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T. SĄJUNGA APSIDIRBO 
SU ETIOPIJA

■ ■- '■. —-- I
Nepripažino užgrobimo, bet į 

panaikino sankcijas i

NAUJAS TRIUKŠMAS PASIREIŠKĖ i 
DANCIGO KLAUSIMU i

ŽENEVA, liepois 5. — T. 
Sąjunga vakar apsidirbo su 
Etiopija. Iki pat dugno išgė
rė gėdos taurę ir pasigyrė, 
kad taip elgdamosi ji apsau
gojo T. Sąjungą nuo suirimo 
ir tuo tarpu užtikrino taiką 
Europai. Italija, laimėjo. Ma
žųjų valstybių likimas atsidū
rė pąvojun. Jei kadanors pir
miau mažosios valstybės pa- 1 
sitikėjo' saugumo iš T. Sąjun- ! 
gos, tai vakar jos. turėjo nu- 1 
sivilti, kai ši Sąjunga išda
vė Etiopiją.

T. Sąjunga pirmiausia pri
ėmė rezoliuciją, kuriaja at
šaukiamos visos prieš Italiją 
bausminės sankcijos. Etiopi
jos prijungimo Italijon pri
pažinimas toliau atidėtas. Po J 
draug atmetė Etiopijos negu-! 
soi rezoliuciją, kuriaja reika- J 
lauta Etiopijai paskolos toks 
niam k'aroi vedimui prieš ita
lus, kadangi didelės Etiopijos 
dalys dar neužkariautos.

Pietų ir centro Amerikos 
valstybių atstovai po šio įvy
kio! pareiškė, kad jų valsty
bės vargiai pasiliks ilgiau T. 
Sąjungoje. O Panamos respu-. 
blikos atstovas stačiai paisa- 
kė, kad jam bus gėda ir ra

Pašalino iš parla
mento teini!

atstovo
PARYŽIUS, liepos 4. — 

Radikalai atstovai, kurie Pran 
cūzijos parlamente sudaro 
daugumą, iš atstovų rūmų pa 
šalino1 dešinįjį atstovą Jean 
Chiappe, buvusį Paryžiaus po 
licijos prefektą, didelį raudo
nųjų priešininką. Radikalai 
radę, kad jis būk “neteisė
tai” pakliuvęs parlamentam

Išklausęs radikalų “spren
dimo”, Chiappe apleido rū
mus. Su juo kartu išėjo ir ki
ti dešinieji atstovai. Chiappe 
išeidamas pareiškė, kad jis 
grįš. parlamentam

X

JAPONIJOJ SUŠAUDYTAS 
KARININKAS

TOKIJO, liepos 5. — Pir
mą kartą naujoviniais laikais 
Japonijoj mirties bausme nu
baustas ir sušaudytas pulk. 
Įeit. Saburno Aizava, kurs 
nužudė generolą Nagatą.

Dar nežinoma, kas bus da
roma Su 20 karininkų, vado
vavusių kariuomenės sukili
mui šiemet vasariu mėnesį.

portuoti savo vyriausybei, a-1 
pie T. Sąjungos tokius netei-1 
singus sprendimus. Europos 
mažosios valstybės, kurias 
Anglija Įvedė į raistus, iš , 
pradžių sukursčiusi jas prieš 
Italiją, dar laikosi T. Sąjun- 1 
gos. !

Nespėjus taip nežmoniškai 
apsidirbti su Etiopija, T. Są- ' 
junga, tuojau susidūrė su Į 
Dancigo' klausiniu. Jei Ital i jos j 
diktatoriui Mussoliniui pavy- j 
ko žygiai Afrikoje, dėlko gi 
Vokietijos diktatoriui Hitle
riui neturėtų pavykti žygis, 
kad atgavus Dancigą.

T. Sąjungos suvažiaviman 
atvyko Dancigo senato prezi
dentas nacių vadas. Arturas 
Greiser. Jam leista kalbėti ir 
jis davė vėjo nacių priešams, 
stačiai Toliojo T. Sąjungos 
aukštąjį komisionierių Danci- 
gui. Nesivaržydamas pažy
mėjo, kad Dancigo naciai vo
kiečiai nereikalingi jokio ko- 
misionieriaus ir T. Sąjungos 
globos.

Dancigo klausimu T. Są
junga nieko nenusprendė. 
Gauta žinių, kad Vokietija 
kėsinasi užimti tą miestą ir 
sritį.

RADIKALAI UŽDARINĖJA 
KATALIKU MOKYKLAS 

ISPANIJOJE
MADRIDAS, liepos! 4. — 

Ispanijos radikalų valdomas 
parlamentas iš vien su radi
kalų vyriausybe veda kampa-" 
niją, kad išnaikinus šaly visas 
katalikiškas mokyklas ir tuo 
būdu pakirtus katalikybę, ku
ri iki šio laiko tautai davė 
rei kai i ngą kultūrą.

Sočiai ištaigi iš pradžių pla
navo neleisti mokyklų, kadan 
gi jų vietoje jie nieko geres
nio negali duoti tautai. Jie 
galvojo tik pulti katalikų ti
kėjimą protaudami, kad griū-f 
vant tikėjimui, palaipsniui iš- 
nyksiančios ir katalikiškos 
mokyklos.

Tačiau jie susekė, kad tikė
jimas Ispanijoje yra įšakni- 

i jęs, kad jo niekas negali pa
kirsti. Tad pakeitė pirmesnį 
planą ir dabar naikina moky
klas.

Katalikų atstovai parlamen 
te mėgino prieš tai protestuo
ti, bet tas negelbsti. Markis- 
tai griauja visa tai, kas buvo 
per šimtmečius sukurta.

VICTORIA, T'ex., liepos 5. 
— Vanduo nuslūgsta, po įvy
kusio potvynio. 26 asmenys 
žuvę.

Bando susekti žmogžudį. Detektyvai McAvoy (po 
re) ir Olson prie lango1, pro kurį įlindo žmogžudys, 
■is nužudė Mrs. Eloren.ee Thompson ĮČastle, Devon- 
r-a viešbuty, 19 East Oliio Street, Chicagoj.

- -,«r ■.

PRANCŪZIJA UŽ TAIKA 
SU VOKIETIJA

PARYŽIUS, liepos 4.. — 
Praneša, kad socialisto prem
jero Blumo vyriausybė yra 
pasiryžusi dovanoti Vokieti
jos diktatoriui Hitleriui už 
Lokarno sutarties sulaužymą, 
jei Vokietija sutiks stoti į. de
rybas, kad padarius kokį nors 
kitą saugumo paktą, kuriuo 
būtų užtikrinta, taika Euro
pai.

Premjeras Blum, įsakoma, 
pasiryžęs1 nesipriešinti Vokie
tijai dėl jos ginklavimosi Rei 
no krašte, jei tik Vokietija 
“širdingai” prisidėtų prie 
taikos palaikymo.

MILIJONŲ NORI UŽ MISI
ONIERIAUS PALEIDIMĄ

MUKDENAS. — Pereitą 
vasario mėnesį plėšikai pa
grobė kun. J. Burna. 35 m. 
ąmž., amerikietį kataliką mi
sionierių.

Dabar piktadariai už jo pa 
leidimą reikalauja 5 miijonų 
kiniečių dolerių, arba tokios 
vertės ginklų.

PREZIDENTAS SAKĖ 
PRAKALBĄ

MONTICELLO, Va., liepos 
5. — šalia Thomas Jefferson 
namų prezidentas Roosevel
tas sakė prakalbą keliems tū
kstančiams piliečių, kurie bu
vo susėdę po liepomis, paties 
Jeffersono sodintomis prieš 
160 metų.

Prezidentas palygino Jeffe
rsono laikus su mūsiškiais ir 
ragino1 piliečius saugoti ir pa
laikyti demokratijos ir lais
vės čia kūrenamą ugnelę.

PADĖKONĖS PAMALDOS 
LATERAMO BAZILIKOJE
VATIKANAS. — Birželio 

m. 24 d. vakarę Laterano ba
zilikoje įvyko padėkonėiS' pa
maldos Šventojo Tėvo Popie
žiaus Pijaus XI 80 metų am
žiaus pradžios pagarbai. Gie
dota Te Deum. Pamaldas lai
kė Jo Emin. kardinolas Mar- 
chetti-Selvaggiani.

Pamaldų metu bazilikoje 
buvo astuoni kardinolai, 300 
vyskupų, Vatikano miesto gu 
bernatorius, Vatikano aukš
tieji dignitarai, italų vyriau
sybės atstovai, Romos prefek 
tas ir tūkstančiai tikinčiųjų.

PARVYKSTA PHILADEL- 
PHIJOS KARDINOLAS

VATIKANAS. — Jo Emin. 
kardinolas Doughterty, Phila- 
delphij'Ois arkivyskupas, bir
želio m. 25 d. iš Romos išvy
ko į Paryžių, o iš ten į. Lon
doną. Matyt, laivu “Queen 
Mary” grįš į Ameriką apie 
liepos mėn. 24 d.

Kalbama, kad kardinolas 
Dougherty, matyt, bus pas
kirtas Popiežiaus legatu į 
tarptautinį Eukaristinį kon
gresą Maniloje, Filipinuose.

MAŽINA RATĄ UŽ 
VAŽINĖJIMĄ

Chicago Rapid Transit, Co. 
paskelbė, kad per 6 mėnesių 
laikotarpį bandymui sumaži
na ratą už važinėjimą viršuti 
niais geležinkeliais. Už kiek
vieną važiavimą šiandien i- 
mama 10 centų. O nuo rug- 
piūčio mėn. 3 d. už tris va
žiavimus bus imama 25 cen
tai.

POPIEŽIAUS KALBOS 
GRAŽUMAS STAČIAI 

STEBĖTINAS
VATIKANAS (per paš

tą). — Iš tikrųjų negalima 
atsistebėti Popiežiaus Pijaus 
XI kalbos gražumu ir minčių 
suderinimu, pareiškė Jo Emin. 
kardinolas Doughterty, Phila 
delphijos arkivyskupas,, prieš 
apleisdant Romą.

Šventojo' Tėvo kalboje reiš 
kiasi nepaprastas energija, sa 
ko kardinolas. Jo balsas vi
sados, malonus ir tėviškas. 
Kiekvienas tariamas žodis y- 
ra. gyvas ir įtikinantis. Min
čių lobynas tikrai beribis.Nuo 
seklūs žodžiai liejasi kai van 
duo iš tyrojo šaltinio. Ypa
tingas daiktas klausyti taip 
ryškiai ir energingai kalbant 
einantį 80 metų amžiaus se
nelį, kurs valdo Visuotiną 
Bažnyčią, nuolat rūpindama
sis jos visais reikalais.

Tokius įspūdžius kardinolas 
Doughterty anądien išsinešė 
iš audiencijos pas Popiežių. 
Jo Šventenybė priėmė specia- 
lėn audiencijon Italijos epis
kopatą, kurs pagerbė pradėju 
sį 80 metus gyventi Bažnyčios 
Galvą. Episkopato grupėje 
būva 18 kardinolų ir 200 vys
kupų. Jiems draugavo 60 per 
dėtinių iš įvairių ordinų ir 
kongregacijų. Jų visų tarpe 
buvo tik vienas pašalietis — 
neitalas, tai kardinolas Dou
gherty. i

Jo Eminencija pareiškia, 
kad tai buvo daugiau kaip 
garbė būti dalyviu toje audi- 
jencijoje. Tai iš Dievo gerumo 
ir maloningumo paėjusi privi 
legija. Saka, kad kaip gyvas 
jis neužmirš, kaip per šią au- 
dijenciją Popiežiaus kalba jį, 
kardinolą, paveikusi, O Po
piežius drąsino vyskupus ko
voti prieš mūsų laikais' pasi
reiškianti visokį piktą.

GAISRAS IŠTIKO KATA
LIKŲ AKADEMIJĄ

DUBUQUE, Iowa (per paš
tą). — Tomis' dienomis gais
ras skaudžiai ištiko gražiąją 
Aplankymo akademiją. Su
naikintas knygynas, chemijos 
laboratorijos instrumentas ir 
muzikali® ruimingas kamba
rys.

Iš koplyčios! suspėta išnešti 
Švenčiausias. Keletas gaisri- 
ninkfų sužeista.

Spėjama, kad gaisras pasi 
reiškė iš elektros laidų skal
bykloje.

RABINAI SMERKIA 
KOMUNIZMĄ

CAPE MOY, N. J., liepos 
3. — Čia įvykusiam Amerikos 
rabinų suvažiavime pasmerk
ta, fašizmas ir komunizmas. 
Pareikšta, kad abiejų filoso
fijos nėra suderiname® su ju
daizmo demokratiniais idea
lais.

MISIJŲ REIKALU
Paskirta du Tėvų Marijonų kunigai misijoms, Aįnerikoje 

— kun. J. Mačiulionis, M. I. C. ir kun. A. Markūnas, M. I. C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, kurie nori gaiuti misijonierių prašo
mi kreiptis sekančiu adresu:

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C., 
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

P. S. Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau, savo 
prašymą atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų 
marš rūta. j i

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C., ‘ 
misijų tvarkytojas

LIEPOS KETVIRTOJI VIS 
DAR PALIKO AUKŲ

CHICAGOJ KELIOSDEŠIMTS 
LENGVAI SUŽEISTŲJŲ

Spaudos žiniomis, Liepos 
Ketvirtoji užvakar praleista 
vis dar su žmonių aukomis. 
Kas tiesa, kas metai šių au
kų skaičius mažėja. Žuvusių
jų vis mažiau, bet sužeistųjų, 
kad i1' lengvai, skaičius ne
mažėja.

Kai nuo priemoninių ugnių 
sprogdinimų aukų skaičius 
mažėja, automobilių aukų 
skaičius kaskart didėja ir į- 
vykstančių nelaimių su auto
mobiliais klausimas kaskart 
darosi vis rimtesnis.

Vakar rytą pranešta, kad

MIRĖ IŠGELBĖTAS LIE
TUVIS ANGLIAKASIS

SHAMOKIN, Pa., liepos 4. 
— Po keliolikos valandų ken 
tėjimų mirė išgelbėtas iš an
glių klodo' urvo užgriuvęs 
Etaoch Kuklinskis, 35 m. amž. 
Jis buvo didelių akmenų pris 
lėgtas ir mirtinai sužeistas.

Nelaimė įvyko Nortb kalne, 
kur kai kurie angliakasiai pa 
sidirbę “namines kasyklas”, 
kad pasilengvinus gyvenimo 
buitį parduodant ten iškasa
mas anglis. Šios “naminės 
kasyklos,” tai paprasti ur
vai.

. Kuklinskis su savo' tėvu, 
60' m. amž., nuėjo ten pasi kas, 
ti anglių, kad įsigijus kiek4
pinigo Liepos mėn. Ketvirta
jai. Jiedu 'pasiryžo' tik vieną 
dieną ten padirbti ir paskiau 
apleisti urvą, kurs buvo pa
vojingas.

Abu užgriuvo. Tėvas buvo
arčiau išė'jimo ir pats išsigel
bėjo. Kad sūnų atkasus, ėmė 
nemažai laiko.

Pasigirdo reikalavimų, kad 
visi tie urvai būtų užgriauti.

CIVILINIŲ KADETŲ 
MANKŠTYMAS

Fort, Sberidan, netoli Chi
cago, atidaryta kasmetinė Ci- 
tizens’ Military Training sto 

!vykia, kurion suvvko apie J,- 
! 300 jaunų vyrų iš Illinois Mi
chigan ir AVisconsin valstybių 
militariniam mankštymui.

Po kėlerių metų mankšti- 
mosi gabesnieji įgija atsar
gos leitenantų rangas.

Liepos Ketvirtąją visoj šaly 
žuvo' apie 138 asmenys. Iš to 
skaičiaus nuo sprogdinimų 
žuvę vos keli. Automobilių 
nelaimėse apie 90. 29 asme
nys nuskendę. Sužeistųjų šim
tai, o gal ir tūkstančiai, ka
dangi ne visi įrekorduojami, 
Nuskendusieji, tai neatsar
gaus, maudimoisi aukos.

Chicagoj Nepriklausomybės 
dieną nebuvo žuvusiųjų nuo 
sprogdinimų. Tik keliosdešim 
tys lengvai sužeista. Daug 
žmonių buvo išvažinėję iš 
miesto.

CHICAGOS LIETUVIŲ KU
NIGŲ ATMAINOS

Šį pavasarį įšventinti kuni
gai paskirti į šias vietas; 
kun. I. Juška į Town of Lake, 
kun. »St. Valnckas į Cicero, 
kun. A. Kiškūnas, į Dievo Ap 
vaizdos par. Be to, kun. Pr. 
Juškevičius paskirtas šv. Kry
žiaus ligoninės kapelionu ir 
kun. P. Gasiūnas — vikaru į 
Brigliton Park par.

KARŠČIAI SIAUČIA 
ALASKOJ

NOME, Alaska, liepos 4.— 
Nepaprasti karščiai, kokių čia 
nebūta, per 30 metų, palietė 
šią sritį. Po visos savaitės 
nuolatinio lietaus priviso galy 
bės uodų.

JERUZALĖ, liepos 5. --
Britų autoritetai Palestinoje 
uždarė visus arabų laikraš
čius.

BERLYNAS, liepos 5. —
Pranešta, kad Hitleris tomis 
dienomis atsakysiąs Anglijai 
noton taikos reikalu.

ŽENEVA, liepos~5’_— T. 
Sąjungos rūmuose nusišovė 
čekų laikraščio koresponden
tas S. Lux, žydas.

PARYŽlŪŠ7~liepoš~ 5. —
Šiandien Paryžiuje įvyko tau 
tininkų demonstracijos prieš 
Blumo vyriausybę. Daug as
menų sužeista1 kovoje

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir šilčiau,

Eloren.ee
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KUR LINK KRYPSTA VILNIJOS 
MAŽUMOS

Vilnijos gyventojų, sudėtis yra labai _ 
vairi. Be lietuvių ten gyvena gudų, žydų, 
karaimų, lenkų. Kur link tos mažumos kryp
sta — Lietuvos ar Varšuvos link? Į tų svar- 
bų ir įdomų klausimų randame atsakymų 
“Mūsų Vilniuje”, num. 12.

Stambiausia Vilniaus krašto mažuma, 
rašo “M. V.”, yra gudai. Jų santykiai su 
lenkais nuo senų laikų nėra draugingi. Jų 
liaudies posakiuose tas yra ryšku. Guduose 
plačiai vartojami posakiai: meluoja, kaip 
lenkas, giriasi, kaip Varšuvos driskius ir t.t. 
Gudų liaudies pasakose nerasime nei vieno 
teigiamai nušviesto' lenko.

Paskutiniuoju laiku guduose reiškėsi dvi 
kryptys. Viena linko prie Sovietų Gudijos, 
bet po to kai keletas Vilnijos gudų vadų 
pabėgo į Minsku ir ten buvo areštuoti, tai 
jų simpatijos sovietams atšalo. Kita gudų 
dalis krypsta Lietuvos link, iš kurios ti
kisi gauti visiškų tautinio ir kultūrinio vei
kimo laisvę. i • i

Del santykių lietuvių ir gudų praeity 
“M. V.” šitaip rašo:

“Gudų apgyventos sritys — tai Vilniaus 
krašto pasieniai, kartais ir giliau įsiterpę 
salos. Mūsų apibrėžimai Lenkijos, kaip kai
mynės valstybės yra klaidingi — mes su 
Lenkija visai nesantykiaujam. Tos žemės, 
kurios tęsiasi anapus mūsų pretenzijų' lini
jos, tai ne Lenkija, bet nuo amžių gudų 
apgyventos ir šiandien mažai paliestos len
kiškumo. Mūsų ginčas su lenkais yra laiki
nas dalykas. Gudų tautinio apsisprendimo 
aspiracijos; plečiasi ne metais, bet mėnesiais 
ir dienomis: Lenkija turės anksčiau ar vė
liau išsižadėti ne tik Vilniaus krašto, bet ir 
visų rytinių žemių gudų ir ukrainiečių ap
gyventų. Tada mes santykiausime su gudais 
ir nuo mūsų savitarpioi santykių priklausys 
išvedimas sienos tarp Gudijos ir Lietuvos.

Gudai ilgus šimtmečius nešė bendrų li
kimo’ naštų su Lietuva, Kiekvienas gudų 
kultūros reškinys vienaip ar kitaip yra su
sijęs su mūsų kultūra, mūsų praeitimi, isto
rija. _ '. . v .. >•

Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rė
muose gyveno ir ugdė savo tautiškų kultūrų 
gudai ir ukrainiečiai. Gudų ir lietuvių san
tykiuose nebuvo pralietas nė. vienas kraujo 
lašas, per visų tų laikotarpį neįvyko nė vie
no ginkluoto konflikto. Tamsiausiais ir kru
vinaisiais viduramžių laikais mūsų kaimy
nai vokiečiai, lenkai ir rusai žudėsi ir nai
kino' vieni kitus, tik lietuviai ir. gudai, kaip 
viduje, taip ir išorėj, palaikė taikų arba 
bendromis jėgomis gynėsi nuo užpuolikų: 
Žalgirio mūšy ir kituose mūšiuose gudai ko
vojo kartu su lietuviais, lietuviai gina gu
dus nuo lenkų ir rusų”.

Antrų vietų Vilniaus krašto mažumų tai 
pripažįstama žydams. Vilnius jiems tai ant
ra Jeruzalė.

“Lietuviai visada pasižymėjo savo to
lerancija kitų tautų bei religijų atžvilgiu. 
Žydai tuo naudojosi kiek leido jų organizuo
tumas ir sugebėjimas. Tame laikotarpy, ka
da Vilnius priklausė Lietuvai, jame išaugo 
didieji žydų mokslo ir meno korifėjai.

Lenkams užvaldžius Vilnių, prasidėjo 
tautų kiršinimas.

Dividei et impera — sena Romos taktikai 
lenkų naudojama plačiau ir nuosekliau, kad 
kiršinant tautines mažumas išsilaikyti už
grobtose žemėse. Tos taktikos ašmenys nu
kreipiami ypatingai prieš žydus. Kasmet 
šaukiama boikotuoti žydus, kasmet įvyksta 
periodiniai pogromai, kasmet daužomi jų 
krautuvių langai. Ypatingai ta akcija ple
čiama Lvove, kad sukiršinti žydus su ukrai

niečiais ir Vilniuj, kur taip pat valdžia re
mia ir inspiruoja priešžydiškns ekscesus.

Be abejo, tokiai padėčiai esant, žydai 
negali simpatizuoti lenkams. Jau vien eko
nominė Vilniaus krašto būklė, pakirtusi žy
dų finaiisistų, pramonininkų ir prekybinin
kų interesus, uždariusi visas rinkas, nustato 
žydus prieš status quo. Taip pat iš smulkio
sios prekybos endekai organizuotai stengiasi 
išstumti žydus, ■ j j

Kada neturtingieji žydų sluoksniai ma
siniai emigruoja į Biro-Bidžanų, Palestinų 
ir kitus kraštus, kada masinė pauperizaeija' 
apima ne tik proletariatų, bet ir neseniai bu
vusius prekybininkus ir pramonininkus, aiš
kus dalykas, negali būti tada kalbų apie 
bet kokias simpatijas padėties šeimininkams. 
Visi Vilniaus krašto žydai trokšta kuogrei- 
čiausių politinių pasikeitimų. Sekant jų spau
dų, atrodo, kad daugumas jų norėtų matyti 

i Vilniaus kraštų su plačia autonomija, — lai- 
| svų ir atvirų visiems prekybos. keliams. Jo 
] padėtis tarp Sov. Rusijos, Lenkijos, Rytprū

sių, Lietuvos ir Latvijos duotų galimybę

Iš po mano balanos
Ištautėjimo banga jau bai

gia versti pačių tvirčiausių 
nūsų sienų. Kalbasi apie pa
rapijines mokyklas. Ud, nese
niai parapijos mokyklų metų 
užbaigos žerte Žėrėjo įvairiau 
domis tautinėmis spalvomis. 
Programų branduolį sudary
davo vaizdai iš Lietuvos gy
venimo imti. Nekalbant apie 
muzikų ir iškalbų. Viskas bū
davo stropiai lietuviškai pri
rengta. Gi nūdien jau ir čia 
apsileidimo snaudulys akis 
merkia. Ir dabar da spalvų 
kiek nori. Tik, jau ne lietu
viškų. Vaizdų iš viso plataus 

išvystyti jame prekybų ir transportų, kurį, j pasaulio. Ne vien aukštai pa
ke abejo, paimtų žydai į savo rankas. Į silypėjusios Japonijos, bet ir 

Statant alternatyvų, ar Vilnius turėtų1 pusiau laukinių Afrikos mu- 
prikiausyti Lenkijai ar Lietuvai, žydai, be rinų. Vaikučiai šokinėja, dai- 
abejo, pasisakytų už jo priklausymų pastara- nuoja, atvaizduoja viskų ir
jai’’. ,visų, apart savęs ir savų. Ne-

Lenkų elementas Vilniaus krašte yra, kartą gana smkoku įspėti,

Morkus

tyt, nepakenčia ir nenori, žo
džiu, višta, tai visgi ne kiau
šinis!

LIETUVOS MINERALINIAI

Nors Lietuvoje nėra nei au
kso, nei sidabro, nei kokių

■' Kobra, Jfafe ^{u^tlingijausia 
veislė angių. Įgeltas žmogus 
ar gyvulys, retai kada ištrau
kia porų dienų. Dažniausiai Į 
miršta pinu to. Mirtis ūma 
ir nepaprastai skaudi. Delto- 
gi jos visi be galo vengia. 
Ne vien žmogus, bet ir galvi
jas pasitraukia iš kelio. Ta
čiau, ant kiek jinai yra baisi 
ir kenksminga, ant tiek nuo
laidi ir drauginga. Mažai, ka
da kų užpuola. O jei, tai tik 
gerokai įerzinta. Net ir tada 
pirm, neg kerta, buožių auk-

Valstybes Iždo Pajamos 
Ir Išlaidos Per 5 š. m. 

Menesius

Šiemet gegužės mėnesį val
stybės iždas turėjo 21,026,358

brangakmenių, bet užtat gana lt> pajamų įr 23,241,755 lt. iš
laidų, o per tų patį mėnesį 
praėjusiais metais — 113,978,- 
488 lt. pajamų ir 22,534,846 
lt. išlaidų. Tuo būdu gegužės

gausiai yra įvairių mineralų, 
kurių vertė taip pat gana di
delė.

Baltijos jūroje ir kai ku
riuose ežeruose apsčiai yra mėnesio išlaidos apie 2 mil.
randama gintaro!, vadinamo

Lietuvoje
dirbtuvės,

“Šiaurės auksu”, 
yra net devynios 
kurios verčiasi gintaro apdir- 
binėjimu. Iš gintaro daromi 
papuošaliai, — karoliai, špil
kos, segtukai, —- vyrams ir 
įvairūs lęimulkūs dalykėliai, 
kaip plunksnakočiai, kandik
liai pypkėms, ir kita. Viduti
niškai gintarą dirbinių kasmet

lt., o praėjusių metų — apie 
pusketvirto milijono, litų di
desnės už pajamas.

Tačiau per visūs 5 pirmuo
sius mėnesius valstybės iždas 
šiemet turėjo 99,484*856 lt. 
pajamų ir 98,687,331. it. iš
laidų, o praėjusiais metais — 
94,771,680 lt. pajamų ir 99,- 
484,484 lt, išlaidų. Lyginant 
Šių metų, 1935 m. ir 1934 m. 
pirmųjų penkių mėnesių vai-išvežama į užsienius apie 700 

štai iškelia, kaklų ištiesia, za-j klg> už 300.000 litų ir neapdir-I gtybėT iždo pajamas, matyti, 
ndm išpučia^ ir tik kaip gina- bto gįntaro apie 40()0 klg> už didžiausios pajamos yra

500,000 lit. Viso esamose dir-;§iais metais (99,484,856 lt., osi. Už tat indai, kur ji dail
iausiai veisiasi, jų tikrai ger 

bia. Ne vien dėlto1, kad nie-
btuvese kasmet gintaro apdir 
bama apie 6000 klg. ir dalis

mažiausios pajamos buvo 1934 
m. (93,373,227 lt.), tačiau ly
ginant tų metų išlaidas, ttia- 

viduje. JRenkamas giiiitarais pyti, kad didžiausios jos bu- 
dvejopu būdu: tam tikrais v0 praėjusiais metais (99,- 
tinkliniais' samčiais, bagėri- 484,484, 0 mažiausios — 1934 
mis varlinamais, išžvejojamas 133,282,292 lt.). Šiais me
lš jūras ar ežerų, arba renka- kaįg penkių mėnesių valsty- 
ma,s nuo sausumos po audrų, bėg iždo pajanl0<s buV<> dau

giau kaip puspenkto milijo
no litų didesnės už pajamas, 
o 1934 m. pajamos būvo 10 
mil. didesnės už išlaidas.

dvejopas - vietiniai ir galileušai (iš Gali- ar egi saviškip tarpe, ar tik Į kad iš pasalų n'eužpuola, bet tlJ dir,binių pasilieka krašto o.
cijos) ir varšuviečiai. Galileušai ir varšuvie
čiai atgabenti į Vilniaus kraštų lenkinimo 
tikslais. Šie žiūri į vietinius iš aukšto ir su 
panieka. Šaiposi iš jų tarmės. Vietiniai len
kai arba sulenkėję lietuviai visa siela ne
apkenčia tų atėjūnų. Jie nori, kad tie atė
jūnai grįžtų iš kur atėjo. Jie griežtai pa
smerkė' lietuvių persekiojimus. Jie nori Vil
niaus krašte kultūrinės autonomijos.

Kitos mažumos — rusai, vokiečiai, kara
imai, totoriai nežiūrint tikybos ir tautybės 
skirtumo eina su lietuviais ir vadina save. 
lietuviais.

Taigi bendrai imant laikas dirba lietu
vių naudai. O tas turi padrųsinti kiekvienų 
lietuvį ir padidinti viltį atgauti Vilnių.

AIŠKĖJA PRANCŪZIJOS NERAMUMŲ 
PRIEŽASTIS i

Kaip tik “bendras frontas” Prancūzi- 
1 joj laimėjo rinkimus į parlamentų, tai ten 

prasidėjo streikų ir riaušių bangos. Tas iš
rodė labai keista. Rinkinius laimėjo ' ’ ben
dras frontas” ir jis rodos natūraliai turėjo 
kooperuoti su saviškių valdžia. Taip^ vienok, 
nebuvo. “Bendras frontas” sukėlė streikus 
įvairiose pramonėse ir paraližavo savo iš
rinktos valdžios darbus. Prancūzijoj karto
jasi tas, kas įvyko Rusijoj po caro nuo sos
to' nuvertimo. Rusijoj riaušės nesiliovė tol,
kol ten paėmė viršų Leninas ir Trockis.

Panašiai dedasi ir Prancūzijoj. Ko nu
kištai nesitenkino tuo, kų laimėjo, o panoro 
per streikus ir riaušes pasidaryti pilnais 
krašto valdovas.

Kad taip ištikro buvo, tai tų patvirtina 
žinios iš Maskvos. Tos žinios skelbia, kad

šiaipjau tarptautinio verpeto 
jovale. Toki reginiai anaiptol 
budraus lietuvio, nei džiugi
na; nei ramina. Priešingai, už
klausimas ir da kartų po pa
kaušiu šiaušisi, ir kas bus da 
už vieno ar kito metelio, jei 
dabar jau taip dedasi.

Nors kartų susilaukėm ir 
mes nors vienos ir tikros dai
nininkės New Yorko operoje. 
Jautriam lietuviui ir da šiek 
tiek muzikos .garsui palinku
siam, berods smagi naujiena. 
Jau nuo trisdešimt metų te
nka kartkartėmis minėtoje 
muzikos Jeruzalėje apsidai
ryti ir plataus pasaulio pa
čių smagiausių balsų pasiklau 
syti. Veik kas kart mintis, 
gaivoje dingtelėj o kažin ar 
ilgai laukti da reikės pirm, 
neg ir lietuvio balsas čia nu
aidės? Jau! Dabar tik žingei
di!, kaip lietuvis • šį retų, nuo 
seniai lauktų įvykį įvertins? 
Pirmi žygiai ne kų malonūs. 
Kaip kitus, taip ir Onų Kas- 
kiūtę, būtinai verčia Katkau- 
skaite vadintiesi. It, rodos,, 
tai būtų tikra jos pavardė. 
Arba, kad tokia pavardė jai 
ar lietuviams kų tokio nau
dingo ketintų. , Iš šalies žiū
rinčiam pasirodo, kad ir A-

ir dėlto da, kad labai greitai 
pasigauti leidžiasi. Tik su
švilpk, ar sudainuok, o ji kai 
matai jau ir atplaukia, ar 
ateina. Muzikų taip myli, kad 
be niekur nieko! leidžiasi kil
pų ant sprando užnerti 
taip noriai žmogaus vėrgijon 
atsiduoti. O paskui, nei vie
nas kitas angis nebūna, žmo
gui taip ištikimas ir paklus
nus, kai kobra;. Indijoje, kur 
jų netrūksta, teatruose ir ki
tose pasilinksminimų vietose, 
kobra visuomet daugiausiai 
visokių šposų ir juokų prikre
čia,. Ten žmonės ne nuo jos, 
bet prie jos, pamatę, , , bėga,, 
kad tik greičiau pasigavus ir 
greičiau klausyti išmokius.

ir kada jį bangos išmeta iš gel 
mių.

Maskvoj įvyko nesutarimas dėl reikalų Pra
ncūzijoj tarp Kremlio ir Kominterno, arba merikos lietuviai nerangumu 
tarp Stalino ir komunistų vado Dimitrovo. trenkia. Jau net ir Lietuvos 
Stalinas stovi už tai, kad Prancūzijos ko-

1 munistai kooperuotų su premieru Būtinu ir 
palaikytų tvirtų valdžių, kuri reikalo būtų 
galinga kovai su Vokietija. Dimitro v as-gi 
stovi už greitų ir pilnų raudonų revoliucijų 
Prancūzijoj. Prancūzijos komunistai kėlė 
streikus ir riaušes, komanduojami iš Mask-
’sros. Jei Stalino nuomonė ims viršų, tai 
Prancūzija aprims. Jei ne, tai kils naminis 
kaias, kur pergalė bus komunistų aibi fa
šistų pusėje.

Kanadoj katalikai sudaro veik 40 nuoš. 
visų gyventojų, bet Kanados federalėj ir 
provincijų legislatūrose katalikai atstovai 
sudaro tik 30 nuoš.

•Jt" -Jlf
“Lietuvos Aidas” praneša apie dr. Rač- 

kaus atvykimų Kaunan ir kad jis atgal į 
Amerikų nebegrįš. Atvykdamas atsivežė Lie
tuvon likusius eksponatus.

Viena užsienio finansinė firma siūlė Lie
tuvai paskolų. Lietuvos, vyriausybė pareiškė 
apseinanti be paskolos iš užsienio.

-jfc
Vokietijos vyriausybė rengiasi pasiūlyti 

Lietuvai nepuolimo1 sutartį. Turbūt panašios 
į sutartį su Lenkija.

lietuviai o toms keistoms sa
vo neva pavardėms peiliu ro
do1 ir visaip jų atsikratyti 
mėgina, tai kuriems vėjams 
Amerikos lietuviai joms net 
tokias aukštas! vietas skver-v -•■
bia? Pažangus ašmuo vienur, 
dažniausiai pažangus būna ir 
visur. Pažangus Šarkis su 
kumščiu, kai matai pamatė, 
kad “Žukauskas” jam tik 
tiek naudingas, kiek vanagui 
trečias sparnas. Ir deltogi ne
žiūrint į lietuviškos spaudos 
užsispyrimus, “Žukauskų’ ’ 
nužeria gurban, o paskui Šar
kį drųsiai žengia. Gerai ir 
daro. Kaškiūtė argi mato tai, 
kas lietuvių spaudai nepriei
nama. Tai yra;, kad “Katkau- 
skaitė ” jai tik ' tiek. reikalin
ga, ir naudinga,) kiek gaidžiui 
laikrodis. Užteks tiek, kad ji
nai save ir savų pavardę ge
riau pažįsta’, už kitus. Garbin
kim jų tuo, kas jos širdžiai' 
artima, o ne tuo, ko ji, ma-

Ant kiek Amerikos lietu
viai suanglėja, ant tiek Lie
tuvos lietuviai sušlavė ja. Vie
nur ir kitur vis prasideda su 
vardų ir pavardžių darkymu 
Berods Lietuvos lietuviai, sa
vo pavardes nuo visokių ne
geistinų galūnių, jau neva, 
liuobia. Tai vienok, ant kiek 
pavardes atgaivina, ant tiek 
vardus ir vėl dar aršiau su
darko. Visoki Mykalojai, Sta
nislovai, Vladislovai, ir da ka
rtų pačion aikštėn kviečiami. 
Gi tuo tarpu tikri lietuviai, 
kai ve Mikas, Stasys, Juozas, 
Pranas, Jeras, Paulius, Ignas, 
Bautras, Bolis, Vladas, Vin
cas vis daugiau ir daugiau 
vilkų bilietus atsirna. Išsižiū- 
ri, ištautėjimo liga pradeda 

įtik žaislu būti. Ne vien Ame
rikoj, bet ir pačioj Lietuvoj.

Anglų Legijonieriai 
Lietuvoje

Paskutiniuoju metu tarp 
Lietuvos ir Anglijos ima vis 
daugiau plėstis ūkiški santy
kiai. Dėl to' atsiranda gyvas 
reikalas vieni kitus daugiau 
pažinti. Pernai tuo tikslu Lie 
tuvos prekybos ir pramonės 
rūmai, drauge su kitų Pabal
ti jos valstybių panašiomis į- 
staigoinis, buvo suruošę dide
lę prekybininkų ir pramonin
kų ekskursijų į Angliju. Šie
met panašių ekskursijų į Pa
baltijo valstybes, ruošia an
glų prekybos ir pramonės rū
mai. Ekskursija numatoma 
rugpiučio 1-15 d.

Be gintaro Lietuvoje gana 
daug yra ’ gipso, r Šiūūfinėj 
Lietuvos daly, apie Biržus,
Pasvalį ir kitur jo yra ištisi 
sluoksniai. Gipsas vartoja
mas statybos reikalams, galas, 
tuvams ir meno reikalams
(stovylų lipinimui). Taip pat _______
iš gipso galima.gauti it šie-į Lenk|) apsMgos
N. nMm. Taigi, gipsas yra kaEeiviai utmoB ba_
gana vertingas m,nevalas. LinkmSnų vals8iaus žvil.

Yra Lietuvoje ir. druskos, bliškių . kaimo! gyventojams, 
Jų užtinkama pietinėje Lietu- kurių žemė yra abiejose pu- 
voj,e. Bėt kadangi druskos ‘ sese, įsakė aparti administra- 
sluoksniai yra labai. giliai že- ' cinę linijų po vienų metrų iš 
meste, o jos nebrangiai galima abiejų pusių ir tūoi sudaryti 
pirkti iš užsienių, tai druskos dviejų metrų pločio juostų be- 
kasimas neapsimokėtų. Ji yra iidram nandojimnilsi apsaugos 
išnaudojama kitu, netiesiogi-! reikalams. Už šio įsakymo 
niu būdu. Ten, kur žemės gel' nepildymų lenkai nepriklau- 
mėse yra druskos^ užrinka-1 somos Lietuvos gyventojams 
mi mineraliniai šaltiniai, ku-j grasino iielėisti dirbti savo 
rie išnaudojami sveikatos gy-i žemės, esančios okupuotoje 
dyino reikalams. Ypač drus- * Lietuvojė. Nesutinkant Nepri 
kingi šaltiniai yra apie Birš- įklausomos Lietuvos pusėje da 
tonų ir Ktaldikiškės. Apie Pa-' ryti bet kokius administraci- 
svalį — Biržus apsčiai užtin-' jos linijos arinėjimus, kaip 
karna mineralinių šaltinių, tu-'praneša policija, lenkai nusi- 
rinčių daug sieros ir tinkaleido ir reikalavo iš gyven- 
reumatizmui gydyti. Paskuti- tojų padaryti dviejų metrų 
nieji dar nėra tinkamai iš^ pločio juostų — kelių prava-

Lenkai Nori Kelio Prie 
Administracijos 

Linijos

J

naudojami.
Tačiau svarbiausias Lietu

vos mineralinis turtas ar tib 
nebusi kalkės ir akmens, iš ku
rių galima gaminti ceniemų. 
Kalkių ir akmenų Lietuvoje 
yra labai daug, jų gausu 
Šiaurės Lietuvoje, Nemuno 
pakraščiuose dar yra randami 
didžiuliai klodai baltos krei
dos, kuri taip' pat turi ne taip 
menkų vertę.

Molis taip pat nėra menkas 
turtas. Jis naudojamas staty
bai, iš molio daromos plytos, 
puodai ir kitoki indai. Lietu
voje molio yra labai daug.' 
Ypač daug raudono molio. 
Nors nemaža randama ir mė
lynojo bei baltojo molio. Iš. 
kai kurių’ molio' rūšių gamina-; 
mi' dailūs indai, įvairūs žais 
lai ir ugnies nebijančios ply
tos.

Atatinkamų savo vertę turi 
ir smėlis, kurio daug sunau-

žiavimui tik okupuotos Lie
tuvos pusėje.

dojarna statybai ir stiklui ga
minti. Smėlio Lietuvoje yra 
taip pat daug ir vietomis tiek 
švarus, kad kituose kraštuose 
sunku tokio raišti.

Tenlia dar paminėti laukų 
akmenis, granitų ir durpes. 
Akmenys naudojami statybo
je, iš jų kalami paminklai ir 
kitoki dalykai. Durpės naudo 
jamos, kurni, O durpynų Lie
tuvoje yra milijonai kubinių 
metrų ir jų atsargos gali už- 
tokti šimtams nietų. Miškams 
mažėjant, kurui vis daugiau 
panaudojamos durpės.

Visų čia suminėtų Lietuvos 
mineralinių turtų vertę aps
kaičiuoti būtų sunku. Bet rei
kia pripažinti, kad jų vertė 
yra gana didelė, siekianti ke
liolika šimtų milijonų litų. .
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Gyvenimo Laimė
Mačiau kai būrelis mažu

čių vaikelių pirmu kart klau
pė prie Dievo stalo. Jų aky
tėse spindėjo monstrancijos 
atvaizdas. Veideliai žėrėjo. 
Lūpytės džiaugsmu virpėjo.

Jutau, kai augo jų mažos) 
sielelės!, kai dvasios sparnai 
dangaus skliautus lietė; tai 
žemės angelai, -pamaniau.

Prisiminiau, ir aš maža bu
vau, taip pat čia bėgiojau. 
Čia pat pirmu kart Švenčiau- 
sį gavau. Tuomet laiminga 
buvau, kaip šie mažutėliai.

Va ten, gale aikštės po žy
dinčia liepa tarytum dabar aš 
matau būrelį vaikų; tarp jų 
linguoja senelis baltu sutonu. 
Jis pabaigtuvėms pasaką se
ka. Ir daug jau meti} prabė
go nuo to laiko. Aš veik visus 
gražiuosius senelio pamoky
mus užmiršti suspėjau, tačiau 
šią pasaką kiekvieną vakarą 
prisimenu. Tarytum girdžiu 
—senelis pasakoja esą dan
guje pats Visagalis kiekvie
nam naujam Švenčiausio lan
kytojui aukso taurę dovano
ja, o angelai ją iškilmingai 
pastato tam vaikeliui per

JONAS ŽUPILIS
Paryžiaus mieste, Prancū- galvą. Ir mušė tol, kol visai 

zijoje prieš 75 metus gyveno užmušė.
garsus mokytas vyras—Pas- 

. teras. Jis išrado vaistus nuo 
pasiutimo ligas.. Ligi tol visi 
pasiutusių gyvulių sukandžio
ti žmonės mirdavo. Dabar visi 
išgyja, jei yra gydomi Pas
tero nurodytu būdu. Lietu
voje nuo pasiutimo ligos gy
do Kaune.

Pirmasis Pastero' išgelbėtas 
ligonis buvo 15 metų pieme
nukas Jonas Župilis.

Župilis kartą ganydamas. 
«avis pamatė didelį pasiutusį 

šunį, bėgantį prie mažų pie
voj žaidžiančių vaikų. Šuo 
grieždamas, dantimis piktai 
lojo, o išsigandę vaikai bai
siai klykė. Župilis neišsigan
do. Nors jis turėjo rankose 
tik menką botagą, drąsiai už
bėgo šuniui už akių. Šuo! šoko 
ant piemenuko ir griebė už 
kairiosios rankos. Jonukas 
nepaisydamas skausmo, įkišo 
ją giliai į šunio gerklę, o su 
dešine, nusimovęs nuo kojos 
klumpę, ėmė mušti šuniui per

Šie berniukai ir mergaitės prisirengė dalyvauti vyš
nių šventės programe, kuris įvyks Michigano valstybėje 
netoli Traverse City. Vienas berniukas bus vainikuoja
mas kaipo karalaitis, o viena mergaitė! — kaipo- karalai
tė. Kitas berniukas ir mergaitė bus jų palydovai.

krikštą skirtoj dangaus vie
toj. Ir tuojau nuo pirmojo 
Švenčiausio angelas1 sargas 
meta į tą taurę kiekvienos 
pergyventos dienos ženklelį 
—mažutį žirnelį. Šie žirne
liai, kaip ir žmogaus darbui, 
būna visold: vieni kaip žvai
gždės—auksiniai, kiti moli
niai, ar tuščiaviduriai, stikli
niai, žiūrint, koks geras dar
bas tą dieną padalytas. Kar
tais net verkdami angelai sar
gai krauna į aukso taurę pur
vinus dvokiančios medžiagos 
ži mėlius—Iri aurių 
ženklelius. Tokie
užteršia ne vien taurę, bet ir 
pačią vietą, kurioje ji stovi. 
Tada. dangaus tvarkdariai 
dvokiančią taurę į tamsybes 
siunčia, net jos vietą, panai
kina.

Ir vargas) tai sielai, kuri 
amžinybėje atranda savo gy
venimo taurę dangaus šiuk
šlyne. t

Tai šitą senelio pasaką at
simenu, atsimenu ir jį tik jo 
vietoj... antai dunkso kapas 
,su parašu: “Amžiną 
Tėvas V. Senkus”

P. Kripaitienė (“Š-nėlis”)

nuodėmių
ženkleliai

atlisį

Jonas Župilis nugalėjo sa
vo baistj priešą. Jis tokiu bū
du išgelbėjo būrelį vaikų, sa
vo paties, gyvybę statydamas 
į tikrą pavojų. Išgelbėtųjų 
vaikų tėvai Jonuko neaplei
do. Jie sudėję pinigų nuvežė 
jį į Paryžių pasi Pasterą. Ta
sai narsuolį išgydė ir pats 
tuo labai džiaugėsi. Džiaugė
si ir Viler-Parlo kaimo gy
ventojai, pasitikėdami grįž
tantį namo savo vaikų išgel
bėtoją.

Dabar žymiausios Paryžiaus 
ligoninės,—vadinamos “Pas
tero institutu”, kieme ant ak
mens pamato stovi gražus 
bronzinis (paminklas, kurs 
vaizduoja mažą berniuką, ko
vojantį su dideliu pasiutusiu 
šunim. Apie paminklą priso
dinta daugybė gėlių ir žalu
mynų. Žmonės labai gerbia 
drąsų berniuką. Beveik visi 
prancūzai žino Jono Župilio 
vardą

MERGAITE IR VĖJELIS
Papūsk, vėjeli, papūsk, švelnusis, .. 

papūsk iš vakarėlių,
kedenk man plaukus, šukuok galvelę 

be jokių šukužėlių.

O aš dainuosiu, drugius vaikysiu, 
lakstysiu po pievelę,

papūsk, vėjeli, iš vakarėlių 
šiurenki man vejelę.

Paskui, vėjeli, ei pūtėjėli, 
gėlelių aš priskinsin,

iš Įvairiausių iš gražuolėlių 
vainiką nusipinsiu.

Kai užsidėsiu jį ant galvelės 
pas motinėlę bėgsiu,

per pievužėtę, žalią pevelę 
su vėjužėliu lėksiu.

Stebuklinga Dėžele
Vienai ūkininkei labai nesi

sekė šeimininkavimas, ir jos 
turtas kasmet mažėjo. Eina ji 
sykį didele giria pas seną at
siskyrėlį, apsako jam savo 
vargus ir klausia patarimo: 
”Nesikloja man, kaip reikia, 
namų ūkis. Bene žinotum, se
neli, pragumo, kuriuo galėčiau 
jį pagerinti?“

Atsiskyrėlis buvo linksmas 
senelis, prašė ją truputį pa
lūkėti, nuėjo į gretimąją ka
marėlę savo pirkelės ir, atne
šęs po valandėlės mažutę dė
želę su uždėtu antspaudu, ta
rė: ”Šitą dėželę per ištisus 
metus nešiok tris sykius dieną 
ir tris sykius naktį į virtuvę, 
lūšį, tvartus ir visus namų 
kampus, tai ūkis ims geriau 
klotis. Bet po metų vėl gra- 
žink man šitą dėželę.“

Gera moteriškė su dideliu 
įsitikėjimu nešiojo tą dėželę, 
kur buvo! liepta. Kai ateinan
čią dieną nuėjo ji į rūsį, ber
nas kaip tik buvo benorįs pa
slapčia išgabenti alaus alvę. 
Kai vėlai naktį įėjo į virtuvę 
rado mergas pyragaičius su 
kiaušiniais sau bekepančias. 
Atvykusi į tvartus, rado kar
ves gulinčias mėšluose, o ark
liams vietoj abraku padėta 
tik šieno ir senai, jau nevaly
ta. Ir taip kasdien ūkyje 
tekdavo atitaisyti koks nors 
blogumas ir tarnų apsileidi
mas.

Po metų nuėjo ji su dėželę 
pas atsiskyrėlį ir sako paten
kinta : ”Viskas klojasi geri
au. Palik man, tėve, šitą dėže
lę dar vieniems metams; joje 
yra tikra ūkio palaima!“

Nusišypsojo senelis ir tarė: 
”Dėželė tegu sau leika pas 
mane, bet palaimą, kuri ten 
yra paslėpta, gali sau pasiim-

NORI PASKANDINTI. Šis vaizdas ne iš Afrikos, bet iš Brookfield zoo 
(žvėryno), kur raudasi ir didelė beždžionių kolonija. Joms pataisytas ir laivelis, 
kuriuo karštą dieną gali paplaukioti po vandenį ir visokias funes išdarinėti.

Kanapės Daina
Pasėjau kanapę 
ant marių krantelio, 
ei vija kanapėlę 
ant marių krantelio.

Išdygo kanapė 
ant marių krantelio, 
ei vija kanapėlė 
ant marių krantelio.

Užaugo kanapė 
ant marių krantelio, 
ei vija kanapėlė 
ant marių krantelio.

Nuroviau kanapę 
nuo marių krantelio, 
ei vija kanapėlę 
nuo marių krantelio.

Išmyniau kanapę 
klevo mintuviuose, 
ei vija kanapėlę 
klevo mintuviuose.

Balto pluoštelyčio 
mezgiau kamanėles, 
ei vija pluoštelyčio 
mezgiau kamanėles.

Žirgą kamanojau,
Į mergelę jojau, 
ei vija komanojau, 
į mergelę jojau.

Motina ir Vaikai
Motina. Vai kur, vaikeli,

tas akmenėlis!, kurs po slenks- pabėrė juodu pupų rėtį. 
čio buvo? į Rinko, rinko — visas su

rinko, bet viena liko. Pradė
jo ji augti: augo — ligi lo
vos dugno priaugo.

— Seni, seni, piešk dugną! 
sako boba. Senis praplėšė.

Mt. Supuvo, mamyte! 
Motina. Aš sakiau, nes bū

davo1 šlapias ir šlapias.
Motina. Vai kur, vaikeliai, 

tas gaidelis raibasis?
Vaikai. A argonininku ta-1 Pupa augo, augo — ligi lu

bų priaugo,
— Seni, seni, piešk lubas! 

— Senis praplėšė.
Pupa vėl augo, augo — ligi 

stogo; priaugo.
— Seni, seni, piešk stogą! 

— Praplėšė .slėnis stogą.
Pupa augo, augo — ligi 

pat debesų priaugo.
Seni, seni, piešk debesis! — 

Praplėšė senis debesis.
Pupa, dar augo, augo, augo 

ir ligi dangaus priaugo.
Seni, seni, piešk dangų! —

po, mamyte!
Motina. Aš sakiau, nes 

būdavo gieda ir gieda; kaip 
tik užlėks ant laktos, gieda ir 
gieda.

Motina. Vai kur, vaikeliai, 
tas katinėlis, rainasis? 

t V akai. Zakristijonu tapo. 
i Motina. Aš sakiau, nes bū- 
įdavo poteriauja ir poteriau
ja; kaip tik padėsi žvakę, 
tuoj ir suėda.

Motina. Vai kur, vaikeliai, 
tas veršelis margasis?

Vaikai. Vežėju tapo, ma
tyte !

Motina. Aš sakiau, nes bū
davo bėga ir bėga; kaip tik 
išbėgs iš tvarto, tai bėga ir 
bėga.

Motina. Vai kur, vaikeliai,
ką ant kiemo! namotas šulinei i s,

buvo? i Patyrė apie tai kiti ir pa-1 saujelė branduolių,
pasirodė... baltas popierėlis, Į Vaikai.. Sudegė, mamyte! 'norėjo visi dangun lipti. j.r——

ant kurio; buvo šitoksai para- Motina. Aš .sakiau, nes bū-Į Kaip tik daug vienu kartu i ranką nusilaužė,
šas: ”Jei nori, kad viskas na- davė dega ir dega; kaip tik susikorė, pupa triokšt, nulū- 'prisitrenkė, o aš liežuvį pri-
muose tvarkoje būtų, turi pat- saulelė pakilusi užspindi, tai žo, visi žemėn teberiokšt, nu- Įsikandau, todėl apie pupą

ti Atidarė dėželę, ir kas gi

kas galvą

sai visur viską apžiūrėti“. dega ir dega. krito: kas koją nusisuko, kas daugiau ir pasakoti nebenoriu.

ONCLE WIGGILY’S TKICIK

PASAKA
Gyveno senig su boba.

Kas Bus, Močiute?
Kas bus, močiute, kas bus? 
kas bus, širdele, kas bus?

Įbėgo peliukė 
į margą skriniukę, 
oi, kas bus ?

Tas bus, dukrele, tas bus; 
tas bus, jaunoji, tas bus:

atneškie kačiukę, 
sugaus tą peliukę, 
oi, tas bus.

Kas bus, močiute, kas bus? 
kas bus, širdele, kas bus?

į juniko zuikelis 
į rūtų darželį, 
oi, kas bus?

Tas bus, dukrele, tas bus; 
tas bus, jaunoji, tas bus:

paleis i m k u r t e 1 i u s, 
sugausint ziukelį, 
oi, tas bus.

Motina: — Šiame maišely 
Praplėšė senis dangų, ir pu- yra riešutų, tai tu, Kazeli, pa
pu į dangų įaugo-. i sidalink siu sesute.

— Dabar lipkime, seni. dan-! ,, , □ ,
v._ ’ i l o valandėlės Kaziukas grį-gaus pažiūrėti, pas Dievą pa- v, ,.... L . *■ 1 zta pas motiną.

Motina: — Na, ar jau pa
sidalinai?

viešėti! — sako senė. iI
Įlipo juodu. Dievas juos 

pavaišino, dangų aprodė, gra- i 
žiai apdovanojo ir paleido i Kaziukas: Jai teko mal

šelis su kevalais, o man tik

LITTLE BUDDY By Bruce Stuart
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KLAIPĖDOS MIESTO SEI
MELIO RINKIMAI

Balandžio mėnesio pradžio
je baigėsi 1933 metais išrink
to Klaipėdos miesto seimelio 
terminas (kadencija). Įvai
rios grupės tuojau pradėjo 
ruoštis rinkiniams. Vokietinin. 
kai iš pradžių norėjo sudary
ti vienų rinkimų sųrašų, pana 
šiai, kaili ir per krašto seime
lio rinkimus. Tačiau kai ku
rios jų grupės atskilo ir su
darė savo atskirus sąrašus. 
Kinkini inė kova, nors šiemet 
nebuvo tokia aštri, kaip ank
ščiau, bet vis dėl to buvo ga
na sjnarkoka. Jau visas mė
nuo, kai Klaipėdos vokietinin 
kai — agentai lankė privačius 
namus ir agitavo palaikyti jų 
statomus kandidatus. Miesto 
tvoros ir kitos vietos buvo nu 
kabinėtos Įvairiais rinkimi
niais plakatais bei šūkiais. 
Pačių rinkimų dienų, jie įvai
riomis susisiekimo priemonė
mis prie urnų gabeno luošus, 
ligonis ir kitus negalinčius 
ateiti.

Klaipėdos krašto darbininkų 
ir amatninkų susivienijimo ir 
lietuvių darbininkų bloko.

Patys rinkimai įvyko gegu- 
jžės 25 dienų. Miesto seimeli 
turėjo teisės rinkti 27,235 rin 
kėjai, o rinkimuose dalyvavo 

; 23,515 žmonių, taigi 87 nuoš. 
Iš viso į Klaipėdos miesto sei 
mėli renkama 40 atstovų. Šį 

įkartų lietuviai laimėjo 2,170 
1 balsų daugiau, kaip per 1933 
metų rinkinius. Ir dėl to į 
miesto seimelį iš 40 prevedė 
savo 12 atstovi}. Ligi šiol lie
tuviai turėjo devynis atsto
vus, Tuo būdu, dabartiniame 
seimelyje lietuviai turės tri
mis atstovais daugiau.

Kartu su miesto seimelio

Lietuviai miesto seimelio 
rinkimuose taip pat gana gy
vai dalyvavo. Rinkimams bu
vo išstatyti trys lietuviški su
rašai — visuomenės sųjungos,

LIETUVIAI DAKTARAI"

Res. 6924 S. Talman Avė 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4843

DR. J. J, SIMONAITIS
2423 W. Marquetfe Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402________

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
U tara., Ketv. ir Pūtn. 10—9 vai.

3147 So. Halsted St., Chieago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadienio is ir Sekmadieninis

rinkimais, gegužės 25 dienų 
buvo rinkimai ir į miestų bei 
kaimų savivaldybes. Ir šiuose 
rinkimuose lietuviai laimėjo 
daugiau balsų, negu 1933 me
tais. Miestelių ir kaunu savi
valdybėse lietuviai dabar tu- 

i rėš keliolika atstovų daugiau.
Vokietininkų politikieriai 

dėl tokių miesto ir miestelių 
bei kaimų savivaldybių rinki
mų vaisių nusiminė. Žinoma, 
jiems yra ko nusiminti, nes, 
kiekvieni rinkimai artina vo
kietininkų viešpatavimo ir jų 
riebaus gyveninio galų. O po 
riebų metų, paprastai, ateina 
liesieji metai. Ankščiau vokie 
tininkai kai tik supykdavo su 
valdžios įstaigomis arba pa
darydavo kitus kokius nusi
kaltimus, tuojau sprukdavo į 
Vokietijų. Tačiau, pasirodo, 
kad Vokietijoje jiems nėra 

i tarpi gera, kaip ankščiau sva

jojo. štai, paskutiniuoju me- 
,tu iš Vokietijos ateina gana 
j liūdnų žinių apie ten pabėgu- 
j šių Klaipėdos vokietininkų 
politikierių likimų. Anais lai
kais Klaipėdoje buvo toks pa
garsėjęs Vokiečių agentas 
Juozapas Kraus. Jis amžinai 
siekdavo “aukštesnių” tiks- 
slų ir buvo pasiekęs net pre
kybos ir pramonės rūmų pir
mininko vietų. Susipykęs su 
saugumo organais, jis pabėgo 
į Vokietijų, bet ten tuojau bu 
vo suimtas ir uždarytas į kon 
centracijos stovyklų. Kitas 
politinis vertelga Joneleit Vo
kietijoje pateko į kalėjimų ir 
ten nusižudė. Buvęs Klaipė
dos miesto teatro direktorius 
Vokietijoje įkrito į tokių na- 

I cių nemalonę, kad buvo net 
kastruojamas, bet nabagas, 
neišlaikęs šios operacijos, mi
rė.

Kila klausimas, kodėl “tė 
vyne” taip, neprideramai at
silygina savo “kankiniams”? 
Tai yra dėl to, kad šitie visi 
politiniai vertelgos Klaipėdos 
krašte dirba tik už vokiškas 
markeš. Kai sugrįžta į Vo
kietijų? iš jų pareikalaujama 
atskaitomybės. Ir pasirodo, 
kad jie Klaipėdos vokietinin
kams siunčiamų, markių staru 
biasi sumas patys, pasisavina. 
Dėl to žinoma, patenka į ka
lėjimų arba kitokiais būdais 
atlieka bausmes. Juk visos 
valstybės taip elgėsi su poli
tiniais parsidavėliais, o ypač 
tos-, kurios naudojasi niekšų 
patarnavimais.

Ūkio Konjunktūra 
Lietuvoje

STATISTIKOS DUOMENYS 
RODO KONJUNKTŪROS 

PAGERĖJIMĄ

Lietuvos ūkiškojo kilimo 
eiga, kaip matyti iš Centrą-' 
linio Statistikos Biuro lygina
mųjų duomenų šiais metais 
padarė žymių pažangų.

Lietuvos išvežimas šiais 
metais yra apie 18 nuoš. di
desnis, negu praėjusiais me
tais. Nors įvežimas yra taip 
pat apie 13 nuoš. padidėjęs, 
tačiau pramonės gamyba ne 
tik nesumažėjo, bet dar yra 
padidėjusi. Iš to1 galima sprę
sti, kad ir bendras krašto su
vartojimas yra padidėjęs. Pra 
rnonės darbininkų skaičius 
šiais metais yra padidėjęs a- 
pie 12 nuoš. ir darbo dienų 
skaičius apie 11. nuoš. Varto
jimo pajėgumo padidėjimų 
taip pat rodo ir banknotų a- 
pyvartos padidėjimas. Mokė
jimų sunkumai paskutiniu 
laiku, taip pat žymiai suma
žėjo, kas matyti iš to, kad

protestuotų vekselių suma. su
mažėjo1 apie 35 nuoš., o var
žytinių skolų apie 6 nuoš., ly
ginant su praėjusių metų tuo 
pačiu laiku. Svarbu taip pat 
pažymėti kainų lygio norma- 
lėjimas. Nuo persilaužimo nio 
mento (praėjusių metų ru
dens) ligi šio laiko bendras 
kainų rodiklis jau yra pakilęs 
3 taškais. Pažymėtina, kad že
mės ūkio gaminių kainų rodi
klis per tų patį laikų yra pa
kilęs net 6 taškais, tuo tarpu

,kai pramonės kainų rodiklis rz 
1-2 t. yra kritęs.

Į Tuo būdu kainų žirklės pa

mažu susiglaudžia, ir tuo pa
čiu didina, ypač žemės ūkio 
gyventojų, perkamųjų galių.

Taigi, būdingesnieji mūsų 
ekonominio gyvenimo rodik
liai, palyginus juos su praė
jusių metų mėn. vidurkiais, 
rodo, kad krašto ekonominiai 
sunkumai mažėja. Tsb.

tuvos lakūnai, o 11, parašiutų 
dėka, mirties išvengė. Lakū- 

įnams laiduoti Kauno kapinė
se yra atskirus] skyrius. Da
bar Karo aviacijos vadovybė 

' iškėlė sumanymų. Kauno kapi 
'nėse žuvusiems karo lakūnams 
pastatyti bendrų .paminklų. 

• Paminklas bus didelis, archi
tektūrinis stiliaus. Aplink pa
minklų bus įrengta aikštė. 
Šiam tikslui jau yra surinkta 
apie 10,039 litų. Žuvusiems ka

r o lakūnams bendrų paminklų 
manoma pradėti statyti atei
nančiais metais;

j Svečiai “Drauge”

į ALKK Susivienijimo atsto- 
, vas, Povilas Kubilius iš Mas- 
,petli, N. Y., lydimas. Antano 
ĮStuko iš Chicagos vakar ap
lankė “Draugo” spaustuvę 
s ir knygynų. Labai buvo suį 
dominti spaustuvės įrengimu. 

- - ——

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRTCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą, akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO ASHLAND AVĖ. 
Phone Boūlevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak.
Tel. CANal 0523

Važiuokite j Lietuvą

EKSKURSIJOS
Ant Visą Laivy 
Greitas Patarnavimas

B. R. PIETKEWICZ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St. LAFayette 1083

ŽUVUSIEMS LIETUVOS 
LAKŪNAMS BUS STATO

MAS BENDRAS PA
MINKLAS

Nuo Lietuvos aviacijos įsi 
kūrimo ligi šiol žuvo 36 Lie

-1

BUICK
ir

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

806 K. 31st St. Tel. Victory 1690
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS

Bendradarbiai

“DRAUGO” METINIS

PIKNIKAS
Liepos-July 12d., 1936 m.

“VILNIAUS KALNELIUOSE” - SONSET PARK
135th ir Archer Avenue

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. CANal 0257

Res. PROspect o659

OR. P. Z. ZALATORIS
Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and. Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chieago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Ncdeliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėi. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į 1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė,
arti 47tli Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredo.j pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3 ; nuo 6 :.3O—8:30

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036'

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CBICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

vai- po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vab 
K&kara

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedeliomis nuo 10 iki 12 di»aa Ss=

Šitie ristinirikai ir jy draugai 
dalyvaus ‘Draugo’ pikniko spor
to programe.

•
Vytautas Bancevičius, drapiež- 

no dzūko sūnus, risis su juodžiy 

karalium Selassie.

Šiam naujam piknikų darže bus visokiausių pasilinksmini
mų, žaidimų, milžinų ristynės, stipruolių virvės trąukunas - 
skaniausi valgiai, gardūs gėrimai. Skambės lietuviškos dainos 
per ištisą dieną.

Šokiai pre LON L AB AN Orkestros. ’ ",

Visi kviečiami dalyvauti - Tikietus Ngy^te iš anksto. 

GEROS DOVANOS PRIE TIKIETŲ
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OKUP. LIETUVOJ UŽDARYTA VEIKI
MAS DAR 22 LIET. ŠV. KAZIMIERO 

DRAUGIJOS SKYRIŲ

Breslaujos apskrities Stora
sta uždarė liet. šv. Kazimie
ro draugijos Obuo'lykščiij sky
rių, Apro valsčiuje.

Lydos Storasta uždarė ank
sčiau sulaikytuosius tos drau
gijos skyrius: Didžiuose. Ku
žiuose, Butrimonyse, Kaniū
kuose, Jundziliškėje, Ščegli- 
kuose, Strelčiuose, Liubartuo
se -— Beniakainių valsčiuje; 
Cesliukiškė se, Didžia j ame
Naujasėdyje, Nevašiuose, Scil- 
gūnuose, Tumasonyse ir Ra- 
maškonyse — Verenavų vals
čiuje; Lapociškėse ir Padva- 
rėje — Žirmūnij valsčiuje.

Prieš keletui dienų pas mus 
buvo minėta apie tai, kad lie 
tuviškų skaityklų uždarinėji
mo tempas net peršoko per 
vagų, nes jau pradėta lietu
viškos skaityklos uždarinėti 
net ir ten, kur tų skaityklų 
iš viso nėra ir nebuvo, pav., 
Liubirtuose, Kaniūkuose. Vil
niaus Rytojus yra įdėjęs vie
nos iš tų skaityklų uždarymo' 
dokumentų, kur Lydos Storas
ta dėl nesamos skaityklos sa
vo uždarymo pamatavimų taip 
pareiškia: “Aukščiau nurody
tos skaityklos —- svetainės 
veikimas, kaip yra įrodyta, 
išeina, iš savo ribų ir taip pat

ramumui”. ' ;
Paskutiniuoju metu, tartum 

diriguojant kažkokiai rankai, 
lietuviškųjų organizacijų sky
rių uždarinėjimas Vilniaus 
krašte vyksta tarsi kokiomis

bangomis. Vienų antrų savai
tę uždarinėjamos lietuviškos 
skaityklos, kitų vėl savaitę 
šv. Kazimiero draugijos sky
riai, ir vėl iš naujo.

Paskutinėmis dienomis vėl 
uždaryta ir sulaikytas veiki
mas lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos 22-jų skyrių. Šven
čionių apskrities Storasta su
laikė tos draugijos dviejų sky 
rių veikimų: Rėkučių — Kal
tinėnų valse, ir Ožionių — 
Daugėliškio1 valsčiaus. Be to; 
uždarė anksčiau sulaikytuo
sius skyrius: Oškiniuose, Ka
zėnuose, šakališkėje ir Juod- 
lauky.

Kyla tad klausimas, kaip 
gali grėsti saugumui ir vie
šam ramumui toks daiktas, 
kurio iš viso nėra? Ir tokie 
“pavojai” buvo net trijose 
vietose: Didžiuose Kužiuose, 
Kaniūkuose ir Liubirtuose. 
Visos tos trys nesamos lietu
viškos mokyklos grėsė pavo
jui ir saugumui. O visa tai 
net įrodyta...

Šie faktai aiškiai kalba ir 
prieš bendrus visoms skaityk
loms metamus kaltinimus, o 
kartu ir jų uždarinėjimų. Juk, 
jei yra galima apkaltinti ne- 

dalykų, Jai „ki^»į^ai 
gali išrasti- kaltinimų visai 
nekaltoms esamoms lietuviš
koms skaitykloms ir jas pa
smerkti miriop!

Žemiausios rūšies žmonišku 
mas slysta iš po! kojų...

LETUVA IR SUOMIJA
Gegužės mėn. 24-20 dieno

mis Kaune lankėsi Suomijps 
užsienių reikalų ministeris 
Hackzelis. Tai buvo' atsaky
mas į Lietuvos užsienių reika 
lų ministerio lankymųsį Suo
mijoje, padaryta 1934 metais 
gruodžio mėnesį. Kaune mi- 
nisteris Hackzelis buvo priim
tas Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos ir turėjo 
pasitarimų su užsienių reika
lų ministeriu St. Lozoraičiu. 
Ministeris Hackzelis pagerbė 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir Vytauto Didžiojo muzie
jaus sodelyje ant Nežinomojo 
Kareivio kapo padėjo vaini
kų. Ministerio Lozoraičio lydi 
mas, svečias aplankė gražes-

Penkių Metų Mirties 
įSiukaktuvės

VLADISLOVAS
KILEVIČIA

Mirė Liepos G, 1931, sulau
kęs 21 metų amžiaus, gimė 
Chicagoj. Paliko liūdinčius tė
vą, Baltramiejų, 4 seseris: Pe
tronėlę Paskėy, Severą, Mo
destą ir Christiną, 4 brolius: 
Martiną, Stanislovą, Kazimie
rą ir Antaną ir gimines.

Liūdnoms sukaktuvėms su
ėjus užprašėme už velionio 
brangią sielą. Šv. Mišias, ku
rios įvyks Trečiadienį, Liepos 
8 d., 8 vai. ryte, Šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje. Taipgi 
tuo pačiu kartu bus laikomos 
Šv. Mišios už velionio motinos 
Petronėlės Kilevičie'nės sielą, 
kuri mirė Kovo 8 d., 1936 m. 
Į tas pamaldas širdingai kvie
čiame atsilankyti visus gimi
nes, draugus ir pažystefenus 
ir pasimelsti, kad gailestinga
sis Dievas a. a. Vladislovo' ir 
Petronėlės Kilevičių sielom su
teiktų amžinąją laimę.

Nuliūdusi Eilervitių šeimyna.

nes ir įdomesnes Kauno apy
linkes. Gegužės mėn. 26 d. va
kare ministeris Hackzelis iš 
Kauno išvyko atgal į Suomi
ją

Kalbėdamas įsu spaudos at
stovais, Suomijos užsienių rei 
kalų ministeris pareiškė, kad 
jo pasitarimai Kaune turi gry 
nai praktiškos reikšmės. Suo
mija norinti būti tiltu tarp 
Skandinavijos ir Baltijos val
stybių. Jeigu Baltijos santar
vės susijungimas dar labiau 
išsiplės ir jeigu visi klausi
mai, kurie tiesioginiai liečia 
Lietuvų, Latvijų ir Estijų, bus 
laimingai išspręsti, tada, ga
limas dalykas, kad ir Suomi
ja prisidėtų į Baltijos santar
vę. Dabar gi Suomija sveiki- 
ir remianti Baltijos santarvės 
norų gauti vietų Tautų sąjun
gos taryboje.

Suomijos užsienių reikalų 
ministerio atsilankymo Kaune 
proga, trumpai pažvelkime į 
Lietuvos ir Suomijos santy
kius, kurie laimingai vystosi. I
jau 18 metų.

Suomija yra taip pat Bal
tijos valtybė, gulinti pačioje 
Baltijos jūros šiaurėje. Ne
žiūrint to, kad Suomija yra^ 
tolimiausiasi Lietuvos šiaurės 
kaimynas, santykiai tarp Lie
tuvos ir Suomijos yra drau

gingi, geros valios vedami ir 
nuolatos plečiasi. Negalima 
užmiršti, kad suomiai, kaip 
mokslininkai tvirtina, kadai
se senovėje buvę artimiausi 
lietuvių kaimynai, ne,s. lietu
vių ir suomių tautos tada gre 
timai gyvenusios viena kitos. 
Tai liudija didelis vienodų žo 
džių kamienų panašumas, ku
ris pasitaiko lietuvių ir suo
mių kalbose. Tik vėliau liki
mas lėmė, kad abi tautos plo
to atžvilgiu viena nuo kitos 
nutolo, tačiau dvasios artumas 
išliko ligi šių dienų ir dabar 
laimingai stiprėja abiejų tau 
tų bendrai gerovei.

Tiek gegografiniu, tiek po
litiniu, tiek kultūriniu atžvil
giu Suomija yra daugiau ar
timesnė Skandinavų Valsty
bėms, bet tai nereiškia, kad 
Suomija abejingai žiūrėtų į 
kitų Baltijos valstybių: politi
nį plėtojimųsi. Vienų ryškų 
pavyzdį Čia reikia atsiminti. 
1922 metais Varšuvoje įvyko 
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir 
Suomijos, užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija, kuri pa 
ruošė sutartį, žinoma, Varšu
vos akordo vardu ir kuria bu
vo lyg ir suteikiamas Lenki
jai vyraujantis vaidmuo Įki
bai ty j e. Bet sveika suomių 
tautos politinė nuo voką grei
tai suprato klaidų ir “Varšu
vos akordas” sumių parlamen 
to . nebuvo patvirtintas. Dėl 
šio Suomijos1 nusistatymo 
‘ ‘ Varšuvos akordas ’ ’ paliko 
negyvai gimusiu kūdikių.

i 1034 metų. rugsėjo 12 d. su
sidarius trijuliai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sųjungai- 
S'uomija prie šios vienybės Ii 
gi šiol dar neprisidėjo, tačiau 
ji atydžiai seka. kiekvienų šios 
santarvės politinį žingsnį ir 
jos tolimesnį plėtojimųsį. Ži
noma, būtų labai pageidauti
na, kad ir Suomija prie Bal
tijos santarvės prasidėtų. Ta 
da jau Baltijos, santarvė būtų 
pilna. Galimas dalykas, kad, 
kaip pažymėjo ir ministeris 
Hackzelis, netrukus tai gali

Kultūriniai ir ūkiški Lietu
vos ir Suomijos santykiai 
taip pat ganų gražiai vystosi. 
Tiesa, tarp abiejų kraštų ne-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS A
UDEIKIS

TĖVAS
REPyblsc 8340

t

A. <$> A
ANTANAS

WALINCHIUS
Mirė liepos 4, 1936 m., 6:30 
vai. vakare, sulaukęs 71 metų' 
amžiaus.

Kilo iš Kauno Red., Rasei
nių Apskr., šiauklių parap. ir 
Šiauklių kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 me
tu.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Apaloniją, sūnų Juoza
pą, marčią Oną Valančienę ir 
dukterį Eileen,, o Lietuvoje 
brolį Joną, seserį Veroniką 
Valančaitę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 9 326 Phi
llips Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
liepos 7 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų bus atlydėtas į Šv. Juo
zapo parap. bažnyčią, ' South 
Chicagoje, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Mar

ti ir Vailcai.
Laidotuvių direktoriai Juo

zapas Eudeikis ir tėvas.
Tel. REPublic 8340.

išaugo platūs ūkiški santykiai 
bet tai yra dėl to, kad abu 
kraštai yra žemės ūkio kraš
tai ir dėl to savo ūkiškų ga
minių vienas, į kitų negali 
daugiau įvežti. Abiejų kraštų 
jaunimas, ypač einantis aukš
tuosius mokslus, ja,u seniai 
bendradarbiauja ir kuria bū
simus stiprius ateities gyve
nimo pagrindus.

PANEVĖŽYjE SUDEGĖ 
DIDŽIAUSIAS LIETUVO-

" JE MALŪNAS

PANEVĖŽYS Birželio

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Halitosis (bad breath) quickly yields 
to (.isterine, safe antisepfre and 

deodorant
.tCither because of stomach disturbances, feod 
fermentation, or the wearing of falše teeth, old 
people freąuenitly ha ve halitosis (bad breath). 
No wonder ©thers consider them a nuisance.

Būt now Science has found that the regular 
tise of Listerine will oftett overcome offensivė 
mouth odors due to the fermentation of tiny 
bits of food on mouth, teeth, or dental plato 
surfaces.

This safe antiseptic and quick deodorant 
works quichiy. It cleanses mouth, teeth, and 
gum surfaces. Halts fermentation and putre 
faction, a major cause of odors, and then 
counteractš the odors themselvės.

Try using Listerine every two of three day3. 
See how much more wholesome it leaves your 
mouth. How it šweetens your breath. Lambert 
Pharmacai Co., St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis mth LISTERINE

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

YARds 1741-1742

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNEE — PEUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda UŽ 
žemiausias kainas, kurias galima ji 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
šy kainas su kilę kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūšy kainos ma
žesnės. i i

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT WORKS
3958 W. lllth St., prie 0rawford Avė. BEVeriy 0005

(Skersai Šv. Kazimiero Kapinių) 
šis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti

dviejų biznių. MRS. ANNA BITTIN
......... ........... ........................... ..... ........................................................................ ■.......... ■ i , r ,■ ''

tA.
STANISLAVA
GIPUŽIENĖ

(po tėvais Kviečaitė)

mirė liepos 5, 1936, 1:45 vai. 
ryte, sulaukus 55 metų amž.

Kilo iš Lietuvos, Telšių Ap
skr., Navarėnų miestelio?

Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincentą, 3 seseris: Emi
liją ir švogerį Kachinskus ir 
šeimyną, Modestą iš Boston, 
Mass., ir Sop'hią ir švogerį 
Nausėdą ir šenoiyną, o Lietu
voje: seserį Aleksandrą, 2
brolius Bronislovą ,ir Leoną.

Velionė prigulėjo prie Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. Pa
nelės Marijos Draugijos.

Kūnas pašarvotas 3011 West 
40th Piace.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, liepos 8, jš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nuiydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Laidotuvių direktorius J. Liu- 

levičius. Tel. LAFayette 3572.

m. Panevėžyje dar dėl neiš
aiškintų pinežasčitj didžiausia 
me Lietuvoje Goldino malū
ne kilo gaisras. Ugnis sunaiki 
no. visas malūno) mašinas, mil
tus ir grūdus. Pats malūno 
trobesys beveik visas sudegė.

MAKES YOU LOSE 
UNHEALTHY FAT

A young woman of Norwich, Conn., 
writes: “I lošt 16 lbs. with my flrst 
bottle of Kruschen. Being on night 
duty it was hard to sleep days būt now 
since I am taking Kruschen I sleep 
plenty, eat as usual and Iose fat, too.”

To take. off fat—take one half tea- 
spoonful of Kruschen Salts in a glass 
of hot water in the morning before 
breakfast—one bottle that lasts 4 
weeks costs būt little—get it at any 
drugstore in America. If- this first 
bottle fails to convince you this is the 
SAFE and HARMLESS way to lose 
fat—your money gladly returned.

Don’t accept anything būt Kruschen 
lf you want to reduce safely.

I*

* ©t "L iNV* .1

My husband .. , 
my daughters . . . 

my friėnds . . . everybody 
marvelsl They say I look half my age. 
They flatter me, of coorse, būt they 
don’t realize it's the changė in my 
hair that has made the change in 
me. When my hair was grey I looked 
old . .. older than my years. Now, 
thanks to Clairol my faded, grey- 
streaked hair has been restored to 
ils own color . . . natūrai - looking 
and shining with lovely lusfer.'

You, too, can erose the years from 
your hair. In one quick treatment 
Clairol shampoos, reconditiOns and 
tints your hair to youthful beauty. 
Ask your beautician. Or wfite for 
FREE booklet, FREE advice on care 
of hair and FREE beauty onalysis.

Mot, witk ęėmmon, old- 
fashioned hair dyes būt...

. . . with

CIMHM

Beverly King, Clairol, Ine.
132 We.f 46»h SI., New York, N. Y.
Send FREE booklet, advice and analyiis.

Name-

Addrect—— 

City—— State—

My

Teodoras Czesna
mirė liepos 3 d., l!)3<i m., 3:30 vai. po piet, sulaukęs 26 metų 
ajnžiaus.

Gimė Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime tėvų Antanų, motinų Agotą, ,po tė
vais Agpinaitė, seserį Leokadiją, švogerį Petrų Dargį, 2 anūkes: 
Merilyn ir JEviyn Dargis, gimines, draugus Amerikoje ir Lietu
voje.

liūnas pašarvotas 4501 South Paulina St.
Laidotuvės įvyks Antradienį, liepos 7 d., iš namų 8:00 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamados už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus-ges ir pažysta
mus-mas dalyvauti šiose laidotu vėso.

Nuliūdę Tėvai, Sesuo, švogeris, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J. Zįolp. Tel. BOUlevard 5203.

Gaisrų gesino Panevėžio ir 
apylinkės ugniagesių koman
dos. Gaisras padarė apie 100, 
000 litų nuostolių. Malūno 
trobesys ir mašinos buvo ap

draustos vienoje Lietuvos ap 
I draudimo draugijoje.

JERUZALĖ, liepos1 4. — 
Arabų vadai vra pasiryžę ves 

Iti atkaklių kovų su britais iki 
! Anglija atsisakys nuo Pales
tinos valdymo.

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasiliuosuo- 
ja. NUGA-TONE veikmė į širdį iš
šaukia didesnę energiją jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
Uos ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi- 
ukrinkite ši-o toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
lerį. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap- 
tiekoriai.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 50c.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnainių ------ 0------
Didžiausia paminklų dirbtuvė Uhicagoj------ O------

Suvirš 50 metų prityrimo 
------ o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WEŠTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮj

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Q M Q|(||||^C 718 West hsth Street 1
U. IVI. UilUKIUO Phone MONroe 3377 !

I. J. 2o In 1646 West 46th Street
IP Phone BOUlevard 5203

Ezerski P If QllHIIO 19734 S. Michigan Avė,
J II UUIIIIO Tel. PULlman 5703

Ladiaw 
i. F. Eu

IP7 IK QIII10I 2314 West 23rd Place lIlZ. II OUIIul Phone Canal 2515

ifflnil/iA 4605-07 So. Hermitage Avė.UKIKIV Phone YARds 1741—1742UVIIUU Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.O A 1 aaI«aiina-> 42'44 E. 108th Streetb. L Laemcz Mtasi27°

1. Linle Lf|AH|(k 4092 Archer Avė.
VlulllO Phone LAFayette 3572

S. P. K 3319 Lituanica Avė, 4tj ,
lULullVu Phone YARds 1138

A Lituanica Avė.
Ha ITIUvUlčnly Phone BOUlevard 4139

A. Petįf||P 1410 So. 49th Ct., Cicero
lllv Phone CICero 2109

1 C DodlIKIC1 6^8 West 18th StreetJ. i . BldllLlIlO Phone CANal 6174
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LRKSA. JUBILIEJINIO SEIMO PUOŠNUSIS BANKIETAS

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj jubiliejinio seimo iškilmingojo' bankieto, Įvykusio liepos 1 d., Morrison viešbutyje dalyviai. Prie garbės stalo sėdi prez. 
L. Šimutis, sekr. J. B. Šaliūnas; Chicagos miesto majoras Edward Kelly, pral. M. Krušas, pra.1. J. Miliauskas; Lietuvos svečiai: kan. F. Kemėšis, dr. J. Lei- 
monas, kun. prof. Ražaitis, V. Uždavinys ir kun. Žvirblis; kandidatas Į Chicagos miesto teisėjus adv. Jonas Zuris, buvęs centro dvasios vadas kun. J. Kasakai- 
tis, seimo pirm. A. Aleksis, sekr. M. Zujus, buvę LRKSA. prezidentai — P. Muliolis ir A. Sutkus, bank. J. Brenza, seimo rengimo komisijos pirm. J. Mickeliūnas. 
Prie kitų stalų sėdi virš šimto seimo atstovų ir virš kelių šimtų rinktinės Chicagos lietuvių publikos. Atvaizde matyti Šv. Kazimiero Akademijos orkestrą ir šo
kikės. Bankietas buvo toks iškilmingas ir' savo programa ir dalyviais, kokių Amerikos lietuvių istorijoj nedaug tėra buvę.

Dabar j “Draugo” 
Pikniką

Praleidę visus kitus pikni
kus ir išvažiavimus, rengki- 
mės į “Draugo” vasarinį pi
knikų, kurs įvyks Sunset pa-

NUO $20.00 IKI $50.00 
NUOLAIDOS

DIDELIS SUTAUPYMAS

JsiiiilE

Elektrikin iai Ref rigerato- 
riai 4 pėdų didumo

Elektrikiniai Refrigerato- 
.. riai 5 pėdų didumo

*89.00
Elektrikiniai Refrigerato- 

riai 7-9 pėdu po
*125.00

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
Skalbiamos mašinos po

*33.50
Taipgi pilnas pasirinkimas, 
geriausiu Refrigeratorių:

GENERAL ELECTRIC, 
KELVINATOR, 
AVESTINGITOUSE, 
CROSLEY.

Kainos nuo-
*104.50

ir up

3417 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 4705

rke ateinantį sekmadienį, lie
pos 12 d.

Pikniko rėmėjai darbuojasi 
visose kolonijose. Visuomenės 
prašome jų pastangas parem
ti.

500 Mate Perstatymą

OMAHA, NEBRASKA. — 
Birželio 21 d. Sioux City, Ia., 
jaunimas rodė1 Omaboje labai 
gražų perstatymų. Perstaty
mas buvo trumpas bet labai 
gražus, Vardu ‘ ‘ Karalaitė ’ ’. 
Lošėjai puikiai mokėjo1 savo 
roles ir labai nudavė, kad 
kiekvienam atsilankusiųjų ne 
paprastai patikoL

Oras pasitaikė gražus. Daug 
žmonių buvo pamatyti persta
tymo. Paskui buvoi šokiai, į 
kuriuos dar1 daugiau žmonių 
suėjo; galima, tvirtinti, jog 
buvo susirinkę virš penkių ši
mtų žmonių.

Labai smagu laikraščiuose 
pranešti, kad šios dvi toli- 
miausios į vakarus lietuvių ko 
lonijos gražiai susigyvena. 
Viena kolonija karts nuo kar
to organizuotai pas kitų atsi
lanko ir šio arba. kito dalyko 
pamokina. Tas yra geras da
lykas jaunimui. Mat, lavina
si mūsų kalboje kai mokina
si teatro- ir taip įgauna dau
giau lietuviškos dvasios.

Pasirengę Atstatyti 
Bažnyčių

Dėl nedaugelio1 parapijom} 
ir dėl didelės skolos užtrauk
tos miokykflųi staįtant, mūsų 
bažnyčiai nieko nebuvo- daro
ma, kad jų apsaugojus ir pa
laikius ilgiau'. Būdama medi
nė ir netvirta gi atsirado blo
game. padėjime ir dabar rei- 
kalaute reikalauja skubios 
priežiūros. Pusmetiniame su
sirinkime parapijonys nutarė 
būtinai apstatyt bažnyčių mū
ru, dėti visus naujus, langus 
ir uždėti naujų stogų. Visas 
šis darbas kainuos netoli še 
šių arba septynių tūkstančių

dolerių. Buvo nutarta pradė
ti darbų, kai bus nors pusė 
pinigų. Girdėjau klebonų aiš
kinant, kad tam darbui iki 
šiol yra tik du tūkstančiai do
lerių.

Išdirbo 45 metus

Kazimieras Šimkus išdirbo 
vienoje dirbtuvėje prie vieno 
darbo pas Swift kompanijų. 
45 metus. Kai tik atvažiavo 
iš Lietuvos 1891 metais pra
dėjo tų darbų. Dabar kompa
nija. atleido jį nuo darbo, la
bai puikiai aprašo laikraš
čiuose jo ištvermę ir paskyrė 
jam pensijų iki gyvos gaivos.

Šimkus turi labai gražų ti
kį už miesto ir mano dar tiek 
metų ūkininkauti, kiek yra. 
išdirbęs dirbtuvėje. Gali bū
ti. Jis yra stiprus, gražus žmo 
gus. Niekas nenorėtų ir tikė
ti, kad jis yra. jau išdirbęs 
tiek metų. Hgiau.sk} metų Ka
zimierui ! Vietinis

Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d.,
1 1936, Simano Daukanto' FederaI Savings and Loan As

sociation of Chicago, vėl perbalsavo 4% dividendų ant
visų taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo. Liepos pirmo (July 
ls't).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pini-gu-si yra Simano Daukanto FederaI Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens 
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federail Savings 
and Loan Insurance Corporation, AVasbington, D. C.

Simano Daiulklanto FederaI Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi- labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 Weist Cermak Road, skersai Metropolitan 
Bank.

Simano Daukanto FederaI Savings and Loan Asso- 
eiation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor- 
gičių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskolos daro
mos, nuo 5 iki 15 metų'.

Namų savininkai reikalaujantieji morgieių visados 
kreipkitės į

tEDERAL Savings
Ei AND LOAN ASSOCIATION 

U OF CHICAGO

2202 W. Cermak Road
BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

-’85’ — 5 Sedan, Radio kaip nauiaa <?4’ „L Sedan’ tobulas, garant. .......................................................... *
S4, — 5 Sedan. puikiai išrodo ...............L".......................

nAnTr\ 5 Sedan- gerai bėgantis ................. ’ ’ ’ .........................
— 5 Town Sedan ...............

PAniute ~ K5 mToWn Sedan- geram ‘ stovį,'''. į.'
CADILLAC 29, — 5 Town Sedan .............................
CHEVROLET ’31, — 2 Door Sedan, gerai bėga .................
CHEVROLET ’30, — 5 Sedan, gražus mažas karas ........
DODGE ’34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys ............................. "L
FORD ’30, — 2 Coupe, gerai bėgantis ............................. .. ...........
ESSEX '30, 5 Sedan. geroj tvarkoj...................... ......................................
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga ..............................................
LA SALLE '30. — 5 Sedan, geroj tvarkoj ...................
LA SALLE '30, — 7 Sedan ............ ............................................. ................
KRAHAM '29. 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas ...........................
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas ........................... ........................
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy ........................................................
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy ........................ ..........................
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas .....................................
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas ................................
OLDS 6 '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga ................................
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas ......................
PACKARD '34, B Sedan, labai puikus garant ...................................
PACKARD '30, B Club Sedan, trunk, geram stovy.......... .. ..................
PONTIAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy ........................................................
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas .........................................
PIERCE '33, 7 Sedan, labai puikus ............................................................
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl................. ............................

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakando karo. Balansą galite Išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojantį G. M. A. C. planą.

Svečiai ir Viešnios

ALRK. Susivienijimo Sei
mo proga “Draugų” aplankė 
daugybė svečių ir viešnių. 
Tarp žymesnių svečių buvo: 
gerb. kan. dr. t Fabijonas Ke
mėšis, kun. J. Švagždys, kun. 
Pr. Juras, V. Uždavinys, 
“Garso” red. M’. ZuHiū's, ‘“A- 
merikos” red. K. Vilniškis, 
Susivienijimo- ižd. V. Kviet- 
kauskas su žmona, p-nia Ieva 
Seniūnienė iš Duryea, Pa,, p. 
Matusevičius iš Scranton, Pa, 
Svečiai vargonininkai, su sa
vo vietiniais draugais vargo
nininkais atsilankę ‘Draugo’ 
redakcijos kambary laikė- po
sėdį ir pasidalino patyrimais 
iš savo darbuotės ir apie tai, 
kokios dainos, kokios gies
mės, kokie veikalai,, kokios 
pramogos geriausia patinka. 
Tame posėdyje dalyvavo sve
čiai: Juozas Stulgaitis su sū
num Pranciškum iš Wilkes 
Barre, Pa.; P. J. Karašaus- 
kas iš Plymouth, Pa., A. S'ta- 
nšauskas iš Newark, N. J.; J. 
J. Šaučiūnas iš Kingsto-n,Pa. 
Iš vietinii} vargonininkų daly

%

vavo kompozitorius p. A. Po
cius, p. Gaubis, p. Mondeika 
ir p. Brazaitis.

Prie šių vargonininkų dis
kusijų prisidėjo ir p. Leonar
das šimutis, “Draugo'” re
daktorius.

Visose kolonijose teko pa
tirti, kad kur tik lietuvių 
chorams ar dainininkams pri
siėjo dalyvauti programe
svetimtaučių tarpę, tai visur 
užimponuoti' sekdavosi tiek 
grynai lietuviškomis daino
mis ir lietuviškomis melodi
jomis. Taipgi visų patirta, 
kad lietuvi!} jaunimas taipgi 
susižavi lietuviškomis daino
mis,' ■

UŽEIKITE PAS LTETTTVT

PETER’S BUFFET
Prieš Highway Teatrų 

Tavern Pale Alus Stiklais.
Sandvičiai ir Chile. 

PETER KAZWELL. Sav. 
6334 So. Western Avė.

Tek Prospeet 5086 Chicago, HL

EMIL DENEMARK INC,
Autorizuoti Pardavėjai

BUICK - CADILLAC - LA Sfll l F
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpurdavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karų.

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfoi*d 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PenedSlio, Seredos Ir PStnyčios

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St,
Telefonas REPublic 8600

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 
Telephone: REPublic 9723

State 46 90 Prospeet 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
6322 So; Westem Avė.,

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

785.
1085.
1085.

185.
305,
185.
125.
225.
185.
445.
145.
145.
675.
275.
125.

75.
275.
485.

1175.
485.
885.
445.
875.

1095.
295.
475.
445.

1075.
475.

MIRĖ CZESNŲ SŪNUS

Teodoras Czesna, 26 m. am
žiaus, sūnus gerai žinomų 
T'own of Lake biznierių Czes- 
nų, 4501 So. Paulina, pasimi
rė penktadienio popiet. Apie 
laidotuves bus pranešta vė
liau.

PRIEŠINASI DIRIŽABLIO 
SKRIDIMUI

LONDONAS, liepos 5. — 
Anglija reiškia priešingumo, 
kad vokiečių dirižablis Hin- 
denburg skristų Anglijos pra
monės centrų padangėmis.

PARDAVIMUI TAVERNA

PARDAVIMUI trerai išdirbta taver
na. 2301 So. Western Avė.

RENDON KAMBARIAI

RENDON 3 kambariai. Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai i- 
taisyta. Kreipkitės: 6542 So. Tal- 
man Avė.

PARDUODAMA KAURAI

PARDUODAMA 3 puikus American 
Oriental kaurai. Puikus paternai ir 
spalvos. Labai pigiai — po $15.00. 
Kreipkitės: 6147 So. Mozart St.

PAIEŠKOJIMAS
Ona Bendikienė, gyvenanti Kre

tingoje. Akmenės gatvė. 25 nr.. ieš
ko savo sunans JUOZO BENDTKO, 
kurs prieš aštuonis metus gvveno 
264 Penn St., Brooklvn, New York.

REIKALINGI DARBININKAI ’

į RETKALTNCT darbininkai nrie ūkio.
Tuojau reikalingas patvres darbinin
kas. kuris įpratęs arkliais dirbti. 
Atsišaukite i “DRAUGO” ofisą, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

REIKALAUJAMA prityrusio matro
sų užvalkalų siuvėjo (tiek sewer). ' 
Turi mokėti kaip vartotus matrosus 
pataisyti. RHEIN BROS., 6011 So. 
State St.

PARDUODAMA GROSERNĖ IR 
BUČERNĖ

PARDUODAMA grosemė ir bueer- 
nė. Geroj vietoj. Biznis gerai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai, nes 
savininkas važiuoja j Lietuvą.. 
Kreipkitės: 2349 Šo. Oakley Avė.

REAL ESTATE 
South Side

PASTATYSIME IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ. LOTŲ ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINIŲ. 3 blokai nuo 
stoties, mokyklų ir bažnyčių. 31 
minutės iki vidurmiesčio. Kol lotų 
bus — po $150. — $1.00 įmokėti ir 
$1.00 i savaitę. Kreipkitės telefo
nu RANdolph 1879. -•

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Real Estate

PARDAVIMUI 4 kambarių medinis 
cottage, arba mainysiu ant ūkės 
netoli nuo Chicagos. Kreipkitės: 
1520 So. 48th Court. Cicero, III. ..
PARDUOSIU 4 flatų kampinį, mū
rinį namą arba mainysiu -dėl biz
niavo- namo. Kreipkitės į A. Bir- 
chas, 5700 So. May St., apie 3 va
landą popiet kasdien.
PARDlJf)DU mano šešes prapertes: 
lotus, namus ir duonos kepimo biz
nį. Kainas aš pats nenustaitau: a- 
tiduosiu pirkėjui už tikrai teisingą 
vertės pasiūlijimą. Prapertes randa
si mieste -i— keturiose dalyse: 1) 
trys lotai su biznio vietomis ir gy
venamais namais randasi 28-toje gat-: 
vėje ir So. Emerald Avė., vienas 
blokas j rytus nuo Halsted St.; 2) 
gyvenamas namas — 3726 So. Wal- 
lace St., mūro namas: 2 flatai po 
4 kambarius ir medinis namas, už
pakalyje, 2 aukštai, 6 rūmai: 3) 
4355 So. California Avė., prie 44 
gatvės, Brighton Parke, mūro na
mas: 2 flatai po 6 kambarius, lotas 
36 pėdų pločio, cementuotas beis- 
menias. pečiais šildomas: ir 4) mū
rinis: 5 ir 6 kambarių flatai. boi
lerio šildomi, cementuotas beismen- 
tas. 2 karų medinis garadžius — ran
dasi po antrašu 2912 W. Lexington 
St., tarp Sacramento Blvd. ir Eran- 
cisco Avė., du blokai i pietus nuo 
Harrison St. Parduodu visus ant 
kart arba pavieniui. Taipgi parduo
du ir bizni — duonkepyklą. Par
davimo priežastis: esu našlys ir se
nas — 67 m. amžiaus — noriu pa
silsėti, nes duonkepio biznyje esu 
29 metus.

Dėl informacijų apie virš minėtas 
prapertes kreipkitės j LOUIS GO- 
TOŪTT, 2803 Emerald Avė., Chl- 
cago, Illinois.

PARDUODAMA ŪKIS
PARDUODAMA 80 akerių ūkis 

sų gyvuliais ir visais įrankiais. 60 
akerių dirbamos ir 20 akerių miško. 
Pigiai. Gera vieta — taip kaip mū
sų tėvynėj — Lietuvoj. Kad geriau 
ištirti šios ūkės stovį, pirkėjas ga
li atvažiuoti vakaeijoms.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės į Walter Butkus, Comell, Mi
chigan.


