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ŠTABO VIRŠININKAS

KUBILIŪNAS PALEISTAS
« * «

Sumišimo naktyje šaudant 
niekas nenukautas

KARIUOMENES DALYSE LIETUVOJE 
VISIŠKAI RAMU

AVASHINOTON, D. C. (Lie 
tuvoR pasiuntinybė). — Birže
lio mėn. 7 d. “Elta” iš Kauno 
praneša, kad, ryšium su Kau
no įgulos bandomojo aliarmo 
kai kuriais incidentais, paai
škėjo, kati grupė karininkų, 
prisidengdami aliarmu, bandė 
paspausti Respublikos vyriau
sybę pakeisti ligšiolinę ir su
daryti Voldemaro vadovauja
mų vyriausybę. Prezidentui 
griežtai atsisakius svarstyti 
panašius pageidavimus, atsis-

IŠDEGĖ PAPILĖS MIE- 
STEUS

Neseniai Papilėje siautė mil 
ži niškas gaisras. Vienų prie
vakarį užsidegė Gesnuėjo kiait 
šinių sandėlis. Ugnis buvo pa
stebėta praslinkus tik kuriam 
laikui. Pastangos jų užgesin
ti nuėjo niekais. Pučiant smar
kiam vėjui, iš GeRnučio sandė- blogų filmų skleidimų kaltina 

pačius filmų gamintojus, kurie

FILMAS
VISOS NEPADORIOS Ht- 

MOS TURI IŠNYKTI

ST. LOUIS, Mo., birž. 9. — 
Arkivyskupas J. J. Glennon 

I pareiškė vietos krutomųjų vai- 
Izdų teatrų savininkų komite- 

j tui, kad gerieji rodomi vaizdai 
i greta -su blogaisiais vaizdais 
nukentės iki blogieji bus vi
siškai išnaikinti.

Arkivyskupas pranešė, kad 
katalikai buriasi į “Padorumo 
legijonų” ir šis išvystys boi
kotų prieš nepadorias filmas. 
Prie katalikų dedasi ir kitati
kiai, kadangi blogos filmos pa
laužia visų dorovę.

Arkivyskupas Glennon uz

lio liepsna persimetė tolyn ir 
miestelis pradėjo keliose viė 

tatydino vyriausiojo štabo vir- tOHc jį kart0

TARSIS DEL VOKIETIJOS 
GRjŽIMO £ENEVON

ŽENEVA, birž. 9. — Nusi
ginklavimo konferencijos klau- 
simas kiek pagerėjo tarpinin
kaujant Amerikos atstovui Da

. 1 
TISUI.

Konferencija priėmė anglų 
prancūzų kompromiso rezoliu
cijų kas link /Vokietijos grųži- 
nirno šion konferencijon.

Tuo tarpu konferencijos 
naudai ima veikti Italijos 
premjeras Musolinis. Arti
miausiomis dienomis jis turės 
konferencijų su Vokietijos 
kancleriu Hitleriu Venecijoj. 
Hitleris bus raginamas grįžti 
nusiginklavimo konferencijon.

Savo keliu, Prancūzija ir

VAITKUS REN- I PLIENO PRAMONĖJE VIS DAR 
GIAS | KELIONĘ i NĖRA TAIKOS
REIKALINGA JSIGYTI 

INSTRUMENTAI

Šiomis dienomis Lituanicai 
Antrajai užsakytas naujas mo
toras, kuris kainuos $6,600,' 
naujas propeleris kainuos 
apie $1,000, gazolifio tankai, 
kurie talpins 700 galionų ga
zolino, ir visa eilė kitokių skri 
dimui reikalingų instrumentų. 
Pats lakūnas Įeit. F. Vaitkus, 
rimtai rengiasi skridimui.

Kadangi netrukus reiks iš
mokėti dideles pinigų sumas, 
dėl to ALTASS skyriai ir ben
drai visi, pas kuriuos yra an
trojo transatlantinio skridimo 
pinigų, prašoma juo^ greitai 
siųsti ALTASS komiteto iždi
ninkui.

Darbininkų unija turės suva
žiavimą birž. 14 d.

KOMPANIJA NETEKO 
MĖLYNOJO ARO

WASHINGTON, birž. 10.— 
Organizuotų plieno pramonės 
darbininkų vadai pranešė 
NRA administratoriui John-

WASHINGTON, birž. 9. — J sonui> kad taik(,s karimų or-

šiuinkas Kubiliūnas. Jo parei
gas eiti pavesta karo moky
klos viršininkui ■Jflerkui. •• - ' ' ’

Voldemaras, kurį jaunas 
aviacijos karininkas atgabeno 
iš Zarasų, praleidęs kelias va
landas aviacijos rajone, buvo 
pačių aviacijos karininkų pri
statytas vyriausiajam štabui 
ir pastarojo perduotas sau
gumo organams. Jų žinioje 
jis ir dabar yra.

Visame krašte kariuomenės 
dalyse visiškai ramu. Iš išsi
šokėlių ligšiol suimti septyni. 
Keli pasislėpė. Numatomi dar 
keli suėmimai. Per incidentus 
jokių aukų nebuvo.

Pirmieji kovoti su ugnimi 
atvyko vietos gaisrininkai. Jie 
su vienu siurbliu ir trumpa 
rankove ugnies ne tik neįsten
gė sulaikyti, bet ir apmalšinti.

didesnio pelno Rumetimdis įvai j »°vietų Rusija toliau lirba už 
riausius purvus produkuoja ir Pabaltijo ir vidurinės Euro- 
tai parduoda. Tais pačiais su- P°» valstybių- suregimentavi- 
metimais teatrų savininkai ka<Ituo bftdu apjuosti Vo- 
perka tds‘ntiU»:r kieti jų. Šupnrantama, Prancū

zija išsigina, kųd tas daroma

LIETUVOJE BUS SUVAR
ŽYTAS TIKYBŲ 

KIBIMAS
PHILADELPHIA, Pa., bir-

Apie nelaimę tuojau buvo pra- šėlio 9. — Prieš išvyksiant i
nešta Šiaulių policijos vadai, 
kuris davė įsakymų vykti pa
galbon Šiaulių, Mažeikių, Kur 
šėnų ir Viekšnių gaisrinin
kams. Pagalba atvyko tik po 
kurio laiko, nes keliai apie Pa
pilę blogi ir su didelėmis ma
šinomis sunkiai išvažiuojami. 
Ugnis tuo tarpu šokinėjo nuo 
triobos ant triobos. Atrodė, 
kad ugny skęsta visas mieste
lis. Atvykus gaisrininkams ir 
pradėjus dirbti sujungtomis

Europų Jo Eminencija kardi
nolas Doughęrty, Philadelphi- 
jos arkivyskupas, paskelbė sa
vo kunigijai laiškų, kuriuo nu
rodo, kad jie vestų griežtų ko
vų prieš nepadorias filmas, 
skelbdami prieš jas katalikų 
boikotų.

Kardinolo laiškas Atspaus
dintas arkivyskupijos organe 
“The Catholic Standard and 
Times.”

Pareiškia, kad visam kra-

Vokietijos nenaudai. , Anglija 
dirba už sukoneveikimų to 
prancūzų bolševikų plano.

NRA administratorius John
son pranešė laišku Milwaukee 
Electric Railway and Light 
kompanijai, kad ji tuojau grą
žintų NRA mėlynąjį arų Mil- 
waukee pašto viršininkui ir 
nenaudotų jokių NRA ženklų.

Administratorius taip nu
sprendė, kada regionalis dar
bo boardlas, o paskiau krašto 
darbo boardas minėtų kompa
nijų rado kalta už NRA įsta
tymo peržengimų. Kompani
ja pašalino iš darbo 8 darbi
ninkus tik dėl to, kad jie pri
klausė unijai, kad tuo būdu 
įspėti visus kitus savo darbi
ninkus, kad unijai priklausy
mas yra blogas dalykas.

ganizuoti darbininkai spręs 
savo suvažiavime šio birželio 
m. 14 d. Pittsburgh, Pa.

Plieno pramonininkai suti
ko, kad ginčams spręsti būtų 
skirtas darbo boardas iš trijų, 
taip kaip tas padaryta auto
mobilių pramonei.

Plieno pramonės darbinin
kų atstovai atsisakė šį John
son o pasiūlymų pripažinti, ka
dangi tuo būdu pramonėje ir 
toliau paliekama “opon shop” 
sistema ir kompanijų unijos, 
bet tikroms unijoms teikiama 
daugiau Laisvės.

- Tad unijos vadai ir ifaspren 
dė šį klausimų svarstyti pat ti
kus organizacijos Amalgamat-

IŠ LAIKRAŠČIŲ RENKA
MAS FONDAS

BUŠŲ KOMPANIJA PRIEŠ 
NRA

Chicago Motor Coach kom
panija, kuri veda griežtų ko
vų prieš besiorganizuojančius 
.unijon savo vežėjus, pakviesta 
prieš tUarbo boardų pasiteisi
nimui.

'Kompanija atmetė kvietimų, 
pažymėdama, kad pas jų vi
skas yra tvarkoje.

Bus traukiama tieson.

NULINČIUOTI DU NEGRAI

CLARKSDALE, ^iss., birž. 
9. — Pranešta, kad arti Alli- 
gator, Bolivar apskrityje, nu- 
linčiuoti du negrai, kurie buvo 
kaltinami vienos moteriškės 
kriminališkuoju užpuolimu.

6 ASMENYS ŽUVO

MEXIC0 CITY, birž. 9. — 
Chiapas valstybėje nukrito ir 
susikūlė keleivinis lėktuvas. 6 
asmenys žuvo.

jėgomis, gaisrų po keturių va- kas savaitę apie 77,000,000 
landų pavyko likviduoti. Ug- laūko krutomųjų vai-
nis sunaikino 8 gyvenamus ir Z(lų teatrus, o iš to skaičiaus 
12 negyvenamų triobesių. Pa- apie 23,000,000 jaunųjų, neto
daryta nuostolių apie 100,000 
litų. Turto buvo apdrau

sta tik menka dalis. Daugu
mas nukentėjusių paliko elge
tomis. Gaisro priežastis tik
rai dar nežinoma. Spėjama, 
kad kilo per neatsargumų, ar
ba kas nors tyčiomis padegė.

PAŠAUTASIS SVEIKSTA

Pavojingai pašautasis mai
sto importeris Nunzio Russo, 
kaip pranešta, palengva sveik
sta. Iš pradžių buvo skelbia
ma, kad jis nušautas.

Policija pareiškia, kad tai 
juodarankių darbas.

Lietuvoj įkurta vietinė rai
telių tarnyba — dragūnai. Jie 
tikroje tarnyboj tarnaus 7 
mėn. Į dragūnus bus priima
mi tik tie, kurie galės išlai- 

I kyti duotąjį arklį.

Kiekviena pramonės šaka 
turi nuosavų kodų. Kodų vyk
dymas yra susijęs su išlaido
mis. Šių išlaidų padengimui 
pramonės šakos turi sukelti 
reikalingus fondus. Taip nu
sprendė vyriausybė.

Dabar NRA administrato
rius paskelhe, kad spaudos ko
dui vykdyti per šiuoR 1934 me

Jau baigtas ruošti įstatymo 
projektas, kuriuo bus tvarko
mas tikybų keitimas. Pagal 
įstatymo projektų, tikybų ne
galima bus pakeisti be atitin
kamų valdžios organų leidimo. 
Už nesilaikymų šio įstatymo 
numatytos bausmės. Bus bau
džiami ne tik tie, kurie keis 
be (leidimo tikybų, bet ir dva
sininkai, kurie palengvins ti
kybos pakeitim$ pašaliniame 
tikslams.

Šis įstatymas leidžiamas dėl 
to, kad iki šiol tikybos buvo 
keičiamos nę iš įsitikinimo.

. Kompanija buvo paraginta, Į e(j Steel Workers’ Association 
kad: ji atgal priimtų pašalintos SUyažiavim/ui. Nuo to suvažia-
darbininkus. Ji to nepadarė.

AUSTRIJOJ PASIREIŠKIA 
SMURTAS

vimo priklausys taika, ar str
eikas.

PRANCŪZAI SU LENK/ A

, VIENA, birž. 9. Visose
Austrijos dalyse pasireiškia 
teroras ir smurtas. Pasakoja
ma, kad norėta jau net su
sprogdinti paties kanclerio sė
dybų. Ofise rasta nustatyta 
bomba, matyt, taikoma princui

PARYŽIUS, birž. 9. 
Prancūzijos militarinmkai i 
sprendė atnaujinti militar 
sųjungų su Lenkijos milite 
Įlinkais.

Tuo tikslu Lenkijon siunč 
mas Prancūzijos generali: 
štabo buvusis viršininkaR g 
maj. E. Debeney. Su juo vj

rinčiųjų nė 21 metų amžiaus. 
Teatruose jie visko išmoksta, 
nes tų rodomų vaizdų vyrau
jančios temos yra divorsai, 
laisva meilė, moterystėje neiš
tikimybė, smurtininkų ir rake- 
terių žygiai ir kitokis mėšlas. 
Tai visa stačiai grauja mūsų 
'krikščioniškos civilizacijos pa
matus.

SALVADORĄ IŠTIKO 
URAGANAS

von Starhpmbergui — vicekan
uu, „.........w ..... TiMi pažalini'1 eteriui (kanclerio Dollfuaao pa

y , -• pavyzdžiui, norint išsiskirti, ,»• • . R „ n j gausingas karo ekspertųtus reikalinga 146,496 dol. Šių , , . . .. x i geibininkm). Bombų rado dar
antrą kart, veati -vėlimą žmo- i.hiaiaka8 ir> nepaiMnt ,aa p^ 
n, iairaiant i naują tikybą 8ckmin(fai j,

Į Kalbama, kad minPta bpm- 

Starhem-

sumų privalę sudaryti dieni
niai ir savaitiniai laikraščiai.

SAN SALVADOR, birž. 9.
— Salvadoro respublikų ištiko 1 nekaltintų 

baisus uraganas (viesulo rū
šis). Vietomis pasireiškė po
tvyniai. 8 asmenys Žuvo Ir 
apie 500 neteko pastogės.

Šiame mieste ir apylinkėse 
paskelbtas karo stovis.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
JAUNĄ VYRĄ

•
Nesenai tarp Pilviškių ir 

Vilkaviškio stočių po einančiu 
traukiniu šoko jaunas vyras 
ir buvo sumaltas vietoje. Tš 
rastų prie jo dokumentų paai
škėjo, kad tai būta Žymanto iŠ 
Radviliškio. Jis neseniai buvo 
grįžęs iš užsienio. Paliko ra
štelį, kad dėl jo mirties nieko

ESERŲ BYLA LIETUVOJE

Kariuomenės teisme nagri-

ba rasta ne princo 
bergo ofise, bet valdininko 
Frederiko deskoje.

Visose krašto dalyse vyksta
nėjama vadin. -oriai revoliuri- llx)mbl) ir įaho.
onierių bąla. Kaltinamaisiais

bas.
Po pasaulinio karo abi

kraštų militarine sųjunga
vavo kokį laikų. Paskiau sui 
Ir nebuvo toliau reikalingo k 
rinio suderinimo, ypač pri 
bendrąjį savo priešų — Vok 
tijų.

PASIKORĖ SOCIALISTŲ 
VADAS

ŠAKIAI. — Nuovados pol. 

virš. pad. p. B. Juodikis iške
liamas į Telšius.

VIENA, Austrija, biri. 8. 
— Vietos kalėjime nusižudė 
pasikorimu socialistų vadas 
Rudolph Poach, buvusis parla
mento atstovas. Jis buvo su
imtas pęr žinomąjį socialistų 
fukilimų. ,

patraukti rašytojas Kazys Bo
ruta, jo žmona, O. Kazanskai- 
tė-Borutienė, Jonas Lukoševi
čius, Kazys Jakubėnas, Jonas 
Butkevičius, Antanas Vilčin
skas ir Maksyma8 šflvalis.

Jie kaltinami, kad sudarę 
nelegalių organizacijų ir vei
kė prieš esamų Lietuvoje tvar
kų. Prieš kaikuriuos iš jų kal
tinimai yra ypač sunkūs. Be
veik visi jie laikomi kalėjime. 
Teismas eina uždaromis duri
mis. Teismo pirmininkas yra 
pulk. Bodrevičius.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

tažas. ! Vyriausybė spėja, kad 
tai užsilikusiųjų krašte nacių 
ir socialistų darbas.

Vyriausybė tad visur padvi
gubino kariuomenės sargybų 
ir paskelbė, kad suimti smur- 

1 tininkai be mažiausio pasigai
lėjimo bus baudžiami.

Kai kur dinamitu griauja- 
mi geležinkelių tiltai, kitur 
vandens įvadai ir šviesos ga
minimo įstaigos.

Arti KitzBucheI nežinomi 
vyrai nužudė vienų policininkų 
ir sužeidė kitų.

/Vienon atvažiuoją trauki
niai vėluojasi, nes kai kur ran 
dama išgriauto kelio dalys.

NUBAUDĖ ŠOKIKĘ

PARYŽIUS, biri 10. — 1 
mėginimų išsisukti nuo mok 
jimo mokesčių už įsivežin 
brangaus deimantinio živ< 
Prancūzijos autoritetai nuba 
dė šokikę Jenny Dolly. Skir 
jai 11,470,495 frankų (ap 
758,880 dol.) bauJtos.

L Kauną atvyko Belgų mi 
rija, lydima Belgų atstovo Pa 
baltijo valstybėms, pranešt 
tradicišku būdu Lietuvos vy 
riattsybei apie Belgų karaliam 
Alberto mirtį ir naujojo kam 
liaus išrinkimų.
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GERAS DARBAS

čioms nei milžiniškų gamtos turtų, nei neiš
semiamų aukso klodų Ijankų rūsiuose — vals
tybėms, gyvenančioms savo rankų darbu. Vi
sa tai tenka itin dabar kietai įsidėmėti, begy
venant mums savosios pramonės tarytum va
rdadienio iškilmes — savosios pramonės pa
gerbimo mėnesį. Dabai- ne tik gera 'proga, 
bet ir gyvas reikalas išsiaiškinti visus neaiš
kumus, kurie dar išsiliko mūsų pramonės san
tykiuose su valstybe ir visuomene — išsiaiš
kinti visas negeroves ir iškilmingai jas pa
laidoti, kad toliau jos mūsų kūrybinio gyve
nimo nebedrumstų”.

DAR APIE PABALTIJO AĄJBNGĄ

-t-

Padorumo Legijonas

Baisūs pavojai gręsia mpsų kunigų ir prityrusių klebonų 
žmonėms ir puldina dorų jų
gyvenimų. Daug atsirado pra
žūtingų ir pragaištingų agen
tūrų, kurios uoliai darbuojasi 
iš šio krašto įdaryti tikrųjų 
JSodomų ir Gomorų.

Nemanykite, kad vien tik 
jaunimas atsiduria tame pavo- 

ijuje. Tiesa, kad jauni leng-’ 
viau paklysta, o septyngalvio 
žalčio gundomi geidulingumu 
ir jautulingumu, puola į pra
pulties žiotis. Tačiau,, krikš
čioniškos dorybės ir mūsų mo- 

o ypatingai

kur begėdiškai šoko, nekal 
bant apie kūno nuogumų, o 
susirinkdavo tūkstančiai žiū
rovų,, kuria gėrėjosi iš tokių

nurodynuj Šioje evaibioje ko ba's“'i R^ėraingu perstaty- 
voje prieš tau visas nedory ! “« ir nemoraliSkų regimų.
bes, idaldųvo savo kun«ų,>ku| Bet v>rai; kurie save vaili 
rie, kuomet suvažiuoja reko-1,la katalikais, dvi ko ii kam
lekcijų atlikti, kad ftrp savęs ‘j'K ter6ia sav° tiksj'm* « •» 
diskusuotų ir išspręstų, gėdlSkui fen.in» Uažnyėrų, ku
išganingas priemones imti, rios nariais skaitosi, eidami
kad nugalėjus nepadorumų tokių begėdiškų ii pa
įsigyvenančius piktus jmpro 'žuvingų imreugimųt Bėgė. 
gįug i dis Neronas ir jo dienų pago-

nai gal nežinojo ir nesui>ratvVienos vyskupijos kunigų ii 
klebonų vienbalsis nurodymas 
ir patartinas buvo tas, kad

Lietuvoje rinitai susirūpinta savųjų pra
mone ir prekyba. Jau kelinti metai sėkmin
gai veikia Lietu\ių Prekybininkų, Pramoni
ninkų ir Amatninkų Sųjunga, kuri net savo 
laikraštį leidžia. Neseniai visame krašte bu
vo organizuojama vadinama savos pramonės 
savaitė, kurioj plačiai iškelta reikalas savųjų, 
lietuviškųjų pramonę ir prekybų kelti. Apie 
šio judėjimo reikšmę “Verslas” rašo:

“Nūdien net didelės senos turtingos val
stybės rūpinasi gyvenimui reikalingųjų daik
tų kuodaugiausia pasigaminti namie, kuonia- 
žiausia iš užsienių jų bevežti. Visos valsty
bės varžo prekių įvežimų, atkakliai derasi 
dėl kiekvieno įvežamo daiktelio, duodamos 
teisę Įvežti prekę, verčia pirkti jų gaminį. 
Jeigu kurio daikto negali pasigaminti dėl 
žaliavos stokos, tai stengiasi įsivežti tiktai 
žaliavų ir namie iš jos daiktus gaminti. Dar 
taip neseniai buvusios tokios madingos pre
kybos sutartys, pagrįstos didžiausio palan
kumo dėsniu, šiandien jau visai nebeaktua
lios, tarytum iš mados išėjusios. Jų vietoje 
atėjo sutartys, pagrįstos kompensacijos dės 
wų Vuk m prekes iš tavęs, jei lu ir iš ma
nęs pirksi! — galvoja valstybių ekonominės 
politiko* \adovai. Ir visur stengiamasi par
duoti užsieniams prekių bent ne už mažesnę 
kainų, negu iš užsienių perkama. Prekės nž 
prekes. Vyksta grynas mainas, tarytum žilo
sios istorijos laikais. Ir visai suprantama. 
Kiekvienas nori kuo daugiau pasigaminti 
prekių kuo didesniam žmonių skaičiui darbo 
duoti, kuo daugiau krašto produkcijos suvar
toti, — kuo didesniam savo piliečių skaičiui 
palengvinti gyvenimų. Kiekvienas nori kuo 
mažiau užsieniuose pirkti — taupyti savo va
liutų, ekonominės krašto gerovės pastovumo 
laidų. Ta;p daro net senos didelės turtingos 
valstybės. Savo išvežimų remia ir proteguo
ja, savo gamybų globoja, apkraudamos mui
tais įvežamas prekes. Juo labiau didžiųjų 
valstybių pavyzdys yra privalomas jaunoms

Lietuvos spauda pilna Pabaltijo valsty
bių sųjungos klausimu. Apie tai daug rašo čioniškos dorybės ir mūsų mo- vyskupas paskirtų sekmadienį, 
latvių ii- estų spauda. Rašo vokiečiai, pran- terU nekaltybė', o ypatingai kuriame klebonai savo parapi- 
cūzai ir lenkai, nes if jiems rūpi Pabaltijo mQs,l vyrV padorumas, tikrai jonams kalėtų prieš tų nedi/ 
kraštas lyra didžiausiame pavojuje. .rybių žaltį ir, kad gerieji pa-

šiuo reikalu buvęs an.erikįetis p»f. K. Krikščioniški paoročiai ir1 Pad»™“

Pakštas sako: Mes Klaipėdų turim ir netu
rim. Ji labai susijusi su Vilniaus klausiniu.

Krikščioniški jiapručiai .. 
obalsiai, rodos, lyg žlugo. Dau,Le«ijc'n0 to; b»
gelis iš mūsų žmouių prarado Iv0 ,luo‘“ P®t*r*mas. kad Me
nat padorumo savybę. -Judo- kvlellaB kleb°nas sudarytų ko- 

iuitetų, vadinamų Katalikų Sa
rgybos komitetų, kurs vieny-

geriau, tačiau, tikri krikščio
nys žino dorovės įstatymus.

MUZIKOS MYLĖTOJU
MM

Nesenai teka viešai kreiptis 
į visus lietuviškus benus bei 
odkgstrua — Cbicagos apylin
kėje, — dėliai žinių, kas buvo 
ųuveikla toje muzikos srity. 
Dabar reiškiu viešų ačiū tiems, 
kurįa atkreipė į tai dėmesin.

ėiunaii pranešu, kad p. J. 
Žilevičius, sutvarkęs įvairią 
muzikos medžiagų — jų lei
džia per ‘-‘Naujųjų Romuvą ” 
bendru aut gaiviu: ‘Amerikos 
Lietuvių Muzikos Plėtojimosi

Gi pas juos dorovės nujauti- Brufi4ai„ p.no j. Žilevičiaus 
mas buvo tikrai miręs; Kitaip r^tni, turi daug reikšmės ir 
jie nebūtų ten ėję, kur minėti ,yra įjomo^ lle muzikos my
viskų, būtų per daug biauru.

Tokios rūšies pArengimai ir 
perstatymai, kurie sužadina 
geidulius, platinasi visame kra 
šte. Ištikrųjų, “Sodomos ir

Gindami Klaipėdos lietuviškumų, mes tuo 1101 PUaorumo savyoę. juuo- adinam Kataliku Sa Gonioros klyksmas, yra padau
pačiu ginąme Utvijos ir Estijos nepriklau- Į paveikslų filmos žadina 'a * J* ’ gintas ir jų nuodėmės tampa
somybę. Jie tai turi atsiminti, nes, jei vokie-Į*r &a*v*na geidulingumų, fil- n«Ti».niin« knmi- didelės” (Gen. XVIII,
tis eis, tgi jam savo arklį pagirdyti ties Klai-1m,, teto "ariais Metusi kariauti!2,))’ K#d UŽWgti “““

pėda vandenyse nepakaks: jis praves sienų t,na &yvennno pagoniškųjų fi- 
nuo Nevos pro Kijevu ligi Odesos. O po 100
metų tai geros veislės ėdriai rasei ir to bus 
maža: jie ims ir akmenis ryti.

Kiek kitaip su Vilniaus klausimu. Lat
vijai ir Estijai iš Lenkijos pusės negresia 
joks pavojus. Taip put, savanaudiškai galvo
jant, joms nėra jokio reikalo padėti Lietu
vai iškovoti iš Lenkijos Vilnių. Antra, šiais 
laikais, ypač tarptautiniuose santykiuose, nė
ra jokių labdarybių, o jeį būtų rytuose ant
ras koridorius, tai iš to Utvija dar tik iš-

losofijų ir pajuokia krikščio
niškus obalsius. Plinta nepa
dori vaidinimai. Dauginasi pa
nų suėjimai, kurie esti tie
siog begėdiški. Spausdinama 
biaurios knygos ir šlykšti žur- judornųjų paveikslų piktinau-

...... ... , . turėtų būti išleisti tam tikriprieš kiekvienos rūšies blogu- ... . , . .. įstatymai, kurie viešumoje užmuš ir nedorybes. I , , ’ , , . , _| draustų tokius begėdiškus pa
Padorumo Legijono Priesai

kos uždavinys apima platesnę 
dirvų ir kovoja ne vien prieš

nalai, ir t.t., kas visa yra ne- 
morališka ir nepadoru. Ta
čiau, tai visa mūsų žmonių 
skaitoma ir jiems yra tik me- 
pkniekis! O padori žmonės 
vien biaurisi tuo viskuo ir 
apgailestauja, kad taip yra,loštų. Tuo būdu jie njūsų sąjungininkai Vil

niaus byloj nebuvo ir nebus. Mes galim dau- kaip yra 
ginusia reikalauti, kad jie su estais, įeidami Kad nugulėti ta pragaištin
į sųjungų, mums rodytų bent didelį palanku
mų. Kad Vilniaus Lietuva neteko, dėl to yra 
kalti vokiečiai. Vilniaus klausimas yra vo
kiškos kilmės klausimas, nes jie tuo būdu 
mus norėjo supiudyti su lenkais. Jei vokie
čiui būtų norėję Vilnių Lietuvai išlaikyti, tai 
būtų netrukdę lietuviams organizuoti kariuo
menę ir galėjo nors pulką gerai sutvarkytos 
savo kariuomenės jame jialikti ir palaukti 
keletu mėnesių, kol būtų susiorganizavę lie
tuviai. kurie, sustiprėję, jo niekuomet nebū
tų atidavę. Bet ne, jie to nepadarė.; jie tik 
jiasistengė visų pirmiausia pabėgti iš Vil
niaus, bet... sustojo Kaišiadoryse. Negeras 
daiktas, kad mes visokias sąjungas pirmiau
sia sprendžiame išeidami iš Vilniaus klausi
mo, lyg pačios Lietuvos klausimo visai ne
būtų. Ekonominiu atžvilgiu Vilniaus kraštas 
yra nenormalioj padėty. No^s į jį lenkai kiša 
milijonus, bet tai — kiaura tarba ir jis švie
sesnę ateitį vargu kada nors turės. Bet jis 
galėtų ekonomiškai atsigriebti ir sustiprėti, 
jei. prisidėtų prie Lietuvos. Mūsų ekonominės

gų ir pražūtingų nepadorumų, 
šio krašto Katalikų Bažnyčios 
vyskupai, savo susivažiavime, 
kurs įvyko prieš kelis mėne
sius, pasiryžo pradėti akciją 
ir kovoti prieš tas visas nedo
rybes ir pikto siautimų.

Kai kurie vyskupai, norėda
mi pasinaudoti iš išmintingų

čias ir begėdiškas filmas. Taip t 
pat kovoja prieš nepadorias 
knygas ir biaurius žurnalus.
Irgi kariauja prieš nepadorius 
susiėjimus, šokius, ir prieš vi
sa tai, kas yra bloga ir pikti
nančia, kas yra begėdystė ir 
paikos šnekos ir juokavimai, 
kurie nepritinka doriems žmo 
nėnis (Efez. V, 4).

Pavyzdingi katalikai turi 
rausti iš gėdos, kuomet girdi, 
kad kai kuriuose viešuose pa
tingimuose, kurie neseniai j- 
vyko didmiesčiuose, krikščio
niškas padorumas tapo pamin 
tas po kojų, kai paleistuvės,
buvo kviestos šokti estradoje, J PLATINKITE “DRAUGĄ*

rengimus ar perstatymus. Jei 
dar nėra tokių įstatymų, ku 
rie visuomenę apsaugotų prieš 
nepadorumų, reikalinga, kad 
visi piliečiai jų reikalautų ii 
kad tokie įstatymai būtų įkū
nyti gyvenimai).

Vien ištvirkėliai gali leisti 
statyti tokius begėdiškus per-

mažoms ir neturtingoms valstybėms, neturin- sąlygos yra žymiai geresnės už lenkų.

Paraše dr. jur. ir med. G. R. Kreitneria 
Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

zZ *— I'
(Tęsinys)

Tutinu, būtinai reikia nuginkluoti ir 
demobilizuoti 2 milijonų kareivių, kurių 
taip neapkenčia krašto gyventojai. Jie 
guli'tų būti panaudoti kanalų kasimo, li
pių reguliavimo, geležinkelių ir gatvių

,uo darbam*.

Tolimesnis jų likimas turėtų būti 
tvni kmmis pagal ūkio planų, kurį jau yra 
i.-.lirt>fcl pulk. Bnuerb, kmis reikalavo 
vaipti vidaus kolonizaciją ir p'rtoti kraš 
L» prauibtię.

Dabartine krušto ūkį trukdanti dar
bininku į oldika turėtų būti radikaliui pa
keistu tokia politika, kokios reikia vi- 
įlaiijf p• Mm 'ių* gerovei. Taip pat turėtų 
liūtį išleisti lai buliuką apsaugos įstaty
mui

Pagal pulk. Bauerio plano nuostatus 
reikėtų sudaryti policiją ir tautos milici
ją, kurios uždavinys bfitų panaikinti plė
šikų ir piratų gaujas ir pravesti bendro 
nuginklavimo akciją.

Esant geriems norams, $ių programų 
galima lengvai įvykinti, reikia dar tik 
(am tikro kiekio pinigų. Pati vokiečių 
valdžia tų pinigų neturi ir jai iš viso 
gauti kapitalų krašto viduje yra labai 
sunku. Tad reikia, kad Kinijai į pagalbų 
ateitų užsienio kapitalas.

O kapitalo Europoje ir Amerikoje y- 
ra pakankamai.

Jam trūksta veikųno dirvos. Kinija 
kaip tik yra begalinis darbui ir ypač ka
pitalui laukas.

Tik reikia, kad tas kapitalas būtų 
kontroliuojamas jmgal nustatytų krašto 
restauracijos progrumą.

Cluaug Kai - shekas tikrai nori ir, 
kitų remiamas, tikrai tai gali atlikti.

Didelį* kapitalo ir prekių ekaportae 
į Kiniją, gal būt, palengvintų ir visų pa 
cHulūiį krizį.

lėtojams, bet ir visiems. “Nau 
joji Romuva” išeina Lietuvo
je — Laisvės Alėja 31 b. arba 
galima kreiptis pas muzikini- 
ūkų komp. Žilevičių, 166 Bark 
place, Elizabeth, N. J. i

A. P. Stulgu ’

NAUJAS MUZIKOS IN

STRUMENTAS

Iš Pragos radijo stoties ži
nomas aukštos kokybės muzi
kos instrumentų fabrikantas 
ir August Faerster firmos į- 
monių bendrininkas Manfre
das Foersteris skaitė paskaitų 
apie naujos rūšies jų įmonių 
pagamintų muzikos instrume
ntų, pavadintą Elektrocliordu. 
Pagal pranešimų yra tai kla
višinis muzikos instrumentas,statymus, luonu jie neigia ii . ., v kuris savo išvaizda primenapuldo padorumą. Sv. Petro zo-1 „ ... , ...... - \ x • lortepijoną, o jskambejmio podziais kalbant, “jų akys pil

nos svetimoteriavimo ir nesi
liaujančios nuodėmės. Jie su
vedžioja svyruojančias sielas; 
jų širdis išlavinta godumu;
jie yra prakeikimo vaikai” (2 
Pet. 11, 14).

(Daugiau bua)

Lietuvių tauta yra karžygiškai pasiry
žusi dirbti ir laimėti ne tik kovą už savo 
nepriklausomybės išlaikymą, bet ir už Vilt 
niaus atgavimą. Bet tai dar nesako, kad mes 
neturim tam ieškoti priemonių, kaip geriau 
tų klausimų galėtume išspręsti. Jau dabar 
mes turime ruoštis į tą darbą. Turim susi
daryti gerų kadrų visokių amatninkų ir kitų 
rūšių specijalistų, pramonininkų, ypač iš pri
taikomosios ir namų pramonės.

Pabaltijo sųjunga yra reikalinga išlai
kyti esamai Lietuvai. Tačiau mums į tokią 
sąjungų eiti yra kultūriniai sumetimai. Dide
lė laimė yra, kad dabar Vokietiją valdo Hit

leris. Dabar jau daug kaiu akys atsivėrė. Hit
lerininkai moko ir kitus, kaip reikia prieš 
juos spirtis. Visos tautos ir valstybės aplink 
Vokietiją yra sukiršintos. Todėl šiaurėj reik
tų susikurti kultūrinį ratų, kurs čia daug 
galėtų padėti. Kultūros mes turime mokytis 
iš pirmųjų šaltinių — prancūzų, romanų tau
tų, anglų, belgų, danų. Mūsų mokyklose pir
mąją svetimąją kalbą turėtų dėstyti ne vo
kiečių, bet prancūzų arba anglų kalbą. Šį cen
trą, sudarytą iš Pabaltijo valstybių bloko, 
mums reikia prijungti prie pasaulinės kul
tūros. Vokiečių kultūrą mesti ir atverti sau 
plačiuosius kelius.

tencialųmu jungia savyje for
tepijonų, vargonus ir cimbo
lus. {Stygos įvedamos į skam
bėjimų elektros srovės, kuri 
paimama iš elektros šviesos ti
nklo štepselio pagalba. Prane
šėjo žodžiais tariant Elektro- 
chordui, kaip ir kitiems mu
zikos instrumentams teks dar 
pereiti per visų eilę pagerini
mų ir pataisų, tačiau ir šian
dien šis instrumentas savo 
muzikos tonų įvairumu, išski
riant didžiuosius vargonus, 
prašoka kitus klavišinius mu
zikos instrumentus.

Anglų laikraščio “Adven- 
ture” pranešimu, Portugalijo
je viename mieste yrą patran
ka, kurį iššauna, saulei įšil- 
džius. Tame karštam mieste 
patranka rodo laiką, nes: tam 
tikru laiku ji tegali gerai į- 
kaisti. Ar. V skas

1928 m. viename anglų pramoninin
kų ir bankininkų susirinkime buvo pa
reikšta, kad į Kinijų kasmet geriausios 
konjunktūros momentu būdavo įvežama 
anglų medvilnės prekių milijardas jardų. 
Tačiau tautinis — bolševikus boikotas, 
kuris buvo aukščiau aprašytas, tų eks
portų, kuris sudarė žymiosios anglų teks
tilei pramonės pagrindų, sunaikino. To 
padarinys buvo las, kad anglų audėjai, 
verpėjai, angliakasiai ir kiti pirmieji pa
sidarė krizio aukomis. Be abejojimo, tas 
pasaulinis ūkiškas sukrėtimas turį ir kir 
tų priežasčių, tačiau svarbiausioms reikia 
laikyti kiniečių boikotų.'ir Kinijos perka
mosios galios pakirtimų.

Europai ir Amerikai būtų gera ir 
naudinga, jei jos savo finansų ir darbo 
krizį įvertintų pagal tuos kų tik minėtus 
principus.

Vis* tai, kas dabar Kinijoje yra įvy
kę ir tebevyksta, yra bolševikų darbas. 
Tačiau, sisteiuatiškai dirbant, juos gale 
ma parblokšti tuo pačiu ginklu, kuriuo 
jie yra parbloškę kitus.

Bet, jei jiems ir toliau bus palikta 
toji bazė, kurių jie dabar turi, tai Kini
jos komunizmas, susijungęs su Rusijos 
komunizmu sukurs raudonąjį j>asaulio 
gaisrą!

Pasauline revoliucija?

Handžiūrija, kinų konflikto akstinas, 
yra kelių valstybių interesų susidūrimo 
laukas. Šiaurinėje jos daly susiduria So
vietų Rusijos interesai, vidurinėje — Ki
nijos, o pietinėje — Japonijos. Mandžiū- 
rij* apima 1,1 milijoną kv. kilni., vadinas, 
maždaug tiek, kiek Prancūzija ir Vokie
tija kartu. Tai yra nepaprastai derlingas 
ir turįs daug visokių mineralinių turtų 
kraštas. Maw< įžiūri jos klimatas gana žiau
rus ir jajionains nevisai pakenčiamas. Dėl 
to ten masinė japonų kolonizacijająeveik 
negulima. Iš 1*4 milijonų Japonijos pi 
liečiu tikrų japonų tėra tik 140JX.M>, o visi 
kiti — korėjiečiai. Bet dėlto Mandžiūrija 
I»tenkina visus kitus Ją|>onijos norus, iš 
Mandžiūrijos .Japonija gauna savo audi
mo pramonei medvilnės,* metalų įmonėms 
'geležies ir kitų metalų, fabrikams unglių,

medžio ir kitokio kuro; taip pat iš ten 
gabena ir trūkstamą maistų. Taigi japo| 
nams labai svarbu, kad jiems niekas ne
kliudytų eksploatuoti Mandžiūrijų ir kad 
būtų atviras prekybos kelias į Kinijų.

Rlainus Japonijos plėtojimasis buvo 
sutrukdytas, kai susilaukė savo gyvento
jų pertekliaus. Be to, jai trūksta pragy
venimo priemonių ir žaliavos. Taigi vi
sai suprantama, kodėl Japonija rodo tiek 
daug ekspansijos. Japonijos valdžios po
litika buvo kreipiama ta kryptimi, kad 
savo gyventojų perteklių apgyvendintų 
Kinijoje, kad iš ten galėtų gauti reika
lingų pragyvenimo priemonių ir kad ten 
galėtų rasti dirvų savo pramonės gami
niams.

Esant įtemptiems santykiams su J. 
A. V., Jajionija pradėjo gretintis prie Ru
sijos. Tam pasitaikė kaip tik gera proga, 
kai 1929 tn. larp kiuiečjų ir rusų kįlu kon
fliktas dėl geležinkelio. Tada .Japonija 
pietinėje Mandžiūrijos daly nuslopino vi
sus sovietams priešingų rusų sąjūdžius. 
{Santykiai tarp Japonijos ir Rusijos dar
labiau pageri jo 1930 ui. (Bu*» dąugiąuį

t
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* i y v* 4.
Sakoma, kad kiniečiai tiki į 

vės dievaitį, kuris kiekyietių metų 
žioja išduoda sąskaitą tų šeimynų

Sakoma, kad kiniečiai tiki į virtu- 
prad- 
gj’ve-

ninio, kurios esti jp priežiūroje.

Nesenai viena Wipcoųsin’o moteriš
kė buvo prašalinta įš bažnyčios, kadangi 
užmigus suole savo k&fcrtainu kitiems 
trukdė melstis.

Nepersenai vienas PJnladelphijos kir 
pėjas netyčia atėjusiam nusikirpti po 
kaklu pakišo laikraštį vietoj rankšluoš- 
čio, o rankšluostį padavė pasiskaityti.

Dėdės Taškinio 
Kampai i*

Pasirodė didesnis judėjimas šiame 
skyriuje. Kaip stojo į talką Zofija Va- 
renckaitė, Irena Simanytė, Bronislava 
Aharavičiutė ir ĮAdolfina Šalnaitė, tik 
spėk siųst dovanėles. Jop visos savo darb
štumu laimėjo dovanėles. Taippat Dorota 
Radzevičiūtė savo ištverme atsiekė savo 
tikslų, gaudama dovanėlę, nes šįkart at
spėjo visas mįsles. Visos laimėtojos pa
eina iš Chieago, pirmosios keturios iš 

Town of Lake, Dorota berods iš West
Pullman.

Jau artinasi atostogos. Turite jau tik 
savaitę, susikrauti reikalingų sumų — 15 
taškų. Sustojus “Mažųjų Draugui” eiti, 
dings taškai taip rūpestingai sukrauti. 
Tatai sukruskite. Ęirseįįo 18 dieną išeis 
paskutinis šių mokslo metų “Mažųjų 
Draugo” numeris 2Q.

Į 16-to humerio 
Rozalija Sukolaitė, 
linai atsakė:

mįsĮeą pilnai atsakė 
iš Athol, Mass. Da-

nEs
suMos

. nauDoti
B. Cesnavičius . ..................... 11 taškų žemdirbys
A. Saya .............. ..................... 6 taškai cukRinė
B. Bumauskas . ............. 9 taškai gaBus
P. Peredniutė .. ..................... 12 taškų vYk
0. Jocaitė ..........

1 r.*;<

v • v

............. . 6 taškai S '
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Misiės--------
A • * I

1. Kas prie ko pritinka! .
2. Graži panelė visų pasaulį rėdo.
3. Kas už kunipį kūmpėšais ir ui pū

kų minkštesnis!
4. Kas atsistojęs mažesnis, atsisėdę* 

didesnis!
5. Važiavo žmogus keliu ne keliu, su

gavo paukštį ne paukštį, pešė plunksnas, 
ne plunksnas, valgė mėsų ne mėsų!

(Prisiųstos Petronėlės Albriekaitės 
iš Cicero, III.) •/ ‘ '
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1. Kame
5. paalaavlno
4. vartuos Irklus
6. Svies
7. lyg l;
9. d6e

11. dar ,
12. Kas Nemunas yra 
1 S. per
14. būk

LftlGAI 
2. suks' (ratas)
|. va|gyst (Šuo)
». bflnl 
8. kuomet 

1*0. gyvulys
11. dar karta* — - ■? » 'fl
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Baltasis Kielikas
Buvo mokslo užbaigimo dienų St. 

Hyacinth, Kanadoje. Aštuntojo skyriaus 
klasė statė veikalų apie Šventų Katarinų 
Šienietę. Mokyklos salė buvo prisigrūdu
si. Šnabždėjimai, triukšmas, kosėjimai bai
gėsi gilia tyla, kada mergaitė, baltuose 
Dominikonų vienuolės rūbuose, pasirodė 
scenoj. ‘ ‘ ‘ -

—Kaip gražūs mano’balti rūbai, — 
mųstė sau vaidintoja. — Kaip gražesni 
atrodytų... pakėlus rusvas akis i dangų., 
jeigu mirdama kankinės mirtimi, jie bū
tų nudažyti Jėzaus brangiausiu krauju.

Paprastai, tyliai pąsakyta.
—Kokia ji daili atrodė! Kaip angelas, 

— šnabždėjo viena klausytojų. — Kaip 
linksmas turi būti jos tėvas, ponas Caou- 
ettp.

Ponas Caouette šluostė riedančias 
ųšaras. Tai jo Aurelytė! Ji visuomet buvo 
tokia nepaprasta mergaitė. Bet dalmr! 
Mątyti jų prieš Save baltuose vienuolės 
rūbuose! širdis nebtveria iš didelio susi
jaudinimo ! ‘

Vaidinimas tęsėsi.... Užpuola jų įtū
žus minia

—Sukapokit jų! Jinai burtininkė! Gar
bingai jį žengė pirmvn prie budelių. Bet 
jie išbėgiojo 1

'—Brangi Katryte, — tarė nustebus 
draugė vienuolė. —Kokia tu d rusi. Jie 
tavęs bijojo, o ne tū jų.

—Tr ko man bijotis! Aš gyvenu Jė
zaus brangiausiu krauju. Visa mano pri
gimtis dega kaip ugnis.

Aurčlytė ištarė šiuos Šv/ Katarinos 
žodžius lūpomis skaisčiomis ir nesutep
tomis, kaip tie rūbai, kuriuos ji dėvėjo. 
Ir, staiga, tartum balta žvakė būtų visu 
smarkumu suliepsnojus.

—Jaučiu savyje visų brangiausio krau
jo jėgą. Yra tai duosnus kraujas norįs 
būti išlietas.

Liepsnojąnti žodžiai ir giliai degi
nanti, giliau negu kuris nors klausyto
jų galėjo suprasti; kaip karšti ištirpusios 
saulės lašai, giliai įsmigo skaisčioje jAu- 
relytės sieloje.

Po vaidinimo grįždama namo jautė, 
kad ji eina nauju, keliu. Kelias rodos žer
to žeria. Raudųnavo brangiausiu krauju. 
Niekados savo gyvenime, nuo tos dienos, 
neišklydo ji iš to švento kelio.

Nuo t^s dienos, kaip Šv. Katarina, 
kurios role buvo vaidinusi, Aurelvtė li
ko baltas kielikas pilnas savo Viešpaties 
pasiaukojimo.

Kada už keliu metų ji tapo naujos 
Seselių Švenčiausio Kraujo Garbintojų 
vienuolijos kūrėja, ji pasirinko sau var
dų Katarina. Tr taip ji nešė ta žibintų, 
kurį Šv. Katarina buvo jai įteikus:—

Švenčiaus} Kraujų, kuris šviečia ke
lia iš visiškos tamsumos.
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Gryni, Kaip Auksas
Senovės rašytojai pasakoja, kad vie

ną dieną pas garsųjį* atsiskyrėlį Makari- 
jų atėjęs naujas kandidatas, šventasis jį 
laimi maloniai priėmęs ir taip jo paklau
st? s :

— Ar matai, aure, aną kapinyną? 
Kur .gi nematysi, Tėve, matau. 
Tai gerai, nueik tu ten, apsuk

visus kapus ir ties kiekvienu išplnsk 
skaudžiausius keršto, pykčio ir šmeižto 
žodžius, kokius tik mokėsi ir atminsi.

— Tuojau, Tėve, — atsakė jaunuo
lis ir, nuėjęs į kapinyną, padarė taip, 
kaip jam buvo liepta. Po geros valandos 
jis jau ir sugrįžta. Kaip tyčia, tuojau 
susitiko su Makafijum, kuris paklausė:

— Nu, ar padarei tą, ką tai} buvau 
įsakęs?

— 'Padariau, Tėve, išplūdau visus ne
vertais žodžiais.

— O dabar grįžk vėl atgal ir išdek- 
lamuok tiems patiems kapams gražiau

sius pagyrimus, komplimentas, visus sal
džiausius žodžiu*. <

Jaunuolis daug linksmesnis, tekinas 
nubėgo kapinynąn ir kad ėmi“ visus girti, 
garbinti, į padanges kelti! Rodos, visi 
tuose kapuose gulintieji tik ir buvo mok
slo švyturiai ir šventumo žvaigždės. Kai, 
gyręs, gyręs pavargo ir sugrįžo namo, 
šventasis Ataka rijus Jo vėl paklausė:

— Ar viską atlikai, kas tau buvo į- 
sakytal

— Taip, mano Tėve.
— O ką tie kapai atsakė į tavo plū

dimus ir į tavo gy rimus?
— Nieko, nė žodžio, Tėve.
— Tai ir tu, Jei nori būti mano mo

kinys, turi būti kaip numiręs, turi būti 
kaip tie kapai: tau turi būti visiškai ly
gu, ar tave kas peiks ir plūs, arba girs 
ir į padanges tavo gerus darbus ar do
rybes kels. » S. ž.

V

toji žvaigždė,” ir kiti. šioj apysakoj vis
kas taip suderinta, sujungta, kad pabai
gęs knygą, žinai apie Lietuvos vaiku
čius, apie tos šalies didvyrius, apie jos 
praeities istoriją. Knygoje randasi į an
glų kalbą išversta dainų, kurias vaikai 
mėgsta uainuoti Lietuvoje. “Lietuva, 
Tėvynė Mūsų,” mūsų tautos himnas, taip
gi toje knygoje randasi anglų kalba. Mu
sų Amerikos lietuviams vaikams patiks, 
ypač, piešiniai, kurie randasi knygoje, at
vaizduojanti Lietuvos vaikas.

Manoma, kad visuose Amerikos kny
gynuose randasi minėtoji knyga. Chica
goje dėdė Andrius surado ją Hughes kam
baryje, Public Library, Downtown.

Vaikučiai, jei norite pihiai sužinoti 
kaip jūsų tautiečiai, vaikai Lietuvoje gy
vena įsirašykite “(Jur Little Lithuanian 
Cousin” savo knygynams.

Knygų Skaitymo 
Egzaminas

Derybos
Asmenys: Theofanas Vėnard, vai

kas 12 metų; Melanė, jo sesuo, 13 metų 
mergaitė.

Laikas: Išvakarės prieš Theofnnnl iš
voksiant į Done Kolegiją, Spalių, 1841.

PIRMA SCĖNA

Gyvenamasis kambarys. Theofanas 
ir Melainė sėdi ant suoliukų prie židinio."

M eldinė: Theofane!
Theo f.: Ką sakysi?
Melainė: Šiomis dienomis daug esu 

galvojus. Galvojau, ką aš norėčiau veik
ti užaugus.

Theo f.: Gana rinitas apsiinąstymas, 
Melaine, ypač mano išvažiavimo išvaka
rėse. Tr ką nusprendei?

Melainė: Pasakysiu, jei prižadėsi pa
sakyti man, ką pats manai veikti.

Theof.: Suderėta!
Melainė: Pirmiausia, norėčiau tapti 

vienuole. Antra —-
Theof.: Ir to tau neužtenka?
Melainė: Turiu prisipažinti, Theofa

ne. Ar pameni tą knygą, kurią pasisko
linau nuo St. Loup parapijos klebono 
prieš tris metus?

Theof.: Ar tą knygą, kurioje apra
šyta Carolo Cornay kankinio gyvenimas?

Melainė: Ta pati! ĮAk, Theofane. 
Kaip vaizdžiai bei sujaudinančiai para
šyta.

Theof.: Bet ką ta knyga turi bend
ro su tavo noru tapti vienuole?

Melainė: Štai ką. Carolas Cornay 
buvo misijonierius, kuris nuvykęs į Kini
ją mirė kankiniu už Kristų. Aš nesu vai
kinas ir negaliu būti kunigas, bet aš ga
liu tapti vienuole —v misijų vienuole.

Tema Autorius
Paukščiai ?
Kelionė apliųk pasaulį? 
Istorija apie Lietuvą ? 
įAstronomija ?
Apie valdžią ?
Apie religiją 1
Sportas ?
Biografija ?
Mėgiamiausia apysaka ? 
Mėgiamiausia poema ?

Knygos vard. 
- ?

?
?
?
1

1

?
?
?
?
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lieji tėveliai, kiaulės Kiu uis man buvom 
davę visos išdvėsė. Pasiliko tik vienas 
paršas jūsų sūnus Petras.”

Mokiniai, dabur matote, kas gali at
sitiki, kuomet nemokate raštženklių tai
syklių.

Juokis, jei patinka

Vienas keleivis atsirado miestelyje, 
kuriame nebuvo viešbučio.

Beieškodamas kur tą naktį galėtų 
apsistoti ir pavalgyti, jis užėjo į vietinę 
krautuvę.

— Greičiausia, nelaikote pardavimui 
šioje, visų pamirštoje, vietoje nei šu
nims sausainių, — nekantriai išsitarė ke
leivis.

— Kaip tiktai, — atsakė pardavė
jas. — Ar nori, kad aš jas įdėčiau į kre
pšį, ar čionai jas valgysi?

Vincas: — Sakoma, kad šioje valstybėje 
randasi keletas milijonų žmonių, ku- 
negali nė žodžio angliškai kalbėti.

Petras: — Jei taip iš tikrųjų yra, tai di
džiausia gėda.
y»nc<M; — Manyčiau, kad jokios gėdos 

nėra. Nes jie visi 'dar labiau jauni, 
kaikurie ii,jų ką tik gimę; todėl ne
galima norėti, kad jie mokėtų kal
bėti.

Raštženklių Svar
bumas

Taškai, kableliai ir kiti reikalingi 
ženklai labai reikalingi rašyboje. Visuo
met mums reikia vietoje rastženklius pa
dėti. Nes gali ir mums atsitikti sekamai.

Vaikinas sužinojo, kad rašanf reikia 
dėti taškus ir kitus ženklus, tik nežinojo 
kokiu būdu atskirti, kur ženklelius dėti, 
kad reikia atskaityti žodžius ir statyti 
taškus. Štai, rašo.jis tėvams laišką: “Mie

s,

Vieną rytą dvi jaunos mergaitės 
skubinasi į mokyklą. Bijodamos, kad jos 
nepasivėlintų, jaunesnioji sako:

—Atsiklaupkime ir melskime, kad ne
pasivėlintume!

—Ne, ne! Verčiau skubėkime ir pasi- 
melskime beeidamos, — atsakė senesnio
ji-

Mūsų šeima paeina iš labai senų lai
kų. Patį Mindaugą skaito už protėvį.

— Gal pasakysi, kad sykiu atvyko 
su Kolumbu j. Ameriką?

— Visai ne. Mūsų protėviai atplaukė 
savo laivu. ,
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KUN. PETRAS VANAGAS
Jersey City, N /. — Gegu

žės 27 d. buvo iškilmingai pa
minėtus 60 metų amžiaus ir 
35 metų kunigystės kun. Pe
tro Vanago jubiliejus. Graži 
buvo valanda, kuomet 5 ko-

Panevėžio vyskupo Paltaroko, vedėjum buvo kun. J. Balkų
Seminarijos kursinio draugo, 
kurį čia paduodu.:

•‘Brangus Kun. Petrai. — 
Gyvenimas mus išskyrė vietos 
atžvilgiu. Bet gražiausis jau
nystės laikas praleistas drau
ge, rengiantis apaštalauti sio-

Kauue, apsigyveno Seinuose, j 
kur dirbdamas prieš karų vi

soje Lietuvoje garsaus laik
raščio ‘‘Šaltiniu” adiuinistra-

KAUNE SUDARYTAS 
“IŠEIVIO DIENOS”

KOMITETAS .

tuvoje dabar viešintieji Lietu- 
yos išeiviai. Manoma^ kad tų 
dięn^ tinkamai paminės ir

Kokiu gyvenimo' vertė, 

veltui leidžiama laikas.

nigų lydintas jubiliatas prieš ; prieš dvejetų metų mūsų
sumų iš uaauų buvo nulydėtas 
bažnyčion sumos laikyti. To 
džiaugsmo perimti žmonės aša
rojo. Sveti uita učiai ir kitati
kiai apgulė lietuvių Šv. Onos 
bažnyčių, kad pamatyti kas 
bus toliau. Sumų laikė 5 sve
čiams kunigams asistuojant.
Pamokslų sakė Tėvas Bonave
ntūra Pauliukas, O. P.

Po gegužinių pamaldų baž
nytinėje svetainėje buvo iškil
minga vakarienė. Dalyvavo 21 mina 
dvasiškis ir apie pora šimtų “Telaiminie 
svečių iš apylinkių kolonijų.
Buvo daug kalbų ir dovanų: 
gėlių ir šiaip daiktų. Kunigų 
Vienybės Rytų Provincijos pi
rm. kun. J. Simonaitis įteikė 
kunigų vardu dvasinį bukie
tų ir dovanėlę. Sveikinimus ga 
vo telegramomis ir laiškais, f- 
domiausias sveikinimas bi?vo

užsieniuose gyvenančios lietu 

vių kolonijos.
Privalai su sųžine s kai t y- 

Tsb. ties, privalai susivaldyti!’

nas. Protarpiais įvairino dai
nomis parapijos choras.

Kun. Vanagas labai nialo- 
naus būdo ir su visais labui vijoje, sugalvojo įsteigti Ui-
širdingas. Daugeliui mokslei- dyklų ir leisti lietuviškas kny 

gas. To pasėkoje, jis iš pra
džių leido tik lietuviškus lai
kraščius, paskiau žymiausių 
lietuvių rašytojų raštus. P<.

vių yra lindėjęs medžiaginiai. 
Būdamas šioje parapijoj, įre.

loms, nepasiliko be žymės. Ka- ilgė gražių svetainę, naujų al

kursas, susirinkęs pas mane, 
minėjo 33 m. kunigavimo su
kaktį, dalyvavai mūsų tarpe 
savo , telegrama ir auka, sta
tant Panevėžio Katedroje klic 
riko šv. Aloyzo statulų tam į- 
vykiui paminėti.

Dabar žadi švęsti 35 m. ku
nigystės ir, tur būt, 60 m. am
žiaus jubiliejus, prašai manęs 
palaiminimo. Savotiškai gal 
atrodys — draugas draugų lai

Užsienio lietuviams remti 
draugija jau kiek anksčiau y 
ra nutarusį kas metai Lietu
voje didvyrių Dariaus ir Gi-

1¥AI1O| O AIIAlAJl
— r

torių, sėdynes, statulas, var
gonus, net savo pinigų yra į- karo Vilniuje įsteigė garsių1 rėno žuvimo dienų, surengti 
dėjęs virs $2,000. Bažnyčia at-į kuvgų leidyklų “Švyturį”, Į Lietuvos išeivių dienų. To- (la
mdo nepaprastai jauki ir ma 
loni..

Ijai pievas teikia jubiliatui Į dėjimo * laikotarpį, Rinkevi- 
palaimos ir toliau pavyzdin- &U8 įleido daugiau, ' kaip 
gai ganyti Kristaus aveles. 1000 knygų įvairiais pavadi 

Svečias niniais.

kurių vėliau gaisras sunaiki-'1 'b° jau dabar draugija uoliai 
no. Per visų “Švyturio” žy- imasi, la diena bus liepos 17 

ir bus pavadinta: “Dariaus h 
Girėno išeivių dienų”. Šiai 
dienai ruošti jau vrų sudary
tas komitetas, į kurį įeina: 
Užsienio lietuviams remti dr-

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 6o. Ashland Avė.

S lusto
CHICAŲO, ILL.

OFISO yĄLAMOOS:
Nuo 10 UU 12 vai.‘ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8: JO vai.
vakaro. Nedėliomia nuo 10 Iki 12 

Vklapdul dienų.

Telefonaa MIDųay 2880

Ofisu Tel. VICtury 6892
Res. Tel. DKLsei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street 

Valandos: 2—4 popiut, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis Ir ėventadieniaik 10—12

mus Dievas, 
mūsų Dievas, telaiminie mus' 
Dievas” (Pa. 66, 7). Kas be
palieka senatvėje, kaip mai

STAMBI JUBILIATO DO
VANA UŽSIENIO 

LIETUVIAMS
Gegnžės 16 dienų vienas se 

niausiu ir žymiausių lietuviš
kų knygų leidėjų Jonas Rin

Dabar jis drauge/ su Jv Ka
rveliu Kaune turi didelius 
prekybos namus, kurie yra 
viena rimčiausių prekybos į- 
monių visoje J autuvo  je, Mi

nėdamas šį jubiliejų, Jonas 
Rinkevičius Užsienio lietuvia
ms reniti dcft’.igfy.i paaukojo 
3380 įvairių lie tuviškų vertin
gų knygų 10,000 litų sumai

gijos atstovas ir atstovai nuo 
šių organizacijų: Lietuvos šau- 
lių sųjungos, Vilniui vaduoti 
sųjungos, Skautų sųjungos, 
Vytauto Didžiojo universite
to studentų lietuviškų organi- 
zpcijų sųjungos, Lietuvos ao- 
ro klūbo, ‘Jaunimo Lietuvos’ 
sųjungos, “Pavasario” fede
racijos ir Lietuvos “Jaunimo” 
sųjungos atstovai.

Šis komitetas visomis išga
lėmis stengsis pirmųjų “Da
riaus ir Girėno išeivių dienų’’ 
padaryti kuo gausingesnę, iš
kilmingesnę ir tikisi, kad į 
Kaunu tų dienų suvažiuos Lie-

Res. Phone
£b,GJewuu<l #6J1

Office Pho|ne
’ TRUnBlc 0011

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
— ■■ .............................. "

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKds 0994 

Re*.: Tel. FLAxa 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 Ir 7-8 ▼. ▼. 
Nedėldienlals nuo 10 Iki 12 diena

GRABORIAI:dauli Viešpaties palaimos, kad
“vestų mūsų kojas į ramybės Į kevičius šventė' savo knygų! Sias knyąas M’LB, sužym.ė- 

k. 1, 7-. leidimo 25 metų sukaktuves. 3US antspaudu. <.ono Rinke-
Tų sunkų, bet kilnų darbų ju Į vidaus .dovana , išsiuntinės 
bilijatas pradėjo dar rusų ve-1 užsienio lietuviuos. Tai pii- 
rgijos laikais Seinuose. Oi-i,na žymi dy'.ųr.a užsienio Lė
męs 1887 metais Utenos ap. puviamų, j^įueja^proga.

kelių” (Luk
Pasirašo V. Paltarokas”. 

Susirinkusieji šį sveikinimų
triukšmingai priėmė. Vakaro

UBTUVIAI DAKTARAI: 
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tol. CANul 0257
Res. PROspeet 665#

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 Iki 8:30 vakare

Tel. LĄFayette 7650

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

skr., įAvižienių sodžiuje, grį-( • • . •telninkų šeimoje, tuojau ne-į 
teko savo tėvo. Būdamas wf0 
metų iš motinos gavęs 3 rub
lius ir pal.ūmininių nežino
mais keliais į ne ž’no mas vie 
tas išėjo Jonas sau duonos 
pelnytis. Iš pradžjif Vilniuje 
jis buvo kiemsargiu, konkės. 
cirko, viešbučio tarnautoju. 
Čia jis pramoka skaityti, ra-

Offi™26« w"«th Street įSyti , susipaži"°

JU “Vilniaus Žinių” nnm“-

OR. P. ATKOČIŪNAS
dentistas

144# 60. 10(1, CT., CICERO, ILL.
UtarJ Ketv. ir Pėtn. 1Q—9 vai. 

0147 SO. H Al,STED ST., CHICAGO 
Paned: Sered. Ir Subat. 2—9 vai,

Dienoms Tel. LAPayette 57#3 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlfojo pagal sutapti nu. Kutj

nume- 
laikų' pasimokęs

Office Pbone Rea. aod Office 
PROspeet 102# 235# So. Leavlu St.

, CANAL 0706

DR, J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

Office Tel. REl’ublic 7896 
Res. Tel. GROvehUl 0617

70M S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARUCETTE ROAD 
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
NedėliroJ susitarus

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 tkl S vak. 
Nedėliomia parai sutarti 

Ofiso teldt. BOUIevard 7820 

Namu Tel. PROspeet IMO

TeL CANai #122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakara 

8eredoJ pagal sutart}-

Tel. liOVLevaM 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai nuo 9 Iki 8 vakara
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANai #122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 
8eredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPvKic 78##

LIETUVIAI DAKTARAI: 

TcL LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West |3rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedsia) 

Valandos: nuo 1 lto I t#L vakaro 
Šaradomis tr nedėliomis pagal 

•atarti

IrTa. P. GURSKIS j
“ DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento 

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
• r 1
Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS ,
6558 So. Western Avenue

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

Tsb.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

Specialistai Iškalime D IšdlrM- 
nrio visokių rūšių paminklus lc 
grsbnamlus.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešlaa kartas.

Veskite paminklų reikalas tte- 
slat su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytus noo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9018 
BELMONT 3485 

, Office: HHJbHlDE 388#
Vlneent Roselli, secr.Alfred Roselli, pr

Visi Telefonai:

GRABORIAI!
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OKABOBIAI

Patarnatiju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 

darbu būalta užganėdfnti 
Tel. OANal 2615 arba 361#

2314 W. 23rd PL, Chicago

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja#

2515 VVEST 69th ŠT.
Of. ir Kės. Td. HEMIock 610

Valandos:
J-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Ofiso: Tel. LAPayette 4017 
Res.: Tel. HEMlotk 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Resldcn.ijoa Ofisas: 2856 W. 6• th SL 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Šaradomis ir Nadėlionjls p^gal sutarti

Offlre Tel. Wentworth 6330
Rea Tel. Hyde Tark 8196

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ * 

BrSCIAUSTB

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valahdoa: 1 Iki 4 P° platų. 7 Iki » vs|l 

Išskyrus Šaradoms

GTDYTOJA8 IR CHIRUROA8
4157 ARCHKR AVENUE

Td. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOLJcvard 5913—14 
K.-z VK'Sory 2»W

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:86-8:30

756 W. 35th Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

(>P»ometrk*Uy Aklų Spėriailelaa .
•Ji an^klu ,terr,P'm»- kuris 
erti priežastimi .galvos skaudėjimo. 
8*alglmo aklų aptemimo, nervuotu-

»k*udam# aklų karėti, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę Priren
gia teisingai akinlua Visuose atalti- 
klmuoHp >‘gzanilnavlma« daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nno 10 iki 12. Aklnfų kai
nos per pusę pigiaus. kaip buvo pir
miena. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmliui,

4712 SOITH ASHLAND A V K.— _ — ‘ W*w4e»<e4 7 uao
Phone CANai 6132

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

ir prirenka akinius
ntsakomlngal

Vai.: nuo 10—3 v. p.p. 
Nedėtoje pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

1439 S. 49th Ct. Cicero, UL
__________Tel. CICERO 5927_____

~SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ir BAUSAMUOTpjAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefoną** štONfoe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už #36.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
668 W. 18tli Kt. Tel. CANai 6174 

Chicago. III.

I.J. ZOLP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VEDA JAS
1646 West 46th Street

____ Tel. HOlkvafd 5203—8113

"JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

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

REPublic 8340«
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma 

tuo pačių vardu) j

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 336.09 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Hl.

A. MASAUSKI8
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFsyeUc 3572

J. Liulevičlus
Grolw>rius

Ir
BA'.samiiotiijss

Patarnauja ChU:«- 
goje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

<092 AtOinr Ava

Yards 1741-U4Z
LAIDOIAM PIGIAU NiGti Kili

* * m *
Ambulance Patarnavimas Dienę ic Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai'

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS\ . -9

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

PAŠAUKITE:

R E Public 31 OO
2306 VVest 63rd Street



KAS NAUJO WEST 
PULLMANE

r a s
u* **—$B

ItVAAlUOjA LIETUVON

ANTANAS BARAUSKAS •

Mirė birželio 8 d. 1934 m. 5:50 vai. vakaro, sulaukęs 
piurės amžiaus. Kilo iš Kauno rėdybos, Raseinių apsk., 
Kalnaliu parap., Kalnaliu kaimo. Amerikoje išgyveno 
apie 30 metų. , •«.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų, po tėvais 
Paspirgėlaitė iš Jurbarko, sūnų Antanų, dukterį Onų, 
švogerį Pranciškų ir švogerkų Onų Paspirgėlus, švo
gerį Jonų Paspirgėlį, brolį Jonų Balkauskų ir brolie
nę Petronėlę Argentinoje, jų du sūnus Antanų ir Jo
nų, švogerį Mykolų Motkevičių, jo žmonų Kotrynų, 
šeimynų Balakavičių, Kostantų ir Marijonų, šeimynų 
Kamarauskų: Vincų ir, Kotrynų, švogerį Kazimierų 
Kybartų ir jo žmonų Veronikų ir draugus ir pažys
tamus. Kūnas pašarvotas 4451 Š. Marshfield Avė. Lai
dotuvės įvyks antradienį, birželio 12 d., iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystartlus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp. Te

lefonas BOUIevard 5203.

'* Steponas Uokas-, gerai žino 
mas W«st Si die tis, apleidžia 

ŠŠ Petro ir Pauliaus para- Ameriką. 30 d. šio mėnesio, 
pijos mokyklos mokslo metų VM draugai ir pažįstami no 
užbaigimas įvyksta birželio 17 I rimtieji atsisveikinti prašomi 

atsišaukti 2129 W. 23rd PI., 
arba telefonųoti CANąl 7977

’ d., parap. svetainėje. Kai kas 
met, taip ir šįmet 'bus labai
graži programa, kurių išpildys 
visų. skyrių mokyklos vaiku
čiai, seselėms vadovaujant.

> Birželio 25 d. apleidžia Chi
eagų. Važiuoja per “Draugo’* 
laivakorčių skyrių./ Rep.

Dr-jos Šv. Veronikos, Šv. Visiems žinomas maliorius
Juozapo ir Šv. Kryžiaus kas- Petr“ Cibulskis persikėlė gy- 
met surengdavo parapijos nan vei>ti į kitų namų: 2154 Coul-
dai piknikų. Pasitikime, kad 
ir šįmet mūsų kilnios draugi
jos gražiai pasirodys; nepa
mirš parapijos reikalų ir su
rengs jos naudai piknikų.

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934
BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Avė.

VYČIŲ DIENA
» J”

Atėjus pavasariui ir po jo
vasarai, atgija 'visa gamta: 
paukščiai čiulba, medžiai ža
liuoja, gėlės žydi. Visa tai ža
vi mus, visi pradeda jaustis 
jaunais ir elgtis kaip vaikai. 
Atgaivinta dvasia, pripildyti 
ambicijos kiekvienas nori sto
ti į rungtynes baseball ir ma
nom, kad vienu smūgiu išmu-

nį Vilniaus stovį ir ar Lietu- 
1 va kuomet atgaus savo sos- 
į tinę. Moraline kovų beveik 
laimėta. Dabar belieka tik Vi
lniaus klausiniu varyti visam
pasauly plačių propagandų. 

Rašytojas Babickas kalbėjo
apie Klaipėdų ir jos ateitį, 
Klaipėda pasiliks Lietuvos, ne
žiūrint visų Hitlerio apetitų 
atimti tų Lietuvos uostų. 

Prof. Vitkus kalbėjo apio

Birželio 3 d., gerb. kleb. A. 
Linkus suteikė Krikšto sakra 
mentų pp. Vųičekauskų sūne
liui. Vardas duota Ričardas. 
Krikšto tėvais buvo: V. Guo- 
kienė ir V. Vaičekauskas. Vai
čekauskas priklauso parapijai 
ir turi puikiai įrengtų barzda- 
skutyklų prie 121 ir Halsted 
St.

Jau galima drąsiai sakyti, 
kad laikai pas mus žymiai pa
gerėjo. Bedarbių visai mažai 
beliko. Mūsų apylinkėj visos 
dirbtuves pilnai dirba ir ima

Lietuvos žemės ūkio pažangų.^ daug vyrų, kai kurio-
” JultUUVUS mentes ŪKIU pUKUIlgų. Į “ ’ * '

ii,n .vaidinį tiesiog iš daržo. | PasirodO) kad agronomijoj“? dlrb,uv?3e dirbama ir nak-
Pametę bowling žaismavietę, _ i_v_i j______j~j~!Lmis.
jaučiam, kad vienu smalkiu

mokslas labai daug padeda 
Lietuvos ūkininkui. I

Prakalbas surengė vietinis 
Katalikų Federacijos skyrius.

Visu smarkumu iš anksto re 
ngiamasi prie parapijos meti-maunu r rucį i juo s&jiiuo. . • # #

Komisijoj buvo: S. Junokienė, •’*,°. ,sva^*avimo pikniko, 
P. Vaičekauskas, Dr. Al. M.
Račkus ir S. Pieža. lėlius

SUSIRINKIMAS PIKNIKO 
REIKALU

bolės ritimu nugriausim visus 
skrituolius, kad dviejų šimtų 
(200) skaičius yra lengvas. Iš
girdę smagių muzikų, norime 
smagiai pašokti suktinį, klum
pakojį, pamėginti malonų val- 
cų. Po viso to, atsisėdus ty
ram ori? užkųsti skanių užkan- 

. džių, paruoštų mūsų gabių šei-
mlninkių. Kad patenkinus į- BrigMon Park. _ Neka,to 
va,r,» publika, turėsim- ir ki-, Prasidsl jhni) Sv ,M p 
tų čia neminėtų dalykų ir ko pijos k|et) km) A Brijska M. 
t,k kieno širdie pageidaus. Iš rže,io , d buTO,suSaukęB 
anksto pranešam, kad nepa- | rtpj jo, anairinkim,, kad pasi. 
mirštumėt rengtis dideliam <la|inas (,arbais ijoa pik.

ter St. Pp. Cibulskiai augina 
keturias dukteris ir vienų sū
nų Petruku, kurį nesenai pa 
tiko nelaimė: bežaisdamas nu
silaužė rankutę. Dr. Kovars- 
kio priežiūroj rankutė sveiks
ta. Rep^

VISI RENGIASI

West Sidės vyrai: Jonai, Pe 
trai, Dovilai, Antanai, Vladis
lovai minės savo. vardines bi
rželio 24 d. Rūtos*darže. Bus 
daug svečių ir iŠ kitų koloni-j 
jų. Rep.

DAR PRIE SVEČIŲ 
PRAKALBŲ

Cicero. — Birželio 1 d. po 
pamaldų parap. svetainėje ka 
Ibėjo svečiai iš Lietuvos: kan. 
Kemėšis, prof. Vitkus ir p. 
Babickas. Choras »padainavo.

Tų vakarų buvo tiesiog ke
pinantis karštis, dėlto ir žmo
nių nedaug tesusirinko, o jau
nimo, galima sakyti, kaip ir 
nebuvo.

Keistas dalykas. Vyčiai-ės 
savo “klfibrutfty”, tik už sie-

kuris įvyks rugpiūčio 6 d. Vy 
tauto darže. Tikietai jau pla
tinami ir kas įsigys tikietų iš 
anksto, gaus už 29c., o prie(nos> griežė rūdijo tiek, kad 
vartų reikės mokėii'35č. net klausytojūtns trukdė, šve

Vadinasi, labai gera., bar- ”t™rdi^į ^Uryir-
...j. Eks.

genas. Be to, bus geros dova
nos laimėjimui — $20 įr $18

gi paprastai žaidė.

dol. pinigais.

Brangieji: tų dienų nepasi
žadėkite niekur krtur, bet bū

piknikui gražiam ir patogiam1 n'įį7~k”8 ?vv k? bfrželi o' 24 .k,te.su lnumis- Klebonas ir 
Vvtauto darže dienų, kurioje’ , x □ x ta v • _ komitetas sako

tirtie”.

Jei aš gyvenu prastai, tai 
kas man iš to, jei kame ten ir 
yra gerai gyvenama.

TADEUŠAS
JANKAUSKAS

Mirė Blržiello 9, 1934, 3:25 po 
pietų, pusamž. metų

Kilo ift Šiaulių apskr., Už
venčiu parap. Užvenčiu kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brol) Stanislovų, brolienę Jan
kauską ir Seimą: ftvogerj lr gi
mines. O Lietuvoje moterį 
Magdaleną, Sūnų Zigmantą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Eudelklo 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadie
nyje. Birželio 18 d., 1934 m. 
IS Eudelklo koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas J ftv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje )vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Sv. Raalmtero ka
pines.

NuoSlrd^lal kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Brolis. Broliene,
Švogeris Ir Gimines, 
laidotuvėms patarnauja grab.

J. F. Eudeikis. Tel. Yards 
174J. » »

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus1 ir Mal
dų, Antrasis padidintas-leidi
mas. Vyskupas Kaz, Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Viršminėtas knygas dar ga
lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 

Chicago, III.

Kaune šiomiR dienomis vie
šėjo iš Lenkijos p. Golubovič. 
Jis tarėsi su keliais žyme
sniais žmonėmis.

ĮRENGTAS VASARNAMIS
Išrendavimui arba pardavi 

mui, Lakewood, Mich., arti 
Muskegon. Sietinės durys, ge
ri keliai, žvejojimas, maudy- 
mos $20.00 į mėnesį.

South Shore 3979

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan Statę Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais '4 Iki 9 

Telefoną’ CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas itEPublIe »€<><>

dienų, kurioje 
nieks nedirbs, t. y. Nepriklau
somybės Dieną, liepos 4. Įža
nga tik 25c. Muzika grieš nuo 
2:30 iki 10 vai. vakaro.

Agatonas

LIETUVOS SVEČIAI 
PAS MUS

Brighton Park. Gegužės

d., Vytauto darže. Darbai pa
sidalinti taip:

Maldos Apaštalystes dr-ja 
— virtuvėj. Dr-ja taip pa; 
rinks produktas iš biznierių. !

Nekalto Pras. Šv. M. P. m. 
jir m. dr-ja prie ice creaino. I 

Labd. Sųjungos 8 kp. — tu- 
• rėš savo būdų.

Choras — prie saldainių (A. I 
j Jakas vadovaus).

Baro šeimininkas -4- J. Bla-1

bus ‘‘good
Niekų-niekais yra turėti, o 

nemokėti krikščioniškai gyven-
Rep. i ti.

ELEKTRIKINIS REFRIGERATORIS

12 d. vakare artipilnė žmonių prie kMOg 0 Pakeltis, V. 
parapijos salė gražiai jjriėmė paukštis. Darbininkai: Barta-

(ius iš Lietuvos: kan. F. Įįjus, Zepaltas, Kilkics, Kuli- 
Kemešį, rašytojų Babickų ir Įmunkąs, Augulis, Kazlųuskas, 
prof. Vitkų. (Sandaras.

Brighton Parkas parodė sve1 Prie vartų tikietams parduo 
riams, kad šį kolonija sielo- L’ Ragaišis; atimti — Vai 
jasi Vilniaus vadavimu. Bri- ■ čikauskas, Samoška, Vaikutis 
ghtonparkiečiai tai parodė Macijauskas, (lajauskas. 
skaitlingu atsilankymu ir įsi-* Bowling Alley — Barkaus 
gijimu Vilniaus pasų - ženk- kas, Ustela.
lėlių už $15, prisižadėdami a-
teityje dar daugiau pasidar
buoti, r •

Patriotinis entuziazmas klau 
Rytojuose uždegtas karštomis 
kalbomis minėtų svečių ir 
vietinių kalbėtojų: kleb. kun. 
A. Briškos, d-rj> Al. M. Rač- 
kaus, St. Piežog ir netikėtai 
atvykusio Lietuvos konsulo’ 
Chicagai A. Kalvaičio.

Kan. Kemėšis savo įspūdin
goj kalboj apibudino dabarti-

Prie rūtų darželio’’ — Pet
kus; prie šlėgos — Rupšlau- 
kis, Kisielius; prie lietuviškų 
saldainių — Šeputis, Gubysta

Trokų paieškoti nuvežimui 
žmonių į piknikų: Šeputis ir 
Pakeltis.

Nepamirškite birželio 24 d. 
visi važiuosime į V ytauto dar- Į 
žų. G. P-tis

Ar tam taip lepini kūnų, kad 
vėliaus jo vergu būtumeiI

ŠIĄ SAVAIT?

*89.50
i • ■ į ■

Standard skalbyklos THOR, 
MAYTAG, APEX, VERST
INA HOUSE po

*49.50
Vartotos skalbyklos po

*15.00
12 tūbų Radicr 1934

*49.00

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

Tel. BOUIv. 4705-8167

SKAITYTOJAMS 
ŽINOTINA ?

šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- i 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popietiniais aptaisais kai
na $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny- 
pi, patarlių knyga, Ekleziaa A|.Karo8 Rut!E9 
tikas Izajo pranašystė. Vertė paveikslai

T, , . .... . Nutraukiame dieną arir komentorių pridėjo vysku- vakare
pas Juozapas Skvireckas, pio 
nais popieriniais aptaisais kai
na $3.00. \

Resldence Phone
Englcw<MMl 5840

P. CONRAD
Bum'nęss Phone 
En<few«xxl 58ft3

MODERN PHOTO 
STUDIO 
įrengta

Hnllywuod Šviesomis

420 WEST 63rd STREET
chicago '

NE NUSIMINKITE
Jūs galite gauti pas savo vaistininką 
tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą 
laika buvo vieno įžymaus Gydytojaus 
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau-' 
Jlena dėl vyrų — tik -reikalaukite

Nusa-Tone
Mėnesinis toatmentas už Doleri — 
pilnai garantuotas. Jeigu (fls nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas. Jūsų pinigai 
bus Jum. sugrąžinti.

Pilono Prospect 1 554

EDWAHD TROST
PAINTING and DECOhATING 

HARDtt’ARE and PAINT STORE 
8111 W. Mrd Str.. ttdeago

POPIERUOJAM Ir PENTVOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo 
darbus Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1134 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITIS 
ĮSOS S. 60th Ava. Cicero, RI.

Tel. I-afayette «71»

icero
pas S. P. BUKAUSKĄ

4938 W. 15th Btr.,
CICERO 

dabar eina
išpardavimas maliavų labai 
pigia WHOLESALE kaina.

Gera proga sutaupyti 
pinigus.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
‘ILE DE FRANCE’ 

Express 
Laivas

Platesnes Informacijas teikiam ir pardandnm laivakortes. 
Padaronte visokius popierius Ir dokumentus. Siunčiam pinigu* |

L i B t n v 4

INSURANCE, 
NOTARY 
PUBLIC tHQirreAfi)EBAHKERS

AL ESTATE

PERKAM
LIETUVIS 

KUS BONUS

1$ metų teisingai pamatuota* btamto. 
SUSIPAlINIUTE IH REMKITE LIKTUVJ.

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

DIDELĖ ŽINIA
Iftk raust ome visą savo modelių 

aukfttą lr sandėli po kainos. 
126,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kalnomia 
Lengvais išmokėjimais ar eash. 

3150.00 Seklyčt'ų setai

$2945
$145.00 Valgomų kambarių setai

S2945
$08.1)0 Seklyčioms kaurai

019-50
$150.00 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui maslitns

039.50
Elektrikinėa ledaunės

S89 5O
Geležinės lovos j visti dydžių

*3*95
Pilnos vatos matrasai

S4 95
$xl2 valloklntal kaurai virtuvėms

^3-98
$50.00 gesintai pečiai

$2875
I •

$21.00 Inncr spring matrasaiČ895
Šimtai kitų bargenų fttame di

džiuliame Iftpardavlme. Atsiminki
te didžiausių Ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph JosaKls. vedėjas.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE GO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvirtad. lr
Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, UI.

Katrie perkate anglis li drul- 
/erlų, siųskfts JuOs | CRANF 
COAL CO. Gausite geresnei 
mglls, už mažiau pinigų. 
Pocahontas M. R. tiktai $7.04

CLIMAX. Sieninės popleroa valy-

“*•....... 3 25c
SEA Craft Hpar Varnlllaa. Oallo-

"" ’l .59
Int. Olom Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip Ir maliava, 
džiūsta Iftlengvo. kaip glosa arba 
enamel —» kvorta............q fy
Baltas EnamelAi. Iftdžtflsta 1 4 va
landas, kvorta ................

YANAS HARDWARE & 
PAINT COMPANY

$747 WEST «8rd ffTRF.ET 
Tel. Prospeet U07

te.su

