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T. S. TARYBA NfBSPRENDE 
ITALUOS ETIOPIJOS HNty

Visas reikalas atidėtas iki 
rugsėjo m. pradžios

RASI IKI TO LAIKO BUS SUGALVOTA 
KOKIA “FORMULA”

STATOMOS ĮVAIRIOS 
KLIŪTYS

ŽENEVA, rugp. 4. — T. Są-, jos vyriausybė pareiškia, kad 
nngos taryba vakar vasarą šis klausimas yra Italijos vi-j 

daus klausimas ir jin neturi 
kištis nei T. S. taryba, nei 
kuri valstybė. Sako, Italija 
tuo žvilgiu nereikalauja kokių’ 
nors patarimų, arba nurody-

viešoje sesijoje nusprendė, 
kad Italijos Etiopijos ginčų 
klausimas atidedamas vienam 
mėnesiui — iki rugsėjo mėn. 
pirmųjų dienų. Iki to laiko
žadama kų nors nauja sugal- mų.
voti, kad suturėjus Italiją nuo Savo keliu, Anglija ir Pran- 
karo žygių prieš Etiopiją. cūzija bendrai su Italija iki

Kad tai atsiekus, dviem 
ruožais bus dirbama. Atnau
jinama arbitražo komisija, ku

to laiko aptars 1906 metų šių 
valstybių padarytos sutarties 
klausimą Etiopijos reikalu.

riai pavedama spręsti jvyku- Anglija su Prancūzija, ma- 
sius Etiopijos pasieny italų tyt, pasiūlys Mussoliniui ko-
susikirtimus su etiopiečiais. 
Pageidaujama, kad komisija 
apsidirbtų tuo reikalu iki ru
gsėjo 1 d. ir norima, kad ji 
nieku būdu nekliudytų Itafi- 
jos pasirengimų karan. Itali-

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai svarsto mokesčių už pa 
jamas bilių. Tai pačios vy
riausybės sumanymas, kad 
krašto lobininkai daugiau pri 
sidėtų prie krašto vyriausy
bės išlaidų, kad jiems suko- 
neveikus išsisukinėjimus nuo 
mokesčių už savo dideles pa
jamas.

Kongreso atsovai respubli
konai stato įvairiausių kliū
čių, kad apsaugojus lopinin- 
kus nuo didelių mokesčių ir 
kad pakenkus prez. Roosevel 
to programai. Paduoda įvai
riausius priedinius sumany
mus. Kol kas jiems nesiseka 
kovoti prieš prezidentą. At
metami visoki jų priediniai 
sumanymai.

Ir tik iš to paaiški, kaip 
krašto turtuoliams nęsinofi 
prisidėti prie vyriausybės iš
laikymo. Jie iš seno yra pri-

kį nors kompromisą, žinoma,
Etiopijos kaštais, kad išven
gus karo. O Mussolini yra pa 
reiškęs, kad Italija labai rei- pratę tik lobius krauti, o mo 
kalinga didesnių kolonijų Af- kesčių našta — tai milijonų
rikoje. vargšų dalia.

MAŽA VIEŠŲJŲ DARBI)
AVASHINGTON, rugp. 3.

— Kongresas prieš keletą mė 
liesiu pripažino daugiau kaip 
4 bilijonus dolerių viešųjų* 
darbų sukėlimu, taip, kad žy
mus skaičius bedarbių gautų 
darbą ir tuo būdu būtų su
mažintas bedarbių šeimų šel 
pimas.

Pasirodė, kad viešųjų dar 
bų vykdymas nėra lengvas 
daiktas. Reikalingas platus ir 
didžiai supainiotas pasitvar- ir 
kymas. Prezidentas Roosevel
tas iš pat pradžios pareiškė, 
kad ims ilgoką laiką, kad su
darius atitinkamą mašineri
ją vesti viešuosius darbus.
Jis sakė, kad prieš šių metų 
pabaigą bus galima pilnai į- 
siubuoti įvairius darbus.

Sakė teisybę. Štai liepos 
'mėnesio pabaigą pasirodė, 
kad tik apie 145,000 bedarbių 
gavo darbą. Milijonai bedar
bių turi laukti.

Iki šio laiko iš kongreso 
skirtų keturių bilijonų dole
rių vos apie 435 milijonai 
dolerių pripažinta viešiesie
ms darbams. Vadinasi, dar 
nepris. rengta, kad būtų gali
ma užsimoti plačiuoju mas
tu.

Reikia tikėtis, kad per po
rą mėnesių tikrai pradės įsi
siūbuoti viešieji darbai. Ir 
paskiau tęsis per žiemą, ka
da su darbais yra sunkiau
sias laikotarpis.

NUBAUSTA RŪBŲ 
VALYMO KOMPANIJA

LATVIAI APIE KAUNA
________ KAUNAS. — Bed. J. Grin

Apygardos teisėjas H. M. jblatas Pede> Bridi deda pla' 
Fisher nubaudė 3,000 doleri* Iiliustruot* straipsnį apie 
bauda Peaeock Cleaners and‘Kaun»- Laikraštininkas sako, 
Dyers kompanijų, kurt nepri ,kad sparčiai ky)anti Lietuvo, 
klauso kitų tos rūšies kom-ilaikin<,ii "o8“"® nustebina 
panijų trestui. Nubausta už kiekvienų atvykstantį savo 
tai, kad ji pigiau atlieka dar ™darni5ku veidu, kuris 
bįį kas teismo uždrausta. tae ® met* vireta ™ 
Kompanija pristatė teismui ,n»- TeDk* steMt“ tno fe™’ 
suskaites, kurios pasako, kad i P" ir skon,u> knr,s pastebI- 

pigiau valant rūbus pada- mas Kauno statyboje. Vienas
romas pelnas. |,a8kul tat» kyl® naUJI* naml)

rp • .. . . . .... . korpusai i dangų.. iVisi ne vieTeisėjas tais ir kitais jro- * o* -
dymais nepasitenkino.

Neseniai teisėjas šios kom
panijos prez. Ed. Tinką nu
baudė 60 dienų kalėti už tą 
pat nusižengimą.

Fink ir jo kompanija ape
liuoja.

nodo, moderniško stiliaus, kas 
teikia grandiozinę bendrą 
vaizdą.

PADIDĖJO KIAULIŲ 
IŠVEŽIMAS

PASPRUKO IŠ BEPROČIŲ 
LIGONINĖS

FULTON, Mo., rugp. 4. — 
šeši kriminališki bepročiai 
kaliniai pabėgo iš Missouri 
valstybės ligoninės No. 1 nu
galėję du tarnautojus.

6 SUIMTA UNIJOS 
MITINGE

Policija puolė Painters uni 
jos lokalo 191 mitingą, 5444 
Wentworth ave.

Tai įvyko prieš pat valdy
bos rinkimus. Pas susirinku
siuosius rado ginklų. 6 areš
tuoti.

Matyt, norėta su ginklais 
vykdyti rinkimus.

NEGALI IŠGAUTI PRISIPA
ŽINIMO

MEKSIKOS GUBERNATO- U. S. ŽURNALAS ĮŽEIDĖ 
RIUS TRAUKIAMAS MIKADĄ

fKpON TOKIJO, rugp. 4. — Japo

nijoj konfiskuota amerikoniš
ko žurnalo Vanity Fa:r rugp. 
mėnesio laida. Žurnale yra 
atspausdinta japonų imperato

MBXICO CITY, rugp. 3.
— Pirmojo bausminio distrik 
to federalis teisėjas David 
Pastrano Jaimes įkaitino (pa rįaus karikatūra. Namų minis 
trąukė tieson) (įueretaro vai- terija rado, kad ta karikatūra 
stybės gubernatorių, Satur- i įžeidžia imperatorių ir japo- 
nino Osornio. Jis kaltinamas nUP> kadangi japonai dievina 
vieno ispano nužudymu. saVo valdovą, o čia jis pašie-

Teisėjas Pastrano pareiš- piamas.

KAUNAS. — Centralinio 
statistikos biuro duomenimis, 
šiemet per pirmą pusmetį iš
vežta 45,850 kiaulių už 3,601,- 
4 tūkst lt., pernai bnvo iš
vežta tik 15,280 kiaulių už 2.- 
150,7 tūkst. lt, o 1933 m. — 
G,832 kiaulės už 785,6 tūkst. 
lt Tuo būdu pernai kiaulių 
išvežimas padidėjo apie du 
kartus, o šiemet — jau apie 
3 kartus, nors pajamos už jas 
tiek kartų nepadidėjo.

SU DANIJA PREKYBOS 
SUTARTIS

NACIAI VIRTO ŠNIPAIS 
PRIEŠ KUNIGUS

Sekamas kiekvienas kunigų 
žingsnis ii* šneka

LIETUVOJE ŠELPIAMOS 4 -
KITATAUČIŲ MOKYKLOS-“1 ZJLXi»Xt

 _ testuodamas prieš nacių SU

KAUNĄS. — Švietimo mi-jkelt* nepakenčiamą Katalikų 
nisterija šiemet privatinėms ! Bažnyčiai situaciją \ okietijo

kia, kad valstybiniai ir mu-1 Japonų vyriausybė pasiuntė tautinių mažumų aukštesnio- -ie tnrP kitko pareiškia, kad 
nicapaliniai teismai neigia į instrukcijų savo ambasado- siomg ,nokykl()ins skyrė pasa|. naciai šiandien yra virtę šni- 
tos rūšies įvykius. Tačiau fe-1 T ' alstybėse, kad jis į- gimnazijai Kaune Pais ir piktai seka visų kata-
deraliniai teismai privalo žiūĮ^U0^ll atitinkamą protestą J. j 20,(XX) litų, žydų realinei gim J‘kU kunigų žingsnius.

1 Valstybių vyriausybei. Žinio-rėti teisingumo ir traukti tie 
son nusikaltusiuosius. Jei nori 
mą, kad tauta naudotųsi sau-! padaryta šį pirmadienį.
gumu, pats respublikos pre
zidentas ir visi krašto valdi
ninkai privalo gerbti federa- 
linių teismų sprendimus, y- 
pač kada einasi apie žmogaus 
gyvasties saugą.

o
Toliau teisėjas nurodė, kad 

šiandien Meksikoje tik fede
raliniai teismai laikosi tei
singumo ir yra tikrieji teis- 
mąi. Kiti gi teismai reikalin
gi reformų, kad juos ištrau
kus iš krašto politikos. Jei 
reformos nefogųomos, valsty
biniai ir municipaliniai teis
mai turi būtį visiškai panai
kinti.

GRĮŽO ATGAL SOVIETŲ 
LAKŪNAI

PETRAPILIS, rugp. 4. — 
Trys sovietų' lakūnai, kurie 
leidosi su vieno motoro lėktu
vu skristi iš čia per žieminį 
ašigalį į San Francisco, Cal., 
be nusileidimo, grįžo atgal iš 
žieminio Sibiro. Kažkas įvyko 
su motoru.

KAUNAS. — 18 Danijos
Ryšium su dr. W. J. Bauer j Lietuva importuoja daug ce- 

brutaliu sužalojimu ir nužudy-r mento, o Danija Lietuvoje
mu suimtas įtariamas M. V. 
Zenge, 26 m. amž., iš Canton,

perkasi nemaža arklių. Pre 
kybos sutarties terminas jau

Mo., neišpažįsta policijai, kad baigiasi, todėl greitai numa-
jis būtų atlikęs tą žmogžudys 
tę.

Policija pareiškia, kad Zen
ge yra kai titnagas kietas. Jis 
išsigina visko.

tomos naujos derybos.

KAUNAS. — Keletas ame 
rikiečių lietuvių šiemet stoja 
į V. D. u-tą.

Toliau pareiškia:uazijai — 34,000 lt., žydų mer ,
mis iš Vasbingtono, tas bus(gai{il) Javnc _ j “Katalikų Bažnyčia Votie-

110,000 lt., Kauno žydų gimna zijoje nėra užimta politika 
zijai dėstomąja lietuvių kalba partijoje. Bet jei ta politika 
— 15,000 lt. (pernai duota tik paliečia altorių, Bažnyčia tu- 
9,000 lt.), Marijampolės žydų ri P^ną teisę gintis. Tas ne- 
gimnazijai — 8,(XX) lt., Fane- pakenčiama, kad vyriausybė 

I vėžio žydų gimnazijai — 15,-
H. J. Fernekes (Midget), i 000 lt., Raseinių ž. gim. — 

garsus banditas, žudikas ir 15,(XX) lt., Šiaulių ž. gimnazi-1 tijos žvilgiu, kad ji būtų loja- 
bankų plėšikas, šeštadienį ne jai — 15,000 lt., ,Vilkaviškio j li nacių valstybei ir jos vyk- 
paprastai gudriai išsilaisvino žydų gimnazijai — 5,000 lt., domies įstatymams, kad ir 
iš kalėjimo ir dingo. Jis bu-i Ukmergės žydų “Šviesos” j sterilizacijai.”
vo nubaustas kalėti nuo 10 gimnazijai — 6,3(X) lt. ir Kau 

’ no žydų aukštesniajai komer
cijos mokyklai — 4,(XX) litų.;
Lenkų gimnazijai Panevėžyje

ŽUDIKAS BE SUNKUMŲ 
APLEIDO KALĖJIMĄ

turėtų nurodyti Bažnyčiai, ko 
kias jį pareigas tari nacių par

metų iki gyvos galvos. 

Fernekes nežinia kokiu bū-
........

nudavė kalėjimo vizitorių ir . . rr „. ... |
sargyba išleido jį per kelias
saugojamas duris. Tik jam iš
silaisvinus pastebėta nepap
rasta klaida. Tuojau apie tai 
painformuota Chicagos ir vi
sų apylinkių policija.

jai Kaune 15,(XX) litų ir Kau
no mokytojų draugijos rusų 
girųnazijai — 14,000 litų.

NACIAI NUBAUDĖ 3 
KUNIGUS

NUTARĖ NESIKIŠTI Į KI reikalus.” 
TŲ KRAŠTŲ REIKALUS

BERLYNAS, rugp. 3. — 
Nacių teismai nubaudė kalėti 
tris katalikų kunigus už tai, 
kad jie per savo pamokslus 
bažnyčiose “kliudę valstybės

LIETUVIŲ PARAPIJŲ 
CHORŲ DAINOS

Chicagos ir apylinkių lietu-
------------------ vių parapijų chorų pirmoji

LIETUVIŲ GRUPĖ Į TARP- dainos šventė įvyko vakar
TAUTINĘ LIAUDIES 

ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
LONDONE

MASKVA, rugp. 3. — Ko 
munistų internacionalo kon
grese nutarta, kad intemacio 
nalas nesikiš į

KARALIUS AREŠTAVO 
MINISTERį

VIENNA, rugp. 4. — Žinio- 
komunistųimis iš Tirana, Albanijos ka- 

partijų veiklą kituose kraš-1 raliaus įsakymu areštuotas
tuose

GAISRAS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJE

I viešųjų darbų ministeris. Kal
tinamas už cigaretų popierio 
šmugeliavimą kraštan.

Gaisras ištiko Šv. Karolio 
bažnyčią, 2100 Roosevelt ro
ad. Padaryta apie 8,000 dol. 
nuostolių.

Didysis altorius išlikęs.
Bažnyčia vos išbaigta de

koruoti ir rengtasi kitą mene 
sį minėti aukso jubiliejų.

VOGĖ ELEKTRINIUS 
MOTORUS

Policija suėmė Ward Sil- 
ver, 22 m. amž., kurs iš ap- 
artamentinių namų vogė el
ektrinius motorus ir juos par 
davinėjo.

Sakoma, jis pavogęs apie 
150 motorų. Policija atrado 
19.

Vytauto parke.
Dalyvavo tūkstančiai lietu

vių. Tarp žymiųjų svečių bu-
----------- vo komp. kun. J. Bizauskas iš

KAUNAS. — Išvyko Lon- Detroit, Mieli., ir Lietuvos 
donan lietuvių grupė repre- konsulas p. A. Kalvaitis, 
zentuoti Lietuvą liaudies šo- Buvo plati muzikos ir dai- 
kių šventėje. Grupė sudaryta nų programa, kurioje dalyva-
užsienių reikalų ministerijos 
spaudos biuro vedėjos p-lės 
Avietinaitės pastangomis. Gru 
pę sudaro labai įvairus jau
nimas: neprofesionalai šokė
jai — studentės, studentai, 
dailininkai, valdininkai ir kt.

vo apie 3,000 chorininkų. 
Puikiai pasisekė dainų šven

tė, kadangi buvo kruopščiai 
rengtasi prie pramogos.

KOLIDAVO DU LĖKTUVAI

NULINČIAVO PLĖŠIKĄ

Stinson airporto padangėse, 
RUOŠIASI Į SSSR EKSPOR- arti Lvons, kolidavo du lėk- 

TUOTI VEISL. KUILIUS įtuvai. 2 asmenys žuvo ir du
----------- Sužeista.

KAUNAS. — Sudarius su į
SSSR prekybos sutartį, buvo 
numatyta į SSSR rudenį iš
eksportuoti ir tam tikrą veis
linių kuilių kiekį. Tam dabar

YBEKA, Cal., rugp. 4. - >ra N"'> ™SPi«-
Kauknolų vyrų gania išvilko ®io 1 d' buvo pradMas saP>r- 
iS apskrities kalėjimo tr pa-,kimaa’ kuria truka ligi ,8p- 
korė plėšikų C. L. Johnson*,' krb"*° 1 d- PaRiftlymai paniuo
24 m. amž., kurs buvo suim
tas už Dunsmuiro policijos 
viršininko nužudymą.

ti iš ūkininkų priimami buvo 
iki liepos 25 <J. Kuiliai pirmo
je eilėje bus superkami gry
no kraujo.

50 KOMUNISTŲ SUIMTA 
BRAZILIJOJE

PORTO ALEGRA, Brazili
ja, rugp. 5. — Policija suėmė 
apie 50 ukrainiečių komunis
tų, kurie savo propagandai 
gavo paramą iš Maskvos.

PRIGĖRĖ DVI VIENUOLĖS

ANGLŲ LAIKRAŠČIŲ 
RINKINYS SPAUDOS

PARODAI

PREKYBOS DERYBOS SU 
ISPANIJA

> KAUNAS. — Rugpiūčio
KAUNAS. — Per pasaulio mėnesį prasidės derybos Mad 

lietuvių kongresą ruošiamai ride su Ispanija prekybos su
spaudos parodai yra gautas 
ir anglų laikraščių rinkinys. 
Rinkinys yra ne visai mažas, 
laikraščiai surinkti rašiusie
ji apie Darių ij Girėną.

tarčiai sudaryti. Numatoma, 
kad iš Lietuvos į Ispaniją ga
lima bus geromis kainomis 
eksportuoti
liuliozė.

EAST MORTSCHRS, N. 
rugp. 4. — Gailestingųjų sese
rų , kongregacijos Brooklyne 
dvi vienuolės prigėrė besimau 
dant privačiam jūros pakraš
tyje. Abi buvo mokytojos.

ORAS
CHICAGO TR APYLINK.-- 

kiaušiniai ir ce- Šiandien gražus oras ir kiek 
>. šilčiau.



,n_Į|_A=usaA.s! Pirmadienis, rugp. 5 d., 1935

“DRAUGAS”
liekna kasdien, ltakyrua sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — >6 00. Pusei metu — (>.60: Trims mėnesiams
— (2 00: Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstvMee 
prenumerata: Metams — (7.(0; Pusei metu — (4.10. 
Kopija — 01c

Hedaktorlus priima — nuo 4 vai. 11*1 i vai. popiet 
Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neprailna,

jei nepraioma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui paito ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet.

“ D R A U G A S ”
IJTHUANIAN DAILY PBIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday. 
SUB8CRIPTION8: One Tear — (4.44; SU Months

— (>.60; Three Months — (1.40: One Month — 76c. 
Burope — One Tear — (T.40; s»U Months — (4.44; 
Copy — 4(ė.

Advertlsin* u "DRAUGAS" brln*s best results 
Advertlsin* rutes on appllcatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

IŠ PO MANO BALANOS
Įlašu Morkus

dalykų ant scenos 
klausytojus atsi-

ba. Kaimeliams metai būna derlingi ir ne
derlingi ir su kontrole atsargiai reikia elg
tis. Pavyzdžiui pernai pas.taikė sausi metai 
ir kontrolė privedė prie to, kud kviečių rei
kėjo gabentis iš Argentinos ir iš Kanados. Taip tatai, Giaeomo Meyer- vo rūšies

Iš viso ^o, kas viršuje pasakyta, mato- beer, vienas įžymiausių pašau- pastato ir 
me, kud valdžia taimerius organizuoja da- lio muzikų, buvo vienas lai- šaukia. Kitas to nepadarytų.( 
ryti tų, kų fabrikantai, biznieriai ir organi- mingiausių ir vienas nelaimi- Betgi jam, begalinių norų ir
suoti darbininkui jau seniai daro. Tie, ilgiausių genijų. ištvermės žmogui, tokie suli

ne peikia farmų produktų gamybos kontro- Laimingas! Nes kvlo iš tu- kūmai buvo tik mažmožis,
lę, kartu turėtų peikti fabrikantus, biznie- rtingų namų. Mirdamas gimi- Ve dėl k0 jo muzikoje, apart
nūs ir darbininkų unijas. Jei šiems pripa- naitis ir da daugiau jam tur-[gražaus skambėjimo, jokių 
žįstama teisė tvarkytis, kad tinkamas kai- to paliko. Ne tik skurdas, bet kilų paslapčių ieškoti neap-j
nas ir tinkamas algas gauti, tai kodėl farme- ir nedateklius niekad jam ga- sumoka.

DIENOS KLAUSIMAI
I

riams to pat nepripažinti?
Jei automobilių fabrikantas mato, kad

jo išdiibiniams rinka mažėju ir tinkamu kai
nų negaus, tai jis siunažina gamybų. Jei 
kiaulių augintojas mato, kad jam rinka ma
žėju ir pageidaujamų kainų negaus ir ji

lvos negraužė. Ko, ko, betgi; J ietuviui muzikos mylėto- Į 
ištekliaus visuomet su kaupu jui žmgeidu, gal, da ir tas, 1 
būta. j kad Meyerbeer labai dažnai

Nepaprastai mikliai pijanų į Lietuvos pasienį atvykdavo! 
valdė. Ir du viena ypatybė, ir ne vienų tikrų lietuviškų, 
su kuria ne visi garsūs kom- posmų savo muzikon įpynė.

Jūrų liūtas Michigan ežere. — Šiomis dienomis Mi- 
eliigan ežere netoli Gary, Ind., pastebėtu ši “pabaisa” 
— jūrų liūtas. Manoma, kad į ežerų bus patekęs iš ku
rio nors žvėrinčiaus. (Acme Photo)

Lietuvos Kariuomeies Žygis i Vitaiii
KOVA PRIEŠ VALDŽIOS PARĖDYMUS

Kovai su depresija prez. Roosevelto ad- 
įhinistracija įvedė daug naujų parėdymų. 
Pramonės ir biznių tvarkymui buvo įvesta 1 
NRA. Tikslas buvo trumpinti darbininkų da
rbo valandas, kelti algas, kad suimti kodau- 
giausia bedarbių ir kad pakėlus žmonių per
kamųjų galių.

Kad pagerinus fannerių padėtį valdžia 
sumanė AAA — Agricultural Adjustinent 
Administration. Valdžia norėjo, kati fanne- 
riSLi už savo produktus gautų geresnes kai
nas, kad tokiu būdu taimerių gerove ir jų 
perkamoji galia pakiltų.

Kapitalistų užsispyrimu NRA panaikin
ta. Dabar jų jėgos via atkreiptos prieš AAA. 
Kapitalistams nepatinka, kam AAA renka 
taip vadinamus processing mokesčius. O ši
taip sukelti pinigai eina atlyginimui fanne- 
riams už savo produktų gamybos aprubežia- 
vimų. Jei farmeris, sakysime,, kiaulių augin
tojas sutinka mažiau jų auginti, tai už tai 
gaudavo premijųi. Taip buvo su kviečių, ta
bokos, korhų ir k. farmeriais.

Toks valdžios būdas gerinti fannerių ir 
viso krašto padėtį išrodė be galo keistu. Iš
rodė, kad valdžia pradėjo vesti žmones at
bulai. Rodos, kad dovanos turi būt duoda- 
Uios už gamybos didinimų, o ne jos mažini
mų. Daugelis taip sakė iš pradžios, kai tik 
vhldžia paskelbė savo programų, daugelis 
tebesako tų pat ir dabar ir tie tai varosi 
prie panaikinimo AAA.

Valdžia, vienok, turėjo gero pagrindo 
shvo programai.

Valdžia pradėjo pagelbėti farmeriams 
daryti tų, kų fabrikantai jau nuo seniai da- 
tU. <

Fabrikantas negamina prekių, jei nėra 
rinkos. Gamina tik tiek, kiek yra reikalavi
mų. Plieno, cemento, drabužių fabrikai eina 
tik tada, kai turi užsakymų. Neleidžia dar
bų taip, kad prekių prigaminti “į stakų”. 
Dabar visoje pramonėj darbai neina nei per
pus to, kiek galėtų eiti. Todėl fabriko išdir
binių nėra pertekliaus ir tų išdirbinių kai
nos užsilaiko savo aukštybėje. Fabrikantai 
tūos “triksus” senini žino, o farmeriai yra 
taip pakrikę, kad savo jėgomis niekad ne
būtų priėję prie praktikavimo to, kų fabri
kantai praktikuoja, tai yra mažinti savo pro
duktų gamybų, jei jiems nėra rinkos arba 
jei negali gauti žmoniškas kainas.

Valdžia . nuo seniai aiškino farmeriams, 
kaip jie gali savo būvį pagerinti. Priminėjo 
jiems apie tai nuo pokarinių laikų. Prisimin
kime velionies prez. ilardingo paskutiniųjų 
kelionę per Jungtines Valstybes. Jam kėliau- i 
jant per centrai ines farmeriškas valstybes. 
Užėjo pas jį fannerių delegacija ir guodėsi, 
kad jų produktams nėra rinkos ir kad kai
nos menkos. “Prodttce less”, pasakė prez. 
Ilarding.

Kai kurie peikdami dabartinę ūkio po- 
litikų, peikia demokratų partijų. Tų daro 
arba per neišmanymų arba per užsimerki- 
mų. Dabartinės valdžios ūkio politika yra 
bendra respublikonams ir demokratams. A- 
beji fannerių bėdas vienaip supranta, tik ne 
vienodai nori jas pašalinti. Respublikonai 
aurodinėjo, kų farmeriai turi daryti, o de
mokratai stojo farmeriams į talkų. Partne
rių produktų gamyba nepasiduoda lygiai to
kiai kontrolei, kaip fabrikų išdirbinių gamy-

I

m a žiną gamybų, tai yra mažiau veisia kiau- pozitoriai gali pasigirti. Kaial.aucius, Tilžė, Klaipėda
jjų ■ Kaip gerai dainavo ir kaip — labai jam artimos vietos

toli balso pažangoje nužengė, buvo. Ir, kailio muzikas, jukFabrikantų prisitaikymai prie kainų ir 
rinkos jau seniai praktikuojami. Todėl jų 
elgimasis nieko nestebina ir ginčų nekįia. 
Ta pati praktika ūkio srityje yra nenauja 
nybė ir kelia diskusijų. Kilo ir ginčų ir gric-

(Prieš 15 metų: 1920. VII. 15) uždavinį ir palaukti tolimes- 
1920 m. pirmojo pusmečio nių nurodymų. Tačiau pabū- 

pabaigoje rusų kuku karo go. Ncmenčina rado daugybą
ne taip jau aišku. Matyt iš jo ne ko kito ten, o tik muzikos laimė pakrypo rusų pusėn, rusų, kurie pradėjo į mūsiš
kompozicijų, kad čia nesve- hškodamas užsukdavo.
tiniu jautėsi. Jo rankų darbo | ---- —
solai, duetai už save kalba, j h. da vienas lnažag dalykg. 

žtas pasipriešinimas dėlto, kad farmeriams Gerai nepažinodamas lialso ga |jg, kurį federacija, gal, ma
sto jo talkon valdžia. lhnybių, tokių saldžių ir įdo- Jonglų h. i§ga,ėtų nors’bent

paviršėliai pajudinti, tai di-Diskusijų ir ginčų šiame klausime bus mių muzikos kūrinių ūesu- 
daug. Jei AAA susilauks tokio likimo, kaip narpliosi.
NRA. tai 
bus noro 
bėdas.

jos vieton bus kas nors naujo, jei 
neleisti farmeriams įbristi į senas

Muzikas begalinės ištver
mės! Dirbo ir dirbo! Iš nety
čių dirbo ne tiek pinigo, kiek

dėsnis susiklausymas liaudies 
ir vadų tarpe.

Rusų pulkai lenkus nubloškė kilis žvairuoti. Iš viso ko gali-" 
ma buvo suprasti, kad jie mū-beveik ligi pačios Varšuvos. 

Lenkija atsidūrė pavojuje ii 
pradėjo dairytis, kas čia ga
lėtų suteikti pagalbos. Tomis 
dienomis pagalbos galima bu 
vo tikėtis tik iš santarvės va
lstybių. Prie jų Lenkija ii 
puolė.

Santarvės valstybės pagal
bos Lenkijai suteikti neats 
sakė. Santarvės valstybių •» 
Lenkijos atstovai Spa mies-

siškius rengiasi nuginkluoti ir 
užgrobti maisto atsarga.

Kų daryti? — iškilo svar
bus klausimas. Apie dalykų 
būklę painformuoti pulko va
da ir palaukti jo nurodymų 
nebuvo galima. Lūkuriuoti bu

KOPLYCIDS LAIVUOSE

vo pavojinga. Bolševikų bu
vo tokia daugybė, kad susirė
mimas su jais būtų pasibaigęs 
mūsiškių visišku pruluimėji-

Fvderacija jau pamėgino 
kreipti liaudies domę savų 

idėjos labui. Žinant jo kilmę, profesionalų labui. Pasėkos 
aplinkybes, tegul kas pasaky- matosi. Daugiau negu pirmiau

------------ j tų, dėl ko ir kam jis taip uo- liaudis, vietoje pas svetimus
Žinios apie katalikų persekiojimus Mek- 'lįai ir daug prakaito ir svei- bėgioti, pas savus advokatus, į ^eb'Jc praliejo tuo reikalu tie- mu. Bet tuo tarpu nuspręsta 

sikoj, Vokietijoj ir Rusijoj neilmflslį suke-ikatos negailėjo? gydytojus, ir tam panašiai, ' r.'has. Kalbu ėjo apie tam ti- žygiuoti toliau, į Vilnių, kur
lia kiekvienam katalikui. Bet religija turi ir; Nekartų net pasigailėjimo traukia. Ikras sųlygas, kuriomis pagal- turėjo būklė paaiškėti,
laimėjimų. Visos laivų kompanijos ant savo susilaukdavo. Ne vienas mė- Net ir pramonėje taip pat *)a *,u^ suteikta. Tų sų- O \ ilniuje jau buvo bolše-
didžiųjų laivų turi katalikiškas koplyčias.' gino paaiškinti, jog ypač jam pastebėti galima. Kas kart b’SU tarpe buvo pažymėta ir viliai. Lenkai, norėdami mus 
Didelę
ncūzų laivas Normandie, kuriuo išplaukė į1 bu kankintis. Kiekvienam to- vls pradeda užjausti lietuviui.
Lietuva “Draugo” ekskursija. Tų koplyčių' xinm atsakydavo: “Man dar- Maisto ieško pas savų. Rūbų dn‘lL Lenkijai visos sąlygos 
iškilmingai pašventino Eoueno arkivyskupas,' bus, kai sveikata; jei mesiu perka pas savų. Balsuoja už Parodė priimtinos ir ji su 
dalyvaujant Paryžiaus kardinolui Verdier, to darbų, neteksiu didžiausios savų. Pradžia .jau čia.
laivo karininkams ir jūrininkams.

gųsdino, o ypač minėtosios 7 
Spa pasitarimų va šiai bu puiko kuopos. Liepos 15 d.

ir gražių koplyčių turi ir didysis pra-'nėra jokio reikalo taip dar- vis daugiau ir daugiau lietu- ta’> kad Lenkija privalo kuo su bolševikais sukiršinti, mie-
skubiausiai grųžinti Lietuva

“Naujienos” rugp. 2 d. turėjo straipsnį 
apie Kaune įvykstantį viso pasaulio lietu
vių kongresų. Išpeikė kongreso šaukimo bū-«
dų ir išvedė, kokius kongresas reikalavimus 
turėtu statvti dėl žmonių labo. 0 gi štai 
kas Lietuvai reikalinga: “Civilė metrikaci
ja, atskyrimas bažnyčios nuo valstybės, pa-, 
naikinimas stipendijų vienuoli na m*. Kuni
gai, is ir jų religiniai politinėms organizaci
joms, paėmimas mokyklų savon globon, at
skiriant jas nuo bažnyčių”. Tai ir džiaugkftj 
laisvamanio išmintim ir jo pasakymu. Juk 
viso pasaulio lietuvių kongresan pakviesti 
visų lietuvių srovės ir visų srovių veikėjai 
ten dalyvaus. Tokiame kongrese gali būt pa
tiekiami svarstymui tokie klausimai, kurių 
pagrindams nei viena srovė nėra priešinga. 
Tokie dalykai yra kaip va Vilnius, Klaipė
da, lietuvybės išlaikymas ir panašūs. Jei ben
drus kongresas imtų svarstyti punktus vir
šuje cituotus iš socijalistų dienraščio, tai 
kongresas norėdamas prieiti prie nutarimo, 
posėdžių nepabaigtų nei per šimtų metų.

♦ h •
Lietuvos teisingumo ministem paragini

mu teismai ėmė smarkiau bausti suchuliga- 
nėjusius išdykėlius, arba amerikoniškai ta
i’ant lioodlumus ir holduperius. Ministerio 
paraginimų teismai jau paėmė dėmesin ir 
chuliganus smarkiai baudžia.

tų užleido jiems. Bolševikai
Vilnių užėmė liepos 14 d. ir 
mūsiškiai rado juos ten jau 

Santarvės valstybėmis liepos bešeimininkaujančius. Tai ta
ravo laimės”. •! Ištautėjimo banga daugiau-l10 d- Parašė atitinkamų su čiau mūsų kariuomenės nenu-

Antraip veltus, buvo labai 8>ai ir aršiausiai katalikų vi--tarth
nelaimipgas. Žydas muzikas! ršūnes - galvas plauja. Pa

tiems vadams tenka nuo pa-Kpie tokį jo tautiečiai ir po tiems vadams tenka nuo pa-,v° «reitai sužinoti ir Lietu 
šiai dienai n®kų labai gar- čių aršiausių pamazgų — sut-, v°j^ kariuomenes kai
šiai šneka. O tada! Jaučia sa- rų čiaudėt ir raivytis. Gi tuo i kurioms dalims buvo duotas 
vvje genijaus diegus, 0 netur tarpu tas j>at dumblas liaudįįsakymas vykti į \ ilnių ir jį
knr jų padėti. iš antros pusės siekia ir įkal-iuži,ntL Toksai reikalų susidė-j ku Vilniuje pasirodymas bu

Jo padėtis daug kuo jiane-.ba jai, kad jos vadai niekai,'st/mas v;^us guoliai nudziu-
šėjo ne vienam lietuviui, kųĮkad jų gerbti neapsimoka. i^'no- Kariuomenes dalys pa- 
ne ’š meilės, o tik iš reikalo Į Liaudis už tokios minties [ sde’do 1 žygį, nepaprastai ge- 
neva paliokiškai ar maskoliš-: vieno siūlo nusitvėrusi, nepa- ros^ nuotaikos apimtos 

teikia tol, kol visų kamuolį
išvynioja. Kol išvynioja, pra
deda baidytis ne vien vado,

Kiek įmanydamas krikščionių j bet ir pats savęs. Gi, ot, prie-ldo> bevydami lenkus. Mūsų 
pusėn linksta ir jiems ir jų i šas kai matai jau net du da-j kariuomenės dalims buvo įsa- 
giesmes gieda ir dainuoja. i lvku atsiekė: pakerta įtakų kyta su rusais elgtis 

Ir kas patikėtų? Žydas Pa-'vado, o liaudį į laukus išblaš-
nelei švenčiausiai giesmes dė- ko ir paskui po vienų savon

kai rašė, ar dainavo.
Taip ir jis. Nuo savų atme

stas, prie svetimų kripsta.

Tuo tarpu šiaurinės Vil
niaus krašto dalys buvo bol
ševikų rankose. Jie čia atsira-

su rusais elgtis korek
tiškai. Gana korektiškai elgė
si ir bolševikai, bet tik su mū
sų kariuomene. Su gyvento
jais jų santykiai buvo nela 

i atšaukia kiek. j bai kokie. Būdami apdriskę ir
pa. I Štai, ve, graži proga Fede-,,alkani, jie darė rekvizicijas

sto! Nekalbant apie kitas gie- pastogėn šaukia. Nevisados 
&mes, vien tik Bažnyčios la-J atšaukia visus. Betgi visados 
Imi Patinkančias.

Žinoma, ne visuomet

prieš pietus ji pasiekė Vil- 
n’aiis apylinkes, o apie antrų 
valandų Įžengė į patį miestų. 

Mūsų kariuomenės tuo lai-

' vo nelauktas. Pasklidus ži
niai, kad į miestų traukia gi

nkluoti būriai, pakriko ir bo- 
Į lševikai, ir vilniečiai. Visi nia- 
1 nė, kad grįžta lenkai. Tačiau 
netrukus paaiškėjo, kad čia 
ne lenkų, o Lietuvos kariuo
menė.

Nors ir buvo tai tik vtena 
kuopa, bet įspūdį ji padarė 
milžiniškų, šeimininkavę mie
ste lenkai, jau buvo spėję į- 
kyrėti, vilniečiai tikėjosi da
bar laisviau atsikvėpti. ’ 
vėse suskambėjo galingas “Va 

ir “Niecli žyjei o Lietuva”
taiko. Kai kur neparodo ski r--racijai ne vien vadui, bet ir plėšikavo, visiškai nebodami, Litva”. 
tiulio tarpe DieVo Motinos ir pačiai liaudžiai tikrai lietu- kad tai daroma svetimame Žygis Vilniaus gatvėmis, a- 
pnpiustos mergelės; tarpe vy-Įviškai - katalikiškai pasidar- krašte, su kuriuo tik kų pa p'e kurį buvo visaip spėliota, 
skapo ir jo Amų; tarpe vie- buoti, tokių dalykų tikrų pra-!daryta taika. Mūsų karinome pavirto triumfo eisena. Mi- 
nuolės ir kasdienės dukrelės;' džių viešai išaiškinant. Jau "č* dalims teko ne kartų ap nios žmonių, keldamos ovaei- 

čia ne vietinis klausimas, o g’hti gyventojus nuo bolševb jas, atlydėjo kuopų ligi Jur-tarpe bažnyčios ir svetainės, j 
Tai, vienok, kai pažiūri į

jo draugų Rossinį, tikrų ka-( 
talikų, o tiek klaidų palikusį,; galima, 
nekaltos jo klaidos visai ny
kti pradeda.

Nelurėdains nei savo tlkv-
“Karys” Lietuvos kariuomenės savaiti

nis laikraštis paminėjo apie šių metų Ma- 
rianapoko Aukštesnėse* Mokyklos Metraštį.
Be kito ko pasakytai “Metraštis redaguotas zikai panaudoti, visų savo ge- 
pačių mokinių. Vyr. redaktorius Alb. Repu-'nijų dažniausiai vien klausy
ta. Popierius kreidinis. Daug paveikslų. Kol- tojų ausin taiko, 
ba palyginti nebloga. Nlatyti visi mokiniai

tik viešas. Jei viešas, jį tik kų plėšikavimo. Tų i»itį teko gio prospekto. Čia kuopa su- 
viešai ir išriši, jei da išrišti ’laryti ir bežygiuojant į Vii- stojo — kaip tik priešais bol- 

nių.
Mūsų kariuomenės dalys 

traukė į Vilnių įvairiais ke
liais, paskubėdamos. Turbūt,

ševikų kariuomenės štabų. At
sirado tuoj būrys ir bolševikų, 
kuris išsirikiavo kitoje gatve* 
pusėje. Kažkoksai jų vyresny-

dėl to skubėjimo ir tarpusa- sis išėjo prvšakin ir pasakė
vio susižinojimas buvo ne sveikinimo kalbų, pilinkėda-

Neseniai Vilniuje buvo ati- koks. Bet viskas baigėsi lai- mas savo sostinėje įsikurti a-
darvta lietuvių liaudies meno mingai ir Vilnius buvo užim- mžinai.. • t •• •

Tverdamas laužikų vokie- paroda, kurių aplankė tūks- tas. Pirmoji į Vilnių įėjo 7 Tuo tarpu atvyko Ir mūsų
žiūri, kas jų ausiai ge-, tarčiai vietos ir provincijos pėstininkų Didžiojo žemaičių kariuomenės atstovai tartis su

bos, nei savo tautos savai mu-

yra gerai išmokyti lietuvių kalbos. Tai be iiams, žmn, Ras jų ausiai ge-j
abejo jų mokytojų nuopelnas”. Iriausia atatinka. Nuvykęs I- gyventojų. Lietuvių liaudies |kunigaikščio Butegeidžio pul-

• • •
bolševikų vadovybe dėl Vil-

taiiinn, ištiria italų ausį. Ir,menu susidomėjo ir svetini- ko viena kuopa. iraus užėmimo. Reikia inanv-
Amerikos Darbo Federacijos pretldeh- paskui jon skambančias savo tauriai. Keli žymesni moksli-; Minėtoji kuopa, pakeliui į ti, kad jie gerokai nustebo,

las Green sako, kad Jungtinėse Valstybėse 1 melodijas taiko. Grįžta Pran- [ ninkai iŠ Karaliaučiaus ir Ko- Vilnių, turėjo sustoti Nemen- radę mūsų kariuomenės kuo-
senatvės pensijos turi būti sumoje $50 mė-'cūzijon, daro taip pati penbagos atsilankė minėtoje cino ir užimti tiltų per Nerį pų jau Vilniuje.
nesy, ir pensijos turi prasidėti nuo W) metų , Nekartų čielų glėbelį ištek- parodoje A ilniuje ir gėrėjosi 
amžiaus. * liaus išaikvoja pirm negu sa- lietuvių liaudies menu. T»b. Ji, Nemenčinę pasiekusi, bu

vo jau pasirengusi įvykdyti
Kuopa, kuriai teko garbė

(Tęsinys 3 pual.)



I
| Pirmadienis, rugp. 5 d., 1935

Kaip Ateitininkus Lietuvoje Persekiodavo
Tai buvo gerokai prieš d.^š ūkininkų ir miesto, turė j vi

karą Lietuvoje — 1910 metais, j šio kitados Magdenburgijos 
tais metais, kai ateitininkų o-Į teises. Jis gimnazijos vadovy- 
rganizacija prasidėjo. Ir tai Jau buvo įspėtas, bet vis-

r> r V r o X s

Iš Ten, Kur Kristaus Šviesa 
Švinta

IŠ EKVATORIAUS

— Palauk truputį. — Nuė
jęs misijonierius iš šėputės 
paėmė kokių tai piliulių ir 
Muodamas kivarui, tarė: —Jei 
Čia prie manęs jasias prary
si nekramtęs tai tuoj iš tavęs

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŽYGIS Į VILNIŲ

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
pirmai įžengti į Vilnių, ne
trukus nuvyko ilsėtis. Po pie
tų į miestą įtraukė mūsų ka-

tiek varė savo kaip idėjinis 
vaikinas. Direktorius ir re- 

siautė Rusų imperializmo re- akcininkai mokytojai skersa- 
akcija, o Šiauliuose visokio kiuodavo, jam priekabių ieš- _ 
plauko laisvamaniai, kurių kodavo. O jis visada manda- įgarsėjęs tarp kivarų, kuris 
centras buvo “Varpo” salė. j gus, korekt mokinys, gerai | gydydavo visokias ligas.
Iš katalikiškųjų organizacijų mokosi, “neserga” ir nepasi- Sunkiai susirgo kaimelio 

vadas Gimbikiti. Kviečia ke
rėtojų Faisantą prie ligonio, 
bet šis nė nesijudina. Išklau
sinėjo kokia liga, kokios prie
žastys ir t. t., pamąstė gero-

buvo Šiauliuose. Ten gyveni
mas virė. Visoje Lietuvoje,

Kivarų gydytojai.

rado, o šėtros kampe atrado
skuduru uždengtą jau sužąlu-’iMI<raU8‘>'8 ™08 velniSk™
sį ligonio lavoną. 'J5S«6: Paliausi buv«8 kertto.

'ju ir Išliksi gyvas... Kivaras lenkais. Tų susirėmimų metu 
nevisai tenorėjo tikėti, bet' po
ilgo raginimo vaistus nurijo 
ir ramus sugrįžo į savo na-

rkūs mūšiai su lenkais pietuo
se. Savaitės slinko. Pagaliau 
atėjo spalių mėnuo. Pasklydo 
kalbos apie taiką. Spalių pra
džioje susitiko lenkų ir mūsų 
atstovai Suvalkuose apsvars-

Negalima nė apsakyti, kaip
Buvo toks kerėtojas, plačiai f įniršo kivarai, kada suprato 

ki retojo darbą. . Norėjo tuoj 
vytis ir atkeršyti, bet supra-

Valerija, kuri pakeliui į Vii-, tyt i taikos sąlygų. Taika Lu
nių turėjo porą susirėmimų su j vo padaryta. Taikos sutartį 

lenkai pasirašė iškilmingai,

sėkmingiausiai dirbo Blaivv-' vėlina į pamokas. Kaip tu 
bės Draugijos skyrius, kuris,1 prie jo daugiau prikibsi!!
kaip nekaltas, t. y. apolitiš- Praklenti tie lietuviai, — 
kas, organizacijos vienetas, zi-,per akįs organizuojasi... “Ne- 
noma, galėdavo priglausti ir beužtvenksi upės bėgimo!” Ir
besiformuojančią į atskirą a- kaip prie jų prikibti dėl slap- kai ir galų gale paprašė, kad

to jau negalėsią jo pavyti. 
Taigi kerštą atidėjo kitam 
kartui.

Praslinko keletas mėnesių 
ir

mus.

buvo nuginkluota ištisa lenkų 
brigada. Naktį atidundėjo ar
tilerija. Didesnės mūsų kariuo
menės jėgos į miestą įėjo se
kančią dieną.

Užėmus mūsų kariuomenei 
Vilnių, gyvenimas jame atgi- 

Bet ramybė užtruko neik

Po poros dienų jo namus 
apsupo priešai, kurie laukė 
nakties, kad galėtų laisviau

nieko "nebuvo* Artėti? r'odS- («"»*«■>« visą jo šeimyną. Mi- jį0. vnatinvai sma
si, kad kivirai jan su8itaikd8«°”ie™8 aPio ypat'ngai Sma'

bet keršytojai slapta vis šni- !?ianti PBTOj« nuvyko Pas *

bet galvodami apie smurtą, 
kurį ir įvykdė po sutarties 
pasirašymo vos 24 valandoms 
praslinkus. Vilnius vėl pate
ko okupantams. Tsb.

Pirmas Amerikos laikraštis 
buvo Bostone ‘Žinių Laiškas’. 
Jis pasirodė 1704 m.

šv. Kazimiero Akademikia Daine
Kontestas “Draugo” Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 minutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė

BALSAVIMAI IR DOVANOS
Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blanką “Drau

ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes: o trys gavusios dau
giausiai balsų gaus dovanas.

jam duotų porą dienų laiko 'pinėjo. Štai vieną gražią die-.^var^’ sura^° besislapstan
ną didokas kivarų būrys ap- įclus aP‘e *» namI> Prieaus 11 

taip prabilo: “Dėl ko norit 
užmušt Pakandą! Juk jis jau 
nebekerėtojas. Prieš porą die
nų prarado visas velniškas 

;as. Aš pats jam daviau

suomet gerai išeina: už gy-jvojų išsikraustė iš Gualakiza 
dymą gali pasirinkti kokį no-1 apylinkės, pasivadino Mykolu 
ri atlyginimą, pav. šautuvą, i Ignacijų, pasistatė kitą pala-' 
ar šunį, ar paršą, ar savo J pinę ir tokiu biūdu išliko gy- 
’žmonoms marškinius ir tt...,! vas.
bet jeigu jam nepasiseka iš- |i Kitam kerėtojui pasisekė iš
gydyti ir ligonis miršta, tai sigelbėti kitokiu būdu. Štai

socijaeiją katalikiškąją mok- tojo darbo?1 “Ateitis” plito,
sleiviją, darbininkiją ir šiaip magų būrys didėjo. [ gerai pagalvoti. Po dviejų die
mūsąjį jaunimą. Į Atėjo egzaminai. Rašomie-, nų duosiąs atsakymą. Susišau- *supo kerėtojo Faisanto kai-

«
ateitininkai tuokart ką tik jį egzaminai praėjo. Prasidė- kė savo šeimyną ir pradėjo mėlį. Tačiau jo nerado namie. 
I) pradėję kurtis ir labai ,j0 sakomieji. Vienas rusas mo bendrai tartis: verta ar ne Į Tada apsupę jo triobas laukė 
kyklos jaunimui imponavo, kytojas išsitarė, kad ne jis gydyt tokį ligonį. Mat kivarų sugrįžtant, bet Faisanta nesu- 

būsiąs, jei to (suprask ano gvdytojams-kerėtojams nevi-Į grįžo, nes sužinojęs apie pa-O “Ateitis” šviesdavo jiems 
takus į ateitį. Blaivybės sa
lėje pagal bažnyčią burdavo
si ir katalikiškasis mokslei
vių elementas. Kadangi tuo
kart Lietuvoje būdavo ’daug 
susendintų vaikų, ir vis lie
tuvių, neįstojusių į gimnazi
jas, kitaip sakant, Rusų re
akcijos tyčia nepriimtų, tai 
ilgainiui ir Šiauliuose, kaip 
kad ir kitur, buvo susidaręs 
tam tikras eksternų kadras 
(vadinasi, “kojomis žemės ne
siekiančiųjų”). Tie eksternai, 
prie kurių ir man teko gar
bės, o tuokart gyvo vargo bū
ti, daugiausia laiko turėdami, 
būdavo organizacijos akstinas 
ir net įsiskverbdavo į gimna
zijos moksleivių lietuvių gy- 

• venimą, net prieš rusofiliško- 
sios gimnazijos vadovybės no
rą. Buvo susidaręs geras ir 
šaunus ateitininkų būrelis, 
šiandie jau pasižymėjusių tau
tos darbe.

Per ilgą gimnazijos klasių 
“nastauninkai” (suprask, au
klėtojai!) ir kiti rusai bei 
jų pakalikai mokytojai susek
davo, nes kartais iš organi
zacijos narių ir išdavikų (‘da- 
nosčikų’) pasitaikydavo.

Mūsų tarpe buvo veiklus ir 
apsiskaitęs narys (šiandie jis 
gydytojas), geriausias moki
nys visoje gimnazijoje, kilęs

geriausio mokinio) “padlie- 
co” nesuklupdysiąs, — ir ne- 
rusas jokiu būdu negausiąs 
aukso medalio.

vaistų, kurie jį visiškai per
mainė.”

Norint ir pasisekė prisika
binti. Tas mūsų draugas uei 
iš šio, nei iš to ėmė ir pasi
vėlavo 5 minutes į vieną eg 
zaminą. O pasivėlavo, many
damas kad tą kart egzaminuos 
alfabetiškai iš apačios, nes 
taip ir turėjo būti.

Per kiaurus mokslo metus 
nieko nepadarę, dabar per e- 
gzaminus ėmę prikibo, davė 
egzaminatoriai jam smarkią 
pastabą, sumažino elgesio pa 
žymį, tuo būdu sušmeižė žmo
gui atestatą ir nepripažino au
kso medalio.

Atkeršyta, bet kas iš to. 
Manot, kad auklėjimas laimė
jo, o gal rusiškumas! Šian
die, kaip gyvi liudininkai, 
mes, visa lietuvių tauta, sto
vim prieš visai kitokį atsiver- 
tusį istorijos lapą, negu kad 
“oblomovščinos” auklėtojai 
ir “Buridaniškieji” rusofilai 
buvo norėję.

“Idėjos, jei didžios, nemirš
ta, kaip žmonės!” — atgimi
mo dainius pralotas Maironis 
taip kurstydamas tada daina
vo. Kūrėjas - Savanoris

— Ne, tėve! — atsakė jie 
— Pakunda kerėtojas ir šią 
naktį bus nužudytas. Tu mus 
apgauti nori.

— Jei manimi netikit, ga-
.Jir gydytlojas sveiko kailio ne- ką pasakoja vienas mūsų mi-31 nusijon pasaukti ir prie

išneša: ankščiau ar vėliau sa-< sijonierius. 
vo galva užmokės. Taigi ir 
Faisanta norėjo apsigalvoti.

Pasitaręs su šeimyna nuta
rė apsiimti gydyti, nes ligonis 
stipraus sudėjimo vyras, vos 
'50 metų. Tikėjosi, kad jisai

jūsų akių duosim jam mėsos 
valgyti. Kas valgo mėsą, ne
gali būti kerėtoju.

Kitą rytą Pakunda apsigin
klavęs iki dantų atėjo į misi
ją ir, pamatęs savo priešinin
kų gaują, surikoi: — Kodėl

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Pamalto VadovėlisKartą netoli nuo Mendez 

miesto pasigirsta riksmas: 
“Mirtis kerėtojui! Mirtis Pa- 
kundai ”

Kelių kaimelių kivarai ap
siginklavę ieškojo kerėtojo

nemirs. Prisirankiojo gyvų j Pakundos. Pajutus mirties pa- 
vorų, driežlų, parlių, varlių' Vojų Pakunda nubėgo į mūsų 
ir Išsirengė pas ligonį. ' misiją ir tarė misijonieriui:

'“Tėve, nori mane užmušti;

Moterų dėmesiui. — Šios gražuolės demonstruoja 
ateinančio rudens moteriškų drabužių madas.

Atsisėdęs šalia ligonio pa 
dainavo, būgnu pritardamas, 
ir pradėjo čiulpti skaudamą
sias ligonio kūno dalis liepda
mas ligai išeiti iš ligonio ii 
keliauti sau pas piktąsias dva 
sias. Ypatingai naktį vargšas 
kerėtojas darbavosi kiek ga
lėdamas: šaukė, rėkė kaip žvė
ris ir vis smarkiau stengėsi 
čiulpti, o ligonis vis blogėjo.

Kai prisiartindavo ligonio 
namiškiai, kerėtojas jiems pa
rodydavo vieną kartą vorą, 
kitą kartą driežlą, sakydamas 
juosius iščiulpęs iš ligonio kū
no. Šitie “vabzdžiai”, girdi, 
esą ligos priežastimi. Ligonio 

/kūne esą jų ir daugiau, tik 
kad tie nenorį išeiti.

Kitą naktį kerėtojas dar uo
liau darbavosi, šaukė, dejavo, 
daužėsi. Kai kivarai atsisėdę 
Šildėsi prieš ugnį, kerėtojas 
džiaugsmingai suriko. Visi su
sirinko aplinkui, o garsusis 
kerėtojas braukšt ir ištraukė 
didelį parplį, girdi, kaip di
džiausią ligos priežastį.

Sugaudė būgnas, susirinko 
kivarai ir visi džiaugėsi, kad 
'ligonis nemirs; o vargšą par- 
'plelį nukankino be pasigailė
jimo. Pilni vilties, kad ligonis 
jau tikrai pasveiks, visi link
smi išsiskirstė.

Bet iš tikrųjų ligonis vis 
blogėjo.

Pagaliau kerėtojas aiškiai 
pamatė, kad ligonis neišgis. 
Ketvirtos dienos vakare ligo- I 
nis jau nustojo žado, o varg
šą kerėtoją šaltas prakaitas 
išpylė. Vakare visiems liepė 
eiti gulti, o pats, matydamas, 
kad ligonis jau marinamas, 
savo kailį gelbėdamas, pra
dingo miško tankmėse. Rytą 
kivarai, aišku, kerėtojo nebe-

jau mano draugai kerėtojai 
visi žuvo, o dabar priešai ma
nęs ieško. Namie turiu žmo- 
\ną ir vaikų!... Sakyk, t tėve, 
ką turiu daryti!

— Vieną dalyką, — atsako 
misijonierius, palik tą savo 
bjaurųjį amatą.

— Kaip aš galiu palikti tą 
amatą, jeigu mane iš mažų 
'dienų išmokė gyventi su pik
tąja dvasia, kuri manyje įsi
gyveno ir daro stebuklus. Nie>- 
kad nevalgiau mėsos bijoda
mas prarasti visas tfes stebė
tinas jėgas!

— Paprasčiausias dalykas! 
‘Aš turiu tokių vaistų, kurie 
iš tavęs pašalins visas velniš
kas jėgas. Reikia tik juosius 
praryt.

— Sakai tiesą! Kur juos 
laikai!

Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 

norit mane nužudyt! Juk aš litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
jau nebesu kerėtojas! Aš jau maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, 
praradau kerėtojo galią. Mi- Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
zfeijonierius man davė vaistų. ! Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c: 
Aš jau valgau mėsą. odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

— Netikime, meluoji! Štai,
kulšis mėsos — valgyk prie “DRAUGO” KNYGYNAS 
mūsų akių, tuomet tikėsim! I

Pakunda pradėjo graužti 
kulšį. Tai matydami jo prie-1 
šininkai stebėjosi ir įsitikino, ! 
kad tikrai jis jau nebekerėto- i 
jas ir prisiartinę draugiškai, 
jį pasveikino.

• •”-*’• i’. • .7 * *
Žiaurusis Pakunda nuo tos 

dienos visiškai persimainė. 
Dažnai' pradėjo lankyti misi
ją. Misijonierius jam atstojo 
tikrąjį tėvą. Nuolatos dėkojo , 
jam, kad išgelbėjo jį nuo prie-1 
šininkų. Pavedė misijonie- 
riams savo vaikus auklėti ir I
kur tik pasisuka, giria misi- 
jonierins.

i

Petras Maslcolaitis, 
l salezietis misijonierius.

2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

CMM1UOTI
LKTUUMI

lit GlfeCNAf

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir rėkn. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA *1.50, siu
nčiant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.

EMIL DENEMARK E“
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Fa 10 Metu | Padfika Maudytis
(Tęsinys)

lx>ng Beaeli miestas,
24 .nvliu atstume nuo Los An- 
gėlės į pietus. Gyventoju ja
me 164,000. l^ong Beaeh mau
dyklės yra garsios pasauly’. 
M (.s tų iš laikraščių ir iš kny
gų išskaitėm, bet atvažiavę 
tikrai apsivylėm. Anų metų 
kaip buvom, tai, rodos, buvo 
šilčiau ir man teko maudytis. 
Dabar nesimaudv.čiau “už jo
kius pinigus” ir neapsisto- 
eįau nei vienai nakčiai. Jau 
kad šalta, tai tiek to, bet kad 
oras smirdi aliejaus smarve. 
Galvų pradėjo skaudėti.

— Važiuosim j South Mo- 
niea, — sakau aš. Tenai, gal, 
bus geresnis oras. Galėsim a- 
psistoti prie vandenyno.

— Pirma apsiklausinėkim 
čia, — prasitarė “Tetytė”. 
Gal tik šįvakar toks oras. Vė
jas, tur būt, pučia nuo to 
“ šmaravidlo”.

— Vėjas? Čia visada smir
di, — atkirto “Bėdytė”. Iš

Beaeli jau užmiršom, ba San
ta Moniea buvo švariau ir o- 
rus nesmirdėjo aliejais. Keliu
• mes išsivingiavom kai„ais įviškosiomis kulta™ trudicijo- 
į IIollywoodo miestų. Gražiu, K“1' pasididžiuoti priek 
Sunset blv. važiavom iki Vine

Mansius Lite Ltetniškosins 
Kitas Gilsimi Reikalu

Mažoji Lietuva savo lietu- ryti tik tada, jei yra esmingi 
ir organiški tarp dviejų skir
tingose politinėse aplinkybėse

str. ir įsūkoni į Jlollywood 
bulvarų. Mes filmų mieste! 
Kad tų paminėti, nutariam pu
sryčiauti, Štai, privažiuojam 
FON studijų ir cafe.

. — Stokim pusryčiauti,
pasiūlau aš.

visų likusiųjų Lietuvų. Ji lie-1 atsidūrusių tautų ryšiai, yra 
tuvių tautos kultūros išturi-[bendra gyva tautinė dvasia, 
joje visados pasiliks pašyta ‘ bendra* likimas ir luendri a- 
aukso raidėmis. Mažosios Lie- teities rūpesčiai.
tuvos lietuviškosios kultūrinės i< šiandien mes, kalindami a- 
praeities žygių plotuose jaulpie Mažųjų Lietuvų, dažnai

— ,Lnuo seniai buvo pradėtas* pasiguodžiame, kad ji yra sve 
įkrauti mūsų tautai kultūrinių r tūnos kultūros kiek paliesta,

Nesant vietos “paparkinti” laimėjimų kraitis. Jiems smul 
automobilių, “Tetytė” audrai Idai išskaičiuoti reikėtų di-

svetimų šalnų kiek pakušta. 
Mėgstame kartais pasiskųsti,

vino toliau. Mes jau buvom dėlių knygų tomų. Čia pakaks kad ne visi Mažosios Lietuvos 
beišvažiuoju iš biznio centro, (šia proga ir tiek tik paminė- 
ale vėl nutarėm grįžti ir bile jus, kad čia pasirodys patys 
kur pusryčiauti. Svarbu Holly- ^pirmieji lietluviškosios rašti- 
\voodo mieste! J jos spinduliai — pačios pir-

Išlipę dairomės artistų, be-’mosios knygos, vėliau čia pir- 
ne pamatysime kur gatve vai- 'mų pirmiausia susidomėta mū 
kščiojant, arba važiuojant.’sų tautos turtais, dainomis,
Mums viskas įdomu, bet 1 y-pasakomis, kalba, papročiais.

į ti, studijuoti, pamatyti, bei 
į būtinai reikia su ja kartu gy- 
Į venti, jausti, vieni kitų rūpes
čiai sirgti, laimėjimais džiaug
tis. Iš tokm gyvenimo susida
ro tai, kus vadinama tautos 
gyvybe, tautlos kultūra, tau
tos gyvenimo istorinio likimo 
bendrumu. O kur yra tautos 
gyvybės pilnuma, gyvenimo 
šakojimasis ir plėtimasis, te
nai gausiai dygsta ir tautos 
kultūros nauji diegai, kuriu 
nebegali palaužti nė jokie po
litiniai svetimi vėjai.

Iš viso pasakyto spren
džiant, rodos, kad tikriausius 
kelias į Mažosios Lieifuvos 
kultūrinio gyvenimo gilinimų 

visos mūsų tautos

SUCH IS LIFE—

| eina per
gyventojai beliko jautrus mū- • i<uitūi*iiii sųmonėjimų ir tobu- 
sų bendriesiems ii tautiniams nes įjj. tada visa tau-

Pa&1' į ta, tiek amžių buvusi į dvi 
dalis atskirta, tikrai pradeda

reikalams. Tokie mūsų 
guodimai ir pasiskundimai tė
ra tik tiek teisūs, kiek jie lie
čia labiau politinius santy
kius. Šalčiau pagalvojus, rei
kia stačiai džiaugtis, kad tos

Why not place aome tombstones where they’U do the most iroodl

gini toks put miestas kaip ir’^r nereikia Mažajai Lietuvai j srities lietuvybė, 500 metų su
| visi kiti miestai. Nei tų artis 
. tų. nei nepaprastų teatrų, mes 
i nematėm. Įėjom į vienų šva-

didesnės garbės mūsų tautos' viršum kovojusi už savo gy- 
kultūros istorijoje, jei čia pa- vvl>e, dar iki šiai dienai iš

pirmieji
ko gyventų tie kapitalistai to-'"1. “1ynch’’_Pietauti. Po!kaU)us „mkslo veikalai, dainlJ 

. - r. ! 20c užsimokėję, gavom
kiani mieste?! Pasistatė tuos’i pusrytj.
bokštus, išsigręžė šulinius, tai rp ,’ » \ ’ j Joks pigumas mus
•labar ir pumpuoja. O dėl sma-1 Kejaagij tokilul,
l-vūs- paprato jie uostyt, bt-;8iam lllieste tai pigus
le miliįonai plaukia. • .d 1 gyvenimas? Tiesa, pigus

— Man aliejaus kvapas pa i kas

stebino, 
tok iam

atpigo šiais metais.

rinkiniai ir net čiagiesmynai,__ ___ (
yra ir mūsų dailiosios litera- ''vos 
tūros lopšys. Kulva, liapage- 
lionis, Mažvydas Bretkūnas, 
Dupnelaitis, Kleinas, Bėza, 
Rugys, Bruožis, Vydūnas ir

4;nl-n _  <riirwlyiM<; “Totvtc” . , ' ” , .. ’! daugvbė kitų lietuviškosiostinka, guodžiasi letyte - Angeles pergvvena depresijų. , ... , ,
Ji norėio čia nusistoti Io-’t 1 ..... _ kultūros pionierių vardų, ku-Ji norėjo čia apsistoti, 

dėl ir kvapas patiko
— O aš už jokius pinigus

nebūčiau, — 
dvtė”.

pnesinosi

jau pergyvenoni Chicagoj. 
Papusryčiavę, pavaikštinė-

jom gatvėj, apžiūrinėjom krau
tuves, teatnis. Teatruose po 

-- Ale juk galim apsiklau- ju paveikslu rodo. Įžanga 25c 
čia bus šiltatinėti. Gal rytoj 

ir nesmirdės ?!..
Gerai. Apsistojam vienur - 

kitur, bet kainos peraukštos. 
Tiesa, maudynės ten pat. Gali 
iš lovos šokti į vandenį.

Mes vis-gi nesurandam čia 
nakvynės. Važiuojam į Santa 
Moniea. Nors kelio nežinom, 
bet važiuojam ir gana. Ant 
mapos rodė tų patį kelių 3. 
Nuvažiuojam į Moniea — nė
ra tų namukų; tik koteliai ir 
apurtnientai. Priseina važiuo
ti į miestų, ieškoti kelio 66 ir 
juo važiuojant, gal, rasime tų ' * 
namukų. Mes jau pripratome 
prie jų: pigu ir patogu. “Dė 
dvi ė buvo geras “Rūkorius* . 
na, tai mes sau pigiai pragy-

liko savo pradmenyse sveika 
ir gyvastinga. Jei vienas ki
tas didesnis Mažosios Liefu- 

miestas yra labiau nuo
lietuvybės atitolęs, labiau sve
timo vėjo palaužtas, tai patsai 
jo branduolys tebėra visiškai 
lietuviškas. Klaipėdos krašto 
kaimas tebegyvena savo tra
diciniais lietuviškosios praei
ties papročiais, tebedainuoja

Įdrosios kultūros istorijoje už-| lietuviškas dainas, telieseka 
Įima pačius pirmuosius ir gar- lietuviškas pasakas. Tik rei- 
binguosius puslapius. Kiek kia toji tautinė gyvybė pa

kiliai tas kraštas yra reikš- j šaukti gyvenimui, įleisti į jų 
alingas lietuvių tautos kultū- tų amžinųjų jėgų, kurios tau
rai, jau galime spręsti ir iš tiškai ir apalpusias tautas 
to, kad Mažosios Lietuvos pra! prikelia iš gresiančio amžino-

Paveikslai seniai rodyti Chi
cagoje. Matomai, Hollywoodas 
susilaukia paveikslus pats pa 
skutinis ir todėl pigiai rodo.
Teatru grožiu nematyt. Vic i**’" bf,<iu neS*ltae reatau-

istorijos tyrinėjimų mes

savos tautos istorinės
tai Graunian’s Cliinese Teat-;I,rae*t*es visu,nos *r P*lnu- 
ras. Gražus iš lauko ir vidų- mos- Didžiųjų ir Mažųjų Lie- 
je tuvų nuo pat gilios senovės

o«. netrukę, išvažiavom Į sieja aiškūs ir organiški ry-
v ilgiau na-i Tiesa, politinės aplinky-

1 .......... ' IkA

nas kiek įdomesnis iš lauko,

jausti savo pradų ir dvasios 
pilnumų. Tikriausias kelias į 

; Mažosios Lietuvos lietuviško- 
. sios kultūros tradicijų ir ap
skritai praeities pilnutėlį at
gaivinimų yra tiktai vienas 
— gyventi Mažajai Lietuvai 
ir Didžiajai Lietuvai vienu 

['bendru gyvenimu, ieškoti prie 
Į monių tam keliui atrasti,
' tiems bendriems abiejų reika- 
• tams sudaryti, kurie yra tin
kamiausia kultūros augimo ir 

| klestėjimo dirva. Šiame ben
drame gyvenime yra paslėp
tas raktias į kultūros ir pažan 
[gos kelių, į bendrųjį visos tau- 
[ tos sųmonėjimų ir tautos di- 
I džiųjų kultūrinės kūrybos pa-

11a, Elmliurst, Pa., rugpiūčio
15-tų. Pelnas skiriamas nas-
laitynui globojamų Jėzaus Nu P. 

i • 1kryžiuoto

Juzefą Šakočienė, pirminin- 
kė kuopos ir vedėja komiteto 
praneša, kad 19 kp. sųjungie
tės deda pastangų, kad 
traukus kuodaugiausia rėmė
jų į piknikų. Ugdant šį kil
nų tikslų, jos yra pasirinkę 
sekantį vadovaujamų princi
pų: “Kuris aukojasi save ir 
duoda išmaldų savo artimui, 
maitina tris: save, savo alks
tantį brolį ir Mane”.

Main St., nuo sųjungiečių ir 
nuo komiteto susidedančio iš 

Juškevičienės, K. Vizgai- 
tienės, Al. Markauskienės ir 
M. Gilienės. Rap.

Prancūzų kabioje Olandija 
pri-Į vadinama “Pays - Bas”. Ne

žinančiam tai tikras galvo
sūkis.

Pirmas elektrinis geležinke- 
jlis buvo Edisono pastatytas, 
,1880 m.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
nrit»:n«ini«i Žmonča. kurie dei senatvės arba kl- pi iv .iiaiiii.s , tOkios priežasties jaučiasi silpni ir 

i nesveikus, atgauna savo jėgas, svei- 
‘ 11 1 katu ir pasidaro stipresni ir gyvesni 

po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.
| Nl'GA-TONE yra pastebėtinas val- 
, stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi- 
( laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
| kesnlais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
, naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- 

' GA-TONE. Po keletu dienų jūs pa
stebėsite dtdelj pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose Nepriimkite pamčgdžlo- 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų Ltuosuotoja vidurių 25c ir 
BOo

Atsilankiusieji užtikrinti, 
kad kiekvienas pikniko džiau 
gsmas bus jiems
ir kad džiaugsmas, kurį 

J teiks našlaičiams ir seserims 
j atsilankant į piknikų, sugrįš 

Moterų ' i JU P»eių širdis.
Reikia gilinti Mažosios Lietu-[ Sųjungos 19 kp., gyvuojanti į Busai vež rėmėjus į ir nuo 
vos lietuviškosios kultūros; Sv. Kazimiero parapijoje, re- į pikniko. Tikietus gali įsigyt 
praeities tradicijos, jos vėl > Jčzaus Nukryžiuoto Se-. nuo vedėjos Juzefos Šakočie- 
visoje pilnumoje atgaivinti, serų rengiamų piknikų vie- ;nės, iš Šakočiaus studio, vir- 
prikelti, įnešti į mūsų visos nuolyn° parke, St. Mary s Vi- šuje J. C. Penney’s Store, 
tautos kultūrinės veiklos pa-

RENGIA PIKNIKĄ

tairtvbės netekimo PITTSTON, Pa.

Ilgai
buto ieškoti. Nutarę ilgiau pa- iriai, liesa, politines aplinky- į grindus.

[buvoti Los Angeles, turėjom’hės šiuos mūsų tautos kraš- šitų didelį uždavinį, be 
progų apžiūrėti Hollyvoodų. ir tus ilgus šimtmečius buvo at- abejo, reikia pradėti ten, kur 

jis yra nutrauktas. Klaipėdos

vendavom.
Susiradę šiaip taip kelių 66, i Namų matosi gražių, 

mes jau važiuodami neradom į Bes ižval gydant i vėl 
tokių patogių namukų. Nors1

visų pusių. Ten yra ko pama- į skyrusios, juos veikė dvi vi
' riakai skirtingos kultūros, bet krašto kultūrinio gilinimo pro-

Važiuojain Santa Moniea [jų kultūriniai santykiai buvo gramo® principų pirmoje ei-
bulvaru ir privažiuojam gar- tokie stiprūs, kad tiedu kraš- Įėję turėtų būti surastas bū- 
sųjį Beverly Mills. Ponų ir tu- Į tai ir jų gyventojai visų lai- 
riv.olių bei artistų rezidenei kų išliko stiprioje kultūrinėje 
jok. Jau čia tik bulvarai. Bi- vienybėje ir tautos dvasios

r'EVEN MY 
i HUSBAND

ABOUT THE 
IMPROVEMENT 
IN MY HAIRI"

"My hair was just a dūli uninteresting shade 
before I had it treated wi»h

AISVAYS uNIFORM 
DE PESDABLE

das susieti jo laimi garbin
goms senovės tradicijoms su 
dabarties visos lietuvių tau- 

i tos kultūriniais siekiniais, 
jme. Vienas iš kito sėmėsi sau;Tiek Mažoji, tiek Didžioji Lie 

tuva ilgus metus išbuvo kul
tūrinėje ofensyvoje nuo sve
timų įtakų. Ne be to, kad to<

'ntavų gatvių kaip ir nėra. pradų glaudžiame bendravi-)tos

Besižvaįgydami vėl priva- [stiprybės, vienas kitam tiesė 
.. . . . ižiavom FON filmų studijų ’au pagalbos rankas gresiant tau-
jie ir buvo, bet ne toki jau [ kuoEe Dar kiek paVažiavę, tinės kultūros netekimo pa

SMttf FHte -4s 44 Yt-jrs 
25 ounces for 25

MILLIONS OI POUNDS HAVI BEEN 
JStD BY OUP GOVE RNMENT

geri ir čia pat mieste. Grįž
dami, radom vienų labai gra
žų apartmentukų, bet kitaip 
neišrenduoja kaip mėnesiui: 
trijų kambarių ajiartmentukas 
su visais patogumais — $20 
mėnesiui!...

Nemanydami taip ilgai bū
ti, mes neėniėm. Ieškom dau
giau. Išvažiuojam keliu 99. 
Nieko gero. Grįždami susto
jam viename nakvynei. Tai 
buvo Glendale. Ir-gi Los An
geles priemiestis, su 75,000 
gyventojų...

Ryt dienų mes važiuojam, 
išstudijavę mapų, į Hollv- 
woodų, į Santa Moniea ir į 
Los Angeles ieškot buto. Long

Štai, mes ir Santa Moniea mieJVojui. Didžiojoje Lietuvoje 
st?. Apie 40,000 gyv. sudaro' U/xlraudns spaudų gimtąja 
sį pajūrio miestų su gražiom kalba, Mažoji Lietuva ir joa 
maudynėm ir rezidencijom, 'gyventojai buvo tos mūsų tau 
Kantu Moniea mieste gyvena kultūrinės brangenybės ne- 
garnus artistas Vili Rogers. ^ejai į Didžiąją Lietuvą. Be
ls čia galima nuvažiuoti lai-|vejk j)UĮtę šimtmečio Didžioji 
vu į Santa Catalina salą. Ieš- j j,.tuva
kom ir, ilgai netrukus, prk4 
gražaus, vienintelio puošnaus j 
Wibhire bulvaro, mes apsigy 
v enam.

(Bus daugiau)

ji ofensyva ir vienur ir kitur 
nebūtų pareikalavusi gana 
gausių aukų, kurias lietuvių 
tauta tegali išpirkti gyvuoju 
kūrybiniu darbu. Tas darbas 
'platus, bet tautos kultūros 
plėtojimuisi būtinas. Amžiais

maitinosi Mažosios! ugdytos dvasios sienos viena 
Lietuvos žemėje pagamintu ir'diena neišgriausi. Kad Mažo

ji Lietuva galutinai sutapto;subrandintu dvasios maistu. 
Tokie santykiai tegali snsida- su Didžiąja, negana ji pažin- ROL

TOLOSEFAT
MIm M. Katner of Brootilm, N. T. 

vtHm: o»ed KraMbrn (or the
»ait 4 Bonttu end kere net only loat M 
yeende bet feel ee mnch better ln erery 
var. Inu fer peoplo vho don t care to 
redaee. Knuehen te vonderfnl te korp 
the syeteae heelthy. I beta* a Bene 
aheatld bnev for I're trted u rainy 
4hln«e bet enly Krniohen enevercd all 
parpeeet.'* (May M, 1M».

TO loea fa* BAPKLY and HARMLE8!*- 
LY, take a half teespoontul ot Kruschen 
Balta ln a dlaaa of hot va tar ln the 
mornlnc before breakfeat—dnn't mlu a 
inoralnc—a bottle that laau 4 veeks 
eoata būt e trtfle—«et Krusohan Belu et 
any drucatore ln America. If not Joy- 
fully aetlafled after the flrat bottle— 
monay back.

Meksikos miestas pastaty
tas 1325 m. Aztekų indijonų, 
kurie valdė Meksiką beveik 
du šimtus metų, iki buvo nu
galėti ispano Corteso 1519 m.

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

IŠWEDC (1210kilocyklea)

JO) IN P. I-AVAI.I?
LOANS and l.NSl ’RĄNCL

Ji U'- n ’h.i'.i'ji pirmi. ;u.- Pirn.u M-r:gir.o. 
apdrauūo- nuo ugu.e ,o »tc.. a:?;- nik

840 W < st 5rd Street
TELEFONAS: YAKds Z.9i. ........ 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; ' - i:' i -.i i-.

...

SHAMPOO OIL TINT
for cleansing... recondifioning... tinting

"Men dlslilce the idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai looiang 
it has become a source of constant admiration to all 
my friends. I vvonder now why I didn't have Clairol 
treatments years ago."

You. too. wiII be enthusiastic about Clairol.

Ask for CUIrol M ymir favorite Bcaiit)- Shop or 
write to Clairol lac. 12# W. 4«th Street. New York
CUy, W. Y.

TOMOFF17LBS. 
OF I6LY FAT

MIIOED DOCTOft’* AOVKI
Mr». Robert Hlckey, Roe«y|ll«, 

Calif , vrltea: "My doctor preacrlbed 
Kruechen Saite for me—ha eai<l they 
vouldn't hurt me ln the leatat. I've 
ioet 17 lba. ln ( veeke. Kruachan in 
trorth Ita tcelgrht ln rold.”

Mre. Hlckey patd no ettentlon to 
roaalpera vho eald there waa no 
eafe vey to reduce. She trleely fol- 
loved herdoctor'a advtce. Why don’t 
YOU t

Get a Jar of Kruachen to-day (laata 
4 week« and mele htrt a trlfle). 
Blmply take half teaapoonful ln oup 
of hot w*ter every moralui, a ii 
tfru<(UU,



I
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SENOSIOS LIETUVIŲ 
TIKYBOS PALAIKAI 
- SIESIKUOSE

Siesikuose (Ukmergės aps
krityje) ant didelio ežero kra 
nt« yra senas puošnus dva-

ltvaro savininkas yra Lietu
vos didikų ainis Daugėla. Jo
gailai ir Vytautui apkrikšti
jus Lietuvę, didikų Daugėlų 
giminė dar ilgai garbino sa
vo senuosius dievus. Kad iš
vengtų nemalonumų nuo krik
ščionių, senoviškoji rūmų šve- 
nlykla būdavo slepiama, už-

ra.Dvaro .' ūmuose via nesu-Imaskuojamu. Šventykloje bu
gailintas išlikęs kambarys, ku 
ria.ne buvo senovės lietuvių 
tikybos šventykla. Šventyklos 
vidus dažytas tamsiui ruda 
niūria spalva. Vienoje sienoje 
yra trys įdubimai, kuriuose 
stovėjo Perkūno, Patrimpo ir 
Pikuolio stovvlos. Dievaičių 
stovvlas kartu su kitomis me
no brangenybėmis išvežė did
žiojo karo metu vokiečiai. Gre 
ta dievaičių sienos įdubimuo
se už stiklo durelių buvo lai
komi šventi žalčiai ir kiti se
novės lietuvių garbinami gy
viai. Šventyklos viduryje te
bestovi aukuras, ant kurio bu
vo kūrenama dievų garbei ug
nis.

vo padarytos antros lentinės 
sienos ir įrengtas lyg tarnai
čių kambarys. Iš tikrųjų gi 
laikinas sienas atidarydavo, 
sukurdavo ant aukuro ugnį ir 
susirinkusi šeima melsdavosi 
prieš gamtos jėgų valdytojų 
dievaičių statulas. Vėliau, įsi
galėjus krikščionybei. Daugė
lai gretimame kambaryje įre
ngė katalikiškų koplyčių, bet 
ir senųjų šventyklų nepanai
kino. .Abi jos pagalboje laiko
mos iki šios dienos.

Siesikai yra prie didelio ke
lio tarp Ukmergės—Kėdainių 
(apie 20 kilometrų nuo Uk
mergės). Tais keliais yra žy
giavusios įvairios svetimos 
kariuomenės: kryžiuočiai, šve
dai; Napoleono kariuomenė ir 
Didžiojo karo metu rusai, vo
kiečiai. Siesikų dvaro rūmai 
senovėje yra buvę tvirtovė. 
Kad būtų sunkiau priešams 
prieinami, iš trijų pusių ap
kasti giliu grioviu, kurį, esant 
reikalui, prileisdavo iš ežero 
vandens. Iš ketvirtosios pu
sės rūmus daro neprieinamus 
didžiulis ežeras. Tvirtovės ka
mpuose stovėjo keturi bokš
tai: du keturkampi ir du aps
kriti. Du bokštus švedai nu
griovė, taigi dabar tebestovi 
tik du: vienas keturkampis ir 
vienas apskritas. Viename bo-

i* j

Griauna. — Daug šilto ir 
šalto matęs šis senas Cbica- 
goje (prie Western ir Wash-« 
ingtoti gatvių) dūmtraukis 
(kaminas) šiomis dienomis 
pradėtas griauti. (Acme Pho
to)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOEAPAB

EUDEIKIS
10

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

JBIFF BAXTER’S ADVENTURES
iRkiiE «ff is up on oeck 
GETTING SOME FOOD, HE THE Y GOT
IS APPROACHED BY ONE OP ------------
THE CRĘW -

’SAY/ yoUteE ONE
OF THE GUVS 

PICKED

By Bob Dart

ten būdavę įmetami nepaklus-i 
nūs baudžiauninkai.

Prie Siesikų ežero įvyko1 
kautynės lietuvių karinome-1 
nės su švedais. Lietuviams 
teko daug patrankų, kurios 
tebestovi priešais dvaro rū
mus. Dvare yra didžiulis ų-

NEVARKO BURMISTRAS 
SVEIKINA PASAULINI 

KONGRESĄ
Šiomis dienomis New Jer 

sey (Nevarko) burmistras C. Jsey 
Ellenstein draugijos

piliečių parama, siekiant ge
rovės ir laimės mūsų pilie
čiams lietuviams. Mano ma
loni viltis yra, kad lietuvių 
kilmės žmonės New Jersey 
mieste susies nesunaikinamų 
meilės grandį tarpe New Jer 

širdies ir savo senosios 
užsienio ' tėvynės gyventojų širdies. Pa

VAŽIUOJANTIEMS Į SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMĄ
PITTSBURGH, Pa. — Kaip Oliio — Jersey City); niokes- 

jau buvo skelbta, Šv. Pran- ■ tis $6.30.

žuolo stuobris, panašus į Poš
kos Baublį, kuriame per 1863 ^įetuvįain8 remti pirmininkui' saulinis lietuvių kongresas, 
metų sukilimų gyveno apie ajv. R. Skipičiui atsiuntė gra-1 kurį Jūs planuojate turėti ra

žų sveikinimų, kurį prašė per-' gpiūčio mėn. Kaune, yra va
duoti būsimam pasauliniam. geriausių priemonių susie-

eiškaus Vienuolyno Rėmėjų 
seimas įvyksta rugpiūčio 18 
d. Važiuojantiems čionai skel
biame ekskursijas iš įvairių

Iš Philadelphia (Broad St. 
stoties); mokestis $G.00.

Iš Cleveland (Pennsylvania 
stoties — sekmad. rytų); mo-

dvi savaites ir slėpėsi nuo ru
sų vienas kunigas sukilėlių 
vadas. Daugėla savo rūmuose 
turi surinkęs įvairių senoviš
kų ginklų kolekcijas.

Siesikų dvaro rūmai pažy
mėtini meno vertybėmis. Ten 
yra vienintelė graviūrų venje- 
tė Lietuvos kunigaikščių ir 
žymesniųjų didikų. Graviūros 
darytos prieš kelis šimtus me
lų. Yla daug Senų paveikslų 
originalų. Salės išpuoštos fre
skomis, kurias pagaminti bu
vo iškviesti italų menininkai. 
Rūmuose gausu renesanso ga
dynės retų baldų su nuosta
biomis cino į medį lnkrusta-

kšte įrengtas gana saugus ka- cijomis.
Įėjimas: storiausios mūro šie-' Siesikų dvarų buvo aplankęs 
nos ir langelis stipriomis ge- prcz. Antanas Smetona ir ge
ležimis apkaustytas. Tame ka- nerolas Nagevičius, kurie la
lėjime buvo uždaryti paimti toriškas senienas aukštai į- 
neluisvėn švedų kariai. Taip | vertino. Ten apsilanko dau

lletiivių kongresui. Tai pirma
sis sveikinimas kongresui, ku-

ti prisirišimo ryšį ir aš tikiu, 
kad visi mūsų New Jersey

ris taip skamba: “Visų NW lietiniai dalyvaus tame kon 
Jersey gyventojų vardu aš grese> ar tai asmeniškai, ar. j 
linkiu Tamstai, kad sugrįžęs! ^vo parama ir susidomėjimu.

miestų. Ekskursijos išvyksta kestis $2.25.
šeštadienį, rugp. 17 d. Atvyk- Prašome kuoskaitlingiausia 
sta į Pittsburghų sekmadienį, atsilankyti į šį seimų ir pa- 
rugp. 18 d. ! remti mūsų darbuotę BažUy-

lš Chicago (Grund Central' čiai ir tautai, 
stoties); mokestis $6.50. šv. Pranciškaus Vien.

Iš New York (Baltiniore Rėmėjų Centras

į Lietuva perduotum Valsty- 
i bes Prezidentui ir savo tau
tiečiams užtikrinimų gilios ir 
pastovios meilės, kokioje mes 
laikome savo gyventojus lie-

Leiskite man užtikrinti, kad 
mums labai malonu su Tams
ta sustikti. Mes tikimės, jog 
Tamsios vizitas bus tik pra 
džia amžinai stipraus drau-

IS LIETUVOS
KLAIPĖDOS FANEROS 
FABRIKĄ PERIMA LIE

TUVOS BANKAS

tuvius. New Jersey, kaip Ta- gilumo tarp mūsų miesto ir
msta pastebėjai atsilankymo 
metu, turi didelį lietuvių kil
mės gyventojų skaičių. Jie 
sudaro labai svarbių mūsų pi
liečių dalį ir labai daug prisi
dėjo prie mūsų visuomeninio, 
socialinio ir pramonės gyveni
mo. M.es didžiuojamės jais ir 
esame laimingi juos turėdami 
savo taųie. Jūsų ininisteriui 
Žadeikiui ir konsului Daudž-

Tamstos gimtinės Lietuvos’’.
Tsb.

Šiandieninis Šventosios že
mės biznierius turi žinoti tris 
kalbas: hebrajų, arabų Ir an
glų.

* ” i vuunu. xvii upsiiunnv .
nai visos kitos ^iosikns1 • i - • vardžiui vra užtikrinta musų m.jiai visos Kilos pio oiesiKus menininkų ir visuomenes vei- J •
žygiavusios kariuomenės ka
lėjimu pasinaudodavusios sa
vo reikalams. Lietuvos nepri-

kėjų. Svetingas šeimininkas j 
visus maloniai priima ir apie’

, Siesikų garsių praeitį paaiš- j 
klausomybės kovų metu ten kiną. St.
buvo uždaryti belaisviai bol- Į_____________
ševikai. Baudžiavos laikais PLATINKITE “DRAUGĄ” 1

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

AR GALI SVETIMŠALIAI 
PAVELDĖTI ŽEMĘ

KAUNAS. — Vyriausiasis 
Tribunolas neseniai sprendė 
klausimų, ar gali svetimšaliai 
Lietuvoje įsigyti nejudamų 
turtų pagal Lietuvos piliečių

KAUNAS. — Klaipėdos Ta testamentus. Tribunolas išaiš- 
neros fabrikas “Bisdom ir kino, kad svetimšaliai gali pa 

dėl piniginių sunkumų veldėti Lietuvoje pagal testąSon’
pereina Lietuvos banko ži- mentų nejudomųjį turtų, ta- 
nion, nes jam buvo prasisko- j ėjau gavusieji tokį turtų, to
linęs. Iš Lietuvos banko tane- rį jį nustatytu laiku likvi- 
ros fabriko perka žemės ūkio,‘duoti.
susisiekimo ir finansų minis-
terijos.

. ... Į Klaipėdų fabriko peritnti
Pirmas laukas Amerikoj a-[.„ . „....... . išvyko žemes ūkio viceininis-

tidarvtas Philadelphi oj, 118161. ~ •t J J u Meris F. Grigaliūnas, susisie
kimo atst. inž. Eidrigevičiuss. 
ir finansų m-jos — juriskon
sultas Vaitiekūnas.

KAUNAS. — Vniversal 
lentpiūvė, kuri piauna miškų 
departamento miško1 medžia
gų, įvairioms užsienio miško 
prekyboms firmoms pardavė 
ąžuolinės miško medžiagos už 
400,000 lt.

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI
6 pėdų didumo $99.50

tikra kaina $150.00
Visų žinomų išdirbvsčių. Pasiskubinkite.
Neužilgo visi bus išparduoti šių žema kaina.

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

Telefonai: BOUlevard 4706—8167

Išdirbėjai
h k

EHdšieuri* parniūkiu dirUuvi 
OhlcagoJ

Snviri 60 metų prityrimo
o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

o------------
Mes atlikome darbų daugeliui 
šymeenių Chicagoe Lietuvių.

527 N. SESTEIN AVL
arti Orand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbitne 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamiųt
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
tu pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE ,

Vienas blokas | rytos nno 
didžioj, varto

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:Rm PHNHAOOIiA Mtl 

BKLMOMT MM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių) 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4606-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YABds 1741—1742J. F. Endtikis

latacz ir Suk 2314 Weet 23rd Place 
Phone CAN ai 2615 Cicero 5927]

I. UuleįičiiB
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
I. F. Radziis
S. M. Skilias
I.). Zolp

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139

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

068 Weėt 18th Street 
Phone CANai 6174

718 Weat 18th Street 
Phont MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 6203

AMBULANOE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ
YARda 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



•» 6 Virmadienis, rugp. 5 d., 19$.’

VIETINĖS ŽINIOS
APIE J, E. VYSKUPU 

T. MATULIONĮt
Penktadienio, rugp. 2 d., 

laidoje Chicagos didelis laik
raštis Daily News įdėjo ilgo
ku aprašymą apie J. K. vys
kupą Teofilių Matulionį. Strai 
psnis yra iš po plunksnos An- 
thony Czarnecki. Aprašoma 
apie Rusijos katalikų katako
mbų gyvenimų, apie ištrėmi
mų į Solovkų salas ir apie jo 
išliuosavimų per įsikišimų Lie
tuvos vyriausybės.

vai. vak., mokyklos kambary
je. Visos narės prašomos at
silankyti, nes reikia prisiren
gti prie metinio Centro pikni
ko. J. R.

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS
Atostogauja Spring Valley 

veikėja J. Razbadauskaitė ir 
jos sesutė Elena.

Parapijos choras, vad. varg. 
Daukšos smarkiai ruošiasi 
prie Dainų Šventės, kuri įvyks 
Vytaifto darže, rugpiūčio 4
d.

Šv. Kryžiaus parapijos pi
knikas įvyks rugpiūčio 18 d., 
Birutės darže.

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimų 6 d. rugpiūčio, 
7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Malonėkite 
atsilankyti visi nariai, nes ra
ndas daug svarbių dalykųz _
svarstymui. Valdyba

AMERIKIEČIAI KAUNE
STATO PRIEŠCHEMI

NES SLĖPTUVES
Stambus amerikiečių lietu

vių Kaune tekstilės fabrikas 
“Drobė”, apsaugai karo me
tu nuo puolimo iš oro, stato
si priešcheminę slėptuvę. Rei
kalingų statybai • medžiagų 
pristąto “Palemono” plytų 
fabrikas. Kaune tai pirmas 
atsitikimas, kad įmonė rūpi
nasi savo apsauga, dujų pa
vojui ištikus. Girdėti, šitų pa
vyzdį ketina pasekti daugiau 
fabrikų.

D W y 1! O A s
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Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- Rudenį įvyks nauji Lenk i-
jų 1 sk. rengia kauliukais žai- jos seimo ir senato rinkimai.

Lenkai manė, kad jais sudo
mins visus Vilniaus krašto gy
ventojus. Tačiau išėjo visai 
priešingai. Pačiame Vilniuje 
gyvena apie 190,000 gyvento
jų, o seimo ir senato rinki
muose užsirašė visai mažai 
žmonių. Ir tie patys vra len
kų valdininkai. Šis faktas pa
rodo, kad Vilniaus krašto gy
ventojai visiškai nesidomi Le
nkijos politiniu gyvenimu. 
Varšuva tokiu vilniečių elge
siu yra labai nepatenkinta.

Tsb.

dimo pramogų rugpiūčio 30 
d., parapijos svet

Raportera

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 sk. mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 5 d. 
7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėj. Visi nariai kviečiami 
ateiti; turime daug reikalų 
svarstyti. Prašomi naujų na
rių atsivesti.

Pirm. E. Gedvilienė

NAUJA ĮMONĖ
V. Ivanauskas, ilgų laikų 

dirbęs kosmetikų išdirbystėje 
ir gavęs ilgų metų patyrimų 
suorganizavo kompanijų By- I 
outhful Cosmetic Company, 
3162 S. Ashland Avė. Išdirba

^kvisokius veidui kremus, pau- ! 
wrius, kvepalus bei kvepian- 

■ ns inilteliiis ir švelninančius 
Bių aliejus. Lietuvytis

SPORTININKUS VEŽU 
MAŽEIKOS AUTOMO

BILIAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUSH, OPT.

*4Q6 *
' r. 
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Žiogų antplūdis. — Po kaitros kai kuriąs So. Dakota valst. vietas ištiko žiogų antplūdis. Visi namai buvo žiogais aplipę, o ant gatvių 
kaip kruša krito iš aukštumos. Kai kuriuose miesteliuose buvo įsakyta vakarais nedegti šviesų. Tokio žiogų antplūdžio gyventojai tų vie
tų nepamena. (Acme Photo)

ronio gatvę pateko šitokiu 
būdu.

Prieš 70 - ISO metų, rusams 
valdant Kaunu, buvo sudary
tas naujo miesto planas. Kau- j
jai pravestoj gatvėj tūlas kau- , Šiemet »6P»P™‘« anksti 
nietis sumanęs pasistatyti na
mus, bet neturėjęs plytų ir

. . . akmenų. Tas kaunietis pasi-
tikta labai stori pamatai ir naudojęs m0ment0; kad riū. koše pasirodė baravykai. Ki- 
greta jų kažin koks paslap- j va Kauno kunigaikštien5s Bo. tais metais baravykai prade-

IŠAIŠKINTAS NUSIKAL
TIMAS PADARYTAS 

PRIEŠ 75 METUS
Kaune, Maironio gatvėje nu 

griovus medinius namus, ap-

tingas rūsys. Šių vietų aplan
kė valstybės archeologinės ko
misijos atstovas, docentas Ga
launė ir keli istorikai. Visus 
stebino šis radinys, nes nie
kas negalėjo suprasti kokiu 
būdu Maironio gatvėje, kuri 
iš viso teturi tik apie 75 me
tus, galėjo atsirasti statyba iš 
XIV - XV amž. Patyrinėjus 
dalykų giliau, paaiškėjo, kad 
rastos statybos plytos yra la
bai panašios į Kauno pilies 
plytas. Jos greičiausia į Mai

nos pilis, slapta išgriovęs da
lį istorinės pilies ir parsiga
benęs sunaudojo statybai.

To kauniečio jau nėra ir 
jam neteks atsakyti, nes jis 
jau seniai stojo prieš ano pa
saulio teismų. Tsb.

Nors Kolumbas atrado nau
jųjį pasaulį, tačiau šiaurinės 
Amerikos kontinentų atrado 
Jonas Kabotas, 1497 m. Ko
lumbas tačiau surado pietų 
Amerikų metais vėliau.

LIETUVOJE DAUG GRYBŲ 
MAŽAI VAISIŲ

pradėjo dygti grybai. Birže
lio mėn. pabaigoje Kauno, Ma 
rijampolės ir kitų miestų rin-

davo dygti tik apie liepos 
mėn. pabaigų. Bet užtat šie-4
met bus mažai vaisių. '

Centralinio statistikos biu-

LIETUVIAI DAKTARAI

ro žiniomis, šiemet obuolių, 
kriaušių ir vyšnių derlius bus 
blogesnis negu per paskuti
nius penkerius metus. To prie
žastis yra gegužės ir birželio 
mėnesio šalnos, kurios labai 
pakenkė žydintiems sodams. 
Slyvų derlius numatomas kiek 
geresnis negu vyšnių, bet via 
dėlto blogesnis negu pernai.

Tsb.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chieago

GARSINKITĖS “DRAUGE”

rei. LAFayette 7468

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; S—4 lr 7—1 Tai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANaI 040*

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrę mūrini

nkai, plasteminkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
▼alandoe kaadlen nuo I Iki B 
Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčloe

vakarais 8 lkl 9
Telefonas OANaI 1176

NAMAI: 6459 8. RockweU St.
Telefonas REPubllc 9100

• Gražiomis uniformomis A- 
merikos lietuvių sportininkai 
susėdo į laidotuvių direkt. S. 
Mažeikos automobilius liepos 
30 d. ir važiavo į La Šalie sto
tį. Automobilius sportininka
ms nuvešti S. Mažeika suteikė 
dykai. Be to, S. Mažeika yra 
vienas Amerikos Lietuvių O- 
limpikos Komiteto narių ir 
daug pasidarbavęs sportinin
kų išleidimui į Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresų Kaune.

Ieva Lukošiūtė

LIETUVIS
OPTOMETRIOALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kurie 

erti priežastimi galvos skaudSJlmo, 
'Teigimo, ekiu aptemimo, nervu otų- 
mo. skaudama aklu karių, atltalao 
trumparegyste lr tollregyste. Priren
gia teisingai aklniua Visuose atsiti
kimuose egsamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia meilausiąs klai
das. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 lkl 1 v 
Nedllloj nuo 10 Iki II. Daugely at- 
einkfmų akys atitaisomos be aktai?.

kaip

4712 SO. ASHLAND AVB. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a* 
kių ir pritaikymo akinių

Pranešimai

. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra

BRIGHTON PARK. — Šv.
Kaz. Akademijos Rėmėjų 6 
skyriaus susirinkimas įvyks I R^irtų valandų. Room 8. 
pirmadienį, rugpiūčio 5 d. 7:30 Phone OANaI 0523

r CRANE COAL CO,

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

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

CANaI 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

TeL CANaI OS67 .
Rea PROspeet 846*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

18*1 SOUTH HALSTED STREET 
Revldenelja *400 Bo. Arteslan Avė.

▼alandoe: 11 ryto Ik, 8 popiet 
• lkl 8 v. vakare

Tel CANaI 4188

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTTSTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nno 8 lkl J S ryto
Nuo 1 lkl 8 vakaro
Seredoj pagal sutart)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofli«» Valandos

Nuo 1 lkl 4 lr nuo 8 IU 1 vak. 
Nedėliomis pagal sntart)

Ofiso telef. BOUIevard 7810
Namq tel. PROspeet 1*80

Tel. CANaI 4122

DR. S. BIEŽIS
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Boad 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutart) 
REZTDENCI.1A

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Tel. BOUIevard 704*

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arU 47th 8treet 

▼ai.: nuo t lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso TeL: PROspeet 637S
Ret. Tel.: HEMIoek «141

DR. J. RUSSELL
Lietnrla Gydytojas ir Chirurgą* 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 1 fld 4 Ir *:80 ik, S:S« 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutart) 
Rea *61* W. 4*tb St. Pagal sutartj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginia 00 S 6

Ofiso vai.: 2—4 lr •—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartj

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Oas X-Ray
414* ARCHER AVĖ., Oor. Franrisro 
Tel. offloe Laf. *464; re* Vlrg. ••••

Tel. Ofiso BOUIevard 681*—14
Rea VIOtory *848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-*: nno *:S0-8:>* 

756 W«rt 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4728 Bo. Ashland JLrt.
___ I luboe
CHICAOO. ILL

OmO VALANDOS:
Wu« ll Iki 18 vai. ryta, ano l iki « 
vai po pietų lr nno T Iki 9:91 vai
vakaro. Nedėliomis nno 19 Ikt 19 

valandai diena
▼elefnnae MTOvmv

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARde 0M4 

Res.: tai PLAaa *400 
▼alandoa:

l»uo 19-19 v. ryto: 1-9 lr 7-1 ▼. V. 
Nadėldlenlala nnn 19 Iki 19 <H

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
I P.es : .'ei. HEMiock 1188

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1-8 lr 8-1 vai. vak.

Resldencljos Ofisas: 1414 W. 69th St. 
Valandos: 11-11 lr l-l vai. vak.

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutart)

“DR. P. ATKOČIŪNAS"
DENTISTAS

18 41 30. 48th CT.. CICERO. ILL. 
Utar., Ketv., lr Pltn. II—I vai.

1147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., 8ered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4841 
Res. Tel. GROvehlll 0817

8924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

PARDAVIMUI BIZNIAI
AUKSO KASYKLA

Parsiduoda lee cream parlor, pilnai 
(rengtas, išdirbtas per 20 metų, arba 
Hard'vare krautuvė. Priverstas vie
ną blznj parduoti. Auksinė proga 
sumaniam lietuviui. Matykite savi
ninką: 4938 W. 161h St.. Cicero, UI.

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4621 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 8. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 S. 50tb AVĖ.. CICERO 
Telepbone: CICERO 5396

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai —

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Dienomis Tel. LAFayette 67 98 
Naktimis Tel. CAN&I 0802

or
’ice:

. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 lkl 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutari)

Pilone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. W este m Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

▼alandoe: Nuo 9 liti 1# rvtals — 1 
Iki t popiet — 8 Iki 8:90 vakara 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

RVTCK '86, Club Sedan bu trunk. garantuotas ....................0125
BUICK *35, 6 Sedan 47, garantuotas ..................................... 1795
BUICK ’SS. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas............................ »«95
BUICK ’28, 5 Sedan. bėga, O. K................................................... * 76
BUICK ’27, B 8edan, pigus karas ............................................ t 25
BUICK '27, 7 Sedan, duos garą patarnavimą ..................... I 50
BUTCK ’SO. 7 Limo. Sefii drat. ratai, eina O. K...................... 1225
CADILLAC ’ll. 7 Sedan. tobulam stovy ................................. 1695
CADILLAC ’SO. 7 8edan. pertaisytas ..................................... *395
CADILLAC ’30, 18 cilindrų 7 8edan. labai pulkus................»595
CADILLAC ’SO. 7 Sedan. labai puikiam stovy......................... 0495
CADILLAC ’29, 6 Sedan, Svarus karas .................................... *225
CADILLAC *29, 7 Sedan. gerai bėga .........................................  *275
CADILLAC ’28, 5 Sedan, gražiam stovy ............................. *125
CADILLAC ’28. 5 Sedan. gera vertenybė ............................. 8100
CHEVROLET ’81, Sport Coupe, geras motoras .................... *235
CHRYSLER ’SO. 4. 6 Sedan, B drat ratai. O. K................... *245
FORD. 'SS. <?port Coupe, kuone naujas .... ... SPĖČIAU
FORD ’Sl, Business Coupe. Svarus .......................................... *225
FORD ’SO. Sport Coupe, gera vertenybė ................................. *,75

- ORAHAM '29. 5 Sedsn. motoras geras ,............................... *75
LA SALLE ’Sl. 6 Sedsn. pulki vertybė .............................. .. *495
LA SALLE ’SO. S Sedan. t drat. ratai .......................... ..... *345
LA 8ALLE ’29, 5 Sedan. drat. ratai ..................................... *19.6
LTNCOLN ’SO. 6 Sedan, 1a\»l pulkus ..................................... *295
NASH ’82, 5 Sedan, genas maffts karas ................................. *295
NASH ’28. B Sedan, bėga O. K.................................................. * 45
OAKLAND ’SO, 2 Durą Sedan. gražiam stovy........................ *175
PACKARD ’Sl, 7 Custom Sedsn. tobulam stovy ............... »R45
PACKARD ’ll, 7 Custom Sedarf, gerai bėgantis ........... .. v *395
PIERCE ’SO. S Coupe, labai pulkam stovy........................ 7? *195
PONTTAC *84. 2 Durų Sedan su trunk. kaip naujas........... *595
PONTTAC *84. 4 Durų Sedarf. ksln naujas ............................. *595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100


