
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINIS IR 
TIKYBINES MINTIE8 LIE
TUVIŲ D1EN RASTU* AME
RIKOJE,

LITHUANIAN DAILY F R IEND
No. 188 “Draugas,,J 2334 So. Oakley Avenue, OBlIOAOO, ILLOVOI8 i PENKTADIENIS, RUGPIOCIO-AUGUST 10 D., 1934

3e A 0 O P T ENTBRED AS 8BCOND-CLABS MATTER MARCH »1, I»H. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THB ACT OF MARCH S. t«T»
& A O 0 P T

Telefonas: Canal 7790

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAX< 
LITUI’A N LAN DAILY UI 
AMERICA

METAI-VOL, XVIII

E

5Š.

PREZ. ROOSEVELTAS PASKELBĖ 
ATSIŠAUKIMĄ

Sidabro gabalai turi būt 
pristatyti vyriausybei

DOLERIO VERTE DAR DAUGIAU 
MAŽINAMA

WASHINGTON, rugp. 9. —
Paskelbtas prezidento Roose
velto atsišaukimas ir ekzeku- 
tyvis įsakymas iždo departa
mentui.

Nacionalizuojamas sidabras 
ir šį kartų skiriama didžiau
sia kaina — 50 centų vienai 
uncijai.

Prezidento atsišaukimas y- 
ra paremtas pereito kongreso 
pravestu aktu. Krašto gyven
tojams nurodoma, kad, su kai 
kuriomis išimtimis, visų turi

mų sidabrų (gabalus) 90 dienų 
laikotarpiu perduotų vyriau
sybei ir už jį gaus čertifika- 
tus (banknotus), kfflrič atitiks 
50c. sidabro uncijai. Naciona
lizavimas neliečia sidabrinių 
pinigų ir kitokių sidabrinių 
daiktų.

Sidabro nacionalizavimu šie 
kiama padidinti pinigų apyva
rtą ir tuo keliu padidinti įvai-'kai užpuolė policijų ir sukėlė

GEROS IR BLOGOS NACIŲ LEGIONAS 
FILMOS SUARBOMAS

APIE TAI SKELBIA PADO
RUMO LEGIONO CHI

CAGOS TARYBA

Padorumo legiono Chicagos 
taryba šiaip paskirsto rodo
mas teatruose filmas pradėjus 
šia diena, rugp. 10;

ANTRĄKART NEPASISE
KĖ RASTI ADMIROU 

BYRD
LITTLE AMERICA, pietų 

ašigalis, rugp. 9. — Antrąkart 
nepasisekė ekspedicijai surasti 
admirolo Bvrdo būklę. Suge
do traktorius įvažiavus 23 my
lių tolį ir vos ne vos pajėgta 
grįžti atgal. Pasirengta tretį 
kartų vykti pas admirolų, kurs 
yra už 123 mylių pietų link.

Geros filmos ir lankytinos 
yra šios (Class A): Avalan- 
che, Borneo Beast, Eilmer and 
Elsie, Happy Landing, Myste- 
ry Ranch, The Oil Raider, Our 
Daily Bread, She Was A La- 
dy, The Star Packer, Shofck.

Pakenčiamos, bet nepatarti
nos lankyti (Class B): Tlie 
Blue Danube, Hollywood 
Hoodlum, She Loves Me Not,’ 
Beyond the La\v, The Defense 
Ręsta, Ladies Should Listen, 
Rawhide Mail, The Catspaw.

T 

VOKIETIJOS VYRIAUSYBE
REIŠKIA NUOLANKUMO 

AUSTRIJAI
BERLYNAS, rugp. 9. — 

Bavarijoj suorganizuotas iš 
austrų nacių bėglių legionas 

! kovai prieš Austrijos vyriau
sybę, Vokietijos vyriausybės 
įsakymu suardomas. Regiono 
nariams uždrausta/visokia vei
kla.

HINDENBURGAS PASIRA
ŠĘS PAPENO PAS

KYRIMĄ

EUKARISTINIS
KONGRESAS

I BUENOS AIRES SUT
RAUKS LIGI PUSANTRO 
MILIJONO MALDININKŲ

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 9. — Spalių mėnesi 
čia įvyks XXXII tarptautinis 
Fmkaristinis kongresas, kurs, 
tikimasi, sutrauks iki pusan- j 
tro milijono vizitorių maldi
ninkų.

Kongresan žada atvykti 
daug aukštųjų Bažnyčios pre
latų, kaip tai kardinolų, arki
vyskupų ir vyskupų, iš įvairių 
pasaulio dalių. Lygiai bus 
laukiama atvykstant -r daug 
žymiųjų pasaulininkų katali
kų.

IŠ L. VYČIŲ SEIMO
(“Draugui” telegrama) i pirmininkas Mažeika; vicepir- 

NEW YORK, rugp. 9. — mininkai— Razdvakauskas ir 
Pasibaigė L. Vyčių 22-asls, Onaitis; sekretorė — Paliliū- 
seimas. Kun. Ambotas pakel-1 naitė; iždininkas — Valonis; 
tas garbės nariu. į iždo globėjai — Franklinas ir

Centro valdybon išrinkti: i Brajus. Poshka

NAUJOJI SANTVARKA 

PASILIKS

Taip pareiškė prez. Rooseveltas 
kalbėdamas Green Bay

LENKŲ MINISTERIS RĖČ
KAS PABALTIJY

AREŠTUOTA 69 STREI
KININKAI

BOSTON, Mass., rugp. 9.—
Gregory-Read Wood Heel kom 
panijos fabriko kieme, Mai- 
den, streikuojantieji darbanin-

rioms prekėms kainas. Iš to iš 
eina tas, kad sidabro naciona
lizavimu papiginama dolerio 
vertė, arba, kitais žodžiais, da
roma doleriui infliacija. Vadi
nasi, žmonėms gyvenimas bra
nginamas.

Prez. Rooseveltas mano, kad 
dolerio in/liacija padidins ga
mybą ir pirkimo pajėgą*.

riaušes.

Pasiųsta policijos atsargos 
ir riaušininkus numalšino. 
Areštuota 23 moterys ir 46 
vyrai.

Nepadorios ir katalikams 
draustinos (Class C): Aff
airs of & Geutleipan, Finishing 
Scbool, He WksHer Man, Lit
tle Man What Now?, Men in 
AVhite, Notorjous Būt Nice, 
Riptide, Sisters Under The 
Skin, Such Women Are Dan- 
gerous, Uncertain Lady, Back 
Street, Glamour, Laughing 
Boy, Manhattan Melodrama, 
Nana, Of Human Bondage, 
Sadie McKee, Smarty, The 
Trumpei Bk>ws, Uppėrworld.

AUSTRIJOS KANCLERIS 
IŠVYKO VENGRIJON

VIENA, rugp. 9. — Austri
jos kancleris dr. Schuscbnigg 
išvyko Vengrijon, matyt, ko
kiais nors politiniais sumeti
mais.

Kai kas kalba, kad, rasi, ka
ncleris tarsis su Vengrijos pre-1 
mjeru Goemboes monarkijos 
grąžinimo reikalais. Deja, mo
narkijos grąžinimui yra nepa
lankus Italijos premjeras Mu
solinis.

Austrija ir be to su Vengri
ja turi bendrų reikalų.

HITLERIS KALBĖS į VO
KIEČIŲ TAUTA

BERLYNAS, rugp. 9. — 
Tautos vadas ir reicho kanc
leris Hitleris šio rugpiūčio mė
nesio 17 d. per radijų kalbės 
į vokiečių tautų, kad rugp. 19 
d. per įvyksiantį plebiscitų vi
si gyventojai paremtų jį vi
suose jo žygiuose ir patvirtin
tų konstitucinį priedų.

VOKIETIJOJ AMNESTIJA 
POLITINIAMS KALINIAMS

BERLYNAS, rugp. 9. — 
Kadangi Austrijos vyriausybė 
pripažino Vokietijos skirtų 
specialų atstovą Austrijai Par 
penų geistinu asmeniu, pasta
rasis padavė .spaudai savo pir
mąjį šiuo reij&ki pareiškimų.

Papenas sako,, kad miręs 
prezidentas Hindenburgas lie
pos m. 26 d. prisiuntė jam laiš 
kų, kuriuo jis patvirtino šį jo 
paskyrimų. Hindenburgo laiš
ke tarp kitko pažymėta:

“Siunčiu tamstų reicho dip
lomatiniu atstovu Vienon. Tu
riu vilties, kad tamstai pasi
seks atstatyti normalius ir 
širdingus reicho santykius su 
Austrija, kurios žmonės savo 
kilme mums yra artimi. Tams

BERLYNAS, rugp, 9. 
Pasikeltus Vokietijos viršinin
kui senuoju vokiečių papročiu 
diktatoriaus Hitlerio vyriausy
bė paskelbė amnestijų visai ei- 
liai politinių kalinių.

Tas neliečia sunkiai prieš 
valstybę, arba vyriausybę nu
sikaltusių kalinių.

ILLINOISO RESPUBLIKO
NŲ SUVAŽIAVIMAS

1 ŽUVO, DAUG 
SUŽEISTŲJŲ

KOMUNISTAI DEGINA 
KATALIKŲ MISIJAS

Š ANO H A,PUS, rugp. 9. — 
Prancūzų autoritetai pasiuntė 
karo laivų į Santuao, Koočow 
apylinkėse, kur siaučia komu
nistų plėšikų gaujos, kurios 
puola ir degina prancūzų ka
talikų misijas.

NEW YORK, rugp. 9. — 
Ištiko sprogimas dideliuose 
apartamentiniuose namuose

AUSTRIJA PRIEŠINGA
TAIKAI SU NACIAIS

VIENA, rųgp. 9. — Masi
niam,— apie 50,000 austrų — 
susirinkimui priešais kancle
rio ofisų rūmus naujas Aus
trijos kancleris Kurt Schus- 
chnigg iš balkono kalbėdamas 
pareiškė, kad Austrija yra pa
siryžusi pasilikti nepriklauso
ma ir nedarys taikos su kanc
lerio Dollfusso žudikais.

Austrija pageidauja taikos, 
pareiškė kancleris. Tačiau, ne 
su tais, kurių rankos yra su
teptos Dollfusso krauju.

Po to į tų tūkstantinę minių 
tai tedraugauja ko geriausi i LaH>ejo vicekancleris princas 
mano linkėjimai šioje naujoje ' Jis taip pat,
pasiuntinybėje.” I smerkė nacius žudikus, kurie

Reikia pažymėti, kad tų pa-1 siekia Austrijų įtraukti vergu
si rašytų Hindenburgo laiškų 1 v®n- *

SPRINGFIELD, UI, rugp? 
9. — Illinois valstybės respub
likonų partija turi Čia suva
žiavimų. Aptariama veikla 
prieš ateinančius rudenį rinki
mus. • ' , »

Komunistai grasino užimti 1 
Foočow miestų. Tačiau vyriau ! 
sybės kariuomenė juos atbloš-1 
kė. Tada raudonieji žudikai į

PARODOJE GAISRAS

; Vakar pasaulinėj parodoj 
, turėta gaisras. Sudegė viena 
Fordo pramoninė patalpa.

ORAS

yra padiktavęs kancleris Hit
leris. Pats Papenas savo pa
reiškime pasisako, kad naujon 
vieton jį paskyręs Hitleris ir
šį past&rųjį tituluoja “der 
fuehreru ir reicho kancleriu”. 
Kas įdomiausia, kad pareiški
mo gale, Papenas priduria; 
Heil, Hitlerį (Sveikas, Hitle
rį !)

Pasirodo, kad šiandien jau 
ir žymiausiem* Vokietijos val
stybės vyrama pradeda, 
trukti sveikos’aųmonės.

.—I______

LODZIUJE VYKSTA 
STHEIKAS

GREEN BAY, Wis., rugp. 
9. — Grįždamas į Washingto- 
nų prez. Rooseveltas politiniais 
sumetimais kokiam laikui su
stojo šiame mieste ir pasakė 
prakalbų.

metų
sukaktuves. Kadangi Wiscon- 
sino valstybė turi progresyvų 
senatorių La Follette, kurs ru
denį ir vėl kandidatuoja, tad 
jo paramai prezidentas pasa
kė prakalbų ir podraug daly
vavo miesto ir Wisconsino val
stybės iškilmėse. t

Prezidentas pareiškė, kad 
įvedama kraštan naujoji san-

KAUNAS. — Vokiečių spau 
da praneša iš Varšuvos, kad
liepos 23 d. į Talinu nuvažia-’į Green Bay mini 300 
vęs lenkų ministeris pirminin
kas Beckas tęs su estų vyriau
sybe pasitarimus, kurie buvo 
pradėti Šių metų gegužės mėn.
Varšuvoje, per Seljamos atsi
lankymų. Vokiečių spauda 
savo pranešimuosė iš Varšu
vos pažymi, kad latviai ir es
tai nepaprastai sveikins, jei 
Lenkija parodys Lietuvai tiek
nuolaidumo Vilniaus klausi-! tvarka pasiliks ir senoji nle- 
mu, kad bus galima pasiekti J kuomet nebus grųžinta. Visais 
kompromiso. Tiesa, ir tose ' gyvenimo ruožais turi būt vy- 
vokiečių spaudos iš Varšuvos, kdoma pažanga. Tuo darbu

“Tėvynės fronto” organi
zacija vakar turėjo milžiniškas 
iškilmes Dollfusso atminimui.

suimtas Seimelio rei
kalų ViEDCJAS

KAUNAS. — Teismo tar
dytojas byloje Nemmano ir ki
tų savogistų buvo pasikvietęs 
tardyti Klaipėdos kr. seimelio 
reikalų vedėjų, Leo Boettcher. 
Jis pn tardymo suimtas ir be

Pn' i sųlygų padėtas Bajorų kalėji- 
! man. Boettcher buvo aktingas 
. .Savog veikėjas.

skelbiamose žiniose neparodo
ma, kaip turėtų toks kompro
misas, kuriam Lenkija princi
pe nesipriešintų, atrodyti. 
Esu, Varšuvoje nurodoma, 
kad Lenkija jokiu būdu nesu
tiktų atiduoti be sųlygų Vil
niaus, kaip to reikalauja Lie
tuva. Greičiausia, esu, Lenki
ja sutiktų su tokiu sprendimu, 
kuriuo Vilniaus krašte' būtų 
įsteigtas vadinamas lenkų lie
tuvių kondominiumas, kaip bu 
vo numatyta prieš generolui 
Želigovskiui okupuojant Vil
nių. Spaudos žiniomis, lenkų, 
užsienių reikalų ministeris 
Beckas Pabaltės pakto klausi
niu norįs rodyti vėl daugiau 
aktyvumo ir nepasiduoti vi
siškai prancūzų rusų iniciaty
vai.

Vokiečių laikraščiai jau iš 
anksto pranešė iš Varšuvo*. 
kad Beckas nepasitenkins vien

turi užsiimti ne viena kuri 
žmonių grupė, bet visi gyven
tojai. Visi turi dirbti dėl lai
mingesnio rytojaus ir turėti vi
lties, kad rytojus bus laimin
gesnis. Kur žmonės patys ne
įstengia gelbėtis, vyriausybė 
teiks pagalbų.

AUTOMOBILININKAMS 
SPĄSTAI

East Hazelcrest mieste 
policija turi užstačiusi kilj 
pro ten važiuojantiems 
mobilininkams. Be joki 
greito važiavimo, ari
reikia, nesustojiono kai 
sulaikomi ir taikos tei 
džiami. Tas daroma fmmeti- 
inu, kad tos bausmės joaudo,ja
mos policijos ir taitfis teisėjo 
algoms.

East Hazelcre/t policijos 
tik atsilankymu Estijos sosti-1 viršininkas pašauktas apskri-

IR NAKTIMIS ATIDARYTA nėje Taline, bet, latvių vyriau
sybės kviečiamas, sustos vie-

ties prokuroro ofisan. Norima 
jį patraukti tieson.

(VARAUVA, rugp. 9jį — Lo- 
tekstilininkų gavę pranešimų, 
džiuje sustreikavo apie 5,000 
kad jiems yra mažinamas at- 

Į lyginimas.

CHICAGO IR APYLIN-i MEXICO ClTY, rugp. 9. —

Paskelbta, kad pasaulinė pa Į nai dienai ir Rygoje, 
l odą ir naktimis bus atidaryta 
vizitoriams. Iki šiol parodon 
įėjimai vidunaktį -buvo užda
romi. Dabar vizitoriai ir die
nų ir naktį bus įleidžiami pa
rodon. Tai išreikalavo kai ku
rios parodos koncesijos. Jei

12 PRIGĖRĖ UPEJE

Greenwich mestely. Viena mo pasiskiratė į grupes ir pradė-l vrluauu ik Aribiw-Į 
tenškė žuvo ir daugiau kaip j jo pulti misijas ir šiaip pasi- ’ KE8. — šiandien giedra, vi-, GuanajuatO atjaustas smarko- tas pasirodys nepraktiška, bua 
20 asmenų sužeista. J turinčius gyventojus. 1 dutinė temperatūra ! kas žemės drebėjimas. <rr»žint« senu tvarkagrųžinta sena tvarka.

BALTSTOGE, rugp. 9. — 
Keleivinis autobusas su 16 as
menų nuo vieškelio įsirito Bn- 
go upėn. Išsigelbėjo tik šofe
ris ir 3 keleiviai. 12 asmenų 
prigėrė.

LONDONAS, rugp. 9. — Iš 
Kanados skridę į Bagdadu du 
lakūnai nusileido Anglijoj 
sumažėjus gazolino ištekliui

BERLYNAS, rugp. 9. —- 
Potsdame pastatytas “nežin
omajam darbininkui“ pamin
klas.
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PflENUM KRATOS KAINA: J Amerikos Vulstybėes:
j,, oo l'uaei metų — >>.6o; Trims mėnesiams 

12.00. Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
■feritini era,!*: Metams — >7 00; Pusei’ metų — >4.00.Loptja - .0 8c.

Mtnlbtiuų k.uieis prisiunčiamos parelkalavua 
Bendifeclarbluina Ir korespondentams raštų negrąžina,

t
Mgrašooia tai padaryti Ir ncprtsiunčiama tam tika- 
psilto ženklų.

, ^adaktorfus priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.
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•UBHCRIPTIONS: One Year — >4.00; Slx Months

•— >1.50; Three Months — >2.00; One Month — 71c. 
karope — One Year — >7.00; 81x Months — >4.00; Copy — 03c.

▲dvertisiug in "DRAUGAS" brlngs best results. 
▲dvertialng ratea on appllcatlon.

••DRAUGAS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago
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DIENOS KLAUSIMAI

AR PRANCŪZŲ LENKŲ RYMAI 

TRŪKSTA?

.Toliau l’Oeuvre ražo: “Mūsų tur lutomis 
informacijomis, Barthou pirmą kartą kalbė
josi su Lenkijos ambasadoriumi gana tikslia 
kalba, iž tikrųjų, kud ir kažin kaip mes bū* 
tume palankūs savo bičiuliams lenkams, mes 
esame priversti pastebėti, kad visose pasau
lio sostinėse, išskyrus Londonu, prancūzai ap- 
gailestaudami turi konžtatuoti, kad jiems te
nka susidurti su prancūzams priešingais len 
kų žaidimais... Tiek Praboje, tiek Bukarešte, 
tiek Belgrade ir Budapešte arba Romoje; ii 
šiandie tokiu rimtu momentu, kaip atrodo, 
Varšuva užsispyrus remia savo pečiais vo
kiečių žaidimų, tuo tarpu kai Italija, linkusi 
klausyti anglų vyriausybės patarimų, ir ne
atsižvelgdama j savo pačios planus, princi
pe pritaria Rytų Locarno. Mūsų žiniomis, le
nkų: pozicija smarkiai paveikusi Paryžiaus 
gerai informuotus sluoksnius. Tuose sluoks
niuose ta proga pareiškiama, kad jei tokia 
pozicija ir toliau būti) palaikoma, tai Pran
cūzija turėtų kurių dienų iškelti klausimų,
ar jai yra reikalo palaikyti tokia gana im- 
peratyviška forma ir tokios didelės atsauo-

Kaji. F. Kemėšis

Mūsų Kalba Amerikoje
kad nusipiano, jog nelabai ga- tiniu — arba kalbos klausimu, 
lės suprasti, kų svečiai paša-; Mokėti tik vienų kalbų, urba 
kos. Nebėra kalbos — nebėru dur išmokti kitos ir trečios 
ir lysių. Jeigu jaunieji gerai kalbos — tai juk ne nuo kaž-

į Tęsiny s)

2. Kalba — dvasinės kūrybc< 
priemonė

3. Kalba — tautos nemarumo 
apsauga ir laidas

Tauta gyva patol, pakol gy-

kalbos pramoktų — jie vieni 
pripildytų svetaines, nes Lie

kokios evoliucijos, o nuo pa
ties' žmogaus noro ir pasiry-

tuvoj'žinonių kalbos jiems bū- žimo paeina. Taip lygiai ir tau 
tų ir suprantamos ir malonios, tai: gyvenimų ar mirtį, prog-

Politinis gyvenimas Europoje virte ver
da. Ten plačiai kalbama ir rašoma apie įvai
riausias tautų politines kombinacijas. Didelę 
sensacijų savo laiku sukėlė vokiečių lenkų 
ausitarimas ir sudarymas tokios sutarties, 
Kokios mažai kas galėjo tikėtis. Po jo pra
dėta daryti spėliojimų, kas atsitiks su pran
cūzų lenkų santykiais, kurie neabejotinai bu
vo geri. Prancūzai už lenkus užtardavo, jiems 
padėdavo. Jei ne prancūzų pagalba, kažin 
ar anais metais bolševikai nebūt užėmę Var
šuvą ir tada nebūt buvę vadinamojo “Vislos 
stebuklo”.

Visai natūralu, kad po to, kui lenkai su
darė sutartį su vokiečiais, jų santykiai su 
prancūzais pasidarė ne tik nenuoširdūs, bet 
gerokai apardyti.

kalba. Tautos žūdavo Pamiršusi kalbų, jaunoji išei-Į resų ur merdėjimų, gerovę ar 
luvo jų kulba.

Žuvo etruskai, žuvo keltai, žu-

Įvairiais būdais gali reikš- va ^os . ........ , .. , , •• *•
tadu, kada žūdavo jų kalba, vių karta nebegales pasekti, skurdų — ji pati sau pasiren- 

nerūpės ku.
tis tautos dvasinė kūryba: ir 
religijos - dorovės srityje, ir 
mokslo - meno bei literatūros 
srityje, ir materijalinės kultū
ros srityje. Tačiau tik plasti 
kos meno ir muzikos kulba y- 
ra tarptautinė; visos gi kitos 
kūrybos sritys neapseina be 
r avo tautinės kalbos ir tik per 
jų gali sukurti perlus. Ir mo
kslo vyrai ir pamokslininkai, 
ir literatai - poetai ir artis
tai, ir auklėtojai — negali a- 
psieiti be gero savo kalbos 
pažinojimo, nes jos nežinoda-

mybės mūsų kraštui kai kuriuos 1921 m. su-|mi> arba jie nieko didelio ne. 
sitarnuus... ■ sukurSj arba bus priversti ku-

“Labai gerai suprantama, rašo toliau 
prancūzų laikraštis, kad Lenkija galvoja, jog 
ji neturės tiesioginės naudos iš tos taikos po
litikos, kad ji nori ir toliau kaip galint dau
giau ištraukti naudos paeiliui naudodamasi 
savo jėga Vokietijos ir Rusijos atžvilgiu, kad 
ji įsivaizduoja, jog koridoriaus klausiniu pri
vertė nusileisti Reichų ir jog ji jaučiasi už 
jį stipresnė, pagaliau, kad ji nori varyti grie-

lietuvių literatūros,
vo mūsų prūsui, sudavei, juo- jiems ir atlunkyti Lietuvų, nesi Taip lygiai ir mūsų išeiviai: 
dvyžiai. Žuvo dėlto, kad atsi- nuo to žygio sulaikys kalbos norės — bus gyvi, nenorės — 
žadėjo savo kalbos. Neprašu nemokėjimas. Nebus galima ii išnyks ir paskęs. Ne evoliu-

rti svetimomis kalbomis. Mū
sų Mickevičiai, Baltrušaičiai, 
Milašiui’ turtino lenkų, rusų, 
prancūzų literatūras. Tačiau 
jeigu jų kūrybos laikotarpiu 
lietuvių kalba ir jos dvasia 
būtų buvusi jiems gerai žino
ma, jų kūryba būtų buvusi 
daug kilnesnė ir subtelinges- 
nė. Daug mūsų talentų ir gožtai “lenkiškų” politikų. Aišku, ji turi lais 

vas rankas taip elgtis, jei ji mano, kad tai' nijų amžių bėgyje krovė žie- 
jai naudinga, bet tada ji neturi žiūrėti kaip!dus svetimoms kultūroms. Dėl

to pasidarė taip, kad mūsų 
tauta jiasauliui dar ir dabar 
tebėra nežinoma, lr dėlto lie-!

Laikraščio l’Oeuvre politinis redaktorius 
ponia G. Taboras to laikraščio liepos 15 d. 
numeryje atpasakojo šitokį gana dramatinį, 
Prancūzijos užsienių reikaląjuinisterio Bar
thou pasikalbėjimų su Lenkijos ambasado
rium Paryžiuje Chlapovskiu. Laikraštis ra
šo: “Savo atsisakyme, kurį Reichas nori pa- 
btatyti prioš Prancūzijos taikos organizavi
mo politikų, Vokietijų, kaip mums atrodo, iš 
niekur kitur negali tikėtis paramos, kaip tik 
iŠ Lenkijos, kuri taip pat, kaip mes esame 
Šioj<« vietoje, šiandien išsisukinėja nuo Rytų 
Locarno. Jos ambasadorius p. Chlapovskis 
vakar pasimatė su p. Barthou. Mes, rodos, 
žinome, kad jis Barthou atnešė Varšuvos at
sakymų, kuris nėra toks geras, kaip oficio
zas Gazeta Polska išdėstė tų patį rytų, kai
po maršalo (Pilsudskio) pažiūrų į Rytų Lo
carno, būtent, kad bet koks nutarimas būtų 
per ankstyvas ir kad reikia gerai išsiaiškin
ti prievoles, kurių tektų prisiimti kiekvienam 
kraštui, lygiai kaip ir naudų, kuri iš to ga
lėtų būti ir t.t. ir t.t.” *

į blogų dalykų, kad kai kurie gerai informuo
ti sluoksniai pradeda dėl to reikšti nepasi
tenkinimo, kaip tai parodo Paryžiaus pavyz
dys. Vadinasi, matyti, kad jei atostogos ne
sulėtins Europos diplomatinių Žaidimų, tai jųjsav0 žodžio. Kų mūsų genijai 
interesas ir plėtojimasis turės eiti pagreitin
tu tempu artimomis savaitėmis”. '

RESPUBLIKONAI ORGANIZUOJASI

tuvis dar nėra taręs pasauliui .

vo jų kraujas. Jisai įsiliejo ; 
svetimas tautas ir buvo jų 
asimiliuotas. Bet iš tų tautų 
istorijai liko tik vardas. Būtu 
žuvusi ir visu lietuvių tauta, 
jeigu mūsų motinos nebūtų iš 
saugojusios šiaudinėse pasto
gėse savo gimtosios kalbos.

Mūsų tauta bus gyva patol, 
pakol bus gyvu lietuvių kal
bu. Gali jų ištikti naujos dide
lės nelaimės, gali užeiti nau 
jos baisios audros. Tauta nu
galės tas audras^ir nelaimes 
ir išliks, jeigu tik bus gyva 
jos kalba.

Argi milijonas Amerikos lic 
tuvių atsižadės savo tautinės 

j gyvybės? Ar jie pamirš savo1 
tėvų kalbų?

4. Kalba — gyvasai tautos 

savitarpio ryšys

Bendra kalba padaro tautų 
viena didžiule šeima, kurios 
nariai dalinasi lengvai savo 
mintimis ir jausmais. Kiekvie
nas naujas galingas žodis, kie-

susirašinėti, nes Lietuvoje tik 
kai kurie supras anglų kalbų 

Taigi savitarpiems tautos 
ryšiams palaikyti — sava ka
lba yra būtiniausias įrankis.

cija juos paskandins, bet jie 
patys pasiskandins.

O jei pasirinks gyvybės ke
lių — gulė* drųsiai dalyti nau 
jas teorijas* kad teisingai su
prasta amerikonizacija netik 
nesipriešina, bet net ir reika
lauja savo tėvų kalbos gero 
mokėjimo ir kad tikroji gyve
nimo evoliucija veda prie to, 
kad Amerikos ateivių jauno
sios kartos ne vien anglų kal
bų mokėtų, bet būtinai dar ir 
kurių kitų, geriausiai gi — 
savo tėvų kalbų. Tačiau eiki
me jau prie svarbiausio klau
sinio :

2. Kaip, kuriomis priemonė
mis mes čia savo kalbą, 

galėsime išlaikyti? 

a) Motinų pradžia. Liet u v y-

r

Henri V dar d Frenčo

JAMAUDAS
(Iš gyvenimo dykumoje)

(Tęsinys)
.Skelbime buvo žadama didelis atly

giu opas tam, kas suteiks kokių nors ži
nių \pie buvimo vietų vieno baisaus nu
šilti I filio, kuris, unot gandų, atėjo į tų 
vietovę

Paskui, sekė to žmogaus paviršiaus 
aprašymas ir išvardinta tie vardai, ku
riais jis buvo žinomas. Tų vardų tarpe 
buvu u ■. iii-bi- AImIuI llasanas.

Kai Jamaudas išgirdo tų vardų, jis 
vu- .-usilaikė imsuiikęs ir, sustojęs, j»a- 
laukė, kol vi a vilkstinė ntlėjo toli pir
myn

/Jam nė kiek nebuvo neramu, kad jis 
pa-diko vienas, ir mintis apie tai, kaip 
jis gyvens, net neatėjo jam j galvų. Jis 
buvo įsitikinęs, kad kuomet jis panorės 
valgyti, tai atsiras koks nors būdas rasti 
maistą, n buvo nuoširdžiai nudžiugęs, kad 
likimas atvedė jį į tų pačią vietų, kur

Jungtinių Valstybių politinėse sferose 
pradeda daugiau gyvumo atsirasti. Mat, už 
kelių mėnesių bus rinkimai. Respublikonų pa
rtija visu frontu organizuojasi, stato progra
mų ir visu frontu žada atakuoti demokratus 
ir jų krašto gerovės gaivinimo planų. Vienu 
iš obalsių respublikonai žada pasirinkti: grą
žint šio krašto idealus.

Tačiau kažin ar daug kų respublikonai 
laimės. Neseni dar tie laikai, kada jie kraš
tų valdė ir privedė jį prie ekonominio krizio. 
Žmonės tai dar gerai atsimena. Dėl to ne 
taip jau greit puls ant jų meškerės. Mūsų 
manymu, nežiūrint ir didžiausios agitacijos, 
respublikonai tuo tarpu nedaug teturi pro
gos laimėti.

buvo Abdul - llasanas. 'Tai kų gi jam da- i 
bar daryti ir nuo ko pradėti? Jis norė- 1 
jo apgalvoti tų klausimų, liet jo mintys 
nuolat buvo trukdomos. Jį stumdė ir spau
dė minioje, iš visų pusių buvo girdimas 
balsų gaudesys, ir jam kiekvienų valan
dėlę teko šalintis tai nuo žmonių, tai 
nuo kažin kokių keistų daiktų, kurie 
važinėjosi ant ratų. Galvoti tokiame sų- 
miŠyje buvo tiesiai negalima, ir todėl jis 
pasuko į pačių pirmųjų šoninę gatvę lt 
nuėjo vis toliau ir toliau siauručiais, tuš
čiais skersgatviais.

Jamaudas žinojo, kad Abdul - Hasa- 
nas tuo metu buvo mieste, bet jis drauge 
buvo įsitikinęs, kud kai tik jis perskaitys 
vienų iš iškabintų skelbimų, tai, nevilkin
damas nė valandėlės, išeis iš čia. Ir jis, 
žinoma, pasistengs išeiti, kaip galima to
liau. O, tokiu atvėju, vaikas nebegalės jo 
matyti, ir jis nebeturės jau jokios vilties 
suieškoti savo motinų. Reikėjo veikti, ir 
veikti, kaip galima greičiau. Bet štai čia 
ir buvo apsunkinimas, nes jis visai neži
nojo, kų jam daryti. Jis padarė visa, kų 
galėjo, ir, atėjęs čionai, tikėjosi, kad jam 
bus labai lengva rasti Umdą. Bet jis su
klydo. Tas didžiuli- pajūrinis miestas bu

tarė kitomis kalbomis — tas 
nėra mūsų.

Bet negi visada taip bus. 
Tauta jau Susirado save ir i- 
Dia kurti savitus kūrinius, ku
rie tik ir užkariaus jai vietų 
kultūringų tautų tarpe.

Kokia neapsakoma nelaimė 
būtų mūsų tautai 
trečia mūsų tautos 
venanti Amerikoje, būtų at 
kirsta nuo tos kūrybos, jeigu 
Amerikos lietuviai, pamiršę 
savo tėvų kalbų, nebegalėtų 
savo tautos kūrybos pasekti ir 
patys betarpiai joje dalyvau
ti. Jų įdėlis į mūsų tautos kū
rybą bus būtinas ir begalo 
brangintinas, nes jis atvaiz
duos naujojo pasaulio kultū
ros idealus, su kuriais jie bus 
sutapę.

III. Praktiškoji klausimo 

pusė

Gana teorijos. Eikim prie 
praktikos. Visųpirma pažiūrė
kime,

1. Ar galima čia lietuvių

kalbą išlaikyti?
Yra nemaža mūsiškių, kurie) 

nusižiūrėję, kaip lengvai kitų 
tautų ateiviai pamiršta čia 
savo kalbų (pav. vokiečiai, kai 
kurie slavui), bailios širdies 
būdami ir kovoti nenorėdami, 
išanksto nusitaria pusiduoti 
nutautinimo bangai ii plaukti, J keį prad£j^ jr pagrindus turi 
kui vėjas pučia ir kur van- padėti ne kas kitas, kaip lie

tuvė motina. Savo tautos dva
sių ir kalbų vaikutis turi gau- 

| ti kartu su motinos pienu. Lai 
kiekviena jauna išeivijos mo
tina atsimena, kaip jų supė - 
liūliavo jos motinėlė, kokių 
dainužę dainavo, kokias pa-

įr
duo neša. Tam pateisinti susi
daro net t. v. evoliucijos teo
rija, kad girdi, kovok neko 
vok, priešinkis nesipriešink, 
vis viena gyvenimo bangos ne

Iena naujai blykstelėjusi s„|aikvsL Xulaato kit: nutau.
mintis randa atbalsio visų tau 
liečiu mintyse ir širdyse ir

tės ir lietuviai. Veikius abso-
tuo būdu Vis,) taut» gaivina, *!“, 1?"^ evoll"clJ°1'| sakas sekė, kokiais žodeliais 

1 b ’ dėsnis, ir butų visai nepro-
ūgdo ir stiprina.

•" j-4 • "r x r J* -V- K* ' fz** *
Tarp Lietuvos ir jos išeivių 

nedaugiausia ryšių esama. Jų 
galėtų ir turėtų būti daugiau 
ir stipresnių. Tačiau ir tiek, 
kiek jų yra, yra tik dėlto, kad

ir
tingu jani priešintis.

Visų pirma — ne visi nu
tauto ir anaiptol ne visi atei
viai ruošiasi į tautinę mirti. 
Gyvi yra lenkai, gyvi prancū
zai. Pastaraisiais laikais la-

i, jeigu net | Amerikos lietuviai tebevartoja ,)ai fUskato koyoti u- ,autin„ 
08 dalis, gy lietuvi,, kalb,. Per vertėjus - Tai

jau sunku būtų susikalbėti, nes 
ir geras vertėjas visa ko per
duoti tobulai nesugeba.

Kada atvažiuoja Amerikon

gyvybę 
viena. O antra

ramino -jų verkiančių, kaip 
davė pirmąjį supratimų apie 
gerąjį Dievulį, kaip mokė Jį 
garbinti. Visa tai juk nulėmė 
mūsų jaunosios motutės lietu
vybę. Lai tų pat ir jos jauno
sios lietuvės motinėlės — ir 
jos tuo padės tvirčiausį pagri
ndą mūsų čia tautiniam išli

kas gi yra kiniui.
b) Bažnyčia ir mokykla.

Greitai vaikutį pagaus Ame
rikos gyvenimas. Gatvė, kai
myno vaikai bus pirmieji jo

iš esmės toji nutautinimo evo
liucija? Ar ji veikia šalia žmo 
nių ir virš jų? Ar ji rašo 

svečiai iš Lietuvos, kai kurio-, jiems savo geležinius įstaty-
se kolonijose į svečių prakai- mus, kurių negalima nevykin- į mokytojai. Čia jisai pirmusyk 
bas ateina tik senesnieji lietu- ti? Ar, priešingai, šiokių ar pajus gyvenimo tempų, prisi- 
viai: jaunimo nebematyti. Kų tokių evoliucijų sudaro ir klausys Amerikos kalbos. Gal 
gi tai reiškia ? Reiškia tai, kad nustato patys žmonės? Nėra anglų kalba net pasidarys jam 
tarp tų jaunųjų ir Lietuvos abejonės, kad taip. Žmonės pa lengvesnė ir suprantamesnė, 
ryšiai jau baigia nutrukti. Jie t/s nustato savo santykių evo- Tačiau pirmoji motinos kalba 
neateina į prakalbas juk dėlto, i liueijos kelius. Taip yra ir tau (Tęsinys 3 pusl.)

vo visai nepanašus į mažų miestelį prie 
jų miestelio, kur per vienų minutę buvo 
galima surasti, kų tik nori.

Skersgatvis, kuriuo ėjo Jamaudas, bu
vo taip siauras, kad, jeigu jis būtų išskė
tęs tankas, tai būtų galėjęs beveik pa
liesti namų sienas. O namai buvo taip 
aukšti ir stovėjo taip arti, kad saulė nie
kuomet nepažvelgdavo į tų šaltų, drėgnų, 
slydų grindinį, taip nepanašų į dykumos 
karštų smėlį. Jamaudas pirmą kartų gy
venime matė tokį didelį miestų, bet, užim
tas savo minčių, nekreipė dėmesio į tai, 
kas buvo aplink jį.

Staiga kažin koks skarmalius žmogus 
vos nenuvertė jį nuo kojų, pastūmęs pri 
pildytu vandens ožkos kailin, kuris ka 
bėjo jam ant peties. Jamaudas su apmau
du atsisuko, bet užmiršo apmaudų, pama
tęs kailį su vandefliu.

Arabas iš vaikystės pratinasi kunt 
riai pakęsti troškulį, ir Jamaudus, eida
mas su vilkstine ir žinodamas, kaip sau
goja vandenį dykumoje, prašė gerti tik 
tuomet, kai troškulys .jau perdaug stip
riai kamavo jį, t. y. nedaugiau kaip dų 
kartus paroje, nežiūrint deginančios ir 
kepinančios saulės.

Dabar, atsiminęs, kad jis mieste, kur 
kaip žino kiekvienas arabų vaikas, van
dens pakanka, ir pamatęs kailį su vande
niu, Jamaudas pajuto, kad jis labai nori 
gerti, ir suriko jo sutiktam žmogui, kad 
jis duotų jam atsigerti.

Šis buvo netoli ir išgirdo jo halsų, 
bet, nekreipdamas į jį dėmesio, greitai 
ėjo pirmyn. Toks elgesys, nevertas arabo, 
statantį tuip aukštui svetingumų, suerzi
no vaikų. Jis nubėgo paskui vandens ne
šėjų, pavijo jį, pagriebė už juostos ir su
riko: " .

— Vandens! Vandens! Alacho vardan, 
duok man vandens!

Vandens sumurmėjo kužin kokį keiks
mų, bet sustojo ir, paėmęs indelį, pada
rytų iš moliūgo, pripildė jį vandens ir 
padavė vaikui.

Jamaudas, kaip duro paprastai visi 
arabai, atvertė gaivą, pakėlė indelį, kiek 
galėjo aukščiau, ir ėmė lieti vandenį į 
atvirų burnų.

Stovėdamas tokioje būklėje, jis matė 
pusiau uždengtų galvos dangalu vandens 
nešėjo veidų, ir jo akys sužiuro į randų, 
kuris buvo jam ant skruosto, — visiškai

toks pat randas, kaip buvo ant veido mau
rui, pirkusiam vaisius iš jo motinos.

Vaikas buvo tiek susilaikąs, kad nie
ku neišdavė savo nuostabos ir gėrė to
liau. ištuštinęs indelį, jis sušnibždėjo pa
dėkų ne pagirdžiusiam jį žmogui, o Ala
chui, kaip arabų priimta, ir vandens ne
šėjas, ištraukęs iš jo indelį, greitai nuėjo 
pirmyn.

Jamaudas stovėjo ir su išgąsčiu žiū
rėjo jam iš paskos. Bet po valandėlės jis 
atsipeikėjo ir suprato, kad Abdul - Hava
nos, persivilkęs vandens nešėjo drapano
mis, stengėsi dingti iš miesto. Tur būt, 
jis perskaitė vienų iš iškabintų skelbimų 
ir norėjo išsigelbėti pabėgdamas. Arabai 
negerai žiūri į baltuosius žmones, ir, jei
gu tai būtų ne Abdul - llasanas, o kus 
nors kitus, Jamaudas, kaip ir kiekvienas 
iš jo tėvynainių, pasistengtų suteikti jam 
galimybę pasislėpti. Bet Abdul - llasanas 
turėjo pasilikti čia iki to laikrt, kol jis 
ras savo motinų, ir todėl jo negalima bu
vo paleisti iš akiračio. Jamaudus savo 
spindinčiomis akimis sužiūru į nueinantį 
vergų pirklį ir puolė bėgti paskui jį.

(Daugiau bus)
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LIETUVIŠKI SPARNAI PO EUROPI
Birželio 25 dieną Lietuvos kad Lietuvos lakūnai daug pa- 

aro aviacijos trijų lėktuvų darė Lietuvos vardo iškėlimui, 
skadrilė, vadovaujama patiesi Skrisdami aplink Europų, 
Aviacijos viršininko, žinomo Lietuvos lakūnai aplankė avi- 
ietuviškų lėktuvų konstrukto-' ncijos dirbtuves, fabrikus, pa
gaus, pulk. inžin. A. Gustai- viešėjo pas daugelį žymių tų 
;io, išskrido trijų su puse sa- kraštų žmonių. Jie buvo pri- 
raitės kelionei po Europos va-i imti, be kitų, dar Uelso prin- 
stybių sostines. Eskadrilė ap-' co, Musolinį, Vorošilovo ir

f

anke, kaip buvo numatyta, kitų kraštų vadovaujančių
itokholmą, Kopenhagą, Ams- žmonių. Pasirodo, kad dauge- 
erdamą, Briuselį, Londoną, lis jų apie Lietuvą nemažai 
aryžių, Marselį, Romą, Milą-1 žino. Ypač daug apie Lietuvą 

tą, Udinę, Vieną, Prabą, Bu- j žino Musolinį, kuriam lakūnai 
apeštą, Bukareštą, Kijevą, įteikė Lietuvos vaizdų albu- 
(askvą ir liepos 19 dieną lai- mą. Jis žino, palyginti, net to- 
uingai sugrįžo į Kauną. kį dalyką, kad naujoje Lietu-

Per vis,' eskadrilės skridi- vos /ibius yra
, .. - i įrašytas, kaipo Lietuvos sos-io laiką oras pasitaikė geras . _ ’

todėl lengvino skridimo są- 
ygąs. Visuose kraštuose lie- 
uviai lakūnai buvo labai iš- 
ilmingai ir nuoširdžiai suti

Lietuvos lakūnų kelionė po 
Europą pasisakė labai gerai. 
Jų kelionė buvo pigi priemo

ka augusių ir nesenai iš Lie
tuvos atvykusių tokių, kurie 
gana gerai lietuvių kalbą mo
ka ir galėtų vaikus lietuviškai 
pamokyti.

Tam reikalui reikalingas tik 
geras susiorganizavimas. Di
desnės kolonijos turėtų laiky
ti save atsakomingomis ne tik 
už savo kolonijos tinkamą lie
tuvišką vaikų išmokslinimą, 
bet ir už tos apylinkės jau
nuosius. Jeigu mažosios kolo
nijos nerodytų tuo reikalu ini
ciatyvos, tai didžiosios kolo
nijos turėtų pasitengti tą ini
ciatyvą sužadinti ir, jai pasi
reiškus, kuo galima padėti ti
kslą atsiekti. Visuotinas ©bal
sis turėtų būti, kad neišaugtų 
Amerikoje nei vienas lietuvių 
vaikas, kurs nemokėtų gerai 
lietuviškai. .

SIGNATARAI DAVĖ VO
KIEČIAMS PER NOSĮ

• ■ - I - ■
Kai Klaipėdos krašto gube

rnatorius atstatė Šreiberio va
dovaujamą direktoriją už prie
švalstybinį veikimą, ir, kai 
naujoji Martyno Reizgio dire
ktorija pradėjo vykdyti to 
krašto statuto nuostatus, vo
kiečiai čia įžiūrėjo tariamą 
Klaipėdos krašto statuto lau
žymą ir pasiskundė signata
rams — Anglijai, Prancūzijai, 
Italijai ir Japonijai. Mat, šios 
valstybės vadinasi signatarinė
mis todėl, kad jos pasirašė 
Klaipėdos krašto statutą ir 
pasižadėjo jo vykdymą prižiū
rėti.

Savo skunde vokiečiai nuro
dė, kad Lietuva taip elgdamą- 
si Klaipėdos krašte, netik su
laužė to krašto statutą, bet Ir 
1932 metų ITaagos teismo spre

voje turi savo atstovus iš ku- atsidarė nei viena panašaus ti
riu gauna betarpiškai ir tei- po nr atitinkamo mokslo mo- 
singas žinias apie padėtį Klai- kykla. Kodėl jos užsidarė, y- 
pėdos krašte. Jeigu Lietuva ra visiems aišku. Tai labai su-
sulaužytų Klaipėdos krašto sta nkiai Lenkiją spaudžiančio*
tūtą ar Haagos teismo sprtn- ekonominės krizės pasėkos, 
dimą, tai signatarai šiai klai i Vilniuje mokyklinio amžiau? 
dai atitaisyti, darytų žygių ir vaikų skaičius kasmet tūksta- 
vokiečių neprašomi. Tačiau da nčiais didėja. Atrodo, kad tuo 
bar Lietuva elgiasi teisingai atveju mokyklos turėtų neuž- 
ir teisėtai, ir negali leisti, kad, sidaryti, bet reikėtų jas nau
jos valdomoje teritorijoje bū- Į jas steigti. Iš visko matyti, 
tų varomas priešvalstybinis kad Vilniaus kraštą dabar be 
darbas. Ypač griežtai į vokie-
čių skundą atsakė Prancūzija 
ir Anglija.

Tokiu būdu, norėdami daug 
laimėti, vokiečiui gavo skau
džiai per nosį. Tai gera jiems 
painoka ateityje, kad nereikia 
perdaug kištis į kitos valsty
bės vidaus reikalus.

klų, turėtų leisti privačiom 
Švietimo draugijoms steigti 
savas mokyklas, tačiau nauji 
leidimai taip pat neduodami, 
nes ir turimi yra atimami.

Tsb.

d) Laikraščiai ir knygos. Di
desniuose lietuvių apgyven-

ti bei priimti? Vis, valsty- n5 dideliai propagandai. Jie tuose miestuose turi būti ge-
fe aviatoriai ir kiti karo j T18Ur P^rčzdavo, kad nors raį sutvarkytos ir tinkamai ‘

1, žinovai labai domėjo-1 Lietura ir maža ™lsW. te
lk. Gustaičio koustruktuo 5iau » yra tvirtai Pasir>'Jttsl 

gyventi bei visomis išgalėmis

NYKSTA VILNIAUS KRA
ŠTO ŠVIETIMAS

lais lėktuvais, “Anbo” ketvi
rtuoju. Kai kur, pav. Pary
žiuje, Romoje, Vienoje, Pra 
lioje lietuviai lakūnai buvo 
laip iškilmingai sutikti ir pri
imti, kaip kad retai priima
mi didžiųjų valstybių atstovai.

Skrisdami po Europą, Lie- 
Įuvos lakūnai visur kėlė jos 
I ardą bei garbę. Daug kur la
gūnų skridimo metu, Lietuva 
iiuvo nepaprastas susidomėji- 
|nas. Vienas žymus prancūzų

sunkiai atkovotą nepriklauso
mybę apsaugoti.

Iš viso lietuviška eskadrilė 
nuskrido apie 10,000 kilometrų 
ir lakūnai ore išbuvo 42 va
landas. Žinoma, tokį maršru
tą jie galėjo apskristi per 4 
dienas. Tačiau jų kelionės tik
slas nebuvo darytas rekordi
niu žygiu, o propaguoti savąjį 
kraštą, savo karo aviaciją.

Sugrįžusiems į Kauną, laku 
nai buvo iškilmingai sutikti 
apie 10,000 žmonių, tarp ku-

, T. . i-,.,., žinios buvo melagingos ir sig-vedamos Lietuvos laikraščių ir k • . . . w .v , .. t • y , ? i natarams, taip pat nemažaižurnalų agentūros. Ligšiol to- v. . \_5., . ._ . . žinantiems apie Klaipėdos kra-kių agentūrų pareigas ėjo vi-' , .- . / . A . .štą, iš karto pasirodė neteisi-

mogus pulk. Gustaičiui, jam
tskridls į Paryžių, pasakė: I Tįų ministeris pirmininkas, ki- 
vakar apie Lietuvą aš nieko' ti vyriausybės nariai, karo va- 
ežinojau, o šiandien jau ži-1 dovybė, svetimų valstybių ka- 

labai daug”. Tai rodo, Iro atstovai ir diplomatai. Tsb.iau

sa eilė lietuviškų klebonijų. 
Tačiau juk lengva suprasti,! 
kad negalima apsunkinti gerb. I 
kunigus tokiu agentavimu, nes 
juk jie ir taip net perdaug 
apkrauti darbais. Be to tokios 
agentūros tik tuomet turės pa
sisekimą, jeigu jos bus veda
mos biznio pagrindais. Svar
bu tik išplatinti ir įskiepyti 
visiems išeiviams principą, 
kad, nenorint nutolti nuo Lie
tuvos gyvenimo, nuo lietuvių 
kalbos ir dvasios, — reikia

ngos.
Į šitą vokiečių skundą sig

natarai atsakė, kad jie Lietu-

tinis. Tik reikia jį privesti 
prie tų lietuviškos literatūros 
šaltinių. Kiekvienas sėkmingas 
lietuviškos perijodikos ir li
teratūros platintojas bus netik 
vykęs biznierius, bet taip pat 
atliks labai svarbią tautinę 
misiją.

Į e) Kalbos praktika. Visi ži-
greta Amerikoje išeinančių lie nome, kad norint kurią kalbą 
tuviškų laikraščių, dar imti ir gerai mokėti ir ją lengvai va- 
skaityti bent vieną ir Lietu-} rtoti, jokiu būdu neužtenka 
voje išeinantį laikraštį ar žur- 5 mokytis jos tik iš knygų ir

iiOII VAIDA AAACDIVHICikalbos vart°3imjr — tai visos 
UOU * ALDA AmEniKUJL jos bent prįncipaliai galės bū

ti lietuvių kalbos ir lietuvių 
dvasios sargyboje.

(Tęsinys iš 2 dusI.1 
|am nebeišnyks iš atminties, 
letrukus paims jį į savo glo- 
»ą parapijos mokykla, o per 
ią ir jo dvasios motina — Ba
žnyčia. Lietuviškoj mokykloj 
jisai jau gaus lietuvišką mok- 
|lą' iš lietuviškų knygų.

Lietuviškoji parapijinė mo
kykla turi tinkamai paruošti 
jauną žmogų Amerikos gyve
nimui, arba bent duoti tam pa 
ruošiniui rimtą pradžią ir pa- 
jnatą. Tačiau tik toji parapi
jinė mokykla atsieks pilnai 
kavo tikslą ir bus verta dide
lio tėvų pasiaukojimo, kuri, be 
pisų anglų kalba duodamų mo

dų, dar išmokins gerai lie-
iškai kalbėti, skaityti, ra-Į

c) Kursai. Ne visos lietuvių 
kolonijos, net ne visos lietu
vių parapijos bus tiek laimin- 
gos, kad trumpu laiku įsitai
sytų savo lietuvišką mokyk
lą'. Tada mokyklą turės atsto
ti lietuviški kursai. Kiekvie
na kad ir mažiausia lietuvių 
kolonijėlė turėtų būtinai pa
rūpinti savo vaikučiams lie
tuviškąjį mokslą. Mokytojui 
tokiems kursams galima ir 
reikia surasti. Auga lietuvai
čių seserų vienuolių skaičius. 
Jų daugelis sutiks padirbėti ir 
savo liuosuoju laiku: šeštadie
niais ir sekmadieniais, o gal 
net ir vasaros atostogų metu, 
kur būtų tinkamos apsigyve
nimo sąlygos. Be to didesniuo-— o taip pat duos pa-1

Skaniai žinių iŠ Lietuvos ia- w lie‘nvi’ "Plentuose mie- 
ori jos ir geografijos. ' stuose yra jaunimo tarpe ir

nalą.

Jau minėtos agentūros tu
rėtų platinti ne tik laikraščius 
ir žurnalus, bet ir Lietuvoje 
spausdinamas knygas. Lietu
voje labai ryškus yra knygos 
alkia. Nebedaug tenai liko žmo 
nių nemėgstančių ir nemokan
čių skaityti. Nors gana vargi
ngai gyvendama Lietuva iš
leidžia kas met naujų apie 
1000 knygų skaičiuje apie 2,- 
000,000 egzempliorių. Gal ne 
visos jos Amerikos lietuviams 
būtų įdomios ir naudingos. 
Tačiau daug išeina ir tokių 
knygų, kurias drąsiai jau ga
lima būtų statyti tarp rinkti
nių pasaulinės literatūros vei
kalų. Išeina taip pat daug la
bai vertingų vertimų pasaulio 
klasikų rašytojų, arba ir vė
liausių garsenybių. Tokie vei
kalai — juk tai Amerikos jau
nimui bus gausiausias ir lie
tuvių kalbos mokslo — ir Lie
tuvos gyvenimo pažinimo šal-

Per paskutiniuosius metus 
Vilniaus krašto švietimas dar 
labiau nusmuko. Daugelis gi 
mnazijų, negaudamos iš lenkų 
vyriausybės piniginės para
mos, arba gaudamos labai ma
žai, prigyveno net ligi to, kad 
turėjo likviduoti. Tiesiog at
rodo nepatikima, kad šiais me

ekonominės krizės, dar slegia 
ir “mokslo” krizė. Lenkiškos 
mokyklos pačios užsidarinėja, 
o privačias kitų tautybių mo
kyklas uždaro lenkų švietimo 
valdžia. Tad nenuostabu, kad 
jau ir patys Vilniečiai tuo ima 
rūpintis ir savo spaudoje nu
siskundžia, kad kituose kraš
tuose švietimo atžvilgiu eina- 

1 ma pirmyn, o Vilniuje — at
gal. Šitą Vilniečių pasakymą 
patvirtina ir žinios iš pradžios 
mokyklų. Vilniaus apygardoje 
šiemet mokyklinio amžiaus I 
vaikų dar padidės apie 14,000. • 
Tokiam vaikų skaičiui reika-! 
linga dar nemažai naujų mo
kyklų. Tačiau lenkų švietimo 
valdžia yra nusistačiusi atei
nančiais metais atidaryti tik 
14 pradžios mokyklų.

Savaime aišku, ka' dauge
lis Vilniaus krašto vaikų turės

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo vysku
pas Juozapas Skvireckas, plo* 
nais popieriniais aptaisais kai
na $3.00.

tais visame Vilniaus mieste i likti bemoksliais. Vilniaus kra
užsidarė ir susilikvidavo net 
8 gimnazijos. Vilniaus mies
tui, turinčiam 200,000 gyven
tojų, 8 gimnazijos švietimo 
žvilgsniu, daug reiškia. .Juo 
labiau, kad per visą laiką nė

šiui, kuriame dauguma gyve
ntojų sudaro lietuviai ir gu
dai, toks krašto tamsinimas 
negali nieko gero duoti. Len
kai patys neįstengdami išlai
kyti reikiamo skaičiaus moky-

Vadovas Sakyklai. Tn*foji 
knyga, Pamokslai apie^|lvo 
Malonę, Sakramentus Ir Mal
dą, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltafo- 
kas. Kaina $1.50.

Naujas Testamentas. Vertė 
Juozapas Skvireckas. Pust 
620; kaina $1.25.

Apie Kristaus Sekimą. PusL 
384; kaina $1.20.

švenčiausiojo Jėzaus Vardo 
dr-jos -js:atai. Vertė kun. P. 
Saurusaitis, su apdarais. PusL 
120; kaina 60c.

Gyvenimas Bv. Juozapo. Pu
slapių 56; kaina 15c. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Ave.

NE NUSIMINKITE
Jūs galite gauti pa* savo vaiatinfnką 
tam tikrą. TONIKĄ, kuris per Ilgą 
laiką buvo vieno jžymaua Gydytojaus 
preskripclja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrą — tik reikalaukite

laikraščių, bet dar reikia ją 
ir praktiškai dažnai vartoti 
Amerikoj jau daug yra tokio, 
mūsų jaunimo, kurie gali lie 
tuviškai skaityti ir rašyti, bet 
sunku juos prakalbinti lietu
viškai, nes jie nėra savęs tik
ri, kad, pradėję lietuviškai ka
lbėti, nepridarys daug klaidų. 
Tačiau juk nėra kito sėkmin
go būdo išmokti tinkamai ka
lbos, kaip praktiškas ir daž
nas jos vartojimas.

Kitas, drąsesnis, ir neturė
damas teoretinio parengimo, 
imasi drąsiai šnekėti net ir 
prie didesnių ir viešų progų, 
nors nesugeba veik nei vieno 
žodžio teisingai ištarti juo la
biau sakinio teisingai sulip
dyti. Tokie juk daro gėdą sa
vo tautai ir savo kalbai, ma
nydami, kad lietuvių kalba vis 
dar tebėra tokioje stadijoje, 
kad kiekvienas gali ją kaip 
tinkama kraipyti ir darkyti.

(Daugiau bus)

«. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:
Keturi Metai High School — Keturi Metai College.

Mėnesinis treatmentas ui Dolerj — 
pilnai garantuota*. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Pamoti* Vlvanl ftet and In- 
•ludea face powder, fl.SS; Roasv. 7»o, 
Tlamie Cream »l.90. Depllatory |l.M, 
Pačiai Aatrlnsent »1.7«. Bath Balt l.M. 
TCIlet Water »1.M. Perfume Brll-
llantlne 75c, 8kln TVIUteOer Jie. Totai 
Valos lll.Ot. Special prlce. |1.07 for all 
ten plecas to IMtreduee thls ltne.

Vardas ? •»• •.•••$••••••Ądreeas .......................
Siunčiama par paktą COD

Ploteli grąžinami. Jai 
nepatenkinta*.

Bea Van 580-5th Avenue, Naw York
Tikyba
Politika

Kalbos:
Lietuvių
Anglų
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Žurnalistika
Sociologija

Filosofija:
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
I’sfchologija
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Istorija
Geografija

Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Astronomija
Chemija
Fizika

Literatūra
Muzika

Matematika:
Algebra
Geometrija
Trigonometrija

Menas*. 
Gražbylybė 
Dramai lka

ŠAME PRICE today 
AS43 fEARS AGO

Visais informacijų reikalais kreiptis:

Kolegijos Kunigas Direktorius
MARIANAPOLIS
Thcynpson, Connecticut J

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

DoubleTested
Double Act iou

8AKING
POWDER

25t

MILLIONSOF POUNDS USED 
B V OUB COVlRNMfMT

Bažnyčia, privenrtama vaiką 
lietuviškai prie Dievo ir vė
liau palaikydama tuos ryšius 
ra Dievu irgi tik lietnvių kai-; 
Mi, o taip pat organizuodama 
jaunimą į įvairias jiems tra
tamas organizacijas, palaikys 
Ir toliau jaunųjų lietuviška 
dvasią ir lietuvių kalbos mo
kėjimą. Juk ne tik jaunieji ir 
vyresnieji vyčiai, bet ir Soda- 
licijos, ir Švento Vardo Uran

ijos — ir kitokios katalikiS 
lkos organizacijos, o net ir 
[sporto kuopelės gali būti ve- 
[damos lietuvių kalba ir dva- 
Isia. Jeigu ne visose įose sek 
sis išlaikyti gryną lietuvių

IN OUR OFFICE ■ ,
TAAT'S ė, CCOD>I

-- MUM ■ ■■■ —
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
KAS NAUJO WEST

POLI MANE

ŠV. JURGIO PARAPIJA X' & ANTANO PARAPIJA i susirinkimas mokyklos kam-1 .. " . *
J bary. Kurie norėtu prie did-

SVEčIAS IŠVAŽIAVO

jo gerai pasilsėti rengia pikui 
ką, rugp. 12 d. Girdėjau, ji

Sekmadienį, rugp. 5 d., ftv.1 kus įo pikniko šeimininkė. 
Jurgio parap. choras surengė; Linkime sėkmių mūsų ener- 
išvažiavimų į “Walled Lake ”. ‘ gingai ir darbščiai veikėjai. E. 
.Visi, išklausę šv. Mišių auto- Paurazienė ne vien tik darbuo-
i’iobiliais nuvažiavo į skirtų 
vietų.

Diena pasitaikė šilta, tad Susivienymo 
visi praleido tinkamai laikų 
pajūry, kai kurie grįžo sau
lės apdegę.

Rengiant išvažiavimų daug 
triūso padėjo A. Juodsnukai
tė

jasi sųjungiečių tarpe, ,bet il
gus metus priklauso ir prie

M. H. J.

ATOSTOGAUJA

Veikėjas iš Toronto, Ont.,
Eligijus Narušis porai savai
čių buvo atvykęs į šių šalį yusivienymo. Jie čia, turės ne

laimei ištikus užtikrintų paša-

žiulės katalikų organizacijos 
prisirašyti, valdyba kviečia
atsilankyti. Tėvai prirašykite. ... ... ,.... - . ... puikiausiai. Dangus prasiblai-savo vaikučius prie katalikų . .....

. žiausių mūsų parapijos isto- že 8 parapijoj gyvuojančios 
'rijoje. Mat buvo metinis ir dr-jos, būtent: Šv. Veronikos,! 
j jubiliejinis, nes ŠS. Petro Ir Moterų Sųjungos 7 kp., Sv.

_______ | Pauliaus parapija šiais me-Į Juozapo, ftv. Kryžiaus, Labda
Praeitų sekmadienį Vytauto! niini 20 metų jubiliejų j rių Sųjungos 10 kp., parapi- 

parke įvyko mūsų parapijos į nuo sa'° įsikūrimo. Berods jos choras, mergaičių C. Y. O.| 
metinis piknikas, kuris nepa-l11108 nekeikėme, bet publi- j klūbas ir Apaštalavimo Mal- 

• ka lyg žinodama skaitlingai dos dr-ju, bendrai susitarė re- 
1 atvyko ir gausiai parėmė. ngti taip vadinamų at-piknikį 

Mums buvo baimės, nes iš j Atmokėjus visas pikniko iš- parap. naudai. Bus gera muJ 
ryto atrodo į lietų, o kita, taiJ^įjas, parapijai gryno pelno zika ir prasidės tuoj popiet. 
Lietuvių Diena Harlem aero- liks 1>100 dolerių.
dronie. Bet viskas išėjo kno-

pasisvečiuoti ir plačiau pužin 
ti amerikiečių gyveninių. Sa
vaitę praleido Chieagoj, apla
nkė pasaulinę parodų, visas 
didžiules katalikų įstaigas, 
Šv. Kryžiaus ligoninę, Šv. Ka
zimiero vienuolynų, “Draugo” 
redakcijų ir žymesnes apylin-Autanina Barštienė su duk- 

J. Tamelaitė, Majauskas, terim Adele išvyko į Chicagų 
Banionis. Ačiū visiems, kurie apiankytį saVo seserį Juzefų -!ke8, Sak°’ dauS drau&iškumo 
malonėjo patarnauti automobi-1 siaUgę (Sesuo M. Uršulė) Šv Ja,u parodę L> 8imutls’ Ig. Sa

lpų. Dabar Sus-me yra visokių 
skyrių; gali mokėti ir pinigus 
atsiimti už keliolikos metų. 
Tokie polisai jaunimui būti
nai reikalingi ir naudingi se
nesnio amžiaus dienose.

liais. Pranciškaus ligoninėj. Aplan
kys ir kitas gimines ir pažį-

kalas, A. Peldžius, A. Ciapas, 
S. Šimulis, Gervilis.

Mirė a. a. Jonas I- ederavi-' tanius, taipgi pasaulinę paro-I Grįždamas iš Chicagos De- 
čius. Gedulingos pamaldos bu-'dų. troite pasimatė su Vyčių vei-
vo Šv. Jurgio bažnyčioje šeš- į Ant Barštienė yra narė Mo- 
tadienį. Po pamaldų kūnas iš- tt-rų Sųjungos 54 kp. O duktė
vežtas į Grand Rapids, Mieli, 
palaidoti. Tylutė

IŠ MOTERŲ S-GOS 54 KP. 

MĖNESINIO SUSIRINKIMO

Laikytam susirinkime kp. 
nutarta surengti išvažiavimų 
į “Belle Isle”, rugp. 16 d. 
Pasirodžius, kad daugiau na
rių galės važiuoti rugp. 15 d., 
tat, kurios norite dalyvauti 
išvažiavime, malonėkite visos 
užsiregistruoti. Plačiau viskų 
sužinosit pas rengėjas: M. Šir- 
vaitienę ir Jurienienę. Užsire
gistruoti reikia" šių savaitę.

kėjais V. Bendoraičiu, J. Ka- 
petsku, M. Andriliūnaite, Iz. 
Keblaite, varg. J. A. Blažiu ir 
kitais. P. Žiogai išleidžiant 
svečiui iškėlė pietus. Pas Ši
monius turėjo jaunimas drau
giškų pasikalbėjimų, vaišes, 
kur linksmai praleista vaka
ras.

Toronto katalikų darbuoto
jas labai pasitenkinęs grįžo j 
namus.

Detroite katulikų judėjimas, 
bendrai ėmus, kas kart pla- 

, eiau plečiasi. Smagu pažymė
tų kad katalikiškos spaudos 
platinimo darbas sparčiai va
romas. “Draugo” skaitytojų 
skaičius žymiai auga. Pavie
nių “Draugo” numerų parda
vinėjimas taip pat kįla.

SVEČIUOJASI

vė ir piknikui pasidarė tinka
miausias oras. Po Lietuvių 
Dienos programos, minia 
mums brangių svetelių atūžė į 
piknikų. Svečių tarpe matėsi 
dien. “Draugo” redaktorius 
L. Šimutis, klebonai:“ J. Paš
kauskas, Baltutis, Mačiulionis 
ir Vaitukaitis, visų Chicagos 
lietuvių parapijų vargoninin
kai su savo vadu prof. A. Po- ’ 
cium, dr-ai: Biežis, J. Poška 
ir Jaekobs, graboriai: J. F. 

Eudeikis ir J. Bagdonas.

Iš Cicero su didžiuliu troku 
atvyko Šv. Antano parap. cho 

į ras su savo vadu muz. Mon- 
j deika. Svečių buvo iš visų Chi 
' cagos kolonijų, o ypač daug 
: mūsų kaimynų roselandiečių 
i Šis piknikas buvo vienas did-

Kas neturite kur laiko pra- 
Rugpiūčio 12 d., parap. dar- leisti, atvykite pas mus. RapJ

LIETUVIAI DAKTARAI: 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49Ui CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

6147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Dienoms Tel. LAFsyette 6793 
! Naktimis Tel. CANal 4)402

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

Vai.: 2 Ik: 5 popiet, 7 lkl 9 vak. 
Nedėh'oje parai sutartį

Office Tel. REPubllc 7698 
Res. Tel. GROvehUI 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj aualtarua

Tel. CAN&l 0957
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ąve.

Valandos: 1) ryto Iki 4 popiet 
6 lkl 8:30 vakare

Tel. LAEayctte 7850

DR.F.C.WINSKUNJ
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS'

4140 Archer Avenue

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

Tel. CANal 0402

Office Phone 
PROspeet 1028

A

Adelė yra fin. raštininkė Lie
tuvos Dukterų draugijos. Bar
ščiai yra seni Šv. Jurgio pa- 
lap. parapijonai.

Sūnus Leonardas neseniai 
baigė Detroite Highland Park,
Junior kolegijų. Mokinasi į 
advokatus.

Girdėjau, kad sykiu su Bar- 
ščiene išvyko Katarziai ir Mo
liai. Detroito žiedas j

_____________________ J L. Vyčių 102 kp. rugp. 7 d.
Atminkime kad rūpinimasis ivyk° susirinkimas. Tartasi a- 

gera spauda ir platinimas jos pie platesnį veikimų. Nutarta, 
yra vienas iš geriausių darbų. Į gerai progai pasitaikius sure- 
Tik visas savo pareigas, ypač “gti piknikų.
Bpaudos atžvilgiu, atlikdami I -----------

E. Paurazienė, sugrįžus iš'pasieksime ir sielos išganymu S. L. R. K. A. 265 kp. rugp.

Brighton Park. — Pas sese
rį Onų Bugeris, 4515 Fairfiela 
Avė., svečiuojasi atvykę iš 
Waterbury, Conn., Monika Šių 
rkienė su sūnum Antanu ir 
Veronika Gudžiūnienė iš Man- 
chester, Conn. Viešnios aplan
kė pažįstamus ir West Sidėj, 
užsuko ir į “Draugo” redak
cijų. Gėrėjos Chicago VVorld’s 
Fair ir kitais maloniais įspū
džiais. Viešnios išvažiuoja ru
gp. 11 d.

XeL LAFsyette MBt

DR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS ir CHI RŪRO Ak

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo I Ikt I rai. vakare

Haredomla Ir nsdėliomla 
■atarti

DR. A. P. GURSKISM ’
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento . 

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. I

Tel. CANal 6129

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pacal sutarti

Tel. CANal 6129

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

Res. and Office 
2359 So. Leavttt St

CANAL 0704

DR. J. J. KOW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

Pil ęilfięifię NORI 211^1- nkas Kozlovskis, tiek vidaus dento ir Pilsudskio susitikimo 
I IkvVUvItlu flUIll UUvI reįkalų ministeris Kosciolkov- tikslas, kaip rašo užsienio ■ 

skis buvo atvažiavę į Vilnių1 spauda, esųs sudaryti Lietu- 
ir Pilsudskio dvare Pikeliškė-! vos ir Lenkijos normalius sa
le tarėsi su Lenkijos diktato- ntykius. Kiek šios užsienių

TIKTI SU LIETUVOS 
PREZIDENTU?

riuini Pilsudskiu. Šis pasitari- spaudos duodamos žinios turi
mas duoda lenkų spaudai pro- pagrindo, sunku pasakyti. Ta- 
gos vėl svarstyti lietuvių - le- čiau įdomu pažymėti, kad jas 

santykių sureguliavimų daug'nkų santykių sutvarkymo klau be jokių komentarų kartoja ir 
rašoma užsienių spaudoje. 'Vi- j simų. Vokiečių spauda tvirti- visa Lenkijos spauda. Tsb.
sur nurodoma, kad dabartiniai na, kad maršalas Pilsudskis —-----------------
tarp šių valstybių nenormalūs norįs pats paimti į savo ran-
santykiai yra pavojingi taikai kas lietuvių - lenkų klausimo 
Rytų Europos dalyje ir, kad, sprendimų ir tuo reikalu nori 
toki santykiai trukdo reikali-1 susitikti su Lietuvos Preziden- 
ngą judėjimų visame Pabalty- (tu Antanu Smetona. Šį susi
ję. j tikimų, esu, rengiąs ir neseniai

raj0 ; Kaune lankęsis buvęs Lenki

Paskutiniuoju metu apie Lie 
tuvos - Lenkijos nenormalių

NETEKOM VARGO
NININKO

Springfield, III. — Visi lie
tuviai apgailestauja netekę va
rgonininko J. Karečkos, kuris

LITHUANIAN IMPROVE-
MENT CLUB ŠAUKIA
DIDELĮ MASS-MI- 

> TINGĄ
Cicero. — Lietuvių Impro- 

vement Klūbas šaukia didelj 
viešų susirinkimų (mass-mitin- 
gų) rugp. 17 d., 8 vai. vak., 
Liberty svet. Susirinkime kal
bės Geo. F. Nixon, taksų pa 
tikrinimo (tax board of ap- 
peals) uarys. Ponas Nixon,

Phone Hemloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

Valandos 1—8 ir 7—8 vak.

8nredomls ir Nedėliomls pagal sutarti TeL BOULcvard 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPuhllc 7868

Ofiso: Tel. LAEayctte 4017 
Rea.: Tek HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th SU 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedėliomls pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nao S Iki 4 ir nuo ( lkl ( vak. 

Nedėllomla patai autartl 
Ofiso telef. BOUIevard 7890 

Namų Tel. PROspeet 198©

7042

DR. C. Z. VEZEL’IS

‘ Prancūzų laikraščiai
kad paskutinėmis dienomis Į J°s ministeris pirmininkas Pa*S praėjusią savaitę išvyko į Hi
tiek lenkų ministeris pirmini- Ik. Prystoras. Lietuvos Prezi-'nes ligoninę, Hines, III.
— . .. ■ --- ... . .. Į

J. Karečka buvo visų čia 
mylimas. Tupėjo gerai išlavin
tų chorų, kuris gražiai bažny
čioje giedodavo. Linkime Ka- 
rečkai greit pasveikti.

Jo vietų dabar užima sve
timtautis vargonininkas. Tiki
mos, kad mūsų kleb. kun. Ju-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS

LIETUVIS
OFTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Pa.engvlns aklų {tempimą, kuria 

•atl priežastimi . galvos skaudėjimo, 
kaip įau žinote, yra labai daug ?klų aptemimo, nervuotu-1 d ® mo. skaudama aklų karStj, atltalao

trumparegystę Ir tollregystę. Prlren- 
yi'a teisingai akinius. Visuose atsUi- 
Idmuose egzaminavimas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus. Kreivoa akys ati
taiso m oa Valandos nuo 10 iki S v. 

, Nedėlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainon pigiau kaip pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ.

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. .Me 
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Šąjun- 
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111., Me
tams $2.00.

<4\VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA’' savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu- 
t k ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Įsė Brooklyn, N. Y.

nkeris pasistengs gauti lietu- 
vį vargonininkų, kuris lietu
vių parapijai yra būtinai rei
kalingas. Lietuviai nori palai
kyti lietuvišką dvasią ir baž
nyčioje girdėti giesmes lietu
vių kalboje. Tik tokiu būdu 
mes palaikysime tautybę.

Prieš 6 mėnesius Čia atgijo 
Vyčių kuopa. Narių turi apie

pasidarbavęs mažesniųjų namu 
savininkų numušdamas 15 nuo 
šimčių (15 proc.) taksų. Da 
bar jis kovoja už mažesnius 
taksus. Jis sako, kad taksai 
turi būti neaukštesni ant vi

sų namų .kai vienas nuošimtis 
(1 proc.). Sako, tas lengvai 
bus galima padaryti, jeigu tik 
žmonės padės jam ir pritars.

Taigi, lietuviai, kurie norit, 
kad taksai būt maži, lmprov. 
klūbas kviečia visus atsilan
kyti rugp. 17 d. į Liberty sve
tainę ir išgirsti poną Nixon. 
Jis yra taksų tvarkymo narys 
ir jis mluns patieks daug nau
dingų informacijų.

A F. Pocius,

Klūbo pirm.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.

Nedėliomls pagal sutartį

Tel. Ofiso BGULevard 6913—14 
Rez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Phone Boulevard 7589

Ofiso vai. nuo 1-9: nuo 6:20-1:30
756 W. 35th Street

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th 8treet 
Vai.: nuo 9 lkl 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.

Of. ir Rea. Tel. remi... k bu

V ai a n d o b:
2-4 popiet; nno 6 - 8 vaks

Office Tel. Wentworth 6880

ties. Tel. Hyde Park 829

DR. SUSANA A. SLAKL
MOTERŲ IR VAIKŲ LIG| 

8PECIALI8T8
6900 SOUTH HALSTED 

T|9A 8 pn t o« » IMI t įsopnsp*

50. Visi energingi.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

N.

Tik Gavome

OŽKABALIŲ

DAINOS
DRAUGE”

2331 So. Oaklty Avė. Clticago, IU

A

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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. Room 8.

Phone Canal 0023

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISA8

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAOO. ILL.

OFI8O VALANDO8:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte. nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:30 vaL
vakaro. Nedėliomls nuo 10 lkl 19 

valandai dieną.

Telefonas MII>way 2880

Ofiso Tel. CALumet 6693
Re*. Tel. DREzel 919

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas tlst Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vi 
Nedėllomla Ir Iventadlenlafo 10—12

Res. Phone 
ENGIewood 6641

Office Phone 
TRIangle 04144

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOM 210
V»Li 1-4 U 1-1 nl. r&k&re

1

DR. MAURICE KAHN
GTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVS.

Tel. TARds 0994 
Bes.: TcL PLAsa MM

Valandos:
Nuo 16-19 ▼. ryto; 3-8 Ir 7-8 V. B 

n.., .» .a, ti (Lina

. .—r -
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Penktadienis, rugp. 10 d., 1934

LABDARIŲ IŠVAŽIA
VIMAS

Vot, vožnų navynų paguvau 
jums, mano draugai. Netikėtai 
teko sueiti vienų. Jurgelionio 
kermošių karalaitės džiurės na 
rį, kuris man šitaip išdrožė:

Kai į pasaulinę parodų at
vyksta koks nors valstybės vy
ras, gubernatorius, kitų šalių 
reprezentantai, tai juos ten pa
sitinka anuotų šūviais. Ale

Town of Lake. — Rugpiūčio 
12 d. įvyks l^abtlaringos Sų
jungos 1 kuopos išvažiavimas 

1 į Marųuette parkų. Komisija 
deda pastangų, kad išvažiavi
mas pavyktų, Komisijoj dar
buojas: M. Sudeikienė, Vaz- 
nienė, Srubienė.

Lauksim visų atsilankant.

turi būti naudojamas naujas 
■\ okas.

, Į užsienį siunčiami regis- 
I truoti laiškai turi būti gražiai

Motery Syjungoe 55 kuopa Marquett« Park. - Sv. Ka-' ir >

sekmadienį, rugpiūčio 12 d, žančiaus ir Altoriaus Puošimo P ■'•""'I.
parapijos Rūtos darže turės draugija rengia piknikų Mar-
smagų piknikų. ! ųuette parke, rugpiūčio 12 d.

SMARKIAI RUOŠIASI 
PRIE PIKNIKĖLIO

PIKNIKAS GRAŽIAM 
TIKSLUI

“Mister profesor, tavo kam- kai praeitų nedėlių į parodų1 ' • 1 1 • A T 1 • • 1

r

pelis yra orait. Visi mes jį 
skaitom ir šenavojam. Tik 
viename dalyke tu esi rong. 
Jurgelionio carienę lėktino ne 
cicilistai, ale... na, kuo čia juos 
dabar pavadinti... tik ne cici
listai. Jurgelionis nėra cicilis- 
tas; mušuos į krūtinę ir baži- 
juos, kad jis nėra cicilistas. 
Net vienas senas felčeris, vi
sokių vėjų neštas ir pamestas,1 
taip pat sako, kad Jurg. nėra 
cicilistas. Aš taip pat nesu ci
cilistas. Kiti džiurės nariai — 
“milijonieriai” ir mizeriokai, 
— irgi nėra cicilistai.

atvyko cicilistų Jurgelionio ka 
raliėnė su suvo palberiais, tai 
ne tik iš armotų, ale net ir iš 
pištalieto niekas neiššovė.

Biznierka ir veikėja Kinči- 
nienė, 4441 So. llonore St., sn 
vaikais laimingai grįžo iš a- 
tostogų, kurias linksmai pra
leido Mamentts, 111. Kinčinai 
sulaukė daug svečių iš Pitts
burgh, Pa.

PRAŠAU NESIJUOKTI

Žiuris vienoj vietoj pats už 
save kryžiavos, kad jis nėra 
cicilistas.

Nekalbėsiu daug, kad nenu- 
gųzdinus Grigaičio, kuriam, 
jei ištikrųjų taip rodytus, grę-' 
stų siratos likimas, sakau. Ju
rgelionis, veli, kad ir devyniais 
avinų kailiais apsivilktų, jis 
vis bus raudonas. Ginčyti, kad 
jis ne cicilistas būtų lygu ne
šti vandenį rėčiu. Prie “mili
jonieriaus”, mizeriokų ir kitų 
džiurėj buvusių beibių, dėkim
O. K., kad jiė nėra cicilistai. kė žydą?, —parodykit jam ru- kalto Prus. Pan. Šv. parap. 
Jie yra viso labo tešla, kurią blį ir jis pats išeis. Žydas mat Į bažnyčioj. Linkim jaunai pore- 
bile cicilistas gali minkyti. 1 gerai tų žandarų pažinojo. ^au8 laimės.

Rugpiūčio 6 d. įvyko skait-
— Kų, lamstu prašai išnial- lingas susirinkimas Šv. Kazi-

dos, o atsiduodi kaip alaus ba- miero Akad. Rėmėjų 1 skyr. 
čka! E. Gedvilienė raportavo, kad

— Bene tamsta norėtum,1 kuopos išvažiavimas davė gra-
kad ubagėlis atsiduotų šampa-' žaus pelno. Daugiausiai kal
nu. beta apie Centro išvažiavimų

rugpiūčio 19 d., Marųuette pa
rke. Visos rėmėjos platina bi
lietus ir žadėjo paaukoti įvai
rių dalykų. E. Ogentaitė ir 
Kinčinienė renka “plytas

— Alano vyrui kaž kas yra 
bloga, — pasakoja Veršienė 

Adv.1 savo kaiminkai.

Reikia tikėtis, kad piknikas 
bus vienus smagiausių ir sek 
mingiuusių, nes darbščioji ko
misija iš S. Balčiūnienės, J. 
Klikūnienės ir Aleknienės, vi
somis jėgomis darbuojasi, kad 
visus atsilankusius nuoširdžiai 
priėmus ir patenkinus.

Prie bingo žaidimo bus gra
žiausių rankų darbo dovanų, 
kurias sųjungietės žadėjo su
aukoti. Gi kas nežino duosnių- 
jų aukotojų: S. Balčiūnienės, 
R. Maziliauskienės, J. Klikū
nienės. Jos iš anksto jau au
kojo gražių rankų darbo do
vanų. Reikia pažymėti, kad 
Balčiūnienė ir Maziliauskienė 
neseniai yra aukojusios sųjun
giečių išvažiavimui gražias ra
nkų darbo dovanas. Visa kuo
pa yra joms dėkinga už duos- 
nunių.

Tikslas, kad papuošti altorius, 
ues neužilgo prasidės Šiluvos 
atlaidai. Per tuos atlaidus žino 
nių į mūsų bažnyčių atvyksta 
iš visur, nes žino, kad Marija 
Šiluvos yra visų motina: ko 
tiktai Jos vaikai širdingai pra 
šo, tų ir gaus.

Per visų rugpiūčio mėnesį 
tęsis šv. Ražančiaus ir Alto
riaus Puošimo draugijų naujų 
narių vajus. Per Marijos Šila- 
voje atlaidus, svečias kun. 
Pauliukas, šių draugijų

vaško ar kitų žymių.
Emest J. Kruetgen,

Postmasteris

užlaikomos visuomenei vartoti 
veltui.

Chicagos taksų mokėtojai 
turi investavę $10,000,000 šia
me puošniame Piere, ir jūs, 
p-nas ir p-nia Chicagos Pilie
ti, turėtumėte pasinaudoti juo
mi, atvažiuodami smagiai lai
kų praleisti gėrėdamiesi vėsiu 
ežero vėjeliu. (Sk.)

“i111-

LIETUVIŲ VAKARAI 

NAVY PIERE

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį, Navy Pier, vienų my
lių ežere, prie Grand Avė., 
bus lietuvių vakarai šioj vė
siausioj vietoj. Kiekvienas še
štadienis ir sekmadienis yra 
pašvęsti kuriai norint tautai. 
Ši savaitė yra pavesta lietu
viams.

Bus duug įvairių laimėjimų
korporuos” į Ražancavos dr-'įr gera muzika Lee Liclity or
gijų, kuri išsiplatinus po visų kestros gražiam šokių pavili-

-»
Kun. A. Petrausko, M. I. 0.

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.

Prisiuntimui 5c.
“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avė.,

\ Chicago, III.

— Kada tiktai jam būna
bloga, išgeria keletu stikliukui . . • __ . . . v.

v . t statymui seserų Kazimieriečiųnamines ir kai tik išgeria, tai 
ir pajuntu, kad jam yra bloga. gimnazijos Kaune.

n

Prieš karų Lietuvoje buvo 
toks atsitikimas. Viename mie 
siely žandaras įkrito į upę ir 
prigėrė. Susirinkę žmonės pra 
dėjo ieškoti skenduolio. Tuu 
tarpu ateina žydas ir klausia:

Grįžo namo Zigmontas Ži 
dičkis iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės. Jani buvo padaryta ope 
racija. Jaunuolis gyvena num. 
4U0O S. Wood St.

Sodalicijos narė Stanislava— Niu^ ko jūs čia ieškote?
— Žandaras prigėrė; ieško-1 Kurpaitė Moterystės Sakrame 

me lavono, — kai kas atsakė, ntų priims su Jonu Janiu rug-
— Ui, kain jo ieškoti,— sa- piūčio 11 d: 5 vai. vak., Ne-

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Ola nuplčšk

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyr. rengia išva
žiavimų rugpiūčio 26 d., Mar- 
quette parke. Komisija dar
buojasi, kad išvažiavimas pa
vyktų.

katalikiškų pasaulį.

Visi marketparkieoiai širdi
ngai kviečiami įsirašyti į šv. 
Ražančiaus ir Altoriaus Puo
šimo draugijų, Aad padidinus 
jos narių skaičių ir užsipelnius 
sau atlaidus, kurie yra teikia-

Malonu Uu» vėliau žymėti mi nariams šios draugijos.
vardęji ir kitų aukotojų, ku
rios susirinkime* žadėjo auko
ti. Gi tų narių, kurios susi
rinkime nebuvo, taip pat pra
šome prisidėti su dovanomis. 
Dovanas galima priduoti komi 
sijai. Įžanga bus visiems dy
kai, bet vienas bus laimingų
jų; jis laimės įžangos dovanų.

Šokiams gros smagi muzika. 
Sųjungietės kviečia ir kitų 
kuopų sųjungietės atsilankyti 
į piknikėlį. Draugiškumas ir 
kooperavimas sųjungiečių tar
pe yra būtinai reikalingas.

Ta pati

Marketparkietė

SIUNČIANT REGISTRUO

TUS LAIŠKUS Į UŽ

SIENĮ

jone pačiam gale Piero, kur 
visi, kurie išsikirps ir nusineš 
šį aprašymų bus įleidžiami dy
kai šokti per visų vakarų.

Navy Pier šiemet vedamas 
naujos valdybos, kurios nusi
statymas yra kuo puikiausiai 
patarnauti visiems atsilankan
tiems Pieran, kur visos prie
monės pasilinksminimui yra

‘DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškas 1

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

SKAITYKITE
PLATINKITE

“DRAUGĄ”
“DRAUGĄ”

Universal Postai Union kon
vencija Londono įsakė, kad1 
ant registruoti] laiškų, siunčia 
mų iš šio krašto į užsienį, ne
turi būti jokių žymių, kad: 
buvo atplėšti ir antru kartu 
užlipdyti. Pašto darbininkaiį 
turės atmesti registruotus lai
škus, kurie atrodys, kad buvo’ 
atplėšti ir įš naujo užlipdyti.

Kad išvengus nesusipratimų,
Jei dramblys, palyginti di- visiems siuntėjams primena- 

durnu, galėtų šokti taip, kaipįma, kad registruoti laiškai ne- 
blusa, jis vienu šuoliu nušok- turi būti atplėšiami ir iš nau- 
tų mylių. .jo užlipdomi. Tokiam įvyky

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBtJAI

Speclallatai Iškalime Ir Išdirba
me visokiu rūšį* paminklu* tat 
grabnamių*.

Masu šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklu reikalą* tie* 
alal bu pačiais išdirbėjai.

' MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena* bloką* j rytus nuo 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOLA »O11 
BĖLMONT 8485 

, Office: HILLSIDE SMM
Vincent Roaelil, secr.Alfred RoseUl, prea.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. GRABORIAI : /

Rugp. 4 d. įvyko iškilmin- 
J gos laidotuvės jaunuolio Ka
li zimiero Norvaišio, kuris per- 
! siskyrė su šiuo pasauliu su- 
i laukęs vos 20 metų amžiaus.
• Paliko liūdinčius tėvus.

. Rap.

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI

Oerb. “Draugo” administracijai:
Siunčiu $ .............. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas

"KATALIKŲ TIKYBA".
I tomą — TIKIU. Kaina $1.00; apdaryta $1.86 •
II tomą — JĖZUS KRISTUS. Kaina vL50; apdaryta 11.90
III tomą — ŠV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.36.

arba:
Siunčiu $2.80. kad atsipiltumėte be aptaisų.
Siunčiu $3.65. kad atslųstumėte audeklo apdarais visas tri* vyskupo 

Būčlo knygas “KATALIKU TIKYBA“.
Vardo*. Pavardė ................................................................. .. ................ .

Adresas .................................................................................Street

Pašto departamentas prane
ša, kad pirma diena pardavi
mo naujų 16 centų oro - pašto 
—‘special - delivery ženklelių 
Chicagoje bus ketvirtadienį, 
rugpiūčio 30 d.

Antra pardavinėjimo diena 
bus Philatelic Agency ir Wa- 
shington D. C., pašte, penkta
dienį, rugpiūčio 31 d.

Trečia diena šeštadienį, ru
gsėjo 1 d. Ženklelis bus par
davinėjamas filatelistams įvai
riuose pašto namuose po visų 
kraštų.

Spalva naujo ženklo dar ne
nustatyta.

Naujas kombinacinis pašto 
ženklas apmokės už oro paštų 
ir speciali išnešiojimų; nerei- ! 
kės pirkti atskirų “special de
livery” ir oro pašto ženklo 
šitokiam patarnavimui.

Ernest J. Kruetgen,

Postmasteris

Išdirbėjai ankštesnė* rūšie* Paminki* 
tr Orabnami*

Didžiausia paminki*
Chicagoj
------o- ■ —

dirbtuvė

Suvirš 60 met* prityrimo
o ■ —

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvė* lr 
taupykite pinigus

------ o------
Me* atlikome darb* daugeliui žymes

ni* Cbltago* Lietuvi*.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

j f EUDEIKĮ
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
PLATINKITE “DRAUGĄ*

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GKABOBIAI

Patarnauju latdotuvėac kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl
Tel. OANal 9615 arba 351*

2314 W. 23rd PL, Chioago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.

_________ TeL CiCKRO 6*27__________

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geraa lr nebrangus
718 West 18th Street

Telefoną* MONroc 8377

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiei .« 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue z 

Chicago, 111.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ ORABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
««8 W. IMth St. Tel. CANai 0174 

Cbicago, III.

I. J. Z 0 L P
GRABORIU8 lr LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 

Tel. BOUIevard 5308—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų Į 

tuo pačiu varduĮ

Tel. CICERO 284

SYREVVIC
ORABORIUS

Laldotuvims pilna* patam 
galima* už $36.( 

KOPLYČIA DYK
1344 S. 50th Avė.,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard <139

Tel. LAFayettc 8671

J. Liulevičius
. . GrabortoaIV

RalaamuotoJ**

Patarnauja Chica
goje Ir apylinkija

Didelė lr grali 
Koplyčia dykai

44J83 Aralą* Av*.
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ŠIANDIEN DRAUGIJŲ 
SUSIRINKIMAS

PRAŠOME ČIA PAS
KAITYTI

Sį vakarę, iŠ vai., Aušros 
Vartų parap. salėj, West Side, 
įvyksta svarbus draugijų at-i 
stovų susirinkimas, kuriame 
bus išduoti raportai ir likvi
duotas Lietuvių Dienos Komi
tetas. Visi komiteto nariai ir 
draugijų atstovai prašomi su
sirinkti. Valdyba

KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS KOLONIJOJE

BARTUŠIENĖ IR RIMKUS 
LAIMĖJO DAINĮ! 

KONTESTE

TARSIS DĖL LIETUVIŲ 
[LENKŲ SANTYKIŲ

KAUNAS. - “Kurjer 
Warseawški” praneša, kad pa
skutinėmis dienomis Pikeli
škiuose pas ten atostogaujantį 
Pilsudskį viešėjo buv. lenkų 
ministeris pirmininkas Prys-

Chicago Tribūne veda dai
nų kontestų. Pietinėj miesto 
dalyje iš moterų laimėjo pirmų 
dovanų Elena Bartušienė (Ba-
rtush), o iš vyrų Stasys į (oras. Esu, Pilsudskis tarėsi 
Rimkus. Abu via žymūs dai-jHU pry8{oru lietuvių lenkų 
nininkai. Reikia tikėtis, kad Įsantykių, Prystoras painfor- 
jiedu laimės ir paskutiniame ’ niavęs Pilgudskį apie savo

skaninių su vyriausybės bloko 
parlamentarais Druskenikuo- 

Į se rezultatus. To paties laik- 
j rašeio žiniomis, Vilniaus poli-

kon teste.

Pranešimai

Aštuoniolikiečiai ateinantį 
sekmadienį Vytauto darže re
ngia šaunų parapijos piknikų. 
Sv. Onos draug. moterys už
tikrina svečiams geriausias vai 
šes. Vyrai ruošia visokių pa
linksminimų. Eks-aštuonioli- 
kietis, žinomas Chicagos lie
tuvių “drapiežnas dzūkas” 
Bancevičius taip pat žada su 

(savo stipruoliais parodyti vi
sokių “triksų”.

Jau porų kartų rašėme ir 
priminėme gerb. savo kores
pondentams, kad Pašto Depar
tamento vra įsakyta' redakci
jai nedėti į laikraštį įvairių 
laimėjimų, kokius draugijos 
daro per savo išvažiavimus bei 
vakarus. Kai kurie korespon
dentai pyksta ant redakcijos, 
kam iš jų korespondencijų iš
braukiama tos vietos, kurio
se būna parašyta apie laimė
jimus. Supraskite, tai darome 
ne savo valia. Redakcija

Archer Heights. — Mar. Ko- < tiniuose sluoksniuose sklinda 
Vaitkevičius. Gerb. misijonie- legijos Rėmėjų. 41 skyriaus gandų, kad artimiausiomis die- 
ri vys pasakė visų eilę gražių J svarbus susirinkimas įvyks se- nomis Druskininkuose įvyks 
pamokslų, kurie žmonelėms la-. kmadienį, rugp. 11 d., 2 vai.; lietuvių politikų pasitarimas 
bai patiko. popiet, Lubertų namuose, 55371 su lenkais. Esu, tame pasita-

So. Nordica Avė. Visi nariai jime dalyvaus iš lenkų pusės 
prašomi ateiti. Valdyba

LABOR DAY
“DRAUGO
PIKNIKAS• . »• • .

* f * ’ ' f , ** ' • »* • . . “ ' 7 t4 ? / '• . J. ' ,M i, \ -.S • „ k* A. •

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934
VYTAUTO DARŽE,

115-tos gatves tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

Gerb. klebonų aplankė sve
čias iš Lietuvos, gerb. kun. 
Mozūras, Utenos gimnazijos 
kapelionas. Jis atvyko Ameri
kon aplankyti savd brolį New 
Philadelphia lietuvių klebonų. 
Čikagoje aplankė lietuvių įstai 
gas ir Pasaulinę Parodų.

Penktadienio vakarų rugp. 
10 įvyks svarbus Šv. Vardo 
vyrų draug. susirinkimas. Pa
staruoju laiku draugijos na
riai rūpinasi prirašyti daug 
vyrų prie padorumo legijono, 
kovojančio prieš nepadorius 
paveikslus. Taip pat draugija 
ruošiasi prie savo metinio iš
važiavimo rugp. .26 d. Mar
ąuette Parke.

VOKIETIJOS AGITACIJA 
PRltš LIETUVOS 

PREKES

senatorius Abramavičius 
i prof. Stanevičius.

ir

Artinanties Federacijos Ko
ngresui ir aštuoniolikiečiai 
stengsis nusiųsti keletu atsto
vų į Clevelandų. Tuo tikslu 
kitų penktadienį rugp. 17 d.

KAUNAS. — (Vokietijos, 
ypač Rytprūsų, kino teatruo
se prieš programų ekrane pa
rodomi šūkiai prieš Lietuvos 
ir Rusijos prekes, pav., /Pa
vyzdinga šeimininkė, kuri ne
perka Lietuvos ir Rusijos 
kiaušiniu” ir t. t.

Per keletu sekmadienių, pa- j šaukiamas yra nepaprastas Fe 
sibaigus Šv. Onos novenai, dar deracijos skyriaus susirinki- 
snrečiavosi pas mus tėvas J. mas. ,

UŽDAROMOS SMUKLES
Cbicagos policijai įsakyta 

uždaryti visas tas smukles, 
kurios neturi naujų pusmečio 
“laisnių.”

LIETUVIŲ SKAUTŲ PASI
SEKIMAS RYGOJE

RYGA. — Liepos 24 d. tarp 
tautinėje skautų stovykloje 
Asaruose, Rygos pajūryje, bu
vo laužas. Laužo pasižiūrėti 
atvyko valstybės prezidentas 
Kviesis ir susirinko į 7,000 
publikos. Lauže, be kitų tautų 
skautų, dalyvavo ir Lietuvos 
skautai su. savo įdomia pro
grama. Skudučiais buvo at-

sudainūota keletas dainelių. 
Susirinkusieji kėlė mūsų skau
tams ovacijas, o latvių skau
tai tris kartūs sušuko: budėk!

Laužas buvo transliuojamas 
per radio tarp kita ko su pa- 

I aiškinimais apie skudučių mu- 
I zikų.

PLATINAMI TIKIETAI
“Draugo” Labor Day pik

niko tikietų platinimas jau 
prasidėjo. Visose kolonijose 
eina didelės lenktynės. Dau
giausiai išplatinęs gaus gra-
žiu dovanų. Norintieji pasida 

likta visa eilė lįėtuviškų ir lat-Įrbuoti katalikiškam dienraš- 
viškų dalykėliui Be to, buvo | čiui, kviečiami į talkų. Rap.

—i-

• IMA

cigaretas, kuris LENGVESNIS 
cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJASI TESTAMENTAS

E vangeli jos — Apaštalų 
Darbai — Apaštalų Laiškai —
šv. Jono Apreiškimas. Pusią»
pių 620. Kaina, su aptaisais
$1.25.

Tomo iš ZZempio APIE SE 
KIMĄ KRISTAUS iš lotynų 
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap 
taisais. Kaina — $1.20. i

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ 
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ. 
Puslapių 267. Kaina 45c.

KATALIKIŠKAS LAIDO
JIMAS, puslapių 16, kaina 10c

Jėzaus širdis ir Jaunimas. 
Laisvai vertė kun. Zajančkau 
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina 
10c.

Giesmynas. Paruošė kūn. J 
J Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496; 
kaina $2.25.

Šv. Jėzaus širdies Introni 
zacija. Parašė kun. S. Drau
gelis. Pusi. 132; kaina 60c.

švenčiausios Jėzaus širdies

SVEIKA MARIJA!
Ar myli Marijų? Ar nori a 

pie Jų pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir nr. 
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti 
□ai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu

SVEIKA MARIJA!”
Iš kun. A. Stolz’o raštų lie 
tuviškai parašė Kun. Antaną- 
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
raito, 8 didelius ant gražios 
popieros švč. Marijos ir Jė 
saus paveikslus.

Intronizacija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92; 
kaina 30c.

švenč. Jėzaus širdies Troš
kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.

Mųstymai apie švč. Jėzaus 
Širdį. Iš italų kalbos vertė J. 
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; 
kaina 35c.

“DRAUGAS”,

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

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

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

Panedėllo. Seredos lr Pėtnyfloe 
vakarafs 6 lkl 9 

Telefonas CANai 1175
Nai^^3459 S. Rockwell St.

^tofonas REPublic 9600

P. CONRAD
fotografas 

Atsidarė ' nuosavą, mo- 
demtėką studlo su Hol
lyvvood Šviesomis.

420 VVEST 63rd ST. 
Englcwood 5840—5883

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chica ro. 111.

Katrie perkate anglis lė 
draiverlų, siųskite juos ' J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pim'gų.

POPTERLOJAM Ir PEJVTUOJAM

Atliekame visus namų dabinamo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — Ba.

JOSEPH AUGATTIS 
1608 8. 50tb Are. Cicero, III. 

Tet Lafayotte 6719

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers

Seniausias Lietuvis 
Moveris Chicagoje
7100 80. TALMAN 8T 

7126 80. ROCKWELL HT. 
Tel. REPublic 5099-0051

Mes parduodam anglis ža- 
mĮaustom kainom. Pocahon- 
taa M. R. >7.00 tonas.

INSURANCE 

• NOTARY 

PUBLIC

PERKAM

LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083


