncd lx>iled drcsaing are combined 
in a new, akillful way. Given the 
long, thorough beating that Frcnch 
che f s recommend for ideal flavor 

and smoothncsa - in 
the Miracle Whip 
beater that’t 

with Kraft.

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

CANal 0706

i DR. J. J. KŪWARSKAS
PHY8ICIAN and 3UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tsl. CANal 0267
Res. FROspect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslan A ’e.

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

|

i Tel. CANAL 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

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

Valandos: Nuo t Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

, Ofiso Tel.: PROspect 6876
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Itezld.: 2516 W. 69th Ht.

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

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

Tel. CANal G122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 \V. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pūgai sutarti i 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
1 Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:10-8:86
756 WEST 35th STRJSET

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4157 ARCHER AVJtlNUE
Tel. VTRglnla 0028

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—1 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ’kl 11 ral. ryto. nuo 1 Iki 41 
te1, po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai. , 
vakaro. Nedėliotais nuo u iki lt

valandai dienaVMetaav mx>«w MM i

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. TARds 0884
Rez.: Tel. PLAza 8488

Valandos:
Nuo 18-18 v. ryto; 8-8 Ir 7-8 v. v.
«ad«tfcuala ra 18 Iki 18 «lao4

DR. A. 6. RAKADSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITI
2428 W. MARQUETTE R<] 
GYDYTOJAS Ir CHIRURi:

Vai. 3-4 Ir 7-9 rak.
Ketv. Ir Nedėliotais susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 \V. 47tb Street

Vai.; 2 ik) 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas OFISAS IR RKZ. ®
2519 West 43rd Street

▼alandoa: Nuo 9 Iki lg rytais — 1Iki > poplrt — 6 Iki l:M —«---- į.
Vodtuomia aw u ryto tb 1 r*.
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WAUKEGANO LIETUVIU 
VEIKLA

Mūsų parapijos bažnyčioje 
rūgs. 28 d. buvo iškilmingos 
vestuvės. Vaistininkas Anta
nas Dalgis, ir slaugė Cecilija 
Jonaičiūtė priėmė Moterystės 
Sakramentų, l’o šv. Mišių pas 
Jonaičius, jaunosios tėvus, pie 
tavo jaunavedžiai, giminės ir 
vietos kunigai.

Pas mus atvyks J. E. vys
kupas T. Matulionis. Mes už
siprašėme, kad vyskupas at
vyktų pas mus spalių ti d., 3 
\al. popiet bažnyčioje vysku
pas pasakys pamokslų ir su
teiks bemdikcijų, vakare (irau 
gijų salėje Ims abeluas suši
lk imas su vyskupu.

Spalių 13 d. per sumų pra
sidės mūsų bažnyčioje 40 va
landų atlaidai. Per atlaidus 
bus svečių kunigų su dvasiška 
talka. t

llaŽaneavos mėnuo yra Die
vo Motinos garbinimo laikas. 
Taigi mes rinksimės kas va
karų j bažnyčių ir kalbėsime 
rąžančių, garbinsime savo da
ngiškųjų Motina.

Į naujos bažnyčios statymo 
l’ondų aukojo po $100: M. M. 
Stulginskas, J. M. Motiejai- 
tis, O. Mikalauskiūtė, J. A. 
Butkus, B. Bukšiūtė, 1. E. 
Liudas, M. Z. Martynaitis, T. 
G. Karasauskas, B. M. Mačiu

lis, B. Mačiuliūtė, J. O. Ba
kšys, A. O. Butkus, J. A. Bu
tkus, M. Dabašinskiūtė, T. Ba- 
gdoniūtė, M. A. šiaulys, J. P. 
Sukaitis, S. M. Butkiūtė. Fo
nde jau yra $18,700.

Rūgs. 29 dienų vakarienė į- 
vyko draugijų salėje. Šių, va
karienę surengė parapijos ko
miteto nariai ir draugijų de
legatai. šeimininkės pugamino 
valgius tik valgyk ir norėk. 
\ iškas tirpo burnoje. Svečių 
buvo virš poros šimtų. Per 
vakarienę buvo dainų, praka
lbų, įvairių pamarginiinų.

Rūgs. 29 dienų pakrikštijo 
Martynaičių dukrelę vardu 
Virginija Marė. Krikšto tėvai 

I buvo Vincas Čiapas ir Ona 
McMahon. Bėglias

PAŠH D1XON
F? H E TERRIFIC HEAT FROM
THE APPROACHING COMET 
HAS TURNĖ D THE SPACE 
SHIP INTO A SWELTERIN6 0VEN 

rWE ARE NOW SLOVYLY
PULLING AWAY FROM THE 
COMET WITH MY SUPER- 
FUEL, BŪT THE EXTRA 
.STRAIN ON THE SHIP 

IS TERRIFIC

UNLESS WE FIND REFUGE^
IN A FEW HOURS , THIS 
TERRIFIC STRAIN VYILL 
TE AR THE SHIP TO BITS/
lookZ'there's xlo,
A FLOATING WATER

CAN DOCTOR OZOY KEEP 
THE SATELITE BETVYEEN 
THEM AND THE. COMET.P 
ONE SE.CONO MEANS 

LIFE. OP PEATH/Ą

Dean Carr
IF WE CAN JUST G ET

THE OPPOSITE SIDE OF ' XLO 
WE'RE SAFE/ WE'LL HAVE THE SATELITE 
BETVVEEN US AND THE COMET, AND AS 
IT PASSES WE VYILL BE PROTECTED 
F ROKI THE FIERY TAIL Z IT'S GOING 

TO BE MIGHTY OLOSE, BŪT IT'S 
OUR ONLY CHANCE/

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Viena bėda ne bėda. Robert 

\\ . \Valdruff, 8054 Yates avė., 
automobiliu važiuodamas, at- 
Minusi* j lempos stulpų. Susi
žeidė smukių ir sugadino stu
lpų. Už stulpų miestas reika
lauja $210.

Pagavo du vagiu. Prie 6020 
Kemvood avė. {Milicija pagavo 
du vagis, kurie bandė nuva-
žinoti svetimu autoniobilium. 

Vėl apie Dillingerį. Atsinau
jino istorija apie Dillingerį. 
Mis. Auna Sage pasakoja, kad 
ji turėjusi ryšių su tuo galva-

I v •

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PAR APIJŲ CHICAGOJ

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

Spalių (i d. Šv. Baltramie
jaus parap., \\'aukegan, III. 
(3 ir 7 vai. vak)

Spalių 16 d., ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parap., Rockford, III.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — 
Cleveland, Ohio.

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

rap., Spring Valley, 111.
Lapkr. 3 d. — šv. Antano Į su

parap., Kewanee, III.
Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 

parap., Omaha, Neb.
Lapkr. 11 d. Sioux City, 

Iowa.

gviau jį sučiupti.
Žuvo vestsidietis. Automo- 

biliaus nelaimėje žuvo Juozas 
Zakarauskas, 47 metų amž., 
2216 So. Leavitt St. Sužeisti 

juo važiavusieji Povilas
Rudis ir Kaz. Banaitis.

Nelaimė atsitiko netoli Yal- 
paraiso, Ind. Jų masinos taje- 

>progo ir pasileido kitonras

Lapkr.
Mo.

13 d. Kansas City,

kelio pusėn. Tuo tarpu iš prie 
šingos pusės važiavo kitas au
tomobilius ir įvyko kolizija. 
Antrame automobilyje buvo 

Informacijų reikale kreip- sužeisti keturi žmonės, jų tar
kitės adresu — Kun. (A. Lin- pe Earl Burtnett, garsus or- 

Spalių 27 d. — Šv. Antano kus, 12259 Emerald Avenue. Į Rostros vedėjas.
parap. Cicero. ((Tel. Puliman 1200).

Lapkr. 1 d. — Šv. Guos pa- Kun. A.’ Linkus

žudžiu ir ji jį valdžiai išda-igalva, ir su keliais išlaužtais

Sužeisti 4 gaisrininkai, Per
gaisrą, kuris kilo Eastmai- 
Coal Co. sandely, 4416 Federa 
St., ir kuris g lašino gyvena 
mietus namams, sužeista 4 ga. 
srininkai. Saritlelv buvo su-

PEOPLES KRAUTUVĖS 
RENGIASI ŠAUNIAI PA

LINKSMINTI SAVO 
KLAUSYTOJUS

Kaip visiems žinoma, šian
die 7 vai. vakare per stotį 
\VGES pastangom Peoples ra
kandų krautuvių, įvyksta re- 
guliaris antradienio radio pro 
gramas. Jo išpildyme daly
vaus gabusis granadierių kva
rtetas, duetas ir kiti. Kalbės 
d-ras J. J. Kavarskis, M. I)., 
dalyvaus juokdarys “Čalis 
Kepurė”, Ims gražios muzikos,

įdomių žinių ir svarbių prane
šimų. Todėl kas norite tikrai 
smagiai praleisti antradienio 

i vakarų, nepamirškite pasiklau 
syti šio progran.o. Rap. XXX

Jei Jungtinių Valstybių žino 
nės per ištisus metus neval
gytų ir šitaip sutaupytus pi- 
nigus atiduotų valdžiai, tai tų 
pinigų neužtektų skoloms at
mokėti.

Kai karo pavojus truputį 
sumažėjo, tai kviečiai pasau
linėj rinkoj truputį atpigo.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

SURYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo ari* Išmokame Ca-sh 
Visokio ttūštei- loorance — llKiiles, Vėsulo, Aotoniolitllu,

Stiklų Ir t. L

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 Wcst 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BOOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

rZ
Geriausias, gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OILCO.
INC.

Retail stotis randasi\vhoi,i:s.\i,k 
Gazolinus, KerosinuH 

I'ciianiM Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376
PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

vusi. Už tai, kaip ji sako iš I šonkauliais. Tą darė dėlto, 
saldžios gavusi $5,000. Kada- kad jos vyras paėmė palydė- 
ngi ji yra kilusį iš Rumunijos ti mergą.
ir nelegaliai atvykusi, tai ji Apdraskė uipuohkį, „ krauto lo"'i “"S1'1-1 11L
turi būt deportuota. (.g> kurg užpuWinžj0 raoterįs Einergeney Kelief Coniniission.

Žuvo penki, sužeista 10. Tri- per keletą pastarųjų savaičių, Už piešeli 10 d. kalėjimo.
Paducah, Ky., miestely Gro-

užpuolikui apdraskė veidą. Ivcr Butler, ni- au,^» 1>h\o- 
Taip apdraskytas beprotis pa-! t-Č 19c vertės piešeJį. Teismas 
bėgo. Dabar policijai bus len-Į nubaudė kalėjimu 10 dienu.

jų aukštų namas, 558 Taylor bandė užpulti Mrs. Julijų No-, 
St., buvo užsidegęs ir gaisre i vak, 825 No. Kolin avė. Ji i 
žuvo 5 žmonės, o sužeista 10
žmonių. Gaisras kilo dėl eks- 
pliozijos namo rūsyje. Spėja
ma, kad tai buvo padegimas.
Namui nuostolių būsią už apie 
$5,000.

Kur nėra dirvos komuniz
mui. Praėjusį sekmadieni La
Šalie viešbutyje jugo-slavų klū I 
bas buvo surengęs savo grį- l 
žusiam iš Europos prezidentui j 
Palandchui sutiktuves. Jisai i 
sakė, kad Jugo - Slavija esųs i 
ramus kraštas, žmonės esu pa-1 
tenkinti ir komunizmui ten I 
dirvos nesu.

Nelaimės nemažėja. Natio- 
— nal Safety taryba sako, kad 

automobilių nelaimės nemažė
ja. Sako, kad šiemet žūsiu žmo 
nių nemažiau, kaip pernai. O 
pernai žuvo 36,000 žmonrj.

Šoko iŠ trečio aukšto. Mrs. 
Minna N. Smitli, 30 metų am
žiaus, 1366 Greenleaf avė., lai
ke girtos “parės” įsilinksmi
nusi šoko iš trečio aukšto. Iš
liko gyva, bet su perskelta-f

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sulygo*

REPublic 8340

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIftlUS, Suv.

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

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
pateroautoteL

RADIOS 1936
Ištobulintos d ė I 

gražaus balso. Pa 

gauna mažas 1 r 

tolimas stotis.

1. PHILCO

2. ZENITH

3. GENERAL 

ELECTRIC

Seną radio imame 

mainais.

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIŲ:
Philco 11 tūbų už 
Crosley 14 tūbų 

Zenith 8 tūbų 

Philco 7 tūbų 
RCA Victor 10 tūbų 

Midgct ltndios po

<59.00 
>49.00 
>29.00 
>29.50 
>36.00 
> 6.95

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

Telefonai: BOUIevard 4705-8167

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

- - ■ o---------
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. VVESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. f. Eudeikis 
laitam ir Sūnus

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

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė. 
Pilone LAFayette 3.>72

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

A. Masalskis 3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
1. F. Raižius
S. M. Skudas

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 \Vest 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATAKNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



B n t* < n n t w

VIETINĖS ŽINIOS
ŠIRDINGAI SVEIKINO
Vakar, savo vardo dienojo, 

gerb. kun. II. Vaičūnas, šv. 
Antano parap. klebonas, ‘Drau 
go’ bendrovės direktorius ga
vo širdingu sveikinimu iš vi
sų pusiu. Sveikino tolimieji ir 
artimieji draugai ir artimieji 
žmonės. Sveikino ir “Draugo” 
štabas, linkėdamas daug svei
katos ir geriausios kloties jo

gių ir už rūpestingų patarna
vimą prie stalų, pne kurio 
prisidėjo ir jaunesnės mergai
tės, kurių dauguma buvo na
rės Nekalto Prasidėjimo soda- 
licijos.

Dėkoju seselėms Kazitnierie-1 
I tems, kurios išmokino mokyk

los vaikučius. Vaikučiai dai-' 
nomis ir linkėjimais sveikino 
abu klebonus. Dėkoju varg. J. 
Brazaičiui, kurio pastangomis !
didvsis parapijos choras Jspfl-1 

aukšto pašaukimo darbuotėje. , (lingai SU(lainavo tris dainas 1
ta proga dėkoju ir atsilankiu- i 
siems choristams. Dėkoju A. 
šturmaitei, kuri savo maloniu ' 
soprano balsu sužavėjo susiri- 
likusią publiką. Dėkoju vi
siems kalbėtojams, kurie su-

PADĖKA
AUŠROS VARTAT. — šiuo 

mi noriu padėkoti visiems, ku- I 
rie kuomi nors prisidėjo prie 
pasisekimo išleistuvių — pri
imtuvių bankieto, kuris įvyko 
trečiadienį, rugsėjo 25 d., Auš
ros Vartų parap. salėj, pager
bimui senojo klebono, kun. J. 
Mačiulionio, MIC., ir naujojo 
klebono, kun. M. Urbonavi
čiaus, M IC’.

Ypatingai dėkoju šeiminin
kėms K. Šliogerienei, F. Šlio
gerienei, Pocienei, Stumbrie- 
nei, Zalatorienei, Karpauskie- 
nei, Jusevičienei ir Balčiūnie
nei, be kuriu nebūtu buvę ga- 
limybės surengti ši bankietą 
tokiu trumpu laiku. Visos at
sijojusios platino tikietus biz
nierių ir parapijonų tarpe. 
Taipgi esu dėkingas joms už 
priruošimą tokių skanių val-

Billv Herman, Cubsas, su žmona stotyje prieš iš- 
vvksiant i Detroitą. Jis yra Cubsų 2nd basęman.

asistuojant. vikarams. Choras 
po vadovyste art. J. Kudirkos,

kolonijos mylintieji muziką re 
nkasi lavinti balsą, mokytis

ktikuoja dainas šios operetės, 
kurios yra labai melodingos.

Ic.šios parapijos vargonininko,^ pianą skambinti ir smuikuoti.
mokinasi naujas giesmes šiai Studijos eina jo konservatori-J ._.---------------
progai. Vakare planuojama su .i°j» 2659 W. 43rd St. Kudir- Pennsylvanijoj Telefonų Ro- 
rengti bankietą su programa, kai į talką eina prof. A. Žydu- nipanija per rugp. mėn. jplau 
kuomet bus pakviesta žymūs navičius, žymus smuikininkas, kų turėjo $1,007,939, o pernai 
veikėjui su parapijonais pa-; Kudirkos puošnioj studijoj la- per tą pat mėnesį jai įplaukė 
sveikinti sugrįžusį kleboną. likosi jau dvylika studentų, tik $974,666.

Naujos taisyklės chorui Dėl registracijos reikalų šau __ ________________________
Vienas iš skaitlingiausių ir kitę telefonu — Lalavette

geriausių chorų Chicagoj via 1 5540.
N. P. P. Šv. parapijos choras, 
kuriam vadovauja art. J. Ku
dirka, vargonininkas.

Choro valdyba numato dar 
seka-

Choras rengiasi prie 
operetės

“Klaipėdos .Julė” (Nauti- 
cal Knot — Herberto), kurią

GARSINKITĖS “DRAUGE”
KEIK ALINGA DAHIUNINKf:

Reikalinga mergina pagelbėti vai
kučių prižiūrėjime, lengvaus nnm.ų 
darbo. Turi pernakvoti ant vietos

.langiau narių ir suaare seka- lietuvių kalbon išvertė Bu.įo’- i 1320 3o. Harding Avenue 
mas regulas: nas, jr j<nrĮ uįįav{jjo Amerikos , ~ ~

įstojimas naujų narių ir su- jietuviu8 _ gi}} operet<? moUi. PILIETYBĖS PAMOKOS 
grįžimas senųjų įvyks tiktai nasį jr rengiasi šį sezoną pa
pe,- dvi savaites - po to ne- statyti N p p fty parapijos,! .nPfalsi<^% kpt\enr*e’ 
bus nei senas, ne, naujas na-1 chorag> kuriam vndovanja art J SamU vakare 9"'’ ? ‘

J. Kudirka. pas:I rys priimamas. Kreipkitės

JOSEPH J. GRISHRepeticijos visuomet įvyks 
penktadienį, punktualiai 8 vai.

Kaip teko išgirsti klebonas i baigiant va^ 
jau įsėdęs laivan ir jau k e- Dalyvumas kiekvieno chori- 
liauja per okeaną. sto-ės repeticijose priversti-

Parapijonys N. P. P. Šv. pa- nas» ^skiriant tuose atsitiki- 
rapijos džiaugiasi gavę šią ži- ,nuose kur yra svarbi Prie’ 
nią ir rengiasi jam surengti Jzas^18,
gražias sulauktuves. Kudirkos studijai sekasi

Komitetas darbuojasi, kvie- j Depresija šioj kolonijoj, ma 
BRIGHTON PARK. Kle-.sdami draugijas, parapijonus, , tyt, baigiasi. Kuomet žmonės j 

bonas kun. A. Briška, kuris jo draugus prisidėti. Išrodo,1 pradeda finansuoti muzikos 
meną tai tas faktas rodo,

dėjo gražius linkėjimus senam daromas šunybes Klai- žta. Bus namie spalių mėne-
ir naujam klebonui.

Pagalios, dėkoju visiems bi
znieriams, profesijonalams, pa 
rupi jonams ir svečiams, kurie 
nepatingėjo atsilankyti į šį ba
nkietą išleisti kun. J. Mačiu- 
lionį ir priimti kun. M. Urbo
navičių. 18,|ię

Kun. A. Jeskevičius, 
Aušros Vartų vikaras

pėdos Krašte. Po jo prakalbos 
išnešta rezoliucija, kad lietu
viai be Klaipėdos kaip ir be 
Vilniaus, nenurimtų.

Ten buvęs

KLEBONAS GRĮŠTA

šio pradžioj.
Numatoma, pastatyti opere

tę po šv. Kalėdų, šios parapi- i 
jos auditorijoj.

Choristai išsijuosę Jau pra-

J. M. PRALOTO KRUŠO 
VARDINĖS

i BRTDGEPORT. — Praėjusį 
sekmadienį Šv. Jurgio parapi
jai buvo nepaprasta diena — 
buvo J. M. praloto Mykolo L. 
Krušo vardo diena ir kartu 
sutiktuvės, sugrįžus iš Lietu
vos. Tą dieną J. M. pralotas 

| laikė iškilmingą sumą su asis- , 
ta.

Vakare parapijos salėj įvy- i 
ko bankietas. Pavyko visais 
atžvilgiais — žmonių buvo i 
daug, garbingi) svečių taip-gi ' 
buvo daug, o vakarienė buvo

uSfcing is. io the be;t of his knov.--. tokia, kad liudijo, jog depre- |
ledV and bellef. u true statement of •• .j. • nT.ftainq Afnyiknlė 1
the/owne1rshh>. inanig. • rent. etc.. of U“ HKIH1 piUejUS. iMUZlKaie
thefaforesald publlcation fer thc d te >„.,lirrn,nn Halis bnvn 5a,tnini ! shown Iii the above euptio” reųuirpd pi Ogi amo GailS DUVO šauniai | 

kompozitoriaus A. Pociaus su- i 
taisyta ir pritaikinta.

STATE.MENT OF THE OWXEll-
SHII’. .MANAGEMENT, CIRVE-
I.ATION, ETC., REQl IREI) BY 
THE ACT OF ( ONGRESS OF 

MAR< H 31111, 1988
Of Draugns l.ithuaniun Daily ’

• Kriene1 publlshed tlaily exeept Sun- I 
days at Chicago, Illinois for (tetober 
lst, 1 935.
State , oi Illinois)
,’onntv of < ’• '.|- '

Before in>>, a Notary Public in and 
for the Stale and co.-.nlv afore<-ald, 
personnlly nppeared Mnclu’i'anls.
who. havlng been dūly sworn acconl- 
tng to law. deposea and rnya that lie 

kis the buslneas inannger of the Drau-

. e>n- 
I.nws .

by thc Act of Angimi 24. 191 
bodied i’n sectlon 411. Postai 
and Regula,ions, to wi,:

1. Thut the names and nddresses 
of the publlsher, edltor. managing 
editor, nnd buslneas inanagers are: !

Publlsher — Drangas 1’rbllshing
co, 2334 so. oakley Avė., chicago. pirmininkas buvo kun. J. Šauni. 1 1

Kdltor— T^onard Sintut’.H. 6916 S.Maplpwcod Avė, <‘hieniro. III.

Bankieto rengimo komisijos

None
J. Macfn’lo- 

Vve. Chicago.

viešėjo Lietuvoj keturis mė- kad klebonui bus surengta la- 
nesius, taipgi dalyvavo viso bai gražios sutiktuvės. Pir- 
pasaulio lietuvių kongrese, su- miausiai bus šv. Mišios, ku- 
lyg gautomis žiniomis jau grį-Irias atnašaus pats klebonas,

linskas, o vakaro vedėjas kun. 
B. Urba. iManoging EJitor 

Bunlncf H Matl:ig> r 
”'<■ 2334 So. (hiklcy
’ll.

2. Tha, thc owne.ru are;
D-nng's I’nl',i«hl,'g <'o .

Oakley Avė., Chicago. III 
Re' Ii-. Albavlcins. 717

St.. Chicago. III. ... . i -i •
Marian Falhers, 2334 So. Oakley U nt 11 0,1111 is cllOraS ir Solo flai- 

Ave., Chicago. 1,1. . t>’ i - - n
3. Tha, the known bondhoiders. navo A. I įeržinskiene. Gra- 

mortgagees. and other secr rity holdera 
own,ng or holdtng 1 per cent or m-.re 
of totai amoni), of bonda. n,or,gagės, 
or other secnritlcs are: Marian Fa- 
tbers.

4. Thnt tbe two paragrnpha ncxt 
above. gtvlng the names of tbe own- 
era, stnckholde.rs. nnd secrritv hotd- 
ers, If pnv contaln no, en,v ,he Mat ..„Ino A Vnliroitlo T V
of riockhotder- and sec-.rltv holders SU|aS A. Kalvaitis, J. K. Vy.S- 
oo tbey noneor unnn the book 
tbe citepany būt also. In cases where
the stockbo'der or semrltv hotder 1-nn \ SkrvnVn “Tlrniio-rv apnears npon tbe books of tbe com-į 1 ^KryPKa, I^aUgO
nanv na tru-tee er In any other redakt. L. Šimutis ir pats J. 
fiduciary rolatlon. tnc namo of the r
neron or cornoratlon for whom Riirb M. pralotas.
trustee is actlng Is glven; a’eo that ‘
,he said two peregranba conta'n statė- -,r t • t -• • •
ments embmeing afflant's fnll know- Kadangi L. Šimutis ir pra- 
ledre and bellef na to tbe elrenm- ! , _ •
stnnces nnd condltlons nnde.r wbleb lotas yra tik ką 18 LietUVOS 
Ftockholders nnd neenritv holders i , , , . . i iv v
who do not appear npon the books atvykę, tai jų prakalbos bu- 
of the company na trnstees. hold .. ..... .
stock and secun-ties in n cnnacity vo ypatingai įdomios ir reikia , 
other thnn that of a bona flde owner: . ». .. . , ,, »and tbls nffinnt bas no reaaon to pripažinti JI) prakalbų ZmOUeS

thnt nny othor person. anso- i i x j a
ctatlon, or corporntion bau nny In- klausė SU ypatinga atyda. A- 
XrcK bondcs. £ orb.-rrPsecnnrines than biejų prakalbos buvo patrio-
0"B’,O’?kn,r,tbe norage nnmber of tingos, abu ragino laikytis lie-
copi'es of each Issne of tbls publlca-, - . - rmndnfift tilr liotnvi
tlon sold or dlptrlbuted. througb the j luvysies, naUOOllS 11K lieiUVl- 
mnlls or otherwlse, to pnld snhsertb-
ers dnrlng the twelve months preced- 
Ing the dale shown above ,s 20.000.7. Matdnltonis,

2 33 1 So.

\V. IRth

Po vadovyste kompozito
riaus A. Pociaus dainavo Sas-’ 
nausko vargonininkų choras,

žiai pritaikintą margumyną 
atliko parap. mokyklos mo
kiniai. Grojo alutnnų orkestrą. 
Prakalbas sakė Lietuvos kon-

kūpąs T. Matulionis, klebonas
t,

škomis parapijomis, vaikus 
būtinai leisti į lietuviškas mo
kyklas, remti ir skaityti lie-ie tbis 3r<i dnv nf september 1935 tuviškus katalikiškus laikraš- Rteplien < lzn-li«wlo

(gEVT) Notary Public ėius. L. Šimutis apie Lietuvą
My coinmission expire9 Dec. i»tb. i kalbėdamas užsiminė apie vo-

Biiclncrs Mannrer 
snbscrtbed befnrc

kad depresija baigiasi,
Štai, pas art. J. Kudirką,

parapijos vargonininką, šios

Uftiruki/Jūt Oid Cįold

nau/ų mi/ičut
ly- IEKVIENĄ DIENĄ, vis daugiau ir daugiau rūkytojų sako: “/mfc 

naujų minčių!” kai Old Gold eina iš rankų į rankas. Tai tikras 

malonumas. Daugiau negu tai! Tie rūkytojai sako, kad Old Gold turi 

speciali patraukimą. Jie veikia kaip malonus stimuliantas kada dva

sia yra nupuolusi. Kokia priežastis? Puikiausis ir lengviausia taba

kas; pasendintas ir Įrengtas virs visokių standardų.
e p. Loritivd co.. r#e.

^liniuliuo/a .. . bet niekados ne erzina

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

DR. BRUNO WAINORIS
užtikrina, kad gerai 

pritaikins jums akinius
Akių egzaminavimas 

dykai kasdieną

Baltos ir geltonos spalvos 
akiniai dėl artimo ir to

limo regėjimo po

$4.75

BUDRIK OPTIGAL AND 
JEVVELRY 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
(AVest 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name' 
Valandos kasdien nuo 9 Iki fi 
Panedėlio. Seredos ,r Pėtnyčlo*

vakarais <1 Iki 9 
Telefonas CANai ,175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic ttAUO

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

48 31 SOUTH ASHT.AND AVEN7TE 
1 Res. 6515 S. ROCKWELL ST 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
I Telephone: CICERO 5395

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBIUE8 AUTOMOBELK8

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai -----

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUICK -35. 5 Sedan 41. Trunk. garant. kaip naujas .............8895
BUICK -85, Club Sedan au trunk. garantuotas ....................... »825
BTTTCK ’85. 5 Sedan 47, garantuotas ........................................... »7»5
BP1CK 34, 5 Coupe 58, maSal vartotas, garant..................... S8fl5
BUICK ’34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant............................. 88»5
BT’TCK ’3 3. 5 Sedan 67, tobulas, garant...................................... 8«»5
BT’ICK -32. R Sedan 96, tobulam stovy .................................. «4»5
BT’ICK -32. 5 Coupe 96. labai pulkus, gnrar.t .................. 8«»5
BUTCK ’SI. Sedan 91. geroj tvarkoj.............................................. ».3»5
BUICK, ’29, Z-4 Coupe, Jemal apkalnuotas ............................ S »5
BUTCK ’29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas .........................885
BUICK ‘30. 7 Limo. fteSt drat. ratai, eina O. K.......................8225

’CATMT.LAC >so. i Sedan, pertaisytas ............................................ JKtflS
CAPT1.I.AC -30. 7 Sedan. labai puikiam stovy............................ 8495
fHEVROI.ET -34. 5 Sedan, kaip naujas ................ ............. *485
HUDSON. ’29, 5 Sedan. bėga O. K. .................................................. 8 95
LA SALLE ’31, 5 Sedan, pulki vertybė .......................................... 8495
LA RAT.T.E ’36. 6 Sedan. 6 drat. ratai .......................................... 8845
LA 8ALT.E ’29, S Sedan. drat. ratai ....................... ...................'8195
LTNCOUN '80, 5 Sedan. labai pulkus .......................................... 8295
NASH '32, 6 Sedan, geras mažas karas ............................,, 8295
OAKLANT) '81, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj...................................... 8175
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy .................. 8875
PACKARD 'St, 7 Custom 8edan, gerai bėgantis ............... 8895
PACKARD '80, 7 Sedan, puikiam stovy ................... 8825
PTERCE '80, 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................ 8195
PONTTAC *34, 4 Durų 8edan, kaip naujas.................. .............. 8495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansą lengvais ^mokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run

owne.ru

