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KONSTITUCIJA

Diktatorius Mussolini įspėja 
T. Sąjungos tarybą

MADRIDAS, liepos 27. — 
Ispanijos ministerių kabine
tas, kurio daugumą, sudaro 
katalikai ministeriai, nuspren 
dė taisyti ir keisti respubli
kos konstituciją, kuri yra ra
dikalų produktas, kada po 
sosto griuvimo socialistai ir 
kiti radikalai buvo įsigalėję.

Gerai atsimename tuos šiur 
pius laikus, kada radikalai 
ėmė pulti katalikij kunigus, de 
ginti bažnyčias ir vienuoly
nus. Tada jiems pigu buvo 
parašyti sau tinkamą konsti
tuciją, nukreiptą prieš Katali 
kų Bažnyčią.

Jų parašyta konstitucija iš
griovė jėzuitų įstaigas ir pa
čius jėzuitus ištrėmė iš gim
tinio krašto. Kunigams “ už
draudė turėti mokiniams re
ligines pamokas mokyklose. 
Negana, kad jie sustatė priea- 
katalikišką konstituciją, bet 
dar, gyventojų neatsiklausę, 
pravedė įvairius priešbažny- 
tinius įstatymus.

Neilgai laukus pakitėjo lai
kai. Radikalų vyriausybė pa
skelbė parlamentan ir savi
valdybių rinkimus, tikėdamies 
daug ką laimėti. Tačiau per 
rinkimus skaudžiai pralaimė
jo. Konservatoriams (katali
kams ir jų šalininkams) pa
ėmus į savo rankas respubli
kos vairą, socialistai ir kiti 
radikalai sukėlė revoliuciją. 
Pradėjo pulti ir žudyti kuni
gus, deginti bažnyčias. Jie bu 
vo nuslopinti ir išgriautos jų 
partijos ir visa jų nedora 
veikla.

Ir, štai, šiandien katalikų 
dauguma jau turi laisvės sa
vaip rūpintis savo respubli
kos likimu. Katalikų daugu
mai vadovauja jaunas ener
gingas karo ministeris Gil 
Robles, kurio nuopelnai res
publikai tikrai yra dideli.

ROMA, liepos 28. — Prieš 
susirinksiant T. Sąjungos ta
rybos specialiam posėdžiui I- 
talijos diktatorius Mussolini 
dar kartą įspėja tarybą ir Eu
ropos valstybes, kad jos nie
ku būdu nesikištų į Italijos 
žygius prieš Etiopiją.

Mussolini pareiškia, kad jei 
taryba nepripažins jos reika
lavimų Etiopijos reikalu ir 
norės statyti Italijai kliūčių, 
Italija išeis iš T. Sąjungos, 
kad toliau veikus nevaržo
mai.

NACIAI REIKALAUJA U.S. 
ATSIPRAŠYMO

BERLYNAS, liepos 23. — 
Dėl Įvykusiųjų New Yorke 
komunistų riaušių, per kurias 
užpulta vokiečių linijos gar
laivis Bremen ir išniekinta 
Vokietijos vėliava, nacių spau 
da griežtai reikalauja, kad A- 
merika djploniatiniu keliu at
siprašytų Vokietiją už tą į- 
vvkį.

Be to, nacių laikraščiai pa
reiškia, kad Vokietijos Ame
rikos prekybos ir konsulari- 
nė sutartis paneigta, ačiū New 
Yorko miesto majoro La Gu
ardia keistam nusistatymui. 
Šis majoras paskutinėmis die
nomis nusprendė neišduoti 
miesto leidimo vienam vokie
čiui naciui daryti masažo biz

ŠIEMET JAVŲ MONOPO
LIO DAR NEBUS

KAUNAS. — Iš autorite
tingų šaltinių patyrėme", kad 
javų monopolis šįmet dar ne 
bus įvestas.

Vietoje to jau artimiausio 
mis dienomis bus paskelbtas 
įstatymas apie kviečių supi r 
kimo ir pardavimo centrali
zaciją. ’

Kviečių supirkimas numa-

MUSSOLINI KALBA Į MILICININKUS

lAcme Photo. J

Italijos diktatorius Mussolini kalba į paroduojančius milicininkus fašistu.* 
mieste.

I. E. VYSK. MATULIONIS ŠVENTINO 
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLĄ

VYSKUPUI ASISTAVO MŪSŲ GERBIA
MIEJI KUNIGAI

Prakalbas sakė aukštieji valdi
ninkai ir lietuvių vadai

Salerno

DEPORTUOS DAUG SVE- PASKIRTAS JAUNIMO j POPIEŽIUS VYKS į GAN-
TIMŠALIŲ

W ASHINGTON, liepos 27. 
— PrežYdėfftas Rfooseveltas 
vakar įsakė paleisti iš fedlera- 
linių kalėjimų 151 svetimšalį 
kriminalininką, kad būtų ga
lima juos deportuoti.

ARMINISTRATORIUS 
GHICAGAI ■

DOLFO PILĮ

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ LIE
TUVIŲ DALYVAVO IŠKILMĖSE

Didelėmis iškilmėmis vakar Prieš paminklo atidengimą 
pagerbti mūsų didvyriai, Ste- surengtos gatvėmis vaikšty- 
ponas Darius ir Stasys Girė- nės, 'kuriose daug lietuvių 
nas. Jie to užsipelnė. Žuvo draugijų dalyvavo. Grojo ke- 
siekdami garbingumo tėvyvei ' Ii benai, tarp jų buvo ir mi- 
Lietuvai. Už jųdviejų tą arą- l litarinis benas iš Fort Sheri- 
sų, bet tragingai pasibaigusį, dan. Visų Chicagos ir apylin- 
žygį Amerikos lietuviai vakar kių lietuvių parapijų korų 
juos pagerbė. Jų atminimą į- jungtinis koras įspūdingai dai, 
ainžno dideliu ir gražiu pa- navo. Prof. A. Pocius vadova-
minklu. Pastatytas monumen- vo šiam korui.- - • 

t . 4 vt * c. ,• ta* per ilgiausius metus puoš Po paminklo pašventinimoA ATIKAN AS, liepos 2c— .. . • ... . ' .... . • • v Marąuette parką iki kol sis viršumi susirinkusių mimųŠventasis TYvas Popiežius Pi' 5., . . . , . , , v . , .,parkas pasiliks parku. O jau- keletą kartų žemai praskrido 
nosioms lietuvių kartoms vi- trys lėktuvai ir išbėrė dau-

—
Nacionalės ,(krašto) jauni- [ jug ateįnantj ketvirtadie-1 . ?

mo administracijos viršinin- nį is čia i§ kg į Castel Gan_ j .
kas Aubtrey AVilliams paskel-! dolfo, kur i&bu& iki rugsėj0 sados Jls Pasakos aPie gyhę gyvųjų rožių. Tas mū-

mėnesio pabaigos.bė, kad federaliu jaunimo ad
ministratorium Chicagai pa- 

šie kriminalininkai priklaa gkjrta8 Wm j Camphelli 35
m. amž.. advokatas katalikas, 
vienas iŠ pirmųjų C.Y.O. (Ca

Castel Gandlolfo yra Popie 
žiaus vasariniai rūmai, neto-

vyrių kilnuosius pasiryžimus sų didvyrių pagarbai ir at- 
ir žygius ir apie mūsų tautos niinimui.
garbingąją, praeitu. Dievas davė saulėtą dieną

Paminklo athlengrmo ir pa- ir ne per daug buvo karšta,so apie 20-iai nacionalybių 
(kraštų). Dauguma iš jų bus
išsiųsta į Europą, Kanadą iholic Youth Organiaation) nad» ka’P PaPra®tai, bus užirrt ^įp, kaip buvo ankščiau nios suvyko į šias iškilmes.

Ii Romos. Jo Šventybė ir tę^'šventinimo iškilmės : įvyko j tad tūkstantinės žmonių mT-

Meksiką. Kiti į kitus, savtį (iirektorių ir jaunimo tarpe tas Bažnyčios valdymo sun- 
kraštus. C ’i_ kiomis pareigomis.

KARAS AFRIKOJ NĖRA 
AMERIKOS REIKALAS

^veikėjas.

W. J. Campbell yra perso- 
nalis advokatas J. E. vysku
pui pagelbininkui B. J. Sheil.

Administratorių pozicijos 
visam krašte sukeltos po pr-

Už RIAUŠES BELFASTE 
KALTA ANGLIJA

skelbta ir kaip programa bu-; Kas automobiliais, kas gatvė- 
vo sustatyta. kariais iš viso Chicago ir a-

Iš ryto Dievo Apvaizdos pylinkių po pamaldų traukė į
Marąuette parką.

•Visos aplinkinės gatvės
pef keletą blokų buvo užda
rytos trafikai. Jose buvo pil-

AVASHINGTON, liepos 27.
— Prez. Rooseveltas paskelbė pz- Roosevelto nusprendimo, 
visiems žingeidaujantiems, !ka<^ vyriausybė pasiryžta rū- 
kadl numatomas Italijos karas įPiatis krašto jaunimo likimu, 

nį. Majoras pasielgė tuo su- su Etiopija nėra šio krašto šiain tikslui skirtas 50 rnili- 
' reikalas ir Amerika neturi j°nU dolerių fondas ir visam 
jokio pasiryžimo kištis į tą,krftšte sudaryti administrato- 
reikalą. Šis reikalas mažiau-! rių ofisai. Chicagai pripažin
sią turi rūpėti Amerikai. |tft atskiri vienata.

metimu, kad naciai savo kraš
te persekioja žydus.

Žiniomis iš Wasbingtono, 
valstybės departamentas sten
gias kaip nors atitaisyti šiuos 
nesupratimus.

NEW YORK, liepos 27.—
Didžiųjų Atlantiko garlaivių 
prieplaukoje vakar komuni
stai sukėlė riaušes. Šūkauda
mi prieš Hitlerį, jie puolė vo 
kiečių garlaivį Bremen, nu
plėšė vokiečių vėliavą, sudra
skė ir įmetė Hudson upėn. nubaustas 8 mėn. kalėti už

Keli šimtai poliemonų, sek- tai, kad nacius palygino su

NACIAI NUBAUDĖ DAR 
VIENA KUNIGĄ

lių ir laivo įgula sunkiai ko
vojo su riaušininkais iki jie 
išblaškyti.

bažnyčioje įvyko pamaldos už 
žuvusius mūsų didvyrius la
kūnus. Jo Eksc. Vyskupas T.

______ Matulionis celebravo šv. Mi-
BELFASTAS, Žiemių Ai-,aias- PoPiet gi įvyko pamin-1 na žmonių. Taip pat ir parke,

rija, liepos 27. — Laisvosios kl° atidengimas ir pašventį- Visur kai jūra judėjo. 
Airijos prezidentas de Vale- nimas- Sios lietuvių istorinės iškil-

DIDELIS SPROGIMAS ITA
LŲ MUNIGIJOS FABRIKE!

ra kaltina Angliją už siau
čiančias čia protestantų riau
šes prieš katalikus.

I)e jValera ragina ir įspėja 
Laisvosios Airijos katalikus, 
kad jie nepultų protestantų, 
laikytųsi ramiai ir saugotusi 
pasekti Ulsterio (Žiemių Ai
rijos) protestantų žygius.

J. E. Vyskupas T. Matulio
nis pašventino paminklą, a- 
sistuojant mūsų gerbiamiems 
kunigams.

NUBAUSTAS MIRTIES
BAUSME

mės praėjo tvarkingai, gražiai 
ir nepaprastai susiklausomai. 
Jos visados pasiliks dalyva
vusiųjų širdyse ir atmintyje.

VAITKUS NEIŠLĖKĖ

BERLYNAS, liepos 28. -
Nacių teismas nubaudė dvi VARESE, Italija, liepos 28 
katalikų vienuoles daugiau — Bickford Smith municijos 
už pinigų išvežimą į užsienį, Taįno> įvyko didelis

Vienas katalikų kunigas sprogimas. Daugiau kaip 30 
asmenų žuvo ir keliosdešimts 
kitų sužeista. Tarp žuvusiųjų, 
sakoma, dauguma yra Jaunųraudonaisiais gaivalais.

Teismas nubaudė tris po
licmono Kelmą žudikus: E. 
Darlack, 27 m., J. Reporto,

mergaičių.

ROSTOVAS TIES DONU, 
liepos 28. — Teismas nubaudė

PANEIGĖ VYRIAUSYBES |n,irties bftU8ine N- Ivanovą, 
buvusį caro sargybos narį. SuSUMANYMĄ

NEW YORK, liepos 28. — 
Tekūnas Vaitkus, kuris soci- 
jalistų dienraščio paskelbimu 
šįryt, lėktuvu “Lituanica H”, 
turėjo išlėkti Lietuvon, pasi-

WASHINGTON, liepos 27. 
— Senatas pravedė senato
riaus Glasso bankinį bilių, pa 
neigdamas vyriausybės remia 
mą sumanymą, kad būtų įs
teigtas centrinis krašto ban
kas vietoje šiandieninių fede- 
ralių atsargos liankų, kuriuos

užnuodintu sūriu jis mėgino liko Amerikoje. Esą oras dar 
nunuodinti 55 vyrų ir moterų vis netinkamas skristi.
Aleksandrovsko kolektyviam-------------------
uk | NACIAI PRIEŠ VISO PA

SAULIO ŽYDUS

ŽUVO 4 CHICAGEBeiAI
Keturi chicagiečiai pereitų1 kontroliuoja privačiai banki- 

24 m., ir T. Arelans, 21 m. Šeštadienį Curtiss Wright air'ninkai. 
amž. Pirmasis gavo 199 metus porte, netoli Milwaukee, Wis., Šen. Glasso biliuje padary- 
kalėti, antrasis — visą gyve- nusisamdę lėktuvą pasivažinė-1 ti kai kurie šių bankų tvarko-

LON DONAS, liepos 27. —
Žiniomis iš Maskvos, sovietų 
vyriausybė pradėjo statyti 60- 
ąjį nardantį laivą savo laivy
nui. Prieš ketverius metus tu nimą, o trečiasis — 14 metų. jimui. Tarp jų buvo vienas je pakeitimai. Privatūs ban

tama bus perduotas į vienas rėta vos 15 nardančių laivų, Ketvirtasis plėšikas žudi-, lėktuvo vairininkas. kininkai ir toliau pasiliks dik

APIPLĖŠTAS SPORTI- BERLYNAS, liepos 28. — 
NINKAS ' Unitarų dvasiškis L M. Birk-
----------- head randa, kad Vokietijos

Keturi plėšikai užpuolė Ar naciai siekia, kad visam pa-
lington Heights vienoj rezi- s‘",ly iSnaikinua ^du8- 
dencijoj lenktynių arklių sati 
ninką G. Leeds iš San Fran- 
cisco. Pagrobta 5,000 dol. pi
nigais ir 15,000 dol. vertės
brangybių. Tas įvyko dienos KĖS. — Dailus orai, maŽA 
laiku. ! temperatūros atmaina. 4

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-

rankas, gi kviečiams bus nu
statytos tvirtos kainos.

kurių dauguma buvo seni ir kas išvengė bausmės — pasi-, Neužilgo lėktuvas nukrito tatoriais krašto finansų rei-
netinkami tarnybai. ’ korė kalėjime. . , .visi keturi žuvo. kalais.
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APIE RUSIJOS •ROJŲ”

“Darb.” rašo, kad sugrįžęs iš Rusijos 
komunistas darbininkas Beal apie Sovietų 
Rusijos “rojų” taip pasakoja:

-Darbas sovietuose lygiai toks kaip kai- 
kuriose kapitalistų dirbtuvėse — ne nuo va
landų, tik nuo “štukų (piece work). Kad 
galėtų padaryti nustatytų kiekybę, lėtesni 
darbininkai priveikti kamuotis 12-14 va
landų. Tas parodo, kad mažiausia darbo kie
kybė (minimum) yra tiek didelė, kad išba- 
dčjusiems darbininką- is trūksta jėgų padir
bėti būtinų darbą per astuonias valandas. Ir 
Benį pastebi, kad nusikamavę ir pusbadžiai 
rusai darbininkai tik trukdė traktorių iš- 
dirbystę Charkovo dirbtuvėje. Gaila į juos 
žiūrėti: alkani driskiai slankioja kaip šešė
liai — nė jėgų, nė sumanumo, nė jokio noro 
dirbti juose nesimato. Koki darbininkai, toks 
ir darbas. Charkovo dirbtuvė buvo išgarsin
ta kaipo pavyzdingiausia sovietuose, bet jos 
traktoriai labai greit subyrėdavo Tuomet 
kildavo riksntas. panika įr įtųrii^ęjinjpš, kad 
darbininkuose pasireiškia sabotažas ir kontr- 
revoliueija. Koks čia sabotažas 1 Ponai komi
sarai, duokite darbininkams atsikvėpti ir Iš
valgyti, tai jie geriau dirbs. Dabar smaug
dami darbininkus, jūs patys sabotažuojate 
Rusijos gerbūvį, na, ir pjaunate tų šakų, ant 
kurios sėdite.

Sovietuose tenka pastebėti begalės for
malumų: pašportni. duonos bilietai, cenzūrų, 
specialūs leidimai ar uždraudimai, komunis
tų, komsomolcų, raudonarmiečių privilegijos 
bilietai — visokį raštai, rašteliai, iškabos, 
— žodžiu, toks biurokratizmo aparatas, apie 
kurį nė nesvajojo didžiausias Rusijos auto
kratas ir biurokratas caras Nikalojus I. Bol- 
Jevikijoj viskas atrodo kopuikiausiai - ant 
)>opierio. Ateiviams, ypač turistams, budo a- 
kis skaitlinėmis, bet tikrąjį gyvenimų slapia 
labiau negu pempė savo vaikus. Beal pasa
koja, kaip naivūs ir lengvatikiai keliaunin
kai iš užsienio atlankydavo Charkovo diibtn- 
Vę. Tuomet darbininkai gaudavo geriau val
gyt — net ir mėsos gaudavo 1 — ir turėdavo 
rodyt linksmus veidus. Jeigu ne, tai — ir 
darbininkai žinojo, kų reiškia “tai”. Jie 
rodydavo linksmus veidus. Tada keliaunin
kai — daugiausiai žurnalistai — negalėdavo 
atsistebėti sovietų pažanga ir tvarka ir pleš
kindavo į savo laikraščius apie liolševikiškų 
“rojų”. Beal tik pamerkdavo savo drau
gams, daugiau vargšas nieko negalėjo pada
ryti.

Sovietai vienų veidų turi pasauliui, kitų 
sau. Tam antrajam veidui pažinti reikia Ru
sijoj pagy venti. Kaip būtų naudinga mfisn 
komunistams į tą “rojų” pakliūti ir kaip 
jie džiaugtųsi jį praradę!

Ryšyje su gręsiančiu karu tarp Italijos 
fr Abisinijos Anglija paskelbė amunicijos 
embargo, tai yra nebus ginklų parduodama 
nei vienai iš kariaujančių pusių. Jei Angli
jai bus išrokavimo neprileisti Italijos prie 
pergalės, tai Abisinijai ji teiks ginklų ir 
kitko dykai.

LEONARDAS SIMUTIS
Dienraščio “DRAUGO” vyriausia redakto
rius, Lietuvių Katalikų Federacijos Centro 
sekretorius, lietuvių kultūrinės bei visuome
nės darbuotės Širdis, kuris vakar pasakė ža
vingų kalbų, atidengiant Dariaus-Girėno pa
minklų Chicagoje, gi šiandien dviem mėne
siam išvažiuoja: visų pirma, į Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijos Tarybos pasėdį 
New York’e, gi iš ten, tiesink į tėvų šalį, į 
maloniųjų Lietuvų.... Laimingos kelionės!

TAUTŲ LYGOS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

Liepos mėn. 31 d. Genevoj prasidės Tau
tų Lygos Tarybos posėdis. Tasai posėdis šau
kiamas specialiai tam, kad svarstyti ginčų 
kilusį tarp Abisinijos ir Italijos.

Kaip Italija taip ir Abisinija yra Tautų 
Lygos nariai. Pagal Lygos konstitucijų, gin
čui tarp narių, bet kuris iš besiginčijančių 
pusių, gali prašyti sušaukti posėdį ginčui 
apsvarstyti ir išspręsti. Šiuo sykiu posėdis 
šaukiamas Abisinijai prašant. Italija tam 
buvo priešinga. Italija norėjo, kad Abisini
ja ir iš Tautų Lygos būtų išbraukta.

Ko galima tikėtis iš šių bandymų sutai
kinti Italiją su Abisinija?

Jungtinių Valstybių vyriausybė išleidžia 
•‘ralfafui” po 188 milijonus dolerių mėnesy. 
Aat ‘♦fcaliefo” vra 20,500,000 žmonių, tai yra 
17 visų gyventojų.

PKAUOAS

Morkai

IŠ PO MANO BALANOS
Giacomo Meyerbeer, vienus pernešę s Handelio Mesijų ar 

įžymiausių pasaulio muzikų irillaydno Sutvėrimų. Bet gi da- 
kompozitorių, sudaro labai į-[bar ir vien dėl to tiesa gana 
domų muzikos istorijoje kam
pelį.

Jo tikras vardas ir pavardė 
buvo Jakob Liebmann Beer.
Sūnus turtingo bankieriaus 
Berlyne. Tūlas jo giminaitis,

plačiai jo vardų ir gabumus 
išgarsina, bet gi galutino ti
kslo anaiptol neatsiekia.

Visiems aišku buvo, kad 
šiam veikalui trūksta tikros
krikščioniškosios dvasios. Gi 

vardu Meyer, mirdamas P*He-' Meyerbwrui ,trodė vi»i ki-J 
ka jam geroką žiupsni turto. ,aip Jisai vis|( kaltę JrfW 
Kaipo jautrios Širdies jaum-lant 8avęB. Jam rodfa> Uad ora-
kaitis, kai matai už tat jam 1 torija nepavyko dėl to, kad 
atsimoka, prie savo pavardės' ja„, triiksta ukrų žinių bal. 
jo pavardę pridėdamas taip,1 gQ
kad išeitų Meyerbeer.

1 Kai matai numoja ranka 
Gi paskui po platųjį pašau- kompoz-cijQ) 0 bėga Italijon 

lį besitrankydamas, kaipo į- iavįnti balsų. Manė sau, mat, 
žynius muzikas, ypač Italijoj | ^k aš daugiau išmanysiu 
beviešėdamas, pamyli gražius apje balsų, mano oratorijos 
italų vardus. Ilgai nelaukęs,
Jakob Liebmann šalin nutre
nkęs, kol galutinai prie Gia- 
como Meyerbeer prieina. Tik 
taip paskui vadindavo pats 
save, tik taip dabar ir istori
ja jį vadina.

Pirmadienis, liepos 29, 1935

Vilniaus Reikšmė Lietuvai 
Praeity, Dabar ir Ateity

(Tinka skaityti susirinkimuose)
Vilnius mums brangesnis naus smėlynai 

negu kam kitam.
Puikiam Neries ir Vilnelės 

slėny kalvų vainiko supamas 
tyso mūsų mylimas, kilnių 
svajonių puošiamas senelis —
Vilnius. Didžiųjų kunigaikš-

yra lygiai 
brangūs ir nepamirštami.

11. Vilnius — mūsų pusiau
sviros centras.

Toje instiktinėje visos tau
tos traukoje, tame visuotinia

? i-ii, išsapnuotas, boCių triasu me VUntau* įsimylėjime reiš- 
sukurtas ir užaugintas, tau- ^iasi gilios ir svarios pi iv

žastys. Viena, Vilnius yra nu

tada kitaip suskambės! Nors, 
kai paskui pasirodė, ir to da 
neužteno.

Federacijos seimas jau, ro
dos, veik prasideda. Jame su
važiavę tur kuo pasidžiaugti; 

Paėjo ne vien iš turtingos, jo nematę tur kų apgailėti.
bet ir begaliniai gabios šei 
mos. Jo brolis Vilius pagar-

Toki, matyk, dalykai, kai ir 
pati vasara, tik kartų į mė

sėje kaipo žvaigždininkas. An-i tus ateina. Ar kito Federac|_ 
tras brolis Mikas kaipo gana 8eini0 sulauksi, tai jau 
gerai žinomas rasėjas. Gi jL|Vį>saį mums neprieinamas da- 
pats kaipo muzikas ir kompo- ijykas> Vietoje galvojus apie 
zitorius. Į tai, mes tik patariani šin sei-

Jei pridėsim prie to viso, nian kuogreieiausiai dumti! 
kad tai būta tikros žydiškos j .
šeimynos, net pasiautai perpl- j Visi gnektt apie jaunįmą. 
la, iš kur ir kaip tieji tikri Be- Tik niekas nieko gero jam 
rlyno žydukai sau tokius skai- ineSuteikia. Rodos, visi užsi-

tinėmis relikvijomis pašvęs 
tas — toks brangus ir arti-
mas, o drauge toks nepasie-Aa Li<>tuvos P“8““8"™8 
kiautas, lvg piktos raganos už-11188 tlak P®H*tai<b ‘*k 
kerėtas! Jis žavėte žavi vist) ku> tiek 8»8“i«k“'>« P®“’ 
susipratusių lietuvių žvilg-!r,ais' aalra> Vilai« i5 PrieSii
autus ir traukia juos savęsp. atKaati mūsų
,r., . ... . ų, . • "... suprasta tautės garbė, tačiau.V ilnius tikrai vra tokia pia- 1 » , >

... v A - * i i • ___ be Vilniaus visai tautai grę-eities šventove, kad jų pama-, - ” *
.. . .... rp šia susmulkėjimo, degeneraci-tę negali jos nepamilti. la- J ”

v ••• , jos pavojus. Visi tai nujaučiau mums, susėjusiems su d 1 J d
čia, bet gal ne kiekvienas su
geba tai sąmoningai formu
luoti. Pabandysime tai pada
ryti šiandien, o kad būtų kiek 
aiškiau, kad tiksliau galėtu 
mėm įvertinti Vilniaus svar
bų Lietuvai ir lietuviams, pra
dėkime kiek ištolo.

tūralus ir amžius nusistovė-

su
juo keleriopais saitais, jis y- 
ra nepalyginti brangesnis ne
gu atsitiktinai Vilniun atsi- 
basčiusiam parėjimui, nes... 
tai mūsų miestas.

Štai kodėl lietuviai i r 
džiaugdamiesi ir liūdėdami 
vis mini savo nelaimingųjų 
sostinę, kodėl ir sveikindamie- Kalbotvros, vietovardžių,

... ..... daugiausia a. a. prof. Būgos,si, ir skirdamiesi, taria jo ge- . 1
, , , . studios, paremtos archeologisdulo šydo nūnai dengiamų , . . ....

sčius kelius nusiskyrė ir pa ?Inįrg0> jog greičiausiai pavi- 
įteikia atsiminti, kad tai jau ne be pir- sirinko! ]ioti paskui save jaunim4> ,ai

mks bandymas. Jau yra buvus konferencija . Kų-kų, bet gr tikram žydo ne kodaugiausiai ir ne apie 
Haagoj. Konferencija nedavė gerų vaisių i vaikui, o pasirinkti ir ieškoti kodidžiausius daiktus kala
dei Italijos nenusileidimo. Prisirengimams [ garbės muzikoje, tai vis gi ti
karui Italija yra jau daug padarius. Italų 
tautos karinis ūpas jau pakilęs. Atgal ženg
ti Italijai būtų negarbinga, ypač jos dikta
toriui Mussoliniui. Tai visa atsimenant, sun
ku tikėtis, kad ir šis paskutinis bandymas 
sutaikinti Italiją su Abisinija atneš gerų 
vaisių.

ABISINIJA TURI PATARĖJŲ

Ginčas tarp Abisinijos ir Italijos jau 
nustelbė daugelį kitų tarptautinių klausimų. 
Nors abisiniečiai yra pusiau civilizuota tau
ta, neturi modemiško valdžios aparato, ne
turi išsilavinusių diplomatų, bet ginče lai
kosi gerai. Italijai tinkamai atsikerta ir no
tos siunčiamos kitoms valstybėms yra gerai 
pamatuotos ir įvilktos į diplomatinius rė
mus. Sakoma, kad kai Amerikos valdžia ga
vusi Abisinijos karaliaus Uotų, prašančių Ita
lijai priminti Briando - Kelloggo paktų, tai

ir ketinti, o tik ko apie ma- 
vra tik vienų-vienas atsitiki-! žiausius. 
mas garsių muzikų eilėje! Į Viena maža beždžionėlė dau 

Vos septintus" metukus ei-jgjau jaunimo akių į save at- 
damas, visų Berlyną nustebina kreipįa> negu petys aukščiau- 
duodamas pijanu koncertų ir gį Yorko dangoraiž:ai.

vardų. Štai kodėl jo ne 
per tiek metų nepamirštama, 
bet kasmet didėjančiu atkak- 

’lumu vis smarkiau prie jo 
prisirišame, kad kartas dau
giau įsitikinama, jog tikras 
atgimusios Lietuvos gyveni
mas prasidės tik tada, .kai vi
sos Lietuvos žemės bus su
jungtos ir vienodai visos jas 
mylinčios rankos bus valdo
mos, globojamos.

f, kų kasinėjimų ir radinių due 
menimas, rado, jog mūsų pro 
tėvių dabartinėn Lietuvon ei
na iš Pripeties upyno pusės, 
nuo tuometinių saldžiųjų ma
rių, apdainuotų mūsų seniau
siose dainos: “Siuntė mane 
motinėlė iš JŪRELĖS vande
nėlio...” Slavų spiriami lietu
viai slinko šiaurės link, spau
sdami tenykščius gyventojus, 
dabartinių estų, suomių gimi
naičius ir kuršius, kurių sos-

Nejau ištiko be Vilniaus tinė Apuolė kuip tik dabar v- 
gyventi negalime? — Juk jau! ra mūsų mokslininkų kasinė-

sugrodamas pačius sunkiau 
sius Mozarto veikalus.

Kuo daugiau ir ilgiau jau
nimui kalbam ir aiškinam apie

Bet gi tuojau pastebi, kad organizacijas, spaudų, ištau 
vien koncertuoti ne kų dide- [ tėjiinų, kalbų, tuo greičiau ir

lis pelnaR. Paprastam muzikui 
tiek užtenka. Bet gi žydui! 
Ar jis bus bankierius, ar mu
zikas, toli gražu ne!

Ilgai netrukęs mokosi kom
pozicijos. Mėgina vienų ir ki
tų garsų anų laikų kompozi
torių. Kol galutinai prieina 
kun. Vogler.

Kun. Vogler buvo no vien 
kunigas ir vienuolyne perdė-

plačiau mee jį nuo savęs nu
kreipiam. Tik tiek jam rūpi 
šie dalykai, kiek Eigipto mu
mijai orlaivis.

Jei, ištikrųjų, norim atšau
kti jaunimų, parodykim jam 
taip sakant margų niekutį. 
Gal tik tada sužinosim, kiek 
turim jaunimo!

Ar nevertėtų nors kartų

daugel metų išbuvome be jo. 
Matyti, galėtume išbūti ir il
giau. — O gal Vilniaus kraš
te sukrauti kokie ypatingi tur 
tai, kasyklos, gal jo žemė ne
regėtai turtinga? Juk visi ži
nome tenykščius smėlynus, ku 
kie ne t'ik nieko negalės mums 
teikti, bet dar patys iš mūsų 
daug ko pareikalaus. Vadi
nąs, ne materiališki akstinai 
mus riša prie Vilniaus. — Pil
sudskis kadaise, stebėdamas 
Varšuvos apylinkės nederlin
gumų, neišbrendamus tenykš
čius smiltynus ir gyventojų

panoro sužinoti, ka# tų notų galėjo sufonnu- *r didelės vertės mu- parvešti gastinčiaus mūsų jau . niozanj vargų, palygino Len-
■ zikos Žinovas. Gana paminėti nai kartai--atatinkantj Ma-lfcj^ riestainiu: “pakraš- 
jo du įžymiausiu auklėtiniu: ldų Vadovėlį! Skverbti jo ra-'(-ųaį _ kregaį _ gardūs, gi 
Carl von Weber'ir Meyerbeer, nkon Valančiaus būdo knygų,! niekair jaip
o tuojau, paaiiki, kas do vie- tik neišnianėlie gali. Norėti u.-ky(lainM ,.g tur.jo

luoti.
Yra žinomu, kad kai kurios iš didžiųjų 

valstybių nepritaria Italijos žygiams prieš 
Abisiniją. Nepritaria Anglija, nepritaria nei 
Japonija. Vokietija, žjnoma pageidauja, kad 
Italija įsipainiotų į tokias bėdas, iš kurių 
neišbristų nesusilpnėjusi. Taigi yra galimas 
daiktas, kad Abisinijos valdovas dahar turi 
gabių diplomatiškų patarėjų iš tų, kurie ne
linki Italijai pasisekimo jos planuojamuose 
žygiuose Afrikoj.

Su ekspertų talka Abisinijos vyriausybė 
dabar mobilizuoja savo naudai pasaulio opi
nijų Kariniai ekspertai turbūt savo darbų 
irgi daro. Dabar diplomatinėje kovoje Itali
ja gauna smūgių, o karui prasidėjus, išgir
sime apie smūgius italams karo lauke.

Sis laukiamas abisiniečių - italų susirė
mimas galės eiti ta kryptimi, kaip ėjo anglų- 
būrų karas, kurs prasidėjo pabaigoj 1899, 
o baigėsi geg. 31, 1902.

Dvi didelės Chicagos kompanijos Mont- 
gomery Ward and Co. ir Buttler Bros. skel
bia, kad rudeniop jų bizniui būsiąs “boom”.

nas Vogler buvo! tat išgauti iš jo po penkias-
Kitų tarpe ir Meyerbeer pas dešimt, ar tam panašiai, ska

Voglerį ne vien mokosi, bet pčiukų, da aršinu. Ne! Tie

ne Vilniaus žemę, bet Pozna
nę, Rytų Galicijų ir 2e-

jaina, slinko pirmyn, kol atsi- 
’rėmė į Baltijos pakrantę 
Slinko pamažu, ištisus šimt
mečius, spėjama, kad nuo II 
iki VII mūsų gadynės am 
žiaus, nešdami su savim ne 
tik savo gyvenamų kitur vie
tovių vardus, bet ir savo kul
tūrų, savo šventenybę — die
vus. (Apie juos skaitykite 
smulkiau Dr. Jono Šliūpo kny 
goj “Lietuvių, latvių ir prū
sų Mythologija’ ’, 1932 m.).
Pavyzdžiui, matyti, kažin kur 
ties Dniepru lietuvių turėta| 
miestas ar pilis Gardo vardu, 
nes atvykę dabartinio Minske 
žemėn jie čia steigia Nau- 
Gar-ukų, o tolėliau paėjėję 
,vėl kuria dabartinį Gard-iną. 
J r pan. Žiūrėk smulkiau Bū
gos raštuose.

Įrodyta, jog tuometiniai lie
apsigyvena viennolvne. Reiš- laikai jau dingo. J„ nei ka"» b«vo šiame krašte k«l-
kia, su kitais mokiniais baž- deracija atgal neatšauks, prf. dar t.kejoai pne Untajos pn-Itūro, nešėjai, pijoniena.. Jie 

■i.............. .. .iiiuin ™..e. taikinti nrie malda. Juat(»i««. Planu, nepavykus.-„ešėai su savim geležies ..nyčion eina, prie mišių patar- taikinti jaunimų prie malda 
nauja, o paskui muzikos mo- knygės jau negalima; pri tai
kosi. kinti maldaknygę prie jauni-! 'laurt» Puaėa . 8Pra»a-

Jei Meyerbeer būt buvęs ka-' mo — taip. Siekini tai, kas ,N,>8 ' Uniaua ledlaikio more-
talikas, tai, beabejo, tokios galima; palikim tai, kų tik

lenkiškame riestainy liko

nų (Panerio kalnų) išplautos
aplinkybės būtų jį pačiu gar- žodžiais, o ne ranka pasiekti liekanos, vad. Bank rai pla
šiaušiu muzikos angelu pave- galima, nuošaliai. Jei Federa- 
rtusios. Ant nelaimės, jo bū- ei,ja ir «u Sunivienymu suta- 
ta tik žydo. O*ir tai daug ge- riusios išleistų mažytį maldų 
ro jam padaro. vadovėlį, penkių, dešimties

Kokiam laikui praslinkus, skapeiukų vertės, pamatytų, 
Meyerbeer parodo pirmų sa- kiek da daug mes turim gyvo 
vo oratorijų Dievas ir Gam- taip jau pakeliui. Betgi Fede- 
ta — Gott und die Natnr. jaunimo! Susivienymui gal n«

Jei, ištikrųjų, būt buvęs kri- racijai, kaip sykis; tik imk ir 
kščionia, šisai jo veikalas būt daryk. Daryki

tfis tyro smėlio laukai — yra 
nė kiek nederlingesni už Vis- 
los vandens suneštus smėly
nus, kurie sudaro etnografinę 
Mažo vi jų su Varšuva centre. 
Ir lenkai galėtų suprasti, kad, 
kaip jiems yra brangūs tie 
bergždi laukai, kaip jie neiš
keistų jų į jokį svetimų juod
žemį, taip ir lietuviams Vil-

bronzaa dirbinius. Prieš juos 
dalimi bėgdami, dalimi su a- 
tėjūnais asimiliuodamiesi trau 
kėši pusiau laukiniai: akmens 
gadynės suomis, lyvas, įgau- 
nis. Susikirsdami ar kitaip su 
lietuviais sueidami ir į šiau
rę besitraukdami jie pasiim
davo iš mūsų bočių tik t% 
kų jie, būdami dar puslauki
niai, galėjo pasisavinti, ko jie 
iš atėjūnų buvo pramokę. Ir 
tikrai jų kalbose randame gy
vų tų kultūriškų santykių pod 

(Tųrinyi 4 pud).
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
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Čia įsikūręs nemažas, gražus
miestas, su 10,000 gyventojų.
Bene didžiausias California
tyruose. Į pietus, 14 mylių, vi-

, .... . o. i sai ant sienos su Mexico, yrakelias tiesiasi per tvrus. Sau-,. . , . ,. _ , ., . . . «ir-gi tyrų didmiestis Calexico,era milo Izonbinn nm S »\a iz *

(Tęsinys)
Iš karščių į vėsybes...

EI Centro miestas nuo Yu- 
ma yra atstume 60 mylių ir

sra mus kankino neispasaky- kuris gyvendina apie 8,000tai. Lupos skirdo nuo karsto,, . . ,
, . • i _ gyv. Tiedu nuėstai sujungtisauso oro, kuris pasikinkęs! ..... _ . ..

.. n- • i gerais keliais. Trngaeijų paveju (2o—3o mylias j valau-, „ .......................gailia, š'.oji apylinkė “vargs
ta’.’ karštos saulutės prieglo- 

,, , .... , . bsty. EI Centro mieste yra i
.... . . .... daug gražių namų ir keletasnesidavem. Sūkuriai smilčių v. ,,

, , . dangorėzių. Krautuvės pui-'ir nemažos pusnys; tada iru- ; , . .
, . 2. . ' v. .. .. kios, o teatrai dar puikesni,davo suktis ir vogčia įlysti |r . A x x L 

per langus. Mes suskubdavom
langus uždaryti.

dų) siautė it laukinis jautis... 
Kai kur mėgindavo tas vėjas

Kelias buvo naujutėlis. Vi- 
oki suktumai ištiesinti. Vie- 

nis matėsi senasis kelias iš 
rindinio. Toks pat, kaip vo-

! Į vienų tokį teatrų, mes užė
jom atvėsti, nes skelbėsi su 
“70 grad. cool”... 106 gradu- 
sai kaitros, kurie mus atlydė
jo per tyrus, taip dagriso, kad 
mes skubotai įsmukom į vė
sų rūmų. Jame išsėdėjom veik

n n a ti n a r

Suteikiama paaukštinimo laipsniai.. — Brig. gen. Dana T. Merrill, komendan
tas Fort Slieridan, sveikina J. A. V. kari us iš Cincinnati universiteto sųryšy su 
pakėlimu į second lieutenant. 53 kariams suteikta paaukštinimo laipsnis.

ra nekultivuota žemė, apau- liepos), jau sutraukė milijo- 
gusi medžiais, krūmais, arba nų žiūrovų. 30 gegužės tapo 
plikais akmenimis... | atidaryta ir per mėnesį laiko

Pirmas žvilgsnis į vartus — jau pusėtinų būrį žmonių su- 
‘ mažystė. Miniatūroj, kaip sa- j traukė. Dauguma lankytojų 
koma. Vartai maži, namukai yra California gyventojai, ku- 

! maži, žmonių mažai... tik įža- rie negal atsistebėti tokiomis 
nga, tai tokia pat kaip Chi- grožybėmis. Tiesa, vakaro me- 

j cagoj — 50e. Šiaip — viskas tu paroda sudaro gražų ūpų, 
natūralu. Visoki budinkai, ta- kuomet šviesos puošia budin- 
rpe įsisenėjusių medžių, pri-«kus ir medžius, bet viskų ga- 
mena ispanų stilių. Vienas Fo- dina šaltas, vėsus nakties o- 
rdo (tokios pat išvaizdos, tik |ras. Be “palto” jau neįdomu 

.mažesnis) modemiškas pasta- Ibastytis atviram ore, kurį vė
tąs kiek sumodernina pietva-Jsina Tylusis ir Ramusis Van- 

j karinę dalį parodos. ,denynas...

1 Visi kiti budinkai yra am- Į “Tetytę” pirmas vakaras, 
j žinai pastatyti. Jie (kai ku-, įvažiavus į California, tiesiog 
I rie) tarnavo 1915 m. parodai, ! apvils. Ji tikėjosi rasti šiitų 
tarnauja šiai ir tarnaus dar vasarų, o čia — ruduo. Be 
kartų - kartoms. Tokių bu-

kiečiai pasidirbo apie Lentva-^3 valandas. Jį apleidom apie 
ravų, Rumšiškę ir kitur, smil-»4;30. Manėm kad bus vėsiau, 
tynuose. Rustai supinti dra- saulei leidžiantis, važiuoti. C.i 
tais, lankais ir patiesti ant mūsų apsirikta. Saulė nei kiek 
smėlio. Toks kelias labai biauj nesuvėsėjo. Gatvėj vėl ta pa- 
rus. Mes tokiu keliu prieš de-,' ti karštybė.
šimts metų važiavome (keliu; Pasistiprinę su “maslion- 
66). Dabar tie keliai panai- koms”, kurias “Tetytė” vis 
kinti. Jų vietoj išvesti, ir jau- mėgdavo pakely užsifundyti, 
baigiami vesti, puikūs, sma-j sustojom gaso pasiimti ir pa- 
luoti. Užsisukimuose nėra pa- siteiravom apie tolesnę Kelio- 
vojaus. Yra vietos prasilenk- nę. | •»

— Pavažiavus apie 20—25 
mylias, jūs gausite vėsų orų. 
Įvažiuosite į kalnus ir reikės 
gerai apsirėdyti, — paaiški-

ti. Vis-gi, kaip sau norit, tai 
prezidento Roosevelto nuopel
nai.

Važiavome mes gerokų ga
lų per tuos tyrus. Pavažiavę kna pilėjas gaso...
kokia 40 mylių, jau radome 
pakeliais medžių su žaliais, 
lapais ir kai kur matėsi dir
bami laukai. Vis negalėjom

Mes buvom apsivylę. Nuta-

dinkų mes užtiksime ne vien 
Meksikoj, bet ir Brazilijoj, Is-

Saulutė pasislėpė apie Ja- nonias visam pasauly, kuria- nuo Margučio M-Perijos pilie-. PanU°j *r kitur. Ir Lietuvoj 
eumbų. Tenai ir mes galėjome .me gaminama-visokios filmos 
pasislėpti po kokiu nors sto- su garsiausiais pasauly artis

čių ir nuo visų Chicagos Lie- Į Prašių rasime, žvelgdami į 
tuviu suteikti revizitų šiai i bažnyčių bokštus.

gu. bet -- nutarimas! Važiuo- tais. 
jam į San Diego!

Važiuojam, važiuojam ir tie
ms užsisukinėjimams galo nė
ra. Kelias, tiesa, labai geras: 
platus, naujas. Tai vis OCC 
darbas. Už tokį kelių jie ver
ti ordeno...

Susipožinkim su California
California valst. yra viena 

iš didžiųjų Suv. Amerikos Va-

parodai.
Lankyti parodų neužtenka 

dienos, dviejų; reikia ilgiau
laiko tam pašvęsti. Mes nuta-

“palto” negali į gatvę išei
ti!

— Jūs mane “fūlinat”, čia 
ne Kalifornė, — lyg juokda- 
mos aimanavo “Tetytė”.

— Ar tu nematai oranžius, 
palmas! — aiškina “Dėdytė”.San Diego miestui tokia 

paroda yra labai naudinga, t Tie medžiai neauga kur šalta. 
Ji, iki mūsų atvažiavimo (1 (Tęsinys 5 pusi.)

Mes tų visų žinodami, kad 
bus daug ko pamatyti Califor
nia valst., nejautėm nei snau
dulio, nei šalčio, nei nuovar-< r*am išbūti visų savaitę, 
gio ir tik akis įdebę į kelių, f gan Diego Paroda
raičiojomės tai pakalnėn, tai į 1
prieš kalną, San Diego linkui. ‘ Ka,n nekanl> 0

Apie devintą valandą va. .»«i 5™ didelis apstvilunas to-1 
kare mes jau įsiritom į La Ikia Paroda’ kaiP San We«° 1 
Messa, San Diego priemiesti,!mieste- Zinoma’ * tuti ir ‘°-1

lstybėse. Yra dvi didžiulės kuriame ir apsistojom nakvy-ij^^ savybių, kokių neturėjo 
valst.: Alaska ir Texas. Še- I nei. La Messa nedidelis mies- į ^caSQS paroda, bet vis-gi tai
šios didžiosios: California, 
New Mexico, Arizona, Neva
ria, Montana ir Colorado turi 
virš šimto tūkstančių kvadr.

rę pasiekti šį vakarų San Di- mylių plotų. Kitos yra mažės
nes ir visai mažos, k.t.: Rltode 
Island, Delaware, District of

ego, buvom pasiryžę naktį va
žiuoti, ba vėsiau ir automobi- 

suprasti, kaip čia žmonės ga-'liui sveikiau. Dabar jau sau-' Columbia ir Canal Zone... 
Ii gyventi. Juk, jeigu yra dir
bami laukai, tai ir žmonės ir 
gyvuliai turi būti.

Dar kiek pavažiavus, gi mie Kų-gi darysi 
stelis. Atsistebėti negalima. j<aip sakė, taip ir buvo. Už

lutė “ant laidos”, o prieš California valst. užima plo
nius 123 mylios kelio per kal
nus!..

telis, kaip Vilkija.
Rytojaus dienų — ieškosim 

buveinės. San Diego mieste, 
kuris jau išaugęs į didmiestį, 
su 175,000 gyventojų, yra pa
roda. Ne pasaulinė, kaip Chi- 
cagoj kad buvo, bet Ameri
kos. Ji užvadinta American 
Exposition, o rašo — Califcr-

menkas dalykėlis.
Amerikos Exposition, kaip

jų vadinsim, yra įrengta Bal- 
boa Parke. Parkas priklauso i 
miestui ir užima 1400 akrų-;1 
žemės plotų. Jame buvo 1915 
paroda, nuo kurios dar užsi
likę rūmai, panaudoti šioje pa
rodoje. Pats sugrupavimas bu-

Tai buvo Holtville, su 1,756 
gyventojais. Daugumoj mek- 
sikonai. Visuose šiuose kraš
tuose. mes rasdavom mieste
lius su žymia dauguma mek- 
sikonų. O nuo Yuma miesto, 
mes jau važiavom visai palei 
Meksikos sienų. Galėjai čia 
pat išlipti ir už kelių žings-' 
nių jau būtum buvęs Meksi
kos “karalystėj”.

Už Holtville miestelio mes 
jau rasdavom pakelėse gana 
didelių ūkių, oranžių sodų ir 
visur išdidžiai mus lydėjo pai
nų medžiai. Įdomautis nesiį- 
omavom, nes buvo nepaken

čiamas karštis. Geras kelias 
mus atlydėjo iki EI Centro.

20 mylių mes jau privažiavom 
kalnus ir pradėjom jais ran- 
gytis į viršūnę. Oras tuojau 
atsimainė. Nenorėjom tikėti. 
Tarytum “ranka atėmė” tų 
“karščio dangtį” ir mes iki 
pusei langus įsukom.

tų — 158,297 kv. mylių. Jos 
sostinė — Sacrainento, su 98,- 

važiuojaml 500 gyventojų. Mažesnis mies
tas negu Kaunas.

Didžiausi miestai yra: Los 
Angeles, San Franciseo, Oak-' v
land, IIollywood, Long Beacli, 
San Diego, Fresko, Stockton 
ir daug kitų. Gyventojų, Cali
fornia valst. dabar prlskaito- 
ma 6,158,000. Oras — visoks:

Saulutė nenoroms slėpėsi už šaltis, karštis, drėgnumas, sau
kalnų. Mes vis sukomės, rito
mės, leidomės, kopėme. Pana
šius kalnynus pervažiavom 
ties Prescott, Arizonoj. Ten

sra.
Didžiausias miestas — Los 

Angeles, su 1,500,000 gyven
tojų, kurie čia suvažiavo “iš

važiavom 27 mylias kalnais, oviso svieto”. Su didžiuliais 
čia — 100 su viršum! Ir kas priemiesčiais, k. t. Long Bea-

1 dinkų ir visa, kas įrengta pa- 
nia Pacific International Ex-jro(jaĮ> užima 300 akrų. Vi?a. 
positien. Mes esam įgalioti kita Balboa parko dalis tebė-

-r

CIMItNUOTI 
UC TUMIAI

VI

v •

galėjo tikėtis! Žemlapy tų ka-i 
lnų nesimatė. Manėm, kad vi
sų laikų, nuo Yuma, iki netoli 
San Diego, mes važiuosim per 
“puscias”.

ch, Ilollywood, Santa Monica, 
San Pedro, Veneeia ir kitais, 
gyventojų skaičius padidės a- 
pie pustrečio milijono

Garsusis Hollywood yra ži-

» GlfcCNAfi

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldino 
miško paslaptis, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Girėno nuo
pelnai aviacijai Ir mOsu tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir rėton. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA $1.60. siu
nčiant paštu |1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

A Wuhakl« Kali Paini
Now you can insure the beauty of your walls for many 
years to come, simply by applying Lowb Brothers 
MELLO-GLOSS. For time fails to destroy the rich, 
subdued lustre of this satiny finish.

You will find, too, that MELLO-GLOSS is remark- 
ably easy to cleau. Spots and stains come off with 

ordinary soap and water or a good 
cleaning compound.

This popular wall finish is easy to 
apply, covers a wide surface econom- 
ically, and comes in a range of beauti- 
fu| tints and shades. Ask for a copy of 
Lowe Brothers Free Book,“101 Ques- 
tions About Painting aod Decorating.”

Kainos sumažintos ant maliavos 97c gal. 

Greitai džiūnantis varnišas .. 97c galionas 
Dykai kenas maliavos kiekvienam pirkėjui.

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Ieško “Lusitanijos’'. — Atvaizde milžiniškas garlaivis “kusitania”, kurių geg. 
7 d., 1915 m., vokiečių submarinas U-20 nuskandino netoli Irlandijos sykiu su dau
ginu kai 1,000 keleivių. Dabar norima surasti vietų, kurioj “Lusitania” tapo pas
kandinta. Ieškojimui vadovauja kap. Henry Beel Russell laivu “Orpbir”.

EMIL DENEMARK mę

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60 OGDEN 
AVEHUE
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Darbymetis ūky. — Pavyzdingasis Chicago Tribūne ūkis 
Plano, III., kuriam dabar kertama kviečiai. Derliaus manoma 
50 bušelių nuo akro. Viso ūkis turi 160 akrų.

šalę Yorkville ir 
gauti nuo 40 iki

VII MIAIK DCIIfČMĖ 1 IC 1 Pi,na 1,lūso pirkia, priėjo tiek, TILNIAUO ntlKSME Ut , j0g patiems šeimininkams pa--

TUVAI PRAEITY, DA
BAR IR ATEITY

sidarė ankšta. Be to, 
suviliojo savo pusėn 
mūsų šeimos narių

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
sakų. Finų rasės žmonės bu
vo iš mūsiškių pramokę kaip 
keliai tiesti, kaip tiltai staty
ti, kaip ratais, rogėm važinė
ti, daržus dirbti. Tikri kultū
ros kūrėjai ir saugotojai, ra
mios tautelės ir jų vadai ke
liavo užpakaly, kartais po 
šimtmetį kur užtrukdami, su
kurdami pakeliui lyg atsargi
nius atsparos punktus: Min
sku, Lydą, (lydyti), Ašmenų 
(ašmuo), Gardinę.

Tautos vadai, nesitikėdami 
naujais laimėjimais Nemuno 
upyne, ant slenksčio senosios i 
ir jaunosios Lietuvos steigia 
pirmą Lietuvos valstybės sos
tinę L'augardelį.

Vėliau, norėdami

‘ davikiškai padedami, pačius 
i šeimininkus iškraustė lauk....
| Tai toks yra atlyginimas už 
vaišingumų ir gerų širdį!

Ir kada patys lietuviai Vil
niuje ir jo apylinkėse virto 
tariamoji “mažuma”, kada į- 
vairaus plauko bastūnai, val
katos ir klajokliai nesustab
domai grūdosi į šį mūsų gra
žų miestų, kol jį sklidinai pri
pildė, tada privilegijuotus len 
kiškumas tiek įsivyravo, kad 
visiems miestelėnams bando 
primesti savo įpročius ir kal
bų.

Maža to. Pasinaudodami sa
vo lcekybine ir ekonomine 
persvara, įsitvirtinę Vilniuje, 
jie siekia ir toliau. Keisti mū
sų svečiai tiesia rankas vie
naip ar kitaip pavergti liku-

Vilniui nėra geriau. Lenkų di
plomatijos is rusų 1920 m. 
Rygoje išderėtas Švenčionių 
— Gardino koridorius ilgai
niui pasidarė virve, kuria 

i smaugiama žymi mūsų tautos 
Idalis. .Ja užrištas maišas, o

F. Vilnių atgavus 
Vilniaus laimėjimas visas

tas blogybes pašalintų. Jis 
suteiktų . visiems lietuviams 
rimto, produktingo, kuriamo 
darbo, atitrauktų mus nuo 
tarpusaviu vaidų, nuo berg-

SUCH IS UFE—

tame maiše vidujinės ugnies iždžio svetimų sųžinių nagri-
kaitinami verda ir rangosi 
pusiau užtroškę, sunervinti ir 
kits su kitu supykinti žmo
nės. Jie visi ir visa jų šalis 
atkirsti nuo sveiko savo ka
mieno, nuo tų pamatų, su ku-

nėjinto, visus mus pakinkytų
'darban. Pajustų tai kiekvie
nas ūkininkus, amatininkas, 

J darbininkas, kiekvienas inteli- 
Igentas ir pirklys. Be to, pa
statyti veidas į veidų su kul-

vinis per tiek amžių buvo su-'tūriškai stipresniu priešu, len
ku, priversti su juo varžytis 
dėl kiekvienos pozicijos mo
kykloje, bažnyčioje, teisme, 
šeimoje, noromis nenoromis 
turėtumėm suglausti savo ei
les, turėtumėm prisiversti dvi
gubai daugiau dirbti, kovoti, 
priverstumėni save laimėjimo

uiigę, dabar svetimo kardo su
kapoti negali nei atgal 
augti nei išaugti.

su-

Visus gųsdina vis dar ne- 
prablaivėjęs, niūrus rytojus. 
Visi nujaučia, jog Rytų Lie
tuvos akmuo dar nėra galu-

.'tinai nusistovėjęs, kad teks •
jam dar kelis kartus pakru-

i geisti ir laimėti. Pasveiktu-

tėti, kol atsiguls tvirtai ir pa-1 
togiai savo vietoj ir ilgam lai-, 
kui. Visi jaučia taip pat, kad, 
kūnas, kuriam atplėšta galva,

mėm ir sustiprėtumėm dva-

Kitas mūsų link ištiestas 
to lenkų aštuonkojo čiuptu- 

įnamiai i vas — tai jų radio. Jo ban- 
keletų 'gos pasiekia tolimiausius Lie- 

ir jų iš- 'tuvos užkampius, kaimus, dva

nėra ir negali būti gajus. Jis 
gali vieton tikros galvos pa
gaminti sau kokių erzae-gal- 
vų, bet tai nebus nomudus, 
sveikas gyvenimas.

Tokiais atvejais ties ligonio 
lova paprastai susirenka daug 
daktarų. Kiekvienas jų perša 
savo vaistus. Lietuva po tru-relius, visur skleisdamos sa

vo kalbų ir savo kultūrų. ])až 
nai net keliose vietose viena
me tik Kauno Ukmergės plen
te garsiakalbiuose lenkiška gtai Svcdiškį vaistai. _ Gy- 
malda: “Krolovo Korony Pol- 
skeij, modl się za narni!” Tai 
iš Aušros Vartų šventvagiš
kai transliuojama lenkų pa- 
triolinė litanija. Nes lenkuose 
net tarptautinė iš esmės tiky
ba ir jos taniai verste ver
čiami lenkiško šovinizmo ir 
imperializmo įrankiu “polskai 
viarai” skleisti. Tokiais bū
dais eina ramus mūsų žemės, 
mūsų piliečių širdžių užkaria
vimas.

Lenkams Vilnius yra visai 
svetimas ir tolimas miestas.
Tačiau jie dedasi dideliais to 
miesto mylėtojais ir tų jaus-

i šioje.
Antrų vertus, Vilniaus su

grįžimas išvestų vi.si Lietuvų 
į į gilesnius vandenis, į plates
nį pasaulį. Juk prisidėtų be
maž pusė tiek, kiek dabar tu- 
time, žemių, pusė tiek gyven
tojų, žymiai išaugtų mūsų žo
džio svoris svetur. Stiprus ir 
turtingi pasidarytumėm vi-[ tis. 
siems malonūs, geri ir reika- į 
lingi. Su mumis skaitytųsi ir 
kalbėtųsi kiti. Galėtumėm ne-

pūtį kiekvieno ragauja ir po Į kliudomai savo kultūrų toliau, 
truputį... nuodijasi. — * Štai 
tau vokiški, štai prancūziški,

Hytiojai galop pradeda bartis, 
peštis, įsikarščiavę pamiršta 
pamiršta ligonį. Jų tarpe at
siranda nesąžiningų šundakta- 
rų, kurie skubiai karposi Lie
tuvos rūbus, graibsto jos tur- jame galės paskęsti silpni dar tno reikalu bus sušaukti Pa-

bet jau platesniu mastu dai- 
gyti ir ugdyti. Virstumėm 
sveika, pilnateisė, save ger
biant ir savęs neleidžiant į- 
žeisti tauta.

Buvo gal kadaise laikai, ka 
da mūsiškiai patriotai bijojo

lengvai nepriklausomų Lietuvų.I mų kaip įmanydami kursto
pasiekti iškrikusias po girias Jiems beveik pavyksta papir- savųjų tarpe. Tuo tikslu len-
savo tauteles, vadai daro dar ptį silpnavalius ir beraščius 
vienų žingsnį juros link ir ga-■ mūsiškius. Jie tvirtina juos 
lutiniąj įsitvirtina I ilniuje. savo zlotais, blizgučiais, uni- 

Vilnius stovi pačiame Lic- formos kepurėmis, pažadais 
tuvos istorinių kelių kryžke- ir išsijuosę uostinėja visų mū- 
ly. Čia sueina iš visų pusių sų kraštų. Vienu atveju jie

i

.iertram Blase: 
v. and it’s no mi 

if HA* mušt bore one.
•I a d ore soclety. O&e muet be borrd you 

know. and it’s ho much more run t»> be among the borea and borea.

kai sutvirtėję, jog galime dėl 
savo ateities nesisieloti. Ir 
lygiai taip pat nedera niekam 
mūsiškių abejoti — ilgainiui 
tuo įsitikins ir patys mūsų 
priešai — kad anksčiau ar 
vėliau, šiokiomis ar kitokiomis 1 
sųlygomis vis tiek atvaduosi
me pavergtų A ilnių ir visas ’ r0pos valstybių sostines. Lie- 
lenkų nūnai kamuojamas sri-1 mėrE pradžioje jis aplan

kė Paryžių ir Londonu, kur

KELIAUJA PO VAKA
RŲ EUROPĄ

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris S. Lozoraitis, nau
dodamasis savo atostogoms, 
daliar keliauja po vakarų Eu-

A. R.

BUS PABALTIJO SKAUTU 
SANTARVĖ

Liepos pradžioje Kaune bu
vo Lietuvos ir J^atvijos Skau
tų vadovų pasitarimas. Per jįI
prieita nuomonės, kad Pabal
tijo valstybių — Lietuvos, La
tvijos ir Estijos skautams rei-

Vilniaus krašto. Manyta, kad1 kia įkurti santarvė. Netrukus

matėsi su atsakomingaisiais 
praneūzų ir anglų politikais. 

į. 'Po to jis dar lankys Italiją ir 
Šveicariją ir kitus kraštus. 
Ministerio Lozoraičio kelionė 
truks apie mėnesį laiko. Tsb.

įr renkasi, kas jiems dau- 
prie veido dera. Iš to 

ir

tus 
giau
kyla teismo bylos ir bendro 
vardo kompromitacija.

tada lietuvybės pradai. Da
bar tie laikai jau išgyventi. 
Nepaisant visokių blogumų ir 

tiek esame tantiš-

baltijo valstybių skautų kon
ferencija. • Tsb.

sunkumų,

JOI IN P. LVv'ALD
I OANS and INSURANCE

Tcigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morfaičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

<340 West $3rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDA VOJIMO B-VĖS
IL's’i l?xT..J b

mkbck ZH.AS
vartokite Vatoratonc ant savo plau
kų. Naturale spalva atnaujina žilus 
nublukusius plaukus. Be kvapo, ne
riebus, nedažantis,, nenusttrins, ne
kenks garbanavlmui, marcel a.rba 
permanent waves. Palieka plaukus 
žvilgančius ir ininkžtus. Fpectalts 
prirodymo pasiūlymas- didelis S2.0O 
pakletas už tiktai $1.00. Užsisakyki
te šiandien Ir sutaupykite $1.00. Pi
ntimi sugražinami jei nesate paten
kinti. Arba siųskite dėl pakieto iš
mėginimui Įdedant 10c už pastą .1. 
SktiMtcr, l>ept. 3 U., P. O. Bot 251, t

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikos, atgauna savo jėgas, svei
katų. ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
30 to kaip jie vartoja NPGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svel- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbut. Jeigu Jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletu dienų Jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vat8tinyčlose. Nepriimkite pamggdžio-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų Lluoeuotoją viduriu 26c Ir 
60o.

kai čionai suvežą savo didvy
rių įvairias kūno dalis ir ki
tas tautiškas “relikvijas”, 
skatina turizmų ii pan. Lie
tuviams Vilniaus meilė yra į- 
gimta ir mums tenka rūpin-

svarbios ne vienų tik Lietu- tvirtina, jog jiems karas su ] tis tik jos palaikymu. Tuo tik- 
vų, bet ir aplinkinius kraštus 'maža Lietuva nerūpi, kitu at- siu pasižiūrėkime kuo yra vir-
maitinančios arterijos — ii-,veju stačiokiškiai žvangina 
gainiui virtusios geležinkeliais ginklus, trečiu atveju panau- 
ir plentais, čionai susipina ir ,|oju kombinuotu liiplomatiš-
tarpusavyje kovoja ltytų k, spn„d,, kėsindamiesi mus
Vakarų kultūros, susidaro sa- , .. . ,

. .. . . r , terorizuoti, kativotiska ,,ų įtakų lygsvara. Juk 
jau senajame Vilniaus mieste 
buvo trys dalys: lietuviška

pagauti patys 
tumėm į nasrus.

desperacijos 
lenkams kris- 

— Tuščios

tusi Vilniaus netekusi Lietuva 
ir kaip ji gali savo negalavi
mus pagydyti.

IV. Lietuva be Vilniaus, Vil
nius be Vakarą Lietuvos.

Tenka pastatyti d rusus di- 
agnozas: Lietuva be Vilniaus

(Papilis) ir msų, vokiečių 
(Užupis). Ilgainiui lietuviško
ji dalis įsivyravo, liet, pati 
lenkėdama, sulenkino visų 
miestų, o drauge ir žymių kra
što dalį.

III. Vilniaus lenkėjimas.
Atrodo, lyg mūsų svetingie

ji namai istorijos bėgyje pri
ėmė daugybę visokių svečių, 
benamių keleivių, klajokių ir 
paprastų valkatų.

Į pravirus Lietuvos vartus 
ėjo visi, kam pasidarydavo 
ankšta savo tėvynėje, ėjo lie
tuviškos duonelės ragauti. To
liau tie svečiai prisikviesdavo 
dar savo svečių. Ir priėjo jų

pastangos, bergždžios viltys! > moraliai dūsta. Bet ir pačiam

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Mito Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais (1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, IU.

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 

SUKAKTUVIŲ PAMINBJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House 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. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
oroga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
aiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
vak

A

CLAIROL
STARTS WHERE
NATURE STOPS

RHEUMATISM
Pain—Agony Startu To Leave in 

24 HourS
Happy Days Ahead for You
Thlnk of it—how this old vrorld 

does make profcresR—r>ow comes a 
prescrtptlon whleh is known to phar- 
macists aa Allenru and vvithln <S 
bours after you atarė to take this 
hwlft ketins formula paln, agony and 
inflammation caused by evcess urio 
oeld has started to depart.

Allenru does just what this notlcs 
Says It WIH do—lt is guaranteed. You 
can ret one ffenerous bottle at lead- 
ln< druastores everyvrheTe for 88 
centą and If lt doean't brlng the joy- 
oua reaulta you ezpect—your money 
vrtaols heartedly returned.

Stop 
Itching 
Skin

Wh*n natai* ne- 
glectj to funetion, 

a$ she often does, ond 
the hair becomes 
streaked or grey — t*- 
condition and restore 
the natūrai color to 
your hair wi»h a Clairol 
treatment. Clairol is not 
a dye—it is a cleanser, 
a reconditloner and a
color ogent as well.

Phone today for an 
early appointment.

A«k for <'laimi at your 
favorite Beauty Shop 
or orite to Clairol Ine. 
126 W. 481 h Street, 
Mew York City, N. Y.

Žemo greitai atleidžia Nležlančląs 
Itashes ir Ringsvorti skausmus 
— sustabdo Erzelis, Spuogų ir 
pannftus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 2 6 me
tus, Ir visi gj’rS Ją kaipo Svarią, 
saugią, atsakančią gydmolę pa
lengvinimui odos nlež6jlmams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 86c. 60c. $1. 
Vlsoae vaistinėse.žemo

t, . e !• I >1)PI ’ M 'ONS

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only *ey your body eaa clean out 
Aclde end poleonoue waetee from your 
blood le thru 9 rntlllon tlny. dellcnte Ktd- 
ney tubee or flltere. būt bewtre ot cheap, 
dreetlc, Irrttatlaa drufe. It fnnettonal 
Kldney or Bledder dleordere make you 
euffer from Oettlnt Up Nlcbte. Neršoue- 
neee, bet Paine, Backache. Clrclee Under 
Kyea. Dlzilneefc Rheumntle Pelne, Acld- 

" i, smartlnt or Itching. don't 
tbe Doclor'e gueren- 
■alled Cyetes <8lee-

Ity. Ramint. Smartlnt 
teka chancee. Oet tbe 
teed preecrlptlon call _ _ _
Tea). Worke faat, eafe and eifro. fn <8 
hnurajt <hn*t br.lnt wew Vltallty, and le 

or

gista



Pirmadienis, liepos 29, 1935
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Jau 10 Metų, Kai Mirė Lietuvos 
Mokytojų Mokytojas

Javo. Tada rubininio darbe y- 
ptič pasižymėjo seminarijos in 
spektoriius Jurkus - Jurkevi
čius. Matyti, jo patariama, 
rusų valdžia griebėsi vieno 
svarbaus žygio, Veiverių se-

n1) R A lt O A S

lėtinių. Nežiūrint lietuvių mo
kinių skaičiaus' didelio suma-

Kiandien nepr. Lietuvoje pi
lna visokių mokyklų, kuriose 
lietuvių vaikus moko lietuviai 
mokytojai, lr biedniausiuni 
vaikui dabar Lietuvoje atida
rytas mokslo kelias. Visi, kas
kiek išgali pačios valstybės*minarijos atžvilgiu. Prieš tai 
remiami, dabar Lietuvoje ei-'leidusi joje mokytis tik 
na mokslus. Tačiau kas kita tuviams, dabar ji sumanė “at
buvo prieš keliasdešimt metų. Į miešti” lietuvius rusų valdi- 
Lietuvio vaikui mokytis buvojninku ir popų vaikais, kurie 
beveik draudžiama. Lietuviui greitu laiku sudarė du tree- 
mokytojni darbas mokykloje I dalius visų seminarijos auk-' 
buvo kryžiaus kelias, nes jis 
negalėjo vien savo darbu pa
siaukoti. Tada lietuviui moky- žėjimo, T. F. Žilinsko paštam 
tojui sunku buvo gauti vietaįgomis lietuvybė Veiveriuose 

ir toliau išsilaikė. Tuo būdu, 
tik švystelėjus Lietuvos lais
vės pirmiesiems spinduliams, 
Lietuvos mokyklos jau turėjo 
nemažų skaičių gerai paruoš
tų ir tautiškai susipratusių 
mokytojų. Jie tų susipratimų 
perdavė savo mokiniams ir jų 
padedami jį plačiai paskleidė, 
po visų Lietuvų.

Išgyvenęs 85 metus, Tomas 
Ferdinandas Žilinskas mirė 
Kaune 1925 m. birželio 29 d. 
Jo palikimas lietuvių tautai 
yra brangus ir labai didelis. 
Jo lietuvybės žadinimo dar
bai gražiuose puslapiuose įra
šyti Lietuvos istorijos.

KAIP LIETUVOS JAUNI
MAS RAGINAMAS

TAUPYTI

PO 10 METŲ Į PACIFIKA 
MAUDYTIS

ir būti nuudingu savo tėvy- 
i bei tautai.
Vienus tokių anuomet retų, 

galima sakyti pirmųjų lietu
vių veikėjų ir Lietuvos švie
tėjų buvo prieš dešimtį metų 
miręs Lietuvos mokytojų tė
vas Tomas Ferdinandas Žilin
skas. Jis gimė 1840 m. Vilka
viškio apskr., Domeikų kaime. 
Išėjęs mokslus, 1860 metais 
gavo vieta Veiverių mokyto
jų seminarijoje. Veiveriuose 
jis dirbo 37 metus, dirbo lie
tuvybės gaivinimo darbų anais 
sunkiais spaudos draudimo 
laikai?..

Po antrojo lenkmečio norė
dama lietuvius alpalaidoti 
nuo lenkų įtakos, įusų vald
žia sumanė Veiveriuose įstei
gti mokytojų kursus, į ku
riuos buvo priimami mokytis 
tik lietuviai. Šioje seniinari-

PLEČIAMI LIETUVOS - 
PALESTINOS SANTYKIAI

joje arba kursuose rusai tikė
josi išauklėti sau ištikimus 
mokytojus, kurie mokytojau
dami Lietuvos kaimuose, gy-

Lietuvos — Palestinos san
tykiai užsimezgė dar ne taip 
seniai. Mat, anksčiau, kol Lie
tuvos žydai nevažiavo gyven- 

ventojų daugumų pakreiptų ti į Palestinų, tol artimesnių
caro valdžios pusėn. Gal ru-'santykių tarp šių dviejų kra- 
sams ir ištikrųjų būtų nusise-'štų nebuvo. Tarp Lietuvos ir 
kęs šis pragaištingas suma- Palestinos santykiams plėsti 
nymas, jeigu ne T. F. Žilins-j daug dirbo jau miręs Lietu
kas. Jis mokydamas seniinari-j vos generalinis konsulas Tel- 
joje, mokėjo apeiti rusų įsta- Avive Rozenbauinas. Kasmet 
tymus ir savo mokiniams — iš Lietuvos į Palestinų važiuo- 
būsimiems Lietuvos mokyto- I ja pasiturintieji asmenys, kū
jams — įkvėpė nuoširdų pri- į rie savo kapitalais padeda at
sirisimų prie gimtosios kalbos statyti pairusį Palestinos žy- 
ir lietuvių tautos. į dų gyvenimų. Tačiau ir iš Lie-

T F Žilinsko tautiška vei- tuvos įvažiavusieji žydai ne- kaip 400,000 litų pinigų 
kia ’ Veiveriuose dar labiau'nūtolsta nuo *vo gimtojo 
sustiprėjo, kai 1883 m. pasi-j krašto> bet stengiasi jam pa
rodė “Aušra”. Tai pastebėję,1 Pirm°Je eilėJe Lietuvos 

žydai Palestinoje padeda su
rasti lietuviškiems gaminiams 
dideles rinkas. Jų pastango
mis, jau dabar Lietuvos pie-

_____ no produktai turi neblogų ri-
; nkų Palestinoje.

Pastaruoju metu norima 
šiuos gražiai besiplečiančius 
santykius dar daugiau pagi-

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
O kad oras vėsus, tai Kalifor- 
nėj tas paeina nuo šalto “jo- 
keano”. Sandiego miestas y- 
ra prie “Pasipiko”. Gal da
bar čia tik pavasaris...

Lietuvoje taupumas kasmet 
plečiasi. Kiekvienais metais 
lapkričio 1 d. surengiamos 
taupymo dienos. Suaugę žmo
nės, nežiūrint visų ūkiškų su
nkumų, jau dabar turi sutau
pę keliasdešimtis milijonų li
tų.

Dabar ir jaunuomenė ragi
nama taupyti juodai dienai.
Mat suprantama, kad iš ma
žens jaunimus papratęs tau
pyti išaugs naudingais kraš
to piliečiais. Todėl žmonės, ir 
sunkiems laikams atėjus, ne
bus našta nei valstybei nei Į _ 
visuomenei, nei savo giminė
ms. Jaunimui taupymų palen
gvinti valstybės taupomosios 
kasos išleido taip vadinamus

. Į
taupomuosius ženklus po 5,
10, 20 ir 50 centų. Tuo būdu, 
duodama gražios progos ir 
neturtingiesiems taupyti. No
rėdamos paskatinti didesnį 
jaunimo skaičių rimtai taupy
ti, valstybės taupomosios ka
sos geresniems taupytojams 
skiria dovanas. Jas gali gau
ti visų mokyklų mokiniai ir I dos užsieniuose, 
kiti jaunuoliai, kurio dar ne- Į 
turi 17 metų amžiaus. Taupy- į 
mo dovanos yra: amžinosiosj 
plunksnos, vertingos knygos, t 
įvairios mokslo priemonės spo ! 
rto įrankiai ir pagyrimo la- j 
pai. Pažymėtina, kad jau ligi I 
šio laiko Lietuvos jaunuome
nė turi sutaupusi daugiau

Aš paaiškinau, kad Pacifi-. 
ko pakraščiuose prie okeano 
visuomet būna naktys šaltos. 

Nors diena bus ir šimtas gra- 
dusų karščio, bet naktį oras 
atvėsta iki 60—70 gradusų. 
Pacifi ko vandenyno vėsus o- 
ras gaivina viskų: vaišijų, au
galijų, medijų ir gyvijų. Jei
gu ne vėsybė, viskas kaitroje 
išdžiūtų, išdegtų.

i rėš gražios progos arčiau su
sipažinti su Lietuvos menu ir 
jo laimėjimais. Parodai ir lai
kas parinktas kuo patogiau
sias, nes ji bus nuo rugpiūčio 
10 d. ligi rugsėjo 10 d., t. y. 
tęsis visų mėnesį.

Po šios didžiulės parodos,
Lietuvos dailininkai savo me
no kūrinių parodas, surengs 
Maskvoje, Estijoje ir Latvi
joje. Tai bus rigi pirmosios 
didžiulės lietuvių meno paro- 

Tsh

j Bet “Tetytei” tokia vėsy
bė netiko. Ji apsivylė “Kali- i 

iporne”, kurioje tikėjosi rasti Į 
, šiltas vasaros dieneles, kaip J 
Palangoje. Dabar — “furko- ' 
tų” vilkis, jeigu nori maudy- j 
tis...

Juokui šalin, o furkotis by-\ 
čiuose buvo reikalingas. Apio 
maudymosi mes ir negalvojo
me. Gali “šaltį pagauti”...

Vietų, kurioje mes apsigy
venom, buvo vardu Cliula Vi
sta. “Tetytė” užvardino jų 
lietuviškai: “Čielavišta”...

Sv. Kazimiero Akademikių Daino
Kontestas “Draugo” Radijo Valandoj

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

BALSAVIMAI IR DOVANOS ", l

Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blankų “Drau
ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau
giausiai balsų gaus dovanas.

— Tamstai, kaip vanagui, Vienų dienų buvoję parodoj, 
tai geresnės vietos nereikia, j nutarėm atlankyti miesto ce- 
— juokavo ji. Čiela višta! buk 'ntrų ir apvažinėti jo pakraš- 
ir valgyk... čius. San Diego miestas, nuo

Toji “Cieiavišta” buvo pa- 1925 ja.“
keliui į Meksika. Už San Die- ^Ventoj,, skaic.umi ir puikia,

go apie 10 mylių kelio į pie
tus. Mes anais laikais nakvo
jom National City. Važiuoda
mas pro šalį radau tuos na
mukus, kuriuose su Zaleckių 
knarkėm... Viskas taip pat tik 
miestelis jau pasipuošęs ir 
naujų, platų kelių išsivedęs. 
Mūsų “Čielavišta” ir-gi atro
dė kitokia. Tų vietų negalė- • 
jau pažinti. Naujai išvestas i 
kelias pakeitė išvaizdų. Nauji 
keliai, visur išvesti už mies
to centro.

Įsirengė centre. Niekados ne 
pamanytum, kad tai koks ma- 
žmiestis. Gražesnis už bile mi
lijoninį miestų rytuose. Ma
mai aukšti, krautuvės puoš
nios, keletas dangorėžių, pai
nių aikštelė, teatrai, strytka- 
riai, žmonių daugybė — Chi- 
caga, o Cbicaga!... Matytis ir 
“Illinois” automobiliai...

Real estate daro puikų biznį. 
O pragyvenimas čia pigus. 
Jeigu neįstengsi “steiko” nu
sipirkti, tai čiulpk apelsinus. 
Jų nusipirksi septynis tuzinus 
už 25 centus! Rodos, nepati 
ketinus dalykas, o taip yra 
Mes kada Plioenize mokėjom 
už 3 tuzinus kvoterį, tai at
rodė pigu, o čia -- 7 tuzinai’.

“Dėdytė” tik prakanda, iš
čiulpia ir — “ŠVyst” per la
ngų.... Valgom tuos apelsinus, 
geriam sunkų, bet to steiko 
norim ir gana. Jau buvom iš-

įsiilgę. Steikas, arba pusė vi- 
Prieš 10 m. tebuvo, roeos. i stos (ne “čiela”) pietums, 

apie 80,000 gyventojų San Di- įkainavo 35 centai. Pigu, gar-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ego mieste, o dabar — 180,- 
000! Progresas!.. Dabar ta pa
roda sutraukė kitų tiek. Mie
stas auga kaip ant mielių

du, tik mokėk pinigus... 
(Bus daugiau)

PLATINKITE “DRAUGĄ’

seminarijos mokytojai rusai 
^stengėsi kovoti su T. Žilins
ku, bet jie visados pralaimė-

KAUNE RENGIAMA DIDE
LĖ MENO PARODA

Lankės Chieagoj. — J. A. 
V. pašto departamento virši
ninkas James Farley. (Acme 
Photo)

linti. Lietuvos žydai Palesti
noje sumanė įsteigti ekspor
to - importo akcinę bendrovę. 
Toji bendrovė turėtų rūpintis 
kuo plačiausių rinkų Lietuvos 
žemės ūkio ir pramonės ga
miniams. Plečiant santykius, 
yra kilusi mintis Palestinoje 
steigti Lietuvos Banko skyrių, 
kokio buvimas ten būtų gana, 
reikšmingas. Be to, manoma 
tarp abiejų kraštų suorgani
zuoti tiesioginį laivų susisie
kimų prekių pergabenimui. 
Čia suminėtieji du paskutinie
ji klausimai dabar visu rim-f 
tumu svarstomi Lietuvoje ir 

1 Palestinoje. Tsb.

Pirmojo pasaulio lietuvių 
kongreso proga, Kaune ren
giama didelė Lietuvos Meno 
paroda. Ji norima padaryti • 
didžiausia meno paroda, ko-| 
kios Lietuvoje dar nebuvo.

Dėlto jau dabar būsrma pa
roda yra .gana didelis susido 
mėjimas. Joje dalyvaus be
veik visi Lietuvos dailininkai 
su geriausiais kūriniais.

Atvykusieji į pirinųjį kon
gresų visų kraštų lietuviai tu-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Išdirbėjai aokitanėa rtilM paariak- 
H ii

DidMaada paariau? dirbtuvi 
OMeacoJ

8uvirš 60 metų prityrimo
-------- o--------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės Ir
taupykite pinigui

-------- o--------
Mes atlikome darbą daugeliui 
šymanių Ohicagoa Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Onmd Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chlcago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialiatai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. FEjrOAOOLA MII 
BELMONT B4MR

Otfteai UU4IDB MM 
Vlnoent

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

1. F. Eudeikis 
Lachawicz ir Sumiš

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YABds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927 J

1. Indevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
i. F. Radaus
S. M. Skudas

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Ave.
Phone BOUIevard 4139
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 Weet 18th Street 
Phone CANai 6174

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANOB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS



VIETINES ŽINIOS
LAIMINGOS KELIONĖS!
“ Draugo’’ red. Leonardas 

Jimutis. šiandie, 10:30 ryto iš 
£nglewood St., apleido Chi
cago išvykdamas New Yorkan 
į Federacijos Tarybos posėdį. 
Trečiadienį New Yorke pasi
tiks “Draugo” ekskursiją, ir 
tą pačią dieną laivu Norman
die išplauks į Lietuvą.

Laimingos kelionės!

KONCERTUODAMAS į
SEiMA

PIRMOJI KRECŽDĖ

Chicagos Varg. Sasnausko 
choras jau pilnai pasiruošęs 
koncertams, kuriuos duos pa
keliui j Varg. Są gos seimą, 
įvykstantį Philadelphia. Pa. 
Pirmas koncertas bus Detroi
te, kitas Pittston, Pa., o tre
čias Philadelphia, Pa., per Fe
deracijos Kongresą ir Varg. 
Są-gos seimą. Choras vyksta 
automobiliais. Rap.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Žinomo veikėjo J. Micke- 

liūno žmona, Elena su sūnais, 
tris savaites atostogavus Bass 
Lake Waitches vasarnamy va 
kar grižo namo panašūs indi- 
joiiams. I.

M • • ’ 1lietuviams sarmatos nebus, j -------------------- •
Reprezentacija bus puiki. flf LINUTĖS
Sveikinu visus! '

Jau gauta pirmoji žinia nuo 
išvykusios studentu ekskursi
jos į Lietuvą. Dr Račkus ra
to:

“Malonu keliauti Lietuvon 
su studentų grupe Jų džen
telmeniškas elgesys daro gra
žų įspūdi Į visus. Amerikos

Uoline, North 
Park ir k.

Tai Italijos diktatorius Mussolini. Jis visur tinkamas. 
Jis yra gabus lakūnas ir, kaip matome, plaukikas.

-A'■

Side, Irving

Jonas Knašas, kuris ryto], Vedama kampanija ketvirta 
drauge su kitam sportininkais dienjaie neval n mfeos. Tas 
iSvyksta į Lietuvę. Jis yra skerdykioms duos kad

CHORAI RUOŠIASI DAINŲ 
ŠVENTEI

I -■

Praėjusi penktadieni šv. Ju
rgio parap. salėje buvo ben
dra Chicago lie':. parapijų 
chorų praktika rengiamai Dai 
nų šventei, rugp. 4 d., Vytau
to parke. Nežiūrint šilto oro, 
chorai suvažiavo ckaitlingai. 
Dainuo a gerai. Visos dainos 
naujos, gražios: viena kun. J. 
fcunusl'G, o dvi pal’ei bendru 
ei no vedėjo k »mp. A. Po- 
cifus. Rap.

Žinomas biznierius Kazimie 
ras Krikščiūnas, 4501 S. Ash
land Avė., važiuoja Lietuvon 
sykiu su atletų ekskursija.. 
Žada dalyvauti Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese, aplankyti 
tėviškę ir įžymesnes Lietuvos 
vietas.

Laimingos kelionėsl Rap.

žymus boksininkas, bėgikas, 
diskininkas ir t.t. Be to, ti
kietų pardavinėjimo “oempi- 
jonas”. Sportininkų bankie- 
tui jis pardavė 53 tikietus. 
Sportininkai iš Chicagos išva
žiuoja rytoj, 10:30 vai. ryto 
iš La Šalie stoties.

žmonės tikrai veda kovą prieš 
nepaprastą mėsos pabrangini
mą. K.

ŠIRDINGAS AČIŪ

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

IŠWEDC (1210 kilocy klest

vin Lang nužudymu už 500 
dolerių.

Suimtoji Mrs. Smith išsigi
na. Ji pareiškia, kad Lango nu 
žudymas yra pačios Mrs. Dun- 
kel darbas.

Kinietis Harry Jung dar 
nesugautas.

NAUJA DIDŽIULE EKS
PORTO ĮMONE

LEGALIŠKAS PATARIMAS
KL. Aš nesu vaistininkas. 

Ar galiu parduot vaistus: As- 
pirins, Boric Acid, Spiritą of 
Camphor, Camphorated Oi’, 
Castor Oil, Epsorn Salts, Lis- 

;derinę Rose Water, lodinę, Es- 
sence of Peppermint, and Wi- 
tch HazelT

SAJUNGIEČIĮĮ EKSKUR
SIJA Į HARTFORD, 

CONN.

PRADEDAMA KOVA
PRIEŠ MAISTO PRO
DUKTŲ BRANGUMĄ

v
Kovą prieš maisto pabran

ginimą jau pradėjo United 
Conference, 160 N. Wells St. 
(Room 317). Kova vedama vi
suomenės gerovei, kad mais
tą papiginus 25 nuoš. ir dėl 
3c sales taksų. Aišku, kad

niekas kitas mums to neieš
kos, jeigu mes patys nesubru- 
sim. Rinkite delegatus, arba 
atvykite, adresu: 160 N. Wells 
St. (kamb. 317). Čia plačiau 
apie viską sužinosite. Po to 
pasirodys, kad ištikrųjų žmo
nės (consumers) pradeda su- 
brusti. Cicero jau pasirodė.
Per vieną savaitę draugijos Philadelphijoje naikinami 
išrinko 18 atstovų. Bet dgr nuo šaligatvių įvairiausi skel- 
nėra pasiektas Berwyn, Park bimai, kurie buvo madoje.

Dr. A. J. Gussen sūnui, Ri- 
‘ chardui, vienu kartu padary
ta dvi operacijos Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Nuoširdų ačiū reiškiame d- 
rui S. Biežiui ir Šv. Kazimie
ro seserims už malonų ir ma
ndagų patarnavimą.

Dr. ir Mrs. A. J. Gussen

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ 
ADV. GRIŠIUS

šiandien išvažiuoja į Lie
tuvą, į Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą adv. Juozas Grišius. 
Savo vietoje, 4631 S. Ashland 
Avė., paliko pagelbininką adv. 
N. Pumavien (Tumavičia). 
Sugrįš už poros mėnesių. Kon 
grėsė atstovaus advokatų są
jungą ir liet. labdarių s-gos 
,centrą.

KAUNAS. — Projektuoja j 
ma įsteigti akcinę bendrovę 
su vieno milijono litų akciniu 
kapitalu linams ir pakuloms 
eksportuoti.

Šios bendrovės akcininkais 
busią dabartiniai linų ekspor-1 
teriai.

Bendrovė turėsianti išimti
ną teisę supirkinėti ir parda 
vinėti linus.

AMERIKONIŠKAS GANG
STERIS A. PANEMUNĖJE

SUIMTA E. SMITH

New Yorke suimta ir Chi- 
cagon parvežta Mrs. Evelyn 
Smith, kurią Mrs. B. Dunkel 
kaltina pastariosios žento Er-

LIETUVIAI DAKTARAI

ATS. Ne. Tie vaistai nėra 
patentuoti. Tokiu būdu jų ne
galite parduoti.

ANT RENDOS

Rugp. 5, G ir / d.L, Hart
ford, Conn., įvyksta dviineti- 
nri Moterų Sąjungos seimas, 
į kurį vyksta nemaža atsto- 
v ų ir iš Chicago. Sykiu su 
Centro Valdybos narėmis vy- 
k.-ta: Panavienė, Rašinskienė, 
Butkienė, seserys Jovaišaiiės 
ir k. J ai kurios pasinaudoda
mos proga, po seime, žada 
pa* užmeti po Rytų valstybes, 
neaplenkiant garsenybių, kaip 
Merianapolis, Wasl inglonas ir 
kt. Rap.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų, karia 
erti priežastimi galvos skaudBJImo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karžt). atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su - 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclaie atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedClIoJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Nekviestas svečias. — J.
Milton, 2729 W. Congress St., 
aną dien pagavo nematytą 
paukštį, kuris, sakoma, buvo 
užpuolęs bežaidžiančius svie
dinį vaikus. Paukštis 15 colių 
aukščio.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRI8TA8

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspect 1029 2859 So. Leavitt St.

OANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

TeL OANal 0157
Bea. PROapect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1911 SOUTH HALSTED STREET 
Residenclja 9900 Bo. Arteelan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
9 Iki 9 v. vakaro

Tel CANal 6122

DR. G. 1. BLOZIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandoa: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
8eredoj pagal sutart)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandoa

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Tel. BOUIevard 7049

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

▼ai.: nuo 9 Iki S vakare
8eredoj pagal sutarti

Ofiao Tel.: PROspect 6378
Rea. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgai

2500 W. 63rd St
Ofiao vai.: 1 Iki 4 Ir 6:30 Iki 9:80 
Seredomia Ir nedaliomis pagal sutart) 
Rea. 991B W. 99tk Rt. Pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tsl. VTltglnla 0039

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—S p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4149 ARCHER AYE., Ooe. Franciam 
Tai. offloe Laf. 8999: res Virg. 9699

Tel. Ofiao BOUIevard 991*—14
Rea VICtory 934*

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1-9; nuo 6:90-9:99

756 Wfl«t 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
onsaa

4729 Bo. Ashland Ava.I labos
CHICAOO, ILL.

OFISO VALAHDOS:
Wae 19 Iki II vai. ryte. ano 9 Iki 4 
vai. po pietų Ir nno 7 Iki 1:29 vai. 
vakaro Nedėliomis nuo 19 Iki lt 

valandai diena 
Telefonas MTTVurav 9**0

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA* Ir CHIRURGAS

4631 BO. ASHLAND AVĖ.
Tel. TARda 0994 

Rea: Tel PLAaa 9400 
▼alaadoa:

Kuo 19-19 v. ryto; 9-9 lr 7-1 v. T. 
•fedAldUnlals nuo 19 Iki 11 diena

Tel. LAFayette Tf«O

DR. F. C. WINSKUNAS
GTDYTOJAS lr CHIRUROAR

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. CANal 0409

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMiock 9289

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 9-8 vai. vak. 

Resldencljos Ofisas: 2956 W. 89th St.
Valandos: 19-19 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomla pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1949 80. 89th CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir PBtn. 19—9 vai 

9147 80. HALSTED 8T.. CHICAOO 
Paned., Sered. lr Subat. 9—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4948 
Res. Tel. GROvehIU 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
,2428 W. MARQUETTE ROAD 
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 9792 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

______ Nedėlioję pagal sutartj______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki t popiet — 9 Iki 9:80 vakara 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

KAUNAS. — Neseniai Vi- 
Čiūnų kaime, A. Panemunėje, 
iš vieno vasarotojo dar neiš
aiškinto asmens buvo pavog
ta 3 metų mergaitė. Artimie
ji greitai susigriebė ieškoti 
mergaitės ir surado ją už po 
ros kilometrų, vedant kaž ko
kiam augalotam vyriškiui.

Pamatęs besivijančius mer 
gaitės tėvus, pagrobikas mer
gaitę metė ir pabėgo.

Kriminalinė policija deda 
pastangų tą mergaičių gro
biką išaiškinti.

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 

"DRAUGE”

AUKSIN#: PROGA 
Iėslranduoja 2 Storai: vienas dėl a-į

llnės su barais ir alsbakslais; kitas 
tinkamas dėl grosarnės ar aiskrlmi- 
nės. Renda labai pigi Ir geroj vietoj 
— lietuvių centre — 4500 H. Pauliu* 
Kt. Atkišau klt pas A. Norbut, 6222 K. 
Falrfleld Avė. Telef. PROapect 1435.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ABMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
Panedėlio, Seredoe lr Pėtnyčioe

vakarais 1 Iki 9
Telefonas OAMal 1175

NAMAI: 6459 8. Rockwdl St.
Telefonas REPnblIc »«OO

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4681 8OUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 9516 8. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubllc 972 3

Ree. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

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

gauti mainais ant naujų buick ir
PONTIAC KARŲ

BUTCK '35. Club Sedan su trunk. garantuotas .................. *825
BUICK *35. 5 Sedan 47. garantuotas .................................. *795
BUICK '33. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas ........................... *995
BUICK, '33. 3 Sedan 6.’, f drat. ratai, labai pulkus *073
BUICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkoj ................................... *995
BUICK '30, 5 Sedan 61, mediniai ratai, graliam stovy----- *225
BUICK '80. 7 Limo. SeSI drat. ratai, eina O. K................. *225
CADILLAC '81. 7 Sedan. tobulam stovy ............................... *995
CADILLAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ................................... «KM»5
CADILLAC '30, 18 cilindrų 7 Sedan. labai puikus .............. *595
CADILLAC '30. 7 8edan. labai puikiam stovy ...................... $495
CADILLAC '29, 5 Sedan, Svarus karas ................................... *225
CADILLAC '29. 7 Sedan, gerai bėga ....................................... *275
CADILLAC '28. 5 Sedan. graliam stovy ........................... *125
CADILLAC '28. 5 Sedan. gera vertenybė ........................... »1OO
CHEVROLET "38. 2 durų gedan, radio, heaterls, tobulas . . *395
CHEVROLET '81. Sport Coupe, geras motoras .................. *235
CHRYSLER '30. 8. 5 Sedan. 5 drat ratai, O. K................. *245
FORD, ’8S. Sport Coupe, kuone naujas .... ... HPF.CTAL
FORD '31, Business Coupe. Svarus ..................................... *225
FORD '80. Sport Coupe, gera vertenybė ............................. *175
LA SALLE '81. 5 Sedan. juodas, drat. ratai .......................  *345
LA SALLE '80. 5 Sedan. 0 drat. ralal .................................. *345
LINCOLN *20. S 8edan. labai pulkus ................................. *295
OAKLAND '20. 2 Durų 8edan, graliam stovy ..................... *175
PACKARD '22. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ............. *945
PACKARD '21, 7 Custom Sedarf, gerai bėgantis ............. *395
PIERCE '80, 2 Coupe, labai pulkam stovy ........................... *195
PLYMOUTH '38, 2 Coupe, Rumble seat Svarus ............. *395
PONTTAC *34, 2 Durų Sedan au trunk, kaip naujas.......... *595
PONTTAC '34. 4 Durų Sedan', kaip naujas .......................... *595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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


