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LIETUVIŲ DIENA ŠAU

NIAI PAVYKO

20,000 lietuvių suvyko į 
Harlem aerodromą

PROGRAMA ŽAVĖJO TŪKSTANTINES 
MINIAS

STYRIJOS NACIAI GUBERNATORIUS REIKIA DAUGIAU VOKIETIJA SPAUDŽIAMA ĮSIJUh
SUTRIUŠKINT! TEISMAN DARBO RYTŲ LOKARNO PAKTAN

JIE SAKOSI RUDENI IR 
VĖL SUKILSIĄ

VIENA, Austrija, rugp. 6. 
— Styrijos provincijos nacii^ 
sukilimas yra sutriuškintas 
ir kraštas aprimsta. Tačiau 
naciai nepasisako, kad jie ntr-

MINNEAP(>LIO VERSLI
NINKAI PRBEŠ KARO

Praėjusį sekmadienį Chica- nūs, paskiau keturias dainas, 
gos lietuviai triumfavo. Į Dainavimas taip žmonėms pa galėti. Tik pažymi, kad veik-
draugijų sudarytojo komiteto! 
organizuotų Lietuvių Dienų. į t<v-i • ,, 
įvykusių Harlem aerodrome.

privertė
pakartoti antru

.. • x nn *-i i x- kartu. Daug entuziazmo su-suvaziavo virs 20 tūkstančių 15
lietuvių. Jų buvo ne tik iŠ kėlė visos minios dainavimas, 
Chicagos ir apylinkių, bet taip chorams padedant. Mat, žmo 
pat iš Connecticut, Pennsylva; n^s fltsivežė iš namų 
nijos, Michigano ir Illinois

kad chorus, lų nutraukę persiorganizavi-

miestų: Springfield, Spring 
Valley, Westville ir kitų. Tai 
huvo lietuvių diena pilna to 
žodžio prasme.

Sekmadienio rytas išaušo

“Drau
gų" ir plakatus, kur buvo 
atspausdintos keturios dai
nos, kurias minia dainavo. 
Dirigentas komp. A. Pocius 
atsisuko į minių, jai dirigavo 
ir dėl to dainavimas išėjo 
taip galingai, kad chicagie-

mui ir rudenį pradėsią naujuo 
sukilimus. \

Suprantama, gal jie tai ir 
padarys, jei vyriausybė pasi- 
rodys nuolaidi ir pakankamai 
nebūdri. 1

HITLERIS SAKOSI PRIE
ŠINGAS KARUI ■

apsiniaukęs. Grųsino lietum. I
• • •»>. ■ i čiai dar nieko panašaus nėraKomiteto nariai ir komisijos “1 

nežinojo, kų daryti. Bet pa girdėję.

stebėjus, kad padangė šiek 
tiek blaivosi, rengėsi. Jau 
apie vienuoliktų valandų pra
dėjo į aerodromų vykti auto
mobiliai, pilni žmonių trokai 
ir busai. Tarp dvylikos ir an
tros visi keliai, vedanti j Har 
lem aerodromų, buvo užsikim
šę lietuvių automobiliais. Ir 
gausingiausios automobilių 
parodos traukė į Lietuvių Die 
nų. Daugiausia žmonių buvo 
aerodrome tarp 3 ir 5 vai. 
Tai buvo minia, kuria stebė
josi aerodromo ' savininkai, 
svetimtaučiai dalyviai ir sve 
čiai kalbėtojai. Tos tūkstan
tinės minios buvo entuziasti
škai nusiteikusios. Jų nuotai 
kų kėlė šauni programa ore 
lėktuvais, ristynės, dainos ir 
kitokie įvairumai.
Liard, prirengusia
Girėno lėktuvų transatlanti
niam skridimui ,ore darė šiur-

“Mattie”
Dariaus-

LONDONAS, rugp. 6. 
Laikraščio London Mail atsto 1 ti. 
vui teko pasikalbėti su Vokie
tijos diktatorium. Hitleriu^

STOVI
MIN NEAPOLIS, Minn., 

rugp. 6. — Šio miesto trokų 
kompanijos kreipės federalin 
teisman, kad gauti “injunc- 
t ion ” prieš gubernatoriaus 
Olsono paskelbtų karo stovį.

Kompanijų advokaitai ar
gumentuoja, kad karo stovis 
yra verslininkams pragaištin
gas, nė nereikalingas, jis už
trauktas politiniais sumeti
mais.

Teismas priėmė kompanijų 
prašymų ir pakvietė guberna
torių, kad jis rytoj teisme pa
siaiškintų, dėl ko neprivalo 

j panaikinti karo stovio ir dėl 
ko neleidžia trokams važinė-

PRAMONES PAREIGA
PARŪPINTI DARBO

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 6. — Amerikos Darbo fe 
deracijos prezidentas W. Gre
en paskelbė įspėjimų krašto 
pramonei, kad jos vadovybė 
atsižvelgtų į didelį krašte ne
darbu ir pagalvotų, kad didės 
niam skaičiui darbininkų būtų 
parūpintas darbas. Jei tas ne-j 
bus padaryta, pati visuomenė 
imsis gamybos priemonių.

Šiam paktui planas sustatytas 
Londono konferencijoj

BERLYNAS, rūgs. 6. — 
Anglijos ambasadorius Vokie
tijai įteikė vokiečių vyriausy
bei memorandumų, kuriuo iš
dėstomas taikos paktų planas. 
Memorandume pareiškiama, 
kad šįl planų yra sudarę Lon
done Prancūzijos ir Anglijos 
premjerai, atsiklausus kitų

Green sako, kad nežiūrinti valstybių, 
vyriausybės pastangų, privati^ žvarbiausias tų paktų yra 
pramonė nieko neveikia bedar-;! J’cgiojonalinė savitarpės sau- 
bių skaičiaus mažinimui. ToksA#08 sutartis, kurių pasirašo: 
milijonų bedarbių ignoravi- Rusija. Lenkija, Vokieti- 
mas yra pavojingas privačiai W Čekoslovakija, Suomija, 
pramonei. , Lietuva, Latvija ir Estija.

____________ i Šios valstybės, pritariant
T. Sųjungai, savo sutartimi

k* Vokietija
kų rungtynės. Jos išsaukė |flėiiw«a karoti ir karūi griež 
daug juoko ir publikoje palai- . . • _ ■
kė šventės nuotaikų.

Iš aukštųjų valdininkų kal
bėjo Robert M. Sweitzer, kan 
didatas į county iždininkus. 
Jis sveikino lietuvius majo
ro Kelly vardu, nes pats ma
joras dėl nesveikatos negalėj 
jo atvykti, nors ir buvo pa
žadėjęs tai padaryti. Kitas 
populiarus politikas kalbėjo 
p. Toman, kandidatas į šeri
fus. Trumpai kalbėjo i r p. 
Seif. Iš lietuvių kalbas pasa
kė: L. Šimutis, Lietuvių Die
nos komiteto pirmininkas, p. 
Simokaitis ir p. Vanagaitis. 
Be to trumpai kalbėjo kun. 
prof. Vaitkevičius, kun. Ig. 
Albavičius, kun. J. Paškaus- 
kas ir kiti. Programai vado
vavo dr. Jonas Poška ir p. A. 
Kumskis. Pranešėjas per gar

tai priešinga. Vokietija nori 
išlaikyti šiandienines savo sie
nas ir tik gintis nuo puolėjų. 
Sako, 1918 metais Vokietija 
gavo gerų pamokų.

ILLINOIS KARIUOMENĖS 
PRATIMAI

ROCKFORD, III., irugp. 6. 
— Apie 8,500 kareivių, pri-

pūlingas “mirties kilpas” ir siakalbį buvo kap. P.Jurgė
kitokius triksus. Tai ištikro 
buvo ko pasižiūrėti. T. Ur
bonas, Agnietė Urboniutė, 
Stasė Balčiūnaitė, Ona Mey- 
eriūtė, Margaretė Matt ir U. 
Vaišvilas šoko parašutais iš 
lėktuvų
kilusių

tūkstančius pėdų iš- 
į padanges. Žmo-

la, p. A. Žvirblis ir p. Simo
kaitis. Tvarkdariu buvo p. 
J. Mickeliūnas. Jam padėjo 
p. A. Bacevičius, p. P. Fabi
jonaitis ir visa eilė vyrų. Ti
kietus tvarkė p, Ceikauskaa, 
p-nia R. Mažilianskienė, 
nia O. Aleliūnienė ir p.

P-
P.

nėms tas taip patiko, kad jų. Šliogeris. Aviacijos progra- 
kiekvienų J mų gražiai tvarkė p. A. Kie
tiems ro- « la, Aero kliūbo pirm. Bufe-

akys visada sekė 
lėktuvų, iš kurio,
dės, turėjo iššokti parašuti- 
ninkas. Ypatingai visus ste
bino jaunų lietuvaičių drąsa,

tų vedė p-nia Stulpinienė, 
kap. S. Dariaus sesutė. Bėję, 
prie tvarkos palaikymo prisi-

kurioR pirmu kartu savb gy- dėjo ir lietuvių legiono Da- 
venime šoko iš lėktuvų pa- riaus-Girėno postas, kurie da- 
rašutais. Be galo graži pro-, lyvavo in corpore, nors so- 
gramos dalis buvo chorų cho- cialistai buvo paskelbę, kad
ro (jungtinių parapijų cho-' tas postas tik pas juos tedaly 

rų) dainavimas. Dirigavo’! vaus. Kai kas pasigedo Lie-
komp. A. Pocius. Pirmiausia tuvos konsulo, kuris sakė da-
cboras griausmingai sudaina
vo Lietuvos ir Amerikos him-

SLYDIMI HINDENBURGO 
’-PALAIKAI '

PREZIDENTAS KALBĖJO 
PER RADIJĄ

įpareigojamos, prireikus, vie
na kitai gelbėti ir mihtarinių

f, —
painiavų išvengimui turėti tykius.

PARYŽIUS, rugp J 6. — 
Journal de Debets korespon
dentas iš Rygos praneša, kad 
artimoj ateityje yra numato
mas maršalo Pilsudskio asme; 
niškas susitikimas su Lietu-' 
vos prezidentu Smetona.

Šis korespondentas gavęs 
informacijų, kad maršalas Pil
sudskis patsąi sugalvojęs as
meniškų pasimatymų su prezi
dentu Smetona. Ši iniciatyva 
pasireiškusi per svarbių kon
ferencijų Pikiliškiuose, netoli 
Vilniaus, su grįžusiu iš Kauno 
buvusiu premjeru Prystoro.

Maršalo Pilsudskio pasima
tymo su prezidentu Smetona 
tikslas yra grųžinti normalius 
tarp Lietuvos ir Lenki jog gąn-

BBRLYNAS, rugp 
Šiandien vakarų mirusio pre
zidento palaikai iš Neudecko 
išlydimi į Tannenbergų, kur ! duota.
rytoj įvyks laidotuvės.

6. —

GLAClEfc PARK, Mont.į 
rugp. 6. — Iš Two Medicine 
namo vakar vakarų prez. Roo
seveltas kalbėjo peT radijų. 
Jo prakalba visam krašte per-

Kalbėjo apie nacionalių par
Lydėjimo tvarkai vadovau- fkų gražumų ir šių parkų už- 

ja kariuomenė, kurios daug laikymo sistemų, taip pat apie 
sutraukta iš ivisų krašto da-,vykdomus įjuose vyriausybės 
lių. Iškilmėse svarbiausų vaid projektus.
menį vadins diktatorius Hit
leris. Tannenberge parengta

klausančių Illinois valstybės {jam pagarbos vieta, iš kurios
milicijai, suvyko į i metinius 
militarinius pratimus Grant 
stovyklon, netoli šio miesto.

Be to, atskrido 11 lėktuvų.
Rugpiūčio 12 d. kareivių 

stovykloje bus minima guber
natoriaus diena. Tų dienų gu
bernatorius atvyks peržiūrėti 
valstybės kariuomenę.

Rugpiūčio 13 d. visa kariuo
menė iš Grant stovyklos nn- 
sikels į Chicago, kur bus įsteig 
ta laikina stovykla Grant par
ke, šalia pasaulinės parodos.

DAYTON, O., rugp. 6. — 
Krašto moterų lakūnių sų- 
skridyje įvyko katastrofa. Su 
lėktuvu nukrito i ’ žuvo žymi 
lakūnė Mrs. Frances Harrell 
Marsalis, 29 m. amž.

tuvių Dienų. Kų tai Teiškiaf 
Lietuvių Dienų išgarsinti 

daug padėjo Chicago A mer i-

sakys prakalbų.

ALGERIJOS ARABAI 
ŽUDO ŽYDUS

bendrus pasitarimus.
Jei kuri-pasirašusių šių su

tartį valstybių pultų kitų ku
rių nepasirašusių šios sutar
ties valstybę, visos kitos pasi
rašusios valstybės susiburia ir 
dirba už taikos grųžinimų. 
Tas pat daroma, jei kuri ne- 
pasirašusi valstybė pultų pa- 
sirašusiųjų.

Sutarty ypač pabrėžiama, 
kad pasirašusios sutartį val

stybės privalo vykdyti ir pil
dyti T. Sųjungos statutų 10 

16 straipsnius. 10-asis

Nieko nėra žinoma, kur 
kaip galėtų įvykti tas dvi< 
diktatorių pasimatymas.

HITLERIS PAGERBĖ HIN- 
DENBURGĄ

ir

(lyvavo Rocialistų koncerto, 
bet nemalonėjo atvykti į Lie-

BIG STONE GAP, Va., 
rugp. 6. — Stonega Coke and 
Coal kompanijos kasykloje 
Derby No. 3 ištiko sprogimas. 
Žuvo 9 darbininkai.

straipsnis garantuoja visų Sų- 
j jungos narių teritorijalinę ne-

CONSTANTINE, Algerija,1 Jįečiamybę ir gyvuojančių po- 
rugp. 6. — Šio miesto arabaif litinę nepriklausomybę. 16-uo-
musolmonai užpuolė žydų gy 
venamų dalį. 1

20 asmenų nužudyta, apie 
rugp į 100 sužeista ir daug žydų na-SPRING FIELD, III 

6. — Per pereitų liepos mėne-- mų sudeginta iki atvyko pran
sį surinkta 2,775,500 dol. val- cūzų kariuomenė ir įvedė tvar
stybinių mokesčių už gazolinų, kų.

JUGOSLAVIJA REMIA AUST
RUS NACIUS

iVTENA, Austrija, rugp. 6. 
— Pusoficialus austrų laikraš
tis Weltblatt iškflia rimtų 
prieš Jugoslaviją kaltinimų.

Pažymi, kadi, Jugoslavijon 
pasprukę austrai naciai (hit
lerininkai) ten pasitvarko į bū 
rius, pereina atgal per Austri
jos sienų ir kovoja, su austrų 
vyriausybės kariuomenė. Sa
koma, tik dalis pasprukusiųcan, kuris keliais atvejais 

gražiai aprašė apie rengiamų' austrų nacių sulaikyta ir pa-

ciated Press atstovas su juo 
matęsis Jugoslavijos pasieny
je. Kammerhofer tvirtina, 
kad nacių sukilimas prieš 
Austrijos vyriausybę vos tik 
pradedamas. Girdi, naciai nie 
ku būdu negali pakęsti, kad 
Italija valdytų Austriją. O 
šiandien iš tikrųjų taip yra. 
Austrijos vyriausybė visus nu
rodymus apturi iš Italijos. 
Sako, austrai naciai yra ve

ju straipsniu yra smerkiami 
karai.

Be šios regionalinės sutar-H
ties Prancūzija daro atskirų 
paktų su sov. Rusijų. Jos abi 
garantuoja gelbėti Vokietijai 
ir jų kiekviena gelsti viena 
kitai. Be to, Prancūzija gali 
dar pasirašyti ir anų 8-ių val
stybių regionalinę sutartį. Pa
galiau sov. Rusija įeina Lo- 
karno paktan.

BERLYNAS, rugp. 6. — 
Sušauktam savo parlamente 
diktatorius Hitleris sakyda
mas prakalbų tik mirusį pre 
zidentų Hindenburgų pager
bė. Ragino visus vokiečius 
ir visų kraštų, kad laikytųsi 
Ilindenburgo paliktų idealų. 
Sakė, kad toki vyrai, kai Hir 
denburgas, retai pasireiškia 
tautoje, per šimtmečius rei
kia laukti tokių didvyrių.

Hitleris yra per gudrus 
kad nepagerbti Hindenburgo 
kurį gerbia visa tauta. Tuo 
būdu jis sustiprina savo po
zicija, kuriai šiandien nėri 
lygios visam pasauly.

programų ir atvaizdus dėjo. j imta į koncentracijos stovyklų.
Tai tik kelios pastebėlėe iš Tūkstančiai kitų yra laisvi.

didelės ir reikšmingos Lietu- j Jugoslavijon pabėgęs ir nau 

vių Dienos Chicagoj. Gal kas dojasi laisve ir vyriausias
plačiau apie jų aprašyR. I austrų hitlerininkų vadas Kon į yra tironiška ir ji turi

Rep. stantin KammeThofer. Asso- sugriauta.

ŽYDAI KVIEČIAMI I 
MANDŽIŪKUO

TOKIJO, rugp. 6. — Ja 
nų diplomatas Yotaro Su

Padarius šį visų taikos su- mūra pranešė spaudos kon 
tarčių tinklų, pažymima memo rencijoje, kad1 japonai kvi 
randnme, Vokietijai bus grą ! ištremtuosius iš Vokietij 
žinta politinė lygybė. ’dus apsigyventi Mand*1

Prancūzija ir Anglija argu- 
menluoja, kad jei Vokietija 

yra padarius nepuolimo sutar
tį su Lenkija, vadinasi, ji nori 
ir siekia taikos. O jei taip, į 50,000 žydų
tai Vokietija gali pasirašyti -----
ir suplanuotų regionalinę su

kur yra dideli derlinj 
mės plotai ir iki šiant 
mė įdirbama primityviu"

Jis sako, kad yra vietoi

kiečiai ir jie turi siekti arti-
mų ryšių su Vokietija, bet ne _________
su Italija. Anot Kammerho- I Šių savaitę Chicagoj įvyk 

ferio, Austrijos vyriausybė sta prekybininkų suvažiavi-
būt mas, kuriam 

12,000 atstovų.

& L •»

I
J

ORAS
CHICAGO IR APYIJN 

dalyvaus apie KĖS. — Nepastovus oras; vi 
1 d utinė temperatūra.
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“DRAUGAS” TEISĖ — VALSTYBĖS JĖGA

lieka* kasdien, įtek y rus sekmadienius 
RENI MEKATO8 EJUNAi J Amerikos Valstybės*: 
uns to 00 Pusei m*tų — »K60; Trinu mėnesiams 
*2 00; Vienam mėnesiui — 16c. Kitose valstybėse 
muisrava: MųtkUU — 17.00; Pusei' metų — 14.00. 
44* - *3<».
Mlblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus, 
endradarblains Ir korespondentams raitų negrąžina, 
neprašoma tai padaryti lr neprisiunčtaina tam tiks-lenkiu
•daktorfus priima — nuo 11:00 lkl 12:0% v*L 
bked hunai sekančiai dienai priimami iki

5 vai popiet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

PubUshed Daily, Eacspt Bunday, 
UBBCKIPTIUN8: One Year — 10.00; 8lx Montba 
lt.M); Three Montbs — 12.00; One Month — Tto. 
■ope — One Yoar — 17.00; 81x Montbs —• 14.00; 
V — .0So.
kdvsrtl«in< ln '■DRAUOAS'' brlngs best reaulta. 
įdvertislng rates on appilcaUon.
DAUGAS” 2034 & Oakley A«.t Chicago

J. Gs. “P. B.” rašo: ‘‘Regresas teisSje 

n-gali būti išlygintas jėgos priaugimą”, sako 

Max Pribilla S. J.
lr iš tiesų, juo valstybėje rodo daugiau 

objektyvinio teisingumo, įgimtosios teisės, juo 
ji stipresnė, ir atvirkščiai, juo smurtas labiau 
slegia teisingumų, juo* valstybė silpnesnė.

Žinoma, kalbant apie teisėtumų nereikia 
turėt galvoj tokių “įstatymų”, kurie spėcia-

VOKIEČIAI IR LENKAI 
PRIEŠINGI BALTIJOS 
VALSTYBIŲ SĄJUN

GOS ĮKŪRIMUI

. Tuigi atkakli ir energinga
Lietuvos kova su vokiečių lm- 

i perializmu jau visiškai blai- 
i viai suprantama tiek Latvijo- 
Į je tiek Estijoje. Šios trys val
stybės viso skyrium yra ma
žos ir nė viena negalėtų atsi
spirti prieš didesnių savo kai-

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ DIENAI PRAĖJUS

Praėjusį sekmadienį įvykusi Lietuvių 
ena Harlem aerodrome, Chicagoje, bus už- 
korduota Amerikos lietuvių veikimo įstori- i kaipo vienas iš didžiausių ir pasisekusių 
rengimų.

Chicagos organizuotoji lietuvių visuome- 
visatla, kada tik reikia, pasirodo vlenin- 

l Buvo žmonių, kurie norėja organizuoto
ji visuomenės vardu kalbėti svetimtaučių 
rpe, tačiau tas jiems nepavyko. Jei jie tu
fe parengimų pasaulinėj parodoj, tai darė 
Vo vardu ir sutraukė stebėtinai mažai žmo- 
U. Kada pemąi Lietuvių Diena pasaulinėj 
įrodo} organizavo visuomenės sudarytas ko
letas, lietuvių suvažiavo virš 40,000, kuo- 
•4 šiemet socialistai, uzurpavę visuomenės 
isee, keliolikų šimtų tesutraukė. Tai paro
tu kad Chicagos lietuviai nepakenčia dikta-
ųrių, kurie nesiskhito su visuomene.

Chicagos draugijų sudarytasis komitetas, 
Cganizavęs Lietuvių Dienų Harlem aerodro- 
ie, sutraukė apie dvidešimts tūkstančių žmo- 
ių minių. Galingas chorų choro dainavimas, 
viaci.jos programa, sportininkai ir patrijo- 
škos kalbos sukėlė gausingoje minioje daug 
ražaus tautinio entuziazmo. Kiekvienas Da- 
iaim ir Girėno vardų paminėjimas iššaukė 
riausmingų aplodismentų bangų, kėlė pasi- 
yžimų pasišvęsti ir nuoširdžiai dirbti savo 
autai. Senesnius veikėjus džiugino ir tas 
aktas, kad į Lietuvių Dienų suvažiavo daug 
kūninio. Tai parodo, kad mūsų jaunimui vis 
eito rūpi lietuvių tautos reikalai ir jis yra 
•siryžęs laikytis su tautiškuoju judėjimu ir 
teiUikyti tautiškai gyvu ir sveiku.

Būt gerai, kad kitų metų Lietuvių Die
ta jau Įvyktų prie Dariaus ir Girėno pamink
lu kurio statymo reikalas gausingai parėm
us praėjusi sekmadienj.

Kai dėl Lietuvos šių metų 
balandžio 25 d. pagarsėjusio 
memorandumo, įteikto Latvi
jai ir Estijui, buvo pradėta 

liai išleidžiami valstybės smurtui pateisinti, i tartis §ių trim valstybių at-
kaip kad neseniai Hitlerio vyriausybė išleido 1 stovų taui tikroje konferenci- 
įstatymų, legalizuojantį visas žmogžudystes, joje buvusioje Kaune liepos 7- 
padarytas tikram ar tik tariamam Roehmo
pučui užslopinti. Tokie “įstatymai” tėra pa- 
sityčioj'unas iš objektyvinio teisingumo. To
kia “teisė” jokiu atveju nestiprina valsty
bės. Hitlerinė Vokietija nėra stipresnė už kai
zerinę ar Veimaro konstitucijos Vokietijų. Da
bar patys smogikai jaučiasi savo sukurto smu 
rto Vokietijos aukomis, nes juos ėda toji pat 
jėga, kuri parbloškė vokiečių, demokratijų, ir 
jie pradeda bėgti iš savo tėvynės.

9 d. tai vokiečiai ir lenkai 
pradėjo viešai rėkti ir daryti 
žygių, kad visi pasitarimai nu
eitų niekais ir kad nebūtų su
daryta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių sųjunga. Mut 
jie gerai žino, kad tokia sų
junga būtų

hm/CRK” — tai skaudi tiesa įr mūsų
vTulfO tautai gėda. Kiekvienas svei

kai protaujantis žmogus gerai 
žino kad joks prezidentas ne
ieško tos vietos tik kad tyčia 
pasipelnytų arba kud tyčia 
skriaustų žmones. Jis nebūtų 
pasiekęs prezidentūrų jeigu 
būt buvęs tokiu žmogumi. Kie
kvienus prezidentas VVashing-

E. J. K.

“Overis” ligi šiai dienai dar]
yra lubai populiarus žmogus
kai kurių mūsų politikų ge-T ~i -t i -irai suprantančių lietuvių tarmynų užgautas. Kas kita, kui j ......

jos sudarys savo sųjungų — 
tų bendrų kovos frontų, — kn 
ris nemažai svers ir tarptau
tinėje politikoje.

Visa tai suprasdama vokie
čiai ir lenkai visokiomis prie
monėmis Pabaltijo valstybėms 
dabar ir trukdo savo tikslų 
siekti.

pe. Bet deja, iš priežasties to-
kio populiarumo vargšus “O-l^ vi8a,tos ,ruiko įSgelbett 
votis” gauna Irk gerai į kaili' valdinius jųjų varguose, 
nue tokių sumanių lietuvių. jejgU jo pluiuti pagalbai ne- 
Kas las per Overis , kiau- įį^na geruį į,- jttnl nesiseka — 
siute? Ugi tai yra paprasčiau
sios rūšies vagis, sukčius, plė
šikas, žudikas, bolševikas, ka- _____ _
pitalistas, razbuininkas, bied- Panašiai ir yra su dabarti
nu žmonių skriaudėjas ir dar,nįu prezidentu Rooseveltų. To

tai nereiškia kad jis savo žmo
nių neužjaučia.

Tačiau šios sųjungos būtinu
mų paremia galingos Europos 
valstybės, kaip Anglija, Pran- 

galingas visoms' cūzija, Italija, Sovietų Rusija
trims Baltijos valstybėms ra- ir kitos. Jų valstybės vadų 
mstis, jų kovoje dčl nepriklau vieštiose pareiškimuose visur i 
somybės. sakoma, kad tokia Pabaltijos t>^a ^aP° prezidentu tik kad

galėtų užtraukti blogus laikusToks režimas, kurs laikosi smurtu, nega
li būti sąžiningų piliečių mylimas, o kur nė- Tuo tarpu> tiek knkai> tiek valstybių sųjunga yra reika

lingu. Ji užkerta kelių visiems nc UKiai ani musų krašto bet 
vokiečių grobuoniškiems tiks- an^ v^° Pasaulio. Pats šė
lams: Vokietija net stebisi, tonas n5ra tiek dau« bl°k'° Pri 

daręs kiek “Overis”. Tai bū

rą meilės valstybei, ten gimsta keršto aistros.
Kerštas sukelia kerštų; kai valstybė nesilai
ko objektyvinio teisingumo, tai keršto gran
dinė pasidaro tokia ilga ir vingiuota, jog pa- Į atžvilgiu jau labai seniai vi

siems gerai žinomi. Nėra is
torijoje lapo, kuriame būtų ne

galinu turi privesti valstybę prie anarchijos. 
Roehm’o sumoksiąs yra logiškai gimęs

vokiečiai yra suinteresuoti 
Baltijos valstybių likimu. Di
deli lenkų apetitai Lietuvos

iš Hitlerio smurto politŲ<os. Hitlerio politi
ka savo smurtu nustatė vokietį prieš vokietį. 
Patriotai rengia maištų prieš kompatriotus. 
Jeį šiuo metu reiktų Hitleriui skelbti visuo
tinę mobilizacijų, tai klausimas, ar mobili
zuotos masės neatgręžtų ginklo prieš savo de
spotus. Taip pat klausimas, ar vokiečių emi
grantai eitų Hitlerio valdomos ir smurtu kan
kinamos Vokietijos ginti. Politiniai emigran
tai — visada sudaro sunkenybių užsienių po
litikoj. Masėmis subėga žmonės iš tokios val
stybės, kuri remiasi objektyvinių teisingumu, 
kurios •* fundarnentum” yra “justitia”. Poli
cinė emigracija yra smurto padųrjnys, ir visą 1
da destruktyviai veikia pabėgėlių patriotiz
mų.

Ir iš viso smurtas naikina patriotizmų: 
juk negali būti mylima tokia valstybė, kuri 
ieško ne piliečių meilės, o tik jų baimės, o 
baimės jausmas paprastai virsta neapykanta 
Juo neapykantos kiekybė didesnė, juo val
stybės pagrindas silpnesnis, ypač tarptautk 
nio atsparumo atžvilgiu. Tai supranta ir bol
ševikai Rusijoj ir Hitleris Vokietijoj: po bir
želio 30 d. įvykių Hitleris, jei jis sveikos nuo
vokos turi, lygiai taip pat bijos karo, kaip 
ir Stalinas jo bijo. Kas gali dėti galvų už to
kių vyriausybę, kuri jam tėvynę pavertė mo
raliniu kalėjimu! Nuostabu, kaip XX am
žiaus žmonės nesupranta, kad “justitia ėst

parašyta didelėmis juodomis raidėmis:
! “Vartai į dykumų”, virš kitų — “Var- 
i tai į jūrų”.

(Jmdos veidas pasidarė dar nerames
nis, kai jie įėjo į miestų, ir baisus lui Įsų 
triukšmas ir gaudesys apkurtino juos įei
nant į turgų. Kai būna visuomet, susto
jant didelei vilkstinei, visur buvo girdi
mi riksmai ir kalbos visokiomis kalbomis, 
ir kupranugarių staugimas, kurie gulėsi 
ilsėtis po savo varginančios kelionės.

Paprastai, visas tas triukšmas nė kiek 
neerzindavo Umdos, priešingai, — pakel
davo jai dvasių. Ji ir pati pradėdavo šau
kti, kaip kiti, puldavo į minios patį vi
durį, žinodama, kad čia užvis lengviau 
parduoti vaisius ir, iš tikrųjų, taip grei
tai parduodavo juos, kad sukeldavo visuo
tinų pavydų.

Gi dabar ji nedrįso įžengti į minių. 
Ji tyliai nubudo ant žemės savo krepšį 
tuojau pat, kai jie atėjo į turgų, atsisė
do pne‘jo, afsirėinusi sienos, ir neramiai

Henri Vilaord Frenčo

JAMAUDAS
(IŠ gyvenimo dykumoje)

Bgfc L •• T****’- •
K. ----- •-----------

(Tęsinys)
— Ne, ne, mama! — suriko Jamau- 

Jas, spirdamas: iš visų jėgų, taip, kati 
įo mažos kojos įlindo į smėlį. —- Aš negrį 
tin atgul kaip bailys? Laikyk mane tik 
už rankos, ir tuomet niekas nepavogs tna- 
Oęs. Ne, aš nenoriu eiti atgal.

Puto, kai Puida kalbėjo apie bailų
jį neišdrįso prisipažinti vaikui, kad 

pati, ir nenoriai nuėjo pirmyn, stip-
iaikydaiua jį už rankos savo drebau- 

nka. To tik ir norėjo vaikas ir to- 
vo visai patenkintas.

A Klui - Hasanas nebuvo kokiu nors
liurbiu, kuriuo gąsdina vaikus, kai jie 
blogai elgiasi. Ne, jis, ištikrųjų, buvo 
toks gyvus ir teikė išgąsčio visiems mies
teliams per vis»i šimtinę mylių, kaip ga- • apkabino Jamaudų.
lingas vergų pirklys. 5 — Taį ko tu nešauki, mama? — pa

Janiauda.- berfųiestingai ph-pėjo viltų klaus-'1 jis. ir negavęs atsakymo, pradėjo 

keliones laiką, kei Vlada buvo si sijaudi- žiūrėti, kaip vilkstinė taisėsi dienos poil- 
nusi ir nekalbėjo nė žodžio. , siui.

Sienose, kurios huvo uplink miestų. 1 Tas labai sudomino jį, tuo labiau, kad 

buvo^ tik dveji vartai. Virš \h>nų buvo čia buvo daugybė vaikų. Be to, jam bu

I UIU
šioks ir toks. Kad ir su tokio-, kad tučtuojau laikai ne- 
mis geromis ypatybėmis, jis pagerėja, arba todėl kad visi 
šiaip ar taip prisiviliojo apie darlju Jar neturi, arba todėl 
šešiolikų milijonų balsų 1928 ka<l visur streikai, arba kad 
m. linkimuose ir tapo išrink- mokesčiai aukštesni -^pama
tas mūsų šalies prezidentu. Jis ^u pradeda žmonės atsisukti 

ir prieš Rooseveltų, jį kriti
kuoti, tokias pat nesųmones 
apie jį skleisti. Kur gi žmonių 
protas ?

pažymėta lenkų daromos Lie
tuvai skriaudos. Lygiai ir vo
kiečiai, ypač dabar, valdant 
naciams, pradėjo visu smarku
mu varyti agitacijų, už vokie
čių veržimusi į rytus. Jiy nuo
latinės demonstracijos Lietu
vos pasienyje, spaudos šmeiž
tai ir kitos priemonės tų agi
tacijų padarė labai gyvų. Nie
kas neabejoja, kad pradėję ve
ržtis į rytus, vokiečiai savo

kad Anglija ir Prancūzija re 
mia Lietuvos iitemorantluinę. v0 j» pronianytoji prohibicija, 
Šio memorandumo aiški rėmė
ja dabartiniu laiku yra Lie
tuvos gera sųjungininkė So
vietų Rusija. Lenkai latvius

(nors prohibicija buvo įvesta 
apie dvylika metų prieš jo pre 
zidentavimų). Jis kartu visus 
skriaudė, iš visų centus spau
dė, ir kartu sau ir savo sėb-

DARIUS-GIRĖNAS tarp
tautinėj aero- .4

NAUT1M1
Paryžiuje prieš kiek laiko 

įvyko tarptautinės aeronauti-
. , . .. . , , t • i kos federacijos (International
tybėms pavojinga ir kad Lie- tig, (nors giiuė Iowa valsty- Federation of Aeronautics) vy 
tuvos noras sudaryti Pabalti- bėję ir. nors Amerikos Kons-
jos valstybių sųjungų, esųs ne- titucija griežtai reikalauja kad 

prezidentas turi būt piliečiu)*.
Kas gali atpasakoti visas “li
verio ” šelmystes? Tai pasau
lio didžiausias neprietelis.

ir estus gųzdma, kad, girdi,, , ... T.rams krovė pinigus. Jis yra
sovietų Rusija yra toms vals- anglas ir ne Amerikos ^lia-

nuoširdus. Taip viešai sakyda
mi lenkai, savaime aišku, ko
kius turi tikslus. Tačiau nė

pirma auka rastų Lietuvų, ku-' Latvija, nė Estija tokių vokie- 
ri dabar stovį skersai kelio čių ar lenkų gųzdintmų nepa-
grobuoniškiems vokiečių tiks- bugsta ir ryžtasi1 stoti su Lie-
lams. Eidama toliau, Vokieti
ja užimtų ne tik Lietuvų, bet 
ir Latvijų ir Estijų.

tuva į bendrų darbų už savo

‘Kas nėra girdėjęs arba pats 
nėra dalyvavęs panašiose ne- 

! sųinoningose kalbose? Kad to-
šalių nepriklausomybės apsau-, kių kvailai protaujančių žmo- 
gojimų. Tsb.; nių yra mūsų lietuvių tarpe

fundarnentum reguorum” ir kad valstybės va
rdu negalima tyčiotis iš objektyvinio teisin
gumo,. kurs yra vienintelė patikima valstybės 
jėga.

riausios tarybos posėdis. Ja
me buvo apdovanoti medaliais 
per 1933 m. daugiausiai nu
veikė aeronautikai. Balsavi
mui pagaliau palikta tiktai 
kandidatai: 1. Wiley Post ir 
2. Darius ir Girėnas. Del for
malių priežasčių — todėl kad 
statutas neleidžia apdovanoti 
žuvusius lakūnus — Dariui ir 
Girėnui nebuvo paskirtas ap
dovanojimas ir todėl teko Wi- 
ley Postui. Nutarimas priim
tas po ilgų ir karštų ginčų. 
Visgi moralinis laimėjimas mū 
sų pusėje. Galima suprasti, 
kad ne kiekvienas žygis labai

L. VYČIŲ SEIMAS

kurie bus gyvu akstinu jaunimui rašytis ir 
laikytis prie L. Vyčių organizacijos.

Pastaraisiais keleriais metais L. Vyčių 
skaičius gerokai buvo sumažėjęs. To priežas
timi buvo ne tik depresija, bet ir stoka au-1 lengvai vertinamas iš to, kad 
toritetingos organizacijai vadovybės ir įsigy
venę* asmeniškumai jaunimo vadų tarpe. Aiš-

federacija iki šiol tėra išda
vusį tik devynis tokius meda
lius. Japonų atstovas ypatin-Šiomis dienomis New Yorke įvyksta Lie- ‘ ku, kad tai žymiai trukdė organizacijai augti, 

tuvos Vyčių seimas. Tikimės, kad šios mūsų ' Reikia tikėtis, kad šis seimas pašalins visas ! gai stojo už Dariaus ir Gire- 
jaunimo organizacijos seimas yra gausingus ' kliūtis L. Vyčiams išaugti į vienų didžiausių ! no apdovanojimų, nežiūrint te- 
ir kad jame bus pravesta visa eilė nutarimų, I ir stipriausių organizacijų.

vo dabar puikiai visa kas matoma, tuo 
tarpu kaip pirmiau jis visuomet patek
davo į minių, kur jį iš visų pusių stumdy
davo, ir jis galvojo tik apie tui, kad tik 
nepalikti motinos, ir graibstėsi jos danga
lo.

» •
Jis visiškai užmiršo apie Achmet - 

Hasanų, ir jam neatėjo į galvų, kad vai
kai, į kuriuos jis žiūrėjo, buvo jo ver
gais. Jausdamas nmtinos rankų, kuri ap
kabino jį, ir žinodamas, kad ji saugos jį, 
jis buvo visiškai ranrus ir nejautė nė ma
žiausios baimės. Staiga jis pajuto, kud 
motinas ranka mėšlungiškai suspaudė jį, 
ir, pažiūrėjęs į viršų, {minate aukštų, di
dingų maurų su giliu randu ant skruosto, 
lėtai ėjusį į juos.

— Graži moteris, gražus vaikutis, pui
kūs vaisiai krejišvje! Kiek kainuoja visa? 
— paklausė mauras, sustodamas prie jų. 
Jamandas pastebėjo, kad jo motinoj buvo 
kažin koks keistas balsas, kai ji atsakė:

— Paimk tuos vaisius be pinigų. Jie 
yra be kainos.

Ir ji pastūmė į jį koja krepšį. Su 
džiaugsmu būtų atidavusi ji netik vaisius, 
bet ir apy ran k ins, kad tik būti dabar 
namie, o ne turguje.

Mauras atsisuko į tarnų, kuris ėjo

paskui jį, liepė jam paimti krepšį su vai
siais ir paklausė:

— Kur atnešti pinigus ir tuščių kre
pšį?

— Į namą, kuris stovi šalia su var
tais į dykumą, — atsakė Unula silpnu, 
virpančiu balsu; paskui atsistojo, pagrie
bė Jah'.auda už rankos ir sušnibždėjo:

— Eik greičiau. Mums reikia skubėti.
Ir Unida nuėjo taip greitai, kad vai

kas vos spėjo eiti paskui jų. Jie praėjo 
namų, kuris stovėjo prie vartų į dykumų, 
ir ėjo vis toliau ir toliau. Jamaudas pra
dėjo suprasti, koks dalykas, ir suprato, 
kodėl motina nurodė maurui visai ne į 
tų namų, kur jie gyveno, ir kodėl ji ne
nore,įo palaukti nei pinigų, nei krepšio.

— Mama! Ar tai buvo Abdul-llasa- 
nas? — {>aklau d* jis, nenustodamas bėgti.

Unula neatsakė. Juk, niekas nesakė 
jai, kad mauras, nupirkęs iš jos vaisius, 
buvo žinomas vergų pirklys; ji tik įtarė 
tai, bet nežinojo tikrai.

Nors vaikus ir negavo atsakymo, bet 
F ir jis buvo visai įsitikinęs, kad su jais 

kalbėjo pats Abdul - Hasahas ir su bai
me atsiminė, kad jis savo paties akimis, 
žiūrėjo į to baisaus žmogaus veidų. Bet, 
dabar jau bijoti nėra ko, nes motina bu
vo prie jo ir stipriai Taikė jį už rankos.

Į kniškų kliūčių. E. J. K.

Jis tik negalėjo suprasti, kodėl pati ji 
atrodė tokia išgųsdinta.

Kelionės metu viena aplinkybė kiek 
sujaudino Jamaudų. Jis atsitiktinai atsi
suko atgal ir pastebėjo kažin kokį nepa
žįstamų žmogų, kuris ėjo paskui-juos; tai 
tų patį žmogų pamatė jis vėl, kai jie jau 
atėjo į miestelį. Motinai jis nedrįso pa
sakyti apie tai iš baimės, kad ji vėl pa
vadins jį bailiu ir pasakys, kad jis pana
šus į pietų vėjų.

Visų. tų dienų Unida atrodė nerami, 
ir kur tik ė.jo Jamaudas, jis matė jos a- 
kis, rūpestingai nukreiptas į jį. Pastebė
jęs, tų ir nenorėdamas apsunkinti jos, jis 
stengėsi būti, kaip galima arčiau prie 
jos. Jis ir pats suprato, kad atsargumas 
reikalingas. Argi negirdėjo jis daugybės 
baisių vaizduotiškų pasakojimų apie .Mi
dui - Hasano galybę ir apie tai, kaip pa
slaptingai vagia jis vaikus ir parduoda 
juos vergijon.

Sacharos pietinėje dalyje vergų pirk
liai neretai suimdavo visus miestelio gy
ventojus — vyrus, moteris ir vaikus, pa
likdami tik Senučius ir ligonius. Šiaurinė
je dalyje, kur buvo ir Meta, tokie drąsūs 
užpuolimai būdavo labai retai, nes nuo čia 
buvo netoli anglų valdomosios vietos, ku
rie darė visas pastangas, kad išnaikinti 
vergų prekybų. (Daugiau bus)
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SPARNUOTAS DIDVYRIS ŠOFERIUS NAGAN
Pašto balandis taikos metu riško mūšio metui, 20-50 ki- 

mėgėjui maloni sporto, karo kwn. atstūmę, nuo štabų, ba-
| metu — ryšio priemonė.

Nustojus visų ryšių priemo- 
[nių jis išgelbsti.

Balandis nuneša dokumentų,
Į perneša žinias per nenugalia- 
į mas gamtos kliūtis, priešo ap
kasus ir t. t. I

Balandžių priskaitoma lig 
[100 rūšių: prasti, prabanginiai 
ir paštiniai (yra laukinių ku
rių pripratinti nepavyksta).

Paprasti balandžiai pigiau
si. Prabangos paukščiai (aukš-

landžiai puikiai atliko parei
gų. Vienas balandis tik su 
gyslos tabalojančia koja, su I
pranešimu grįžo štaban, per 
25 min. 4Q klm. Vienas svar
bus dokumentas liudyja pašto 
balandžio aukštų vertę yra da
lis Verduno armijos vado ra
porto No. 743 1916 m. rugsėjo 
13 d.

Didžiausias atsargumas ir
rūpestingumas patikrinti sau

........ , ryšį kovos metu, dėl šių laikųtai ir ilgai skraido ore varto-i . *i .., . _. , (galingos artilerijos ugnies,
si, nepaprastai gražių spalvų i ... .. , •
. ’ . , . . !del blogų oro sųlvgų, pačiuir t. t. ) vra brangiausi. , °

. T,. . . kntingiausiu momentu apvi-Pastiniai balandžiai jau No
jui tvano metu buvę žvalgais. 
Penktame amžiuje prieš Kris
tų graikai ryšiams naudojo tik 
įuos taip laivų jūrose ir sau- 

pnose. Olimpijos žaidimo ži- 
buvo jų išnešiojimos. Ro- 

F’inos imperatoriai ypatingai 
juos globojo (Diokletianus, 
300 m. po Kristaus, įvedė ba
landžių paštų).

Bagdado kalifas, Nurr-ed- 
diitJmp gaudavo žinias iš sa
vo pHvincijų.

- Egipte balandžiai buvo ilgai 
naudoti ryšiams.

Vakarų Europoje viduram
ži uosė pašto balandžiai buvo 
vienintelė • priemonė sužinoti 
pirkliams (buvo bendrovė jų 
pašto Linijai įtaisyti ). Tele
grafas nuslopino jų reikšmę. 
Ypatingai iškėlė senoviškų ba
landžių reikšmę ir garbę 1870-

lia ir atsisako tarnauti. Kaip 
praktika parodė, visi telefono 
ryšiai atšakos metu nutrūksta, 
pranešimai per žmones vėluo-

Automobiliai užmuša vis 
daugiau žmonių. Per paskuti
nę dešimtį metų nelaimingų 
atsitikimų skaičius padidėjo 
250 nuošimčių Amerikoje. Kas 
dienų automobilių nelaimėse 
žūsta apie 60 žmonių. Tai pa
reina nuo greito važiavimo, ne 
atsargumo.

Bet kai kas sako, kad nelai
mingų atsitikimų skaičius žy
miai sumažėtų, jei automobi
listų akys būtų tinkamai tiria
mos. Žmonėms, kurių matymas 
nėra geras, turėtų būti uždrau
sta automobiliais važinėti.

Tyrimai rodo, kad labai di
delis žmonių nuošimtis turi 
matymo ydų. Dažnai jie to ir 
patys nežino. Labai daug žmo 
nių negali tinkamai atskirti 
spalvas. I

Dėl ydų pasitaiko nesupran-

tinį aklumų, 2) matymo su- 
riaurėjimų, 3) trumparegystę 
ir 4) spalvų neatskirtinų. 

Naktinis aklumas dažnokai

tyrinėjimas, kuris parodė, jog 
kai kurie automobilistai nuo
lat turi kolizijų. Tyrinėtojai 
mano, kad dauguma jų turi 
vienokį ar kitokį matymo trū-

PAMINtJO DIDVYRIŲ 
ATMINTĮ

DULR C. Valdybos sekreto-
> rius P. Ruseckas pasakė kal-

------------ 1 bų apie užsienio lietuvius ir
Slavikai (ftakių apskr.) -r-’ JU reikšmę bendram lietuvių

Slavikų Draugijos Užsienio 
kūmų. Jeigu tokiems žmonėms! Lietuviams Remti (DULR)

Dasitaiko Kai tik tnionti su- Mtų uidrausta automobiliais skyrius liepos 16 d. gražiai pa- 
f ' . , P> . . važinėtis, tai nelaimingųjų at iminėjo Dariaus ir Girėno už-

,_v_. ritikimų skaičius žymiai su- sienio lietuvių liepos 17 die-
mažėtų. i nų. Liepos 16 d. Slavikuose bu

Visa tai verta atsiminti. ' vo Skaplernos atlaidai, buvo 
Arėjas Vitkauskas laukiama daug žmonių, todėl 

DULR skyrius ir pasirinko tų

labai blogas. Matymo lauko 
susiaurėjimas pasitaiko pas se 
nyvus žmones.

Trumparegystė labai didelė 
yra. Jei žmogus pamato pavo
jų tik kai visai arti privažiuo
ja, tai jis nebeturi progos ne
laimės išvengti.

Spalvų nematymas taip pat 
stambi yra. Visur dabar pri
imta vartoti šviesų signalai, 
bet yra žmonių, kurie jų ar
ba visai negali atskirti arba 
tik dalinai teatskiria. Kodėl 
taip — mokslas dar tikslaus 
atsakymo negali duoti.

Galima sakyti, jog dauguma 
žmonių turi tų ydų. Paprastai, 

užvažiuoja ant žmogaus, kuo- Į žiūrint viena akim, spalva at-

REMKITE K AT AUKIS 
KĄ JĄ SPAUDĄ

dienų užsienio lietuviams mb 
I nėti. Susirinkusiems žmonėms

tautos veikimui, o po kalbos 
buvę vaidinimas.

Ką Tik Gavome
OŽKABALIŲ
DAINOS

surinktos D—ro J. Basanavičiaus. 
Dviejose dalyse. Viena 25e, abid
vi 50c. Dabar galima jas gauti 

“DRAUGE”
9334 Bo. Oakley Avė. Chicago, III

DUOKITE VISUS SPAUDOS 

DARBUS “DRAUGUI”

ja, optikos signalizacija dėl nelaimių. Automobilistas
rūkų, dėl sukeltų dulkių ir kit.
nebeveikia. Sekimas iš oro dėl met, jįs tų žmogų turė- rodo vienaip, o žiūrint, kita —
blogo oro, dėl didelio atstumo, j0 matyti, arba lyg užsimer- truputį kitaip, bet bendrai tas 
patiekia nevaisingas. Tik paš- ^ęg fcmogna eina skersai gat- skirtumas nedidelis. Visai ki- 

vės ir palenda po automobiliu Į taip su tais, kurie negali atski- 
ar kitu vežimu. Apie tokius rti raudonos šviesos nuo ža- ( 
paprastai sakoma, kad jie ne

to balandžiai, neatsižvelgiant 
į jokias sųlygas ir aplinkybes, 
į kovos ugnį, trenksmų, rūkus, 
dulkes, greitai ir patikimai 
pristato žinias iš kautynių lau
ko. Keli balandžių pavyzdžiai: 
atliko darbo: 1916 m. birželio 
mėn. vokiečių atakos metu 
“Tiomoii-Vo” barė batalionių 
ir pulkų vadai tik per juos ga
lėjo duoti žinių apie kautynių 
eigų, nes visos kitos ryšių prie 
monės nebeveikia. Nuo birže
lio 2 ligi 5 d. majoro /Reinalio 
pranešimu, per juos aukštesnė

ATLIEKAME

71 m. vokiečių — prancūzų ka- vadovybė galėjo sekti atskiro 
ras. Tais metais vokiečių ap
suptas Paryžius vien baland
žių dėka ilgai išlaikė, sužino
damas su savaisiais. Balionais 
jie buvo išvežami iš Paryžiaus 
ir paleidžiami grįždavo su ži
niomis. Tuomet balandžiai iš
nešiojo 115,000 pranešimų.
Vykstantiems į kautynes prie 
\Vaterloo prancūzų karinin
kams (savo geriems lii'iu- 
liams). Rotšildas biržos makle
ris įteikė porų pašto balandžių 
ir paprašė pranešti per juos 
apie kautynių išdavas. Pary
žiuje visi tikėjo Nepoleono lai
mėjimu ir, žinoma, anglų ak i- 
jas pigiausiai pardavinėjo.
Rotšildas sulaukęs tikrų žinių 
apie kautynes anglų akcijas 
supirko, prancūzų (brangio) 
pardavė ir pasidarė turtuoliu.

1926 m. spauda pranešė, kari 
Paryžiuje mirė karvelis No. 14 

i, kuris už pasižymėjimų Ver
ėno kautynėse buvo apdova-
lotas diplomu ir aukščiausiu : 
garbės ordenų. Diplomas toks.-1

bos. Tokių Amerikoje yra virš 
milijono.

Marvin O’Gorman sako, kad 
Anglijoje apie pustrečio nuo
šimčio gyventojų turi spalvų 
nematymo ydų. Išeitų, kad 
virš aštuonių milijonų Ameri
kos žmonių mažesniame ar di-' 
desniame laipsnyje negali tin- !■ 
karnai atskirti spalvų. Jie yra ‘ 
pavojingi automobilistai: ki
tiems ir sau.

Nors moterims tenka viso
kių nemalonių komplimentų 
girdėti nuo vyrų automobilis
tų, bet jų labai mažai tesiran- 
da tokių, kurios neatskirtų | 
spalvų. Kodėl taip — nei bio- Į 
logai, nei okulistai negali iš
aiškinti.

Naktinis aklumas pasitaiko 
rečiau. Tik kai kuriose vieto
se yra daug tokių žmonių, pa
vyzdžiui — Niūfaundlende. 
Ten didelis gyventojų nuošim
tis, saulei nusileidus nieko ne

darnas žmonėms, kurie turi gali matyti. Manoma, kad tas 
vienų iš keturių ydų: 1) nak- pareina nuo trūkumo tam tik

ro chemikalo. Kartais trūku
mų pasiseka pašalinti tinka-

žiūri, kur eina. Bet jie daž 
nai nemato, kur eina.

Prieš keletu mėnesių Londo 
ne atsitiko nelaimė, sukėlusi 
dąug ginčų. Moteris išlipo iš 
tramvajaus ir norėjo pereiti į 
kitų gatvės pusę. Ant jos už
važiavo automobilis, ir užmu
šė vietoje. Automobilistas bu
vo blaivus ir važiavo lėtai. No
rmalus žmogus galėjo pastebė-

forto Vo veiksmus.

Sūkuringose kautynėse 
birželio 9 d< nebuvo galima su
žinoti tikrų žinių dėl “Tio- 
mon” ūkio likimo. Išsiųstas 
kap. Notorbi su dviem pašto 
balandžiais. Kap. Motarbi at
sidūrė priešakinėse linijose 
netolėse ūkio ir paleido vienų 
balandį, kuris už 8 minutų 
grįžo. Dvi minutės sugaištos

I <* •

pranešimo nurišimui ir telefo
no žinių perdavimui. Greitai 
atskrido ir antras balandis su 
tikslesniu pranešimu. Pasi
remdamas tais pranešimais 
štabas galėjo susiorientuoti ir 
padaryti tam tikrų žygių.

Kitų pavyzdžių neminėda
mi, pasakysime, kad karo me
tu vakarų fronte sųjunginin- 
kai turėjo 300,000 pašto ba
landžių o vokiečiai 150,000. 
Kitų valstybių armijose taip 

į pat buvo daug atsitikimų dau

Prieš teismų specialistai iš
tyrė akis ir pasirodė, kad kiek 
sutemus jis negalėjo matyti 
einančio žmogaus, žinoma, iš 
jo tapo automobilisto leidimas 
atimtas.

Prieš kiek laiko Anglijos pa
rlamente Dr. Alfred Salter re
komendavo išleisti naujas tai
sykles, kurių būtų prisilaiko
ma išduodant žmonėms leidi
mus važinėti automobiliais. 
Leidimas neturėtų būti išduo-

gelio gelbėjimo žmonių savy
bių dėl balandžių.

1916 m. birž. 3 d. kautynių me-' Amariko. armijoje balau- 
tų kia paukštis tris kart pri- ’ džiai įvesti tik 1917 m. 
statė svarbių žinių į fortų Vo,
kuris bnvo beviltiškoje būklė
je nes buvo netekęs visų ry
šių priemonių. ,

Savo Rcnatvę šis balandis 
gyveno balandyne kaip jo pa
žiba ir buvo rodomas gau
siems lankytojams.

Vokiečių armijos žnvusiems 
ryšio tarn. kareiviams pasta
tytas paminklas, iš balandžių 
padabintas.

1918 m. spalių 21 d. ameri
kiečiai kautynėse ties “Meuse 
Argonne,” siųsdami kovon 
tankus priskyrė 403 balan
džius ryšiai. Nežiūrint į biau- 
rias skridimo sųlygas praga-

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,

Plakatus,

Serijas,

Programas,

Posteriua,

Įvairius atsižauldmus,

Bilas,
Laiškus,
Koncertus, 
Draugijoms BUripis, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbui
Zz'»• Vi .. * “ *. '?-• 1

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub,
s '

Ypatingai pasižymėjo 
amerikiečių du balandžiai ma maisto pagalba, bet tuose 
“Prezidentas Wilson” (kovo- atvejuose, kuomet tai nepavel- 
je su nutraukta koja grįžo su
svarbiu pranešimu) ir “Juok-

dėta savybė
Gal pavojingiausis yra ma-

darys” 1918 m. rugsėjo 12 d. tymo lauko susiaurėjimas. Au 
šrapnelio išplėšta akia ir už- tomobilistui reikia matyti ne 
kepusiu krauju ant galvutės at į tik tai, kas randasi tiesiai 
nešė labai svarbų [pranešimų J prieš jį, bet ir tai, kas yra 
apie iškeltas pirmyn vokiečių! šalyse: jeigu jis to nemato, 
sunkias batarejas, kurios būtų, tai anksčiau ar vėliau su juo 
daug nuostolių padariusios. įvyksta nelaimė.
Amerikiečiai per 20 min. vo- j Prieš kiek laiko New Yorke 
kiečių batarejas nutildė. buvo padarytas labai įdomus

____________________________________________________________

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAG©, ILL.

Telefonas Canal 7790
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UETUVflJE TAUPUMAS PIRMASIS BRAVORAS
PLEČIASI LIETUVOJE

Jau kuria laikas, kai vkouo- Šešiolikto šimtmečio pirtno- 
niinės organizacijos tarp Lie- je pusėje garsus Lietuvos di- 
tuvos gyventojų varo smarkių dikas Beinartas 1 raku apskri- 
propagandų taupumui plėsti, ty Paparčių miestely pastatė 
Lietuvoje yra įsisteigusi net didžiulį Domininkonams vie 
tam tikra draugija, kurios ti- nuolynų. šis vienuolynas matė 
kslas ugdyti Lietuvos gyven-j visokių audrų, tačiau jo nie- 
tojų tarpe taupumų. Tuo rei-‘kas neįstengė nugulėti. Jis plė 
kalu susirūpino ir Lietuvos tesi, nes lenkinimo politika, 
valstybinės taupomosios ka-Įžymių dvasiškių tvirtinimu, 
sos. Anksčiau kiekvienas Lie- ja,u buvo svetima. Dėl to vie- 
tuvos gyventojas šiose kasose. tiniai gyventojai domininko- 
galėdavo pradėti taupyti nuo1 nus palaikė. Per trumpų laikų 
1 lito. Dabargi taupomosios ka ' Paparčių vienuoliai pastatė ki 
sos išleido tam tikrus ženkle-' tų vienuolynų Žųsliuose ir ki
lius, pradedant nuo 10 centų, tur.

nų įsakė sunuikinti gaisus Lie i 
tuvių korikas Muravjovas. Ir 
kaip bažnyčios niekas nenorė
jo griauti, jų nupirko žydas 
už 300 rublių, ir su visu vie
nuolynu sugriovė.

Dabar vienuolyno bažnyčių 
stengiasi atstatyti žinomas Pa
parčių klebonas kun. Jurkū
nas. Pamatai jai jau padėti ir 
istoriška vieta atgaus sau pri
deramų pagarbų.

ĮVAIRIOS žinios

n w a r a r

LITHUANIANA 1 apie 110,000 gyventojų. Vil-

• > n linui ui ru^J,p. < <**? A*7*54

£. J. K.
Kauno gyventojų skaičius 

nuo prieš-kariniais laikais iki 
’ dabar padidėjo virš 175 nuoš.

! nius, lenkų užgrobtoj šalyj — 
110,400 ba. didumo — turi 190,- 

000 gyventojų.

Seniausias amžiumi lietuvys 
Amerikoje Kazys Galdikas — 
100 metų. 58 metai kaip gy
vena Amerikoje.

Kan. J. Tumas - Vaižgan 
tas yra buvęs dabartinio Lie
tuvos organo ‘Lietuvos Aido’ 
redaktorium.

Litiiumiia: Pust and P r e šen t,
E. J. llarrisono; Lithuania, 
Benedictseno; New Masters of 
the Baltic, Arthur Kuhe’o; 
The Little Lithuanian Cousin, 
Winlow’o; Wonder Talės 
.Froiu tire Baltic AVizards, 01- 
cott’o; Kustic and Popular 
Art in Lithuunia, G. Galvato- 
ri’o?

tuviška”, pasirodė 1B79 me
tais, New Yorke!

KAD visi lietuvių vardai ir 
pavardės baigiasi tiktai rai
dėmis A, E ir S f

Visų Lietuvos skaučių (Gir!

Ant Vyskupo Jurgio Matule 
vičiaus konsekracijos iškilmių 
1918 m. Vilniuje pribuvo A- 
paštališkasis Vizitatorius mo-

KAD pirmasis lietuvių laik 
raštis Amerikoj “Gazieta Lie

KAD pirmasis lietuvis už 
muštas karo lauke, pasauli
niam kare, buvo Pranas Zmui- 
dzinas, 23 m. iš Kingston. Pa.!

Andrius Anipas

Scouts) vadė ponia S. Čiurlio- nsinjoras Acbilles Itatti — da-
niene.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Imr Šventasis Tėvas Pijus XI. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

- Dariaus jr Girėno tragin-' t’hicgoje leidžiamas J. Du- AR ŽINAI?

go žuvimo metinės visoje Lie
tuvoje buvo labai plačiai pa
minėtos. Kaune universiteto ar

driko lietuviškas radio prog
ramas iš WCFL stoties girdi
mas po visų pasaulį — trum-

kuriuos bus galima kiekvie- j vienuoliai vertėsi žemdirby- natomikume buvo išstatyti jau •x>nlis hauK»luis <short *aTC>- 
nam Lietuvos gyventojui pa- knygų perrašinėjimu, ta-, baigti balzamuoti didvyrių kū-

KAD pasirodžius skyriui, 
‘‘Ar žinote, kad”, po kelių 
savaičių “Drauge” pasirodė,

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai. 

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned. 8er«d. Ir Subat. 2—9 vai,

TeL CANai 0257
Bes. PROspect 605S

OR. P. Z. ZALATORIS

ir dabar dažnai telpa E. J. K. į 
: Kauno miesto valdžia nusta'“šis-tas”, Labo “Mažmožiai” SakuSu Vei.b?* bankuose pi- čįau nevengė nei kitokių pa- j nai, kuriuos aplankė iš viso, . . ,.

rkta ir klijuoti tam tikroje j šaltinių. Jų vienuolyno net 32 000 žmonių Jų karstus to namii savininkams kokio- ir Skardupio “
knygutėje. i buvo įsteigtas vienintelis tuo- dar kartų iš naujo papuošė™8 spalvomis jie savo namus kad”? (Siūlau 1

Lietuvos mokyklose mokslei į met bravoras Lietuvoje. Vie-į daugybė vėliavų, vainikų, gy- i nu^ePs ~ ^ad, išlaikius mies-
viai taip pat skatinami dau- į nuoliai išdirbdavo geros rū- į Vų gėlių puokštės. Sukaktuvių t0 estetlSk$ išvaizdų
giau taupyti. Šiuo metu prie ’ Sies spiritų, kitus gėrimus, pa- į proga, Lietuvos aero klubas į-

Gal nežinote, 
konkursų, ir 

dovanų laimėtojui už parinki
mų įdomiausių faktų užintere- 
suojančių ir jaiiiečiančių lietu-

OR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ik*. 5 popiet, 7 lkl 9 vak. 

Nedėlfoje pagal sutarti

visų Lietuvos bankų skyrių ir ' rduodavo juos valdžiai ir iš 
didesnių paštų įstaigų veikia Į žydų tuo būdu atėmė pelno ša- 
tokios kasos ir renka indėlius.! Itinį. Negana to, domininkonai 
Jos turi didelį pasisekimų to-< i visame Trakijos krašte buvo 
dėl, kad paprastu ir patogiu įsteigę karkiamas ir patys pa-
būdu atlieka pinigines opera
cijas. Taip pat jomis gyven-

rdavinėdavo svaiginamuosius 
gėrimus. Dėl to ant jų pykda-

tojąi pasitiki, nes už įdėtus vo žydai, kurie iš to krašto 
indėlius valstybės taupomosio- beveik visi turėjo kraustytis. 
,se kasose atsako Lietuvos vai- j Tose karčianiose gėręs deg- 
stybinis iždas. Nuolatinis indė- Į tinę rusų poetas Lermontovas, 
lių’didėjimas parodo didelį vi- j Prancūzų rašytojas Balzakas, 
suonienės susidomėjimų šiomis , ir net Napoleonas, 
kasomis.

sigijo tų žemės sklypelį, ku
riame ties Soldinu Kuhdanio 
miške pernai žuvo Darius ir 
Girėnas. Manoma, kad ta vie
ta bus įamžinta ir joje Lietu
vos visuomenė pastatys tinka
mų didvyriams paminklų.

— Liepos 17 dienų visoje 
Lietuvoje buvo minima pirmo 
ji užsienių lietuvių Dariaus ir 
Girėno vardo diena. Šia proga 
buvo iškelta visa eilė sumany-

Paryžiuje šiemet įvyko tarp vius, Lietuvų).
tautinis moterų tarybų atsto- į _______
vių kongresas (International' KAD autoritetingiausios 
Federation of AVomen’s knygos apie Lietuvų anglų ka- 
Clubs). Lietuvai atstovavo lba yra sekamos: Lituhania:' 
trys moterys. Lenkija neturė-, Guiding Eacts For TouristB; 
jo savo atstovių. Garbės pre-
zidiuman pakviesta buvo vie
na iš Lietuvos atstovių — lie
tuvė kunigaikštytė Radvilaitė.

OMMce Tel. REPublk? 7«9«
Hes. Tel. GHOvehlU Ottll

7017 S. FA1KFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. >1AKQCE1TE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 
NedėlioJ susitarus

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 0600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet 
4 lkl 1:80 vakare

Tel. LAPayette 7450

DR. F. C. WINSKUN A!
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St
Tel. CANai 0402

Office Phone
PROspect 1028

Rea and TJffice 
2S5« So. LeavUt St.

CAM&L O7O«

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Ghicago, 111. Me
tams $6.00.

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

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

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

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

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklvn, N. Y.

Sitį domininkonu vienuoly- bei kūrino-
se nurodyta, kaip galima būtų 
Nepriklausomoje Lietuvoje gy 
venantiems lietuviams daugiau 
suaartėti su užsienio lietuviais 
ir vieni kitiems, kaip galima 
daugiau padėti. Lietuvos spau 
da šia proga parašė visų eilę 
straipsnių.

— Liepos 15 dienų Bubiuo- 
se, netoli Šiaulių, įvyko jubi- 
liejinė gegužinė, kurioje daly
vavo apie 5000 žmonių. Ši ge
gužinė buvo surengta paminė
ti pirmajai lietuviškai geguži-

Klaipėda 3,088 ha. didumo 
— turi 42,800 gyventojų. Kau
nas 4000 ha, didumo — turi

NE NUSIMINKITE
Jūs galite 'gauti pas savo vaiatinfnkų 
tam tikrų TONIKĄ, kuris per Ilgų 
laikų buvo vieno (žymaus Gydytojaus 
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl Vyrų — tik reikalaukite

Jei LAFayette 81167

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ava netoli Rėdais) 
Valandos: nuo 1 lkl 1 vaL vakare

■aredomls Ir nsd ėtlomls 
sutarti

TeL CANai 0122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 lkl I vakare 

• Seredoj pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROBON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICK HOURS;

1 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appojntment

Nuga-Tone
Mėnesinis treatmentas už Doleri — 
pilnai garantubtas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrųžtnti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

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

Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 
Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerhavene užtikrina patogių kelionę 
į Kaunu. »

Taipgi reguliariai ®- 
ptauklmal gerai žino
mais kablniaiala gar
laiviais. .

Patogus geletinkeliat's 
sunlsieklnias tft Bre
meno Ir Hamburge

Informacijų klauski
te pas vletlnj agentų 
arba

A r ha kcHatiklte pnpnttarial* 

EksprcMtatiaH Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURC, 
NEW YORK 

ALBERT B ALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD
bhk 57 BBOADIVAY, NEW YORK

nei, nuo kurios dabar suėjo 
lygiai 35 metai. Ta proga Bu- 
biųose buvo atidaryta liaudies 
meno paroda ir Bubių vasar
vietė. Šioje gegužinėje dalyva
vo nemažas būrys ir anos pir
mosios lietuviškos gegužinės 
dalyvių.

I
— Į Klaipėdos uostų atplau- j 

kusį anglų kreiserį “Orion” 
tarp kitų aplankė ir Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona. 
Jis laivo įgulos ir Klaipėdos 
gyventojų buvo labai iškilmiZ 
ngai sutiktas ir priimtas. Su
tinkant ir išlydint' valstybės 
galvų, anglų kreiseris saliuta
vo dvidešimts vienu patran
kos šlviu. Stovintį Klaipėdos 
uoste kreiserį lankė netik Klai 
pėdos krašto gyventojai, bet 
ir iš kitur žmonių ekskursi
jos. Tsb.

Kun. A. Petrausko, M. I. C.
labai įdomi knyga

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų

I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c.

Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

RHEUMAT1SM
Pain—-Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Tblnk of lt—how thls old vrorld 

does malte progresą— nov cotnea a 
prescrlptlon vrhlch Is knovm to phar- 
inaciats as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take thls 
svrtft kotlng forinula paln, agoay and 
Inftammatlnn raused by ezcese urte 
octd has started to depart

Allenru does Just vrhat thls nottes 
says It wlll do—lt ls guaranteed. Tou 
can get one generous bottle at lead
ing drugstores everyvrhere for 85 
centą and If K dossn't bring tbe joy- 
ous results you ezpect—your money 
whole heartedly returoad.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Tel. CANai 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S tr 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėllomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas REPublIc 78«8

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nno ■ tkl 4 tr nuo 4 lkl S vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOLTeverd 

Namų TeL PROspect 1MO

DR. VAITUSH, OPT.

VISADA
-UŽMIRŠTA

Ar žinot, kadėl Jos ne
mėgo? Ji pati nstlnojo. 
Joa blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vist tų gali pagalinti. 
Gargaliuok su Listsrtna Ir 
tas atliks kas reikta. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Hs vaistas atliek* 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 diena*

I.4MRERT PHARMACAL

COMPAMY• • *
■L Louls, Mo.

LISTERINE
promptty gndf odors ortllnary 
antfggptlct can't hlde in 4 days

LIETUVIS
OPTOMETKIGALI,Y AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų (tempimų, kuris 

aatl prletaatlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių k&rStj, atltalao 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiu
simuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 lkl t v. 
Neddlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely su 
Kttlklmų akys alItalsoiHON be akinių. 
Kalnon pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7569

Ofiso: Tel. LAFeyette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

RealdeneŲos Ofisas: 2606 W. 80tU SU 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

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

lVed&Uomis pagal sutarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

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

Phone Can&l 0523

Tel. Ofiso BOUl^vartl 5913—14 
Rez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:20-1:10 

756 W. 35th Street

TeL ROULevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DBNTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo -9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojo*

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2.4 popiet; nno 6.8 vakarais

Office Tel. Wentworth 8380

Res. Tel. Hyde Park 8888

DR. SUSANA A. ŠLAKĮ!
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTS

6900 SOUTH HALSTED ST. 
g PU l ‘fpejd od > pn X :sopuur»A

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL

OFI8O VALANDO8:
Nuo 10 tkl 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
▼ai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:80 vaL
vakaro. Nedėllomls nuo 10 lkl 13 

valsadal dienų.

Tetefonan 8UDwsy 2880

Ofiso TeL CALumet 6893
Res. Tel. DRRzcl 8191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 81st Strest 

Valandos: 2—d popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedėllomls tr Mventadtenlafs 10—18

Res. Phone 
ENGlearood 8841

Office Phone
TRIangle 0014

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Taki 1-4 to M IAL vakare

DR. MAUR1CE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAJ9

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel. PI.Asa >490 

Valandos:
Nuo 18-12 v. ryto; 3-8 Ir 7-8 ▼. ▼.
MedMdtaatale auo 14 lkt it ^ni
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SPRINGfltLUAN • 
LANKIUS

Nedaug žinučių tenka skai
tyti “Drauge” apie Springfi- 
eldo lietuvius. Lankant mums 
šių lietuvių kolonijų, visur ina 
tės “Draugo” skaitytojui.•

Sustojus pas Stunslovus lie
pos 29 d. teko suseiti daug 
lietuvių. Be to, teko svečiuo
tis ir pas Marčiulionius, ku
rių dvi dukrelės slaugės.

Sekmadienį nuvykome į lie
tuvių katalikų bažnyčių. Baž
nyčia mūrinė, nedidelė, graži. 
Klebonauja kun. S. Junkeris. 
Po sumos pamokslo nebuvo. 
Perskaitęs evangelijų, kvietė 
parapijonus į piknikų.

Parapijos stovis geras. Sko
los kaip ir nėra. Parapijai dar 
priklauso du nameliai, ant ku
rių maža tėra skola.

Parapijonai gražiai susior
ganizavę. S. L. lt K. A. 121

kilikus pasisektų. Tikrai ma
lonus apsireiškimas dėl gra-l 
žaus, sutartino veikimo ir no-J 
ro su pasišventimu darbuotis 
kaip parapijos, taip ir visos 
kolonijos gerovei.

Susirinkimas užsitęsė kiek 
ilgokai, nes gerb. mūsų klebo
nas turėjo gana daug dalykė
lių Įiaaiškinti ir nušviesti gy
vuosius parapijos reikalus.

VAIRININKO PASIŽYMĖJIMAI
Įdomus yra vieno Afrikos tyrų kareivio, 

savotiškai išguldytas jiaaiškinimas, kaip jis 
gali tebetikėti į Dievų ir Jį mylėti, kadakas- 
dieu mato tiek žiaurumo ir kraujo pralieji
mo. Štai yra jo paties žodžiai: “Žinai kodėl

reivio žodžiai. Pagal teologijų, jo paaiškini-1 knyga, Pamokslai apie Dievo 
mas gal būt kiek klaidingas, bet tie žodžiai t Malonę, Sakramentus ir Mai- ’ 
pasakyti iš gi 1 urnos jo širdies, jie ne veidmai
ningi, bet nuoširdūs. Kiek daug yra žmonių, 
kurįe ne visai taip mušto, bet, kurie pastebė
ję ar paltentėję kokį skausmų ar neteisybę, 
yra pamanę: “Kaip tai gali būt, Dievas, jei
gu Jis leidžia tokių neteisybių ir skausmų

dų, Antrasis padidintas leidi-J 
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro < 
kas'. Kaina $1.50.

Naujas Testamentus
Juozaitis Skvireckas.

Verte; 
Pust i

aš tikiu į Dievų? Todėl, kad aš laikau Jį Die Į pasauly!” Toki daug galėtų pasimokinti 620; kaina $1.25. 
vu, Kuris sutvėrė pasaulį, ir vėliau žmogų, iš to legijonieriaus žodžių. Apie Kristaus Sekimų pusk ‘

384; kaina $1.20. igan protingų tvarinį, kuris mušto, kuris gali , 
atskirti blogų nuo gero. Dievas darė tam
žmogui viskų. įAa esu tikras, kad Jis t verda- 

Piknikas įvyks šio mėnesio mas žmogų, štai kų manė:‘Jis protingas, Aš 
26 d., parapijos darže ir sve-! pavesiu viskų ir lai jis valdo pasaulį, 
tamėje. Raportem jis bu. Man ataakotningaa.’ Dievas pali-

d ko mums, o žmogus valdo pasauli — as ne
sakysiu tau kaip jis valdosi ir valdo tvarin
ius, kuriuos Dievas jam davė — tu gerai žin
ai. Tiesa, kartų Viešpats buvo pas mus, Jis 
atėjo ir rado baisiai žmogaus tvarkomų pa
saulį. Aišku, pasaulį ir žmogų reikėjo panai
kinti. Bet Dievas geras; begalo geras. Jam 
gaila buvo žmogaus ir Jis sumanė žmonijai 
palikti įstatymus, kati jie galėtų jais pasi
remdami, vėl tapti žmonėmis. Jis atleido net 
už tai, kad jie Jį išjuokė ir nukankino. Jis 
grįžo, o žmonija pasiliko turėdama Jo mok
slų. Ir štai jau daugel metų, ir tu aiškiai 
matai kaip žmonija gyvuoja ir kaip valdo

IS A. R. D. 2 ROJO SKYR. 
SUSIRINKIMO

Bridgeport. — Rugpiūčio 3 
d. įvyko A. R. D. 2 skyr. sus- 
mas, kurį atidarė pirm. A. 
Nausėdienė. Sukalbėta malda 
ir amžinų atilsį už mirusių 
narę Magdalenų Šliužienę.

Šį rudenį Tėvai Marijonai oficialiai ati
daro savo seminarijų Hinsdale, Illinois nau
jokyne. Tenka džiaugtis, kati mes lietuviai 
galutinai susilaukiam savos lietuviškos sem
inarijos. Tai yra didelis mūsų tautai laimė
jimas.' Tiesa, per kiek laiko seminarija bus 
tiktai marijonų klierikams, bet vėliau išsivy
stys didelė seminarija, į kurių ateityje Ame
rikos vyskupai siųs savo klierikus, kurie vė
liau dirbs lietuvių tarpe. Tai nėra tuščia sva 
jone arba per didelis dalykas tikėti — kiek 
metų atgal Marijonų Kolegijoje mokinosi 
tiktai tie studentai, kurie norėjo tapti mari
jonais — o daliar jau Thompsono Mariana
polis pajėgia ruošti lietuvius bernaičius vi
soms pasaulinėms profesijoms.

Susirinkime dalyvavo Cent
ro narė B. Bytautienė ir Cent- kitus tvarinius. Ateis Viešpat&dar kartų, bet 
ro rašt. V. Galnaitė, kuri ra-1 nemanau, kad Jis bus gailestingas antrų kar 

ir 295 kuopos narių turi apie 1 vn a » n /,pnfrn v<1; tų. Tad matai, aš Viešpačiui neprikišu nieko, 120. Sv. Vincento ,Wo dr-ja. 7^I

Vienintelis Amerikoje anglų kalba kata-

Jėzaus Širdis ir Jaunimas.
Laisvai vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina 
10c.
Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496; 
kaina $2.25.

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

Švenčiausios Jėzaus širdies 
Intronizacija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92: 
kaina 30c.

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.

likiskas dienraštis, Catholic Daily Tribūne/ REDAKCIJOS ATSAKVMA*
šiomis dienomis varo intensyvių kampanijų J _______
įgyti lygiai 30,000 prenumeratorių. Tokio Į
skaičiaus reikia kati dienraštis pajėgtų be

v
Kariūnei. — Daugelis galvo-

KAN3TANTAS
GROCKIS

mlrS ltugp. 4, 1934, 9-.27 a. pa. 
puduuižuiua matų. Gemęa Lie
tuvoj. Amerikoje Išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Povilų. švogerj Krank Uu- 
rinaką, Av-ogerkų, gimines tr 
pažystamus.

Kūnas pašarvotas 2457 Wetst 
Kiču st., Cbicago, IU.

Lai'dotuvės jvyks trečiadieni, 
ltugp. 8, 1934, iš namų 8:80 
vai. bua atlydėtas 1 Šv. Myko
lu par. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pi*naldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, Svogerls Ir 
Gimlitė».

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lacbawicz ir Būnat Tel. Canal 
2515 arba 2516.

apie 50. Gražiai taip pat gy
vuoja šv. Juozapo dr-ja, Mo
terų Sų-gos 56 kp., Vyčių 58
kp. Juozas

DARBUOJASI PARAFUOS 
REIKALAIS

So. Chicago. — Parapijos 
komiteto susirinkime, laikyta
me šio mėnesio pirmų dienų, 
nutarta surengti parapijos pi
knikų. Mat daug yra parapi
jos reikalų: reikalinga mažin
ti skolos bei nuošimčiai atmo
kėti. Duodama pastangų, kad 
sustiprinus parap. finansus ir 
t.t.

Susirinkime komitetas, kiek 
teko girdėti, dideliu entuziaz
mu nutarė darbuotis, kad pi-

persikėlus iš Roselando Brid- 
geportan, Bunevičienė.

Skaitytas laiškas iš “Drau
ge”, kviečiantis rėmėjas pik
nikan 3 d. Priimtas, ir para
ginta visos rėmėjos piknike 
dalyvauti ir “Draugų” pare
mti.

Tartasi apie tradicinį išva
žiavimų rugpiūčio 19 d. Bi
lietai platinami ir rėmėjos pa
čios aukoja įvairių daiktelių, 
kad sukėlus bent kiek pelno 
taip svarbiam reikalui.

nės už tai manęs neapkentė, aš pasitraukiau, 
esu legijoue — atskirtas nuo pasaulio. Aš 
gyvenu ir atsakau tiktai prieš Dievų. Tad 
matai dėl ko aš tikintis.”

Tai paprasto, gyvenimo nuskriausto ka-

ŽINIOS - ŽINELĖS
— Voras suėda 27 kartus 

daugiau negu pats sveria. Jei
gu žmogus taip valgytų, tai 
per dienų sunaudotų 5 jaučius 
ir 10 avių.

— Danijos miestelyje, Bred- 
štedt, kurs turi vos 3,000 gy-

v ., m . -s- • ’ ja, kad eilėraščiai rašvti vi-pasahnes paramos veikti. Tam skaičiui pa-, . . ;
siekti reikia dar apie tūkstantį skaitytojų. į BR^as. Bet tai klaidmg 
Palyginamai, mūsų dienraštis “ Draugas ” i galvojimas. Eilėraščiai sunku
tari apie 15,000 prenumeratorių.

E. J. K.

suvartojama daugiausia kiau- — patarnauti savo darbu žino
simų. Per metus kiekvienam 
Anglijos gyventojui tenka 140

;as

tamsta rašai:

Oi močiute mano brangi, 
Kaip išsiilgau aš tavęs, 
Liūdi mano jauna širdis, 
Kad negal matyt tavęs. 
Sudėta be jokių eilevimo- taij rašyti ir ne visiems sekas. Rei

kia žinoti eilevimo taisyklės, syklių. Dėl to, žinoma, ir į 
žodžių kirčiavimai ir t.t. Pav.,1 laikraštį negalima dėti.

nėms ir supažindinti juos "su 
spaudos darbais. Knygynas

kiaušinių. Dėl to anglai tiek'platina atitinkamo turinio kny
daug kiaušinių įveža iš kitų Į gas už labai pigių kainų, 
kraštų.

— Italai ryžosi pr suskinti ke 
lių kultūrai ir į nuošaliausias 
jų krašto vietas, į kurias pa
ti kultūra negali įeiti arba jos

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo
U. Gudienė, nenuilstama ge- vnntojų gyvena 219 Hansenų i ėjimas yra per lstas. Jic Testamento III. Psalmių kny

radare, pridavė keliolikų “piy,įr 19® Tl“ atrodo naudojo tokias priemones. Ne-Jg». I»tarh, knyga, Eklezias
' seniai iŠ Romos išvvko Kalab- tlka«, TzaJ° pranašystė. Verte,, t . beveik turkiškai,tų” su parašais aukotojų, ku-'

rie budavoja Kazimieriečių gi- • Naujoje Meksikoje yra 
mnazijų Kaune. Dieve atly- i »a^v^> užsitarnavusi keliauni- 
gink geradariams

ir Komentorių pridejp vysku

BOK PROTAUJANČIU KATALIKO!

rijon automobilių vilkstinė, su.
sidedanti iš spaustuvės, kny- ’ Pas Juozapas Skvireckas, plo 
gyno ir radio aparatūros. Spau ,na*s popieriniais aptaisais kai- 

Aida's^vė, kurių statė garsios se-Įstuvė sustodami įvairiose vie- na $3.00,
novės raudonodžiai indėnai — I tose, spausdins plakatus, atsi- 
ectekai. Ji yra grįsta didžiu-(šaukimus ir kita. Jos tikslas’ 
liais akmenimis, po kurių gu- „ ~ -
li ištisi- sidabro sluoksniai. Ši

nkų dėmesio. Tai seniausia

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
Giesmynas. Paruošė kun. J.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai ISkalbne Ir ISdlrhJ. 
me visokių rū&ių paminklus ftr 
grabnamloa.

Mūsų Šeimyna specializuoja ila- 
me darbe per šerias kartas.

Veskite paminklų reikalus ®te» 
■lai au pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus sms 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PKNSAOOUA 0011 
BELMOST 8486 

, orrice: HILLSIDK SMM
Alfred RoseUl, pres. Vincent Roselll, secr.

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardus

‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti

kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda- 
rms 90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

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

istorinė liekana uždrausta ar*Į 
dyti ir yra stropiai saugoma,

— Vienas inžinierius išrado 
kietų stiklo kulkų. Taigi kul- i 
kos bus pigesnės pagaminti ir j 

jas vartojant, sako, bus gali- 
ma daug tiksliau šaudyti.

— Istoriniai faktai sako, Į 
kad papirosai atsirado tik 
1832 m. rytuose. Europoj pa
sirodė vos 1843 m.

—- Miestas — Paryžius yra 
ne tik Europoj, bet ir Ameri
koj... Lietuvoj yra 4 kaimai 
Paryžiaus vardu.

— Stipriausi nuodai vadina- 
, si adenija ir gaminami iš vie- 
' no Transvaly augančio auga

lo. Jie yra 5(XX) kartų stipres
ni už strichninų.

— Po pasaulinio karo dau
giau ir daugiau išaiškinama 
kariavusių šalių paslapčių bei 
gudrybių. Jų skaičiun įeina ir 
padarymas ant Bukinghamo 
rūmų (anglų karaliaus rezide
ncija) dirbtino ežero, vos pn- 

i sės colio gilumo, tikslu sūkiai-v 
> dinti vokiečių lakūnus, kurie, t 
1 žinoma, žinojo, kad netoli rū- *

VENETIAN MONUMENT CO, INC. GRABORIAI:
Udirbėjal aukštesnės Htttes Paminklų 

lr Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------ o
Suvtri 50 metų prityrimo

------ o---- —
Pirkite tiesiai tt dirbtuvės lr 

taupykite pinigus
o - —

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

H

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsi Saukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Teh OANal 2616 arba 261S

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, Dl.
Tel. CICERO 5027

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue . 
Chicago, III.

Visi Telefonai:

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroc 8377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už >25.00 lr aukščiau 

Modernlika koplyčia dykai.
688 U. IStli St. Tel. CANai 8174

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Dlinois
Phone Cicero 2109

/

čia nupiešk ____ '________________ > mų yra nedidelis ežeras. Dar
. didesnio suklaidini m o tikslui,1 
1 buvęs ežeras tapo visiškai nu- 
1 sausintas ir apstatytas name- 
I liais. Anglų gudrybės, čia 
daug kų padėjo ir tik jų dėka 
Bukinghamo rūmai išliko svei-' 
ki

— Anglija yra kraštas, kur f

Gerb. -Draugo” administracijai:
Slunčl-u t.................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas

“KATALIKU TIKYBA”.
I tomų — TIKIU. Kaina >1.00; apdaryta >1.35
II tomą — JĖ-ZUS KRISTUS Kaina vi.50; apdaryta >1.90 
UI tomų — fiV. DVASIA. Kaina >1.00; apdaryta >1.36.

arba: ,
Siunčiu >2.80, kad atslų^tumėte he aptaisų.
Siunčiu >3.66. kad atstųatumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Būčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.
Vardas, Pavardė ............................ ...................................................................

Adresks .................................................................................strect

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard 6208—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą 

tuo pačiu vardu)

Tel. CICERO 204

SYREVVICZE
GRABORIUS

LaidotuvSms pilnas patarnarlmss 
galimas už 835.00 

KOPLYČIA DYKAI /
1344 S. 50th Avė., Cicero, IUt
--------------------------- --------------Z.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4130

Tel. LAFayettc 867S

J. L Jule V :Č OS

Patarnauja C h tra
toje ir apyltnklja.

Didelė Iv
Koplyčia dykai

i



R T> Mironfc, ragp. 7 d., 193

SOCIALISTŲ KONCERTO 
NEPRIDĖSI PRIE PRA

ĖJUSIŲ METU LIE
TUVIŲ DIENOS

bo kol nekviestuosius prašali
no iš sėdynių arba privertu 
nusipirkti ženklelius, kad nie
kas nebaderiuotų.

Programa puvo ilga ir vieto
mis nuobodi

Daug dirbę, didžiausių pa
stangų dėję, daug gavę mora
linės paramos iš pačios pasau
linės parodos administracijos,
Chicagos socialistai galop tu
rėjo pasirodyti praėjusį sek
madienį pasaulinėj paradoj >
Court of States aikštėje.

Šeštą valandų vakaro atro
dė, kati tas socialistų koncer
tas bus pasiekęs didžiausio 
flap’o. Žmonių rezervuotose 
vietose sėdėjo vos grupelė — 
apie trejetų - ketvertų šimtų.

Atm uša vus — publikos 

*Mft~UgCjO
Septintų valandų pro pieti

nius Oourt of States vartus 
prasidėjo maršas, vedamas 
pasaulinės parodos beno. Iš 
viso to “šturmo”, koks, sakė, 
maršuos į socialistų dienų,- ma- 
ršavo tik Ciceros kareivių dr- 
gija, apie tuzinas lietuvių le- 
gijonierių, legijonierkų, viena 
SLA kuopa ir būrys vaikų, ly
dimų beno “Lietuva”. Be
nams padarius triukšmų, iš vi
sų kampų pasipylė žmonės pa
žiūrėti kas čia do dyvai ir puo j ji jam yra svetima ir nežino
te prie sėdynių “Ašeriai” ir ma.
legijonieriai turėjo daug dar-! Juokingiausias buvo “atvai

zdavimas” lietuvių, kaip jie 
išrodė prieš 30 metų atvykę

Pennsylvania mainas ir Chi
cagos 8takjardus, kaip svetim
tautis anaunceris perstatė. Me 
rgaitės skrybėliuotos, pasipū-

ma. Buvo uolf “Draugo” ir 
'flfevų Marijonų rėmėja. Pri
klausė prie daugelio draugijų, 
jose veikė ir rėmė, kiek .galė
dama; Laidotuvėmis rūpinosi 
grab. S. Skudas.

7:30 vai. Jurgelionis atidarė jtu8iom dresėm; vyrai senoviš-

programų. Po Amerikos ir Lie
tuvos himnų pakvietė kalbėti 
mūsų gerus frentus, kaip jis 
sakė, pulk. Houghteling, kon
sulų Kalvaitį ir Grigaitį. Pa
starasis labai skundėsi prie
šais, kurie “kenkę” jų paren
gimui. Mažytė orkestrą, veda
ma Bijansko, nuobodžiai su
grojo nenugirdau kokio ten 
lietuvio komp. kurinį, ir vė
liau toji pati orkestrą, veda
ma Steponavičiaus Karnavi- 
Čiaus Rapsodiją. Gražiausias 
pirmos programos dalies nu
meris buvo — dain. B. Dran- 
gelienė (Miss Barbara Dar- 
lys). Ji dviem atvejais tikrai 
gražiai dainavo.

Antroj programos daly bu
vo “vaizduota” lietuvių paža
ngos dvasia. Čia išvesta ant 
scenos Jurgelionio karalaitė, 
jos palydovės ir prasidėjo jau 
nų mergaičių šokiai, kuriuose 
tik retkarčiais pro Suktinį ir 
Noriu miego pasirodydavo lie
tuviškoji dvasia. Aišku rusas 
instruktorius nei negalėjo lie
tuviškos dvasios parodyti, nes

kais frakais, skrybėlėm. Jei 
ne lietuviškos dainos, niekas 
nebūtų ginčijęs, kad tai ne ko- 
lonijalių (VVashingtono) laikų 
vaizdas. Ir elgesys jų dvel
kė “jaunosios” Amerikos die
nų dvasia. Dainavimas (tai bu 
vo Birutės ir Pirmyn chorai) 
toks buvo prastas, matyt be 
praktikos, kad vietomis jokiu 
būdu dirigentas Steponavičius 
negalėjo jo suderinti su orkes 
tra.
“Neapleisk Aukščiausias”...
Socialistai, visi atžagarei

viai sakosi netikį į Dievą; žmo 
gus pas juos — beždžionės a- 
nūkas. Tačiau į savo koncer
tų įdėjo ir kun. Maculevičiaus 
(Maironio) nemirtinų “Kur 
bėga Šešupė”. “Neapleisk Au
kščiausias mūsų... maloningas 
ir galingas per visas gady
nes”... šaukė birutiečiai ir pi- 
rmyniečiai visa gerkle, tačiau 
tas jų šauksmas nedarė didin
go įspūdžio.

Antrojoj programos dalyje 
žiūrovų akis patraukė tik ma
žų mergaičių kūno kultūros 
demonstravimas.

Žodžiu, eociuiistų suruoštas 
koncertas, nežiūrint kaip jj 
Jurgelionis, Kalvaitis, Grigai-; 
tis pūtė,'palyginus su pernyk
šte Lietuvių Diena, visais at
žvilgiais buvo liliputiškas. Ki
taip ir negalėjo būti. Rap.

Zecerio priedas. Lietuvių 
Dienoj Harlem aerodrome bu
vo daugiau automobilių negu 
Jurgelionio kermošiuje pubh- 
kos.

-> t v jt •5 4 r ■ ■ ,
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Visi aštuoniolikiečiai su au 
tolnobiliais ir trokais prašomi 
suvažiuoti penktadienį, rugjfiū 
čio 10 d., 7 vai. vakare prie 
bažnyčios. Iš čia važiuosime į 
kitas kolonijas garsindami mū 
sų piknikų, kuris įvyks rug
pjūčio 12 d., Vytauto darže.

Dievo Apvaizdos parap. pik
nike bus visokių įvairenybių 
virvės traukimas, čigonės, ba
landžiu pietūs. Užkandžio pra
šomi nesivežti, nes pikpike šei 
mininkės visko turės.

Širdingai dėkojama tiems, 
kurie kokiu nors bučįū .prisi
dėjo prie vakaro ir dovanų. 
Apkų suteikė apt. Rakštis, Pe
trauskas bakery, Mileckienė, 
A. GrikŠienė, M. Šaltimier-ienė, 
L. Abromaitienė, Slausgalvie- 
nė, Ludienė, Mikaitienė, Va- 
luckiai, Butkai, M. Kavaliū
naitė, O. Augaitė, K. Vickiū- 
tė, A. Šalčius, T. Stušinskie- 
nė, O. Zdnnevičifltė, M. Jau- 
monaitė, Radavičienė, U. Ju
cienė, Vidmontienė, Skudai, 
Šmitai, V. Lukošienė, (a. a. 
O. Buividienė). Visiems taria
me ačiū.

Rengimo komisija
O. Pužauskaite,
S. Vištartaitė

ir kas jau nuveikta niūsų me
tiniam išvažiavimui, rugpiūčio 
19 d., Marąuette Parke.

Valdyba

Bridgeport. — Moterų Sų 
jungos 1 kuopos mėnesinis su 
sirinkimas bus antradienio va 
kare, rugp. 7 d, 8 vai. vak., 
Šv. Jurgio parap. mokyklos 
kambaryje. Visos narės labai 
prašomos ateiti. Turime keletu 
svarbių dalykų aptarti.

Valdyba

Pranešimai

Bridgeport. — Dr-jos Palai
mintos Lietuvos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 8 d., 8 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių audi
torijoj. Nariai malonėkite lai
ku atvykti, nes yra daug rei
kalų svarstymui. Valdyba

Sveiki. į partiją, bet ir valstybės iždą.
Sakoma, kad Čikagos cicilis- Neseniai Stalino komisarai iš

tų vakarui karalaitės rinkimo 
džiurėj buvo net trys advoka
tai. Kiti advokatai teismuose 
visokias bylas veda, o mūsiš
kiai cicilistų “uziurose” sėdi.

Reikšdamas užuojautos toms 
“gražuolėms”, kurios nepate
ko į Jurgelionio karalaites, 
siūlau kitų kartų reikalauti, 
kad karalaitė būtų renkama ne 
džiurės, bet publikos. Tada

valstybės iždo į savo kišemus 
“įvalė” 30 milijonų rublių. 
Kaltininkai esą ieškomi išal-

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

Liepos 27 d. automobiliaus

naitis ir užsisakė pietums kiau 
karalaitė būtų išrinkta tikrai žinių. Vaiteriui ūtnešus, pra- 
No. A — iš stuomens ir lie- mušęs kiaušinį Landžis šaukia
mens.

Mano, amžinų atilsį, mamy
tė pasakodavo, kad seniau Lie

Rugpiūčio 9 d., L. Vyčių 4 
kuopos sus-mas savam club- 
roome. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti.

Rugpiūčio 10 d., Šv. Vardo 
draugijos mėnesinis sus- mas 
bus laikomas senoje svetainė
je. •

Sunkiai serga Budreckis. 
Jau antri metai, kaip guli ant 
patalo. Dabar susirgo Jaku- 
bonienė, Mockienė (suparali- 
žuota).

Rugpiūčio 4 d. buvo Pužau- 
skaitės gimtuvės. Susirinkę 
daug josios draugų ir draugių 
palinkėjo sveikatos. Svečių ta
rpe matėsi L. Vyčių Chic. ap- 
skr. pirm. J. Poška ir Aleksis 
iš Waterbury, Conn.

„m Balandėlis

kusių darbininkų tarpe. Žino-į buvo sunkiai sužeista Ona 
ma, kai desėtkai nekaltųjų bus ( Buividienė. Nuvežus į Šv. Lu- 
šaudoma, tikrieji vagys ra- ko ligoninę, nelaimingoji šeš- 
miai sau baliavos ir tostus už tadienį, liepos 28 d. vakare 
pasaulio proletarijatų gers. persiskyrė su šiuo pasauliu.

------------ Pašarvota buvo pas grab. Sku-
f Džiano Dišės restoranų a , dą. Per visas dienas žmonės 

nų dienų užėjo I^andžis Bly- budėjo prie karsto, meldėsi.
Rugpiūčio 1 d. įvyko iškil

mingos laidotuvės. Į bažnyčių

ir sako:
— Sei ju,

lydėjo kleb. kun. Ig. Albavi- 
jčius, kun. Vaitukaitis ir kun. 

kokius tu man 1 Gasinnas, taip pat tretininkės,
kiaušinius atnešei. Žiūrėk vie-1 Apaštalystės Maldos, Šv. Kaz.

Town of Lake. — Šv. Pran
ciškaus Rėmėjų 3 skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šiandie, rugp. 7 d., 7:30 vai. 
vak., mokyklos kambary. Na
rės prašomos skaitlingai susi
rinkti. Turime ruoštis prie iš
važiavimo, kuris įvyks rugp. 
26 d., Marąuette parke.

Raštininkė

West Side. — Šv. Kazimie
ro Akad. Rėm. 10 skyriaus su
sirinkimas įvyks rugp. 7 d., 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kambary. 
Širdingai prašome visas nares 
atsilankyti, nes bus labai sva
rbus susirinkimas.

M. DobrovaJskienė, pirm.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos priešpiknikinis 
susirinkimas (ekstra) įvyks 

; trečiadienio vakare, rugpiūčio 
8 d., 7:30 vai., Šv. Kazimiero 
Akademijoj. Visi A. R D. sky

Liepos 31 d. pripuola mūsų 
gerb. klebono vardinės, tat 
surengta pagąrbtuvės. Prisiri- riai prašomi dalyvauti su pil-
nko pilnutėlė salė parapijonų 
Vakaro vedėja buvo O. Pužau- 
skaitė, Sodalicijos pirm., nes 
vakarų rengė Nekalto Prasi
dėjimo Sodalicija.

Po vakarienės prasidėjo pro 
gruma. Kalbėjo V. Lukošienė, 
kuti. klebonų sveįkrūo AmŽ.
Itažančians vaidu, Rakštienėr*-
sveikino Dievo Apvaizdos jau
nųjų moterų vardu, Šv. Vardo
draugijos pirm. F. Tautkus, j 
parapijos veikėjas F. Valuc- 
kas, Rakštis, kun. Vaitkevi
čius, kun. Gasiūnas, L. Vyčių^ 
4 kp. vice pirin. Labanauskas, 
atvykęs iš Conn. valstybės A- 
leksis. Kitų programos dalį iš
pildė: K. Sabonis, L. Sabonie-.

nais raportais, kas veikiama
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mergaitė sulaukdavo 18-20 m. 
amžiaus, tai tėvas per mėsie-i 
dų, įsisodinęs į roges, važiuo
davo per kaimus ir šaukdavo: 
“prinokus! prinokus!” Vaiki
nai “tavorų” pažiūrėdavo ir, 
jei kuriam patikdavo, prasi
dėdavo piršlybos, derybos.

Mūsų laikais irgi panašia! 
daroma. Priklodui, Čikacros e»- 

cilistai kas met surengia ka
ralaičių rinkimus, į kuriuos 
motinos savo prinokusias du
kteris leidžia save publikai iš- 
sistatyti; jos pačios turi pasi
sakyti savo vardų, pavardę ir 
kiek turi metų. AStuoniolikl- 
nės, kad ir nenoromis, visgi 
metus pasisako, ale labiau pri
nokusios arba pameluoja, arba 
visai savo amželį nuslepia.

vėliavomis. Atlydėjus į bažny-
— Labai atsiprašau tams- į čių, po ekzekvijų, Mišias šv. 

tos, nieko nepadarysi, — atsa-iprie Šv. Onos altoriaus laikė
ko jam veiteris.

— Pasaulis dabar visiškai
sugedęs. Nuo jo užsikrėtė ir 
vištos ir dėl to pradėjo pas
mirdusius ir su viščiukais 
kiaušinius dėti.

Rasiejaus £imto nuošimčių 
bolševikai ne tik valo savo

Kimi sykį gatve. Prie vie
nų namų .stovi Vincė Kukšie- 
nė ir kalbasi su savo kaimin- 
ka Elena Riebanose. Pareina 
iš mokyklos Kukšienės vaikas 
ir sako:

— Mama, ką ąš noriu pasa
kyti. Kodėl mūsų tėvelis toks 
funny. Kai ru mama kalba, 
tai jis tamstelę vadina sena 
boba. O kai kalba su ponia 
Elena Riebanose, tai jų visa
dos gražiai vadina — mano 
mažytė pupytė.

kun. Švarlis, prie Nekalto Pra 
Ridėjimo P. Š. altoriaus kun. 
Vaitkevičius, prie Širdies Jė
zaus altoriaus kun. Vaitukai
tis, prie Sv. Juozapo kun. Ga
siūnas, prie didžiojo altoriaus 
knn. Albavičios. Po šv. Mišių 
kun. Vaitukaitis pasakė gra
žų pamokslų, apibudindamas 
velionės gyvenimų ir veikimų.
Į kapus lydėjo daugybė žmo
nių. Kapuose pamokslų pasa-J 
kė kun. AlbavičiuR. Velionė j 
nuliūdime paliko vyrų StanTs 
lovą, du sūnus Stanislovą ir i 
Antanų, dvi dukteris Onų fr 
Sofiją, seserį Barborą Kaspa-1 
rienę, gyv. Combola, Pa., kuri 
taip pat buvo atvykus į laido
tuves ir daug pažįstamų. Ji
buvo visų mylima ir gerbia-ji

I^hanauskas su savo akordi- 
nu gražiai pagrojo.

Dovanas nuo visų parapijo
nų įteikė Algirdas ir Angelą 
Česnavičiai; įteikta trys dova
nos. O. Pužauskaite įteikė dvi 
dovanas nuo sodai iečių. Vaka
ras gražiai praleistas.

■ s. n * < . • ■ -

Gerkit ir Reikalaukit
—

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMI ULINES PASKOLAS 

DUODAME ĮSTAIGOMS 

remiamiem jų RKKORIH

HAISTED EKCHANGE 
HATIŪHAl BANK

Halsted St. ir IMS Plį
\»r,* FKI*KRM 

I INMf'm.V'fe KORPORACIJOM

TOLIMA VIEŠNIA

Į Lietuvių Dienų tTarTem ae
rodrome suvažiavo lietuvių iš 
visų Amerikos kraštų ir net 
Kanados. Aleksandra Palins- 
kienė su sūnum Adolfu atvy
ko iš Omaha, Nebr. ir ta pa
čia proga aplankė “Draugo'* 
redakciją. Viešnia pasakoju 
kad chicagiečiams pažįstamas 
••kun. J. Junevičius, Omabos 
liet. parap. klebonas, uoliai 
darbuojasi* lietuvių gerovei.

ATVYKO APSIGYVENTI

Šiomis dienomis iš Scran- 
ton, Pa. atvyko Chicagon ap
sigyventi p. Kalinauskas, ži
nomas L. R. K. S. A. veikė
jas.

Radijo klausytojai šiandie 
7 vai. vakare turės malonumo 
pasiklausyti per radijo iš sto
ties WGĘS, 1360 kilocykles

IŠVYKO PAS ADMIROLĄ 
i BYRD
j LITTLE, AMERICA, Pietų 
‘ ašigalis, rugp. 6. — Susisieki
mas per radijų atnaujintas su 
admirolu Byrd, kurs yra už 
123 mylių pietų link ir'keturi 
mėnesiai betirinėjųs oro stovį.

Atnaujinus susisiekimų, ke
turi vyrai ir vėl leidosi kelio
nėn su traktorių, kad pasiekti 

Nesenai norėta
gražių dainų. Programų leis 
savo lėšomis ir pastangomis |Adm. Byrdų 
Peoples rakandų išdirbystės! pasiekti jo būklę, bet paklysta 

npr šnipo-n niium. Visi nukai-kompanijos krautuvės, kaip sniego pūgų.
kas antradienio vakarų. Daly- 5ioti ženklai buvo sniego už
jaus keletas pasižymėjusių pustyti.
dainininkų. Bus rinktinės mu-! kartų pasiimta daug ga

zolino ir keliems mėnesiamszikos, kalbų ir svarbių prane
šimų. Rap.

PLATINAMI TIKIETAI
“Draugo” Labor Day pik 

niko tikietų platinimas jau, 

prasidėjo. Visose kolonijose 
eina didelės lenktynės. I)atT~ 
ginusiai išplatinęs gaus gra
žių dovanų. Norintieji pasida
rbuoti katalikiškam dienraš
čiui, kviečiami į talkų. Rap.

maisto ir tikimasi rasti admi
rolų.

Paieškau pagelbininko dže 
nitoriaus ant 3 savaičių. Turi 

1 būti unistas. Matykite
A. SAVICKĄ 

19 N. Latrobe Avė.
Chicago, Illinois

Mutual LiquorCo.

Cigarų — Saldainių Krautuvė 
— Soda Fountain ir tt.

arti parko, mokyklos lr dirbtuvių. 
Nė jokios kompetfeljoa — buvo ve
dama. vieno asmens per daugel) me
ta). Užtikrinta daugiau negu tik ge
rą pragyvenimą. Renda pigi, au 4 
kambarių fletu lr varnu $750 nuper
ka viską. Mmokėjlmals Jėl taip rei
kalaus. Geriausias fr saugiausias pir
kinys.
3816 Armitage arti Avers avė.

PAGEIDAUJU PUSININKO
dėl bučernės ir grosemės. 

Turi būti lietuvis.
2125 W. 24th Street

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 080S

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiraiykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

ALEK ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
(Seniausias Lietuvis

Moveris Chicagoje
7100 80. TAI,MAN RT. 

7120 80. ROCKWF,I,I, RT. 
TeJ. REPuMIc 5OM-8O81
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. PonaRnn-
tfts M. R. $7.00

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
vakarafs « Iki 9 

Telefonas CANnl 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublic »«OO

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studlo su Hol- 
lywood šviesomis.

420 WEST #Sr<1 RT. 
F.ngtcvvfMMl 58 tb—5SH3

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

CHieago. iii.

Katrie perkate anglis IS 
draiverių, siųskite Juos } 
CRANK COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
Plnfgų.

POFIKRLO4AM Ir PF.NTVOJAM

Atliekame visus namų dabtnfmo 
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1914 m. popieros rolė — 5c.

4O8F.PH AVGA1T1S 
1808 8. ftOth Avė. Cicero, III. 

Tel. Lafayette 471#

b


