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VOKIETIJOS VYSKUPAI 
SMOGIA HITLERIUI

Visose bažnyčiose skaitytas 
ganytojiškas laiškas

BERLYNAS, rūgs. 2. — Vi
sose katalikų bažnyčiose iš pa 
mokslinių vakar skaitytas vy
skupų laiškas, kurj pasirašo 
trys kardinolai ir 23 arkivy
skupai ir vyskupai. Laiškas 
tikintiesiems yra parašytas 
neseniai įvykusiam vyskupų 
suvažiavime Puidoje.

Vyskupai kritikuoja naciiz- 
mų dėl jo kišimosi j Katali
kų Bažnyčios reikalus, var
žant Bažnyčiai ir katalikams

ciai ir toliau veiks taip pa
laidai ir nevaržomai. Bažny
čia išgriovė senovės pagoniz- 
mų, ji nugalės ir naujovinj, 
ir apie tai negali būti jokio 
dvejojimo. Tačiau nuo to ska
udžiai nukentės kraštas ir ja
unoji tautos karta.

Vyskupai griežtai nuginči
ja, kad Bažnyčia kištųsi į 
krašto politikų ir smerkia na
cių naudojamų šūkį “politi-

GRAŽUSIS LUCERNE MIESTAS ŠVEICARIJOJE

. . . . nė katalikybė”. Tos rūšies
laisvę ir visas kitas teises. Vy , . ... , ., __ I katalikybes nėra.

Katalikai raginami stipriai 
laikytis savo švento tikėjimo, 
o tėvai įspėjami, kad jie savo 
vaikus paduotų tik tokioms

skupai pareiškia, kad jie pa 
siuntė kancleriui Hitleriui me
morandumų pažymėdami ir į- 
spėdami, kad neišnaudotų sa
vo valdžios katalikų varžy
mais ir persekiojimais. Vys
kupai daug susirūpinę Baž-

Netoli šio miesto žuvo belgų karalienė automobilio katastrofoje. Mekanikai rado, kad ta|jja galės vvkdvti savo ka 
automojfcįlio niekanizmas buvo tvarkoje. Valdęs automobilį karalius neteko kontrolės ir 
mašina smogė į medį šalia, kelio. Rasta, kad karalius važiavo 55 mylias per valandų grei
čiu. Per greitas važiavimas visados paskui save velka nelaimes.

ETIOPIJA NEATŠAUKIA PRIPAŽINTŲ 
ALIEJAUSKONCESIJŲ

Sako, Anglija neturi teisės 
kištis į vidaus reikalus

ADDIS ABABA, rugp. 31.1 LONDONAS, rūgs. 2. — 
— Etiopijos imperatorius Hai-Į Anglija tuojau sukėlė protes- 
le Selassie pardavė 75 me-Įtų patyrusi, kad Etiopijos vy 
tams didžiosios savo karšto riausyhė pripažino aliejaus ir 
dalies aliejaus ir mineralų ek-jkitų gamtos turtų koncesijų 
sploitavimo teises anglų ame- anglų ir amerikiečių kapita- 
rikiečių interesams. lui. Anglija pareiškia, kad ta

Vakar čia pasirašyta ati- koncesija būtų atšaukta, nes 
tinkama sutartis ir po to ši tas padaryta be Europos vals 

j paslaptis iškelta aikštėn. tvbių — Anglijos, Prancūzi-
Tuo keliu daug kapitalo ir 

darbo bus .dėta Etiopijon. I-

organizacijoms, kuriose ger
biama religija. To visa nėra

nvčios likimu, bet dar dau-j Hitlreio jaunimo organizaci- 
giau tėvynės ateitimi, jei na-1 jose.

MONS. R YAN APIE KRAŠ-CIN A IR PUOLA WPA 
TO KONSTITUCIJĄ MOKAMĄ ATLYGINIMĄ

WASHINGTON, rugp. 31. 
— Krašto katalikų gerovės 
konferencijos socialės akcijos 
departamento direktorius mo- 
ns. J. A. Rvan anądien per 
radijų 'kalbėdamas pareiškė, 
kad socialiai pažangai tinka
mai kontroliuoti krašto pra
monės, prekybos ir finansų 
reikalus stato kliūtis ne vy-

NEW YORK, rugp. 31. — 
WPA darbų šiame mieste di
rektorius gen. Johnson per 
radijų vakar energingai gynė 
vyriausybės skirtų bedarbiams 
atlyginimų. Jis sakė, kad nė
ra galimybės mokėti daugiau 
bedarbiams, kaip to reikalau
ja organizuotų darbininkų va
dai ir kursto bedarbius, kad

liausiąs teismas, bet pati kraš jje streikuotų.
lo konstitucija. į paskiau iš kitos radijo sto-

.Jis nurodė, kad vyriausias 
teismas didžiausių kliūčių pa
statė socialiai pažangai per 
20 metų, pripažindamas prie
šinga konstitucijai: Vaikų da-

ties senatorius Long iš Lou
isiana puolė mokamų atlygi
nimų. Jis pažymėjo, kad be
darbiai, gaudami per mėnesį 
55 dolerius atlyginimo turi

rbo federalinį įstatymų, Ko- j badauti.
lumbijos distrikto mažiausio Johnson paskelbė, kad kra- 
atlyginimo už darbų įstatymų!; što vlriausybė padidino atly- 

geležinkelių darbininkų at- ginimų. Ateityje paprastam
patarnavimo aktų. i darbininkui už 120 valandų

..... ,. . , /darbų per mėnesį bus moka-Šie teismo sprendimai daug; * y ‘ ...... . 'ina 60 dol. 50 centų vietoje 55pazeide žmonių gerovę. Kas i- , , ........ ,. dolerių.domiausia, kad visi sprendi
niai padaryti maža teisėjų 
dauguma.

Mons. Ryan sako, kad jei 
norima, kad ateityje kas pa
našaus neįvyktų, reikalinga 
šiam teismui pakeisti sprendi
mų procedūrų. Reikalinga, 
kad kiekvienas sprendimas bū 
tų paremtas ne teisėjų dau
guma, bet jų trimis ketvirtda- 
liais.

Kad tai įvykdžius, yra rei
kalingas tuo žvilgiu konsti
tucijos pataisymas. Tas yra 
kongreso darbas ir atskiriu 
valstybių legislatflrų pritari
mas.

KARALIAUS MOTINA 
AUKLES VAIKUS

ATMAINOS TĖVU MARI- j ANGLIŲ KAINA BUS KUN. COUGHLIN REMIA 
i. DIDESNĖ ! . . . . . .JONU KONGREGA- 

’ OJOJE
Aušros Vartų parapijos kle

bonas kun. J. Mačiulionis, M.- 
I. C., paliuosuotas nuo klebo
navimo pareigų ir paskirtas 
kanoniškų teisių profesorium 
Tėvų Marijonų seminarijoje, 
Hinsdale, III.

Kenosha, Wis. Šv. Petro pa
rapijos klebonas kun. M. Ur
bonavičius, M. I. C., paliuo- 
suostas nuo Šv. Petro para
pijos ir skiriamas Aušros Var
tų parap. klebonu, Chicagoj

Kun. A. Andriušis, M. J, *C 
paskirtas Šv. Petro parapijos 
klebonu, Kenosha, Wis.

WASHlNGTON, rugp. 31. 
— Žinovai tvirtina, kad vy
riausybei paėmus savo kon- 
trolėn minkštųjų anglių pra
monę, tuojau bus padintos an
glių kainos nu|> 2 iki 3 dole
rių tonui.

Prezidento pasirašytas ang
lių bilius taikomas daugiau
sia didiesiems anglių vartoto
jams, kurie ikišiol gana pi
giai įsigija anglių, pirkdami
dideles kiekvbes. Paskiau to T ’nebus. Bns nustatytos visiems 
vartotojams lygios kainos, o 
nuo to klius ir mažiesiems an
glių vartotojams.

RYTOJ ATIDAROMOS
PARAPIJŲ MOKYKLOS
Chicagos arkivyskupijoje 

rytoj atidaromos parapijų mo 
kyklos. Prasideda nauji mok
slo metai.

PRIEŠ MONARKIJOS 
GRĄŽINIMĄ AUSTRIJOJ

AMERIKA DAR KARTĄ
ĮSPĖJO SOV. RUSIJĄ
WASHINGTON, rūgs. 2. — 

U. S. vyriausybė pasiuntė Ma
skvon kitų notų. Dar kartų į- 
spėja sovietų vyriausybę, kad 
ji nutrauktų rėmusi randonų- 
jų propagandų Amerikoje, ka
dangi gali būt nutraukti di
plomatiniai santykiai.

PELZER, S. C. rūgs. 2. — 
Audiminių srityje įvyko riau
šės. žuvo viena moteriškė, ke
liolika riaušininkų sužeista. 
Prisiųsta kariuomenė.

BRIUSELIS, rūgs. 2. — Ry
toj Čia įvyksta žuvusios ka
ralienės Astridos laidotuvės. 
Gedulo pamaldos bus Sv. Gu- 
dulės katedroje.

Belgijos karalienės motina 
našlė sutiko auklėti tris liku
sius žuvusios karalienės vai
kus.

PAŠALINTAS IŠ POLICI
JOS TARNYBOS

Iš Chicago policijos tarny- 
bzos pašalintas pirmasis po
licijos viršininko padėjėjas 
J. H. Alcock.

Pašalintasis nusprendę 
kreiptis teisman, kad atgavus 
tarnybų.

• BELGRADAS, rugp. 31. — 
Mažosios santarvės — Čeko
slovakijos, Jugoslavijos ir Ru 
munijos, užsienių ministerių 
konferencijoje iš naujo pakar
totas nusistatymas, kad nie
ku būdu neleisti Austriją pa
keisti monarkija su Haps- 
burgų dinastijos sostu.

SUIMTAS PLĖŠIKAS JUŠ
KA

ŽUVO SEKRETORIAUS 
ICKES ŽMONA

KAUNAS. — Prieš kiek lai 
ko Žemaitijoje, ypač Kvėdar
nos, Rietavo ir Laukuvo apy
linkėse pradėjo siausti du plė 
šikai Povilas Juška ir Felik
sas Kutniauskas. Jau buvo 
pranešta, kad liepos 26 d. Rie 
tavo valse., Tauliškės kaime 
Kutniauskas Ruimtas. Pasku
tiniu laiku veikė vienas Juš
ka, apiplėšinėjo gyventojus.

jos ir Italijos, atsiklausimo. 
Girdi, paneigta 1906 m. su
tartis.

ro žygius kitose Etiopijos da-1 Etiopijos imperatorius gi
lyse, kurių dauguma yra vien atrėžia, kad minėta sutartis 
tik kalnai, arba dykumos. A- neturi nieko bendra su Etio- 
nglai ir amerikiečiai kapita- j pijos vidaus reikalais. Kon

cesijų sutartis jau pasirašy
ta ir neatšaukiama.

Kalbama, kad' tos koncesi-

listai be karo užgrobė turtin
giausių Etiopijos dalį. Etiopi
jos vyriausybė gaus nė mažai
pelno ir krašto nepriklauso- jos pripažintos vienų ameri- 
tnvbės reikalingo atsparumo, kiečių kapitalui ir anglai nie-

DETROIT, Mieli., rūgs. 2. ------------------ ko bendra neturi su tuo. Kol
— Automobilių pramonės da- JĮJ ^11^- kas tas dar neiSaiškinta-

AUTO DARBININKU 
UNIJĄ

i bininkų susirinkime Belle 1- 
sle parke vakar kun. C. E. 
Coughlin sakė prakalbų. Jis 
ragino automobilių darbinin
kus susiorganizuoti didelėn

Tik vienas dalykas aiškus, 
kad Etiopijos vyriausybė tuo 
keliu tarp Europos valstybių

WASmNGTON? rūgs. 2. - rietea“ k I“*”“0
jų tarpusavį nepasitikėjimų. 

T. Sųjungos taryba tomis

DŲ SAVAITĖS DARBO

galingos unijon su šūkiu “I,a- Organizuotų darbininkų ga
lintis ,teinu, bet „e turtais!”/al 5iandien Darbo dien<>s ___ . „ .

_ šventėje sakydami prakalbas dienomis susirenka sesijon
Au omobd.ų pramones dar-i v a. rrika, ka(, „J Ženevoje. Ten bns daug tna-

bininkai palengva organ,zuo- . kSmo./Mussolini pakartos, kad
jasi. Unija turi vos apie J.,- (a va|andų ,avaitSs darbag | jis nekeičia savo žygių. Ang-
l nat nj. darbininkams didesnis at- ^ja K’ kius sav0

lyginimas. ' • | T-- Sųjungos Tikimų. Tnn lar-
Jie pažymi, kad šiame ma- I”’ k.tiopija praneša, kad' ji 

šinų amžiuje nieku būdu ne- pasirengusi gintis, 
bus galima nusikratyti dide
liu nedarbu, jei nebus įvestos 
trumpesnės darbo valandos.

GRĮŽO LIETUVOS SKAU
TŲ SĄJUNGOS 

DELEGATAI MUSSOLINIO ŽYGIAI 
ŽNYBIA ITALUS

Iš Stockholmo į Kaunu su
grįžo Lietuvos skautų sųjun- ATIDARYTAS MEKSIKOS 
gos delegatai į Stockholme į- j KONGRESAS
vykusių tarptautinę skautų
konferencijų, vyriausiasis sk- MEXJ( D CTTY, rūgs. 2.- 
autininkas, pulk. Šarauskas, Prezidentas Cardenas atidarė 
Lietuvos skautų sųjungos už- kongreso sesijų ir paskelbė, 
sienių dalies vedėjas Kaman- ka(J ’i’s suteikia balsavimo
tauskas ir Lietuvos skautų sų- i 
jungos štabo narys prof. Ko-

teises moterims darbininkėms 
Be kitko jis pažymėjo, kad 

jo vyriausybė palaikys socia-
listiškas mokyklas.

ROMA, rugp. 31. — Dikta
torius Mussolinio militariniai 
planai prieš Etiopijų jau pra
deda žnybti Italijos gyvento
jus. Vyriausybės įsakymu vi
sam krašte padidinta apie 50 
nuošimčių kaina gazolinui. 
Daug automobilių bus padėta 
į šalį.

lapaila. Iš Stockholmo kartu 
su Lietuvos delegatais išvy
ko ir latvių delegatai, gene- į Vadinasi, prezidentas skel- 
rolas Goppers ir Radžinš. bia sprendimus, o kongresas

Anų dienų automobilio ka
tastrofoje New Mexico valsty- 
liėje žuvo vidaus reikalų se-| Kvėdarnos policija gavusi ži

nių, kad tame valsčiuje, Tri-kretoriaus H. L. Tekės žmo 
na, 62 m. amžiaus. Kiti trys 
asmenys sunkiai sužeisti.

Žuvusiosios palaikai par
vežti į Winnetka, III., kur į-
vyks laidotuvės. ' sko namus ir suėmė nepažį

stam ųj į. Paaiškėjo, kad tai y-

PASIRYŽĘ STREIKUOTI 
ANGLIAKASIAI

Taline Lietuvos ir Latvijos 
delegatus išklmingai pasitiko 
estų skautų vadovybė. Prie
plaukoje buvo išrikiuota gar
bės draugovė. Pasitikime da
lyvavo ir estų švietimo mini
steris, didelis estų skautų rė
mėjas, Kanas. Švietimo minis 
teris savo automobiliu apve
žtojo Lietuvos ir Latvijos de
legatus po miestų ir apylin-
kės. Vėliau delegatų garbei čio

tai turi patvirtinti.

JAPONŲ SUMANUMAS

BARBINĄS, Mandžiukas, 
rugp. 31. — Japonų inžinie
rių pastangomis Harbino Hsi- 
nking 149 mylias ilgas gele
žinkelis 5 pėdų pločio per tris 
valandas pertainytas į stan- 
darinį — 4 pėdų 8Į/2 colių plo

LONDONAS, rūgs. 2. — A- 
nglijos angliakasiai pasiryžę 
streikuoti, jei nebus padidin
tas atlyginimas.

SUMAŽINTA PIENO 
KAINA

Chicagoje vienu centu su
mažinta pieno kvortai kaina. 
Tas padaryta, nes žmonės pra
dėjo vartoti mažiau pieno.

buvo iškelti priešpiečiai, ku- 
biškių kaime pas ūkininkų riuose dalyvavo ir estų vidaus
Paulauskų nakvoja nepažįsta
mas įtartinas vyras. Nuvyko 
4 policininkai, apsupo Paulau-

reikalų ministeris.

PLATINKITE “DRAUGĄ” Į ra plėšikas Povilas Juška. ’ žantais.

Chicagos policijos 20 ser
žantų paaukštinta leitenan
tais, o 48 polirmonai — ser-

Šiam darbui panaudota de
šimtys tūkstančių darbininkų.

PORT SAID, Egiptas, rugp.
31. — Du italų nardantieji 
laivai Suezo perkasu nuplau
kė į rytinės Afrikos pakraš
čius. maina.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Iš ryto numatomas 
lietus; maža temperatūros at-
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LIETUVIŲ TRŪKUMAI VYSK. VALAN-. 
CIAUS LAIKAIS

Prof. Dr. Kazys Pakštas

MOKSLO METAI PRASIDEDA.

Štai jau prasideda mokslo metai. Tai 
žymi atmaina toms šeimynoms, kurių vaikai 
eina i mokyklas. .Vaikų auklėjime ir jų 
prižiūrėjime dabar tėvams j talkų stoja se
selės mokytojos. Tėvai, seselės mokytojos ir 
Bažnyčia bendrai auklėja jaunųjų kartų.

Amerike idėjų kova nėra aštri. Todėl 
čia dar nėra aštrios kovos dėl vaikų auklė
jimo. Jei tokia kova būtų, tai gal lietuviai 
labiau rūpintūs savo vaikus j savas moky
klas leisti. Europoj, kur bedievybė ir re
ligija karštai grumiasi, tai vaikų auklėjime 
eina didelės varžytinės. Ten ir vieni ir 
kiti žino, kad vaikas yra būsimas pilietis. 
Todėl kiekvienas nori ir stengiasi vaikų 
auklėti pagal savo idealų. Mūsų idealas 
yra Katalikybė ir Lietuvybė. Tad leisdami 
savo vaikus j lietuviškas katalikiškas mo
kyklas, elgiamės kaipo sąmoningi lietuviai 
katalikai ir jų auklėjimas eina pagal mūsų 
idealų.

KADA GRJŠ GERIEJI LAIKAI?

Šiemet sueina 60 metų, kai mirė vysk.
Valančius, žymiausias praėjusio šimtmečio 
lietuvių tautos veikėjas. Jo veikla buvo 
daugeriopa. Jisai kiaurai matė lietuvių tau
tos visokeriopus trūkumus. Rūpinosi lietu
vių dvasiniais ir medžiaginiais reikalais.
Raginu lietuvius prie amatų, biznių ir mok-[ Sla“-«> ko1 amžlau‘ l’la'
sl„. .1,, pai-Sytoj “Paaugusių Žmonių Kny-i'“M“““" imponuojan-

Kan Uetniiii Galėti Dar Koloaizintis?
(Tęsinys)

4-to iki 20-to amžiaus po Kri
staus dar ryškiau matome tų 
civilizacijos centrų slinkimų į

gėlėj” skaitome:
“Mūsų krašte gana turime artojų, šie

ne pjovėjų, bernų ir piemenų, kiek reikiant, 
bet maža tėra amatininkų. Juk šitai mūsų
pačių parakvijoje vos ne visi kalviai, kur-! 
piai, siuvėjai, malėjai, dailidės, odininkai, 
vien yra ar vokiečiai, iš Prūsų atsivilkę, ar 
žydai, ar rusai ateiviai. Mes turime prie jų 
eiti melstis, kad mums kų padirbtų, padir
bus brangiai užmokėti. O dėl ko tai? Jog 
patys, it mulkiai, nesugebajne to padaryti. 
.Argi negeriau būtų, kad mūsų pačių žmo
nės mokėtų tai padirbti, ko reikalaujame? 
Pinigai mūsų neitų j Prūsus, bet paliktų 
čia pat kaimynų rankose. Dar šitai žydai 
kurpiai ir siuvėjai ar kartų pavagia skiau
tes, šikšnogalius, menkai tepasiuva ir ap
gaudinėja mus. Nejau mes esame tai ne- 

: akyli, kad negalėtume to išmokti, ko išmok- 
; sta kitų šalių žmonės? Turime avikailių, 
jautuių, veršinų, liet nesumanydami jų kaip 

j reikiant išdirbti, parduodame už menkų pre- 
, kę žalias, o išdirbus vėl perkame ir mokame 
i du ar tris kartus brangiau. Argi mums ne 
' gėda? Rusai, rudenį prie mūsų atėję, iš- 
' dirba, votis, avikailius, bet išminta mūsų 
i duona, išraugina kailius mūsų medžių žie- 
1 vėuiis išpeša daug vilnų ir jmrduotla, o

čius centrus juu randame zo
noje su 10 1. — 12 1. C vid. 

!met. temperatūros. Tai Pary- 
. žiųs, Londonas, Naujorkas. 
Bet vis daugiau įgyjam reik
šmės periferija kas kart la
biau užgriebia jau žymiai šal
tesniu* kraštus (Lietuvos vid. 
met. temperatūra svyruoja 
tarp 6 1. ir 7 1. C.): milijoni
nis Montrealis prancūzų ap
gyventas kunkuliuoja prie 6,5 
I. C, artimas jam Kebekas tu
ri mažiau kaip 5 1. C. Dabar 
didžiausiu šiaurės miestu rei
kia laikyti Leningradu (4 1. 
C), o veikliausiomis ir turtin
giausiomis šiaurės 
mis — Suomiją ir Islandiją
Tačiau ir čia nesustojama.

Kaip Bus Okupuotam Krašte!
Artinasi ruduo. Atsidarys svetimos žemės. Ji serga bai- 

gana šiltos: net iki 33oC. 1906 mokyklos. Jaunimas eis mo- šia išsipūtimo liga. Jai neži
lu. •¥. Stefansson’as matė Rytis. Tik okupuotoj Vilnijoj nomi lygybės principai. Vil- 
Fort l’roviddence (prie Maek hus tamsu, kaimų mokyklų niaus krašte savo nusistaty- 
enzie upės) katalikų misijos durys bus uždarytos. mui Lenkija neturi mažiausio
daržuose gražiai bręstančias Priespaudos laikai siaučia pagrinuo. Visi žino, kad tas 
žemuoges ir kitus vaisius. O Vilniaus krašte ir visoj ryti- kraštas netik istoriniai, bet ir
tai yra 3500 km nuo Naujor- nės Lietuvos daly. Prievarta dabar apgyventas vien lietu
ko, 1500 km nuo VVinnipega lenkinimo ir nutautinimo j viais ir jis teisėtai buvo ir
ir 800 km nuo Edmontono į | bangos vis dar nesiliauja yra Lietuvos žemė.
šiaurę. Jis pirko bulves, už- siūbavę ir daužę lietuvių kai! Jokie persekiojimai, kad ir
augusias misijoj prie Fort mus. Lenkai tai daro dau- 

pasitikėdami ginklo

Suomija kolonizuoja savo to
limų šiaurę iki poliarino ra
to, o Kanada, Aliaska ir Si
biras taip pat daro sėkmingų 

1 pastangų įsigyventi tokiose že 
mėse, kurių ligšiol žmogus ne- 

■ vertino ir netikėjo, kad ten 
! galima laimėti turtus, komfor-

žvėriškiausi, neatšaldys lietu
vių, ypač jaunuolių ir veikė
jų, nuo užgrobto Vilniaus 
krašto. Tas tik padidins Lie
tuvos nedraugingumų Lenki 
jai. Kiekvienas protaujantis

Goou llope, apie 30 km į pie- giausia 
tus nuo poliarinio rato Alack- jėga.
enzie deltoje, 150 km į šiaurę Lenkijos vyriausybė griež
imo poliarinio rato, augę dar tai draudžia lietuviškas mo- 
geltonieji runkeliai ir kopus- kyklas užgrobtame Vilniaus
tai. Kviečiai ir kiti javai dar krašte. Lenkija nenori nei lankas tai jau gerai žino, tik 
augų apie Fort Providence ir girdėti teisingų lietuvių rei- Lenkijos valdovai turėtų tai 
Fort Simpson, o prie poliar- kalavimų, kad kaimiečių vai- suprasti
iuio rato aplink D. Meškos ež. kai, visai nemokėdami lenkų jeį ateinantį rudeni lenką
ir Mackenzie slėny patogiai i kalbos, turėtų būt mokinami uždttrys likusias pradžios mo'
augų rugiai, miežiai, daugu- pradžios mokyklose gimtąją jokias užgrobtuose lietuvių

i minu- uias daržovių ir net pamido- .kalba. kaimuose, reikia tikėtis, susi-
valstybė-' įriai< * 14 toliw4 šiaurę ValtQ' I Mi,itarizlnas’ iliuzil,is i8įga lauks galingų protestų, 

jį žmogų vilioja ne tik pro- ! Įėjimas ir pagunda apakino .
Tautos, kaip ir žmonės, pa 

daro <laug klaidų, bet tokia 
Varšuvos žygio niekas nega
lėtų skaityti klaida. Tokis

, i i ita ir žemiškų laimę,grįždami pavasarį namolei parsineša po ke-, * *

i duktinga erdvė, bet ir brangūs j lenkus. Jų žiaurumas V il- 
! mineralai, ypač aukso ir va-j niaus krašte visam pasaulyje
rio gausumas. Žuvys ir kiti vra gerai žinomas. Tie patys 
vandenų gyvuliai irgi teikia lenkai, kurie neseniai vargo
ne menkų pragyvenimo šalti- ir kentėjo po rusų despotiška Lenkijos elgesys būtų žiauies

valdžių, dabar tų patį daro 1118 už buvusili Kuslios
kraš- *r i>ar Carizmo laikų šiurpu

lingas baisenybes.

nį. Jungtinių Valstybių Biolo 
ginė Taryba apskaičiavo, kad 
šiaurės - vakarų Aliaskoje vie 
nas kvadratinis kilometras

I
su užgrobtu Lietuvos 
tu.

Okupuotus lietuvių kaimus ; Mums, lietuviams, reikia 
gali maitinti per metus nuo j lenkai pavertė tikrais kalė- kreipti dėmesį į tai, kad au
lo iki 20 elnių. Šie gyvuliai ijimais. Suvaržė lietuvių kai- gautieji vaikai pavergtame 
žiemos metu sugeba atkasti bų, tautinį judėjimų, lietu"’5-1 Vilniaus krašte yra to krašto 
sau maistų iš po sniego iki'kas mokyklas, įstaigas, orirft- laisvės ir nepriklausomybės
1 1-2 metro gilumo. Mes šiais 
kraštais kol kas visai nesido-

turius ir penktus šimtus rublių. Argi nege-, Prie šios progos verta pa 
riau būtų, kad mes patys tai sugebėtume j sildausyti kų sako apie toli 
padaryti?” nių šiaurę jos ilgametis tyri

Galima sakyti, kad šių laikų mūsų obal- njėtojas ir entuziastas Vilhjal 
sis: “savas pas savų” yra vysk. Valančiaus mur’as Stefansson’as. (V. Ste mėjom, tačiau kolonizacijos
raginamų atgarsis. ; fannson. Neuland im Norden. pi-ospektai neturėtų be tinka-i

Kas buvo vysk. Valančiaus patariama Leipzig, 1928 (vert. iš anglų mų studijų jų praleisti. Civi-Į 
lietuvių tautai, tas daliau visų tautų vyki- hlb.) Jis ypačiai kreipia dė- lizacijos eiga rodo, kad dabar; 
narna. Vysk. Valančius matė kenksmų lie- n,esi i subpoliarines ganyk- tinis baltasai žmogus piates- 
tuviams, kad mūsų pinigai eina į Prūsus, kurios puikiai tinka siau- niu mastu nugali šaltį, kaip ; 
dabar visos tautos ir valstybės apsibūdavo- r^8 elniams ir poliariniams šilumą, lr visai galimas daly- 
ja aukštų muitų sienomis ir žiūri, kad ko galvijams, lokių subpoliari- kas, kad ir mums šiaurėje pa 
tik reikia pasigaminus savo krašte, kati tik r‘b-' ganyklų Eurazijoj esu vyktų sukurti energingesnius 
pinigai liktų savame krašte, arba Valart- liUO 4 *ki 10 mil. km. ir Kana civilizaęijos centrelius. Tad 
čiaus

nizacijas, uždraudė bažny*’'1 pamatai. Jie ateity bus lie- 
se lietuviškus pamokslus tuvių tautos piliečiai, kovoto- 
atėmė visokių laisvę. - jai ir gynėjai.

Lenkija kenčia didelį alki Adv. N. ValasinaNuo pat depresijos pradžios žmonės 
laukia, kad grįžtų gerieji laikai. Kadangi 
per penkis metus gerieji^ Ibikai negrįžo, tai 
kai kurie nustojo jų laukę, o kiti vis dar 
tebelaukia. Kaip iš tikrųjų bus — ar grįš 
gerieji laikai ar ne?

Yra žmonių, kurie daliu r geriau verčia
si, negu anais geraisiais laikais. Tinginiai 
ir bomai dabar geriau gyvena, negu gerai
siais laikais. Tųsyk jie turėriavo visaip 
suktis, kad išsimaitinti, dabar jie minta iš 
reliefo. Jiems dabar geriausi laikai. Kiti,

, kad ir pasiturį, prisiplakė prie reliefo ap
gaulingu būdu ir geriau gyvena, negu se- 
niau. Einant aukščiau, politikieriai ir prie 
politikierių arti stovintieji fabrikantai ir 
biznieriai dabar ir-gi turi po senovei ge
rus laikus. Graftui kelias tebėra neužkir- j 
stas. Tūkstančiai giulruolių gerai gyvena 
gudriai surengę bankrotus. Tai kreivu ke- I 
liu ėjusių ir einančių pasisekimai.

Kų, vienok, galimu pasakyti apie tuos, 
kurie eina tiesiu keliu? f'ia ir-gi randame 
tokių, kuriems dabar gerai klojasi. Kai ku
riems išrodo, kad real. estate jau negyvas. 
Taip blogai nėra. Jei Chicagoje užeisime į 
Standard SpuJkų, 2324 So. Leavitt St., arki 
į Simano Daukanto Spulkų, 2202 \Y. 22nd 
St. ir tų spulkų vedėjų paklausime apie jų 
daromų biznį, tai jų atsakymais tikrai nu
stebsime. Dabar šios dvi lietuvių federali- 
zuotos spulkos daro platesnį ir didesnį biz
nį, negu anais geraisiais laikais. Alni spul- 
kos telieturi senus taupytojus ir gauna nau
jų. Abi spulkos teikia daugiau paskolų, ne
gu geraisiais laikais. Skolininkai dabar ge
riau moka paskolas, negu seniau.

Tai-gi yra ir daliai- tokių, kurie eina 
tiesiu keliu ir gerai verčiasi. Bet ar su
lauksime tokių gerų laikų, kokius t*same tu- 
rėję? Turbūt ne. Ir nereikia norėti, kad 
tokie laikai grįžtų. Juk anie gerieji laikai 
nestovėjo aut tvirtų pamatų. Jie buvo pa
statyti ant smėlio. Vėjui papūtus ir gerie
ji Laikai griuvo. Jei grįžtų tokia prosperi- 
ty, kaip kad tunėjoine, tai jų sektų ir tokia 
depresija. kokių dabar iškeri tėjome. Todėl 
nenorėkime senoviškų gerų laikų, o tik lau- 

„ kimi* geresnių, negu dabar, ir pastovesnių,
tokių laikų, kad visiems būt darbo.

Kuri Dratgija Yra Tiktai Kitaftiška?
Tuo klausiniu “Panevėžio meniniame ir viešame gyve- 

Garse” K. J. Rozauskas rašo: nime šventai ir tikrai turi tvi-
“Pagrindinės katalikiškos rtai laikytis krikščioniškos tie 

draugijos žymės yra: Įsos dėsnių, paskelbtų katali-
“1. Katalikiškoj draugijoj kų Bažnyčios magisterijos, irdos Į šiaurėje nuo 2^2 iki savo tyrinėjimų ar stebėjimų 

3 1-2 mil. km. Kanados Eiles sferon turėtumėm įtraukti ir
mere salos ganyklose augų ap- Kanados šiaurę bei Aliaską, talikų tikybos ir dorovės dės-

Mieste Pana, III. viena moteris nuteis- ie 115 ži^lnorių rūšių; o tai kurioje patogiai gyveno mū- niais. Tai yra, katalikiškai tu- Ao enciklikoje “Ūbi 
ta atsėdėti metus kalėjime už vištų vogi- «iau Pa^ šiaurinė sala. Alias- aų tautietis teisėjas K. Kriau ši būti tvarkomi visi tie da- įš 1922 m. gruodžio 23 d. sa
mų. Žinoma, jei ji būtų pavogusi keletą ba tokių ganyklų turi apie čiūnas, dabar esųs, rodos, Se-pykai, kurie yra tiesiog dvar ko: “Bažnyčia, Dievo įgalio
šimtų tūkstančių dolerių, tai ji būt likus į 320,000 km, kur kas metai ga- attle, \\ash. Jei šiltesnio kraįginiai arba su jais susiję, ir
liuosa ir “resoectable citizen.” 'Įima būtų pjauti apie 1 1-4 što gyventojai prancūzai pri-jtas darbas atliekamas tuo bū-

milj. elnių, kurie duotų tiek prato prie Š. Kanados šalčių, du, kurio reikalauja katalikų
mėsos, kiek jos gaunama iš 3 tai, rodos, mums ten būtų dau tikyba. i
milijonų avių. lokios pat K«i giau galimybių akliiuatizuo-j “[r tas pamatuotai reika- 
nados ganyklos duotų rinkai tis. Tad verta tuos kraštus is laujamo, nes katalikai turi 
kasmet 10 - 13 milijonų elnių, arčiau ii- smulkiau pas tiuli- katalikiškai tvarkyti visų sa- 
o elnias atstoja 2 1-2 avies, juoti, ko negalime padaryti Vo gyvenimų, taip privatinį,
Pirmieji elniai is Sibiro Alias trumpo referato ribose. taip visuomeninį bei organi-

b) Pietų kramtai zacinį. Negali katalikas tokiu
| būti tik bažnyčioj, bet turi

atstovai. 1Kl IU- JT skaičius l>ii' lietų kiaštuose, t. y. įvai- j turėti drųsos viešai išpažinti
_______ vo jau padaugėjęs iki 600,-1 riose pietinio pusrutulio daly

Japonija varosi prie. to, kad užėmus kuriT priklausė es-j se, turime daug daugiau ko-
Kinijos žmnes palei Rusijos rubežių. Ja- kiniams, o kiti misijoms, įv- lonizacijai tinkamos erdvės, 
ponija nori atkirsti Kiniją nuo Rusijos. airioms bendrovėms ir priva- Bet ir ten susiduriame su kli-

_______ tiems amerikiečias. 1925 nt. Į matinėmis kliūtimis,
Kai kurie negalėdami tinkamai ištar- ** Aliaskos eksportuota 681,-

ti “naciai,”’ taria niežai. Iš tikrųjų naciai svarų elnienos už 111,452 
yra ne kitus kas, kaip vokiečių tautos nie- <h)lerius, taigi po 1 lt. 64 eea-

mylių

žodžiais tariant “paliktų čia pat kai- 
rankose.”

li uosa ir “respectable Citizen.’

Jungtinių valstybių vyriausybė prane
šė Tautų Lygai, kad negali priimti į savo 
kraštų tremtinių iš Vokietijos ir kitų ša
lių. Tokių tremtinių Europoj esu 1,500,000.

Kugp. 27 d. Rygoje buvo sauskelių ir 
plentų konferencija. Joje dalyvavo Lietu- k°n įvežta 1892 m., o 190o Į 
vos vidaus reikalų ir susisiekimo ministeri- m- JO ten buvo dar tik 6,000.1 
jų utatnvni Bet iki 1927 m. jų skaičius bu '•

kurias
Siauties europiečiai pradeda 
vis sėkmingiau nugalėti. 

Pradėsime nuo geriau pa
tus už am. svarų arba apie B žįstamos Afrikos. Patys didie 
lt. 60 centų už kilogramų. Vž jį optimistai tikisi Pietų Af- 

rtiaurės Danijoj pelkėse atrasta nu- XXvų elnių tolimoje Amerikos rikoje sutalpinti greta negrų 
grimzdusi pilis. Jį buvus pastatyta 200 me- tauroje tais laikais buvo moĮdar iki 40 mil. baltųjų; Rytų 
tų prieš Kristų. karna apie 50 litų. Afrikos plokštakalniuose, ku-

žai.

Hiaurės Kanados ir Alias- rių dalį dabar italai visaip
Abisinija ls*nkijoj perkasi karinių uui- kos žiema nedaug šiltesnė už stengiasi pasisavinti, tikiina- 

formų, o Vokietijoj 10,000 šautuvų.

l^atvijos gelžkelių vahlyba sudarė ph 
ims jierstatyti Rygos geležinkelių stotis.

Nuo Hitlerio įsigalėjimo Vokietijoj, ten1 
užsidarė daugiau kaip 2,000 laikraščių.

Italija už naikiojnnųsi 
jau sumokėjo $10,000,000.

Huezo

ri

darbas turi būti dirbamas ka juos be baimės išpažinti’
“Panašiai Pijus XI sako sa- 

rbi areano’
L922 m. gruodą 

ko:
ta ir įsakyta, moko, kad visi 
taip vieši ir privatiniai, taip 
atskirų ir organizuotų žmonių 
veiksniai turi sutikti su am
žinais Dievo įstatymais” (t. 
p.).

“2. Nariai turi būti tik ka
talikai — tai antra žymė, ki 
ri savaime plaukia iš piru 
sios, nes kitaip pirmoji žym\ 
liktų neįvykdoma. Jei nariais 
galėtų būti ir nekatalikai, ta
da veikime dažnai įvyktų ne
sutarimai, nes. vienas norės 
vieno, kitas kito dalyko ir taip 
sunku būtų visus patenkinti. 
Be to, graži mūsų patarlė sa
ko: “su kuo sutapsi, toks pats 
tapsi”. Tas pavojus mišrių ti- 

bianre tai, kad visi katalikai kvbų draugijose labai dažnas.
taip privatiniame, taip visuo*- m » - ji1 “o. Trečia zvme — vadai
~ ... ”!geri ir praktikuoju katalikai.
liejimo. Del Atnkos mums at-, , .. . . », Kas vadovauja, turi būti kiekrodo labiausia patikimi p. E.
— L. Onernier patiekiami sk
aičiai. ((L’Afriųue cbainp d’ 
expansion <le l’Europt*, Pa
ris, 1933, 270 pusi.) Anot jo 
europiečių kolonizacijai tinka
mų žemių Afrika turinti:

savo tikybos ir dorovės prin
cipus ir juos praktikuoti.

“Taip moko mūsų šv. Tė
vai savo enciklikose, pav., Pi
jus X savo laiške “Singulari 
quadam” iš 1912 m. rugsėjo 
24 d. rašo: “Visų pirma, skel-

Sibiro. Noiuės mieste Alias- apgyvendinti iki 100 mil. 
koje žiemos temperatūra daž-, Laltųjų, Australijoj iki 180 
niau nusileidžia iki —42oC, iuil.r o Pietų Amerikoje dar
tačiau labai retai iki 45oC. Į daugiau. Bet mums rodosi, i Angoloje ......... 134,400 km2

Dawso«o mieste prie J ūko kad šie skaudai yra perdaug1 Kenijoj ...H.. 403,600 km2
no upės tarp miškų ir kalnų išpūsti; juos būtume linkę Tanganikoj __  448,8(X> km2
žiemos šalčiai kartais pasiekia bent penkis kartus suniažin- Rodezijoj ....... 159A00 km2

kanalo ne — 55oC. Bet gi vasaros ir įti, jei nenorėsime perdidelio Kartu apie__  1,146,300 km2
I tolimoje Amerikos šiaurėje j žmonių susigrūdimo ir nubied (Bus daugiau)

nors pranašesnis už eilinius 
narius. Tad katalikiškos drau
gijos vadu tegali būti tik tik
rai praktikuojąs ir geras ka
talikas, nes, viena, tokiais tu
ri būti visi katalikai, tai tuo 
labiau tas, kuris jiems vado
vauju. Antra, žinome, kad žo
džiai judina, o pavyzdžiai pa
traukia, taigi, vado elgesys ir 
dvasia užkrečia visus narius. 

(Tęsinys ant 5-to pusi.)
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Lietuviai Lenku Okupacijoje
Stoelcu sukruvinti mokslei- rų mokestį — “šarvai*jį”, į 

viai. Paskandintas lietuvių Tačiau leidžiama ir atidirbti, j 
kryžius. Pro langą, iš antro ('ia ir nukenčia uolesni lietu-! 
aukšto. Suareštavo. Pamo- viai — .jiems nepavelija ati- 
kos miške. Kalkėmis nutep- dirbt, turi sumokėt pinigais, 
tos gličios. Šarvarka. O vis fk lietuviai pasirodo

atsparūs. Kalėjimas juos te- 
pamoko tik atsargumo ir už 
grūdina naujiems žygiams. 
Prie kiekvienos lietuviškos pa 
rupijos yra skaityklos. Čia jie1 
susirenka laikraščių ir Knygų 
•paskaityt. Kai vilniečiai su- 1 
žinojo, kad laisvosios Lietu 
vos gyventojus gali vokiečiai 
pulti, buvo girdėti balsai:

• - Jei tik vokiečiai Lfetuvų

Nekartų skaitydamas lietu
vių laikraščiuose apie nežmo
niškus vilniečių vargus, pa
manydavau, kad gal perdeda.
O vis tik vėliau įsitikinau, 
kud daugiau aš klydau negu 
laikraščiai.

Tikybinė būklė vilniečių pa
kenčiama. Bažnyčioj jie girai 
viešai lietuviškų pamokslų
(bent ten, kur parapijoj lie-,,.. per-ję gienQ pa
tuvi,, didžioji dauguma), gal,! dfsim „¥iwienB broHoms. 
giedot lietuviškas giesmes. Net

n H 4 PfM N

VAIZDAS IŠ BERLYNO. — Kasant požeminį geležinkeliui tunelį, staiga 
griuvo žemė palaidodama 22 darbininkus. Atvaizde ugniagesiui ieško žuvusiųjų 
darbininkų. *, (Acme Photo.)

i nę ir iš didžiojo Sakalo likęs 
mažutis Salukas. Kas jo pava
dinimų iškraipęs, sunku nusta
tyti. Gal ir garsų vienodas 
skambėjimas prie to prisidė
ję*.

daug jų krūtinių puošia gar
bingi Vyties kryžiai.

Salako vaisė, šiuo meru tu
ri per 10,0(H> gyv. Trečdalis 

. valsčiaus užgrobtas lenkų. Gy 
ventojų dauguma yra tikri lie-

Salake prieš Didįjį karų bu- tuviai, daugiausia neturtingi, 
davo labui dideli turgui, į J'euiė prasta. Sėjami Ir čia 
kuriuos suvažiuodavo net is vLų mėgiami grikiai. Sulako- 
paties \ ilniaus visokie ver- nus galima vadinti “devynių” 
teivos. 1 uo metu Salakas tu- amatų žmonėmis. Jie viskų 
rėjo per J(X)O gyv., daug niu- sau patys moka pasigaminti.

pats Vilniaus vyskupas Jai 
brzykovskis lankydamas

Nemažų ardymo darbų at
lieka “kultūrininkai’*. Jie

. steigia savus būrelius, sten
ašarų parapijas lietuviams giasi atitraukti narius 15 Šv. 

Kazimiero dr-jos skyrių, save 
laikydami kairiaisiais. Jie net 
spaudoje šmeižia lietuvius ku 
nigtts. Kam gi tas skaidyma

feakė lietuviškus pamokslus, 
lankė jų skaityklas, net ragi
no nepamiršti savos kalbos, 
dainų ir t.t. Net ir tose vie
tose, kur yra lenkų karių, ne 
tik leidžiamos lietuviškos pa
maldos, bet net patys lenkų 
kareiviai kantriai stovi per 
lietuviškus pamokslus bažny
čiose.

O vis dėl to yra ir perse
kiojimų. Pav., palaidojus vi- 
sų lietuvių mylimų kunigų *“s.,nctos mok» PaMu<Jas>
Skrttodį, Švenčionių gimnazi
jos moksleiviai kartų nunešė 
ant jo kapo vainikų. Grįžtant 
nuo kapinių lenkų šauliai — 
stčelcai — moksleivius kruvi
nai sumušė lazdomis ir akme
nimis.

Vieno kaimo Sv. Kazimiero 
draugijos nariai pasistatė ak
meninį kryžių uždėdami lie
tuviškų parašų. Lenkams tas 
nepatiko. Liepė kryžių nuim
ti. Nieks neklausė ir nedave 
įsakymo vykdyt. Lenkai nak
čia priselinę kryžių paskandi
no į ežerų. Lietuviai vistiek 
jį išsigriebė ir dabar jis stovi 
vieno ūkininko troboje.

Tautiniai reikalai labai nu-

sis!

Vargo moKykn
Lietuvių mokyklas uždari

nėjama Mažai jau jų beliko.

Po 10 Meto Į Pacifika Maudytis I Salakas - Sakalas
Rašo A. V.

(Tęsinys)
Toliau pavažiavus, štai, ir 

ritamės žemyn. Kelias status 
ir duobėtas. Kai kur sprandų 
sukrečia. Pakalnėn leidžiantis,

Ypač yra išgarsėję savo linel 
kų (tam tikras lengvi

li ęsinv* t pusi)

va

AKINIU IŠPARDAVIMAS

rinių namų, dideles krautuves, 
lietuviškų kooperatyvų, dvi- 
klasę mokyklų ir daugelį ki
tų smulkesnių įmonių.

Salakonai, klebono kanaun. 
Kryžanansko vadovaujami, Į 
1907—11 m. pasistatydino di- 1 
dėlę, gražių, akmeninę baž
nyčių, kuri savo originalumu 
yra vienintelė visoje Lietuvo- ,

( je. Bažnyčios bokštas, siekius į 
1 per 95 m. dangun, matyti 20 

Ž kini. spinduliu. Didysis varpas 
Į svėrė per 2000 klg. Jį iš Dūk- Į 
što stoties gabenę specialiu

I----------- [vežimu, kurį traukę 8 stipris
sų laikų važiuojam antru' didesnių Zarasų npo«... arkliai. Varpų skambėjimas 
“spydu”... miestelių yra Salakas, kuris Į girdėdavosi už 40 klm., o vie-

Pasiraitę keletu mylių, iš- [žinomas beveik visai I ’/**•*- *oje sunku ir susikalbėti bū- 
važiavom į kalnų toįriu siau-!va’- Ypatingai pagarsėjęs ka-j,iaVę.Artėjantvokiečiams,ru- 
ru keleliu, kad vos vienam va-lro Salako apylinkėje sai garsiuosius varpus iŠsigv-
žiuoti. Juo tolyn, juo statyn [vokiečiai trejus metus turėjo beno Rusijon.
ir kelias vingiuotesnis. Ant-jsavo artimesnių frontų šta- j Didysis karas Salaku smar- • 

spydas” reikėjo pamai-!kus> įvairius sandėlius, ligoni- ^iai sunaikino: daug kur Ii-'

matėm didžiulį plotų ko tai ži- 
0 mokslas priverstinas. Tėvai, bančio. Manėm vanduo, bet 
gorėdami vaikų leisti į len- ne: išdž.ūvęs ežeras ir ant du-
l:uK,Has mokyklas, v,enas k- gno ,iai (kyšo, iSbalo, akis tik į-Ikonai yra visokių baiseny- v0, Lietuvos Nepriklansomy-

debėnt į siauras vėžes ir rai-1 kių pergyvenę ir kiek išken- bės kovos su bolševikais Ir le-vėliau pradeda leisti... Ban- (dugnu, kol išvažiavom visai 
doma tokių išeitį surasti: tė-į iš kelio. Jau temo. Aplinkui 
vai pasižada, kad vaikai na-Į niekur nei “gyvos dūšios”, 
runose išeis valdžios nusta- Vienas kelelis rodė į CCC 
tytų programų. Vaikas atlei-' camp. Toliau įžiūrėjom ir-gi 
džiamas nuo mokyklos lanky- užrašų, kuris rodė į Danvin, 
mo, o tėvai suranda kokį ke- bet kelio kaip ir nebuvo. Di
lias lietuvių gimnazijos klases doko upelio vaga, mėginta kai

tomės kaip ant gyvatės nuga- į tėję nuo vokiečių ir raudonų- nkais maža kų begalėjo lr su
ros... K- šėlimo, sunku ir aprašyti, naikinti. Daugelis salakonų

Visur visokių kelių radom, Salako miestelis stovi prie stojo savanoriais, ir šiandien
bet tokio kelio, tai dar netu- didelio Uodų ežero, labai gra- -------------------------------------
rėjom. Ižioje lygioje vietoje. Čia pat

— Kad tik nesusitiktume j ištysęs platus pušynas savo 
priešais, — aimanavo “Tėty- i kvapu ir grožiu vilioja net ir

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo. 
Trumpam laikui šlipuoti už

$4.95
Patyręs Optometristas 

Dr. AVainoris

BUDRIK OPTICAL AND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel Boulv. 6330

baigusį gimnazistų ar neteku
sį vietos lietuvį mokytojų ir 
paveda jiems vaikus mokyti 
Tuo būdu tokio tėvų parūpin
to mokytojo globoje susidaro

tė’ labai išlepintų vasarotojų į

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą
ko važiuoti, bet sukta ir su
sukta ; ^es kaip tik nuo kranto į savo paunksnį. Paežeryje yra

Sekam vėžes ir raitomis pa- i važiavom * jeigu reikėtų pra-, gražus pliažas, kurio net ir
krante, tai vėl į vidurį upės 1 silenkti» amen- O kalnas, , Zarasų kurortas gali tikrai

pasirodo, nejuokais sukastas, pavydėti. Salakas kasmet su- 
Jis yra apie 5,000 pėdų aukš-, silaukia vis daugiau savo ger- 
čio. Tokį kalnų ir tokiu keliu bėjų, kurie rimtai pripažįsta

įsisukant kad net ratai įsmu-
!keliolika ar daugiau mokinių, nka. Pradėjom bijoti. Pama- 
; Kažkodėl lenkų vyriausybė tėm kelių. Važiuojam tokiu
tokiu atveju neleidžia mokyt suraustu pylimu, panašiu į
daugiau kaip kokius tris, ke
turis vaikus iš karto. Ir taip 
tie vargšai mokytojai nuo ry
to iki vakaro bėga iš vienos

kenčia. Iš viso jau dauguma grįčios į kitų; o jei pavargę 
vilniečių kiek sulenkėję. Ta- sumano daugiau vaikų susi-

naujai pilamų kelių. Automo
bilis kaista, vanduo verda. Vi-

ne taip seniai liepė visiems 
namus ištepti kalkėmis. Tepė 
ūkimnkai ir keikė tuos, kurie

persirist, tai ne rope sugrau
žti.

Saulė jau seniai pasislėpė, 
bet dar visai nesutemo. Įsi
ūtus į ketvirtų tūkstantį pė
dų, pačioj plikoj ir suktoj vi
ršūnėj, štai, matom prieš mus

čiau neturi laisvės ir likusio-' v ėst į krūvų, turi statyt sar- kitokį įsakymų davė. Dabar, atažiba šviesos. Vadinasi, at-
,1’.. Sunku gaut leidimų suruo
šti lietuviškų vakarų. Dažnai 
veiklesniuosius lietuvius areš
tuoja. Sako, kad beveik nėra 
labiau susipratusio vilniečio 
ūkininko, kurs nebūtų kalėji
me sėdėjęs. Buvo atsitikimų, 
kad ankštoje kalėjimo Rame- 
koj buvo tiek lietuvių prikim
ba, kad niekur gulėti nebu
vę -- ant šono sutilpdavo, bet

gylių, kad policija neužklup
tų. Nekartų pamačius žanda
rų tenka mokytojui iššokti 
pro langų, vaikams lįsti į pa 
šuolius, palaškius ar papeč 
kius. Kaikada su mokiniais 
išeina į miškų ir čia kur tan 
kuunnėj pasidėję lentas mo
kosi, rašo... Vargas jei su
gauna... Pereitais mokslo me
tais astuoni tokie mokytojai

trobos nublukusios, šėmos, ply važiuoja kas nors!... Kas da- 
šiai prigrūsti purvo, kai pri- ryti?! Kas bus?! Plaukai pra- 
lyja pūsta ir tiek. dėjo šiauštis!... Sustojam ir

Arba vėl — visiems įsaky- | laukiam. Prieš mus plika be
ta mažinėti pririšus prie lan- dugne akmenais išklota. Tai
ko skambutį. Vasarų tai be
veik niekas to įsakymo nevyk.

jį esant ramia ir poilsiui tin
kančia vieta. Salakonai tikisi 
greitai susilauksią kurorto vac 
rdo.

Dabartinis Salakas, kaip 
padavimai sako, buvęs labai 
didelis miestas, savo ilgiu sie
kęs net 10 klm. ir vadinęsis 
Sakalu. Bet karai jį sunaiki-

a ps i versdami aukštielninki tu ■ Švenčionių apskrity sėdėjo kn 
įėjo dėti pečius ant kits kito.; įėjime, o užpraeitais net — 13

— Turėjau kartę pro langę 
iš antro aukšto šokti, kad iš
trukčiau iš policijos, — pa
sakojosi vienas vilnietis. O 
vis dėlto, tęsė jis toliau, kar
tų pasišaukė mane į policijų, 
pasakė, kad aš esąs lietuvių 
agitatorius ir kirto man į au
sį...

— Suareštavo mūsų poetų,
— pasakojo kita vilnietė. Ga
ras buvo vyrukas, daug eilių

SEPTYNIOS DIENOS
į Lietuvą

BREMEN
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Brenierliavcue lr užtikrina 
patogų nuvykimą | KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais Iš Hamburgo 
•

Infomiaeijų klauskite ,pns Vietini 
Agentą arlm

jų ateina pas mus apžiūrėti 
kelio, ar bus galima prava
žiuoti. “Tetvtė” meta vadžias 
ir išlipa lauk veikdama. Bijo. 
Bijom ir mes. O ką žinai? Gal 
nuslvsti ratas ir tada “su-

Mirties Klonis!...
Prieš mus važiavusieji

do, bet jau žiemų, tai kitaip i sustoja. Net du trokai! Pasi
neišvažiuok. Prie kinktų, kaip | rodo, važiuoja CCC kareiviai diev”! Nei kaulų nerastų!, 
pas mus vokiečių okupacijos namo, taisę kelius. Vienas iš (Bus daugiau)
laikais, važiuojant turi būti — ----------------------------------------

įr HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W Randolph St.. Chicago

kortelė su užrašu savininko 
pavardės ir jo gyvenamosios 
v ietos.

Nenuostabu tad, jei tokių
rūpesčių spaudžiami vilnie- i

priespaudos ' čiai savo pasilinksminimuose
kartais ima ir užtraukia ga-

, Llingai “Į kovų, į kovų visivargai go|i
Kai lenkai susiartino su1 — Pro mano langę, kalbė-

vokiečiais, maniau bus geriau jo vienas vilnietis, už ežero 
ir vilniečiams ūkininkams —' matosi Nepriklausomoji. Sė- 
padidės išvežimas. Nieko pa- j tižiu aš dažnai kambaryje, žiū- 
našaiis. Sunkiai verčiasi arto-J riu ir pradedu verkti...

Būsiu, Skaitytojau, atviras,

O vis dėlto tokių pasišven 
tėlių mokytojų netrūksta, 
kaip jų netrūko Lietuvoj su 
r.kinisiais rusų
laikais.

yra prirašęs. Surado lietuviš- jai. Viskas pigu, o ir Žemė — 
kų spaudinių. Net apalpo va- daugiausia smiltys. Mažai te- 
rgšas... Visi sako, kad nebe
grįš iš kalėjimo...

jau prisipažinsiu — kada gir- 
pnauga. Tenka važiuoti kelių ( dėjau besipasakojant tuos Be
taisyti, kad atidirbtų savo d a- . ltojo Aro sparnu prispaustuo-

EMIL DENEMARK B

Daug skriaudos lietuviai pa- 
brin ir dėl “šarvarkos”, t. y. 
kelių taisymo.

Mat, Okupuotoj Lietuvoj ka 
liūs taiso pati vyriausybė (už 
tnt keliai daug blogesni). V 
kininkai turi mokėti tam tik-

lį ir dar užsidirbtų duonai 
grūdų. Kiti važiuoja į Latvi- 
ję uždarbiauti. Mokesčiai di
deli. Žymiai didesni negu m- 
piiklausomoj Lietuvoj.

O čia dar vargina visokie 
keisti įsakymai. Pavyzdžiui,

sius brolius pora karčių ašarė
lių nuriedėjo ir mano skruos
tais. Delnais aš pridengiau 
veidų, kad tie, kurie drąsiai 
pakėlė kalėjimus ir smūgius, 
nematytų mano gilaus susi
jaudinimo... J. P.

3848 60 OGDEN 
AVENUE

Z
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Zarasai ir Jų Apylinkės
na 5 ežerai, keletas pušynųKiekvienas pirmų kartų pa 

kliuvęs į Zarasus lieka suža 
vėtąs gražia vietos gamtos a- ganyklų. Miesto žemės — mie- 
plinkuma. Kasti šioje upylin- sto sav-bės nuosavybė. Mies- 
kėje kitų tokių didelę pakilių te yra tik trys tikri savinin- ' 
vietų, kuri dar būtų iš trijų kai: Deičas, Juodinis ir Mei- , 
pusių ežerų apsupta, būtų su- nikas. Visi kiti namų savinin- ' 
nku. Daugumoje esantieji kai- kai už žemę moka nuomų. Mie- 1 
neliai yra mažučiai, staigiai sto sav-bė už žemės nuomų su- 
nuoluidūs, sunkiai prieinami, renka nemaža lėšų, todėl ir 
Zarasų miesto kalnas be pa- finansiniu atžvilgiu miesto sa- 
kankamo didumo į visas pu- vivaldybė gana gerai stovi. Iki 
sės yra nuokalnus, kas palen- šiol miestas neturėjo jokių sko 
gvina jo susisiekimų su apy lų. Tik šiais metais užtrauk- 
linkėmis. j ta iš valst. taup. kasų 60,000

Zarasai senas miestas. Kas lit. paskola miesto halei pa- 
jį įkūrė nežinia, tik tiek ži- statyti ir elektros stočiai iš- 
noma, kad pirmoji bažnyčia pirkti.
Zarasuose pastatyta prieš 400, KuItQrįniu atžvilgiu mies- 
metų ir tada jis priklausė V y- |as jr nuai^hųsti negali. Yra 
džių apskr. 11330 m. Zarasuo- |joniercįnį gimnazija, žiemos 
Be įkui ta apskiitis. Nuo to lai- įelia.s fįĮ<io mokykla, centrali- 
ko miestas piadėjo smalkiai n;0 vaĮsk knygyno skyrius, 
dėjo smarkiai augti. Iki 1836 Konieve. gimnazijos rūmai ti- 
augti. Iki I806 m. miestas bu- kra n,įesto pažiba: tokius nio-

ir daug dirbamos žemės bei

P R A ti G A R

lludeni lelijos žydi. Loraine Grauer, 2219 North 
Knox avė., džiaugiasi savo daržely rudens metu pra
žydusia Velykų lelija. (Acme Photo.)

auga didelis šermukšnis. Ne
toli ųžuolo yra sena Stelmu
žės dvuro koplyčia. Ji dar sta
tytu tais laikais, kada nebuvo 
skerspiūvių, nes sienų susta
tymas ir nulyginimas vien ki
rvio pagalba atliktas. Bažny
čioje kreipia dėmesį daug iš 
medžio išpiaustytų paveikslų, 
kaip “Paskutinė vakarienė’’, 
keli altorių paveikslai ir sa
kykla. Stelmužės dvaro būta 
iabai didelio, kų liudija likę 
ir karo metu sugriauti mūro 
trobesiai. Kam tas dvaras pri- ' 
klausė senovėje žinių nėra. j 

1793 — 1810 m. dvarų valdę 
žymūs rusų didikai Valujevai, 
vėliau — baronai Foelkersa- 
mai. Paskutinysis Foelkersam 
mirė prieš 12 metų. Jis buvo 
bevaikis, todėl dvarų paliko 
savo giminaičiams — Titingo- 

) vui ir Hanui. Didžiuma dvaro 
žemių buvo išdalinta savano
riams. Buvusieji savininkai 
dabar turi čia tik patį dvaro

SUCH 1S LIFE—

SMOKE
c,L AMMAS

GUARANTEED TO BE FKEE FRflH
OT MK.(JfWEi oittezi in.«,Ak

/a.

out in ten

giams kapuose yra didelis ak- vos vietų. Vertas dėmesio ir 
mens paminklas. Čia pat ne- Zarasų muziejus, kurs mok.
toliese yra žuvusių Didžiąją- Jauniškio gražiai tvarkomas icen^rų ir kiek miško, o kitų 
me kare vokiečių ir rusų ka- jau turi surinkęs nemažų kie- turi nupirkęs vietos ūki-
pai. Mūsų karžygių kapai ir kį vertingų to krašto senienų Ininkas Repšys. irl.ox£1 •
paminklas gražiai sutvarkyti ir Šiaip eksponatų. Už 3 kilo-! Įspūdingi gamtos vaizdai ’ v b e putinai teikia kraštui nemaža turtų
ir prižiūrimi. Gražiai sutvar- metrų nuo Zarasų, prie eina- važiu°jant iš Zarasl* link ad-' Jlle. ^el° V1^ta» derlingesne — daugybę žuvų, o kiti Kaip 

! ministracijos linijos. Prie Za- z-enie’ ten 11 dvaras. Šiandien Luodžio, Sartų, Osida pušy- 
Įrasų Smalvos vieškelio mato- dvarai susmulkėję, o dau-mais aplinkui apaugę sudaro 

kaip retenybė, gražiai su
kas aplanko, daro labai blo- j tinės yra didelis su keliomis .tvarkyti Lupenkos kaimo Ra
gų įspūdį. Norint surasti žyr j salomis Laukeso ežeras, o dar I’ak Tai gražus pavyzdys, Kaip 
maus Zarasų krašto lietuvių į kiek toliau — piliakalnis. Prie turėtų būti užlaikomi toki ka- 
veikėjo dr. Domininko Buka- pat muitinės ant kalniuko 111a- I,ai tr kitur. Aptverti gražia 
nto kapų, reikia lįsti per pikt- tosi didoki namai
žoles, nes jokio tako niekur pa koplyčia, kunigo
nėra. mas butas ir pasienio polici- - - , . XT ... . ,,

jos būstinė. Iš čia nebetoli ir paaiškėjo, kad tuos kapus taip «a padaryta. i eziurint sun- tas. O tokių vietų yra nemaža 
garsusis Stelmužės dvaras su 'gražiai sutvarkė Kaminavos kaus laiko’ statomi aukai 11
senuoju ųžuolu. Prieš karų ta jaunalietuvių skyrius. Netoli Iresnių gyvulių užsiauginti.

■im.<uo, nunu gaminius ens- • •• • ., v - , — j— r-----------  - -----------vieta mažai kam žinoma buvo, Kaminavos ežero yra “Auks- - P> 111 Ue gv'ena d iu,ų.
Dortuoia” net i kitas anskri kro',n(1Ja tuu savo ą1 rasti pO|jcjjo5 KpOrto klubo teniso o dabar nėra tos dienos kad takalnis’, nuo kurio žiūrint 
portuoja , ajKkn Kra5tą„ kuns neatsUankytij eksJmat.si Duugavpilio bažnyči,,

plačiai yra skaitomas. | . . . . , np . , bokštaį ir fabrikų kaminai. 1 nauskas. Ir tikrai. Zarasų ap-

vo vadinamas Zarasais. Tais kyk|os rŪJnus dar lik retas 
metais caras Nikalojus 1 vyk- luiestas teturi. Iš pirmiau nu
manias į savo rūmų didikui \ o- ta,utėjv gyventojų sluoksniai 
lujevui dovanotų Stelmužė;
dvar

jevui dovanotų fetelmuzes t Ini,į.1i1 n^rsiinm lietuviška ................... ~ p.ic
arQ sustojo ir Zarasuose. Ca j kurie pi. ky,i ir kan*.k»Pa>- ”«» i Daugavpilį plento yra "1'
i ta graži vieta taip patiko, „„į.,,'vartoio lenku’knlba da-'1’1*' ga‘la’ k“d ?araplJOS ka‘ Llctuvos Latvijos pasienio ™ 
ir nn tn »»xilankvnm isakė , ■ .. Pa‘» kuriuos taip pat daug , Smiltinės muitinė. Šalia Smil-. S1>

rui
jog po to apsilankymo įsakė kar sgajto lietuvis! <us laikra- 
miestų pavadinti Novo Alek- gįįus įr dalyvauja lietuvių ku- 
gandrovsku. ltūros kėlimo darbe. Didelį pa-

Zarasų miestas gana turti- jdsekimų turi tautiškosios or- 
ngas, nes turi apie 3000 ra ganįzacijos, kurių skyriai tiek 
Žemės plotų. Į tų skaičių B-’i-1 jnieste, tiek ir provincijoje .

meta’ iš metų stiprėja ir api-
SALAKAS-SAKALAS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
žiaviniui tinkųs vežimas) fa
brikais, kurio gaminius “eks-
por 
tis.
* Sunku, gal būt, rasti kitur«• • '
tokių darbščių ir kuklių Sei

mą platesnius gyventojų sluo
ksnius. Pažymėtina, kad ne
didelis miestas su neturtinga 
ir mišria gyventojų atžvilgiu

Mieste, be daugybės priva
čių sodų, yra du parkai. Vie
name iš jų yra Nepriklauso
mybės paminklas ir Lietuvos

oad aboutAFreSdHTheV?ourdlb MILLENNIUM
batu?1“ °-- »• «•<«• s no ūse. He’ll be

gumas jų, kurie pirmiau buvo!puikias vasarvietines vielas, 
lenkybės tvirtovėmis, dabar j Be Zarasų, kas metai vis dau- 
yra perėję į lietuviškas ran-' giau vasarotojų yra lankomas 
kas. Kaimų išorinė išvaizda; Salakas, Dusetos, Ramone,

calniuko niu- I)£d *r kitur. Aptverti gražia n^ia ydiojanti. lokių gražių Zarasų krašte vasaroti tuo į- 
i kur šutei- dažyta tvora, sutvarkyti kry- . fr°besių ii tvarkingų sodybų, domu, kad čia be sveiko po- 
ligo gyvena- nesimato nereikalingų ka^P kad Suvalkijoje, čia ne-Įilsio, galima daug ir pasimo-
iienio polici- kramT ^°kų. Pasiteiravus, bematyti. \ ienok ir čia jiažan-1 kinti lankant žymesnes vie-

Zarasų kraštas — ežerų vie 
ta — dainavo vysk. A. Bara-

J. Kudirka

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAl'aycrte 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
gatvės pusėje, vietoje nugriau kursijos. Ąžuolas daro nepa-

Zarasai pergyveno daug su- tos “edinoviercų” cerkvėsprastai gilaus įspūdžio. Jis, Vietos čia be galo kalnuotos . s nl>k la Keliolika

mininkę, kaip Salako apyun- nki‘-‘ dienų. Čia ilgų laikų ėjo statomi nauji apskr. ligoninės
Miliniui ICpilVi/JlV, M I • | 1 . «• 1 »» TV

... • / • • omu. ir ežeringos Žemė įvairi. Kur >ia ir lahai Uiueiių. Is jų pa-,žinovų ištyrimu, tun apie 2000 ir ežeringos. z.enie ivmu. ivm . . i?- < ‘
kėje. Ypatingai gražiai moka Didžiojo karo rusų vokiečių rūmai. Gale Šaulių gatvės, metų. Tai seniausias ųžuolas t*k aukščiau tai molynės, o
austi visokius audinius. Dar kovos, bermontininkų žygiai, prie Šaltupio upelio, yra ste-
jaunos salakonės suskumba nepriklausomybės kovos su le- buklingoji koplytėlė, kur kas
prisiausti puikiausių rietimu nkais ir kita. Zarasiečiai to- metai rugp. 14 d. sueina daug neišverstų ant šaknų užpilta
pilnas skrynias. ra^s sunkiomis Lietuvai dieno- maldininkų moterų kryžiaus storas sluoksnis žemių. Pra-

Kultūros srityje salakonai įlu*s Par°dė didelę tėvynės kelių apvaikščioti. Dar viena ' puvusios tarpušakės užtaisy

minėtini Sartų, Luodžio, Su- 
vietose smėlynės.,11'avU, Avilių, Kaminevos, Či-

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4140 ARGI IKK AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel.' CANal 0402

ne tik Lietuvoje, bet ir viso- zemesnese , w
je Europoje. Kad audros jo Apylinkėje nemaža dvarų. Žiū cino ir kiti. Vieni is tų ežerų

AMERIKOS LIKTUVIg DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

sparčiai žengia priekin Turi jtneilę ii diųsumų. 1 ai galima jdoniybė Zarasuose, tai bene 
gerai organizuotus jaunalietu- PaJasf^ i-s pastatytų savo lai- vienintelis Lietuvoje moterų 
vius ir šaulius su puikiu dūdų 'aiėjimaius atminti paminklų, kalėjimas, kur tos lyties nu- 
orkestru. Skaito ir prenume- usiems už laisvę karžy- sikaltėlių yra iš visų Lietu- 
ruoja daug visokių laikraščių.
Didelį vaidmenį kultūros sri
tyje vaidina Salako vais. mo
kytojai. Jų tarpusavio vieny
bė, susiklausymas ir grynas 
idealizmas imponuoja gyven
tojams, kurie mielu noru jų 
klauso ir žengia jų rodomais 
keliais. IŠ išviršiniai Salakas 
smarkokai kyla: auga naujie
ji namai, gražėja gatves, sie
jos. Miestelį puošia neseniai 
pastatytas gražus pamintais 
ir nemaža pasodintų medelių.

Gyventojų šiuo metu skai
čiuojama per 2,500. Vasarai 
daugumas jaunų salakonų iš
vyksta į kitas apskr. uždar
biauti; todėl atvykusienis va
saroti kartais krinta į akis, J 
kad čia didelė persvara moie- 
rų. Tačiau faktinai to nėra. •
Salakonai yra savarankns sa-; 
vo pažiūrose ir čia ne taip | 
jau lengva bet kokiems agen
tėliams juos suvilioti. į

Kiek tenka patirti, Safako | 
apylinkės ir gyventojai patin
ka ir patiems vasarotojams.'
Čia niekas nesistengia jų iš- 1 
naudoti ar iš jų pasipelnyti.

Žodžiu, Salakas yra tinka- i 
ma vasarvietė. Jis turi pilnų ! 
teisę pretenduoti į kurorto va-1

AKORMONŲ IŠPARDAVIMAS
12 luisų akordionas už 
24 basų akordionas už 
48 basų akordionas už 

120 basų kromatiškas .,

*19.00 
*24.00 
*49.00 
*75.00

120 basų piano akordionas už ... *95.00
35 LEKCIJOS DYKAI.

Didelis pasirinkimas akordionų. Kainos nuo $35.00 iki 
$350.00 lengvais išmokėjimais.......................... ...................

Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Jos. F.

tos. Gana aukštai tarp šakų
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 66 59

iy!q. Telefonai: BOUlevard 4705—8167

1

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. YAITCSH, OPT.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN »nd SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslan Avė.

Valandoe: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 ▼. vakaro

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

LIETUVIS
Oi -TVMfMMiGAlA, Y AKIU 

SPAOiALISTAS
Palengvins akly ttempung, karts!

J erti pn>.iastimi galvos skaudAjIrao, ‘ 
fralglmo, aki p aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudama aklų karit), atitaiso
.rumparegysi# lr tollrunrstę. Prlren-1_____________________________
gla teisingai akinius. Visuose atsltl-
kimuose egzaminavimas daromas au Tel.. I ROspect 63.6
elektra, parodanfila mažiausias kiti- Rez. Tel.; HEMIock 6141 
das. Special* atyda atkreipiama j
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedalioj nuo 10 Iki 12. iMugvly at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. A8HLAND AVĖ.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 lr 6:30 iki 8:30

Phone Boulevard 7589

25 METĮį 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 rylo iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

Tat. BOUlnvard 7042

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedėllomls pagal sutartj 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

ŪR. G. Z. VEZEL’IS , DR. T. DUNDULIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rea. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 WEST 35th STREET

GYDYTOJAS lr CH1RUMUAB
4157 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRginla 0086 
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 

Nedėllomls pagal sutartj

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Francisco 

Tel. Office Laf 36 50; res. Vlrg. 0669

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
M OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 rai. ryto. nuo 2 Iki 4
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 

valandai dleng Talatonaa MID**/ «•«•

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda 0994 

Rea: Tel. PLAsa 2400

Valandoa:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-8 v. v.
Nadėliomla auo 16 UI 12 diao*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l'aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

offloe Tei. HhkiuCk 48«8 
ttea. Tei. GROvenill U617

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
s«k> w. saa.i\Mua;TTE kul 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ket*. Ir Neaeiiomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naauinte Tei. CANai 0401

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th btreet 
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartj

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

,Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:20 vakare 
Nedėliotai! aoe IX ryto Iki X p.p.
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Su Jaunaisiais Svečiais
(PASILINKSMINIMUOSE IR PASIVAŽINĖJIMUOSE).
— Susipužiukit.
— Malonu.
— Aš iš Clevelando.
— Aš iš Rygos.
— Tamsta pirmų, kartų Lie

tuvoj J 
— Yes.

I — Kud būtų duugiau ka
tastrofų i

— Nors ir taip! Svarbu te
mpus.

Ekskursija lanko Drobės l’a 
brikų Šančiuose. Svečiams ro- 
dinėja įrengimus, pasakoja a-

DETECTIVE RILEY By Richard Lee

I

Ir du užsienio lietuviai, du pie medžiagas ir paguliau pri- 
jaunieji atstovai, atvykę į duria:
pirniųjį pasaulio lietuvių kon- , — Tai pasaulinio masto fa-
gresų, susikabinę nueina per brikas.
salę dalindamiesi įspūdžiais. — Pasaulinio, sakykit! — 

Aplink jauni veidai. Su elia- (Nustemba jauna Amerikos lie 
rakteringais bruožais, su aiš- j tuvaitė. — Jeigu mums Ame- 
kiai matomom skirtingo gyve į rikoj reiktų apžiūrėt ne pa
ninio žymėm. , saulinio masto fabrikų, mes

Prie bufeto du baltais kos-j turėtume užgaišti tris ke-tu- 
tiumas Amerikos lietuviai' rias dienas, o čia pasaulinio 
sportininkai. Tarp jų dvi tau-1 masto fabrikų apžvelgėm per
tiškais kostiumais ir trispal- pusę valandos, 
viais kaspinais pasipuošusios “Pasėjau linelį ant pylimo, 

dėl jauno bernelio, dėl my
limo.”

neolituanės. Jie juokiasi, juo
kiasi jaunu juoku. Ir patys iš 
savęs. Visi kalba lietuviškai 
ir visi visų nesupranta.

Jaunas, Amerikoj gimęs ir 
augęs lietuvis, lietuvina an
gliškus žodžius, maišo juos su 
kažkokiais garsais, o pasakęs 
pats juokiasi.

Bet ar reik kalbų? Užtenka 
žvilgsnių, užtenka šypsnių. 
Jie savi, jie broliai. Jų niekas 
neskiria, bet viskas jungia.

— Ir keliai kokie vingiuo
ti! — Stebisi melsva bliuze 
apsimovęs sportininkas. Jis 
stovi sunkvežimio prieky su-

SP1KE, UNLOO6EW 7PA1 
ROPE AMD TAKE THE 
FLATPOOT TO THE’ 
'•SEALfD CHAMprC" IV. 
AMD OOWT BRtNCi 
0ACK UNT K- HES A J

SUDOEMVV, DET.PmEV Becomes 
OP R OtMžfeUlMG . RUSHIMG

MUSlCRU SOUNOV. HE FEELS P» OOU> 
jCLRMMV VlOUtO V/RSH Hts SMOGS'.'. 
THAT ’HOOkeO HAMO'. A DĖVIU >M
HUMAM DlSGOtSE. FLOODS ~TFtE~
CHftMBeR k/>7W

rTH\S IS VVHAT HAPPBMS 
~TO VMSE GOVS'.!! BVT 
DOM'T 'AJORR'V.COPPEK.VOU 
VJONT BE HE«E LOM&'.'.
IM tESSTHAM ŽM-BOURft
TOO LL BE IM THE NCXT .. 
V/ORtOS TOOOUE VjOoVMotivejust think

Gcrr ME.MR HOOKED HfiNO" 
BU V, VtfVTCH OOT", IM 
mot uc»<eo vst". 
FEO^UAL. MEN FlGHT 
Marocst v/hem ~twc 
GotMGi (S TOOSHEST!’.

/AMD XkJR CROV7O 
OF KJULEKS V/IL.L. SOOO 
.ReAulZE TWr!'.

'>Cxj
rcuT 

OUT 
THE •> HfcKO STUFF'.

MŽURE 
MOT lTHE ,.stage'

a

T'~

T “THEyRE 
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CHICAGOJE
RESTORANŲ RETEŽIS 

ILGĖJA

I Koger 34 m. amž., 6410 In- auti Jennie Peters, 5410 W. 
glesidc Ave., 150 dienų į ka- 23rd PI. Policijai nuvykus 
Įėjimų ir $305 bausmės už tai, sakytu adresu nerado jokių 
kad girtas automobiliu važia- Peters’ų.
vo ir po užgaviiuo kito auto-

Netoli St. Charles trys gin- išnešė rankinį laikrodėlį 
kluoti plėšikai sulaikė trokų daiktų vertės 85 dol. 
vežantį cukrų į Geneva, Nebr.
Grįžę su troku Chicagon drai- 
verius išmetė ant Bryn Mawr 
ir Pulaski gatvių, o patys su 
troku nuvažiavo savais ke-

ir

nas restoranų retežio „ ,• • _ _ zunda,
n operuotoias J. R.

mobiliu, kai trafikos poliemo- 2,500 paukščių muziejui. Mi 
J nas G. Kane norėjo sulaikyti, rūsio 1026 m. arnitholojisto
Koger policinonui sudaužė Coale (iligliland Parke), 1000'liais. Troke buvo cukraus 900'910

ŽinomasI
I Chicagoj operuoto jas

Stipriu amerikonišku akcen Thompson savo biznį piečiai .. ,. _. ..
tu dainuoja šių dainelę atle- steigdamas restoranus net ki-i B®pliozij a dirbtuvėj Oren-
tiškos sudėties sportininkas, tuose miestuose: New Yorko,|d* COTpt>”j!!1<)U! ke,n,ks* Įl į1'
- Argi ir pas jus šių dai- Baltimorėj ir k. Viso dabar į 'Vll,“in^on, IU., is- lekcijos yra tekę Britų muzie-

nelę dainuoja ? ii,................... .. tiko užvakar esplioz.ija

rūšių paukščių kolekcija skai
čiuje 22,500 nupirkta Field’o 
muziejui Chicagoje. (Anksty
vesnės jo didelės paukščių ko-

dol. vertės.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

Jricaitei, (Anai 
914 Kalinauskui, Povilui 
919 Lukošiui, Feliksui 
924 Masiunui, Bruno

— Ne. Viena skautė, su ku
ria keliavau į Pažaislį, mane 
išmokino. Aš jų dabar visada 
dainuosiu. Mums Amerikoj la
bai trūksta liaudies dainelių. 
Aš gerai išmoksiu šitų, mano 
draugas kitų. Penkias naujas 
daineles tikrai nusinešim į A- 
merikų.

Jaunieji nesako ilgų prakal-

Tliompsono restoranų yra
121.

užvakar 
nas darbininkų 
nas sužeistas.

Vie-
zuvo ir vie-

jui ir Michigan universitetui. 
Coale 50 m. praleido kolekta- 
vimui paukščių.

įsilaužę plėšikai į buvusio 
valstybės gynėjo J. . į>wan- 
son butų, 7217 Crandon ave., GARSINKITĖS “DRAUGE’

Sunkiai nubaustas. Apygar-' 
dos teismas nubaudė James i

I

Nepavyko Adolfui Abraho-
I’aul C. Standley, žolių rin- 

ūino kuratorius prie Field’o

SESERYS KAZIMIERIE- 
TĖS - PAS MUS

Shenandoah, Pa, 
džiausią ir bene

— Di- 
seniausia

mui. Prieangy namo 330 So. Į muziejaus praneša, kad Chi
cagos regijone augų keletas 
retų augalų. Vienas tokių au
galų, saulėžolės giminių, ras
tas Joliete.

sikabinęs su keliais draugais, bų, neafišuoja vienybės. Jie 
vežančiais aprodyti Kauno a- atvažiavo pagyvent, apžvelgt: lietuvių parapija l’onnsylva-
pylinkes. — Pas mus tokių 
nėra. Juk čia katastrofa kiek
vienam žingsny.

— 0 jų niekad neįvyksta. 
— Puikūs šoferiai.
— Gal ir ne. Matot, pas

Lietuvų. Jie gaivalingesni, jie 
jautresni. Jie be parinktų žo
džių susilieja į vienų vienetų,

nia vai. susilaukė, ko seniau 
troško, — seserų Kazimierie 
čių ir savo lietuviškos para-

Franklin St. jis Bernicei Pea- 
rlinaii ištraukė ridikulį (pu- i 
rse), kuriam buvo $291, ku 
riuos ji buvo išėmus iš banko 
Federal Tailoring Co. darbi
ninkų algoms. Policmonas J. 
Lambert vagį sugavo. z’

kurio r»*i laikas, nei atstumas pijinės mokyklos, kurių šį-
nepagraus.

Kas buvo ateitininkų salėj,
mus judėjimas daug mažesnis, kas matė jaunųjų ekskursan-
tempas lėtesnis.

— Tempas! — Sportininkas
mirkteli. — Jums reikia tų 
tempų pagyvinti.

KURI DRAUGIJA YRA TIK
RAI KATALIKIŠKA?

DABAR

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirams Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame C 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėautos, Automobiliu, 

Stiklų tr L L

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI- 
MV, kviečiame jus Atsi d erti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNJ čionai

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morigičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc.. atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
l.’As'l I.\G.)K

660,Oho laukinių žąsų. J.
A. V. agrikultūros departa
mento pranešimu, praėju
siais metais visam krašto 
nušauta 660,000 laukinių žų-|!( 
sų. Illinois valst. 12,958 me
džiotojai, spėjama, yra nu
šovę 161,935 antis.

met atidarė.
Naujos mokyklos vedėja 

paskirta sesuo M. Gertrūda.
Sveikiname gerb. Shenan

doah klebonų, kun. Karalių • 
ir Shenandoah lietuvius už 
taip kilnų žygį.

tų eisenų į muziejų, kas ste
bėjo jaunųjų veidus per pa
maldas prie paminklo žuvu- 
siems, kas važinėjo su jais po 
Kauno apylinkes, pagaliau bu 
vo draugiškam jaunuomenės 
subuvime neolituanų rūmuose, 

*tas negali abejoti, kad jaunie
ji greičiau rado bendrų kal
bų, kad jie sudarė vieningų 
srovę, kuri nesustodama pla
uks per visų pasaulį. Ir šiam 

kiškos draugijos, — tai jos idarbe didelė garbė tenka V. 
priklausomumas Bažnyčią.! D. U-to lietuviškoms korpora- 
Tai yra, kad katalikiška drau
gija turi būtinai pasiduoti Ba
žnyčios vadovavimui visuose 
tikėjimo ir dorovės dalykuo
se ir taip pat tuose, kurie giau KANSAS CITY’. — Į fede- 
džiai rišasi su tikėjimu ir do- ralės grand jury pateko bedar 
rovė. Todėl, kuri draugija no- bis, telegrafistas Jacob Breg- 
ri vadintis katalikiška, veik- man. Jis buvo parašęs grųsi- 
dania turi visai pasiduoti vy- nantį laiškų prezidentui Roo- 
skupų valdžiai. Gi vyskupai iš seveltui. 
savo pusės yra įpareigoti pri
žiūrėti, kad katalikiškos drau 
gijos būtų paremto# krikščio
niškais dėsniais ir nieko ten 
nebūtų daroma j>rieš krikščio
niškų tikybų ir dorovę.

“Taigi, organizacijai nega
na pasivadinti katalikiška, ne-1 
gana vien tvirtinimo, kad jos 
nariai yra praktikuoju kata
likai, kaip šiandien randasi 
tvirtinančių ir taip pretenduo
jančių į katalikiškas draugi
jas, bet reikia būtinai išpil
dyti čia minėtas sųlygas, ypač 
patiekti savo Vyskupui įsta
tus, gauti jų patvirtinimų ir 
pasiduoti Bažnyčios priežiū
rai bei vadovavimui”.

K. J. Rožanskas

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
Geras jo pavyzdys veikia ge
rai, o blogas — blogai.

“4. Ketvirta žymė katali-

Gijoms, puikiai organizavu
sioms užsienio studentijos pri
ėmimų. - L-s.

Pabėgo iš ligoninės palikus 
raiką. Iš Motliers Gabriui h 
goninės pabėga moteris pa
likdama 9 dienų vaikų. At
vykus į ligoninę pa&isakė es

Halsted Exchange 
National Bank 

> 19th PI. and Halsted St
1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

(EžoJzmLLL

(fi^OTMA/VL {
O

INVESTIGATE

UMRM
The modern method 
of Hair Beautification 

Through Color
Your personai appearance is 
importanl. Analyze yourself 
cold-bloodedly. If your hair 
is drab and uninteresting, Or 
streaked with grey — Clairol 
it! Profestional women can
not afford to look passė. 
Keep your hair young and 
beautiful looking with ClairolI
Mali |M» ca.aan *llk a tkr.a-la«h 
■trand oi »om kak and w« wlll t».o« H 
and ,at«m H, potfpoid. «Hh ow racoat- 
M.n^atlont tai a CLAIROL Haolmanl.

KVMLY KIMO, CanwllaM
HAIR BEAUTY OUILD

1M-1M W.K 46rti S»wa», N»w Ya«fc CHv

Nant..................................................................

Addi
City.

Myl

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios prtetastles jaučiasi silpni lr 
nesveikus, atgauna savo Jėgas, svei
katą Ir pastda.ro stipresni lr gyvesni 
po to kaip jie vartoja Nb'OA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų. Ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. JIh padaro Juos svel- 
kesnlals, tvirtesniais lr priduoda Jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų jQs pa
stebėsite dldel) pa gar in Imą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamčgdžlo-

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
jimų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUOArTONE.
— Idealų Lluosuotoją viduriu I5c lr 
KOo

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nležlančląs 
Rashes Ir Rlngwom skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogų lr 
panaAus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Zamo per 25 me
tus. Ir visi gyr« Ją kaipo tvartą, 
saugią, atsakančią gydiuolę pa
lengvinimui odos nležčjlmams. 
Užtvirtinta Good Housekeeptng 
Rureau. No. 4874. 35c. 60c. $1. 
Visose vaistinėse.

žemo
FOR SKIN ,S-iTftTlONS

VENETIAN MONUMENT CO., MC.
UdlzMjai

1» tr

OMoacoj
—o-

Sūvirl B0 metą pi 1 tyrimo
» - ■

Pirkių tleaial ii dirbtnvia lr 
taupykite pinigui

Mes atlikome darko
iymeanit) Ohicagoe Lietuviu

527 N. WESTERN AVE.
erti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Cbicago, Illinois.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotui 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis
A. Petkis 
J. F. Radaus
S. M. Skudas
Ll.Zalp
I. F. Eudakis

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAItds 1741—1742

LacMez ir Suk 2314 West 23rd Place 
Plione Canal 2515 Cicero 5927,

I. Liidevidiis
$. P. Mazeflta

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayetto .‘1572

3319 Lituanica Avc. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

pastda.ro


i
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VIETINES ŽINIOS
BRIDGEPORT ŽINELĖS . Savo delegatus j seimą 

kuopa gražiai išleido sureng
dama vakari). Sutiko taipgi 
gražiu parengimu. Delegatai 
nustebo įėję j salę ir radę na 

; rius jų laukiant. Delegatais 
buvo Ona Juozaitienė, A. 
Sutkiutė, L. Eurkaitė ir J. 
Danta.

Šokių Vakaras. 

i Rūgs. 29 d. 112 kuopa ren

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos 2 skyrius gra
žiai pasidarbavo metiniam Ce
ntro išvažiavime.

2 skyriaus pikniko komisi
ja buvo C. Petraitienė ir E 
Ežerskienė. Gaila, kad Petrai
tienė, nudirbus daug darbo, no 
galėjo piknike dalyvauti. Pri-
efi piknik,, susirgo. Sesutės Pir,n» ™deniuj Šokių va- 

maldose kanj’ ParaP- salėJ’ anksto 
kviečia narius kitų kuopų

jos neužmiršta savo 
ir, girdėjome, jau sveiksta.

2 sk. rėmėjai biznį darė 
prie savo stalo: Budrevičiai 
(abu), O. Sekleckienė, V. Lu
kas, E. Ežerskienė, mūsų ko
lonijos žinomas duosnus biz
nierius L. Norkus paaukojo 
gėrimo piknikui, tat ir pada
ryta pelno $50.55 (be tikėtų).

Pikniko komisija turi sura
šą visų aukotojų, kurtų var
dai įduoti seserims.

r

nepamiršti šio vakaro.
Narys

NORTH SIDE ŽINELĖS
Netekom geros parapijonk.

Mirtis atskyrė nuo mūs Ago
tą Rekovienę. Velionė buvo 
darbšti moteris ir žymi auko
toja parapijai. Nėra buvę pik 

Dabar rėmėjos rengiasi prie Įniko, kad ji nebūtų šokios, ar 
“grybių” pikniko rugsėjo .tokios aukos davus. Lai Die- 
29 d., Vytauto darže. !vas jai už tai užmoka amžinu

Rudens piknikas eia pat, gyvenimu
metas visoms prie jo rengtis.
Po visų “vikeišinų” veikėjos 
su naujomis jėgomis imsis 
darbo. į

“Grybų” piknikan įžanga

Velionė priklausė prie Šv. 
Cecilijos, Šv. Rožančiaus, A- 
paštalystės Maldos dr-jų.

Lukošaičiai rengia vestuves 
savo mylimai dukrelei Juoza- 
pinai. Jos jaunikis yra adv. 
A. Lapinskas.

tik 15c. O ko jau ten nebus!
Ir muzika Šokiams, ir lenkty
nės vaikams ir dovanos ir 
žaislai; o [Asst. States Attor- 
ney C. Kai žadą visą pikniką
paremti, nes ir jis vra “on . , . ,
the committee.” Gaila, kad 7,al.an,?« sut<,|ks
daržo mums neduodama anks 
čiau, bet ir taip bus visiems 
linksma vasarą baigti su rė
mėjomis.

Visas pikniko pelnas eis sti 
pendijoms arba mokslo apmo-

Vestuvės Įvyks 1 <J. rugsėjo, 
Šv. Mykolo bažnyčioj, 10:30

kleb. kun. Svirskas.

CHICAGO H6HTS

Nepanašus į automobilių. Automobilių pardavėjo Clyde C. Netzley iš Nu- 
perville, naujutėlis automobilis, kuriuo važiuodamas netoli Hinsdale smogė į 
CCC stovyklos troką. Sunkiai sužeisti trys asmenys, kurių viena viešnia Sarali 
Stuff, 32 m., iš Mercesburg, Pa. Šįmet Cook kauntėj automobiliais užmušta 
469 asm., o sužeista 10,690. (Acme Photo.)

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

Iš WEDC (12.10 kilocykles)

— Šventadieniais Ukmergė- 3 barbenai po $25. Super- 
je yra leista prekiauti nuo 13 , ior teismas nubaudė tris bar- 
— 16 vai., o šiokiadieniais bėrius: T. Borino, 3. So. Jef 
nuo 8 — 19 vai. Tačiau sve- ferson St., T. Cerani, 525 W. 
timtaučiai tuo nesitenkina, Madison St., ir A. Kaselio, 
nes šventadieniais jie prekiau 935 W. Madison St., už panei 
ja ištisomis dienomis. Žinoma,' gimą indžionkšino, kurį išėmė 
priešakinės durys esti uždą- prieš juos Master Barbers 
rytos arba pridarytos, o biz- ,Ass’n. Visi trys barbenai bu 
nis visu tempu varomas pro vo numušė kainas: už plaukų 

! užpakalines duris. O šiokia- nukirpimą ėmė 25c., o už barz 
dieniais kaikurios svetimtau-j dos nuskutimą— 15c. 
čių krautuvės atidaromos da
ug anksčiau ir uždaromos da
ug vėliau. GARSINKITĖS "DRAUGE”

CLASSIFIED

CICEROS ŽINIOS DOMISI KNYGOMIS IR 
TAUTODAILE

MIESTELIS, KURIAME VI
SKAS KITATAUČIŲ 

RANKOSE

AUTOMOBIUES ACTOMOBUiES

Grant teatras, 1404 So. 491 KAUNAS. Užsienio lie- 
Ct., jau ir vėl atidarytas, i tuviai atstovai ir svečiai
Mat, per karščius buvo užda
rytas, o savin. W. Babitz su 
šeima buvo išvažiavę atosto
gų. Dabar sugrįžo ir vėl pra
dėjo biznį.

W. Babitz savo teatre visai 
dos rodo gražius, švarius ir 
naudingus paveikslus. Patarti 
na lietuviams lankyti Grant 
teatrą.

UKMERGĖ. — Giedraiciuo-
domisi lietuviškomis knygo- se beveik visą miestelio pra- 
mis ir tautodaile. Vien tik monę, prekybą ir amatus, lyg 
Spaudos Fonde gausiai lan- kokį monopolį, į savo rankas 
kosi ir šį bei tą savo tėvynei

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

prisiminti įsigyja parsivežti.

VIEŠOJI PADĖKA

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

turi paėmę išimtinai kitatau
čiai. Kaip teko patirti, kad 
kažkokiais būdais vietos sve- 

' timtaučiai savo rankose turi 
.nepaprastai daug apylinkės

---------- ūkininkų, kurie turi pirkti iš-
Vardu Federacijos Kongre- imtinai pas svetimtaučius, sa- 

• so rengimo komisijos tariu vo, kaip “Apžvalga rašo, “ge- 
širdingiausį ačiū Vargoninin- j radarius”. Jeigu atsiranda 
kų Sąjungos nariams, ypatin- į kokia nors lietuviška įmonė, 
gai Chicagos muzikams: A. Įžiūrėk, po visai trumpo laiko- 

Brighton Park. — Federa- j Pociui, J. Kudirkai, K. Sabo- įtarpio bankrutuoja. Kur to 
cijos 19 skyriaus nepaprastas nuį, g. Rakauskui, B. Janu- '
susirinkimas įvyks antrad., šauskui, N. Kuliui, J. Brazai-

Pranešimai

■rūgs. 3 dd., 7:30 valandą vak., čiui, V. Daukšai, K. Gaubiui,

viso priežastis? Gi kaip tik 
koks lietuvis atidaro krautu
vę, svetimtaučiai tuojau savo 
prekes pradeda pardavinėti 
žemiau savikainos. Dėl to pas

Gyvenime teko arčiau susi- mokyklos kambary. . p. Kavalauskui, K. Svencis-
durti su kitataučių parapijo- Į Bus įžymus kalbėtojas ir at kui ir Pr. Palioniui už gražų 

kėjimui neturtingoms akadė- mis ir jų parapijonais. Jie ne stovas iš Federacijos kongre- ir Įspūdingą giedojimą Fed e- Į lietuvį nieks nieko neperka, 
mikėms. Kam rūpi jaunimo moka pasiaukoti. Jiems moka so su raportu. racijos Kongreso šv. Mišių apšaukdami jį plėšiku. Žino-
apšvieta ir jaunimo ateitis —ma už kiekvieną darbą para- i (Visų draugijų valdybos rin laike ir už išpildymą koncerto ma, kaip tik lietuvis barikrū- 

piknikas. pijai- Lietuviai kas kita. Jie kti atstovai prašomi atsilanky rugp. 21 d. Programas buvo 'tuoja, tuojau jie kainas pake- 
Bėmėja. turi malonumą paeidarbuoti, ti. Valdyba, .žavėtinas. bia trigubai.

tam rūpės ir šis 
Lauksime visų.

pasiaukoti savo bažnyčiai, pa- 
Atskrido, it kregždutės, mū rapijai ar kitai kokie įstaigai, 

sų mylimos parapijos vaikelių &U savaitę nušilę dirbo: P. 
mokytojos seserys Kazimie-
rietės. Negrįžo viršininkė se-

Garbė Chicagos muzikams, J 
Brighton Park. — Šv. Kaz. kurie parodė savo nenugalimą 

Akademijos Rėmėjų 6 sky- vieningą dvasią atkeliaudami 
Jonutis, K. Jankauskas ir V. rius laikys susirinkimą antra grupe net iš Chicagos į Plii- 
Gaučas. Nudažė visus bažny- dienį, rugsėjo 3 d., 7:30 vai. ladelphia ir pakeliui davę tris

šuo M. Petronėlė. Ji liko Gimi čios ir mokyklos langus iš lau vak., mokyklos kambaryje. Vi tokius turiningus koncertus.
mo Panelės Šv. parapijoj. Pa
sigendame jos, bet vienok — 
tai kareivis; pasišventus vi

ko pusės, seserų namo “por- si rėmėjai prašomi atsilanky- Jų pasišventimas yra begalo
čius” ir atliko kitus parapijos ti, nes yra svarbių reikalų įvertinimas.
pataisymus. Gerb. klebonas svarstymui. Be to, reikia pri Taip pat reiškiu gilią pa-

sur tam pačiam tikslui. Lai- darbininkus gražiai pavaišino, sirengti prie Centro pikniko, dėką p. J. Kudirkai, K. Sa
mingos jai kloties.

Mūsų šv. Jurgio mokyklą 
apėmė vesti daug naujų aesu 
čių su viršininke iš akademi
jos, Seserf Ona Marija. Svei 
kiname.

Sesuo Ona Marija viena ga 
biąusių Kazimieriečių, studi
javus lietuvių kalbą Vytauto

Bep.

BBEKMANO IR KONDUK
TORIO SUMANUMAS

universitete Kaune ir parašiu, kinį0

L. L. Short, amž. breakme- 
no Columbine North Westem 
geležinkelio pasažerinio trau

kuris įvyks 29 d'., rugsėjo, boniui, M. Janušauskienei, Či- 
Vytauto darže.

Prašome visų rėmėjų, ku
rie turite praeito centro pikni 
ko bilietus, sugražinti pini
gus, ar bilietus tame susirin
kime. J. Rudienė.

si bei pastačiusi itin gražių 
veikalų scenoje.

Geriausios kloties ir pasigo 
kimo jų sunkioj užduoty.

Rap.

sumanumu, išgelbėta 5

MARODETTE PARK 
ŽINUTĖS

jaunuoliai. Einant traukiniui 
į Chicagą, būdamas bagažin
iam vtigone Short pamatė, kad 
Rock upėje netoli Sterling a- 
pRivertė laivelis. Greit nubė
gęs pas konduktorių E. Jack- 
son pranešė apie įvykį. Abu 
parašė raštelį ir, traukiniui 
pravažiuojant pro Nelson sta- 
tį, raštelį numetė sargui J. 
Babinui. Tas tuojau pranešė 
geležinkelio ofisui Chicagoj.

TOWN OF LAKE. Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sky
riaus susirinkimas įvyks 3 d. 
rugsėjo 7:30 vai. vakare, mo
kyklos kambary.

Visos narės malonėkite at
silankyti. Valdyba.

Grįžo iš L. Vyčių 23 sei
mo mūsų delegatai ir dlaug 
įdomių žinių patiekė savo ra-Į Iš čia duota žinia Sterlingo
___i. t»_x__ i— -i _____ :_ i *'porte. Pažymėtina, kad mū 
sų kuopa yra didžiausia vi
soje organizacijoje.

TOWN 0F LAKE. — Ma
rijonų Kol. ir Sem. Rėmėjų 
susirinkimas įvyks rugsėjo 3 
d., 8 vai. vakare, mokyklos 
kambary. Malonėkite visi na
riai atsilankyti, nes teikia pa
sitarti apie Apskričio pikni- 

Valdyba.
policijai, kuri, su gaisrimn-

gelbėjo jaunuolius. Tiet’' PLATINKITE “DRAUGI”

MIESTELIS, KURIAME
NĖRA KITATAUČIŲ

UKMERGĖ. — Deltuvoje 
miestelio prekyba, pramonė ir 
amatai yra išimtinai vienų 
lietuvių rankose.

BVTCK '86. 5 Sodan 41, Trunk, garant. kai? naujas............ 8895
BTrTCK ’35, Club Sedan su trunk. garantuotas ...................... 8825
BVTCK '35, 6 Sedan 47, garantuotas.........................................8795
BVICK '34. Club Sedan 61. kaip naujas, garant..................... 8995
BPICK '34. 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant....................$895
BVTCK ’34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................ 8795
BT’TCK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant................................... 8895
BT’ICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garart ................. 8495
BT’TCK '31. Sedan 91, geroj tvarkoj............................................8395
BUICK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkainuotas .......................... $ 95
BUTCK *29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas .......................... 895
BTTTCK '30. 7 Limo. SeSl drat. ratai, eina O. K..................... 8225
CAPTT.T.AC '30. 7 Sedan, pertaisytas ......................................... 8895
CAVTT.T.AC '30. 7 Sedan, labai puikiam stovy.......................... 8485
CAPTT.T.AC '28. 5 Sedan. gera vertenybė .................................... S 95
CHEROT.ET '30. 2 duru Sedan, Svarus mažas karas ....8225
IlOPfĮE '28. 5 Sedan. žemai apkainuotas ............................... 8 85
FORD '34, Converttble Coupe, pirmos rūSles ................... ...8425
HTTPSON'. '29. 5 Sedan. bėga O. K . .................. ....................... 8 95
T,A SAT.T.E '31. 7 Sedan. toobulam stovy ................................8595
T.A S A T.T.K '31. 5 Sedan. pulki vertybė...................................... 8495
T.A SAT.T.E '30. 6 Sedan. 6 drat. ralal ..........................  8845
T.A SAT.T.E '29. 5 Sedan. drat ratai ........................................ 8195
T.TNCOT.N ’SO. 5 Sedan. labai pulkus ...................................... 8295
NASH '32. 5 Sedan. geras mažas karas .......................... . . 8285
OT.PS '30. 5 Sedan. 2 durų. geroj tvarkoj ............................... 8225
PACKARP '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. 8875
PACKARD '31. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................. 8395
PACKARP '30. 7 Sedan, puikiam stovy ............................... 8325
PIERCE ’SO. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...............................8195
PONTIAC '34, 4ĮDurų Sedan, kaip naujas ............................... 8495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius. 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cnawfot*d 4*100

PRANCŪZIJOS KARIUO
MENES MANIEVRAI

PARYŽIUS, rūgs. 2. —
žauskams, E. Rakauskienei, prancflzjja surengė kariuome- ________________________
kurie solo prisidėjo prie iš- 5g manievru>s kuriuose da- į VVEATHER STRIPS 
pildymo koncerto programo. Ivvauįa apie 40,000 kareiviu. Kmn reikalinga aptaisyti langus ir

Klausytojai buvo taip suža 
vėti, kari, po koncerto, nieks 
nenorėjo skirstytis. Tikrai 
Philad'elpbia tokio koncerto 
neturėjo ir, ga], neturės. Pub
lika buvo labai patenkinta.

Federacijos Rengimo Ko
misijos narė Ona Ungnraitč.

NORI PIRKTI AUTOMOBILĮ LIETUVIAI ADVOKATAI:
Noriu pirkti nntomobili už, cash. 
Nuo privačiu žmonių, no dcalcrio. 
Turi būti pietis Atsišaukite:

2636 West 63rd Street

RADIO
i duris su
šaukite: i

J
6425i

Wentlier Striivs’ais’ 
HEMIock 2573

PURTOKAS 
So. Richmond St.. 

Darbas garnntuotas

pu

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

RENDON OFISASŠiandie, lygiai 7 valandą 
vakare, užsistatę savo radio I5sim)(ln„in ofisns nnt vir5nns np.
ant stoties WCrES pasik'lausy liekos Atsišaukite:

5106 Arcehr Avenue.

Studentams pašalpa. Natio
nal Youth federalio fondo ad
ministratorius Illinois valsty
bėj William J. Campbell pra- lietuviškas

site gražių dainų, kalbų, juo
kų ir muzikos. Pirmiausiai, 
kaip ir visuomet, bus “Home 
I/>ver’s Programas” 15 mi
nutų, paskui bus labai įdomus 

programas. Dai-

Reikalingl kontraktorial

Reikalingi kontrakteriai dėl 
Steam Fitting ir Plumbing. 
Atsišaukite tiesiog į

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPubllc 9900

neša, kad Illinois valstybėje nuos 
bus išleista $1,200,000 pašal
pai kolegijos studentams ir 
$688,000 aukštesniųjų mokyk
lų mokiniams. Kolegijos stu
dentai gaus po $15 mėnesiui 
arba $150 už dešimts mokslo 
mėnesių. High school stud.—
$6 mėn.

‘granadieriai,” dalyv
aus “Galis Kepurė,” kalbės 
Antanas su Juozu, bus gra- ,1 
Žios muzikos ir daug kitų įv
airenybių. Įžeidėjai šių pro
gramų — Peoples Rakandų 
Korporacijos krautuvės. To
dėl nepamirškit pasiklausyti.

Rep. XXX

Marian Hills Seminary,
Hinsdale, III. i

Rev. Br. Vitkus. ? Joseph J. Grish
i PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 4 kamb. medinis cottage 
su bnsementu. Parsiduoda už morgi- 
žina, $1800. Randasi Cicero j. ftau- 

' kitę:
JOHN STANKOVIOZ 

YARda 0145

Telephone: BOUIevard >300

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4611 SOUTH ASKIAND AVENUE 
Res. <515 8. ROCKWELL RT. 
Telephone: REPubllc 9721

Res. 1>>7 8 50th AVĖ.. CICERO 
Tslephons: CICERO 5395

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ $7.00 J


