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RIAUS HITLERIO PARLAMENTAS
PAPENAS YRA

NEPASITIKIMAS I

LENKIJA SU
HiTim

Yra žinių, kad Vokietija neteks 
j Saaro teritorijos

AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ
I

1

SKERDYKLOSE 
ĮVYKO TAIKA

TELYDI VYČIŲ SEIMĄ 

PATRIJOTINE DVASIA
X ,

LENKŲ SPAUDA SKELBIA NRA ADMINISTRATORIUS

BERLYNAS, rugp. 5. —• 
Vokietijos absoliutis diktato-

SAARBRUCKEN, Saaro te 
ritorija, rugp. 4. — T. Sųjun-

rius dirba. Į pirmadienį jis s u; gos nuosprendžiu, Saaro ten- 
šaukia savo parlamentą sesi*- torijai plebiscitas turi įvykti

DAR SPRENDŽIA APIE 
JO ASMENJ

VIENA, rugp. 4. — Austri
jos nauja vyriausybė nesisku
bina pripažinti geistinu asme-

JAM NUOŠIRDUS LIN
KĖJIMUS

VARŠUVA, rugp. 4. — Len 
kų spauda reiškia Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui geriausio-

niu Vokietijos skietų naujų i jo pasisekimo. Nors šie linkė-

jon, kad susirinkusieji atsto
vai reikštų pagarbos mirusiam 
prezidentui Hindenburgui.

Taip pat Hitleris praneš 
parlamentui apie tai, kad jis ni1' 
sulieja krūvon prezidento ir 
kanclerio ofisus ir pats pasi
skelbia vyriausiuoju 66 mili
jonų vokiečių tautos vadu.
Dar praneš, kad aavo šio žy-

1935 metų pradžių. Teritori
jos gyventojai turi pasisakyti, 
ar jie nori grįžti Vokietijon, 
ur pasilikti Prancūzijos dali-

Saaro gyventojų dauguma 
yra vokiečiai ir visų gyvento
jų apie 95 nuošimčiai yra ka
talikai. Jų nusistatymas yra 

* griežtas •— grįžti Vokietijon.

pasiuntinį Austrijai baronų 
Franz von Papenų. ,

Austrija yra katalikiška vai 
stybė ir skirtas pasiuntinys 
Papenas taip pat katalikas. 
Vokietijos kancleris Hitleris 
ir paskyrė jį, kad tarp abiejų 
kraštų užglostyti kilusius ne
susipratimus dėl kanclerio 
Dollfusso nužudymo.

Tačiau randama, kad Pape-

jimai atsargiai išreiškiami, ta
čiau juose yra ne maža ’ sų- 
jausroo atspindžio svarstant 
apie Vokietijos ateitį ir vi
daus tvarkų.

Daugelis lenkų, kurie arčiau 
susidraugavę su Vokietija dėl 
padarytos su ja nepuolimo su
tarties, pareiškia, kad Hitleris 
yra padaręs Vokietijų mažiau 

' militaristine valstybe.

SUTAIKĖ
‘I •; .

Gyvulių skerdyklose, Chica
goj, streikas pasibaigė šešta
dienio vakarų. Streikuojantie
ji gyvulių priėmėjai ir prižiū
rėtojai tuojau grįžo darban.

Šių taikų įvykdė pats NRA 
'administratorius Johnson.

Abi pusės sutiko pasiduoti 
arbitražui. Arbitratorium su
tiko būt federalinis teisėjas, 
kurs seniau sėkmingai išlbgi- 
no kilusius ginčus skerdyklo
se.

Tepasiryžta vyčiai uoliai dirbti 
tikėjimo ir lietuvystės naudai
Šio rugpiūčio mėn. 7, 8 ir 9 vas laimintų seimui, kad šei
New Yorke įvyksta Lietu- 

Vyčių organizacijos 22- 
osis seimas.

Dienraščio “Draugo” vado
vybė siunčia gerb. seimo daly
viams kuo širdingiausius svei
kinimus fr velijimus, kad Die-

vos
mo dalyviai uoliai padirbėti] 
šios organizacijos suRtiprini- 
mui, kad visuose jų darbuoto 
spindėtų lietuvystės dvasria ir 
“Dievas ir Tauta” šūkis pa
siliktų organizacijos kertiniu 
akmeniu.

Valio, vyčių seimo dalyviai!

gio patvirtinimui jis skelbia į Kadangi šiandien Vokietijoj
g;-ventojų referendumų. diktartormuj. Hitleris kur. »u no katalikiSkumas yra nesu

katalikais• visiškai nesiskaito,Hitleris išaiškins savo to 
žygio -priežastį, gaus parla- .saariečiai pradeda įimtai tar- 
mento patvirtinimų ir pažy- j *’8’ ^&d būtų, daug geriau pa
inės, kad jis yra tautos valios. delbtų, plebiscitų toliau atide- 
va(ju 1 ti. Atidėti nors iki to laiko,

Atrodo, kšd jis be tautos kuomet, Vokietija kaip reL 
atsiklausinio niekų nenori veik biant pasitvarkys ir palauž 
ti. Tačiau jo atsiklausimas Ęblerio diktatūrų, 
yra vienas farsas. Jo parla- Saaro gyventojai plebiscito 
mentas negi jam priešinsis, atidėjimo klausimu planuoja 
Nesenai šis parlamenta* įkrttptis T. Hųjungon. Nėra

griausmingai sušuko “sveikas, 
Jlitleri,” kuomet jis pranešė 
jiem apie savo įvykdytų kruvi
nųjų šeštadienį, birželio 30 d. 
šis parlamentas ir rytoj su
šuks “sveikas, Hitlerį” ir vis
kas bus patvirtinta.

Iš tikrųjų, stebėtini įvykiai 
Vokietijoj. , . -

IŠSISUKO M1RIIES 
BAUSMĖS

pagrindo, kad Sųjunga nepri
tartų jų prašymui.

TŪKSTANČIAI NACIU 
KALĖJIMUOSE

derinamas su Austrijos valsty 
be. Austrijos vyriausybei nu
rodoma, kad katalikas Pape
nas ilgų laikų buvo Vokietijos 
vyriausybės viršūnėse, bet jis 
nieko neveikė ten katalikų 
gerovei. Jis laikėsi Hitlerio 
nusistatymo. Tad ir Austri- 
jon pakliuvus jam gali dau
giau rūpėti ne kitkas, kaip 

įtik naciizmas. •
Austrijos kancleris dr. 

Hchuschnigg patariamas, kad 
jis* gerai pagalvotų prieš pri- 
pažinsiant Papenų Vokietijos 
atstovu.

Krokuvos laikraštis Čas ra
šo, kad Hindenburgo mirtį pa
skubinu nacių organizacijos 
“valymas,” ypač generolo 
Kurt von Sęhleicherio su žųio- 
na nužudymas.

PAMALDOS UŽ BOLL- 
FUSSĄ BERLYNE

2 PIKIETININKAI 
; PAŠAUTI

MINNEAPOLIS, Minn., 
rugp. 5.— Trokų vežėjai ya-
kar sukėlė riaušes, puldami 
trokų vežėjus neunistus. Du 
streikininkai ptfšaūti. Sako, 
tai padaręs vienas neunislas 
streiklaužis.

PRANCŪZIJA NUTRAUKS 
RYŠIUS SU LENKAIS

LIETUVOS DIPLOMATŲ 
PASKYRIMAI

PARYŽIUS, rugp. 4. — 
Prancūzų spauda daug rašo 
apie įvykius Vokietijoje, ta
čiau neužmiršta ir Europos 
rytų Lokarno pakto sumany?KAUNAS. — Lietuvos įga-. - - - -

Kotą* ministeris CekosJeaaki- "*>• Tuo atžvilgiu .rantomu £ 
su

VIRNA, rugp. 4. — Specia
lia karo teismas nubaudė iki 
gyvos galvos sunkiųjų darbi] 
kalėjimo Paul Hubl, kurs bu
vo antruoju narnų vadu už
puolus kanclerio Dollfusso ofi 
sų rūmus. Daug kas nepaten
kinti šiuo teismo nuospren
džiu, nes Hubl buvo užsipel-' 
nęs mirties bausmę. t I

VIENA, rugp. 4. — Pati 
Austrijos vyriausybė paduoda, 
kad per nacių sukilimus areš
tuota apie 5,000 nacių. Pažy
mima, kad tikro skaičiaus nėra 
galimybės gauti.

Nacių šalininkai gi pareiš
kia, kad visam krašte areštuo
ta ne mažiau kaip 10,000 na
cių. Tik vienam Graz mieste 
suimta 1,700. Apie 2,000 na
cių paspruko Jugoslavijon ir 
ten internuoti.

UŽ KODO PERŽENGIMĄ
NEW YORK, rugp. 4. — 

Automobilių pardavėjas Gor- 
dun S. Harris pardavė auto
mobilį pigiau, negu buvo nu-

BERLYNAS, rugp. 3. — t 
Vakar įvyko gedulo pamaldos 
— šv. Mišios, už nužudyto Aus 
trijos kanclerio Dollfusso sie
lų Šv. Jadvygos katedroje. 
Mišias laikė Berlyno vysku- 
l>as. Per Mišias soste buvo 
Popiežiaus nuncijus Vokieti
jai-

Arčiau altoriaus dvi vietos 
buvo rezervuotos Austrijos 
atstovui Tauschitz ir Papenui.

VIEN TIK PLANUOJA, 
NIEKO NEVEIKIA

Illinois valstybės mokesčių 
j komisijos pirmininkas Scott 
Į W, Lucas praneša, kad ši ko- 
] misija gamina planų, kuriuo 
būtų įgalima mokesčius už ne
kilnojamus turtus perpus su
mažinti.

Šis planas, sako Lucas, bus 
įduotas legislaturai, kuri sufsi-

joje, p. J. Aukštuolis, nuo rug
sėjo 1 d. skiriamas Lietuvos
įgaliotu ministeriu ir nepa-• t
prastu pasiuntiniu Argenti
noje. Argentinos vyriausybės 
sutikimas gautas. P. J. Auk- 

I štuolis nuo rugpiūčio 1 d. gau
na vienų mėnesį atostogų, ku-> 
rias žada praleisti Lietuvoje.

Lietuvos cbarge d’affaires 
Argentinoje, ats. generolas T. 
Daukantas, nuo gruodžio 1 d. 
išeina į pensijų, kaipo ištarna
vęs apie 2 į, metus. Nuo rug
sėjo 1 ki. jis paleidžiamas 
dviem mėnesiams atostogų.

Pastarasis paskirtas atstovu ... .. 1(Mr- _ . . n, , , , i rinks sesi jon 1935 metais. Gu
Austrijai. Abudu dalyvavo

statyta kaina ir tuo būdu jis pamaldose. Papenas atstova-

DARIAUS IR GIRĖNO 
JURGINAI

Tai jau trys nubausti iš 1441 Kauno miesto sodininkystė 
nacių - užpuolikų. Kiti laukia Į šiemet išaugino naujų jurginų 
sau bylų. Tuo tArpu teismui1 rūšį. Šios rūšies jurginai pa- 
pavestil teisti radijo Rtoties vadinti Dariaus ir Girėno var

peržengė automobilių parda
vimo kodų.

Patrauktas teisman ir nu
baustas 500 dol. pabauda. Har 
ris atsisakė mokėti bausmę. 
Tuomet teismas skyrė jam tris 
mėnesius kalėti. Apeliavo aukš 
tesnin teisman ir pralošė. Tu
ri eiti‘kalėjiman.
’Jig nubaustas New Yorko 

valstybės aktu, kuriuo vykdo
mi nacionaliai kodai.

vo kanclerį Hitlerį.
Po Mišių Tauschitz su Pa-

penu pasikeitė formalėmis kon 
dolenci’jomis. O Popiežiaus 
nuncijus huvyko ,į prezidento 
rūmus ir tenai savo ir Vatika
no vardu pareiškė užuojautos 
dėl prezidento Hindenburgo 
mirties.

RINTELEN PARALYŽIAUS 
' IŠTIKTAS

NEGRAI NULINČIAVO 
NEGRĄ

užpuolikus ir žudikus nacius. 
Aių stotį užpuolus pradėtas 
nacių sukilimas.

DR. ZAUNIUS JAU DIRBA 
VALSTYBĖS TARYBOJE

KAUNAS. — Dr. 
Zaunius jau pradėjo

du. Naujieji jurginai yra tam
siai raudonos spalvos, lapelių SHREVEPORT, La., rugp.

VIENA, rugp. 4. — Areš
tuotų ir pasišovusį dr. A. Rin- 
telen, austrų pasiuntinį Itali
jai, ištiko paralyžius. Snpa-

į galai geltoni. Ši originali Da- 4. — Prosper plantacijoje, ar- 
I riaus ir Girėno jurginų rūšis ti Bethany, rastas užmuštas
yra 34-toji iš eilėR, miesto so
dininkystės išauginta.

Dovas
dirbti

H1R0SHIMA, Japonija, 
rugp. 4. — Nuo saulės jkaiti-

valstvbės taryboje, kaip nuo-ijro susprogo sukrautas dina-
bitinis tarybos narys ir eko
nominės komisijos pirminin
kas. t

mitas ir užmušė 34 j'aponu* 
darbininkus, kurie dirbo už
tvankų.

■
. T.‘ ’U

Lenkijos susidraugavimas 
Vokietija

Vokietija atsisako prisidėti 
paktan, nes jai nepatinka so
vietų susiartinimas su prancū
zais. Šio nusistatymo laiko
si ir Tyenkijn. Ir pastaroji toli 
smarkiau atakuoja ministerio 
Barthou planų, negu Vokieti 
ja.

Kai kurie prancūzų laikraš
čiai tad ir stato klausimų, ar 
verta Prancūzijai dar ilgiau 
palaikyti 1921 metais padary
tų su Lenkija glaudžių ryšių 
sutartį, kuri prancūzams už
deda nepaprastai sunkias pa
reigas — saugoti ir ginti Len-Lietuvos įgaliotu ministeriu

bernatorius Homeris nenori ir nepaprastu pasiuntiniu Če-j|.įjog nepriklausomybę ir sie- 
šaukti sesiios anksčiau. koslovakiioje nuo rugsėjo 1šaukti sesijos anksčiau.

Lucas pareiškia, kad suma
žinti mokesčius iki 1 arba lįĄ 
nuošimčio aktnalės turtų ver
tės nėrą galimybės. Visi val
džios organai tada dang nu
kentėtų gaudami mažas pajn- 
maa.

Tai tik’planai. Tikrojo dar
bo nereikia nė laukti.

koslovakijoje nuo rugsėjo 1 
d. skiriamas “Eltos” direkto
rius Ed. Turauskas. Čekoslo- 

j vakijos vyriausybės sutikimas 
Ed. Turausko paskyrimui jau 
gautas.

PUSMEČIO PAJAMOS IR 
IŠLAIDOS KAUNO MIE
STO SAVIVALDYBĖS

Kauno miesto savivaldybė 
per pirmųjj šių metų pusmetį 

raližįuotas visas kairysis kūno gatusi paprastų ir nepa-
prastų pajamų 4,498,280 litų, 
tam skaičiuje iš sėvo įmonių

ras. Išaiškinta, kad jį nulin- Į nėję. Dr. Rintelen yra nacių' D41,901 litų. Išlaidų tuo laiku 

vailas.

šonas ir jo stovis yrakritiš- 
Grafton Page, 30 m. amž. neg-,kas. Jis yra policijos ligoni-*

Čiavo patys negrai, nes nužu
dytasis buvo nepaprastas 
triukšmadarys. PARYŽIUS, rugp. 4. — Bu

vęs lenkų karininkas S.

STAIGA IŠMOKO LIE
TUVIŠKAI

KAUNO BEDARBIAI 
Į DVARUS

KAUNAS. — Žmogaus Glo
bos Draugija projektuoja iš
nuomoti iš Žemės Banko ke
lius dvarus ir juose apgyven-J 
dinti Kauno bedarbius su J

Marijampo- f niomis. Čia jię turės pragyviKAUNAS.
lės kalėjime šiuo metu sėdi ljį inimų, o kas liks dateklia 
Klaipėdos krašto vokietinin-. bus sunaudota Kauno mi 
kų su Neumanu priešaky. Tar-, biednuomenei šelpti, 
dant jie dėjosi nemoka lietu
viškai, gi dabar netik kad su
sišneka lietuviškai, bet ir skai
to lietuviškas knygas ir laik
raščius.

UŽLIETAS MIES

savivaldybė turėjo .— tiek pat 
! kiek ir pajamų. Savo įmonėms |

SMUKLĖJE NUŠAUTAS

Chicagos detektyvų viršinin Krauss čia apkaltintas Vokiš
kas kap. Shoemaker pakeistas 
leiten. Sullivan.

t i jos šnipu ir nubaustas kalė
ti.

HBhaMHSMHM

laikyti ji išleido 634,869 litų; 
skolų gruzino 557,300 lt.

Sausio 1 d. miesto savival-

Keletas plėšikų penktadienį

BRIDGETON, N. J., rū 
4. — Dėl siautusios audros 
dideliu lietum patvino Cohan- 
sey upė, kuri bėga šio mieste
lio viduriu. Sugriautas viena
tinis tiltas ir užlieti abiejų

užpuolė smuklę, . 7320 So. Da- miestelio dalių pakraščiai. Po
licija apskaičiuoja, kad pada-mėn gwt. Vienų vyrų nužudė,

dybė skolų turėjo 9,622,828 lt., j kįtų sužeidė ir su 25 doleriais 
o liepos 1 dA — £065,528 lt. 'paspruko automobiliu^

rf ta apie vienas milijonas dol. 
nuostolių.

4
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DIENOS KLAUSIMAI

IHDELIS SUSIDOMĖJIMAS LIETUVA

‘Tsb.” rašo, kad paskutiniuoju laiku

kovoje dėl Klaipėdos rėmė ic toliau* rems. 
Vilnius taip pat neginčijamai priklauso Lie
tuvai ir* kad lenkai jj pagrobdami padarė sa
vo politikos pagrindinę klaidu. Dabar ir pra
ncūzai daug labiau domisi Vilniaus klausi
mu, nęs lenkui jau susidėjo su vokiečiais ir 
atšalo nuo prancūzų.

Taip pat netrukus Kaune lajukiąmas žy-

Alkoholis ir Įsiginsimas

(Sulyg daktaru Faulerio) , daktaro nuomonė yra, 
Matome gamtų savts atkar-1 net šilutais tūkstančių 

tojant. Iš obelės auga obelė,
Iš ąžuolo — ąžuolas, iš japo- 

I no — japonas, iš negro — ne-
nius l’rancūzijos politikas daug kartų buvęs,

, . , ., , , ,, . gras. Žinomos šeimynos, kuprancūzų vyriausybes galva Eduardas^Erio. . ,. 7^ .,
. t, , •• l • , riose nuo senelių į vuikus paJis ir dabar yra Prancūzijos numstęnu. Jo| . ... . *

,X4- , .. . o ' a •• i • trema netiktai veido panasu-pernykste kelione po Sovietų Rusiją sudomi- . A . , , . ,
,, . . . , , • mas, bet ir balso, kūno judė-no visų. pasauli. Savaime suprantama, kad jo .. . . .

atvykimas į Kaunu irgi-nepraeis kitų valsty- ai £-vve*inn’J ^a^ro’.
bių nepųstebėtas. Kaip dabar kalbama, Erto ’U^’ ll< ° ės. i tai

daugelis kraštų pradėjo ypatingai domėtis 
Lietuva. Mat kelerių paskutinių metų Lietu
vos kultūrinė ir politinė veikla atkreipė į sa
ve didesniųjų valstybių įvairių gyvenimo sri
čių vadovų dėmesį. Daugelio kraštų spaudo
je pradedama vis daugiau užtikti Lietuvai 
palankių straipsnių, kuriuose vertinama vis
pusiška Lietuvos pažanga. Dažnai užsimena
ma ir opieji Lietuvai Vilniaus ir Klaipėdos 
reikalai. Lietuvų lanko įvairių kraštų politikos ir kultūros darbuotojai. Pagaliau, pas
taruoju laiku Lietuva tapo Pabaltijo valstybių politikos dėmesio centru.

Savaime aišku, kad Lietuva toks didelis 
susidomėjimas gal ir nebūtų, jeigu ji netu
rėtų kuo užsieniečius dominti. Lietuvoje yra 
visa eilė gamtos grožybių, gerų kurortų; Lie
tuva turi eilę meno vertybių ir net tokių, ku
rias retai kitos valstybės turi. Iš jos žmonių 
tylios sielos gelmių plaukia naujas Lietuvos 
kūrimas. Kas užsieniečių Kaune ir kitose Lie
tuvos vietose buvo prieš keliolika metų, tas 
šiandien stebisi visokeriopa ir didele Lietu
vos pažanga.

Bet įdomiausia, kad Lietuva savo teisin
ga ir atkaklia kova dėl Vilniaus, Klaipėdos 
in savo nepriklausomybės išlaikymo sudomino visų: pasaulį. Lietuvon paskutiniuoju laiku 
pradėjo lankytis net didelių valstybių poli
tikos vadovai ir sekti atkaklias Lietuvos ko
vais bei stebėti lietuvių tautos patvarumų.

Neseniai čia'lankėsi žymus prancūzų po
litikas Pfeiferis. Jo pareiškimai tiek Vilniaus 
klausimu, tiek Pabaltijos valstybių sųjungos 
reikalais sudomino ne tik visus Lietuvos gy
ventojus, bet ir užsienį. Jis pasakė, kad Pran
cūzija atsidėjusi seka Lietuvos kovas dėl sa
vo šalies laisvės ir dėl užgrobtų žemių atva
davimo, Jo pareiškimu, Prancūzija Lietuvų

Kaune atsilankymo tikslas būsiųs palenkti 
Lietuvos vyriausybę, kad ji ir toliau dėtų vi
sas pastangas sudaryti Pabaltijo valstybių 
sųjungų.

Taip pat netrukus Kaune laukiama įta
kingo švedų senatoriaus Lindhageno. Ju. 
Kaune lankyšis, norėdaihas patirti tap kliū
tis, kurios stovi skersai kelio teisingai išrišti 
Vilniaus ginčui. Jo užpernykščiai ir pernykš
čiai pareiškimai šiuo klausima Švedijos par
lamente visus nepaprastai domino.

KAIP VYKSTA LIETUVIŠKAJAI 
ENCIKLOPEDIJAI

—

i lio žmones, neinokuiičius sa- , 30, 41) metuose jų amžiaus, 

, vęs suvaldyti. Palinkimas kuomet ir puviršdtinė išvaiz-
_ Į prie alkoholio dažniausiai te-jda, ir palinkimai, ir dora la- 

kad nka vaikams per niotiuas;! bai persimaino. Vienas kodi
kūdi Į nors būna ir kitaip, bet retai 

kių, nesulaukusių nei vienų ; Nuo motinos, palinkusios prie
pilnų metų amžiaus, įniršta 
dėlto, kad dnotinos, juos inai-

alkoholinių gėrimų, kūdikiai 
būna silpnos sveikatos, blogų

tindamos, vartoja alliolį. Jis1 nervų; nuo tėvo gi gėrėjo kū- 
patėinijęs iš viso 130 tūkstan- dikis įgauna žemus nedorybės
čių mirties atsitikimų dėl to
kios priežastips.

daigus, silpnų protų. Tokie 
išsigimę vaikai privalo būti-

. .... . . „ , nai atsisakyti nuo visų alko-
Angnjos mieste Darėnte .... ; . . .holnnų gėrimų, jeigu nori iš

kis atviras, prakilnios dva
sios, kitas gi šaltas, šiurkštus, 
bejausmingas; vienas išminti
ngus, malonus, o kitas besme
genis. Vienas krutus, kitas 
sutikus; vienas mėgsta liepti, 
antras tarnauti. O vis tai vie
noje šeimynoje.

nuo sveiko medžio tegalima 
susilaukti) genį vaisių. Taigi
nėra abejonės, kati tėvai pa-

“Spaudos Fondo”, kuris leidžia Lietu
viškųjų Enciklopedijų, direktorius p. Žygelis 
liepos 13 d. painforųiavo spaudos atstovus, 
kaip vyksta enciklopedijos leidinio darbas. 
Paaiškėjo, kad trečiojo tomo prenumeratorių 
dabar jau yrfe. apie 5200. Antrojo tomo prenu
meratorių buvo 7232, pirmojo — 8581, vadi
nasi, su kiekvienu nauju tomu prenumerato
rių kiek atkrinta. Stengiamasi enciklopedijos , 
leidimų, pagreitinti. Lig šiol kasmet buvo iš
leidžiama po vienų enciklopedijos tomų. Ne
seniai pradėtas leisti trečiasis tomas, tikima
si, bus baigtas dar šiemet, nes enc. redagavL 
ino ir spausdinimo darbas šiemet ir vasarų 
yra varomas. Ateity per metus bus išleidžia
mi būtinai du enciklopedijos tomai. Enciklo
pedijos prenumerata šiemet žymiai papigin
ta. Ypatingų lengvatų teikiama kariams ir 
mokytojams. “Sp. Fondo” taip pat pats vyk
do enciklopedijos įrišimo darbus. Naudoja-

lieka vaikams savas gerąsias, 
doras puses; bet taipogi tik- 
rai žinomu, kad tėvų nuodė
mės krinta ant vaikų iki tre
čiai ar ketvirtai kartai.

Ar girdėjote iš Šv. Rašto 
apie stiprųjį Samsonų. Jo 
motinai, dar Samsonui, negi
mus, Dievas per angelų įsa
kė: duodant tam žmogui gy
vybę ir jo užgimimo laukiant 
negerti vyno ar stiprių gėra
lų, .nevalgyti nešvarių valgių.
Kad tai dabar moteris 
daryti išmoktų!

Daktaras Edmundas su ši
rdgėla kalba apie tų baiseny
bę, kad daugelis vaikų niekad 
nebuvo blaiviais nuo pirmuti
nių savo gyvybės valandų lig 
atskyrimui jų nuo krūties. 
Per keletu mėnesių prieš gi-

taip

raudusi pamišėliams prieglau 
da; iš tūkstančio tokių pami
šėlių, trečia dalis buvo tai
girtuoklių sūnūs; dauguma gi
kitų taipogi pasiliko pamišė
liais iš priežasties alkoholio. 
Tas pat galima pasakyti ir 
apie kitas pamišėliams prie
glaudas. .Daktaras Ritėjus, 
būdamas per 30 metų girtuo
klių prieglaudos prižiūrėtoju, 
patėmijo, kad dėliai girtuok- 
lybės esti daug išsigimimo at
sitikimų, kad toksai išsigimi
mas nesimažina. Tiktai jeigu 
tėvai girtuokliai visai liauja^ 
ui vartoję stipriuosius gėri
mus, tai jų šeimynose ta bai 
senybė (išsigimimas) jan ne 
apsireiškia taip žymiai. Tai
gi tiesa yra tai, kad <girtjiok,< 
lių šeimynos yra

sigelbėti nuo liglaikinės ir a- 
inžinos pražūties. Laikas vi
suomenei gerai apsvarstyti tų 
nuo alkoholio išsigimimų, už 
kurį vaikai jokiu būdu nega
li būti dėkingi savo tėvams. 
Štai, vieno girtuoklio testa
mentas: “Aš palieku visuo
menei nedorų vardų ir blo
giausių pavyzdį. Aš savo tė
vams palieku tiek liūdnumo, 
kiek jie savo blogam padėji
me gali panešti. Aš savo bro
liams ir seserims palieku tiek 
sarmatos ir susigriaužimų, 
kiek tik galėjau jiems pada
ryti. Savo pačiai palieku su
trintų širdį ir prasčiausių gy
veninių. Aš palieku savo vai

linkusios
prie išsigimimo. Bet nemaže
snė yra tiesa ir tai, kad pa
linkimų į girtybę palieka sa
vo vaikams ne tiktai tėvai —

. . , . . . . i, v tikrieji girtuokliai, bet ir to-msiant kūdikiai minta alkoho-l . ...
lio užnuodytu krauju ir taip
auga, paskui gema su pripra
tintais prie alkoholio smage

1 kie, kurių girtais niekas nėra
matęs. Daktaras Keras saką

kams neturtų, tamsybę, blogų 
vardų ir atminimų, kad jų

Kas gali turėti įtakos į ne
vienodų protų ar doros išsi
lavinimų? Tam yra daug prie 
žasčių, bet svarbiausioji tai 
alkoholio gėrimai. Tėvų svei
kata atsiliepia ir vaikuose. 
Kūdikis, pradėtas tame laike, 
kada gimdytojai buvo prisigė
rę nors ir ne girtai alkoholi- 
nių'gėrimų, jau užsikrečia pa
traukimu prie alkoholio, ir 
tas jau ant visados pas jį pa
silieka. Aš pažinau, — sako 
toji rašytoja, jaunų mergai
tę, kurios veidas buvo labai 
gražus; bet gerai įsižiūrėjus 
į josios veidų, patėmijau kvai 
lomų. Dėlkogi taip? Aš suži
nojau, kad josios tėvas laike 
tos mergaitės pradėjimo buvo 
girtas. Štai, vienas iš dauge
lio atsitikimas aiškiai parodo,•
kad tėvų būdas ir palinkimai 
tenka vaikams per gimimų.

Vienuose namuose prisėjo 
viešėti vienam * kunigui. Tų 
namų šeimininkė buvo gražiai

tėvas mirė nuo girtybės”.
Džesi Fauler toliau sako:

— Aš žinau šimtus atsitiki
mų, kad alkoholis buvo prie- 
žastimi ligų, protiško, dvasia- I jįista, g prigimimo gera, 
ko ir kūipško skurdo, — bet , J||a|Ųnį, išmintinga moteriškė, 
beveik visi žmonės prie tos

, kad paprotys vartoti alkoho- priežasties bėga, tartum prie
linius gėrimus kasdien norsnims it nervais, po gimimo . ..... po truputį yra dar bajsesms.gvdar pratinama iki atskyri-1 . .. , y

laibtia nnn luibn "VI SI SI-
mui nuo krūties.

Geriančiųjų tėvų vaikų mi
rtingumas taip yra didelis, 
kad tas daro didelę gėdų mū-

masi Lietuvoje gaminta medžiaga. Kasdienų sų laikams, civilizacijai. To-
“Sp. F.” dirbtuvėse labai gražiai, stipriai ir 
estetiškai įrišama 70 — 100 enciklopedijos 
tomų. iš viso jau įrišta apie 7000 enciklope

negu laikas nuo laiko visiŠ-

didžiausių vaistų . nuo visų 
blogumų. Aš, —- sako jinai, 
— su atyda tyrinėjau tuos

kas nusigėrimas. Kas kasdien Į šeimynos sųnarius, kurie už
geria alkoholį, tas visuomet sikrėtė palinkimu prie alkoho
gali tų baisenybę — palinki
mų į girtybę — įdiegti savo 
būsiantiems kūdikiams. Pas

kie vaikui įgija nerviškumų, tikruosius gi girtuoklius daž-

dijos tomų. Del kai kurių pasirodžiusių prie- iki 5 metų amžiaus ketvirta

yra palinkę prie visokių Ii-j nai pasitaiko blaivios dienosi 
gų. Daktaras Keras sako, kad kuriose jie nei lašo alkoholio

Henri Vilard Trendo

JAMAUDAS
(Iš gyvenimo dykumoje)

> 4 (Tęsinys)
Suaugusieji skirstė ir dėjo vaisius, o 

vaikai išbėgo iš miestelio į tų vietų, kur 
turėjo praeiti vilkstinė, ir atsigulė ant 
smėlio, pusiau įsikasę į jį. Tai buvo vie
nintėlis džiaugsmas jų vienodame gyve
nime, kuriuo nedraudė jiems naudotis. Į 

^miestų ji" l.l\ <>. P-n imdavo tik tokius
rai kus, kurie jau paaugo tiek, kad galėjo 
isti krepšius ir pardavinėti vaisius. Bet

’iaudas visuomet eidavo į turgų drau
gu motina, nes jai nebuvo kam pa-

jo.
įlkstinės niekuomet nesustodavo papu matelyje, todėl, kad jame būro 
ik keturi maži šmirkšliai, kurių vos 

tako laistyti sodus ir finikų palmes.Fie paprastai sustodavo prie miestelio, ku- 
buvo pm dvi mylias nuo Mėtos. Ten 

buvo didelė aptverta aikštė, taip, kad 
kupra m mariai negalėjo išbėgioti, ir gi
lu* šulinys su loviu, iš kurio galėjo gerti 
galvijai Imi Imvo labai mažas miestelis,
kuris ir lm\ ■. Pk k;id < m
vo vilk-tiii"- Ji- u.i p»-il.-,4;i\». |.i i ai 
kaip galutinai p mim rti į dykumų; čia pat

Jinai buvo penkių vaikų mo
tina. Trejetas jų buvo visai 
nepanašūs į motinų: sUniūrę, 
sudribę, be gyvumo, susirau
kusio tamsaus veido. Tai bu
vo vaikai, kuriais nei viena 
motina negalėtų pasigirti, nors

lio nuo savo tėvų, ir patėmi- įr iabai juos mylėtų. Kiti gi
jau, kad jų būdas, sveikata 
ir proto gabumai ėina silp-

du vaikai buvo linksnius, iš
mintingi, laimingi, panašūs į

nyn, net inteligentų šeimyno- motinų. Kunigas, matydamas 
se ir tarp tų, kurie gali leng- tų vaikų nepanašumų vienų į
vai įgyti mokslo žinias apie

kaistų spaudoje dėl enciklopedijos turinio p. 
Žygelis_ pabrėžė, kad rinitas trūkumų nuro
dymas visuomet enc. redakc. bus naudingas. 
Nušviesdama vienų ar kitų ginčytinų klausi
mų, enciklopedija stengsis būti objektyvi ir 
nušviesti visas esamas nuomones ginčytinu 
klausimu.

sustodavo jos, kad “nusipurtyti nuo sa- 
vjs dykumų”, kai grįždavo atgal iš Afri
kos pačios širdies su kupranugariais, ap- 
krautaiš brangių krovinių.

Vaikai, daugiausiai, grįšdavo namo 
ilgai po to, kai ateidavo vilkstinė, ir tuo
met nebnvo pabaigos jų pasakojimo apie 
tai, kų jie matė ir girdėjo. Bet tų kartų 
jie grįžo labai greitai, tylėjo ir atrodė 
išgąsdintais.

Jie-apie kažin kų šnibždėjosi savo ta
rpe ir su baime slėpėsi į tamsias kerteles, 
lyg stengdamiesi nuo kažin ko pasislėpti. 
Visa tai, tur būt, būtų atkreipę į save 
suaugusiųjų dėmesį, bet jie buvo perdaug 
užsiginę, ir jie nesirūpino daboti bet kų 
nors tokia, kas labai išgųsdino juos, nors. 
reikia pastebėti, maži arabai labai dfų- 
sūs ir ne lengvai pasiduoda baimei. Jie 
nieko nepaaiškino suaugusiems ne todėl, 
kad jiems nebūtų buvę noro papasakoti 
apie tai, kas taip nepaprastai nustebino 
juos, bet pagal visų rytinių tautų papro
tį — vengti kalbos apie kų nors labai 
svarbų.

Ir todėl jie, tylėdami, slapstėsi ker- 
tėse ir žiūrėjo iš ten su kažin kokiu šven
tu išgųsčid, kaip buvo pripildomi krep
šiai, ir kaip gyventojai statė juos ant gaL 
vų ir ėjo į miestų.

Umda pasivėlino ir išėjo visų, nes 
nebuvo kas padeda jai renkant vaisius,

mirštančiųjų vaikų dalis mir
šta tiktai dėlto, kad vienas ar

nepriima į save. Tokių tai pa
prastų gėrėjų, kurie kasdie
nų, nors ne po daug, siurbia

lį dalykų; ir man baisu pa 
sidarė matant tokį doros jau
smų naikinimų. Daugelis ste-

kitus, panorėjo sužinoti, dėlko 
taip yra, bet paklausti nedrį
so. Nemažai lajk o praslinkus 
po to atsilankymo, tas pats

abu gimdytoju nesusilaiko* alkoholinius gėralus: degtinę, 
nuo alkoholio vartojiilio. Tai alų, Vynų ir k., visuomenei

bisi, kad tos pačios šeimynos kunigas ir moteriškė buvo

patėmijo jis rinkdamas ži
nias apie 280 tūkstančių mi
rties atsitikimų. To paties

reikia saugotis; jie dar yra 
baisūs tuo, kad savo svetin
gumu pritraukia prie alkoho

vaikai skiriasi viens nuo ki
to, o nemato jie tų visų per
mainų, kokios pasidaro ypa- 
toje tėvo ar motinos 20-uose.

blaivininkų susirinkime. Tuo
met kunigas sakė kalbų, išro- 
dinėdamas alkoholio kenksmi
ngumų. Jis tarp kitko paaiški-

ir Jamaudas, nedrųsiai žvilgterėjęs į sa
vo bičiulius; pagriebė už, jos ilgo dangalo 
krašto ir nenoriai nuėjo paskui jų.

Vaikai, lyg norėdami išreikšti savo 
sangailų nuginančiam vaikui, kai kurį lai
kų ėjo. paskui jį, ir kiekvienų kartų, kai 
Jamaudas atsisukdavo atgal, jis matė jų 
liūdnas akis, įtimpai nekreiptas į jį. Buvo 
matoma, kad jie nebesitiki pamatyti jo 
ir atsisveikina su juo visam laikui. Tos 
liūdnos lydėtuvės suerzino jį, ir jis dar 
su virpančiu išgąsčiu pradėjo galvoti apie 
tai, kas laukia jo.

Pagaliau, kai Umda ir Jamaudas pa
siliko vieni, vaikas pakėlė į jų akis ir 
tarė:

— Laikyk mane stipriau už rankos, 
mama, kai mes ateisime į turgų. Aš bijau.

Umda greitaa atsisuko į jį ir sušuko:
— Tu? Jamaudas, Acluneto Įtinus, 

bijo? Tai kogi tu bijai? Į tokį tiesų klau
simą arabas^etai atsako, ir pati Umda 
be abejojimo, ištarė jį greičiau kaip šau
kimų, negu klausimo pavidale. Ji sustojo 
ir įtimpai pažiūrėjo į savo vienintėlį kū

dikį, kuris kų tik prisipažino jai, kad 
bijo. Ir tai jos sūnus! Ir jis yra tos tau 
tos, ir gyvena tokiame krašte, kur aukš
čiau už visų kų statomas" asmens drųsu- 
mas, ir kur netik vyro, bet ir vaiko ver
tingumas pareina nuo drąsumo! *'

Jainaudui kurs tik dešimts metų, bet 
jis žiūrėjo drąsiai, visai neatrodė bailiu 
ir rainiai žiūrėjo į motinų, žengdamas ba
somis kojomis per karštų smėlį.

— O tas, kas bijo, ar gi visuomet bai
lys, mama? — užsimųstęs ir lėtai'ištarė 
vaikas. <

Umda pusiau užmerkė akis, kas ara
bų tarpe reiškia: “taip”.
. — Tai, vadinas, aš bailys, mama, to
dėl, kad aš bijau, — tarė Jamaudas.

Tariant tuos žodžius jo motina vos 
neišmetė krepšio. Ji sudrebėję? iš pykčio 
ir apmaudo ir su panieka pažiūrėjo į sū
nų. Kalbėti ji negalėjo.

/ / rGreitai atsisuko ji atgal, į miestelį, 
beveik paslėptų oazės žalumoje, paskui 
pažiūrėjo miesto kryptimi ir dėkojo liki
mui, kad‘nebuvo arti nieko, kas būtų ga
lėjęs išgirsti jos sūnaus prisipažinimų bai
lumu.

— Juk, tėvas negrįš pas mus atgal, 
mama? — išklausė Jamaudas.

— Niekuomet, — sielvartingai atsakė 
Umda. — Jis išvyko į tolimų kelionę. Bet 
jis buvo drąsus ir dabur gerėjasi amžina 
laime, kurių žadėjo drųsiems pranašas. 
Bailys negali eiti paskui jį.

— Aš nenoriu eiti paskui jį, kol tu 
gyva, mamų. — atsakė Jamaudas. — Ar 
gi nesakei man, kad kai aš užaugsiu ir

būsid stiprus, tai būsiu tavo apgynėju?
Umda neatkreipė dėmesio į vaiko žo

džius ir kalbėjo toliau:
— Nejaugi aš, drąsiojo Acluneto žmo

na, būsiu Achmeto sūnaus, bailio, motina?
Jamaudo lūpos suvirpėjo, akys su

spindėjo nuo ašarų, ir jis tyliai paklausė:
— Jeigu bus vėl badas, mama, kų tu 

darysi be tėvo?
— Aš parduosiu tai, — abejingai at

sakė ji, rodydama į sidabrines apyrankes, 
kurie buvo užmauti jai ant rankų ir ant 
kojų, prie išsikišusių kaulų.

— O jeigu bus ilgai, ir to neužteks, 
ar gi negaliu aš kuo nors padėti tau?

— Tai kokia pagalba gali būti iš bai
lio?— karčiai sušuko Umda. — Tas vis 
tiek, kų lankti pagalbos iš pietų vėjo, 
kuris atneša smėlį vietoje lietaus..

— Bet aš nebūsiu tuomet bailiu, ma
ma, — atkirto Jamaudas. — Dabar aš bi
jau todėl, kad jeigu mane pavogs ir par
duos, kaip vergų, tai tu pasiliksi viena, 
ir nebus kam apginti tave. Aš girdėjau, 
kad tų vilkstinę vadovauja Abdul - Ifasa- 
nas.

— Abdul - Hasanas! — sušuko Umda, 
pagriebdama jį už peties ir kaip lauki
nė žiūrėdama į jį, lyg kad norėdama įsi
tikinti, kad jis dar čio. — Eiva greičiau 
atgal, į Metą!

(Daugiau bus)

t



Pirmadienis, rugp. 6 d., 1934 n KAP G A' « H

no, kad tėvų gėlimas skaud
žiai atsiliepia j kūdikius, duu- 
gybę jųjų skriaudžia, daro ne-

apsileido, ėmė girtauti, ir du, gėrimus, įdiegia savo vaiku
paskutiniu kūdikiu giuiė vai‘- 
gų bei ašarų metu. lr nenuos-

laimingais ne tik jaunystėje,' tabu, kad jie yra tokiais kvai-
bet ir visam gyvenimui. Po 
kalbos moteriškė susigriaudi
nus, norėdama išpasakoti sa

liais, kad aš esu visuomet su- 
sigriaužusi dėlei jų būsiančio 
gyvenimo”. Kaip gi gailu,

ms patraukimą, prie alkoholio, 
didesnį prie jo prisirišimų. 

Pas paprastus gėrėjus tėvus

visaip apsireiškiantį išsigimi
mų. Štai, atsitikimas.

Jaunas žmogus, tarnauda
mas pas pirklį, anksti pradė-

augo vaikas. Visi jį mylėjo, j° gerti. Jo žmona, šeimynos (

ĮSPŪDINGAI paminėta 
' UŽSIENIO LIETUVIU 

DENA

vo^susigraužimų, pačiam vie- į kad tiktai maža žmonijos da
nam kunigui šiaip ėmė šaky- lėlė supranta tėvų gėrėjų di- 
ti: “Tainstos ta kalbos^ dalis dėlę atsakomybę. Kaip dažnai 
pataikė man tiesiai į akis. Ma tėvai pasilinksminimo valan-
no vaikai — tai yra tikriau
sias tiems žodžiams patvirti
nimas. lšpradžios mano žmo
gus buvo blaivus, mylintis vy
ras — ir pirmasai mums do- 
vanotasai kūdikis buvo ir yra 
linksmas, gabus, laimingas.
Paskui jisai atsidavė girtybei, kai bus sveiki. Imkime pavyz-
ėmė niekinti šeimynų, pasida
rė šiurkštus. Po ilgo nesiliau
jančio naminio karo, po dau
gelio baisių, karčių dienų ir 
naktų gimė antras kūdikis su
niuręs, tingus. Bet štai mūsų 
gyvenimas pakrypo geron pu
sėn: mat vėl per ištisus me
tus iki gimimui trečiojo su

Zuvusiems pagerbti po kele
tu kalbų buvo griežiamas gc- 
dulos maršas.

Iškilmingo posėdžio audito* 
rija sudarė pilnutėlė Šautių 
Teatro salė, kurioje telpo 5-

-tiečių — mokytojas Makūnas; 
6) Katalikiškų jaunimo orga
nizacijų Panevėžio Vyskupijos 
— kun. Lipniekas; 7) Žydų 
sporto “Apel? organizacijos ‘ 
vardu — dr. Epšteinas.motina, taipogi au juo girtu©-' 

kliavo drauge. Vienų nedėl
dienį vyras ir pati numirė nuo 
persigėrimo. Juodu abu drau
ge ir palaidota. Vaikai buvo 
panašūs į tėvus. Anksti pra
dėjo jie gerti ir jau kūdikys
tės dienose pasislėpdami nuo 
tėvų siurbdavo degtinę, alų... 
Vienas iš jų gerdavo per die
nas ir naktis. Kartų jį atrado 
nusigėrusį ant gatvės ir pa
talpino darbininkų namuose, 
kame po kitų priežiūra jis tu
rėjo dirbti. Antrasai sūnus gė
rė, gėrė ir nusišovė. Treeiasai 
gėrė, kol proto neteko, ketvir
tas taip pat ir duktė buvo ga 

du, duokit daugiau’*: Taip su'™ dideli girtuokliai. Duktė,

nes buvo gana geras. Užaugęs 
ir savo draugus pažinęs 
gyvenimo smagurius, jis la
bai pamėgo vynų ir mažne vi
sų savo jaunystę praleido gir
tybėje. Nemažai laiko prasli-

dėlę aukščiau stato už būsimų. njiQ 25 metus
vaikų gyvenimų! Visgi reikė- blaivininku> jis vedė žlU0Uų
tų tėvams pasakyti. ^e^es'1 laimingai gyveno su savo sei
kite pilnos užslėpto nedorumo myn£k stai> sunki liga ~ 
taurės! Jei susilaikysite nuo, užklupo. Už ‘kelių valandų 
alkoholinių gėralų, tai sušilau , prjeg mįrų jįg nežmoniškai ė- 
ksite laimingų dienų: .jūsų vai-Į^ Sautu> kad jam duotv al.

kėbulinių gėralų išsigerti. Nie
ko daugiau nepriima — tik
tai alkoholį. Davė jom degti-

kai ir doriškai.
Įgytas per tėvų kaltybę pa

linkimas į girtybę išpradžių 
gali būti užslėptas tik iki lai
kui.: iki gavimui pirmojo al- 

naus mano vyras tapo blaiviu, koholio lašo, o .kartais net iki 
maloniu žmogumi. Ir kų gi? tam tikrų ligų. Štai, vienas 
Trečiajai kūdikis panašus j tikrai, iš gyvenimo paimtas 
pirmųjį. Ant galo vėl užėjo atsitikimas, kurs parodo, kad 
tamsios dienos — mano vyras, tėvai, vartodami alkoholinius

T. T TP. T TT V T A T BAKTAPAT1
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144® SO. 49th OT., CICERO, II.L.
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sered. lr Subat 5—9 vai,

--------------- ------------ S--------
Dienoms Tel. LAi'ayette 6793 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Vai.: 2 lkl 6 popiet 7 Iki 9 vak.
Nedėliojo pagal sutarti

Oftlce Tel. REPubiic 
Ree. Tel. GROvehiU 0«17

7017 S. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQLETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Val. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

dį nuo tų tėvų, kurie gyvena 
pilnoje blaivybėje (abstinen
cijoje). Jų \ ai kai laimingi sau n-s jagejį. paragavęs ir laižy 
auga, sveiki kūniškai, piotiš- damasįs jįg sako:'gardu, gar-

tokiu alkoholio troškimu jis ir 
mirė. Argi tai ne tėvų palik
tas vaikui prigimtas palinki
mas? Gal sakysit: tai jo jau
nų dienų girtybės pasekmės? 
Ne! Nes, galima nurodyti pil

dar kūdikiu būdama, visuomet 
prųšydavo vyno. Kai tėvas sa
kydavo, kad jau gana mergai
tė atsakydavo: ‘‘Man davė ti
ktai tris stiklelius 1” lš visų 
vaikų tiktai vyriausieji sūnus’

Tel. CANai 0257
Res. FROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

S iki 8:30 vakare

TeL LAPayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANai 0402

nųjų blųivininkų patyrimu, bū-! duktė visai negeidavo jo- 
tent, kas per du ar tris metns j kio alkoholinio gėralo ir pei 
neragauja alkoholio, tam ir
patsai kvapas jo labai šlykš
tūs pasidaro, tam blaivybės 
dorybė tampa saldesnė už me
dų. Tai jokiu labu negalėtų 
sugrįžti senasai įprotys. Tas 
kūno palinkimas prie alkoho
lio, ant mirties patalo atsira
dęs buvo prigimtas. Tų prigi
mimų jis tramdė per daug me
tų, bet kaip tik ligoje jo va
lia nusilpnėjo, ir jis jau savęs 
nesuvaldė, tas biauruš prie 
alkoholio patraukimas vėl ja
me atbudo.

Panevėžys. — Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti 
(DULK) C. Vaidybos paragin
tas Panevėžio DU LB skyriui? 
įspūdinga ipaminėjo Dariaus 
ir Girėno užsienio lietuvių lie
pos 17 dienų. Būtent: iš ryto 
7 vai. visose katalikų bažny
čiose, stačiatikių cerkvėje, se
ntikių maldos namuose ir, žy 
dų centralinėje sinagogoje at
laikytos pamaldos. Vakare 20 
vai. Šaulių teatro salėje pada 
rytas iškilmingas posėdis. Per 
posėdį pasakė kalbas šių or
ganizacijų atstovai: 1) DULK 
Panevėžio skyriaus — dr. Vi
leišis; 2) Aero Klūbo — paš 
to viršininkas J. Belinis; 3) 
Tautininkų Panevėžio apskri 
ties Komiteto — Teisėjas Va
balas; 4) šaulių, savanorių są
jungos ir Panevėžio miesto — 
miesto burmistras Chodakaus- 
kas; 5) Mokytojų Basanavi-

Po iškilmingo posėdžio bu-. 600 žmonių.
vo koncertinė dalis — pritai- —-»---------------
kytos dienai dainos ir užbai- Ątminkime kad rūplnim 
gai, visai auditorijai sustojas, ’ gera spauda ir platinimas joa 
Šaulių choras sugiedojo “Lie-'yra vienas iš geriausių darbų 
tuviais esame mes gimę”. Po- Tik visas savo pareigas, ypač
sędis pradėtas Thutos Himnu, spaudos atžvilgiu, atlikdami
kurį pagrojo Šaulių orkestras, pasieksime Ir sielos išganyi ių

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGALI . ♦OTPTfl A fl
4729 So. Ashland Ave.

2 luboa »
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai.

vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkl 18 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Res. Phone 
ENGlevvood 6641

Office Phone 
TRIangle 0044

Offlce Phone 
FROspect 1028

Tek CANai 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. OANal 6122

BR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

. Valandos 1—8 lr 7—8 vak. 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas RF Public 7868

Ofiso: Tel. I.AFayette 4017 
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 
Keslden.-ijos Ofisas: 2656 W. 69lli SU 

Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 
Seredomls tr Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir t—8 p. m.

/ Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOULcvard 591: 
Itez. VlCtory 2843

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 6:20-8:80

756 W. 35th Street

Ofiso Tel. CALuiuet 689S
Res. Tel. DRErel i ot

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir

visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Hatot i St,

Kampas Jlst Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. trak. 
Nedėliomis ir SventadlenlaN 16-—12

tai iš visos šeimynos jiedu lai
mingiausiai gyveno.

Taip! sunki atsakomybė gu
la ant tokių tėvų. Reikia tikė
tis, kad dvidešimtame šimt
metyje phs tėvus bus vaikai 
už juos geresni, gražesni, ku
rių širdys nebus apsunkintos 
patraukimu prie alkoholio, ku
rių dvasia šalinsis nuo to, kas 
užtemdo blaivumų. Be alkoho
liniai gėrimai nekenks sveika
tai, nekliudys, nesuturės kūno 
lavinimųsi, ir būsiančios gimi
nės, kartos vis tobulinsis. Bū
siantieji vyrai ir moterys bus

Ttl. LAPayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedele> 
Valandą*: nuo > lkt 8 ral. vakaro

Beredomia lr nedėliomis 
sutarti

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
Vai.; 9.4 lr 7-» vai. vakare

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB.

Tek YARda 0994 
Rea: Tel. PLAza 2400

Valandos:
Nuo 1IK12 ▼. ryte; »-> tr 7-9 r. r. 
Nariėlritnnlala nuo 1* Iki 19 hiena

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Phone Hemlock 2061Mes neprivalome imti sau
Į už pavyzdį tokios šeimyną gražūSj gveiko kūĮio ir dvasios, | DR. JOSEPH KELLA'

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

CAN1L 0706

DR. J. J. KOW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4G45 S o. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 lkl 8 vak.
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiso telef. Bo ( te vard 7829 

Namų Tel. FROspect 1930

Tel. BOLLevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.

arti 47th 8treet
Vai.-, nuo 9 iki 8 vakara 

Seredoj pagal sutarti

kuriose iš kartos į kartų 
koholiniai gėralai vartota ir

! visgi nematoma aiški išsiginu . rūs, kaip rytmečio sidabrinė 
mo pasekmė. Bet vienok gerai. rasa. Vargdienis
įsižiūrėję į tokias šeimynas'
nors nelengvai, bet gi visuo

ves kilnų gyvenimų ir bus ty- DENTISTAS
6558 So. Western Avenue. 

Valandos? 9 A. M. iki 8į P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

VENETIAN MONUMENT CO., INC.met galime pamatysi pas jas

DR. VAITUSH, OPT.

lietuvis
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų jtempimų, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamų akių karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsamlnavimaa daromas su 
elektra, parodančia mažiausiai, klai
das. Specialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
taisomos. Valandoe nuo 10 lkl 8 v. 
NedOlfoj nuo 10 lkl 12. Daugely at
sitikimų akys atitalnomn* be akinių. 
Kaino, pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

Išdirbėjai aukštesnės rfišiea Paminklų 
lr Grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Pirkite tiestai iŠ dirbtuvės lr 
Laupykite pinigu.-.

------ e ■ ■ —
Mes attikome darbų daugeliai iym 

nių Chicago* Lietuvių.

Suvirš 50 metų prilyrimo

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEiey 6103
Chicago, Illinois

DR. J. RUSSELL
Lietuvis ChirnrKn8 ir Gydytojas

2515 VVEST 69th ST.

Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141

Valandos:

2.4 popiet; nuo 6.8 vakarai*

25 MET9 PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a-J 
kių ir pritaikymo akinių.
eiRZ

Visi Telefonai:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Speclal tatai Iškalime b tSStoM- 
aee visokių riiHų pamtakbu 1* 
grabnamius.

Mūsų Šeimyna specializuoja |i* 
me darbe per

▼atadta
štai su pačiais Išdirbėjau

Alfred RoselU, prea

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos SgftlO 
didžiulių vartų

HLSiDt, ILLINOIS
Trya telefonai

Res. PENSAOOLA 9911 
BELMOMT MM

, Office: HILLSSD® flįtt 
Vineent RoselU, secr,

GRABORIAI!
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
TeL OANal 2819 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL

Tet CICKRO 8991

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS 

Turiu automobiline 
reikalams. Kaina pri“■ narna.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, IR.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 West 18th Street 

Telefonas MOMroe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau 

Modemiška koplyčia dykai 
998 W. 18th Mt. Tel. CAMal 6174 

Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIŲ® 

Koplyčia dykai 

1410 80. 49th COURT 

Cicero, Illinois 

Phone Cicero 2100

Office Tol. Wentworth 6880

Res. Tel. Hyde Pa»k >866

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU
6900 SOUTH HALSTED ST.

| M”* 8 III t h7*J<I o<* » Uli t : eopoeio3 
■utopv.vg eu .įlipau

DR. JOHN SMETANA
’ 0PT0METRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Phone Canal 0523 .

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. i; EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue '

I.J. ZOLP
GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS
1646 West 46th Street

*
Tol. BOUlevard 6203—MIS

Tel. CICERO aal

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pllnaa pa tarna f, m ar 
galimas už 135.90 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. OOth Ave., (Mo, UI

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse •ee Pašaukite •ee

REPubiic 8340
5340 So. Kedzie Ave.-
(Neturime sąryšių su f irau 

tuo pačiu vardu).

MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave*
Tei. BeniewH <139

Tel. LAPayette 8679

J. Lhii
Graboclns

MitaiassMoSDiao
Patarnauja Chlna- 

goj« Ir apylinkėje.

Dldfl* lr gra*t 
Koplyčia dykai

■ . , , v-

•t H UIS



n į ? \ r f' \ *
Pirmadienis, rugp. 6 d., 1934

zaitis, B. Krivickas, S. Miko
laitis, F. Šnekutis, A. Šimkus,
A. Lapinskas, A. Sloksnaitė,
B. Paliliunaitė, O. Juozaitienė, 
A. Benaitis ir kiti.

RĖMĖJŲ CENTRO IŠ
VAŽIAVIMAS

Klausykite! Didelį išvažia
rimų rengia šv. Kaz. Akad. ’ L. Vyčių 22 seime, New Yo- 
Bėmėjų Centras Marąuette pa- rke, rugpiūčio 7, 8, 9 d. Ši 
rke rugpiūčio 19 d. Rėmėjos kuopa bus atstovaujama Jono 
deda pastangų, kad išvažiavi- Juozaičio, kp. pirmininko, kū
mas būtų sėkmingas. Bus įvai- nigp P. Katausko ir Petro Bei- 
rių žaidimų, skanaus užkand- noro, kuopos direktorių. Jie 
žio. j išvažiavo rugp. 5 d. Grįš tugp.

Visos rėmėjos kviečia ne 12 d. Kuogeriausios kelionės.
vien senesnius, bet ir jaunimų 
atsilankyti ir paremti mūsų 
gerb. seseles, nes joms yra rei
kalinga daug paramos. Paro
dykite savo atjautimų seseri
nę, o jos ir rėmėjos bus vi
suomet dėkingos. Elziutė

Raporterls

IS PILIEČIŲ KLŪBO 
SUSIRINKIMO

LIETUVOS VYČIAI GRA
ŽIAI VEIKIA

Pereitų susirinkimų pasiro 
( dė, kad Marąuette Park Lietu 
vių Amerikos Piliečių klūbas 
daug dirba'. Iš raportų pasiro
dė, kad visos komisijos savo

_ , T i rr darbų gerai atliko.Town of Lake. — Šv. Kry- * e
žiaUs parapijoj, nežiūrint, kad j Buvo skaityti laiškai iš va-
randasi Lietuvos Vyčių orga
nizacijos centras, patys vyčiai 
buvo neorganizuoti ir nebuvo 
jokios kuopos.

Šį pavasarį naujasis Cbica- 
, gos L. Vyčių apskr. pirm. J. 

Poška, jaunimo ir tėvų džiau
gsmui suorganizavo Šv. Kry
žiaus parapijoj L. Vyčių kuo

pai U-
Kuopai duota senosios Town 

of Lake kuopos, mirusios jau 
daug metų, numeris — 13.

Dabar mūsų kuopoje pri- 
. klauso 30 narių ir nei vienas

jų nėra buvęs vyčiu pirmiau.

ndens departamento, kuris ža
dėjo palaikyti “pressure” šio
je kolonijoje karštose dienose. 
Aldermano Egan laiškas pa
rodė, kad mūsų aldermanafi, j 
reikalaujant komisijai, žadėjo►
dėti pastangų, kad Western a- 
ve. ir Kedzie ave. gatvėkariai 
eitų tiesiog į vidurmiestį. Val
dyba raportavo, kad buvus 
Chicago Lavm Civic Associa
tion susirinkime susitarta ben
drai kovoti už 1 nuoš. tax li- 
nrit.

Dabar klūbas pasiryžęs at
likti didelį darbų, būtent, su

Kuopos pirmininku yra An- rengti raiKini5klĮ piknik(Į Mar.
gustas Beliauskas, populiarus ąuette parke rugsėjo .9 d. Į
šios parapijos jaunuolis. pikniką manoma sutraukti ¥;_

Nežiūrint, kad kuopa yra ln-, s„s lietuvius piliaSin6. Be l0
bai jauna, gyvuoja tik antras 
mėnuo, turime jau daug gra
žių užsimojimų ir tikimės juos 
išpildyti. Susirinkimai laiko
mi kas pirmas ir trečias ket
virtadienis kiekvieno mėnesloi 
šios parapijos jaunimas, kuris 
dar nepriklauso prie vyčių, 
turėtų atsilankyti į mūsų su
sirinkimus ir įstoti į jų eiles.

bus pakviesta žmonės iš mies
to valdžios ir šio vardo vadai.

VYČIAI VEIKIA

ŠVENC. MARUOS KOLEGIJA
•< . T \

arba

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama Tėvų“ Mari jonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises. • .

• ■ ' • • • .*
Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni motai:

Keturi Metai High School — Keturi Metai College.

Tikyba
PoUttka

Kalbos:
Lietuvių
Anglų
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Žurnalistika
Sociologija

Filosofija:
Ix>glka
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Pst'chologlja
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Istorija
Geografija

Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Astronomija
Chemija
Fizika

Literatūra
Muzika

Matematika:
Algebra
Geometrija
Trigonometrija

- Menas: 
Gražbylybė 
Gramatika

Visais informacijų reikalais kreiptis:

Kolegijos taigas Direktorius
MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

GAL NEŽINOJAI, KAD?
Šaukėnų apylinkėje, netoli 

Ventos randasi Kipškalnio ka
lnas, apie kurio praeitį tėra 
užsilikęs toks padavimas:

Švedų karo laikais toje vie
toj stovėjo bažnyčia, garsi vi
soje Žemaitijoj. Švedai, būda
mi protestonai, labai nekentė 
katalikų. Vienų naktį jie čia 
sustojo, bažnyčion arklius su
vedė, bet sargybos nepastatė,

kaip mikrobas ant kiauši
nio lukšto nieko nenumano a- 
pie kiaušinio vidų, taip žmo
gus yra toks pat žemės mikro
bas, kuris nenumano,*kas yra 
Aeinės vidury.

Chicagos laisvamanių kapuo 
se vienas chicagietis lietuvis, 
didelis burnotojas ant Dievo, 
yra nusipirkęs lotų ir pasista
tęs sau paminklų. • ,

Saulėžolės (sunflower) auga 
las reikalauja 1 kvortos van
dens į dienų, o bukas (beech) 
medis 8 kvortų!

Vytauto daržo (Chica
goj) užvaizdą B. Jovaišas au
gina krokodilių.

Bananu medis, nors auga di
delis/bet jis nepriklauso me
džių rūšiai.

, Lietuva turi 200 kilometrų jū
ros krantų. Prie tų krantų tu
ri du uostu — didelį Klaipė^ 
dos, mažesnį Šventosios ir du 
mažesnius Ktiršių marėse: 
Juodkrantėje ir Niduose.

Ilguvoje, Lietuvoj, yra ąžuo
las vadinamas “Ilgis”. Vieti
niai gyventojai pasakoja, kad 
čia senovėje buvo aukos degi
namos, žmonės laiminami. Čia

Antanas Rascikas neseniai grį
žo, nakčia į namus. Pakeliui jį 
užpuolė plėšikai ir pareikala
vo pinigų. Rascikas tuo kartu 
su savim pinigų neturėjo, ta-' 
čiau plėšikai jam nepatikėjo. 
Vienas jų, užpultųjį norėda
mas pabauginti, išsitraukė sku 
stuvų ir kitiems padedant, pri 
spaudė jį prie gerklės. Rasei-1 
kas pamanė, kad atėjo pasku
tinė jo valanda. Kai plėšikai 
galų gale jį paleido, ir kai jis Į 
atsipeikėjo, tai pastebėjo, kad Į 
ant galvos nebebuvo plaukų. 
Nors nuo įvykio praslinko jau 
keli mėnesiai, bet galva tebe- 
blizga, lyg plaukai ant jos 
niekados nebūtų augę.

Bendrai imant, kiekviena 
šeima J. A. V., išmoka gydy
tojui į metus 75 dol.

Jurgis Vašingtonas yra pa
rašęs apie 12,000 laiškų, ku
rių didžiuma apsaugoti nuo 
sudegimo fpreservuoti).

Surinko Skardupis

MARGUMYNAI
BATŲ VALYTOJAS 

MILIJONIERIUS

Prieš 40 metų atvyko iš Si
cilijos į New Yorkų italas Pie

LIETUVIS MOKO INDUS

KANSTANTAS

GRACKIS

mlrč Rugp. 4, 19J4. 9:27 a. pi- 
pusamZ. metų. Amerikoje tegy
veno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Povilų, ftvogerj Gurinsiu), 
Švogerkų, gimines lr pažysta
mus.

Kūnas pašarvotas 2457 West 
Rlce st.. Chlcago, III.

lafdotuvės Įvyks trefladlenj, 
Rugp. 8, 1934, iŠ namų 8:30
vai. bus atlydėtas Į Šv. Myko
lo par. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pi«maldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažystamus 
dalyvauti’ šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Švogeris lr 
U itulnės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawicz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515 arba 2516.

KAUNAS. — Kaip prane
šu esperantiškas žurnalas “Es 
peranto,” mūsų tautietis, ži-1 
nomas esperantininkas lietuvis 
A. Paškevičius; tolimoje Indi
joje moko tarptautinės Espe
ranto kalbos Indus, Bengalus 
ir Urdus. Po sėkmingų tos 
kalbos kursų, Kalkutoje susi
tvėrė Bengališka Esperanto 
Sųjunga.

A. Paškevičius kartu su žy
miu mūsų pasauliniu keliau- 
ninku žurnalistu M. šalčiumi 
prieš kelerius metus yra nu
keliavęs į Indijų ir likęs ten 
tyrinėja sanskrito kalbų Bom
bėjaus universitete. (Lietuvių 
kalba yra artima sanskritui.)

Laisvu nuo studijų laiku 
A. Paškevičius keliauja po to
limus rytus. Jau yra apkelia
vęs Pietų jūrų salynų, Japo- 
nijų ir kitus kraštus. (Visur

automobilių kompanijos agen
tu/Vokietijoj, klausiamas apie 
monarkijos atstatymų Vokie
tijoj pareiškė, kad tas priklau
so nuo Vokietijos gyventojų. 
Jei Vokietijos gyventojai rei
kalaus, jis, princas, sutinka 
grįžti Vokietijon ir užimti sos
tų. i

ROKIŠKIS. — Panemunė
je jau kelinti metai kai pradė
ta statyti graži, didelė goti
kos stiliaus bažnyčia. Visi 
mūro darbai jąu atlikti, taip 
pat apdengtas ir stogas.

pat gyvenęs ir kunigaikštis II-J tro Geraldi. Iš laivo išlipo Ge-
• gis, iš ko esųs atsiradęs ir Tl-, raldi turėdamas kišenėje tik 

manydami, kad niekas jų ne- guvos vardas. Ąžuolas jau bai 50 centų. Nieko daugiau neis- 
gia džiūti.

Cigarų — Saldainių Krautuve 

— Soda Forintam ir tt.

minimas kaip lietuvis esperan ! ant ,
tuo nešiodamas Lie-| ^^°ntnaeu^a^rn^u^lt

rų pragyvenimų. Renda pigi, su 4 
kambarių f lėtu ir vana. 3750 nuper
ka viską. Išmokėjimais jei taip rei
kalaus. Geriausias fr saugiausias pir
kinys.
3816 Armitage arti Avers ave.

užpulsiųs.
Apylinkės žmopės, sužinoję

Lietuviai, rengkitės prie pi-, aPie savo stovės iSniekini- 
knjko. j L j I mų, susibūrė į krūvų, apsigin

klavo: kas kardu, kas ragoti
ne, kas dalgiu nuvyko naktį į 
bažnyčių, visus švedus išplo
vė ir jų kūnus sumetė į Ventų 
tardami: “tekeliauja į savo 
šiaurę”. Netoliese stovėjo ki
tas švedų pulkas. Rytų pama
tęs savo draugų lavonus supra
to kas atsitiko ir davė žinių 
visam pulkui. Jų vadas susi
rinkusiems kareiviams liepė 
prisisemti batus smėlio ir už
pilti besimeldžiančius lietu
vius. Žmonės pamatę iš visų 

{pusių švedus užsirakino baž- 
i nyčios duris ir nutarė geriau 
1 žūti, negu švedams pasiduoti.

Marija Pečkauskaitė (Šatri
jos Ragana) yra parašius ori
ginalių raštų 6 tomus, ir ver-

manydamas, kų su tokia pini- įjnjnkas 
g, su™ veikti, jis nusipirko1™^ Ry(?
už juos du Sepefius, dėžutę ha |tautas Sekmingo8 jam Ho.
tams, tepalo ir pradėjo norin- i 
tiems valyti ba|us. Darbas se-'

L. Alseika

PLATINAMI TIKIETAI
“Draugo” Labor Day pik- 

Vytis n|ko tikietų platinimas jau 
prasidėjo. Visose kolonijose 
eina didelės lenktynės. Dau
giausiai išplatinęs gaus gra

žios ko-I dovanų. Norintieji pasida
rbuoti katalikiškam dienraš
čiui, kviečiami į talkų. Rap.

Marąuette Park.

lonijos jaunimas dabar .gero
kai pakilo lietuviškoje dvasio
je ir veikime. Pasirodo, kad 
svetimoji dvasia, dr-jos, ku
rios buvo pradėję dygti, kaip 
grybai po lietaus, šioje koloni
joje nėra reikalingos.

Dabartinė Lietuvos Vyčių 
112>kuopa, kuri laiko susirin-

Pranešimas
Lietuvių Moterų Piliečių Ly

ga kviečia visas moteris, ku-
Apsiautę iš visų pusių švedai 
pradėjo iš savo batų pilti smė

rios nori atlankyti nepilname- į ų ir toj pyig> kol užpylė pat 
bažnyčios kryžių.kimus lietuviškai ir palaiko , čių vaikų teismų (Juvenile 

psus lietuvių papročius ir i- court), kuris randasi ant Og- 
ealus, gražiai gyvuoja ir au- den ave. ir Roosevelt Rd. tre- 

£°- čiadienį, rugp. 8 d., 10 vai. ma(jįenįais dvyliktų valandų
Pereitam priešseiminiam su- ryto. Kurios nori dalyvauti, dienų girdėt varpų skambini

sirtakime pran^ta, kad kuo- prašomos pranešti telefono pi- 
pojA pilnai užsimokėjusių na- r™- M. Zolpienei (Boul. 8743) 
rių ąabar yra virš 80. Mūsų arba sekr. S. Wodmoniūtei 
kuopai tikrai gali didžiuotis | (Vic. 7838). Moterys turvbūti 
savo išauklėtais vadais, pev., nejannesnės kaip 18 metų am

timų 5 tomus. Geriausios jos(keri ir buvo pelningas. Laikui 
noveles skaitomos “Viktutė” ' slenkant, Geraldi pradėjo nž- 
“ Vincas Stonis” ir “Sename' dirbti jau tiek, kad nutarė pa- 
Dvare”. Ji mirė liepos 24 d., j sisamdyti porų pagelbininkų. 
1930 m., Židikių miestely. Su pagelbininkais jis uždirbo

— - dar daugiau.. Galų gale jis pa-
Didingoji ir graži Vilniaus gelbininkų įsigijo visų puska- 

Šv. Petro ir Pauliaus bažny- Pi ir pasijuto turtingas. Nese- 
čia įsteigta 1688 m. Mildos' niai jis mirė, palikdamas kelių
šventyklos vietoje. Bažnyčia'lniliJonii dolerių turtų.
įsteigė Didysis Lietuvos etmo---------------------•
nas M. Pacas. J IS IŠGĄSČIO NETEKO

PLAUKŲ

Aušros Vartai Vilniuje 15 
šimtmety buvo vadinami Krė
vos vartais, 16 amž. — Medi
ninkų, paskni Portą Acalis. 
Vartai pastAtyti 1498-1506 m.

Adomas Mickevičius gyveno 
Taip ir liko užpilti žmonės Į Lietuvoje, mirŪ Konstantino- 

bažnyčioje. Dabar kartais sek- poly, Turkijoj, palaidotas Len
kijoj, bet jo romantizmo dva
sia tebegyva Lietuvoje.

mas ir net galima išgirsti ne
laimingųjų graudūs giedoji
mai.

Žinome, kad žmogus, pergy
vendamas didelės baimės aki
mirksnį, staiga pražyla. Ta
čiau, kad žmogus iš išgųsčio 
netektų plaukų, dar negirdė
jome. Pasirodo, kad yra gali
mas ir toks dalykas.

Vienas Varšuvos mokytojas

RIAUŠES PRIEŠ TURKUS

RYMAS, rugp. 4. — Ana
tolijos pakraščiais liepos m. 
21 d. turkų muitinių sargyba 
pašovė du italus žuvininkus. 
Italijos autoritetai veda tyri

nėjimus.
Dėl to turkų šaudymo Rho- 

des saloje italai studentai su
kėlė demonstracijas priešais 
turkų konsulatų. Įsikišus po
licijai, pasireiškė riaušės.

PRINCAS APIE VOKIETI
JOS MONARKIJĄ

DETROIT, Mich., rugp. 3. 
— Buvusio Vokietijos uosto 
įpėdinio sūnus, princas Louis 
Ferdinand, kurs yra Fordo

REIKALINGA MOTERIS 

PRIE NAMŲ DARBO

Reikalingas patyrimas 
Atsišaukite:

2452 W. 69th St., Chicago, Dl.

PAGEIDAUJU PUSININKO

dėl bučemės ir grosernės.
Turi būti lietuvis.

2125 W. 24th Street

JOHN B. BORDEN" "
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 lkl 5 

Panedėllo, Seredos lr Pėtrvyčioe
vakarafs 6 Iki 9 

Telefonas CANaI 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPnblic 9600

Pirmoji žemaičių kalba, ar
ia Šimutis, K. Gervilis, P. ša-ž»aua. Skaičius pageidaujama' ba p^ojį lietuviška knygaį 
ltimieras, K. Lobikaitė, J. Juo ne daugiau kaip 20 asm. “Postilla” arba “Sakymai

Senovės Vilnius buvo apsu
ptas mūro siena, kurioje buvo 
keletaR vartų. Dabar tiktai vie 

! tomis randama dar senojo mie
sto siena.

1
Pirm.

Ar Jūs Esate Supančiotas -į

Ir su "suirusiais" nervais — Jaučia- ( 
tės Ir pavargęs — tik pustau Imo- 

Jelgu taip. štaf yra geras tonl- ]
DRAUGAS’

kas. suteikiantis geresnes dienas.

Nuga-fone
yra užvardlnlmas TONIKO. kurj Gy- į 
dytojas Specialistas Išrado, lr kuris 
dabar parduodamas visose valstlny- 
čtose. NUGA-TONE yra kombinacija! 
tam t/krų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organu*. | 
duoda nauja gyvenimą lr energija- j 
Jūs valgysite geriaus, — miegosite! 
saldžiau Tūkstančiams vyrų Ir fno- 
terų tapo pagelbėta. Trisdešimties 
dienų treatmentAe uS vfena Doler),! 
gaukite tikrgJI — garantuotas.

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisinarasl

Naudingas!

Pamokinantis!

SKAITYKITE TR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

kun. Wujko” atspausdinta 
1599 m. Tų knygų parašė kun. Naudingiausias ant žemės

Mykolas Daukša, Varnių ka-jmediR yra kokosinė palmė. Tš 
nauninkas, Betygalos klebonas jos gaunama: valgis, gėrimas,
ir Kražių altarista. Lietuvių 
kalbų kun. Daukša stengėsi 
gražinti, tobulinti. Jis jau bu
vo įvedęs į rašybų ženklus’ no-

pastogė, drabužis, žaislai vie

tinių gyventojų vaikams, įdo

mūs daikteliai turistui, ap

švietimas vietinio gyventojo

ainiams garsams, bet 8 ir 2. palapinei, pasigražinimo prie- 

paliko lenkiškų rašybų. Įmonės (tepalai), neavaiginan-

----------------------------------- t tis ir svaiginantis gėrimai, vl-

Sudėjus Kuršių marių kran- rvė, muilas ir t.t. Visa tai ei

tų su Baltijos jūros krantu, na iš kokosinės palmės.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

n r - 13 k“ . » 
‘F!hi_KĮĘwięzįW’.;:

.MORTGAGE RAKKERS

P. CONRAD
Fotografas 

Atsidarė nuosavų, mo- 
derniftką studio eu Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST «Srd ST. 
Englcvvooil 5840—5883

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers

Seniausias Lietuvis 
. Moveris Chicagoje

7IOO 80. T AIMAN RT. 
7128 80. ROCR«EI,I. ST. 
TH. REPubiic 5088-6051
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Pocahnn- 
taa M. R. S7.00 tonaa .

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave. 

Chlcago, 111.
TEL. RKPTRLIO 8409

Katrie perkate anglie IS 
dralverlų. siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes angila ui mažiau 
Pinfgų.

POPTERVOJAM Ir PENTVOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo 
darbua Darbas pigus Ir užtlkrtn- 
taa 1914 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AVGAIT1M 
1608 8. 50th Are. Cicero. III. 

Tel. lafayette 6719

Z


