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LIETUVA IR SOVIETAI MINI DRAU
GINGUMO SUKAKTUVES

Maskvoje pažymėta, kad Lietu
va yra taikos saugotoja

KAUNAS, liepos 14. — Lie 
tavos 15-os metų draugingu
mo su sovietų Rusija sukak
tuvės vakar čia ir Maskvoje 
buvo minimos.

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Juozas Tūbelis, kalbė
damas j sovietų diplomati
nius atstovus surengtam pokv 
ly, pareiškė, kad draugingu
mų tarp abiejų kraštų gali

ma vadinti tradiciniu. Jis reiš 
kė vilties, kad Maskva turės 
pasisekimo sudaryti ir palai
kyti kolektivę taikų rytinėje 
Europoje ir kitur.

Tos rūšies pokyly Maskvo
je sovietų užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas kalbėda 
mas tarp kitko pareiškė, kad 

įLietuva yra priešakinė sargy
ba rytinės Europos taikai.

SUŽEISTAS AUSTRUOS KANCLERIS 
AUTO KATASTROFOJE

VIENA, Austrija, liepos 14. , 
— Nelaimė patiko Austrijos Į 
kanclerį ir jo šeimų. Važiuo 
jant automobiliu ištiko Ratas 
trofa. Kancleris K. Schusch- 
nigg ir jo 9 metų amž. sūnus

MAŽOJI SANTARVĖ 
{SPĖJA AUSTRIJĄ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 14. — Pirmiau “mažo- 

sunkiai sužeisti, o kanclerio sjog santarvės’’ — Jugoslavi- 
žmona vietoje žuvo. Nelaimė jog, Rumunijos ir Čekoslova- 
jvvko sugedus automobilio kijos, vardu visados kalbėda- 
vairavimo prietaisui.

Ministerių kabinetas nus
prendė, kad kanclerio vietų 
užimtų vicekancleris princas 
Ernst von Starliembergas.
Numatomos vyriausybėje at
mainos. ' j' - f

HITLERININKAI KĖSINA
SI UŽIMTI GDYNIĄ

vo Čekoslovakijos užs. reika-
r * a

lų ministeris Benes. Dabar šių 
valstybių vardu prabilo Ru
munijos užs. reikalų ministe
ris Titulescu.

Jis skelbia įspėjimų Austri
jai, kad ji nieku būdu neat
gaivintų Hapsburgų dinasti
jos. Girdi, kaip tik princas 
Otto grįžtų Austrijon, “ma
žoji santarvė” tuojau paskelb 
tų mobilizacijų ir tas reikštų 
karų.

Jei min. Titulescu pa va-
VARŠUVA, liepos 14. —

Buvęs lenkų kariuomenės vy
riausias vadas ir buvęs pre- i dU(>ja ministerį Benešą, tas
mjeras gen. Sikorskis paskel
bė įspėjimų Lenkijos vyriau-

reiškia, kad “mažoji santar
vė” jau neturi reikalingo vie

sybei, kad Vokietija planuo- ningumo. Min. Titulescu pas- 
ja užimti Pomeranijų (Pomo- kelbė Austrijai įspėjimų pasi-
rze) ir vienatinį lenkų karo taręs ne su min. Benesu, bet su
uostą Gdynių. Kad tas neįvy- Jugoslavijos regentu princu 
ktų, sako gen. Sikorskis, Len- Paulium. Nesant vieningumo, 
rija turi didinti karo laivynų.; skelbiami įspėjimai yra tuš-

Gen. Sikorskis yra priešpil, c’as dalykas, 
sudskininkas. Iki šio laiko jis
gyvena nuošaliai, kadangi 
maršalo Pilsudskio laikais 
jam buvo uždrausta kištis į 
vnlaus reikalus.

GROBĖJO ŽMONA 
APKALTINTA

TACOMA, Wash., liepos 14. 
— Vaikiuko G. Weyerliaeuser 
grobėjo Walcy žmona Marga - 
ret Walcy teismo pripažinta 
kalta. Jų laukia kalėjimas.

RŪBŲ VALYMO KAINA

PALEISTAS LENKŲ 
SEIMAS

(Acme Photo.')
Nereikia nei ežero. — Vasarnamis Perkiometi creak, netoli Pliiladelpliia, kur 

šiomis dienomis ištiko didelis potvinvs. Vasarotojams nereikia nei ežero. Visur 
vanduo, vanduo. Tas potvinvs, persimetęs į Pennsylvania, Ne\v Yorko valstybėj 
nuostolių padarė $25,000,000.

ETIOPIJOS IMPERATO-' U.S. PRIPAŽĮSTA TAIKOS ITALIJA NEPERŽENGUS
RIUS PASLEPIA 

BRANGYBES

ŠTAI, KAS DAROSI 
MEKSIKOJ

PUOLAMI IR KANKINAMI 
NEKALTI KATALIKAI

NAUJAS VYSKUPAS 
AMERIKAI

MEN1CO CITY, liepos 13. 
— Generolo- Acosta persona
liu parėdymu birželio mėne
sio pradžioje Atlixco mieste- 

WASHINGTON, liepos 13. b’, Bueblu valstybėje, karinin 
— Žiniomis iš Vatikano, Šv- jkas 15 amžiaus
entasis Tėvas Popiežius Pi- 'lernandezų ir, jam gra- 
jus XI vyskupu paskyrė mindamas ginklu, privertė jį, 
mons. G. L. Leecb iš Potts- ka<1 iis nuneštų nemažų kiekį 
ville, Pa. Jis bus Harrisburgo (amunicijos į pirklio Martino 
vyskupui P. R. McDevittui Dorado namus Puebla mie- 
pagelbininku. >ste- Tai padarius, kareivių

I -T . , . kuopa tuojau apspito pirklio
Naujas vyskupas yra gi- namus> jsiyeržė į yidų ir ten

Į męs ey, a., ir m. rado pristatytų amunicijų.
i į ventintas kunigu. Pirklys suimtas už tariamų

amunicijos pardavinėjimų. Rv
KIEK KAŠTUOJA PRAGY-,Wum.tu°suhnt*<iar ,iu

VPNIMA2 IIPTIlVniF katalikų kunigai, kurie neva 
ILnlInflu LIlIUVUJL pirkę amunicijos pas Dorado,

---------- vienas gydytojas ir dešimts
KAUNAS. — Lyginant su kitų katalikų.

kitais kraštais, Lietuvoje pra Per tris paras kareivinėse 
gyvenimas yra gana nebran- buvo kankinami minėtas val
gus. Žinoma, kaimuose jis y- kinas ir pirklys. Paskiau pa
ra pigesnis, o didesniuose leisti sužaloti. BeK prieš tai 
miestuose brangesnis. Apakai kareiviai suklastojo pirklio 
črttojanmr -k&d'šių metų ba-(“išpažinimų,”-kad būk jis 
landžio mėn. vienam suaugu- pardavinėjęs amunicijų kutii- 
siam žmogui Lietuvoje pra- gams ir kitiems asmenims, 
gyvenimas vidutiniškai kaš- Vjsas rpika|a, nnkrpip|a8tnvn li+iia Pnr monooi zltr.. 1 . ....

KELLOGGO BRIANDO 
* • PAKTO

PAKTį GYVU
--- . ------------------- _

\VA»SHINGT()N, liepos 13. 
— Kadangi Europoje ir Amo 
rikoje buvo plačiai paskelbta, ROMA, liepos 14. — Itali-

liepos 13. — Žiniomis iš Ad- kad Amerika paneigusi Kel- -ios vyriausybė paskelbė, kadit'av0 85 |itus Ppr mė„e8; ,|v, . ............
disAlaba, Etiopijos imperajnggo Briuudn taikos pukty, i-ii ni^u būdu neperšeugia- • ’ • ;te.»n,an ,r nukeatejusrej, na-

toriaus Haile Selassie įsakym. kurį yra pasirašusios 63 vai Kelloggo Briando taikos pak-
visosi karališkos brangenybės stybės, ir kad šis paktas jau to. Jei ji veikia prieš Etiopi- 
išvežamos kur tai į kalnus ir yra miręs, valstybės sekreto- U, tai, £ir<Jb tai da™ apsigi- 
paslepiamos, kad apsaugojus rius Hull paskelbė pareis-in,,no sumetimais, kadangi E-
tai visa nuo įsiveržusiųjų kimų, kuriuo tvirtina, kad ti°pi.ia jų puola. tuvoje, šiemet pragyvenimas

taip nėra, kaip sakoma. ' yra tik 65 procentai prieška-
Sekretorius pažymi, kad PLANUOJAMOS ITALAMS ™io pn^entao. Tam tik.

tas paktas yra tarptautinis, uAimrni mo rTIAM Irt ir r* aP8kaičiavimai rodo, kad 
iškilmingai pasirašytas, yra RuNutuIJUu tlIUl IJUJt Lietuvoje pragyvenimas kas'talikų 
savo galioje ir kiekvienos vai _______ met pinga.

ISTANBULAS, Turkija,

kraštan italų.
Nutarta paslėpti ir etiopie

čių bažnytines brangenybes, 
tarp kurių esama, kaip jie sa 
ko, Mozės gautos ant Sina
jaus kalno Dievo įsakymų len 
teles ir sandaros arka.

Šios brangenybės yra fiven 
tajam Axum mieste, netoli 
italų Eritrea kolonijos. Yra 
baimės, kad italai pirmiausia 
gali užimti šį miestų.

stytes šventa pareiga jo lai
kytis. Šis paktas yra pasau-

LONDONAS, liepos 13. — 
Kad sulaikius Italiją nuo ka

lio taikos instrumentas ir jo ro Etiopijoje, planuojama į 
reikšmingumas pasilieka ir to vaįrių n-,gįų koncesijos Itali- 
liau kaip buvęs.

Tai gi paktns nėra miręs,
kaip kas. norėtų aiškinti.

CHICAGOS POLITIKIE
RIAMS DŽIAUGSMAS

lejų žmonių šeima pragyve- Rprpnd- nepaliauti dirbug ikį
na už 90 litų, o penkių žmo- tip piktadBriaį bus nubausti, 
mų šeima pragyvena už 140 Bpt ar jift pulauks pan pri.
litų. Palyginant su prieska- klausančios bausmės, tai jau 
riniu, 1913 met. gyvenimu Lie kitap dalykas.

Tos rūšies įvykių dažnai 
pasitaiko Meksikoje, kada po
liciniai autoritetaii negauna 
progos rasti nusikaltusių ka

UŽMEZGĖ SANTYKIUS 
SU RUSIJA

MENULIO UŽTEMIMAS

Šiandien vakarų apie 10:00 
įvyks mėnulio užtemimas.

jai, žinoma, Etiopijos kaštais. PARYŽIUS, liepos 13. ,]Pj |ms, giedra, bus matoma, 
Anglija priešinga karui, ka Belgų ir sovietų ambasado-

VARŠUVA, liepos 13. — 
Lenkijos prezidentas Moscic- 
kis paleido seimų. Preziden
tas skirs naujus rinkimus 30 
dienų bėgiu, kaip nurodo pa
taisyta konstitucija.

Seiman rinkimai įvyks nau 
ja tvarka. Piliečiai negalės 
betarpiškai rinkti senatorių. 
Pats prezidentas skirs jų tre 
čiųjų dlalį. Žemesniųjų rūmų 
atstovai bus renkami genera-

---------- Įliu slaptu balsavimu penke-
Cbicagoj teismo keliu nūs- rių metų terminui.

tat y ta pastovi rūbų valymo ----------------------
(cleaning and pressing) kai- NEW YORK, liepos 13. — 
na — jei paimama iš namų ir,Si. Louis, Mo., arkivyskupas 
atgal pristatoma 90 centų rfl- J. J. Glennon išvyko Europon 
l>ų eilei, gi jei nusiunčiama ir laivu Berengaria. Aplankys 
atsiimama — 75c. Tas yra ma Angliją ir savo tėviškę Ai
žiausia kaina. rijoje.

daugi tas gali daug pakenkti riai čia pasikeitė laiškais. OŲinnilO PPAklPČlMA^ 
jos interesams ir T. Sųjun- Belgija pripažino sov. Rusi- uVAllOUO rnAnLollYlAO
gai ir sudrumsti taikų Euro- jos vyriausybę. Tuo būdu pir --------
poje. nių kartų tarp abiejų kraštų į Visos Dariaus-Girėno pa-

Anglijos vyriausybė pasi- užmezgiami diplomatiniai san minklo statymui rinkliavos, į-
kvietė Londonan T. Sųjungos tykiai. vykusios visame Cbicagos mie

------------------ ste, rinkėjos, tos rinkliavos
NACIŲ TEISMAS NUBAU- komiteto nariai ir visi, kurie

DĖ KUNIGĄ patarnavo savo automobi-
------------ į bais, be to buvusieji kolonijų

Dariaus-Girėno komiteto na
riai, prašomi susirinkti antra 
dienį, 16 d.-liepos, 7 vai. va- 
are prie “Margučio,” 6812 
S. AVestern ave., kur bus nu 
trauktas paveikslas ir įdėtas

Chicago majoras steigs nuo

MUSSOLINĮ PALYGINA 
SO DILLINGERIO

• • ilatine parodėle ir pramogų 1---------- • V- - „ generali sekretorių ir su juo.. i vietų buvusios pasaulines. pa-1 * 1 _ •
1 RBANA, III., liepos 13. j rodos srityje (Burnbnin pur- ' rsuieuzijos atstovu bus

Katalikų fundacijos Illinois ke). -{pasitarta, kokių koncesijų
universitete direktorius kun. j Legislatūros pravestas tam Etiopijoj pasiūlas Italijai,
dr. J. A. O’Brien palygina | tikslui bilius įsigaliojo begu-'Jei Italija ir toliau atkakliai1 BERLYNAS, liepos 14. — 
Italijos diktatorių Mussolinį' bernatoriaus parašo, kadangi ]ajkysis savo nusistatymo,1 Už tariamąjį pinigų šmugelia- 
su žudikais Dillingenu ir Nei laiku nepadėjo veto. j\ngrlija ir Prancūzija gal pa1 vinių iš Vokietijos nacių teis-
sonu, kadangi Mussolinis yra <lu°s visų Etiopiją Italijos mas nubaudė kalėjimu ir bau

protektoratan ir išnaudoji-1 da vienų kunigų vincentėnų. 
mni. ------------------

pasiryžęs ignoruoti taikų Ir raj 
žudyti žmones, kad gavus vir 
šų sprendžiant nesusipra
timus.

ŠILTINE SIAUČIA 
ROMOJE

ROMA, liepos 13. — Ofi
cialiai paskelbta, kad iki lie- 

Į pos m. 9 d. šiame mieste nuo i šiltinės mirė 133 asmenys. 
'Yra 1,992 sergantieji.

POLICIJA IEŠKO POROS 
ŽUDIKŲ

Ryšium su Ervin Lang nu
žudymu policija energingai ,
• W a t • V 1 • 1 r

MIRĖ ALFRED DREY- 
FUSAS

U. S. PREKYBA SU RUSIJA į visus laikraščius ir pamink 
lo atidengimo iškilmių istori-

WASHTNGTON, liepos 14. nen knygon.
PARYŽIUS, liepos 13. - I— Vargais negalais U. S. pa- V. JiėkiM,

ieško tariamų žudikų, Mrs. į Mirė pulk. Įeit. Alfredas įsirašė sutartį su sov. Rusija, Komiteto Sekretorius,
kiniečio Harry Jung. ' Dreyfusas, 75 m. amž., dėl kad pastaroji per metus šia-

------------------------------ Į kurio per ilgus metus Pran- me krašte pirks įvairių gami-
Arti New Lennox trauki-' elizijoje vyko atkakli kova. į nių už 30 milijonų dol. 

nys sudaužė automobilį. 1 as- 1894 m. jis buvo apkaltintas
muo žuvo, kitas sunkiai su-

ORAS

žeistos.

7 ——— CTTTCAGO TR APYTJNK.-
espionažu, nubaustas, ps-i Devyni asmenys žnvę pot- ftįan«iien giedra; maža tempe- 
skian tf'd.sintas. 'vym* Coloradp va'stvbėje. retu ros atmaina.

I
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Redaktoriui priima — nuo 4 vai. 11*1 t 
Skelbimų kalnoa prisiunčiamos parelkala
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrei Ina. 

Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunč.lama tam tiks
lui paito ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.
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DIENOS KLAUSIMAI

Su Clevelando ‘‘visuotinu suvažiavimu” 
taip ir buvtą kaip mes sakėme. Tai buvo ko
munistų kermošius pilnu to žodžio prasme. 
Nors*} suvažiavimų buvo kviesta ir nekomu- 
nistų organizacijos, tačiau dalyvavo beveik 
išimtinai komunistai. Tiesa, buvęs vienas ki
tas ir nekoniunistų draugijų atstovas, bet 
jiems komunistų šulai nedavė nė išsižioti. 
Dėl to “D-va” pastebi:

‘‘Net pačius sklokininkus ujo: tokį
Pruseikų nukaukė, nušvilpė, nedavė kal
bėti. Tai tau ir organizavimas ‘bendro 
fronto prieš karų ir fašizmų’ ”. 
Bekovodami prieš karų ir fašizmų, ko

munistai patys užsikrėtė karinga nuotaika 
ir anot “D-vos” reporterio:

“Pruseika ir jo keli pasekėjai jautėsi

Juodoji Karalystė, Kurių
Mussoiini Nori Užkariauti

Lietum Sutanas ir Laisves Paskola
Klaipėdos

‘ ‘ AMERIKA ’ ’ LIETUVOJE

Prieš kiek laiko, kada Lietuvų išsidras- 
kę rusai su vokiečiais alino, lietuvis, kuris 
norėjo savarankiškiau gyventi, būdavo pri
verstas dangintis į svetimas šalis, daugiau
sia į Amerikų.

Dabar į Amerikų durys beveik visai už-

(Pabaiga)
Kų matė keliautojai

James Bruee- buvo vienas 
anksčiausių ir žymiausių An
glijos keliautojų Afrikai išti
rti. Jisai yra parašęs knygų 
vardu “Travels to Discover

Įsigalėjus Vokietijoje kuri- valiu pripažinusi 
ngam hitlerizmui ir jam nu-1 kraštų Lietuvai.

"dūvo7”ir arklvs iš bado pa- ^1^ savo dėmesį pirmiau- Svarbiausias gi dulykus> kud 
dvėsė. ‘ slu » rytus’ daug ka*bttlna.ir j Vokietijos karas su Lietuva

Trečias vaizdelis. Minėtus' ra*soma al>le L*etuvai [ tikrai įtrauktų į jį ir kitas
amerikietis keliautojas turėjo . ai° i,av°jl‘1’ nes laas^ e. i valstybes. Pirmoj eilėj čia ne- 
pasisamdęs keletu abisiniečių ^U' ^\a. I,iUnas pun as, gulėtų būti abejingi Baltijos 
su arkliais. Buvo gavėnios lai- ku,ri V°kMH lttl tuo ,tttrpu yra kraštai (latviai, estai) ir Sov.
kas. Abisinieeini užlaikė pas- .P Rusija. Nes vokiečių puolimas

---------  ------------ -- ---------------- . . . . tuo tarpu neginkluotų. Del1
u .r i ,, vt ninku su didžiausiu uolumu' ,the Source of the Nile”. Nuo . ‘ . 'šitos priežasties kai kam at-

ir pasiaukojimu. Mito vien . . ........ a.., . . . . rodo, kad štai vokietiia ims
duona ir vandeniu, nors mėsa . T. . v.
, . . « k ... iv prarys Lietuvų.... Tačiau
buvo prieinama. Bet tie abi- ■ . . ... ~taip galvoti tegali tiktai zmo-

1762 metų jisai buvo Angli
jos konsulas Algerijoj. Pas
kui keliavo Tunise, Syrijoj, E- 
gipte, Raudonosios jūrės pa

į Lietuvų reikštų daugiau ar 
mažiau, kaip jų puolimas į 
Rytus bendrai; reiškia, po 
Lietuvos eitų eilė kitiems

simeciai meluodavo, sukdavo, kurįe ge,.aį neįsigilina | Šiems kraštams. O jau yra pri-
krantėse. Pagalios atsidūrė ^°g V0’ _.a,\° dabartinius Europos tarptau

tinius santykius, arba kuriem 
dėl baikštaus būdo nuolat vai-

...... . . . r su savo gyvuliais apseida-kaip imti ginklus į rankų ir stoti į ka- Abisimjon, kur suseke Mėly- -41,
• • i • iv* !'•  — V O KO UIla USltl.nojo N niaus pradžių. Kelionerų prieš tokius netolerantiškus gaivalus 

ir taip pat karingi jautėsi tie netoleran
tiški gaivalai, kad norėjo griebti ginklo 
prieš Pruseikų ir jo ‘sklokininkus’ ”.

pažintas dėsnis apie taikos ne 
dalumų; vadinasi, viepur taikų 
suardei, jį sujira ir kitur.

se išbuvo 12 metų. Kai sugrj-1 b,ar vlenaa vaizdelis. \ iena jinasi karo šmėklos. Mes, lie-1 Taigi visos taika suinteresuo-
žo Europon jį priėmė audien- amerikone, Abisinijos sostinėj- • • ------ — — -
eijon šventasis Tėvas ir ga- gyvenanti, turėjo ab.sinietį
rausia tų laikų prancūzų ga- bernų, kuriam be kitko reikėjo 

Sovietų Rusijos bolševikų komisarai, tai mtiufokas Buffon Anglijoj a- malkų priskaldyti. Amerikone 
nauja Rusijos buržuazija. Jie patys gyvena i bejjngaį buvo atsinešta i jo bandė pripratinti bernų mal- 
pertekliuje, kuomet visas kraštas skursta, j pranešimU8 Jo knyga tepa-kas supiaustvti tam tikro il-

tuviai, nesame ir neturime pa- tos valstybės dabar labai rū- 
siduoti baimės jausmui, nes' pinasi, kad niekur taika ne-
jis labai silpnina ir taip ne- būtų sugriauta; o tokių v 
didžiausias mūsų šalies pajė- stybių yra didelė daugum

badauja. Amerikos komunistai taip pat yra
darytos. Už tat Lietuvos jaunimo laikraštis «buritaMelui» nea> kaip ..D
“Pavasaris” rašo:

“Bet dabar atėjo metas tų visų ‘•‘Ame
riką’’, geriau sakant, tų Dievo rykščių 
mums, jauniesiems, visiškai atsikratyti, įbe
sti i šalį visokias padebesių svajones ir ryž
tis vyriškai savo lietuviškomis rankomis ir 1 
protu, pasitikint Apvaizdos palaima, ieškoti , 
savame krašte “Amerikos”. Tikrojoje Ame- I 
rlkoje kol kas tegu gyvena mūsų broliui, iš
eiviai, ir tegu neužmiršta jie Lietuvos, ka
daise, nelaisvės metais, juos vargo duonele 
išpenėjusios, dorai išauginusios ir su švie
sia viltimi, lyg kokių lietuviškų sėklų, pn-

va praneša:
“Kiti net geri komunistai atvažiavo į 

seimų gražiais automobiliais. Tokių tu
rim ir Clevelande: jie turi nuosavus pui
kiai išpuoštus namus, bankuose pinigų, 
ir brangius automobilius. Komunistauja 
tik todėl, kad daugiau nieko neišmano ar 
neturi kuo užsiimti, “jeigu kiltų nors 
pusiau revoliucija ir jų biedni draugai 
darbininkai nubalsuotų su jais pasfda- 
linti jų turtus, jie imtų rėkti: “Drau- 
guti, aš tik taip sau, aš ne komunistas, 
aš nenoriu dalintisI...”

Neseniai vienas žynius Sovie
tų Rusijos politikas pareiškė, 
kad vokiečių Nemuno perže-

po jo sugrįžimo Europon. At-į^^kų pečių. Ilgų laikų ameii- gįjygę jr pasiruošę juos aire- ngimas reikštų iššaukimų Sov.

gas. Iš kitos pusės, neturime 
būti žlibi, turime numatyti

♦
sirodė spaudoje po 17 metų ka<^ j°8 tiktų į jos šve- gręsiamus pavojus ir būti pa-

spausdinęs savo knygų jisai 
gyveno savo dvare Škotijoj. 
Bai. 26, 1794, jisai savo rū
muose ėjo trepais žemyn iš
lydėti vienų viešnių. Beeida
mas paslydo, krito galva že
myn ir mirė sekančių dienų.

konė kamavosi, bet abisinie 
tis laikėsi savo, piaustė ir Į 
skaldė malkas savotišku bū
du.

Šių faktų akyvaizdoj ne vie 
nas bus linkęs pasakyti: abi- 
s’niečio siela, kaip ir jo oda,

Toks tai galas buvo žmogaus, Į ^ra tamsi ir juoda, 
kurs 12 metų keliavo po lau
kinių tautų žemes ir kur iš
vengė tūkstančius pavojų.

Minėtoj knygoj James 5ru-

Žinoma minėti vaizdeliai 
neina abisiniečių kreditan. Bet 
nereikia skubintis mesti į 
juos akmenį. Ar ne vertėtų

Rusijai. Ir galima tikėti, kad 
taip ištikrųjų atsitiktų.

Taigi tiesioginis vokiečių 
ginkluotas puolimas Lietuvai 
negręsia. Bet dabar Europa 
gyvena ginkluotų taikų. To 
dėl tiktai tas gali jaustis sau
giai, kas yra stiprus, kas y- 

nienkas kariškas pajėgas; ta-ria gerai ginkluotas. Lietuva 
da vokiečiai galėtų pabandy- karo metu gali grėdai pasta
ri kokį, neva, vidaus sukili- tyti po ginklu apie 300,1)00 ge
mų suruošti, pernešdami sla- ros, pasiryžusios iki paskuti-

niti. Atrodo, kad šiuo tikru 
keliu mūsų tauta ir eina.

Atviras karas su Vokietija 
Lietuvai dabar negręsia. Vo
kiečiai tuojau galėtų kėsintis 
į Lietuvos žemes tiktai tuo 
atveju jeigu Lietuva viduje 
būtų pakrikusi ir turėtų visai

s&alni pabėrusios”.
Kitoje vietoje tas pats laikraštis taip munistai, apmokami Sovietų Rusijos agen- 

aako: tai, dirba už komunizmų materialiniais su-
“Iš kur toji pagalba bus, taip pat mato- 1 metimais, o kiti juos seka dėl savo nepapras-

ŽLnoma, kad taip butų. Klaidintojai ko-
ce aprašo be kitko šitokį nuo-j šia proga pažvelgti į save irjpta per Nemunų tam sukili-1 nių jų savo laisvę ginti, ka- 
tikį Abisinijoj. Netoli nuo ar nerasime panašumų į abi- niui paramų. Kaž kas pana- riuomenės. Su šitokia pajėga

me. Žiūrėk, švystelėja traukinio palangėse 
jau ir linksmesnių vaizdų: štai gražūs lau
kai; lenai — gražios trobos; štai sveiki kaip 
niūrai, saulės įdegti, artojai plėšia net su- 
ketvertu nuo amžių mūsų tėvų ir senelių 
nejudintus dirvonus, kuriuose po metų kitų 
liūliuos kaip meldas gražus javas... Darbas 
jau pradėta kurti lietuviškųjų “Ameriką”.

Trumpai sakant, du gyveniniai dabar 
susidūrę mūsų krašte: snaudulio gyvenimas, 
kurs pilnas svajonių apie keptų karvelių 
svetimas “Amerikaa”, ima jau tirpti; pa
mažėl pradeda užsinešti giedro ir apčiuojt'a- 
mo darbo gyvenimas, kurs ieško *‘ Ameri
kos” savame krašte. Jauti žmogus, kad gie
dras pasiryžimas, darbas ir tvarka pagaliau 
visiškai baigs nugalėti mūsų tėvynėje tin
gumų ir pai rimų, — kad mes savybėje atra
sime “Amerikų”

Tik daugiau dar reikia pasiryžimo, dau
giau kūrybingumo ir ištvermės. Turime taip 
pamilti savo gimtąją žemę maitintejė'.ę. kad 

kiekvienas kąsnelis būtų rūpestingiau
siai išpurenamas, grynu grūdu sėjamas. ir
gražių vaisių duonas. lJarbas, tik nuolat kris į 
derba* gali mu ns “Amerikų” sukurti, ne 
pinigai ir ne gražūs pamokslėliai apie pade
besių svajones. Prisiminę savo senelių ir sen
tėvių darbingumų, kada jie keldavo su, pir- 
■Mnsiais gaižiais ir viskų patys savo ran
komis, be jokių inašiMų, rūpestingiausiai spė
davo apdirbti, kinkykime savo jau tarimų 
Mokslą, kinkykime jau turimas mašinas Lie
tuvos žemei pavidalinti: kad ji neštų šimte- 
rinpų g)čių ir sparčiau skintų tėvynei ge
rovės kelių, tai’ant su Jakštu: “Dirvą nnu- 
ją Dievas dumia... Eime pūrint žemę ju >dų . j

Axumo, senovės Abisinijos so 
stinės, jisai matė, kaip trys 
vyrai pasiguldė karvę ir iš 
pasturgalio piovėsi mėsos ir

simecius.

to tamsumo. , -.
Clevelando komunistų suvažiavimas dar mėsų tuoj valgė.

kartų įrodė, ko siekia bolševizmo agentai 
Amerikoj.

' pasiekęs Abisiniją 1813 me
tais. Jisai dar baisesnį papro
tį aprašo. Hallengų genties 

DULR pirmininkas p. R. Skipitis, išva- i ^arPe» raao Durckliardt, yra

FRIMINIMAS DULR VADOVYBEI

Pirmiausia dėl abisiniečio vo ruošiama, kaip tai parodė 
pabėgimo iš ligoninės. Abisi- garsioji Klaipėdos liitlerinin-

šaus Klaipėdos krašte ir bu- tenka rimtai skaitytis, kad ir

Kitas Anglijos keliautojas kai kurie mūsiškiai elgiasi pa 
Jolin Lewis Burckliardt buvo

didesnei valstybei. Taigi ne
tenka jau mums aimanuoti, 

nietis pabėgo ir pasislėpė. O kų byla. Kaip žinome iš šito kad mūsų tauta maža, jos 
kaip pas mus atsitinka? Kaip ruošimo, dėka Lietuvos vy- jėgos menkos. Ištikus karui, 

riausybės budrumui, išėjo ti- o į jį būtų įveltos ir kitos 
sinaudoję sava Šv. Kryžiaus ktai vokiečiams grynas skan-j valstybės, lietuvos ir kartu 
ligonine arba gavę pašalpos dalas, o Lietuvai visuotina si- Baltijos kraštų į vienų ar ki- 

mpatija, užuojauta ir net ap-itų pusę prisidėjimas gali nu- 
čiuopiama tarptautinė para- lemti ir laimėjimų. Čia labai 

psto, kaip abisinietis, bet ne- j ma. Atrodo, kad šituo keliu svarbu, žinoma, tos mūsų ka- 
sirūpina ligoninei atsilyginti vokiečiai, bent tuo tarpu, neis. riuomenės tinkamas, moder
ne! Labdaringai Sąjungai už O negalima tikėti, kad Vokie- niškas, gausus apšarvavimas

iš Labdaringosios Sųjungos. 
Teisybė, kai kurie jų nesisla-

žinodamas iš Amerikos pasisakė, kad jis čia žiaurus keršto papiotys. Kai 
begyvendamas prisirinko daug gražių įspū- Pag®>una»iaa .žmogžudys, tai 
džių iŠ Amerikos lietuvių gyvenimo. Tai ma- užmuštojo giminės susirenka | paramų atsitarnauti. O yra tija eitų prieš Lietuvų atvi- bei apginklavimas. Šiuo me
ilau girdėti Neblogo įspūdžio į amerikie- ,ir Jaiko šeimyniškų pokylį, žinoma “asabų”, kurios au- ru karu. Ir štai dėl ko: Pir- tu šitas reikalas Lietuvos vy-

1*------ -------------------------- x. kštai nešasi ir vis-gi neatsUy-‘ • ’ ’ — '............................ ---•
gina ligoninei 

Arba dėl arklio padvasini-

čius padarė ir pats svečias. Jis mus kvietė j Žmogžudys atvedamas jų ta- 
į viso pasaulio lietuvių kongresų ir tų kvie- Į rp*11- Su skustuvu pamaži 
timų priėmėm. Tačiau, kaip “T-nė” pastebi, žmogžudžiui piaunama gerklė, 
te viso neužtenka. Tai paviršutiniški daly- & ^rauj&3 iBŠinamas J puodų, 
kai. Anot šio laikraščio: ^ai žmogžudys jau randasi

i paskutinėj agonijoj, tai gi- 
“Gerbiamas DULR pirmininkas tur?- 'min-a truputį gerift jo 

tų nepamiršti paties svarbiausio reikalo, i kraujo
tai kad jo užkviesti į Pirmų Pasaurio | Nesigilindaini daugiau į Ui, 
Lietuvių Kongresų Amerikos lietuvių o- dėjosi tarpe
rganizuotos visuomenės atstovai nebūtų
apvilti kongresu. Turi būti suteikta pro
ga Amerikos lietuvių organizuotos vi
suomenės iniciatyvai pasireikšti visais 
kongresui, pavestais svarstyti reikalais.
Jei Amerikos Lietuvių iniciatyva bus už
gniaužta, jei mūsų atstovams bus užda
rytos burnos net ir kongreso komisijose 

■ ir bus pakišta kongresui priimti tik iš
anksto patiektos rezoliucijos įvairiais
Murimai*. tai Amerikos lietuviu orga-i^ tokių ^lenyįįų. ‘AMsl. 
niauotoa visuomenė., nnsivilunas neiš- ;nijo(( SOBtinSj A<wi8 Ababoj 
vengiamas. Tokiu atveju būttt geriau A- „„ „„tritonų Tedalna raisl. 
marikos lietuviam, kongrese visai ne- |igOnirt; Viena sykį į t, 
dalyvauti . ‘ligoninę buvo atgabentas abi-

Čia pasakyta teisybė. Amerikos lietnrviai sinietis su smlaužyta galva. 
Bet šalin nusiminimas... Darbas Dievo pali- ! negalėtų sutikti su tuo, jei kongrese būt už-1 Tuoj.padaryta jam operacija, 
kfc :ac..,”. drausta jų iniciatyvai pasireikšti, arba lais- Buvo paguldytas į švarių lo-

Mūsų “Amerika” — ctarovingfBnro ir n-
ligBtgnma paremtas darbas gimtojoje famė- 
Kr.

Aišku, kad taip. Smagu pažymėti faktą, 
kad Lietuvos jaunimas pradeda suprasti, 
kad posakis — ten gera, kur mūs nėra — 
yra prigavingas. Pradėjęs ieškoti ‘‘Ameri
kos” (rietuvoje, jausmas pakels krašto ge
rovę, bus laimingas ir savo tautai naudingas.

miausia, kad tektų vokiečia- ’ riausybei ir visuomenei labai 
ms karianti už menkų daly-(rūpi. Atsimintina, kad karo
ką: už 2400 ketv. kilometrų

mo. O kas šioje šalyje daro- smėlynų, už 50—60,000 abejo- 
ma su pinigais skirtais beda-' tinos veislės vokiečių (o ji?

metu napakankamų kovotojų
apginklavimų tenka papildy
ti bei apmokėti jų brangiu 

rbinms šelpti? Kas baisiau — [juk mėgsta tik grynakraujus) .krauju bei gyvybėmis. Šita 
'ir už Vokietijai bereikšmįIbrangia kaina jau teko Lie- 
Klaipėdos uostų (Vokietija I tuvai apsimokėti kovas už

nuo arklio pašarų vogti ar 
maklevoti bedarbiams šelpti 
skirtus pinigus?

Arba tas, kad pas abisinie-
prieš šimtų ir daugiau metų 
ir kokie tųkvk buvo papro
čiai, pažiūrimame, kokie da
lykai ten dedasi šiais laikais, to turime savo tarpe?

Amerikos keliautojas Gor- 
don >Mac€re|gh 1928 metais 
išleido knygų apie Abisinijų 
antgalviu “The Lašt of Free 
Africa”.

Minėtas keliautojas paduo-

turi 18 uostų, kurių daugelis 
tuštauja, vokiečių tarptauti- 

čius griežtas pasninkavimas nei prekybai labai sumažėjus), 
maišosi su melagystėmis ir Toliau, vokiečiams ir su vie-[klojo tik todėl, kad jie buv! 
suktybėmis. Ar neuztektin&i na Lietuva tektų gerokai pa- per silpnai aprūpinti bei ap

Nepriklausomybę. 1919 - 1920 
metais Lietuvos savanoriai 
daug kraujo ir gyvybių

karinuti; o jeigu lenkai, kitų ginkluoti. Tada broliai a me
Del abisiniečio nenoro tin- j valstybių spiriami, nepraleis- rikiečiai savo aukomis ir Lai

komai malkas skaldyti. Ar [tų vokiečių ginkluotos jėgos) avės Paskola labai sustiprino 
Amerikoj matome noro pa- , per. Dancigo koridorių, tai1 Lietuvos gynėjų apsiginklavi- 

Rytų Prūsus ir viena Lietu- mų; be tos paskolos gal būti 
va dar galėtų sudoroti. O le- šiandien neturėtume ir Nepri- 
nkai neoficiališkai jau yra klausomos Lietuvos. Kas pir- 
pareiškę, kad jie yra ...inte- ko Paskolos bonus
resuoti Klaipėdos reikalais... A . lv.

Italai, kurie atėmė iš Abi-'Pagaliau, Vokietija, ginklui aS ga l *aug iš u i žino F

sinijos didelius plotus žemės1 verždamasi į Klaipėdos kraš- 1168 ^aks bonais sutau-

statyti bedarbius atlikti tin
kamas visuomenei darbus ir 
ar visi bedarbiai ieško progų 
uždarbiauti?

Ko italai negali pamiršti

rai kalbėti vienu ar kitu tautos reikalu. Mes 
esame pratę plačiai išsikalbėti, nuodugniai 
klausimas išdrškasuoti.. Bet, mes ntahom, 
kad kongreso organizatoriai, jau tarėję pro
gos amerikiečius šiek tiek pažinti, mūsų at
stovų burnų neuždarys ir leis jiems dėtis

vų. Pasveikęs naktį jis iššo
ko pro ligoninės langų fr iš
sinešė sn savim patalynę.

Kitas atsitikimas su bernu, 
kuriam buvo pavesta priž’ū- 
rėti arklį. Po neilgo laiko ar
klys padvėsė. Ištyrimas paro-

Raudonosios jūrės ir Indijos 
vandenyno pakrantėse, yra ne 
sykį su abisiniečiais susirė
mę. Vieno susirėmimo Italai 
ypatingai negali pamiršti. Tai 
įvyko 1896 metais, kada abi- 
siniečiai italus baisiai suplie
kė. Po šios pergalės taikos

tų, laužytų Versalės taikos su 
tartį ir kartu savo su Lietu
va sutartį, kurių ji yra gera

pė daug Lietuvos sūnų krau
jo- ir gyvybių. Lietuva šitų 
amerikiečių paramų labai ve
rtina, yra savo užjūrio bro- 

I liams labai dėkinga ir pasi- 
- ryžusi gražiai atsiteisti.

Deja, mūsų Tėvynė šino me

prie tų visų darbų, knrie daug kuo turės 
prisidėti prie mūsų tantoa vienybės sastip- cbė, kad bernas šienų ir grū

zdus, skirtus arkliui parduo-rimmo.

Abisinijos sostinė. Mussoiini 
dabar nori abisiniečiama at
keršyti už anų metų nepasi
sekimus. Žinoma, kartu rūpi 

dery bos įvyko Addis Ababoj. į Italijai gauti Abisinijos kTa- ,tu< kaįp> žinome, gyvena ypa- 
Italija t,syk pripažino Abi- «o turtai, ypač P*trolonnias,ltingai sunky iaikotarpį. „
-•-sa--------- ;—i—į—knrs laįUMį« tokių svar-

bią rolę lošia kultūringų tau-| 
tų gyvenime. Z.

sinijos nepriguhnybę ir užmo
kėjo karo kontribucijų. Nuo 
to laiko Addis Ababa patapo

Ira skaudžiai paliesta n ben-

(Tęsinya 3 pwL)
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsiny?)

— Gm! Skausmai! Nei jau 
:ausmas nei kų, — atšovė, 
Petytė”. Aš pilnai tikiu kad 
ip daro. Mudvi aną metų su 
gnieška užsimanėva nntn-

■ nuoja 24-26 centai! Gerai kad 
I mūsų Kraizleris daug gaso 
“negeria”
nemažai...

Į “Tabakierką 

Subatoj po piet mes pašil
us pešioti. Mat tokia niada'j<oin j vakarus 66 keliu lin
dėjo... lai žinote, nei kiekinį Albuquerque — “Taba- 
fskauda... Pirmas, antras jkierkos”... Kelias daug gere- 
aukas, dar jauti, o paskui pn;s Matomai ištaisytas del-

nieko!...
Nuo antakių tai nieko, santykius” tarpe šių dviejų 

P tu pamėgink iš panosės ir, dMmie8Čįų> kaip pav. rytuose, 
Pe'ltarp New York ir Pbiladel- 

’phia...
I Išvažiavus kiek iš Santa Fe, 
jau vėl atsiveria tyrai. Kal-

. to, kad praplėsti “draugiškus

pokaklės! Aš ir pats pe
lu sau antakius...
— Pradėk iš panosės — tas 
ris bus. Jeigu nori, užsiau- 
ink. Aš apsiimu tau visų ba
idų ir ūsus išpešioti po 10 
laukų kasdienų...
Žo^jkitų pasidalinę, mes 

muziejų ir ėjome 
škot^Ros senosios bažnytė- 
s. Vakar važiuodami jnatėm

prie kelio 66. Radę tų ke-
, pasukome per čiurlenan-
Pigeon upelį į kalnų, kur 

idome seniausių bažnytėlę ir 
minusių namų. Jų pastatė i-1 
panai 1541 m. kaipo tvirtovę

d r £ TT n A n

bet visvien pilam

LAISViS PASKOLA

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

nai aukštoki, bet jaučiame 
kad leidžiamės žemyn. Albu- 
querque yra apie porų tūks
tančių pėdų žemiau negu Sa
nta Fe. Miestas yra didžiau
sias visam “šteite”. 22,(XX) 
gyventojų tokiuose tyruose a- 
pgyvendinti, tai reikia ko 
nors kad “pritrauktų”. Pa
sirodo esama čia to “trauk- 
tuko”. Apie Albuquerque sau
sas oras. Kai kur pušynai.

Naujos konstrukcijos lėktuvas. — Naujas Hammond modelio “Y” lėktuvas, 
kuris gali nusileisti ant 100 pėdų ilgio žemės. Po išbandymo, J. Vai. vyriausybė 
užsakė 15 tokių lėktuvų.

Liep os Penkioliktoji

K5TS
LIETUVOS SAUGUMAS IR išsilaisvinimų, taigi turi di

delį moralinį pasitenkinimų, 
bet kartu ir medžiagiškai jie-
ms neblogai apsimokėjo šitas 
tėvynainiškas darbas. Juk pa- 

Įdrai ekonominės krizės, ji ve- skolinęs 100 dolerių, per 15 
da ir ūkišką karų su vokie-1 metų yra gavęs (arba gaus 
ciais, ji turi ir labui pastip-. jei/gu dar neatsiėmė) 75 do
rinti savo ginkluotas pajėgas; • ierįus procentu. ir suma liko 
pagaliau šiemet kaip tyčia
sueina ir terminas Laisvės

I liuodami, skambias dainas dai 
modami, grįžo namo, savo se
nų tėvelių ar jaunųjų mergu-

Paskolos bonų išpirkimui, ku
ris tęsiasi iki 1945 metų lie
pos 1 dienos. Taigi labai y- 
ra svarbu, kad šiemet kuoina- 
žiausia būtų patiekta Laisvės 
Paskolos bonų apmokėjimui. 
Geriausi Lietuvos išeivijos sū
nūs jų Tėvynei sunkiausiu 
laiku pirko tuos bonus Lietu
vos Laisvės atkovojimui, da
bar jie, atidedami tų bonų ap
mokėjimų vieniems - kitiems 
metams, parems Lietuvos sau
gumų bei jos jėgų sustiprini
mų.

Čia galima pastebėti kad 
pirkusieji Laisvės Paskolos 
bonus netiktai gražiai parė-

lerius procentų, ir suma liko 
ta pati. Tiesa, doleris dabar 
turi mažesnį kursą, bet už jį 
galima nupirkti daugiau negu 
1919 - 1920, ar net 1925 - 1926 
metais. Ne daugiau laimėjo 
tie, kurie sudėjo savo pini-t 
gus į nuosavybes (ir dar ant 
“margaričių” arba pirko bir
žose biznieriškus vertybės po
pierius (šėrus), kurie kartais 
ir visai žlugo, arba jų vertė 
sumažėjo).

Taigi broliai amerikiečiai, 
kuriems didelė bėda nespau
džia, atidėkite nors vienerie- 
ms metams bonų apmokėjimų, 
tuo jūs paremsite savo Tė
vynę jai sunkiu laiku, o už 
atidėtų) laikų gausit po 5 pro
centus ir vėliau pilnų bonų 

Tsb.

Žmonės čia atvažiuoja gydy- 
saulės džiovintų plytų. Jos (h) n„„ ,lžiovo9, nuo rcuma. 

enos yra nuo 3 iki 5 P«lq[tizmo ir „„„ kitų ligų Aplin. 
ločio. Iš žiemiu

Kiekviena tauta metuose tu Didžiojo, Prūsų Lietuvoje ties' atlankytų; grįžo su di- 
ri vienų ar kelias dienas, ku- Žalgiriu susitiko su didele ir. ^le garbe ir turtais, 
rias iškilmingai, ar liūdnai galinga vokiečių kar/uomene, 1 Vokiečiai šiandienų, pana- 
mini, švenčia ir apvaikščioja. paikiai geriausiais tų laikų šiai kaip ir senovėj, vėl tyko- m® savo Tėvynės iš vergijos sumų atsiimsit.
todėl, nes jose tautos praei- ginklais apginkluota ir nuo, Ja lietuvius smaugti »r vtl —-------------------------------------------------------
tyje kas nors tokio labai sva- galvos iki kojų variu Ir pne nori mūsų kraštų plėšti Jr te- ’ f/' 
rbaus įvyko. nu aplieta — apšarvota, veda- rioti. Todėl visi lietuviai pri-

Mūsų lietuvių tauta irgi !nia didžio mistro Juningen, val° budėti ir, prisiminę savo
turi metuose keliolika dienu, Į susidedančia iš su virš šim. tautos praeitį, mūsų senoyCs 

k nrnipvm Įnikus, tn didi Znlon-kuriose mums, lietuviams, v- 1° tūkstančių kareivių, vadi
a kui miestų rasite keliolikų su-.ra labai daug didelių ir svar-aa^*'1 kryžiuočiais, kun per 

ki? lan0o, nts i. to. P11?. natorjjų Ligonių daug. Su- bių dalykų, vertų paminėjimo, kelias mūšio valandas, kasp
[idijonai atakuodavo. Pietų 
usėj yra du mažučiai lange- 
ai. Bažnyčia vardu Šv. My- 
(olo (San Miguel).
Ligi 1872 m. toji bažnyčia 

uvo su aukštu, trijų aukštų 
lokštu, kuriame kabojo at
vežtas iš Ispanijos varpas, mi
etas 1356 m. iš geležies, va- 

misingės, aukso ir sidab’-

važiavę iš visų Amerikos kra
štų.

“Tetytė” ir-gi užsimanė 
sanatorijos. Esu jai šonų skau 
da, dieglys strėnose ir kosti.

— Gal būt ir aš džiovų tu
riu, — prašneko ji. Kų tam
stos manote? Čia tų dulkių 
tiek daug! — užsikosi jo gana

). Jis sveria 780 svani. Atve- 
tas į Santa Fe 1712 metais — Nekosėk, nekriunėk! Ži-

, ,, .v. , v nau aš tų tavo “džiovų”. Mes1848 m. įkeltas į sios baz-1 v. . , _ . ,, v, ičia ilgai nebūsim, — atkirto
jai “Bėdytė”.

— Tu gali važiuot toliau, 
arba niekur neit, o aš pabū
siu porų dienų “sanatorijoj”...

yčios bokštų.
Dabar tas varpas yra viduj 

ažnyčios, prie durų. Lanky
mai gauna išgirsti jo balsų ir 
įasiklausyti vieno iš “brolių” 
storijos, kaip jis atkeliavo į 
tą šalį...
Bažnyčios vidus paprastai

(tinkuotas ir iškaitytas. Jokių 
tgražinimų nėra. Pamaldos 

sbe laikomos.
Iš oro pusės bažnyčia pa
istyta plytų pilioriais. Ne- 

iliese, kitoj kelio pusėj, Sale 
•ažnyčios yra seniausias Sa
lta Fe namas. Paprasta, lie

įvykę.
Visų tų dienų aš čia nemi

nėsiu. Paminėsiu vienų (Lenų, 
kuri mums, lietuviams, net 
dviem atžvilgiais, yra labai 
svarbi ir minėtina, būtent: 
vienu atžvilgiu labai linksma 
ir garbinga, o antru — liūd
na ir gedulinga.

Pirmu atžvilgiu linksma ir 
garbinga todėl, nes mūsų pro
tėviai lietuviai prieš penkis 
šimtus dvidešimt penkis me
tus, liepos mėnesio 15 diena 
vedami narsaus vado, gar
saus ir žymiausio tuo laiku

protėvių laikus, tų didį Žalgi
rio mūšį, ruoštis kovai, jeigu 
mus vokiečiai kada nors už- 

vaŠkas ugnyje, beveik, visjpultų, kad mes juos galėtum 
sutirpo prieš lietuvių narsu- Į tinkamai atremti ir vėl jiems 
ma ir žuvo nuo jų sunktų, aš- mirtinų smūgį suduoti, kaip

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY C0„
3343 S. Halsted St.

trių kardų, kuriais lietuviui 
kiečiausio plieno vokiečių Šar
vus, nelyginant supuvusi me
dį, kapojo.

Po to didelio su lietuviais 
mūšio, vokiečiai daugiau jau 
savo didelės jėgos ir galybės, 
kokių turėjo pirmiau, nebeat
gavo ir iki Bismarko laikų,

kad senovėj ties Žalgiriu, nuo 
kurio jie daugiau jau nebe
keltų.

Antru atžvilgiu liepos 15 d. 
yra mums liūdesio, gedulo ir 
pasiryžimo diena, nes prieš 
du metus mūsų tautos garsūs 
didvyriai Darius ir Girėnas iš
vyko lėktuvu iš New York į

MODERNIŠKI AKINIAI UŽ..........................$4.75
DR. BRUNO VVAINORIS, OPT. 

Egzaminuoja akis ir prirenka akinius kasdieną. 

Telefonas BOULEVARD 6630
iki 1870 metų, ir vos ne vos savo tėvų šalį, į laikinų Lietu-
bcišsilaikė nežuvę. GI lietu- vos sostinę Kaunu, bet, pe>
viai, sumušę vokiečius, gar-1 skridę Atlanto vandenyną,
bingai didelį mūšį laimėję, su! skrendant per Prūsų Lietuvos
dideliu grobiu ir daugybe vo- šalį, netoli Žalgirio, apyiin- * 1 • • 1 • •Besiginčydami jiedu apie tą pasaulyje valdovo, Vytauto kiečių nelaisvių, linksmai ra- • kėj, kur neseniai susprogo vo

lL . .’ v. "i kiečių šaunamosios medžiagos“ saratomją”, privažiavo Ta-' ----------------------------------------------------- —-----------------------------1 »
bakierką”... apžiūrėjo visapu- vos tai esą sveikiausia ir ne-'dirbtuvės įr sandėliai, buvo

fiMRNUOTI
UCYUUMI

A,

— Vaje, vaje, kiek Čia dul
kių! Jau aš tikrai gausiu džio 
vą...

O dulkių būta nemažai. Taip 
kaip Santa Fe: vieškelis sma
luotas, o šonuose dulkės. Ieš
kom vietos apsistoti, nes “Te
tytė” to nori. Tų namukų y-

siškai tą “Tabakierką” (Al- brangi vieta. 
buquerqae), bet jai nepatiko.1 Ar n(.užsimany9 mū9, 
Perdaug dulkių. Norėjo susi-

uviška bakūžė iš molio ply- ra ^au&’ a'e visi dulkėse pa--l . *1 r v • • • •
ų sulipyta. Joje nieko įdo-

pžiūrėję tas senienas,

skendę. Mes važiuojam į mie
stų ir už miesto ir vis 
pats

rasti sanatorijų, bet pasirodė 
kad ten perbrangu gyventi. 
Taip ir nurimo. Ir “džiova” 
tūlam laikui “išsikraustė” iš 
galvos...

Vienok moterys, tai savo
tiškas žingeidumo sutvėrimas.

“Te- 
Atspri-tytė” važiuoti į tų 

nks”?... .11 rytoj išryto ren
giasi ir važiuoja. Pasiklausi- 
nėjo kelio, gavo visas infor
macijas ir “koją įkirtus” va
žiuot kad ir šįvakar.

naktį vokiečių nušauti 
Tad mes lietuviui, minėda

mi Dariaus ir Girėno žuvimo 
dviejų metų sukaktuves, eiki
me tų garsių didvyrių pėdo
mis ir stenkimės ką nors ge- 

' ro dėl savo tautos ir tėvynės 
I gerovės padaryti, kad mūsų

kaip buvo. Mes atida-' stojus.

tėvynė Lietuva galėtų ir mu
štai, atėjo tas laukiamas ' mis pasididžiuoti ir į didvyrių

bAMUfi

rįžomo atgal į miestų ir nu- resn4s> nuo kalnų vėjo su
darėm važiuoti j tų “Tabakie- Past°s dulkės atnešamos čia. 
•kų” (Albuquerque). Iš Sa- ; žodį - kitų sumetę, nuta

iteSĮvėm automobilį “išgryzuoti” !
Miesto centras kiek Sva- .__ .__vienoj gasolino stoty. Grjzus

(Bus daugiau)
eiles priskirti.

S. Lukas

Parašė
P. JURG6LA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldino 
mlftlco paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Glrfino nuo
pelnai aviacijai Ir mflsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai lr rėki. komitetai.

384 pusi. su 86 pavelkalals. 
tvirti viršeliai. KAINA JI.60. siu
nčiant paStu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

jį paimti, savininkas tos sto
ties klausia, iš kokios dalies 
Chicagos mes esame, ba irc \ 1 1 /---- Į CLMlIUVy, VlllVMgVO ZI1VD VzVVM.ZV

ta Fe į “Tabakierką” besu riam apsistoti vienoj iš gra-Į jis gyveno Chicagoje. 
ik 64 mylias. Taip “Dėdytė” žiu viešbutnamukų, vardu 

“Spanish Gardens”. Dulkių 
— nors rieškučiomis semk.

šrokavo. Jis apsiėmė būt ‘va
las’...

Pasipirkę keletu atviručių, 
ilbumėlių, pakely dar apžiū
rėjom capitolių. Apie capito- 
iųfldabar taisoma takai, ke- 
iukai. Pats-gi capitolius yra

— Dėlto čia žmonės išgyja 
nuo džiovos, ba daug dulkių, 
— aiškino “Dėdytė”. Tos dn- 
llkės išvaro iš plaučių džiovą...

donas iš seniausių Ameriko
je. Vidus jau modernizuotas,

Užsimezgė kalba. O kalbėti 
ir užmegzti kalbą, tai mote
rys yra specialistės. Na, ir 
susėdę klausomės mudu su 
“Dėdytė”.

Pasirodo, kad tas žmogus 
čia atvyko prieš 17 metų su 
savo žmona, kuri sirgo džio
va. Ji čia pagijo. Tada, išbai
gęs lėšas, jis ėmėsi biznio ir,

Ar nepaisydamas tų “filo
sofijų”, tuojau ėjau po la- 

)ct iš lauko atrodo labai “bie- šais. Drungnas lietaus vande- 
nas”. Nors tiesa pasakius, nelis švariai numazgojo dul-,štai, dabar vidurmiesty turi 

3 kam bereikalingas puošnus i ketą kūną. Visi apsišvarinę, ^“gasolinsteišiną”, kaip pa
minas tokioj mažoj valstybėj... važiavom 4 simiestą. Miestas prastai sakome. Jo žmona il-

EMIL DENEMARK iSl

Svarbu valst. “išbrukavoti” 
jeii keliai, ko New Mexicoj 
nažai yra. Pačiam Santa Fe, 
jei tik pasukai į šoninę gatvę, 
[ai ir dulkės. O perkant gaso- 
linų, mes turime mokėti 6 ce
rius taksų. Galionas gaso kai-

jau kiek “amerikoniškesnis”. 
Ne toks kaip >Santa Fe. Maž
daug kaip Benton Ilarbor, 
Mieli. Ir tokių aukštų namų 
yra. Gatvės plačios, cemen
tuotos. Yra daug pavėsio, nes 
čia pat teka Rio Grande upė.

gus metus, vasarai, važinėjo 
į Hot Springs, N. M., kuris 
randasi apie 170 mylių į pie
tus nuo Albuquerque. Ten y- 
ra karšti šaltiniai, geros mau
dynės ir oras sausas, sveikas. 
Nuo reumatizmo ir nuo džio-



BBtVOtS

Ltttoifl Dien Marianpolyj Papyko
Sutraukta Tūkstantinės Žmonių Minios Į 

Tradicines Iškilmes Žavinančiam 
Marianapolio Parke

THOMPSON, Conu. — Lie- josi rinktomis chorų damomis 
pos 4 d. suvirš 5000 lietuvių ir Waterburio orkestro nuine- 
aš įvairių Naujosios Anglijos, rais.
Ne* Yorko, Pennsylvanijos, ‘ Sporto programas prasidė- 
New Hampshire ir kitų apy- jo apie 1:30 rval. popiet. Pir- 
linkių valstybių suvažiavo į miaus'a žaista sviediniu taip 
puikių Marianapolio Kolegi- ftv. Jurgio parapijos (Nor- 
jos nuosavybę minėti jau ta-,wood, Mass.) ir ftv. Pranciš- 
pusių tradicinę Lietuvių Die- kaus parapijos (Lawrence, 
nų. Kaip jau iš anksto pra- Mass.) Vyčių. Norwoodiečiai 
matyta, niekur šioj apylinkėj pasirodė stipresni ir žaidimas 
nedaryta parengimų, išvažia- baigėsi 6—4 jų naudai. Pe 
vinių, nes lietuvių dėmesys sviedinio kolegijos sporto ai 
buvo tų dienų atkreiptas j kštėje jvyko kita sporto pro 
Marianapolj. Vieni važiavo gramo dalis — bėgimai, šo- 
traukiniais, kiti autobusais, kiniai, metimai ir t.t. Laimė- 
treti savais automobiliais. Te- tojams buvo skirta dovanos, 
ko nugirsti, jog nemaža buvo Sporto programų rūpinosi Ma- 
ir tokių, kurie gerokų kelių I rianapolio Kolegijos mokyto- 
pėsti ėjo. Traukinių šiais me-' jai P. J. Rakauskas ir kl. E. 
tais atvažiavo net trys. Vie- Andrulionis.
nas šešių vagonų iš Worces- Įdomiausias dienos numeris 
ter, Mass., kitas iš Bostono ir turėjo būti aviacijos dalis. 
Noru’ood apylinkių, o trečias žmonių minios jan prieš pa- 
iš Waterbury, Hartford ir! sUirtą laikų laukė, kada ‘Li- 
New Britain. įtuanica III’ turės nutūpti ko-

Jau anksti rytų matėsi akai- legijos aikštėje. Buvo numa- 
tlingi žmonių būriai. Rytų bu- tyta turėti šokimų su parašu- 
vo siek tiek miglota ir kurį tais. Lėktuvas pasirodė kole- 
laikų grųsino lietus, bet vėliau gljOt apylinkėse apie 4 vai. 
išsigiedrėjo ir diena buvo ide- jlgą laikų skraidė ir raižė du
ali. Rasit dėl šios priežasties, ngij; tuo tarpu policininkai 
būtent migloto ryto, daugelis 'mėgino padaryti vietos “šiam 
žmonių pabūgę lietaus, ir ne- paukščiui” nutūpti. Bet nie- 
atvyko į Lietuvių Dienų. Tat kaip nevyko. Žmonės veržte 
ir žmonių šiais metais būta veržėsi, kad geriau pamačius 
mažiau. kaip orlaivis nusileis. Be to,

Diena prasidėjo iškilmingo- tų dienų buvo smarkus vėjas, 
mis pamaldomis. Šv. Misiąs taigi būta pavojaus nusileisti 
laikė vyskupas T. Matulionis, -tokiose pavojingose aplinky- 
Jam asistavo kun. S. Drauge- bėgė. Lakūnas raštu pareiškė, 
lis dijakonu, kun. J. Svag- jOg negalįs nusileisti, 
ždys — arkidijakonu, kun. V. ‘ Vakarop kolegijos salėje į- 
Puidokas subdijakonu; ga- Vyko šokiai. Orkestrai vado- 
rbės dijakonais buvo kun. J. vav0 komp. Aleksio sūnūs No
Bakšys ir kun. A. Petraitis. _________________________
Apeigomis rūpinosi kun. J. ______________
Vaškevičius, M. I. C. Prie šv.

li.-i!!- n;it i j<»- (< >\u lii nnk, J

Pa.) klierikai: .1 ns-

Apiplėštas. — (iemblerių laivas Monte Carlo, karį šiomis dienomis už astuo
nių mylių nuo Long Beaoh, Calif., apiplėšė jūrų plėšikai. Plėšikai pagrobė apie 
22,000 pinigais ir apie 9,000 brangenybėmis. J

rbertas, kuris, be to, gerai dai 
nuoja ir gražiai pijanu skam
bina.

Pasi gerėję Ma rianapol io 
grožybėmis, pasimainę įspū
džiais su pažįstamais išvaži
nėjo po savo kolonijas.

Taip praėjo kita tradicinė 
Lietuvių Diena Ma rianapol yj. 
Ji lietuvių širdyse paliko daug 
gražių, neišdildomų atminimų. 

Nauji Klierikai
Liepos 7 d., kolegijos kop

lytėlėje įvyko įspūdingos iš

kilmės. Keturi jaunuoliai, pa
sišventę Dievui tarnauti, že
ngė kitų žingsnį arčiau savo 
parinkto tikslo. Tų dienų įvy
ko jų įvilktuvės.

Šie jaunuoliai gavo suta
nas: Antanas Mažukna, Wor- 
cester, Mass., Antanas Maciū
nas, Chicago, III., Antanas 
Kaoevičius, Providence, R. L, 
ir Jonas Šaulys, Waukega», 
III. Naujieji klierikai turėjo 
garbės priimti šiuos kunigiš
kus rūbus iš J. E. vyskupo T. 
Matulionio rankų. Visi ketu-, 
ri žada ateinantį rudenį stoti 
į Tėvų Marijonų .Seminarijų, 
Hinsdale, 111.

Vasariniai Kursai
Liepos 6 d., kolegijoj pra

sidėjo vasariniai kursai. Stu
dentų užsiregistravusių yra 

j arti 20. Jų yra atvažiavusių

ne tik iš apylinkės miestų, bet metų nuo priėmimo Esperanto 
ir iš toliau, k. a., Petmsylva-Į tarptautinės pagelbinėe kal- 
nijos, N. Hampshire, New j«er-' bos. Be abejonės, ženkleliuose, 
sey ir kitur. jei jie bus išleisti, bus atvaiz-

Kursams vadovauja kolegi- das Dr. Liūdo Zamenbofo, au- 
jos direktorius kun. dr. i. Na- torio Esperanto kalbos, kuria 
viekas, M. I. C. Jam padeda tarptautiniame esperantininkų 
kun K. Urbonavičius, kun. J. suvažiavime Londone iškilnu- 
Vaškevičius, M. I. C., kliari- ngai pasakė: “Lietuva, tėvy- 
kas E. Andrulionis, Ph. D. Ti- nė aiano brangiausia, pasakyk 
kirnasi vėliau gauti daugiau tu pati, kas tave geriau myli. 
mokytojų. ar aš, idealistas esperantinin-

A. Miciūnas (K K.) • kas, ar kiti tavo vaikai?!—’* 

Nauju tos esperantininkų ESPERANTUUNJLU SPAU- pirmininku tapo išrinknn* ^ofeeP*1 S3ier«r’is, vk-
UUu rnANtSlHlAS i ton ilgamečio prof. Henry W.

------ Hetzel’io iš Philadelpbia, Pa.
NLW YOBK, N. Y. — lie Naujasis pirmininkas yra ap- 

pos 4 d. baigės metinė kon- keliavęs 47 kraštus tikslu 
vearija — suvažiavimas šiau- skleisti Esperanto kalbos idė- 
rės Amerikos (J. A. V. ir i La- jj y

Adventinės ir Kalėdinės gie 

snaės. Žodžius ir melodija.^ 
parašė — Seirijų Juozas — 
havm. Juozas Žilevičius.
— NAUJAS GIESMYN
US (Trečioji dalis A) ,2a 
Gegužės mėnesio giesmės. 

Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas — kanu. A* 
lėks. Kačanauskas.

— NAUJAS GIESMYNE- 

LTS {Trečioji dalia B) .15 

Švenčiausio Sakramento gie

smės. Žodžius ir melodijas 

parašė Seirijų Juozas — ba

rniom Aleks. Kačanauska 
Siųskite sav© užsakymus

“MLAffaO” Knygynas 
2314 So. Oakley Avenue, 

Gbieago Illinois

arba pas autuorių
REV. J. ŽYDANAYIOT1 

260 Main Street

SUSTIPRINA NERVUS 
PAGELBSTI JIEMS JGY

naują sveikatą
NTJGA-TONE sustiprina nervus, 

t&lso apetitą, atiraulluoja pilė nori 
UBko veikimo Tlrikklnlmo organus, 

‘tikrina ramu lr pataiso ab<
sveikata

NUGA-TONE Jau yra vartojai 
per 46 metus, per ta laikotarpi 
Įrodė .etsas labai papelblngas i-Upuh 

'lr liguistiems vyrams ir moterims.
'----- -------- i^jgiuę NUOA-TOI

KĄ TIK ATSPAUSDINTI 
trys ir au n <UE»rr- 

NČL1AI

— NAUJAS GIBSMYNfc- 
LIS — (Pirmoji Dalis) .50

Parsiduoda visose vaistinyčios'*. O 
MHe tiks* MUOA-TOatE. Ofls Joks 
tas vaistas ne atneš tokių paseki 

Nuo ukkletėdimo fcsfctt—UGAd 
— Idealų IduosuotoJa vidurių-26i

TOOKOFH7
VISO PASAULIO LIETUVIO 

KONGRESAN
• y

greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijas laivu
lies. Robert Hlckey, Romivtll 

vrrltes; ‘IMy rioetor prescrlbJ 
Kruschen SaRs dor me—be said thJ 
wouldn't hurt me In the teaet. I'J 
lošt 17 Ibs. In • weeka. Kruschen 1 
worth ita wetght In gold.”

44re. įHickęy jp^ld «o attentton 
gosslpers wko^ald there įsas J 
^^dher^oetors’ ad vke.^J’hyridori

Get a Jar ėf Kruschen to-4L»y (loa 
4 weeka and coste bot j* trūki 
Stmply take half tėaspoonful ln oti 
of bet water every jnoudng. AArugglaU.

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas "Šaltis krūtinėj gali si
okią ligų Tankiausiai malonu 
Bildantls Musterole greit atletai 
teiti Musterole NAftA tikt 
mostls. Jis yra ‘ooonter-lrritaai 
kuris .gelbsti jpalengvinkne akai 
smo. Vartojamas jnllUtpnų .per 1 
«netu». Trijų rūBių Rokomendui 
lamas daugeli'o gydytojų tr sIm 
adų. Visose vaistinėse.

rikos lietuvių 

tuvių sporto <

jų 31 metų gyvavimų). 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į .Banskis Fuiifitu-re Houae nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga, 
bile kambariui jūsų namuose. Nu® 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardte'inme. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiaot savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did-i 
žitima fdako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad ]>adarius kodaugiauaiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste, fttai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Bar akį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs pasinaudokite iiuo didžiuliu 31 mo
tų Sukaktuvių Išpardavimu

Vaauokime mi šia smagia ir įdomia 

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu 

ir gneisu laivu, sutnusoMu pasatrfio taiviį 

greitumo rekordu!

Ekskursijos vadas Leonardas 
nobis, ‘Draugo* redaktorius, 
RKJSA pirmininkas ir A. L. 

K. Federacijos sekretorius.

Visi keliones dokumentai bus išrūpinti ‘Draugo” ląivakoecįy 

agentūroj.. Rašykite adya atvaži nokite:

BAENSFURNfflKHOEE, la
174S-5O We«t 47Ui SL

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

USTEUNE 
1OOTM PAŠTE

JOHN P. EWALI>
LOANS and INSURANCE 
reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio 

pdiaudos nuo ugnies, vėjo etc , atsišaul 

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

DON T
NEGLSCT 
A COLO
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KAIP MAN PATEKA
Andrius Šnipas.

KĄ AMERIKIEČIAI TURI 
ŽINOTI APIE LIETUVIUS

| mokyklas, ėjęs universitetus? 
J Kiek mes jais pasitik ėjom!
1 Kiek jų rašo į anglų spaudų 
|upie lietuvius? Gulima būtų 
suskaityti vienos rankos pii 
štais.

Amerikiečiams reikia žino
ti, kati mes no slavai, bet at
skira gentis iŠ Azijos. Kau 
mūsų kultūra stebėtinai auk-

Besikalbėdamas su kai ku
riais amerikiečiais, ir tai gan 
apsišvietusiais, sužinojau, kad štai pakilusi aky vaizdo j slė
kai kurie dar mano, jog Lie- ginio dvigalvio rusų erelio,
tuva tai Balkanų šalis, kad kud lietuviai Amerikoj esa

me daug prisidėję prie page 
rinimo Amerikos, kad mūsų 
kultūra, pakėlė Amerikos ci
vilizacijos principus.

Visi į publikacijos darbą 
Lietuvai, o tuomet galėsime 
pasigirti, ltad mes esame lie
tuviai.

lietuvių kalba — slavų kal
ba.

Mano nuostaba ne tame, 
kad jie nežino Įr nesusipaži
nę su mūsų tauta, bet tame, 
kad per tiek metų tio žmonės 
galėjo pasilikti ignoruotais.

Ant tiek žinau, Klaipėdos 
klausimas ir susidūrimas su 
Vokietija apie tų Lietuvos 
uostų kai kuriems ameriko
nams pataisė jų geografijos 
mokslų, bet ne filologijos at
žvilgiu.

Kieno kaltė, kad amerikie
čiai tiek mažai težino apie 
mus?

Jie žino, kad kumštininkas 
Šarkis lietuvis, kad Jonas 
Goodman lietuvis, kad, pavy
zdžiui, bankininkas Jonas Bre 
nza lietuvis, bet kas tie lie
tuviai, kur jų tauta, jos isto
rija, jos kalba — ameriko
nams kaip kokia juoda migla

Jau metas tų “juodų mig
lų” tiems “lazy” ameriko
nams išsklaidyti ir parodyti 
kas lietuviai.

Kodėl iki šiol nebuvo taip 
daroma? .Juk turime savo ko
nsulatus, bet žinių Amerikos 
spaudoj apie lietuvius ir Lie
tuvą nėra. Gera dar jei koks 
lietuvis patriotag šį - tų pa-

LAIKO ŽODIS” APIE 
ADV. BORDEN

•Lietuvoje išeinąs žurna-

D R X U O ’A' S

GOOFUS FAMILY

.Apie Muziką ir Dainą protavimo jėgos išsiplė- pasigailės vargšės našlaitėlės’, 
čia, kaip nuo saulės išsiplė- į 20,000 klausytojų širdys gai
via gėlės”. ’ lęšio ir pasiaukavimo jausmų

Gyvybė aštriausia ikpsno- pasruvo, kuomet Pasaulinės asmenų, 
ja artistuose. Artimumas su Parodos aikštėje Chieagos Pro į________

TELŠIAI. — IŠ Telšių ap
skr. i Palestinų išvyksta ne 
mažas skaičius žydų tautybės

Šiuo, noriu visuomenę la
biau sudominti mūsų muzika 

las “Laiko Žodis” 7-me nu : įr daina. Tokio noro manyje 
nieryje šių metų rašo apie sukėlė Chieagos Provincijos 
“Lietuvos Laisvės Varpą”, parapijinių chorų ruošiama 
kurį adv. Bordeno sumany- Dainos Šventė, rugp. 4 d., Vy- 
niu nuliedino amerikiečiai
lietuviai ir kinis dabar Vy
tauto Muziejaus bokšte skam
binamas per Lietuvos nepri
klausomybės iškilmes, taip 
kaip Amerikoj buvo skambina 
mas “Liberty Bell”.

Įdėtas ir adv. Bordeno at
vaizdas.

AR ŽINOTE...

KAD Phyllis Duganne, žy 
n įio j i rašė ja 
kaip Cosmopolitan ir Ameri
can, yra pianistės Elenos Brie 
džifitės giminaitė.

KAD pirmasis lietuve; A- 
rašo. Šiaip jau visas! 'lleatvil.iBerikOj buvo kunigaikščio? 
reikimas nuo anglų spaūaoš;.Gedimino giminaitis, dcuris-
taip toli, kaip, saulė nuo že
mės.

Man išrodo, kad konsulatų 
priedermė ne vien ieškoti ri- 
m:ų Lietuvos bizniai, ne vien 
žiūrėti pasportų, bet vesti šioj 
šaly propagandą apie IJctu- 
vų.

Pastebėjau lietuvių konsu 
latuose brošiūrų anglų kalba 
apie lietuvius Bet jos guli 
sukrautos ir guli. Jei konsu
lai las brošiūras tinkamose 
vietose išdalintų, galima ti
kėtis, kad ta “juoda nug’a7’’’ 
rpic mus šiek tiek pagiedrėtų.

Kitą dalykų konsulai galė
tų padaryt Lietuvos ir lietuvių 
propagandai šioje šalyje — 
užmegzti artimesnius ryšius 
su anglų kalbos žurnalistais 
ir reporteriais. Patys konsu
lai nusistebėtu iš gero ciga
ro, padėkos žodžių renorte- 
riui anglų spaudos sukinių

Žinoma, tai ne vien kaltė 
konsulų, kad amerikonai ne- 
apsitašę apie lietuvius. Kur 
tas mūsų jaunimas, baigęs

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių tąlygos

REPubllc 8340
6340 go. KEDZIE AVE

SPORTAS

“Muzika... Tu esi kaip i “Kiekviena tauta savo dva- 
žmogaus širdis!” Į sios lobį apreiškia dailės kū-

Vydūnas ’ riniais. Lietuvių tautos siela ■ tikrais artistais: tapytojais,, vineijos parapijinių eborų-eho 
turtingai reiškiasi tobuliausio-' muzikais, dainininkais įlieps-' ro, ved. komp. A. Pociaus, pa- 
je meno šakoje — poezijoje.1 noja į mus pačius gyvybės u-įsigirdo draniatinga “Mes be 
Kaip sena mūsų tauta, taip'gnį”.

■ senos ir mūsų dainos. į Muzikos lydima kariuomenė
j “Mūsų dainos yra išūgdy- įeina į ugnį ir savuosius gin- 
; tos žalių miškų ošimo* liūd- ' dama aukoja gyvybes, 

tauto parke ''no medžią šlamėjimo ir, Tai tokių reikšmę muzika -
Jaunystėje jau mane žavė- paukščių Aini- , daina turi mūsų gyvenime,

davo paprasta dainelė: Į bėjinio. Todėl jos beveik vi-1 Garsusis komp. Beethove-

“Tada aš laimingas, kada
aš dainuoju,

“Tada savo vargus dainuo-

Vilniaus nenurimsim”. I
Vienas anglų poetas sako: * 

“Savo galingais sparnais dai-' 
na paima kiekvieno sielų, ir. 
tyliai pakelia dangaus link”.1

Jono Garbašausko mirties 
pranešime, tilpusiam pra
ėjusio šeštadienio numerį, 
buvo praleisti vardai Juo
zo ir Elzbietos Garbašau- 
skų iš nuliūdusių giminių 
tarpo.

dums skaitliuoju”1. 
Kas-gi yra ta muzika - dai

na ir kokia yra jos reikšmė?
Tūlas rašytojas, štai, kų pa 

sakoja:

ža Chicago American 'repor- 
žurnalistams, j teris, surado archyvuose Chi

eagos Neivberry knygyne Tų 
dalykų jis dabar studijuoju, 
rinkdamas medžiagų knygai).

KAD Arėjas Vitkauskas

buvo katalikų misijonierius ir
šytojų antologiją. 

KAD “Muzikos

sos liūdno pobūdžio, atatin- • nas yra pasakęs: “Muzika pri 
karnos lietuvio dvasiai. 1 valo uždegt liepsnų širdyje

“Nuo pat lopšio, ligi senut-, vyrų ir išspausti ašaras aky- 
vės lietuvį lydi daina. Ar jis' se moterų”.
linksmas, ar nuliūdęs, sotus j Ar netiesa, kad mūsų šir- 
ar alkanas, darbų pradeda- I dyje liepsnoja galingam cho- 
mas, ar baigdamas — dainuo- rų-cliorui giedant “Kur bėga

Mirdamas Dr. Vincas Ku
dirkas prašė muzikos ir liūd
nų akordų; jų lydimas jis ra
miai apleido pasaulį.

Sakoma, paukščiai pirmiau 
šia pradėjo giedoti. Jie aukš
tai skraidvdami, laisvi nuo

* . v . . 1žemės pavojų, saulės šviesoje

A. t A.

ja niūniuoja dainas. Neveltui Šešupė, kur Nemunas teka”, išmoko dainos. Ir tokiais gra
svetimtaučiai vadina mus dai- arba “Lietuviais esame mes 
ningiausia tauta pasaulyje. 1 gimę, lietuviais turime ir būt...

“Dainoje lietuviai rasdavo Tų garbę gavome užgimę, jai 
širdies nusiraminimų, paguo-.ir neleisime pražūt”. Argi ne

riebia veidu ašara, kuomet mu 
sų jaunuoliai dainuoja “Lie 
tuva brangi”, “Į tėvynę grį-

LEONAS KASPUTIS
mirė liepos 13 d.. 1935 m.,
7:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Rasel- 
nlų apskr., Kaltinėnų parap.. 
Nuomininko viensėdžio.

Amerikoje išgyveno 40 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Onų. po tėvais Mik- 
šaitė, 2 dukteris: Marijoną
Jomantienę Ir žentų Stanis
lovų, ir Juzefų, sūnų Antanų 
ir marčių Viktorijų, brolduk- 
res Juzefų Kaublenę lr Juze
fų Bronušienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeik 
os koplyčioj, 3319 Lituanica 
Ave.

Laidotuvės įvyks antradie
ni, liepos 16 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
J šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po- 
pamaldų bus nulydėtas į .5v. 
Kazimiero kapines-.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žjstamus-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukte
rys, Sūnus, Žentas, Marti, 
lii-odukrps ir Giminės.

Lalaotuvių direktorius S 
P Mažeika. Tel. YARds 1138.

žiais balsais jie gieda. Viskas 
gamtoje yra ritmas, muzika. 
Medžių sprogimas, gėlių žydė
jimas, paukščiu daina vriskas 
itmiška, kaip daina, muzika.

Gyvybė be muzikos yra gy
vybė be įkvėpimo. Ieškant sa 
vo gyvybei ir dideliems dar
bams įkvėpimo, pusistengki- 
me rugpiūčio 4 d. atvykti į 
Dainos Šventę, kuri bus Vy
tauto parke, kur galybė lie
tuviškoj dainos bus parody
ta pilnoj to žodžio prasmėj.

Art. Justas Kudirka

du. Dainoje jie įgydavo drų
sos, ramumoj garbės...” Kalba 
yra balsas mąstančio proto.

ėtūtftų Ta- Jįuzika yragaisas pačios šie- št norėčiau”, “Tykiai, tykiai 
los. Mtlzika protui turi reikš- Nemunėlis teka”. Ar nevirpa 
mės, tiek žagrė žemei. Ji iš- jaunuolių medės kupinos šir- 
judina mintis padidindama Į dys lietuvaitei giedant Kučą-

proga, i gmegenų trųšumų ir kūrybą jnausko “Kad aš našlaitėlė, 
rugpiūčio mėnesyje, išeis pa-jKiauaant gražios muzikos, dai;didi varguolėlė, kas gi manęs 
didintos. ’

Žinios”,
buvo čia atvykęs mlsi;ome-, muz. N. Kulio redaguojamos,
riauti tarp indėnų, apie 1695 
metus? (Tai istorinis faktus”, 
kurį žurnalistas Stasys Tie

vargonininkų seimo

"My hair wa$ Just a dūli unlntoresfing-ihode- 
before I had it treated vvith

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMHKLŲ DIRBtJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 

visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas. 

Vcskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itoa PBNSAOOLA Mt» 
BELMONT MKA

omae, HILLAIDB 
Vlnoent Koselll, n

"EVEN MY 

HU5BAND

SHAMPOO OIL TINT
for cleansing... reconditioning... tinting

"Man dislike tha idea of dyed hair būt aftera Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai looking 
it has become a sourco of constant admiration to all 
my friends. I vvonder now why I didn’t have Clairol 
treatments years ago."

You. too, will be enthusiastic about Clairol.

Ask for Clairol at your favorlio BoaiUy Shop or 
wrllc to Clairol Ine. 12fl W. 4«th Street. Mcw York 
City. If. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvn 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Ratas 668 West 18th Street
Phone CANai 6174

S. M. Skudas 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

1 7flln West 46th Streetle le £.1110 Phone BOUIevard 5203

F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. j 

Phone YARds 1741—1742

Lacbturicz ir Simus 2314 VVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 C

—- '............ " 1 IĮ.
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572J. Liulev icms

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

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

AMBUKANOI PATAKNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

- YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS
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VIĮSU ŠVENTŲ

Sekmadienyje, Liepos (July) 21 diena, 1935
PARAPIJOS

sa
PIKNIKAS

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

VIETINES ŽINIOS 0. Sriubienei linkėjimų ir į- 
teikta graži dovana. Vakarų 
vedė S. Jurgaitė.

PRADŽIA 11 VAL. iki vėlybos nakties, nes vakare oras atvėsta ir visiems yra malonu ty
rame ore po medžiais laikų linksmai praleisti. Baseball ir kitokio sporto žaidimai prasidės 2 
vai. po pietų. BROLIŲ METRIKŲ orkestrą, geriausia lietuvių muzika, širdingai kviečiame vi
sus parapijonus, kaimynus, prietelius ir gerbiamus biznierius j mūsų parapijos piknikų. Skanūs 
valgiai ir gėrimai jau prirengti. Tikėdami, kad atsilankysite į piknikų, iš kalno širdingai dėko
jame. KLEBONAS ir KOMITETAI

pat važiuoja žymių profesio
nalų ir biznierių. Ekskursijai 
vadovauja L. šimutis, “Drau-

TĖVAS MEŠLIS VADO
VAUS ŠV. ONOS 

NOVENAI

leistuvių vakarenės tikietus ir Ona Sriubienė visur dirba 8°’.’ redaktonu^ kuris vyks
kad viešnių ir svečių vakarie- niekad nepavargdama. Pri- 
nėj turėtume didelį skaičių ir klauso prie idėjinių draugijų, 
iš visų Chicagos ir apylinkių Nėra to darbo, prie kurio O. 
kolonijų. Sriubienė neprisidėtų. Ilgiau-

Vienas iš Komisijos sįų metų, sveikatos ir ištver- 
------------------- mės! Dalyvė

3:05 vai. pp., tų pačių dienų. 
Kalmare gaus laivų “Kastel- 
holm”, kuris išplauks '6 vai. 
vakare į Klaipėdą. Klaipėdoj 

ta į viso pasaulio lietuvių ko- keleiviai laukiami rugpiūčio 7
ngresų, kad atstovauti jame o- 
rganizuotųjų Amerikos lietu
vių katalikų visuomenę ir lie
tuvių katalikų spaudų.

d. apie 12 vai. dienų.
Swedish American Line

PAIEŠKOMI:

Dienraščio “Draugo” Metinis 

PIKNIKAS

Sekmadieiiį, Liepus 21 d., 1935 m.
BIRUTĖS DARŽE

Dievo Apvaizdos bažnyčio- j ~mn
je ateinančio ketvirtadienio va J Ųr LA K L ZINlLEu 
karų, liepos 18 d. prasidės iš- ______ .
kilminga novena prie šv. Onos. 
Tėvas Mešlis, S. J. tuo tiks
lu atvyko iš Rytų j Chieagų 
pavaduoti tėvų P. Aukštikal
nį, kuris staigiai susirgo ir 
dabar randasi Šv. Kryžiaus

Liepos 7 d., Vytauto darže 
Šv. Kryžiaus parap. piknike 
Louis Style Sliop aukojo su
knių (dress), kuri teko No. 
802. Darže niekas neatsišau
kė. Kas darže pirko tikietus

ligoninėje. Šita novena buvo nuo J. Čepulienės ir A. Pauk- 
įvesta užbaigus statyti Dievo SHenės, prašomi atsišaukti į 
Apvaizdos bažnyčių. Ne tik B Ralvaitę, 1705 W. 47th St. 
vietiniams lietuviams katali- Kitas parap. piknikas bus ni
kams brangus pamaldumas gpiūfio d., Birutės darže.
prie šv. Onos, bet kasmet to- _______
se iškilmėse dalyvauja vis di-
dėsnis žmonių skaičius ir iŠ Atostogauja šios mūsų vei
klių lietuvių kolonijų. Tiki- lkfjcs: M' Midu
mis, kad ir šįmet novena bus'’'8"'’’ M Sudeiklene sn savo
pasekminga. Pamaldų tvarka 1,lukrele Onyte' An,ioch’ Ilk’ 
bus vėliaus paskelbta. |E- Orentaite ir S. Bartkaitė

____________ rengiasi važiuoti į Wisconsi-
nų, o J. Čepulienė šio mėne
sio pabaigoj važiuos į M. S. 
seimų į Hartford, Conn.

Reporteris

DAR GALIMA SUSPĖTI 
KELIONĖN SU SPOR
TININKU EKSKURSIJA
Dar liko šešiolika dienų iki 

išplaukimo “Draugo” ir at-

ĮDOMU vykstantiems
“GRIPSHOLM”

Cepinskas Mykolas, gimęs 
1878 m. Dargaičių km., Paš
vitinio v., Šiaulių apskr., gy-

----------- venęs Brooklyn, N. Y. ir Greai
Iš New Yorko išplaukiantis Neck, N. Y., vadinęsis Šulcu.

motorlaivis “Gripsholm’*, ne 
pos 26 d. pasieks Gothenbur- 
gų rugpiūčio 5 d., 5 vai. va
kare. Šis išplaukimas suve

lėtų ekskursijos didžiausiu ir luos atplaukti į Gothenburgų 
iš priežasties, kad tuo pačiu 
laivu plaukia taip vadinamas

greičiausiu laivu “Norman- 
die”, kuris išplaukia iš New
Yorko liepos 31 d. Dar galima j “Baltic Cruise”, tad pirm su- 
lengvai suspėti prisirengti ke- stojimo Gotbenburge laivas 
lionei su šia smagia ir isto- sustos Eidfjord (Norvegija), 
riška ekskursija. Tuoj kreip- Minėtos ekskursijos turistai 
kitės į “Draugo” laivakorčių aplankys Norvegijos fijordus.

MIRUSĮ PALAIDOTI
Šiandie, 9 var. ryto iš Auš-! 

ros Vartų bažnyčios bus lai
dojamas Šv. Kazimiero ka-

skyrių, kuris išrūpins jums 
reikalingus dokumentus, už
sakys laive gerų vietų. Bet 
jau turit pasiskubint.

Su šia ekskursija, kaip ži
noma, važiuoja parinktieji A- 
merikos lietuviai atletai, kad

Paskui iš čia plauks į Gothen Carmel, Pa.

Švelnys Petras, gyvenęs Wa 
namie, Pa. ir AVaterburv, Co- 
nnect.

Skukauskas Julijonas, Jono 
ir Juozapatos Petraškevieiū- 
tės s., gyvenęs Bostone.

Razma Juozas, gyvenęs pas 
Elzb. Meikelienę, Bridgeport, 
Conn.

Rubčis Pranas, Prano s., ki
lęs nuo Švėkšnos.

Ra palis Stasys, gyvenęs Mt.

burgu. Paprastai, Švedų Ame 
rikos Linijos laivai perplau
kia Atlantu į 8-9 dienas.

Keleiviai į Lietuvų, rugpjū
čio 5 d. vakare apsistos na
kvoti Gnthenburge. Ant ryto-

Pakulis Walter, gyvenęs 
New Yorke.

Norkus Antanas J., gyvenęs 
Seattle, Wasb.

LIETUVIAI DAKTARAI

Liepos 6 d. susirinko būre- 
puošė o. a. M. Stankelis. Visi 'lis žmoni« i Sudeikių namų ir 
velionio draugai, pažįstamieji, P®dayė s"rPr,’Q Onai Sriu- 
prašomi atsilankyti ir suteik- menei.
ti velioniui paskutinį patar
navimų. Ypatingai buv. ŠVz 
Kazimiero dr-jos (West Sxle) 
nariai, Vyčiai 24 kp. turėtų 
pareigos atsilankyti ir paly
dėti velionį, kuris toms drau
gijoms daugiausiai dirbo. Ki
tų kuopų Vyčiai, kuriems lai
kas leis, taip pat prašomi at
važiuoti į Aušros Vartų baž
nyčių pamaldoms už velionį 
ir palydėti jį į amžino poil
sio vietų. S-s

dalyvauti viso pasaulio lietu-j jaus 8:50 vai. ryto išvyks į 
vių sporto olimpiadoj. Taip .Kalmarų traukimu, čia atvyks

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Užkandžio metu pareikšta

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.

REDAKTDRIAUS IŠ
LEISTUVĖS

L Šimutis liepos mėnesio 
pabaigoj apleis Cbicagų ir iš
vyks į Lietuvų dalyvauti Vi
so Pasaulio Lietuvių Kongre
se. L. Šimutis yra “Draugo” 

'redaktorius, katalikiškojo Su
sivienymo prezidentas ir žy
miausias mūsų katalikiškos vi 
suomenės veikėjas. Be pritin
kančio pokylio, be atsisveiki
nimo vakarėlio Šimučio išlei

sti iš Chicagos negalima. Pri
tinkantis išleistuvių pokylis 
įvyks liepos 17 d., 8 vai. vak., 
Gimimo Panelės Švč. parapi
jos salėj. Visi mūsų veikėjo 
draugai ir jo gerbėjai prašo
mi skaitlingai atsilankyti.

Visų parapijų ir kolonijų 
veikėjai kviečiami uoliai pa
sidarbuoti, kad išplatinus iš-

LIETUVI8
OPTOMETRIOALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų, kuria 

erti priežastimi galvoa ekaudSJlmo, 
■valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karžtj. atltalao 
trumparegystę Ir tollregystę. Prlren- 

I gla teisingai akinius. Visuose atsltl- 
klmuose egaamlnavlmas daromas su 

• elektra. parodanCIa mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedėlloj nuo 10 tkl II. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Paatebėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523

Ofiso Phone Res. end Office
PROspect 1028 2S59 80. Leevttt St.

OANal 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

4 to 4 and 7 to 9 F. M.
Sunday by Appointment

Tel. CANai 0947
Rea PROspect 4454

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1491 SOUTH HALSTED STREET 
Resldendja 4440 Bo. Artesian Ava

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
4 iki 4 v. vakaro

Tel. CANai <142

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4645 So. Ashland Ava.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7440 
Namų tel. PROspect 1920

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nno 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakaro
Seredoj pagal sutartj

Tel. CANai <122

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

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 78<8

Tel. BOUIevard 7049

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arU 47th Street

Vai.: nuo 9 iki S vakare
8eredoj pagal sutarti

Ofiao Tel.: PROspeet 8378
Rea. Tel.: HEMIock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvi. Gydytojas ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai : 9 Iki 4 Ir 4:40 tkl 4:40 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutartj 
Res. 2414 W. 44th 84. Pagal sutartj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir. CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginia 00 8 <

Ofiso vai.: 2—4 Ir <—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutartj

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Ges X-Ray
<149 ARCHER AVĖ., Oor. Franciam 
Tel. Office Laf. KS9; ree Virs. 4449

Tel. Ofiso BOUIevard 4914—14
Rea VIOtory 444*

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-4; nno 4:40-4:49

756 West S5th Street
e

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CMKRUROAS

4831 BO. ASHLAND AVĖ. 
Tat YARda

Tel. LAFayette 7M4

OR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAR

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—• vai. vakar* 
Rea. 2138 W. 24th St

Tel. OANal 0401

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMIock 4284

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiao valandos: 2-4 lr 4-8 vai. vak. 

Realdencljoe Ofisas: 2414 W. tttb St 
Valandos: 14-11 lr 4-4 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pasai sutarti

Mackevičius Jonas, kilęs iš 
Beviršių km., Liubavo v.

Megelinskas Bernardas, gy
venęs Scranton, Pa.

Marčiulionis - May Kazys, 
gyvenęs Connecticut valstybė
je.

Kuzminskas Stasys, Petro 
s., gimęs Šiauliuose, gyvenęs 
Baltimore, Md.

Kardamavičius Juozas, gy
venęs Arnold, Pa. ir Cincln- 
nati, O. >

Kuras Juozas, turįs dukte
rį Petrę, gyvenęs Hoboken, 
N. J.

Kaškelis 'Juozas, gyvenęs 
Pittston ir Port Griffith, Pa.

Kavaliauskas Antanas, ki
lęs iš Šiaulių apskr., gyvenęs 
Čikagoje ir kitur.

Klemkos Jonas, Antanas ir 
Ona, kilę i, Pandėlio - Pane
munio v., Rokiškio apskr.

Kliučnikas Stasys, gyvenęs 
Port Blanch, Pa,

Kerbelis Vladas, smulkes
nių žinių neturima.

Karlonai, Adolfas ir Jur
gis. gyvenę Brooklyn, N. Y.

Ieškomieji arba apie juos 
kų žinantieji teiksis atsiliep 
ti adresu:

Liet. Generalinis Konsulatas

11 Wanerly Place,

New York, N. Y.

»
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo I Iki I 
ranedėllo, Seredos Ir PėtnyCIos 

vakarais 4 Iki I 
Telefonas OANal 11TS

NAMAI: 6459 8. RodnveU St.
Telefonas REPnbllc 4400

Telephone BOUIevard 2200

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4131 80. ASHLAND AVĖ.
Ree. ISIS 8. Rockwell 8t.

Phone REPubllc 9728 CHICAOO

CLASSIFIED
ACTOMOBILES AUTOMOBULE8

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Bo. Ashland Avė.
a lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO TAILANDO!:

Nue 14 Iki 14 vai. ryte, nuo I Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo T Iki 1:14 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 14 Iki 14 

valandai dien*
Telefonas MTTHvav

Valandos:
Nuo 14-14 r. ryto; 4-4 lr T-l r. Y. 
NedAldlenlals nno 14 tkt 14 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 4»th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir Pitn. 14—t vai. 

2147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 2—t vai.

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Office Tel. HEMIock 4144 
Res. Tel. OROvehlll 0417

4924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2424 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS 

Vai. 2-4 lr 7-4 vak.
Ketv. lr Nedėllomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 4714 
Naktimis Tel. CANai 0412

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki S popiet 7 Iki 9 vak.

______ Nedėlioję pagal sutartĮ

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje 

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo I Iki 10 rytais — 1 
Iki 2 popiet — 4 tkl 1:20 vakarų 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

RVICK ’3S. Club Sedan su trunk. garantuotas ......................1825
HITICK '3 S, 5 Sedan 47, garantuotas...................................... 97*5
BUICK r83, 6 Sedan. 6 drat. ratai, lobules ............................... 4495
BUICK '21, E Sndan 47, geroj tvarko!........................................ 4895
BUICK ’80, 5 Sedan 41, mediniai ratai, gražiam stovy .... 4225
BUICK '30, 7 Limo. Sežl drat. ratai, eina O. K. ................ 4225
CADILLAC '31, 7 Sedan, tobulam stovy .......................................4495
CADILLAC '30, 7 Sedan, pertaisytas ........................................ 4K»5
CADILLAC '30, 1« cilindrų 7 Sedan. labai pulkus................ 4545
CADILLAC '30, 5 Coupe, mediniai ratai, geroj tvarkoj .... 9275
CADILLAC '30, 7 Sedan, labai puikiam stovy.......................... 9445
CADILIJkC '29, S Sedan, įvarus karar...................................... 4225
CADILLAC '29, 7 Sedan, gerai bėga .............................   4275
CADILLAC '28. E Sedan, gražiam stovy ............................... 4125
CADILLAC '28. B Sedan, gera vertenybė ............................... 4lO«
CHEVROLET "31, 2 durų Sedan, radio, beaterls, tobulas . . 48*5
CHEVROLET '31, Sport Coupe, geros motoras ...................... 4285
CHRYSLER '31. 4, 5 Sedan. gražiai Ižrodas karas ........... 4275
CHRYSLER '30. 4. 5 Sedan, E drat ratai. O. K................... 4245
DODOE '34, S Sedan. vėlaus modelio, puikiam stovy 44*5
FORD '31', Business Coupe, įtvarus ......................................... 4225
FORD '30. Sport Coupe, gera vertenybė.......... ......................... 4175
LA SALLE '31, 5 Sedan, juodas, drat. raitai ........................... 4845
LA SALLE '30. E Sedan. ( drat. ralal.....................................  4845
TJNCOLN *20. S Sedan. labai pulkus...................................... 92*5
OAKLAND '30, 2 Durų Sedan, gražiam stovy...........................9175
PACKARD ’32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................... 4845
PACKARD '31. 7 Custom Sedan*. gerai bėgantis ................ 98*5
PIERCE '80, 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................. 41*5
PT.YMOTTTH '33. 2 Coupe, Rumble seat, žvarus ................ 48*5
PONTIAC '34, 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas...........4895
PONTIAC '84. 4 Durų Sedan’. kaip naulas ............................. 45*5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jflsų dabartinis karu priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 41 OO

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ■ #7.00 j


