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SANTARVĖS VALSTYBES SMERKIA 
VOKIETIJA SU REZOLIUCIJA

Tas daroma atsargiai, kad 
“neįreidus” germanų tautos!

LENKIJA PASISAKĖ, KAD JI NEBAL
SUOS UŽ REZOLIUCIJĄ
 

ŽENEVA, bal. 16. — Len- ŽENEVA, bal. 16. — Pran 
kijos užs. reikalu ministeris elizijos užs. reikalų ministe- 

' Perk šiandien vakare užpro-; ris Lavalis šiandien T. Sų- 
testavo prieš rezoliucijų, ku- jungos tarybos susirinkime 
riaja smerkiama Vokietija už pasakė trumpa kalba, su
jos nesiskaitymą su taikos pažindamas dalyvius su Pran 
sutartimi. elizijos pozicija, ir trijų val-

-»«• ,, , . stvbių — Anglijos, Prancūzi-1-Min. Peck sake, kad jo vv- i ■ 1 .. . .
. . u. jos ir Italijos, vardu patiekėriausvbe neranda kaltes \ o- 4 4 . . |

. .. . , - rezoliucijų, kuria,ja denunci-kietijoje ir įtaria santarvės 4‘ .. v .
, , , , , . i juojama A okietija uz jos sa-1valstybes, ar kartais jos ne- 4 J .

... , , varanki atsiginklavimų, pa-!dirba kokio vdiugingo darbo,: T . .
. .. . , • . neigiant Versalio taikos su-jei spirtmai stumia Lenki jų

ir Vokietija prisidėti prie rv . i
4- • t i i* * Rezoliucijoje pažvmėta, kadtimo Lokarno pakto. 44 1

T. Sųjungos taryba smer-
Danijos atstovas praneša, kia np vokiečių tauta, bet 

kad jis atsiklausius savo vy- Vokietijos sutarčių laužymo 
riausybės dėl šios rezoliuci- nUsistatvmų.
.jos prieš \ oldetijų. j Daug kas mano, kad san- j

Ispanijos atstovas nori pa- larV(>s valstybės tuo bildu 
daryti priedų rezoliucijai.

VOKIETIJA NEIŠDUODA 
PAGROBTO ŽURNALISTO

ITALIJOS DIKTATORIUS YRA LAKŪNAS

Italijos premjeras Vlussolini yra valstybės oro pa
jėgi) vyriausias pilotas (lakūnas). .Jis dažnai skraido 
vienu vienas.

BERLYNAS, bal. 16. — 
Vokietijos vyriausybė pra- i 
nešė Šveicarijai, kad reichas 
neišduos pagrobtojo iš Švei
carijos priešnacinio žumalis-

S*S-1 p“ «“iio
GAVĖNIOS PROGRAMASAUGAI

LONDONAS, bal. 16. _• I Šiandien Įvyksta paskutinė •“Draugo" radijo Gavėnios 
’ Anglijos vyriausybė paskcllė, ,/.,‘ogra,,,ai“ AŠiaiHlit n taip pat gerb. kum prof. .1. Yaitkevi- 
kad ji sudaro specialų depar
tamentą Anglijos salų šilu

čius pasakys paskutinę Gavėnios kalba.
Vokaline dalį išpildys Sasnausko A yru Glion dvigubas

kvartetas. Giedos Įvairias giesmes, pritaikip'as Didžiajai 
gai. Šiam departamentui bus , Savaitei,
pavesta imtis priemonių, kad Neužmirškite ketvirtų valandų popiet pasukti savo ra- 
Anglijų apsaugojus nuo puo- 'lijo imt stoties \YEDC, 12111 kil.. ir pasiklausyti šios radi- 
limo iš oro įvykus karui. -i0 Programos.

bus dar ir gyventojus išla- AfMEiTAj PASTOVAUS
vi,,,i-kQ jie “,ri ,h"vti " REGISTRAVIMOSI BILIUSkus puolimui iš oro. Gyven
tojai turės įsitaisyti požemi
nes bombomis nepramušamas 
patalpas, taip pat ir kaukes, 

Į nuo nuodingųjų dujų apsi
saugojimui.

GAL REIKĖS IMPORTUO
TI KVIEČIU

KPRINGEIELD, III., bal. 
16. — Legislatūros žemesnie
ji rūmai šiandien palaidojo 
kitų bilių — piliečių pasto
vaus registravimosi. Balsuo
jant šio biliaus reikalu negau 
ta atstovų reikalingo skai
čiaus balsų ir tuo būdu bilius 
"padžiautas.”

SURASTI VALKATOS 
KELLY TEISMO 

REKORDAI

siekia dvilypio tikslo: kad pa i PASIŲSTA DAUGIAU POLICI-
tenkinus Prancūziją ir viešai -_______________
nubarus Vokietijų. Pažymi,! JOS Į DANCIGO KORIDORIŲ
kad tas bus atsiekta. “

i Kiti nurodo, kad Stresą GDANSKAS, bal. 16. (
konferencija nieko naudinga! LenkiJ0S vyriausybė pasiuntė,

, neatsiekė, kad pašaukus Vokie dail«iai1 policijos j Dancigo1
I tijų tvarkom Visus žvgius koiidoiių, kad ten sulaikius

Vokietijų, sukoneveikė Įlenkus nuo riau?i’i PrieS vo’ 
kiečius.

Kelias dienas lenkai puolė 
vokiečius ir to rezultate vie

lines
'Anglija, kuri nusistatė niekui 
būdu nebausti germanų dėl:

Be.tho.do Jaeob, Kadangi; - vokiety, nukauta, i. ke-

i kiasi iš to skelbiamo tarybo-1 
ii

vyriausybė nieko bendra ne
turi su tuo pagrobimu.

liolika sunkiai sužeista. Dau-

Cooko apskrities kriminali
nio teismo klerko ofiso rū
siuose pagaliau rasti mirusio 
turtingo valkatos Thomas 
Kelly kriininališki rekordai, 
kurių ilgų laika buvo ieško
ma.

Ryšium su šio valkatos pa
liktais turtais — apie 150,-Šiam biliui atkakliai prie

žemės ūkio departamentas pa abiejų partijų politikie (xx) dol., septyni asmenys
informuotas, kad dulkių ir r’ab kadangi norėta panaikin visi lietuviai, laukia sau by- 

' smėlio sūkuriai padarė taip kas metai vykdomus prieš jos, kurį iškelta prieš juos 
rinkinius piliečių registravi- už tariamąjį sankalbį. 
mus, kuriems daug pinigų iŠ- Rasti rekordai rodo, kad 

stybių plotuose, kad yra bai- leidžiama. A ietoje to norėta 1903 metais teismas pripaži- 
mės, kad gal šiemet reikės miestuose ir miesteliuose is- no -jį kaltu žmogžudyste ir 
importuoti kviečių. į ^igti registravimosi biurus. nubaudė kalėti 14 metų. Pri-

Pereitais metais sausra iŠ- 'Tuose biuruose piliečių įsire- pažintas kaltu už kokio tai 
naikino derlius tuose plotuo-' ^stravin,a^ l,atii l,astl,vlls- Tully nušovimų vienam saliu--
se, o šiemet, štai, kita nelai- Klins v"‘nos V1?" ne, AV. ATadison gat. .Jis pu

tos nusikeltų gyventi kiton, imtas Jolieto kalėjiinan 1903 
jo pareiga l utų tik apie tai nL Jiirž. mėnesį ir iŠ ten pa- 
painlonnuoti biurų. leistas 1911. m., rugsėjo mė-

-------------------nesį.
Be to, rastas rekordas, kad 

1895 metais jis buvo teismo

AYASHINGTON, bal. 16.

milžiniškus nuostolius ber
iliams vakarų vidurinių val-

PLANUOJA DIDELĘ DAR
BU PROGRAMĄ CHlCAGAI mė. O prieš tai krašto vyriau

- ---------- sybė buvo apribavusi javą au
Chicagos aldermonų tary- ginimų, kad tuo būdu padidi- 

bos nepaprastam susirinkime nūs kainas žemės ūkio pro- 
majoras Kelly pranešė, kad duktains.
jis planuoja miestui didelę ----------- —-----

NORI ATGAIVINTI PIRKI
MO MOKESČIŲ BILIŲ nubaustas 6 minesius kalėti 

už vagiliavimų.
Kada 1903 m. jis buvo pa-

LIETUVOS MAJORAS BAI-
gauti iki 700 milijonų dolerių 
paskolos.

Krašto vyriausvbė turi vie-l KAUNAS.

GĖ AUTOGIRU MOKYKLĄje “smerkimo” ir toliau! «iau kaiP 100 vokiškų par- 
Podraug paskelbta, kad Ja-i stumia pirmyn savo ginklavi-! duotuvhl lanCT išdaužyta. Bū 

eob bus traukiamas tieson už i ni()Sį programų vo dan^°mos ir vokiečių re-Į
Beminei javinio rezoliucija ! z*dencijos. i šiesiems darbams skirtų 4 bi- laika i Anglija Lietuvos Ae-1 inonkb kad P'*1 bgislatuios asistentas ad\.

! i,luotą. Tačiau dar nėra ži-' Tūkstančiai lenk.) dalyva-! dol. fond,. Sia fondas 1 rn • Klūbo pasiųstas ats. mjr. /'*"»*>! »tK»ivinus pirkim,, .no „ter pranešė ........ to kalėjimo
kaip ji ims priimta, ivn riaušėse priės ~ vokiečius į,lls paskirstytas visam kra- t.arolis inanešė iau baigės di,linini'1 h.liij.

štui.

” va I s t y bė s i šd a v i n i ų.' ’ 
Šveicarijos vyriausybė

eipsis ITaagos teisman.
kr-

noina,

Chicago majoro Kelly kar
štai patariamas gubernato- imtas i Jolieto kalėjimų, tuo- 

I’rieš kurį r’us lD'rneris imasi visų prie metinio valstybės prokuroro
J. K. Neivco-

KARALIUS VISUR 
KARALIUS

kas už ją balsuos, kas įai' Veiherovo mieste. Tas pat į-
pnešinsis. A'akar jau buvo ' v.vk« ir kituose miesteliuose, 
pranešta, kad Danija, Lenki
ja ir gal dar kitos kelios val- 
stybės stovės Vokietijos pu- 

Šveicarija, sėje ir, rasi, visiškai atsisa- | 
i kys balsuoti už A’okietijos

LAUSANNE, 
bal. D». — .laimutis Siamo 
ralius Ananda Alabidok, kurs kaltinimų. Ir jei taryboje ne

ORO MANEVRAI RYTO 
PRŪSIJOJ '

KARALIAUČIUS, Rytų

pranese jau
Tad iš kur čia galima anglų autogirų skraidymo mo 

laukti, kad vienam Chicago kyklų. Garolis mokyklos kur- gubernatorius jau pateikė le- 
! būtų skirta keli šimtai mili- sų jau seniau išėjo, bet mo- gislatūrai valstyliės išlaidų 
j jonų dol. kyklos vedėjas ats. mjr. Ga- >ųmatų, kad tuo keliu įtiki-

Majoras be kitko žada kiek rolio neleido iš mokyklos, ne- ims atstovus, kad valstybei 
vienam bedarbiui Chicagoj į skraidžius audringu oru. yra reikalingi nauji fondai, o 
rasti darbų ir ragino čika- Prieš kelias dienas tokio oro šiuos galima
giškius legislatūros atstovus, susilaukė. Buvo audra, smar- daryti

Žiniomis iš Springfieldo,

autoritetams, kad tas jaunas 
kalinys — Kelly, yra narko
tikų vartotojas.

ATĖNUOSE TEISIAMA 
258 SUKILĖLIAI

uigviausia su-
pad i d i 11 u s mokesčių

lanko čia vienų mokyklų, kai- bus sutartino sprendimo, Vo- Prūsija, bal. 16. — Nacių vy-> kad jie, grįžę Springfieldan, kiai lijo. Garolis pakilo ir naštų vargšams. Jau šiandien
po karalius atleistas nuo me- J ietija tuo naudosis.
tinių kvotimų ir be šių jam j Anglija randa, kad vienaip, oro nianievrus Rytų Prūsijoj ’ mokesčių biliaus pravedimų
pripažintas “diplomas,” s'i ar kitaip bausti Vokietiją y- gegužės mėn. 5 iki 11 d. Ka-, ---------------------
kuriuo jis turi teisę įstoti Į ra pavojinga Europos taikai, ro lakūnai naktimis iš oro į
bile kurių kolegijų Šveicari- O šiandien reikalinga dau-' “atakuos” miestus, o prieš 

ginusia dirbti, kad tik palai- lėktuvus bus išbandoma nau-

riausybė planuoja surengti 'dirbtų už didesnių pardavimo skraidė, instruktoriaus lelefo- dviejų nuošimčių pirkimo me

MOKOSI LIETUVIŲ 
KALBOS

į nu nurodomas, apie valandų kesčių našta vos atkeliama, o, 
laiko. D'lją nuošimčių bus toli sun-į

Ats. mjr. Garolis gavo mo- ]<esiiė.
kyklos baigimo diplomą ir Gubernatorius yra pasiry-

— šiomis dienomis grįžo į Lie- Jįęs “prastumti” šį Liliu per
Po karinome- tuvų. Netrukus ties Kaunu legislatūrų. Ar tas jam pa-

P.E-
Pažymėta, kad karalius kius taikų, kad tik pašalinus ja vokiečių artilerija, 

“brilijantiškai” daro pažan- kad ir menkiausių karo pa- --------------------
gų moksle, tad ir kvotimai vojų. 
.jam nereikalingi. iVisiems ki
tiems mokiniams tačiau yra 
privalomi.

MENO BRANGENYBIŲ 
APSAUGAI

KAINAS.
nės teismo sprendimo valsty- ■ pamatysime skraidanti Angli- vyks, parodys artimiausios 
bės išdavikų byloji*, suimtas joje nupirktų keistų lėktuvų- dienos. Majoras Kelly įgrau- 
vienas rengto sukilimo vadų, autogirų. <leiio Cooko apskrities demo-

ATENAT, Graikija, bal. 16.
■— Karo teismas teisia 258 
sukilėlius jūrininkus. Iš kal
tinamųjų yra tik 122 su ad
mirolu Roussen. Kiti yra pa
sislėpę, arba pasprukę kur į 
užsienį. Tarp įiabėgusiųjų y- 
ra du admirolai.

Adm. Roussen tvirtina, kad 
jis nestabdė sukilimo, kad 
tuo būdu išvengus kraujo 
praliejimo.

4 SUŽEISTI GAISRE
AVARTTTNGTON, bal. 16.

Zasas, tuojau kalėjime papra —-----------------
šė duoti jam šv. Kaštų lietu- VENGRIJOS SPAUDOS AT-

---------------- — Gaisras ištiko dviejų auk- J Abiejų Amerikos žemynų res- J viu kalboj. Jis norįs mokytis
POST DAR BANDYS SIEK- štų gyvenamus namus, 458 publikų atstovai vakar pasi- lietuviškai ir pasidėjęs šalę

TI SKRIDIMO GREIČIO
---------- j menys,

LAFAYETTE, Ind., bal. svs.
16. — Lakūnas AViley Post---------------------
pareiškia, ka<l jis dar kartų į dviragos ir apskrities poli- 
bandysiųs skristi stratosfera, cija sulaiko automobilininkus, 
kad atsiekus didžiausių skri- kurie neturi 1935 m. “Inis- 
dimo greitį. nių.”

No. Green gat. Sužeisti 4 as- 
jų tarpe 1 ugniage-

STOVAS LIETUVAI
KAUNAS. — Vengrų tele

gramų agentūra savo atstovurašė sutartį Baltuose Rūmuo- lietuviško šv. Kašto vokiškų 
se, kad karo metu kiekn ga- tekstų galėsiąs ir be mokyto- Lietuvai paskyrė ligšiolinį at 
įima apsaugojus įvairaus A- jo mokytis. Be to, Zasas, pra stovų Rygoje R. Kiauše. Jis 
merikos meno ir mokslo brau šė Kauno sunkiųjų darbų ka- daliai* atstovaus vengrų tele- 
genybcs. Įėjimo administraciją, kad jį gramų agentūrai visose trijo-

Žemės ūkio sekretorius pa- pasodintų vienoje kameroje, se Baltijos valstybėse su nuo- 
sirašė U. S. vardu. Prez. Roo su baronu von der Roppu, bu latine gyvenama vieta Rygo- 
seveltas aukština sutartį. ! rusiu Zaso adjutantu. je.

kratus atstovus legislatūroje, 
kad jie būtų drausmingi ir 
klausytų gubernatoriaus nu
rodymų.

PRIGĖRĖ 15 ASMENŲ

O’Mara Fumiture Manu- 
facturing Co. fabrike, 2141 
AV. Austin avė., Įvyko sprogi
mas ir gaisras. Apie 31X) dar
bininkų išdūmė gatvėn. Vei- 
kiai užgesintas gaisras.
i----------------------------------------- -

BOGOTA, Kolombija, bal. ORAS 
Ki. — Laivas su 80 asmeni
mis apvirto Magdalena upėjeĮ CHICAGO IK APYLIN- 
arti Barranquilla. Prigėrė 15 KĖS. — Šiandien iš dalies 
asmenų. debesuota ir šilčiau.

X
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DIENOS KLAUSIMAI
aasno am.

LENKAI ATKANDO DANTIS

Pernai metais Europos tarptautinėj poli
tikoj įvyko beveik netikėtas dalykas, kuris 
daug kų iiustebino. Tūo netikėtu dalyku bu* 
Vo Vdfeiečių lettkų susiartinimas. Prancūzai, 
tiek daug rėmę lenkus, pasijuto lyg ir ap
vilti. Jie tikėjosi išauginti stiprių Lenkijų, 
kad reikale tutėti sau talkininkų kitoje Vo
kietijos pusėje. Bet lenkai, gavę “geresnių” 
pasiūlymų iš Vokietijos nacių, atsisuko nuo 
savo geradarių prancūzų iv sudarė specialias 
sutartis su vokiečiais.

Nors politikai stebėjosi tokiu lenkų žy
giu, tačiau jautė, kad vokiečių lenkų sutar
tis, sudalyta nenuoširdžiai, ilgai negalės tę- 
sėtl. Neteiks laukti nė dešimties metų ligi 
jos ištrinto. Mat, tas susitarimas įvyko im- 
peHalistiniais sumetimais vadovaujantis. Vo
kiečiai nori vykinti savo obalsį: “Drang nach 
Osten”, o lenkai varosi prie to, kad susida
ryti platesnį sau kelių į Pabaltijo jūrų. Len
kai sutiko vokiečius “praleisti” Rusijos link, 
Vokiečiai pažadėjo netrukdyti savo naujiems 
efcntarvihinkams veržtis į vakartis, į Pabal- 
tę. Bet nepraėjo nė metų, kai lenkai pradeda 
•jattetis esu prigauti.

Pasirodė, kad Vokietijos nacių imperia
lizmui negali prilygti nė lenkų groboniška 
politika. Naciai sulaužė Versalio sutartį, ku
rių pasirašė pačios didžteusiosios, laimėju
sios karų, valstybės, tai kų jiems reiškia su
laužyt: sUsitarimų su lenkais. Ir dėl to tuoj, 
kaip tik vokiečiai pasiryžo pradėti viešai 
ginkluotis ir pasisakė siekia visų karo metu 
prafastų teritorijų, neišskiriant nė vadina
mojo “lenkų koridoriaus”, lenkui suprato, 
Kad susidėjo su didesniais imperialistais už 
save. Tuoj prasidėjo lenkų riaušės Vokietijos 
pasieh'ais. Dancigo miesto buvusiais rinki
mais naciai taip akyplėšiškai varė kampani
jų, kad lenkai nežinojo nė kų apie tai besa
kyti.

Dabar jau iš visko matyti, kad tie “nuo
širdūs*' dviejų imperializmu prisisiurbusių 
tautų santykiai ne tik vėsta, bet ir irti pra
deda. Spaudos agentūrų pranešimais, šiomis 
dienomis lenkų riaušės tiek padidėjo, kad 
vienas vokietys užmušta, daug suže’sta. To
kie įvykiai ne tik pernai sudarytųjų sutartį 
apardys, bet ir prie rimtesnio vokiečių lenkų 
konflikto gali privesti.

Taigi, lenkai, savo “gudria” politika, 
sudarant specialų sutartį su naciais, pradeda 
atkusti dantis.

HsAŪLIO LIETUVIŲ KONGftBSAS

čia nedarbas, bet ir ten ne pyragai. Lie 
tuva mūsų ekonominės būklės nesutvar
kys. Taip lyg išeina, kad medžiaginiu 
atžvilgiu ne mes, iš Lietuvos, tik ji iš 
mūs tikisi kų gauti”.
Šį “Darbininko” pastaba, be abejojimo, 

yra teisinga. Lietuva dar nėr taip ekonomi
niai stipri, kada ji galėtų mūsų tautinį ju

Naujų Įvykių Akivaizdoj
Alės visi, kūnu ir dvasia su- ka 

sirišę su savo seuųja sostine, 
turime gerai daboti vykstan- 
Č'us aplink mus įvykius, gerai 
juos suprasti ir panaudoti juos

dėjimų šiame krašte finansiniai paiemti. lo įsay0 didiesiems tikslams. Štai, 
ir nelaukiame. Iš kitos pusės amerikiečiai, :luaslj akyse Europoje įvyko 
kaip praeity taip ir ateity, galės Lietuvą pa- naujų daiykų> sudarančių joje 
remti. Bet kongresų šaukti nei dėl vieno nei visaį nauj{i padgjiiną Ligi 
dėl kito neapsimokėtų. Keikiu kų nois didės- -į0Į daageiį0 buvo manoma ir
ni°. tikima, kad dabartinė Euro-

“Darb.” dar vienų svarbų klausinių iŠ
kelia:

“Natūraliai mums katalikams daugiau

pos žemėlapis su visomis savo 
ginčijamomis ir neginčijamo
mis sienomis ilgam paliks ir

liesas savo “privatinėse 
kelionėse” artinosi į įtakin- 
gesnius prancūzų veikėjus ir 
įtik.nėjo juos, kad Vokietija 
amžiniems laikams sutinkanti 
ramiai laikytis vakaruose, jei 
Vokietijai bus leista “pasistū
mėti į rytus”. Kitas Hitlerio 
patikimas vyras Ribentropas, 
ta pačia kryptimi darbavos: 
Londone, ieškodamas asmenų, 
kurie sutiktų patarpinihkauti 
“sutaikinti” vokiečius su pra
ncūzais “pasistūmėjimo į ry-

šia rūpi tikybinė padėtis Lietuvoje. Ar kad bendromis taikingai nusi- tus” pagrinde, maina s už vo 
negalime jų taip sunonnuoti) kad nebūti) teikusiųjų valstybių jėgomis i kiečių nusileidimų anglams ir
nusiskundimų, jog tikėjimo laisvė nepil- pavyks sudaryti bendras fro- 
nai ten funkci jonuoja ? Kodėl? Juk kon- ntas tokiai taikos būklei iš- 
stitucija jų garantuoja. Kol tas pašinas laikyti.
esti Lietuvos kūne, ar galime mes užgir- i Staigus ir visai netikėtas vi 
ti viskų be išskirties, kų dabar daro Lie- suot’nosios karo prievolės įve- 
tuvos vyriausybė? Organizuotas mūsų djjnag Vokįetijoj Šiomis dieno-

prancūzams (už “amžinų tai
kų”) vakaruose. Geringas ruo 
šė palankių dirvų ta prasme 
Lenkijoj. Sunku spręsti, bent 
tuo tarpu, kiek pavyko tiems 
naciu vadams pasiekti savo

dalyvavimas Kongrese būtų kaip tiktai į inįs įr viešas jos apsiginklavi-! t'kslų vakaruose, bet iš ank-
užgyriniu esamos tvarkos. Tai, patys su
prantate, kaip gi mes galime dalyvauti, 
jei mums nebus duodama atitinkama re
prezentacija ir galimybė atvirai tarti sa
vo žodį?”
Visus čia pakeltus klausimus reikės iš

aiškinti pinu, negu pradėsime svarstyti apie 
dalyvavimų kongrese. Tai bus patogu pada 
ryti, nes pas mus lankosi tas žmogus, kuris 
dovi to kongreso šaukimo komiteto prieša
kyje. Mūsų organizacijų valdybos į tai turė
tų atkreipti rimto dėmesio.

mas visai anų Europos “tai-! 
kos linijų” pakeičia. Dabar 
Europa stovi t;es klausimu: 
griežtai pasipriešinti Vokieti
jos apsiginklavimui ir tuojau 
eiti į karų, ar leisti jai, galu
tinai sulaužius sutartis, gink
luotis ir vėliau eiti į karų, tik

sto sušvelninti dirvų galimie
ms protestams prieš visuoti
nosios karo prievolės įvedimų 
jiems kiek dėlto pavyko, spre-

pulti pirmiausia “draugiškų” 
Lenkijų, jei tai tikriau vestų 
į jų laimėjimus. O koridorius 
yru pirmutinė ir rimta kliū
tis visam vokiečių žygiui į ry
tus. Vokiečių vadai, žinoma, 
supranta, kad jie jokių “žy 
gių į rytus” negalį sėkminga 
padaryti) kol užpakalyje jie 
turės lenkų koridorių. Tai rei
kštų visų jų kraštų ir-karo jė
gų likimų padaryti priklauso
mų Lenkijos. Todėl, ar šiaip 
ar taip, nacionalsocalistmė 
Vokietija norės vykdyti savo 
žygi i rytu.1-, o be susirėmimo 
su Lenkija negalės apseiti. Ve
ltui Varšuvos politikai tikė
tųsi kaip nors “pakreipti” 
nuo Lenkijos sus’.militarizavu- 
sios Vokietijos pavojų. Tai 
jiems niekuomet nepavyks, ir 
juo jie ilgiau ir lamau skir
sis nuo kitų rytų Europos ša 
lių, juo Lenkijos likimas bus 
liidnesnis. Senos Lenkijos nuo 
dėmės elgesiuose su kaimy-

ANGLIJOS POLITIKA

Šv. Petro ir Povilo parap. kle- 
nais, kaip Vilniaus pagrobi- j bonas West puuniaile> ;ian.

labai daug prisi-ldjen minį savo vardo dienų.

Ta proga jį sveikiname, palin
kėdami sveikatos ir ilgo am- 
ž'aus.

mas ir kt.
dėjo privesti prie šio padėji 

ndžiant iš to, jog palyginamai nl° susidarymo Europos ry-
menkai ir tyžiai protestuoja 
vakarai prieš Vokietijos apsi
ginklavimų. Nacių vadai savo

tuose.
Šiaip ar taip, mes ir 

kaimynai gyvename dabar
mūsij 1

ri ne ir.s dienas. Buvome trijj^.;
daug baisesnį, ’ negu artimas, (deklaracijoje dėl visuotinosios n,®8U tautoms valandų. Į bažnyčiose ir šiaip jau Kauna 
dabartinis, kol Vokietija nėra karo prievolės įstatyino išlei- Dabai reikia padalyti iš įnū- apvaikščiojom. Kaunu matom 
dar visiškai pasiruošusi. Iš dimo ir vėliau savo pareiški- Sl*1 Pusi>s visa, kad mūsų tau

(viso ko matyti, kad šiandien įųuose spaudai pasiskubino į- 
Europoje beveik niekas nėra tikinti visus, kad jie tų prie- 
pasiryžęs visu griežtumu pro-į volę įveda ir apsiginkluoja

Kaip vakar trumpai rašėme, Stresą kon
ferencija buvo labai svarbus Įvykis tarptau
tinėje politikoje. Ji bent kai kuriam laikui 

! pašalino karo pavojų Europoje. Bet jau šian- 
I dieh darosi aišku, kad prie dabar susidėju- 
i šių. aplinkybių tomis priemonėmis, kokios y- 
ra vartojamos, sunku bus per ilgesnį laikų 
palaikyti taikų.

Stresą konferencijon susirinkusios val
stybės pirmoje vietoje, žinoma) rūpinosi su
rasti būdų, kad sulaikyti Vokietijų nuo įsi
galėjimo. Tačiau nieko kito nesugalvojo, kaip 
tik leisti valstybėms ginkluotis. Taip pat 
Ųrancūzija ir Italija siekė įtraukti Angliju 
į tų trijų valstybių karo sutartį, tačiau anglų 
atstovas griežtai pasisakė prieš tokių sutar
tį, sukeldamas pasaulyje dar Vieną • galvo
sūkį. Vadinas, Anglija nenori griežtai išeiti 
prieš Vokietijų. Ji nori vaidinti tarpininkės 
vaidmenį ir groti pirmutinę smuikų Europos 
politiniame gyvenime. Tuo būdu Vokietija 
turės daugiau drųso.< vykinti savo imperia
listinius ržsimojinnts. Kokios to pasekmės, 
nesunku bus įspėti.

testuoti prieš savavalį Vokie
tijos apsiginklavimų įr tuojau 
eiti į karų. Visi sutartinai lai
ko karų dabar labai blogu dai
ktu. Bet nemažiau blogas dai
ktas yra ir leidimas Vokieti
jai laikyti dideles nuolatines 
karo jėgas ir nepal’aujamai 
ginkluotis ir ruoštis naujam 
susirėmimui.

Staigus vokiečių “nacių” 
veiksniai kaimyninėse šalyse, 
staigus Vokietijos išėjimas iš 
Tautų Sujungus, staigus ir 
šiurpus pereitų metų tariamo
jo pučo likvidavimas ir stai-

tik dėl to, kad ir SSSR gink
luojantis! Aišku, Vokietija sa
vo nauju žygiu galutinai krei
piasi į rytus, tai yra tiesiai į 
tų pusę, kurioj Lietuva stovi 
pirmutinė. Rytų Prūsuose ir 
išilgai visos savo vakarų sie
nos ji kasa ir betonuoja pože
mius — slėptuves, lėktuvų sto
tis, stato dujų ir šovinių dirt- 
1 uves, gabena sprogstamųjų 
medžiagų ir tobulina kelius, 
kad galėtų valandomis kilnoti 
savo kariuomenę šimtus kilo
metrų karo fronte.

Ta ruoša eina ne tik

ta išeitų kuo labiau sveika ir 
stipri iš tų didelių pavojų, ku
rie jai gresia. Tani turi būti 
sunaudotos visos mūsų jėgos. 
Tikri keliai ir būdai turi bū-'

prieSlagus visuotinosios karo prievn- Lietuvų, ta ruoša eina prieš;
lės įvedimas priešingai Vokie
tijos pasirašytosios Versalio

Pabaltijo šalis, Sovietus ii'

kartų,
kiek

ir. Dievuliau upirmi.
mano, kiek čia grožybių esa
ma. Kai atėjom į Laisvės Alė
jų, tai mums atlodė, kad dan 
gui esama. Iš kur, rodos, žmo
nės ir pinigų gavo tiri; gro-

KATALIKAI IR VEIKIMAS

Kiekv’enas susipratęs katalikas šiandien 
žino, kad jau nebeužtenka tik iš vardo pasi-

pačių Lenkijų; prieš Lenkijų 
sutarties nuostatams visus ga-1 gal būti net daugiausia, nes 
Ii įtikinti, kad Vokietija šiais' juk ji labiausiai stovi skersai 
savo žygiais nejuokauja; Jei- kelio vokiečių žygiui į rytus, 
gu šis jos žygis pereis jai ge- Lenkijos - Vokietijos draugia- 
rUoju ir ji liks “lygiai su ki- kuinas čia reikšmės neturi. Bn 
tais apsiginklavusi tauta”, Igarija, Serbija ir Graikija 
kaip ji nori, tai ji, kaip ir.]gi2 metais buvo sųjunginin- 
prieškai'inė Vokietija, niekuo- kai ne tik sutartimi, bet it 
met nepasvyruos pasiremti sa- bendrais veiksmais karo lauke 
vo karo jėga ir pasiruošimu' prieš turkus, o vienų graž ų 
kariu savo visokius reikalavi-

ti surasti dabar, negaišuojant.1 žybių pristatyt. Rodos, fui 
Mes, vevesai, gyvenų ir kvė- įpirštu paspausk, čia 1000 litų

puojų Vilniaus likimu ir idėja, keikia.
veikiame priešakinėse savo ! — O iš kur senutės tiek gra- 
tautos reikalų eilėse. Su visa žiu dainų išmokot?

— Iš mažens, ponuli. Šienų 
grėbdamos, rugius kuldanios 
dainuodavome sau, ir niekas 
mūsų nežinojo. Tiesa, prieš 
karų vienas toks ruskis ponas 
r.tvaži įlodavo, liepdavo mums 
dainuot ir susikabinęs su mu
mis vaikščiodavo. Bet užtai 
dvaro šeimininkės panelės pei 
dienų mokėdavo tik 20 kapei
kų ir neduodavo valgyti. Mes 
valgydavoni savo maistų. Ir 
kada nuo “paktininko” nusi
pirkdavom varškės, tai tos 
panelės sakydavo “oi kaip jūs 
gerai valgot”.

— Na, kas dar Kaune pati
ko

— Svarbiausia, 
visi ponai geri. 
vienas ponas bedainuojant ap
siverkė. () kada mes važiavom

eilėse.
mūsų krašto visuomene esame 
pasiryžę pakelti didžiausias 
aukas, kad netik apgintume 
savo valstybės ir tautos liki
mų, bet ir pasiektume galuti
nų didįjį savo tikslų. Dabar 
gyvenimo ratas vėl ima labai 
greitai suktis ir jis gali grei
čiau mus atvesti į mūsų tiks- 

negu mes manome, jeigu 
mokėsime tinkamai verstis nau 

i jose tarptautinėse kombinaci
jose.

Gedimino Bokštas “M. V.”

JUSIOS LIETUVOS 
DAMININKĖS

kad Kaune 
Ministerijoj

Kadangi dabar mūsų kolbnjas lanko p. 
lt. Skipitis, Draugijos LŽeicnių Lietuviams 
Remti pirmininkas, ir kadangi DULK šaukia 
viso [»as*aulio lietuvių kongresų, dėl to ta.* 
klausiaus pasidarė labai aktualus. “Darbi
ninkas** sako, kad tie tikslai, kuriais kon
gresas yra šaukiamas, yra gražūs, tačiau:

“Kalbant, atvirai, mes vienais patrijoti- 
niais šūkiais nepasitenkinsime. Reikalui 
esant, mes patys galime ne tik tuos šū
kius iškelti, bet ir paremti juos doleriais, 
kaip lai esami padarę Lietuvos nepri- 
klai sohivIm's išgavimo metu. liet reikia, 
kad tie Sūkiui nebūtų koki tuščiavidu
riai valdžios darbams aplodismentai”. 
Aišku, kad vien t'k tam kongresą šaukti

neapsimokėtų. Reikia kų nors kohkretesnio 
sugalvoti.

“Metas jiiū būtų širthA dalyke utvirai
pofriMtkyti. Vargiai i k.: beieškosime n: e-»
džiaginės pugalboa ii Lietuvos. Tiesa,

mus paremti .savo santykiuo- 
likti kataliku. Visos šių dienų gyvenimo nri-jse su kitomis valstybėmis. O
linkybės jį verste verčia dirbti ir daug dir -(tas laikys kitas valstybes Įte-Imus prieš savo vakarykštę sų 
bti. Kristaus mokslo įkūnijimas gyvame žmo-i mptaine padėjime, vers jas vis jungininke Austrijų. Kad Le- 
hių gyvenime yra ne vien kunigų pareiga, j labiau ir labiau ginkluotis, kol.
bet visų katalikų. Dr. 1). Jasaitis savo laiku pagaliau, negalima brs toliau

išlaikyti tempimo ir turės kil
ti naujas didelis tautų susire-

P-ries kuri laikų Lietuvos ...... ,. . . .. ., i* • ,. ......... Is namų, visi juokėsi, pasako-jdienų visu smarkumu susikibo įSvietųno mmistenlos zinioie-’- , , . L, ,. ... ..... . ! .. . , . , !j<b bud Kaune mus išjuoks.^tarp savęs. Italija didžiajame santi tautos melodiioms rink- T> • i .•1 . . . l3. • •• i , , .Pasirodo, netiesa, ponuli, nebarė taip pat pradėjo veiks- ;ti komisija, berods, pv kan,

2.” yra teisihgai pareiškęs:
“Mūsų gyvybės klausimus, tlidžiausius 
iiždav’n; -' yra, kad krikščionybė* nepa- mimus Eurojioje. 
liktų vien Evangelijoj, nors ir į aukso! prieš tokį naujų padėjimų 
apdarus įrištoj, bet kad ji gyventų ir Europoje mes stovime šian- 
tviksėtų nors ir vargingiausio, bet gyvo jr tikriausia stovėsime rv 
žmogaus širdyje. Mes, ateitininkai) ne-Įioj. Lietuva dabar Europoje 
galime sutikti, kad idėjos, kurias mes įgyja ypatingų vietų. Ji, gali- 
išpažįstaine ir kurios turi formuoti gv-jnia sakyti, dabar pirmojoje 
va žmonių gyvenimų, būtų i?d retu tos iš visokių Eurojios “ugrtių” li- 
gyvenimo, atitolintos nuo gyvų žmonių, nijoje. Juk “nuc/ai” dabar 

nori žūt būt p«*rskelti Euiojh)pagerbiatnos tik siauruose, uždaruose fa
savo tikslams j dvi dalis. Po

Sabaliauskų ir kitus sužinoję, 
kad B'ržų apskrity yra tokiu 
senučių dainininkių, kurios vfi 
Ii padainuoti dar iki šiol te
žinomų dainų, raudų ir sutar

tos

nkija turi draug'škmno sutar- 
(tį su Vokietija 10-čiaį metų. 
dar nieko nereiškiu. Žinoma)
vokiečių naciai labai notėtų(tlnių. Tad šiomis dienomis 
kad Lenkija leistų ramiai ap-!garsiosios senutės buvo pa- 
si.ddilti pirma su Lietuva, Pa-įkviestos j Kaimų švietimo mi- 
baltijo kraštais, SSSR, nes pa- uisterijon ir ten sakytos ko 
skili jiems visai lengva būtų misijos priežiūroj į tam tikri?

i tiesa. Kaip gražiai mus priė
mė, vaišino. Duok Dieve, svei
katos ir kan. Sabaliauskui. 
Kai jis mažas buvo. — 
koja Nušlaitienė,
davau... Tr štai, n<seniui atva- 
iziuoja kan. Sabaliauskas ir 
^klausia kaip gyvena ta mote 
.riškė, kuri man į kaili duoda-

, ]>asu- 
aš jį lup-

Minose ir tik (mtogiuis momentais”.
Lietuviui kutalikai lūkėtų į šį klausimų žinomo balsavimo Sūri: jų va- 

įsigilinti. Pas mus dar stoka to supratimo, i dai paskellu*, kad Vokietijai 
kad visų katalikų parčigū via stoti į Popie
žiaus raginamų Katalikų Akėjų. Mes vis dar 
b beminimu, kad katalikybe rūpintis tepriva- 

I lo lik vieni kunigai ir kad patys kunigai tu- 
į ii pasitenkinti bažnytin ę apeigų atlikimu.

vakaruose dabar nelikę dau
giau ginčytinų klausimų ir 
kad dabar esųs atviras keli?.' 
Vokietijai susiprasti su Pran- 
ėūžija. Hitlerio dešinioji ran-

apsidirbti ir sil pačia Lenki- 
ju. Bet lx:nkija šito negalį ne
suprasti. Jau yra vis daugiau 
žymių, kad vokiečių - lenkų 
draugiškumas, kinį neseniai 
taip šildė Bekus su Aembeku, 
žymiai atvėso ir toliau vėsia. 
Dancigo lenkti kelia aštrius 
skundus priiš vokiečius. Var
šuvos spauda vis dažniau pri
simena, kad istorinis ir tradi
cinis lenkų priešas yik' Vokie
tija. Nacių vadų lanksti sąži
nė nė kiek nesutrukdytų jiems

|Vo. Prisipažinau, jis man 10 
(litų davė ir padėkojo. Sako, 
(jei ne tu, gal aš ir kunigu nc- 
,bū čiau buvęs...

prietaisų Įdainavo 43 raudu, 
giesmių, sutartinių ir dainų 
melodijas. Dainavo Viktorija
Našlaitienė 81 m. amžiuus, ?'•-i D'isimena senutės paliokų 
nmsi Girdiškių dvare, Magdė “’iietiežus”, rusų priespaudą, 
SibTskienė 72 m. amžiaus, gy. ° ypHt«n«rni sunkiuosius oku- 
vnnanti Kupelišky, Veronika Jlaikius. Tačiau, kaip 
Meškelienė, gyven. Giršlainiuo sulaukė gana senyvo
se, Uršulė Šimanskienė G7 m ia,”^*uus ” darpuikiaidainuo- 
gyv. Ibje pačioje apylinkėje. T žaugino jos j»o ketvertų 

“Talkos” spaudos biuro at
stovai teko tas senutes aplan-

sūnų, dukterų. Vieni gyvena 
Amerikoj, Argentinoj, kiti Lie 
tuvoj.kyli ir su jomis pasikalbėti 

— Išgyvenom, ponink, Kau- (Tęsinys ant 3 pusi.)
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Paskutinis Susitikimas
APYS/JKA

Kaz. Andriušis =--------------
Ilgai jis dar kalbėjo ir jti- jvienuolyną. Bet ton, kas ton 

kinėjo susirinkusius, kol pa-,Ims? Ar priims jį? — Ai min
tis ir nedavė jam ramybės.galiau ėmė temti. Visi giliai 

sujaudinti karštu jo tikėjimu 
nuskubėjo į namus. Ponia lx»o- 
kadija maloniai sutiko palai
kyti Stasiuką, pas save, kol'

Pagaliau traukinys sustojo. 
Išlipo ir Stasiukas, nedrąsiai 
dairydamasis į šalis, šiame 
mieste jis tik pirmą kartą. Pa-

jis įstos į vienuolyną. Kur gi įklausė prieš stotyje dežuruo- 
jis vargšas našlaitis eis, kame j„nėio policininko ir nieko ne- 
prisiglaus. laukdamos nusiskubino mirody

Stasiukas už tai buvo be ga- ta kryptimi vienuolyno link. 
lo dėkingas. ^Neužilgo jau stovėjo prie di-

— Mama, ar tikrai Stasiu- Įdėlio balto užkaito, širdis dar
kas nori būti vienuoliu, o pa- labiau pradėjo nerimti. Dre- 
skui misijonierium ? paklau įbančia iš džiaugsmo ranka le
sė vakare motiną jos vienatu- ngvai paspaudė mygtuką. Dū
rė dukrelė Genutė. Iris atidarė jaunas vienuolis

— Taip, jis tikrai bus misi-broliukas, 
jonierins. Pažiūrėk, jis dabar _ Ag nor5Hau pasikalwti

su tėveliu vyresniuoju, — drą
siai, nors virpančiu balsu, pa- 

vienais metais už Stasiu-įsake Staahlkfla.
ką vyresnė. Dabar ji prieinu- j _ Pr . _ trup)pai atsa.
uė kūdikystės dienas, kada !kg durininkas ir nlIV,,1(-, = sve.
drauge su Stasiuku pajūryje K. kambarį. _ Prašau trupu- 
statydavo 58 smėlio tvirtoves; |,. pa|!u|kti; . - pakvie.

jau panašus į šventąjį, 
^^enutė susimąstė. Ji buvo

i

STASIO ŠIMKAUS 
SUKAK1UVĖS

šiemet sueina 30 metą, kai 
mūsą įžymusis muzikas St. Ši
mkus pradėjo savo vaisingą 
darbą Lietuvos dainos bei mu
zikos kėlimo ir ugdymo srity. 
Kaune yra susidaręs žymiu vi- 

atstovą komitetas

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

ti, gali kreiptis į Kauno Ik 
diofoną — direktorių J. Bii 
liūną.

SENUTES PAGARSĖJUSIOS 
I LIETUVOS DAINININKĖS

prisiminė tai, kaip jis su tė
vais išvyko į Angliją... O taip 
ji tada pavydėjo jam tos lai
mės, taip jai buvo lyg ko gai
la, ir kasdien vis laukė sugrį
žtant. Bet štai, dar didesniam 
jos širdelės skausmui, iš sugrį 
žusios jo motinos sužinojo Sta 
siuko likimą — jis su tėvu žu
vo jūroje. Bet štai, po kel iri 
meti), jis ir vėl ją namuose. 
Vogčia pažvelgia į augalotą 
graži} berniuką ir ją apima 
kažkoks jausmas, lyg koks 
prie jo prisirišima?.

Nors ji amžiumį dar buvo 
jauna, bet ištvirkęs miesto gy 
venimas spėjo jos širdelėje į- 
diegti nešvarią polinkią, suke-

siu.
Po trumpos valandėlės atė

jo ir tėvas vyresnysis. Tai vi
dutinio augumo, maloniai be
sišypsančios išvaizdos, judrus, 
baltplaukis senelis. Stasiukas 
net nudžiugo. Jam žodis “vy
resnysis” reiškė kažką griež
to, šiurkštaus ir net rūstaus; o 
čia toks malonus senelis, kad, 
rodos, viską pasiryžęs išklau
syti, rodos, nieko jis negalėtą 
atsakyti, neišpildyti.

— Sveikas, broleli. Kažin 
kokiais reikalais? — maloniai 
paklausė įėjęs vyresnysis.

— Noriu, tėveli, įstoti į vie
nuolyną. I

lti žemus geidulius. Todėl jiJik nebM Nežinionis> ,nisij(V 
ir nenorėjo, kad Stasį,.kas, tas ;erUns Just-mo huvnsls

jėjas? — staigiai paklausė gi-angeliška skaistybe spindįs 
jaunuolis, stotą į vienuolyną.
Norėjo ir jo širdyje įdiegti !įk"." kojų 
jausmą, kuriais buvo užnuody
ta ir ji, ir kurie ypač smarkiai 
reiškiasi jaunuolio brendimo 
metu.

Rytojaus dieną Stasiukas nu 
tarė eiti ar važiuoti pasižiū
rėti į vienuolyną, gal galės į- 
stoti. Ponia Leokadija davė 
kelionei pinigą ir jis išvažia
vo. Juo labiau artinosi prie 
vienuolyno, juo jam darėsi ne
ramiau. Širdis kažko šokinė
jo krūtinėje, tartum norėdama 
išsiveržti ir kilti į erdves, nu
skristi greičiau už traukinį į

Sukaktuvią darbo komitetą 
sudaro; Kipras Petrauskas, Asuomenes

šioms sukaktuvėms paminėti. I Sodeika, J. Bieliūnai, pik. Au- 
Noriina sukaktuves taip su- gustanskas ir Ant. Bružas 
ruošti, kad jos būtą ne tiktai
jubiliato, bet ir mūsą kilnio
sios dainos pagerbimas. Ne- 

įtrukus bus paskelbtas komite-1 
•to atsišaukimas į visus Lietu
-vos chorvedžius, chorus, dai
lininkus bei dainos mylėtojus. 
j'Jie bus kviečiami šią metą ge
gužės mėn. 4 d. (ar kurią ki
tą dieną, pagal vietos sąlygas) rašytojai 
suruošti komp. St. Šimkaus ' 
dainą vakarus su paskaita a- 

; pie jubiliatą ir mūsą dainą bei 
įjos reikšmę tautos gyvenime).
Į Vakarą ruošėjams paskaitoms 
I medžiagą prisiąs komitetas.)
Iš šią vakani pusę gryno pel- >

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
— Atvirai prisipažinkit: da

bar geriau gyventi, ar buvo 
prie rusą ?

— Dabar, ponuli, tai aukso
* gyvenimas. Kad ir po mažytį

— Po didžiulių literatūros darželį turim, bet vistiek ir 
vakarą Kaune, Lietuvos visuo- '.duonos IV sūrio užtenka, 
menė ėmė vis plačiau domėtis ! Pažymėtina, kad visos dai- 
gyvaisiais rašytojais ir ją ra- |Uininkės via našlės. Jas i 
štais. Dau'r kur vyksta lietu- Kauną atvožė, vedžiojo po 
visko? literatūros vakarai, ku- Kauną ir jomis rūpinosi vie- 
riuose savo kūrinius skaito pa- tos vargonininkas Pranas Šul- 

Tsb. nius. Tsb.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 25G pusi. • v i • i i • _ _ - ’ -  ? 1 -~ 1? Z. » ■« iKITUS GELBĖDAMAS PATS ŽUVO

Gaisrininko Edwin E. Peppard žmona prie mirštančio1 no bus prašoma paaukoti su

gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuviu Kunigą Draugija, pa

savo vyro, kuris, užvakar, kilus gaisrui vienuose namuose, kaktnviu ruošos komitetui ku maldą subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, 
didvyriškai gelbėjo gyventojus. Ant galo, pats atsidūręs pa- . ąnT1 , c st a: Išleido Tėvą Marijoną Vienuolija.
vojūn, šoko zeinen ir uzsmiuse. ™ tas lesąs snnaudo St. ši- Raina auflekliniais vir5ais G5c; paauksuotais kraštais 75c;

.... - .....  - . *  — —-----------------— ------------- iviLnnn lr-iid Imu i i • * • • v i* • nr IT* 1____ _ Al d .
— To reikalauja mūsą įstatai, knygą. T kambarį įėjo Genutė! 

Stasiukas kiek nusiminė, bet ir lyg drovėdamasi prisiarti-,
nelabai. Prisispyrus prašyti,'no prie jo.
kaip pirmiau manė, nedrįso,' — Stasiuk, tu vis skaitai ir
— kažkokia iš žilagalvio sene-Į skaitai, dar akis pagadysi. Ei 
lio einanti jėga jį visiškai pa- nam kur pažaisti. Juk tu dai 
vergė ir jis daugiau prieš jo atsimeni, kai seniau mudu žai 
valią negalėjo pasakytį nė žo-. sdavome. Ar ne tiesa?
džio. Jautė, kad tokia yra Die-1 — Taip, Genute. Vaikai tu

mkaus kūriniu išleidimui. Kn 
rie šin vakarą ruošėjai norėtą' ] 
jau dabar ką-ne-ką pasiteiran- Į

odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siąsti adresu:
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

vo valia. Vyresnysis dar pa
guodė, suramino; paskui, pa
vaišinęs skaniais pietumis, da

li žaisti, o mudu juk no vai
kai. Peikia pamiršti vaiką sva 
jones, o rūpintis tolimesniu

vė dvi dvasinio turinio kny- gyvenimu, nes kolą dabar pa- 
gas ir vienuolijos istoriją su dėsime pamatą, toks liks vi-
plačiais jos tikslą ir užsibrėži- 
mą paaiškinimais. Tas naujo- 

— Į vienuolyną? Aclia... Ar, kui labai reikalinga.
Stasiukas išvažiavo. Nors ir 

nepavyko, bet jautėsi labai lai 
mingas, net laimingesnis, negu

liai peržvelgdamas nuo galvos pirma. Vienuolyno vyresnysis 
padarė jam neišdildomo įspū
džio ir pasijuto su juo suriš
tas nematomu raiščiu.

Komunisto naguose
Pas našlę Leokadiją Stasiu-

sam gyvenimui.
-- Et, ką čia gyvenimu rū

pintis! — nusijuokė mergaitė, 
atsisėsdama šalia Stasiuko i 
lengvai padėdama ranką ant 
jo peties. — Kai užaugsim pa 
sirūpinsim.

— Ne, oi ne! — griežtai at
kirto Stasiukas, truputį pasi
traukdamas nuo jos.

Valandėlė tylos. Stasiukas 
skaitė toliau, o jį kažką mąstė 
žiūrėdama į jį, matyt, lyg no-

prašo priimti; bet, kas gyveno labai trumpai. Gal Įrėdama ką pasakyti, 
broleli, dabar į vie-1 būtą išgyvenęs visus metus, — Stasiuk, ar tu rimtai ma- 

jei ne vienas mažas atsitiki- na; stoti į vienuolyną? — pa
mariams vos nepražudė jau-] gaiįau paklausė, vis laikyda

— Taip, tėveli.
— Labaį malonu, — kalbė

jo toliau vyresnysis. — Šian
dien gavau iš jo laišką. Rašo, 
kad jau išleidęs jaunąjį misi 
jonierią,
malonus
nuolyną priimti negalime. 
Nors pašaukimą, kaip rašo tė
vas Justinas, turi tvirtą ir ti
krą, bet esi dar per jaunas. 
Kai būsi šešiolikos metą, su 
mielu noru priimsime. O jei
gu dabar jau taip nori, tai rei
kia gauti Šv. Tėvo leidimas.

nojo misijonienąus.
Vieną dieną kažkur išėjo vi

si namiškiai. Namie liko tik 
Stasiukas su Genute. Jis atsi
sėdęs pas stalą skaitė gautą
ją iš vienuolyno vyresniojo į

ma ranką ant jo peties. 
— Taip, rimtai. 

(Daugiau bus)

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAUGE”

EMIL DENEMARK EH

ORIGINALUS

BIUDŽETU MOKĖJIMO
PLANAS

PADARYKITE SAU SĄLYGAS
BE TRUKDIMŲ 
BE LAUKIMO

Tik parodykit nuims 
savo license identi
fikaciją. Nėra ne
smagumų lr visas 
biznis yra konfide- 
decijalus.

GREITAS PA
TARNAVIMAS

TSsirinkit ką Jums 
reikia ir pasakykit 
mums kaip Kalite 
mokėti. Ima lik ke
ikia minučių atida
ryti sąskaitą.

NĖRA SUNKU
MŲ GAUTI 

KREDITĄ
Nėra ilgų Investiga- 
cljų. Jūs galite pa
daryti sau lengvas 
sąlygas pritaikintas 

> Jūsų reikalams.

7£^V/ 

/ G

ANT GARSIŲJŲ

Goodrich Tires ir 
Goodrich Baterijų

Tiesa! Šis lengvas mokėjimo planas visiems... jis 
vra pritaikintas kiekvieno išgalėms. Kam laukti ? 
Įtaisykite savo karą su Goodrich Safety Silver- 
towns su Life-Saver Golden Ply, arba su galinga 
Electro-Pak Baterija. Jums prašius —=• mūsą pla
nas bus Jūsą.

SPECIALIAI PER 10 DIENŲ

NIEKO IMOKfiy

swi■

PIRKITE VISKĄ KAS REIKALINGA 
MOKĖKITE KOL VAŽINĖJATE

%

r

PERSERGĖJIMAS!
Nedelskite nemalonius atsitikimus ki
tose vietose sutrukdyti Jūsų Investl- 
gavitno mūsų plano. Mes darome tai, 
ką sakome ir garsiname — mūsų 
liberalus planas atitiks Jūsų reika- 
lamas.

KLAUSKITĖS MŪSŲ BIUDŽĖTŲ 
DEPARTMENTO

Goodrich

AS

Silverlovvn

BOHNETT TIRE CO.
3843 S. Halsted St. Tel. BOUL. 4800
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VELYKŲ VARPAS
JAUNIMAS

Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Kaip Mes Sutiksim Savo Sužadėtini
Greitu tempu pradeda puo- gražesni už gražiausius gam- 

štis gamta. Medžiai paskubo- Į tos žiedus. Mūsų krūtinės turi 
mis krauna pumpurus, žolytės daug ritmingiau alsuoti kil- 
kiekvieną. dieną stengiasi kuo n ais troškimais, mūsų jaus- 
aukšeiau iškelti savo jaunas J mai turi daug harmoningiau, 
galvytes ir apsivilkti kuo žy- derintis, negu visa tai kas vy- 
driausiais, žalios spalvos rū- ksta bedvasiniame gamtos or- 
bais. Skrajūnas vėjelis ir tas ganizme! Taip, mes turime bū- 
nenuilstamai laksto po plikas ti toki, bet kodėl toki nesame? 
medžių šakas, tartum, ragin- Kodėl mūsų sielos nėra tokios 
damas kuo greičiausia puoš- skaidrios, kaip rytmečio rasos 
tis, nes mylimas svečias pa- krikštolai ir kodėl mūsų la- 
vasaris čia pat. Rieji svajonių sakalai savo ba-,

Ir, štai, džiūgaudamas ir ltumu nepraneša plačialapių i’ Frankie Friscli, St. Louis | Charlev Grimui, Chicago ^siųsta tavęs ieškoti. ' < 
triumfuodamas, išsiilgęs savo vandens lelijų baltumo?.. Ko-K'ardinals basebolo tymo me- Cubs basebolo tymo menedže-Į Po kelių minučių aš gulė 

Ačiū metikams bro- ris. Vakar Cubs pradėjo base- Jau savŲ.)ų rankose. Jie apsu-

I

SUCH IS LIFE-
Linksmai, tyliai ir vienodai 
varpas gaudžia, I
Kristui kėlus savo džiaugsimi ' 
Žmonėms skelbia.

L ūdnai tyliai ir vienodai 
Varpas verkiu,
Šaltas širdis palytėjęs, 
Žmones smerkia...

Jau gana nustokit gaudę: 
Liūdna — verksiu...
Ne! — šiandien palikus vargų 
Švente džiaugsiuos!...

Aleliuja, švenčių rytų 
Linksmai trauksiu, 
Išganytojų Brangiausi 
Širdin glausiu!...

Nemuno duktė

mų m inų. Baus. žmonių*

num vietinės gamtos, atskren- dėl daugelis jaunuolių, jyg nedžeris
da pavasaris. Gražiai pasipuo- žemės šliužai, landžioja paže-J^ams Dean, piaėjusiais me- holo sezonų su St. Louis Gar- mano išgelbėtojų, dėkoj 
Susi gamta linksmai šypsosi miais ir voliojas purvuose, oitais -1° tY"1*8 lailuėjo Ameri- dinals, čempijonais praėjusių Hiūlė pinigų, bet jis nepriėmė, 
savo sužadėtiniui ir ištiesusi kodėl nepasisavina tų plačiųjų kos basebolo čempijonatą. metų.

erdvių?... Argi jiems, skais- 
tiems kalnų sakalams, tinka 
tvankus laužų ir lindynių o- 
ras... argi jiems gardus tas 
dvokiantis, puvėsiais ir lavo
nais atsiduodąs skystimas, ku 
ri ragauna ir godžiai geria? 

Skaudu pripažinti, kad iš 
XT , , mūsų jaunuolių tokių atsiras-

tų, bet su skaudančiomis sir- 
d’mis patys pripažinsim, kad 
taip yra!... Sakykit jaunuoliai, 
argi mes norėtume sutepę sie-

mažu virto į smėlio dykumas, j žudančiame karštyje... 
Čia aš neberadau jokio kelio, i Po kiek laiko
Bėgau skersai ir išilgai ir ne
žinojau, ar aš einu j prieki ar 
atgal. Saulė kaitino mano ne
apdengtų galvą, smėlis degė 
po plonų papėdžių. Dykuma 
žibėjo saulės šviesoje, šen It

rankas karštai prispaudžia 
prie savo sinties taip mylimų 
ir seniai lauktų pavasarį...
' Jaunuoliai, melsvųjų erdvių 
sakalai, deimantais žėrį atei
ties žiedai, juk ir nies laukia
me savo sužadėtinio... tik ne 
to laikinojo pavasario, kurį 
sulaukė gamta.
kiame amžinai mus mylinčio, i 
amžinojo pavasario, mūsų su- j 
žadėtinio — Yelvkų Kristaus!..į 
Bet ar įlies mokėsime savąjį 
sužadėtinį priimti taip, kaip J 
priėmė gamta? Ar mes supra
ntame savo viešpatijos grožį 
ir ar žinome jo ribas? Ar mes 
žinome, kokius grožio perlus 
slepia nuo mūsų sielos akių
žaliasis pavasario sparnas? Pa i gnni«iwtvfn« ir l.„,i.. . 1 , , i Ir mes paseksim gražios gani- hUPiau«Dtos Ar kiuv mos, kad
galiau ar mes suprantame, ko-, j i .. . dį_ mano kojinės suplyšusios ‘

Įmano keliai sužeisti, kadkie turime būti, derindamiesi

Nuošaliai ir baimingai stovėjo! 
jis tenai ir žvalgėsi, lyg kuo 
nepasitenkindamas. Kažkas 

mano ausis 'grąžinančio matėsi jo akyse.

THE CAJ.L OF THE WILD (DEUCE)

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
pasiekė kaži koks garsas, kaip i J is nekalbėjo ir Landė 
ir asilo trepsėjimas, ir, vienu veidų nukreipti. Žmonės taip 
kaitų, as pamačiau virpančia- ipat astr.ai į jį žiurėjo. Šnibž-

savo

DIDŽIŲJŲ LYGU 
REZULTATAI *

Pereito penktadienio vaka
rei maudėmės... Proga — L. Antradieiiio, bai. 16, 1933

me ore, dar gana toli gyvuli dėjimas perėjo per minių, kas Vyčių 24 kuopos rengta mau-
ir raitelį. Nudžiugęs, bėgau. 
linguodamas šakelėmis, pasi

kartų didindamas sujudimų, 
lr atsitiko kažkas nelaukta.

ten spindėjo, tarytum, koįrrc [tikti savo išgelbėtojų. Tai bu- (Staiga, pirma negu
kristalu', « oras drebėjo mm

gu as suspe-

dvelkiančio dausų karščio.
Vienų kartų sustojau, kaip

,, biaurioinis nuodėmėmis 'pa-iiS «ilaus sa1’n» l’al)ud'.'«- 01 apsivilkę ir sėdė-
•itikti savo sužadėtinį Kristų?

\o barzdotas vyras su ilgai? jau susivokti, puolė ant mano 
plaukais aprištais galvos ap-

'dymosi parė... Maudytasi Steu 
bens klubo baseine... Pažymė
tina, kad šis baseinas randasi 
Steubens namo — 27 aukšte...

išgelbėtojo, supančiojo jį ir Gan aukštai... Nežiūrint, kad

AMERICAN LEAGUE.
Boston, 1 ......... New York 0
C'levelund £ .... St. Louis l. 
Kiti žaidimai atidėti.

Pagaliau ar dera mums tas?

raišai u. Jis buvo juodveidis, NATIONAL LEAGUE.
Daug gerų žodžių reikėjo,įparėn atsilankė skaitlingas bū Chicago, 4 .... St. Louis 3

Boston, 4.........  New York, 2
Brooklyn, 12 Philadelphia, 3 
PittSburgh, 12 Cincinnati, 6

nuvedė j kalėjimų. — (diena buvo pusėtinai vėsoka,

liai atsikvėpiau. Tada nuste-Į.i° ant asilo. Y yrąs prisiarti- daug vargo ir laiko, kol mane rys jaunimo iš įvairių Cliica- 
bęs apsižvalgiau ir pamačiau, Į110 ir? Sa^ hut, nusigando pa- 'nuram no ir įtikino, kad mano!gos Vyčių kuopų... North Sidę

Argi mes, būdami gamtos ka- kat^ a* v’enui vienas plačiojes! ,l,aKs baltaveidį vaikų, vienui išgelbėtojas yra piktadaris, ku 'atstovavo Antanas Slauta...
dykumoje stovėjau; tik dabar A a‘n4 i dykumų atbėgusį. 'ris jau seniai sekamas ir tik' Marąųette Parkų — Jonas

— Eik »čia, —
raliais, būtumėm biauresni už v . v.
bet kokį savo viešpatijos gy- a^ IJania(-iau, kad mano ran- Fik • čia, pasakė jis pagaliau šių proga pasitaikė Juozaitis, jo žmona ir J. Dan

|vūnų? Ne! mes to nenorim. kos palmių lapų buvo ;auįU«Ka.i tos šalies kalba, ku jį sugauti. Tada atėjo man [ta... Iš 18 matėme S._ Skudai-
i ų aš taip supratau. — Aš ta- mintis, kuri jaudinančiai ir gatę, S. Vištartaitę, O. Pužaus- 
ve nunešiu į miestų, nors aš ]ingai persisunkė per mano kaitę... Kaip ir turėjo būti,[tos harmonijų! Ir mes su ir

———.... - džiausiu dvasios pakilimu pa- |11,av,lu Renai sužeisti, Kad as keliauju visai ne į tų vietų. i širdį: tik dėl-manęs jis pasi-[didžiumų svečių sudarė west-
pne tų „razaus įki.811 io papuošti savo šie- ^a^na' Pelavau, kad aš erš-; J's užkėlė mane ant asilo, davė Į pavojų; tik man išgel- sidiečiai... Purei šeimininkavo
žvilgėjimo? Ne, brangieji, mes' " * ‘ . 1 Tėčių krūmokšniuose isininda. itaip mes .datalas nevystančiais, baltųjų leto nesuprantam, nes per ma- .. v.
* • i- * ibjų ž edais ir tarp jų angy-,. . , , ~ .za, būna,,, su gamta, per na- J ‘ Ja,minu. AS beryl,ėję dykumoje zy.l.nmas „ievas, „ai-
zai stebim jos ritmingų pulsų! „ Kristų!.Jklausiausb norėdamas kų nors

jišgirsti — buvo gi taip tylu.
N2muno duktė lyg visas pasaulis būtų miręs.

• i • • i- • u ;sužadėtiniir harmoningus judesius. Mes, 
jaunuoliai, turim būti daug 1

Bernaitis su Palmėmis

ŽUVO 40 MAINIERIŲ

TOKIJO, bab 16. — 40 ko
rėjiečių mainierių žuvo kasy
klos gaisre arti Ranan, Ko
rėjoj.

dabar jojome į hėti jis atėjo į miestų ir pa- M. Brazauskaitė... taigi penk
jvuu. To iki šiol aš visiškai ne- | miestą. Pamačiau tus pačias kliuvo i raukas gaudytojams.

Aš, vaikiškai galvodamas, 
inių gojus ip sodus. Kai mes |buvau tokioje pavojingoje bū- 
pasiekėme d delius akmeninius 4<lėje atsiradęs, ir namo parsi- 
miesto vartus, atėjo musų pa-, nešiau įsitikinimą, kad net pi- 

jTada baimė, lyg d dėlė juoda sitikti daugybe žmonių, kurie kto ir išklidusio žmogaus šir
[vilnis, perbėgo per mano šir
dį. Aš norėjau grįžti atgal na
mo į miestą, bet aš nežinojau

iš tolo mums mojavo.
— Tu matai, — sakiau aš, '

— ateina mums mojuodami.

dyje visuomet dar gyvena tru
puti gėrio, artimo meilės ir

Verbų sekmadienio nuotykis imis kolonomis? Ar mėlynas [kelio ir linkmės. Abejodamas j Tai yra kaip į Jeruzalę įžen 
Tai buvo dar prieš Didįjį jdangus ir iuododžiaį žnionės jklaidžiojau aš ant žėrinčio sm'!girnas.

Kar,. Mes gyvenome šiltuose ,™ra I’ttnaiiis i Jeruzalfs gy.jlio. Kojos buvo nuvargusio/ 
kraštuose. Ten žmonės buvo lvcnto-'“st Tafla" visaila- kaiir «'žei»toS. galva skaudėjo, 
juodesni „ž mus ir soduose arillk a‘«'1"™ Verby sekmadie-.prakaitas Mgo nuo kaktos it 

kol mišo su ašaromis, kurios ruri s aš nusivildavau. ikigojeliuose augo palmes ir ape-
Įsiusi. Verbų sekmadienis ten i' i,m,, kurt, sumaniai, eiti prie .sulaikomai veržėsi. Aš buvau į 
būdavo labai iškilmingai šve-vort'! ir 15-įpražiivęs toje dykumoje, tame!
nčiainas. Vakare, mes, vaikai,
nuėjome į palmių ir apelsinų

mų ir, su dvejomis palmių Su

ganyto ją.
\š slapčia išsprukau iš na

gų viena ant kitos sugulusios 
palmių šakos, atrodė, kaip 
{sukryžiuoti kardai. Auksiniai 
apelsinai stipriai ir aitriai kve 
Pčjo-

sodą ir parsinešėrn iš tenai pi
lną krepšį palmių ir apelsinų kelėmis rankose, bėgau miesto 
sakelių. Su jomis mes papuo- gatvėmis. Žmonės nustebę juo- 
šėme namą. Virš durų ir lan- kėši, ž iūrėdami į baltodį vai

kelį, bėgantį su nepaprasta 
veido išraiška ir palmių šake
lėmis rankose. Kai aš pr» di
delius akmeninius vurtus iš- 
bėgau iš miesto, galvojau, kad

Verbų sekmadieny mums vai ’^har ateis Išganytojas. Čia 
kams būdavo pasakojama šios l,uvo 1>'U b' nejauku. Aš ak- 
minimos dienos istorija. Mes 'a"1 ‘-i1111 tolyn, tolyn. Kelias 
maldingai klausėme, kaip Iš-’buv° dulkėtas ir akmenuotas, 
ganytojas, jodamas ant asilo, K'au per aukštą šlamantį pal- 
įjojo į Jeruzalę, o tauta su pa- [;ni,1 gt>j’Ųr apelsinų sodų. Čia 
linių
mai ir iškilmingai jį pasitiko. ,,,aniau’ Pasitiksiu Išganytoją. 
Aš su visu vaikišku įsitikini- Bvt Pall,,«s »r apelsinai pasi
imi ir maldingumu nusprend- l,ko toli užpakalyje. Kelias ė- 
žiuu, kad Išganytojas laip pat -i° kaliais j>er žydinčias pie- 
ir į infisų miestų įeis. Armū-Ivtls’ Ppr kalvas. Aš
sų miestas nebuvo tolis pat [vb^ Iaik4 keliavau tolyn ir 
senas ir rytietiškas, kaip Je- laukiau išsipildymo savo vai- 
ruzulė? Ar pas mus nėra pal- k,Sko tikėjimo. Prasidėjo ste-

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMĮįjy KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję į šiuos piiveislus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami j urenu, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvų, Šv. 
Kabestijonų sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceeilijų ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia i>er skruostus riedančias n- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus
PELDŽIUS

rodys ir aiškins 
sekančiose vietose:

pasiaukojimo dvasios. Visuo
met yra dar diegas ir siela 
tos gailestingos jėgos, ant ku- 

— Ieško tavęs, —• sakė vy ’rios karalysčių karalystė yra 
ras ir neramiai žiūrėjo į žmo- pagrįsta...I

Joh. Morkūnas

Nedėlioja, ir Panedėlyje, bai. 7 ir 8
šakomis "rankose links- I1’"™ K'až„ ir malonu. Dabar, J. Kum „lūj., Seru,,-

Utarninke ir Seredoje, bai. 9 ir 10 
d. narnp. salėje, Pittston, Ph.

Ketverge, bai. 11, Mincrsville, Pa. 
Pėtnyčioje, bai. 12 <1. Kun. A. 

Ežerskio par. salėj, Wilkes-Barre, Pa.
Subatoje, ba'l. 13 <1. Lietuvių salėj, 

Biugluimtou, N. Y.
Nedėliojo ir Panedelyje, bul. l-l Į 

ir 15 d. Kingston, Pa.
Utarninke, bai. 1,6 New PliilnJ’a. i 
Ketverge, Imi. 18, St. Clair, Pu. !

inių ir baltų namų su gražio- pės; plati, nyki Sulis, kurį pa- Vrinr pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 30c. Vaikams 10c

ELEKTRIKINES
LEDAUNĖS

Perdirbtos — Garantuotos 
COPEI1AN1) 4*/2 l’čdų už

$45.00
Mujcstic Porcelain 4^2 l’ūd.

$69.00
Leonurd vartotas 3 savait.

$69sOO
Scrvel Hermetie už

$69.00
AVestinghouse už

$78.00
Žemos kainos ant naujų 

Itefrige rato rių ir Lengvūs 
išmokėjimai per 3 metus

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

Tel. Boulv. 4705

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

tadienį 24 kuopa linksiiiinor, 
bet sekmadienį (Verbų) prie- 'j 
šingai — susikaupė 
prisilaikydama
jos, ėjo “in eorpore” prie šv. 
Komunijos ir išklausė šv. Mi
šias... Prie Vyčių prisidėjo pa
rap. choro bei Sodalicijos na- 
riai-ės... Gražu buvo žiūrėti... 
Kiekviena^ prisisegęs prie krū 
tinės baltą, rožę... Šv. Mišias 
laikė kun. J. Mačiulionis... Po 
pamaldų, susirinko dvasinės 
puotos dalyviai, parap. salėn, 
kame bendraį papusryčiauta... 

Sekmadienį po pietų, Auš- 
(Tęsinys 3-tajuni pusi.)

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

, NUGA-TONE yra pastebėtinas vais- 
Kliopa , tas Jei ligoniu ir tilpnu žmonių, l’o 

... to kaip jūs jj vartosite vieną savaite, 
Senos tra'diCl-i jūs pastebėsite abelnų pagerėjfcna ir

"jeigu ir tolinus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo g-yvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikra NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOU 
Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 

50c.

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every.

thiog you at« 
tempt is a bu 
—wben

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50e į 
mėnesį ir aukščiau.

.Jūsų pinigai yra apdrausti iki $3,000 per Federal 
Savings auti Loan Insurance Coiųioration, Wasbing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, alinokėjiinni 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų narnų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

"EDERALoAVINGS
AND LOAN AJIOCIATION 

Of CHICAGO

2242 WESI 23rd PLACE
Phone CANaI 8887 

Ben J. K&z&nau&kas, raitininkas

1

i a burden 
you arg 

nervous and irrff 
table—at yout 
wit’a end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you need for extra 

energy. Mts. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-lair recom- 
mended the Vegetable Compound; 
I can see a wonderful change now.”

VEGETABLE COMPOoNŪ

ė
N

DON’T
NEGLECT 

A COLD

k
F

Baltis krūtinėj gali pavirsti j su- 
likių ligų Tankiausiai malonus, 
žudantis Mustcrole greit atlei'džia 
Sjiltj. Musteroln NfiltA tiktai 
niostls. Jis yra *<«ouutcr-ltTllant', 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugeh'o gydytojų tr slau
gių. Visose vaistinėse.



Trečiadienis, baland. 17, 1935 n ft I tt 3 I B R
gijos narys, jam turi rūpėti ši 
'graži Sąjunga. Studentų orga
nizacija nekliudys jam veikti 

i ir kitose gyvenimo srityse,
ros Vartų parap. salėj įvyko Dar padės! Susipažindins jj su 
b. V. Chic. apskr. susirinki-1 Amerikos lietuvių studentija

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
(Tęsinys nuo 4 pusi.)

mas... Sekamas susirinkimas 
jau įvyks 24 kuopos nuosavam

visame krašte.
Daugelis jaunimo mano, jog

WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
*■1 II— ....... ■■ H- .......... ... ...... !■' > ■■■»' ' I— I

VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 
5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

tis 43e. į vai. (dirba 8 vai. į 
dienų).

Taip pat streikuoja 4d dar
bininkai dirbtuvėj, kur dirba 
plaukams kirpti mašinėle-.
Kompanija neatnaujina šutai- 
ties su unija, tat priversti bu
vo streikuoti. Gerai uždirbda
vo. B. V. l?bs 7 ir rugsėjo 22, ir spalių

'6 — 13 d.
i

Nekalto Prus. P. Sv. parap

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
Šv. Jurgio parap. — gegu

žės 2d ir rugpiūč.io 25 d.
Šv. Kryžiaus jiarap. — Lie

lie-

ge-

kambary, kuris randasi parap. prisirašę prie Studentų organi 
namo antram aukšte... Tų ka- zacijos, negalės veikti L. Vy-
mbarį jau dekoruoja 24 kuo
pos vyrai... Kaip žinoma, L. 
V. Chic. apskr. vyksta pino
ki io turnumentas... Visas mie
stas padalintas Į dvį sekcijas: 
pietinę ir šiaurinę... Pietinėj' 
sekcijoj dalyvauja ttoselandas, 
Marųuette, Brighton Park ir 
To\vn oi' Lake... Šiaurinėj pu
sėj — West Side, Aštuonioli
ktoji, Cicero ir Nortli Side..'. 
Pietinė dalis jau turėjo fina
lus, kuriuos laimėjo townofla- 
kiečiai — Cesnaitė ir A. Mar

čių organizacijoj. Jei mes tai 
gerai pagvildensime, pamaty
sime, kad daug galime nuvei
kti ne tik dvasiniu ir tautiniu 
žvilgsniu, .bet ir medžiaginiu 
atžvilgiu.

Mes galime tapti ne vien čia 
Amerikoje lietuvių tarpe tau
tos židiniu, bet tuo pa žiu kar
tu atkreipsim visos Amerikos 
dėmesį Į šias dvi mūsų organi
zacijas. Ir tas galima! Reik 
vien daugiau iniciaty vos ir da- 
rbo. Padėkime vieni kitiems.

ĮSPŪDŽIAI 1$ METINIŲ 
ATLAIDŲ

do lankyti bažnyčias. Malonu* 
buvo reginys. Seni ir jauni 
kaip vienos motinos vaiko', 
vedamį klebono, lankė bažny
čias ir garbino Atpirkėjų. 

Šių metų toji šventė pasiliks
RAC1NE, W1S. — Šv. Ka- 

zimiero bažnyčioj balandžio 7
d. buvo metiniai 13 valandų ilgai žmonių atmintyje, 
atlaidai, per kuriuos kasmet! Už papuošimų altorių garbė 
daugelis parapijonų atlieka ve ! priklauso Altorių Puošimo dr- 
lykinę išpažintį. Iškilmes šį- gijai. Daugiausiai pasidarbavo 
met pagražino turiningais pa- :R. Gališanskaitė; jį ir vaike 

liūs priruošė procesijai ir jie-

tišius... Balandžio 23 — WestlKaip sakomu: “Vienas už vi
sus, visi už vienų”.

Chicagos jaunimo studenti
ja, rašykis Studentų organi
zacijon! Kurk, darbuokis, ste* 
ngkis palaikyti lietuvių kalbų 
ir dvasių!

Norintieji rašytis Studentų 
organizacijon kreipkitės į: J.

pagerbimui tos kuopos basket- Poška, rast., 2334 So. Oakley

(parap. kanib.) įvyksta 
šiaurinės sekcijos finalai... Po 
to sueis bendram finalo žaidi
mui abiejų sekcijų čempijonai. 
Šio žaidimo laimėtojai bus vi
sos Chicagos čempijonai... Ba
landžio 24, įvyksta Cicero 14 
kuopos rengiamas bankietas

mokslais kun. M. Urbonavi
čius, M. I. C., klebonas lietu
vių parap., Kenoslia, Wis.

Žmonių buvo pilna bažnyčia 
ir visi dideliu dėmesiu klau
sėsi pamokslų.

15 METŲ JUBILIEJUS
KENOSHA, W1S. — šv. O- 

nos draugija, kuri švęs 15 me 
tų jubiliejų, balandžio 28 d., 
yra viena jauniausių pašelpi- 
nių draugijų, Tačiau narių 
skaičium ir tvirtumu pralen
kia visas kitas draugijas.

Savo penkiolikos metų lai-

birž. 23 ir rugpiūčio 18. 
Gimimo P. Š. parap. — bir

želio 9 ir rugsėjo 1.
Šv. Antano parap. — birz.

16 ir rugsėjo iį 
Visų Šventųjų parap. — lie

pos 21 ir rugsėjo 15,
Dievo Apvaizdos parap. -

birž. 2 ir rugpiūčio 11.

Šv. Mykolo parap. 
pos 28.

Šv. Juozapo parap. 
gūžės ±9.

Aušros Vartų parap. — lie
pos 14.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap 
— gegužės 5 d.

Šv. Kazimiera parap. — bir
želio 30.

Lietuvos Vyčių — liepos 4 
“Draugo” — gegužės 12 ir

rugsėjo 2.
Labdarių Sujungęs — gegu

žės 30.
Dainos šventė rugpiūč o 4 d. 
Šv. Kazimiero Akademijos

Rėmėjų — rugsėjo 29.
Kun. A. Linkus

holo tymui, kuris laimėjo Chic. 
apskr. basketbolo 1935 m. ti
tulų... Ta pačia proga bus pa
gerbtas to ratelio kapitonas 
Pranas Žukas už dalyvavimą' 
Chic. apskr. sporto gyvenime 
8 metus ištisai, be jokios per
traukos... Balandžio gi 28 d. 
— visi juk jau žinote kur ei
sim... Lietuvių Auditorijon ži
noma... “Dainos” choras, tų 
dienų, toj auditorijoj stato o- 
peretę “Pinafore”...

Liepos Ketvirtoji — Cbica
gos Lietuvos Vyčių Diena!

Avė., Chieago, III.
Kadangi neužilgo įvyks Stu 

dentų organizacijos seimas, o- 
rganizuokimės, kad galėtumėm 
savo kuopų atstovauti. Seimas 
įvyks gražioj Marianapolio ko 
legijoje birželio 27 d.

A. P. Sandys, koresp.

“PINAFORE” BALAN
DŽIO 28 D.

ms vadovavo. Moterys išplovė ykotarpyje yra daug nuveikus 
bažnyčios ir salės grindis; tai Į naudingų darbų ir nesykį pasi 
nelengvas buvo darbus; reikė- Įžymėjus žymiais parengimais, 
jo pasišventimo. Bet dėl Die-. , Penkiolikos metų gvvavimovo garbės geroms katalikėms : , *..,r , .v j , i.“ 7 _ , . sukakties proga draugija smavakare mišparuose daly va-i visai nesunku. Be abeionės, , . Ar ..... , ’ rkia! ruošiasi prieDievas joms šimteriopai atly-

STUDENTŲ KUOPA 
CHICAtiOJE

Prieš keletu dienų trumpa 
buvo ž’nia “Drauge” apie 
naujai susikurusių studentų 
kuopų Chieagoj. Visų labui 
verta pakartoti kuopos valdy
bų:'Garbės pirm. L. Šimutis, 
pirm. — V. Šaulys, rast. — J. 
Poška, ižd. — L. Labanaus
kas ir A. P. Sandys korespon
dentas.

Kiekvienas studentas alum- 
nas ir profesijonalas turėtų

Tai ne koks žaidimas, ai 
žaidimo terminas, tik viena 
populerių visose tautose ope
rečių, kurių parašė Gilbert ir 
iSullivan, o lietuviškai scenai 
;pritaikė muzikas bauris.

Pinafore, tai vardas vieno 
laivyno laivų, ant kurio ir de
das visas veikimas. Lietuvis- 
vas “Mindaugas”.

Operetė, kaip jau skelbia- 
kai jis yra pavadintas Min- 
daugio vardu. Oficialiuose ske 
lbimuose raSoma: Laivyno iai- 
ma, bus statoma scenoje bala
ndžio 28 d., Lietuvių Audito- 
Tijoj. Operetėje dalyvauja žy
miausios mūsų dainos meno 
pajėgos ir jau komplimentų ne

vo 4 kunigai. Procesijoj daly
vavo būrys mažų mergaičių ir 
berniukų.

Altoriai buvo graž'ai gėlė
mis papuošti. Šv. Sakramentais 
buvo išstatytas visų dienų. Bū
riai žmonių, susirinkę giedojo 
giesmes, kalbėjo rąžančių. Or
gijos turėjo paskirtas lankymo 
valandas. Sodaliečių draugija 
gražiausiai pasirodė; didžiau
sias būrys “in corpore” ėjo 
prie šv. Komunijos. Neatsili
ko ir vaikinai; ir jie gausiai 
lankė bažnyčių, tik neorgani
zuotai.

Kitas, dar nebuvęs mūsų pa
rapijoj Įvykis tai a p vaikščioji
mas Jubiliejinių metų. 3 vai. 
popiet,' klebonui vadovaujant 
automobilių karavanas pašilei

mu balandžio 28 d. j Lietuvių 
Auditorijų.

Bilietų iš anksto galima įsi 
gyti nuo visų choristų taip pa* 
“Draugo” ir “Vyties” redak
cijose. Karnos: 50c., 75c. ir 1 

|dol. Operetė prasidės G vai. 
vakare. Po vaidinimo —8 vai.-J 
— šokiai, kad davus kojoms j 
atsigavėti. Pupaj

gins.
Visi parapijonai dėkingi sa

vo kleb. kun. J. S. Marčiui už 
surengimų taip iškilmingų at
laidų. Lai Dievas jam šimte
riopai atmoka.

iškilmių.
Žadama sutraukti visus lietu- 
jvius, visas draugijas į nepa 
prastų įvykį.

Šv. Onos draugija yra vie
nintelė pašalpos draugija Ke
nosboje, kuriai priklauso be- rapiioms ir kolonijoms, 
veik visos lietuvės.

Su darbais Raeine nieke ge
ra. Mieste virš 4 tūkstančiai 
bedarbių. Teisybė, kaį kurios 
mažesnės dirbtuvės dirba net 
3 šiftais ir darbininkai uždir
ba iki dolerio Į valandų. Ir lie
tuvių yra keletas laimingų, 
nes bedarbės dar nematė ir 
sunkių laikų nežino. Bet tik 
keletas.

Case Co., kuri dirba ūkio 
mašinas, jau ketvirta savaitė 
kai eina streikas (dirba 2,100 
darbininkų) ir galo nesimato, 
Kompanija nenorį pripažinti 
darb’ninkų reikalavimų, bū 
tent pripažinti unijų ir pakel
ti mokestį. Mažiausia mokes-

L. V. PARENGIMAI

Bal.
, t >

28 d. — L. V. “Dai
nos” choras stato operetę Lie 
tuvių Auditorijoj. Pradžia 6 
vai. vak. Po programo šokiai. j 

Geg. 3 d. — L. V. 8 kp. ‘Mo-
gusiinteresuoti studentų orga- reikalingas L. V. “Dainos” nte Carlo Night” (šokių va- 

choras, kurį veda rnuz. 'J. Sau- karas), parapijos svetainėj 
r*s- ; (Roselande).

Operttė Piaafore begalo sma Į Geg. 5 d. — L. V. 13 kp. šo- 
gi. Dainos gražios, veikimas'kių vakaras, McCorrnickCTub-

nizacija. Ar jis bus Vyčių or
ganizacijos, ar bi kokios drau

ONA NUTAUTTENĖ
Mirt: bulnndžio 10 <1., 1935 m. 
10:10 vai. ryto, sulaukus 62 
inrtŲ amžiaus.

' Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų. Boleslovų, sūnus: Wll!lan> 
ir Bruno, marčią. Barborą, a- 
nūkę Sylvtą, žentą A. Aleks) 
\Valerbury, Conn., Ir Jo sūnų 
Norbertą: o Lietuvoj, brolj A. 
I’olkauską, pusbrolius Stanley 
Šidlauskus ir Roką.

Kūnas pašarvotas direkto
riaus Skudo koplyčioje, 718 W. 
181h St,

liuidotuvės įvyks Iš koply
čios bus atlydėta i Klevo Ap
vaizdos par. bažnyčią, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės stela. Po pamaldų bus 
nulydėta ) šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimini s, drhujrus-Kos Ir Įtažys- 
hunus-nias dalyvauti šiose tol- 
doluvėse.

Nuliūdę Vyrus, Mflnfls, Mar
ti, Anūkai Ir Giminės.

l^ildotnvli) direktorius S. M. 
Hkudas. Telef. MONroe 3377.

: gyvas.
L. V. “Dainos” choras yra 

vienatinis Chieagoj lietuvių 
choras, kuris pasišvenčia iš
imtinai lietuviškos dainos me
nui. Choras nekartoja veikalų, 
kurie jau po keletą sykių bu-
vo statomi licetuviškoj scenoj 'Park). 
Tr šiaip jau koncertuose dal
iuos visados būna naujos, gra
žios. Nėra Chieagoj choro, ku
ris turėtų tokį didelį repertua
rą, kaip L. V. “Dainos” cho
ras. Bet tas, žinoma, chorui 
neatseina dykai. Tas visados 
būna surišta su didelėnds iš
laidomis.

Prie šios Pinafore operetės 
choras ruošias visu atsidėji
mu. Ir bus ko pažiūrėti, bus 
kuo pasigerėti.

Lietuviškoji Chicagos visuo 
menė prašoma paremti choro 
pastangas skaitlingu atsilankj

house.
Geg. 11 d. — L. V. 14 k p. 

šokių vakaras Sv. Antano pa
rap. svetainėj (Cicero).

Geg. 19 d. — L» V. 112 kp. 
šokių vakaras Gimimo Sv. P. 
parap. svetainėj (Marųuetlo

Liepos 4 
čių Diena

<1. — Lietuvos Vy- 
Vvtauto darže.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
MM 80. KEDZIE AVĖ.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Sv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 u.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami Šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa-. 
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams^ 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa-

Tikiniasi, kad publika skai 
tingai parengime dalyvaus. 
Pranešta, kad jubiliejaus die
nų įstojimas į draugijų mote
rims ir merginoms bus 
gintas per pus.

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, Ilk Me
tams $6.00.

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

nuPl‘! “GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, AVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

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

‘ “STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Marianapolis College, Thompson, Ccnn. Me
tams $2.00.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chieago, BĮ., Me
tams $2.00.

i

Kas? Operetė “Pinafore”! 
Kada? Sekmadienį, baland-/ 

žio 28 d.!
Kur? Lietuvių Auditorijoj, 

3133 8. Halsted St. \
Kas privalo atsilankyt? Jūs, 

Jūs ir Jūs!

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lą ir Orabnamią
------------ o .

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Chieagoj

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chieagc, 111. Metams $1.80.

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

LAIDOTU V Ų DIREKTORIaT
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviųj 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Suvirš 50 metą prityrimo
--------- o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus--------- o---------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chlcago, Illinois.

fl. Masalskis 
A, Petkus 
J. F. Radaus 
S. M. Skintas

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 AVest 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

llfr.S BomIU,
BMNBanM

tie-Veskite paminklo reikalus 
I ra pačiais Išdirbėjai*

MOUNT GARMŲ 
KAPINĖSE

Vleara Moku | rytu am 
didžiulio vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i -

Bes. PRW8AOOCA MII 
•BEI.MOMT MBS

Offlcet HIIJ.ŠlūK

Ckas. Sjraio

J. F. Endeikis

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitagc Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Ladiamcz ir Suims 2314 AVest 23rd Place 
Phone C'ANal 2515 Cicero 5©27|

4092 Archer Avc.



o

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
TRIJŲ DIENŲ REKOLEK* sius rekolekcijas ves ir pa- 

CIJOS mokslus sakys gerb. kun. prof.
-------------- i Vaitkevičius, marijonas. Gerb.

Neseniai buvo mūsų bažny. j profesoriaus pamokslai gilūs 
čioje misijos. Bet, yra žinoma, ir teiks mums daug šviesos a- 
kad ne visi Šventų Metų mi-' p'e reikalingas tiesas mūsų
.s'jomis naudojosi. Kadangi šių Igyvenime.’
savaitę minėsimi* Kristaus ka-j Velykose, taip pat, gerb. 
učių ir mirti, todėl duodama profesorius sakys pamokslus, 
progos, kad visi, iki vienam, Į Balandžio 28 d. baigsis Kri-
pasinaudotų išganymo malonė- staus Kančios Šventųjų Metų 
mis, Jubiliejus. Paskutinė proga

Pradedant trečiadieniu, 7:30 pasinaudoti Šv. Metų malonė- 
vai. vakarais, bus sakoma pa- mis.
mokslai apie svarb'ausias ti
kėjimo tiesas ir Kristaus Ka-

Raginu visus šios kolonijos 
ir apylinkės l'etuvius katuli.

učių. Ketvirtadienio rytą, po kus ir parapijomis naudotis 
Mišių, ir šeštadieni po Mišių | Dievo malonėmis, Išpažinčių 
bus trumpi pamokslai. Penk- klausysime trečiadienį popiet, 
tadienį nuo 12 iki 3 vai. po- ketvirtadienį iki šv. Mišių ir 
piet bus mąstymai apie Kris- šeštad’enį nuo 2:30 popiet, 
taus mirtį. Kun. H. J. Vaičunas

KOKIABUSNAUJOJIKAIPLIETUVOSBALETAI
LIETUVIU KALBOS 

RAŠYBA
SEKĖSI LONDONE

, . Į Jaunas Lietuvos baletas an-.L etuvm kalbos rašybos nie- , *. • . , .v v. .ksciau niekur neišvažiuodavo 
už Lietuvos ribų. Tačiau jokados nebuvo vienodos ir su

lygintos. Kaip kas norėdavo 
taip rašydavo. Nebuvo ir vie- gerais pastatymais ir lankstu- 

.mu susidomėjo ir užsienis. Ne-
ningos nuomonės rašybos nu- , • • T. . , . . , » ,, seniai Lietuvos baletas šoko
statymo klausimu. Lietuviu, A,r. ,, , ri, .. . ., „ v , . • Monte - Carlo. Ten jis taip
kalbos rašybos vienvbės reika-i v. - * • , . , ,/ . • gražiai užsirekomendavo, kad
las buvo jau įskilęs “Ausros
laikais. Tačiau šis klausimas
t'ek sunkus ir platus, kad lig- 
šiol jis dar galutinai neišsprę
stas. Žymiausieji Lietuvos ka
lbininkai — Jonas Jablonskis 
ir Kazys Būga, — norėjo nu-

jnet anglai atkreipė savo rim
tų dėmesį. Anglų teatro įga

AR VELYKOS AR KALĖDOS
Balandžio mėnesio vidurys. Laukiame Velykų. 

Ši mergaitė užvakar Cbicagoje išėjo į miestų Vely
koms šį tų nusipirkti, bet eidama pradėjo abejoti 
ar tik ne Kalėdų laukiame, nes buvo šalta ir smar
kiai pustė. (Acme Photo)

geresni buvo atsiliepimai. Gi 
po paskutiniojo spektaklio 
Lietuvos baletui buvo sukel-

priėmė su dideliu džiaugsmu. 
Baleto vadovybė pareiškė, kad 
visas baletas mielai važiuotų

tos didelės ovacijos ir įvertin-*pas užjūrio brolius, jeigu tik
ti jo gastrolių pasisekimai. Vi
sur buvo pabrėžta, kad Lietu
vos baletas yra gana aukšta
me - meniškame stovyje ir, 
kad Londone jo statyti veika
lai buvo puikiai išpildyti. Kad

liot.nis tuojau lėktuvu nuskri- du\os baletas garbingai ai
do į Monte - Carlo ir pakvie
tė Lietuvos baletų gastroliuo
ti Londone. Tai buvo, žinoma,

liko savo uždavinį Londone, 
liudija pati anglų publika, ku
ri nepaprastai gausiai lankė 
visus baleto spektaklius.geras siurprizas Lietuvai. Nie-

statyti bendrų rašybą, taiiau,^ neiauk(iamas> baletas tuo- Į Kėunų sugrįžęs Lietuvos 
abu mirė savo dideliu darbų ,jau ir jšvyko į Lon(loną Lie. baietas iš Amerikos lietuvių 

tuviams gostroliuoti Londone -spaudos sužinojo pageidavimųnebaigę
Pr'e Lietuvos švietimo mi

nisterijos 1929 nu buvo suda
ryta rašybos reformos komi
sija. Jį dirbo apie 6 metus. 
Tik neseniai ji sudarė pagrin-

—-j___ rTX!^.-...

1 • t V1) 11 j aviacijos rungtynes, 
šiems klausimams apsvarstv 
Ii ir artime.-n.am aviacijos 
bendradarbiavimui nustatyti, 
Lietuvos noro klūhns gegužės

Trečiadienis, baland. 17, 1935
gJ ___ '.J.!_____ ■■Al T Į*

paguoti ir išaiškinti 'jos reik-, sukeltns. šia proga, anglų 
šmei artimu laiku numatoma Į laikraščiai* klausia, ar po to

kių atsitikimų galiibas lietu
vių ir vokiečių bendradarbia
vimas? Patys anglai atsako, 
kad ne, bet tai ne dėl Lietu-

sudaryti specialius apskričių 
komitetus. Paskolos lakštų 
bus siūloma pirkti ne tik vai-

menesį mano Kaune sušaukt;' din inkams, bet ir prekybiniu 
Pabaltijo valstybių aviacijos kams ir pramonininkams ir 
kongiesų. šiam darbui Lietu- laisvų profesijų žmonėms, 
vos noro klubas jau dabar spa
rčiai ruošiasi.

Prugvajaus DULR skyrius 
per vietines radio stotis ruošia 
lietuvių valandas. Labai yra 
Įiage dalijamos lietuvių dainų 
patifonų plokštelės, b,, (o sky
rius nusiskindžia, kad neturi 
varnams literatūros, nors šiaip 
knygų ip- laikraščiu gauna n 
•steigė savo biblioteką.

Buenos Aires Argent'noj 
Lietuvių namai išlaiko pra,t 
žios mokyklą vardu Tumo Vai
žganto. Lietuvių namai tun 
8000 litų deficito, kurio netu
ri iš ko padengti.

ANGLAI PIKTINASI 
NACIŲ DARBAIS

KAUNAS. — Vokiečių išsi
šokimais prieš Lietuvų pa
skutiniuoju laiku ėmė smar
kiai piktintis anglai. Jų laik
raščiai skelbiu ilginusius st
raipsnius apie Vokietijoje su-

vos kaltės.

GARSINKITE “DRAUGE’

Pranešimai
Susivienymo Lietuvių Drau

gijų ir Klūbų Bridgeporte eks
tra - susirinkimas įvyks 17 d. 
balandžio, 8 vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj.

Viršininkai ir atstovai visi 
prašomi susirinkti. Gautas lai
škas iš Springfield, 111., apiekeltų neapykantą prieš Lie

tuvų. Kai kurie anglų laikraš- kontrolę ir suvaržymų drangi- 
čiai pažymi, kad šis vokiečių !jų.
triukšmas jau išėjo iš visų 
žmoniškumo ir padorumo ri
bų ir yra vokiškų chuliganų

T. Janulis, prez.
M. Kadziauskas, sek r.

5325 W. 23 Place.

PLATINAMUI LIETUVOS
VIDAUS PASKOLOS 

LAKŠTAI
KAUNAS. — Finansų mi- 

nisteris J. Tūbelis jau patvirl

EMIL DENEMARK INC
~-------Vartotų Karų Bargenai'--------bus rimtai susitarta. Nežiūrė

dami sunkaus darbo ir nuo-
varg'o, Lietuvos baletininkai tino taisykles vidaus nasko- dodge — 1932, 5 pasaž. coupe, Tan. buick — 1932, vietoria coupe. 

. . J medjnjat ra,ai. išvaizda, stovis pasaž. Maroon, C drat. ratai, Fln
džiaugsmingai pasiryžę dar los lakštams platinti. Platini- 
šiais metais gastroliuoti Arne-'mas pradedamas balandžio 1 
rikoje. Tsb. d. ir bus varomas ligi liepos OLns g

____ _________ ; 1 d. Paskirtuoju laiku pasko-
| los lakštų bus galima gauti 
1 visuose Lietuvos Banko skv-

ir tajerai vi«l šeri. Pulkus karas, 
perai prižiūrėtas ir žemai apkai- 
nuotas ............................................ $305

1933. 4 durų Sedan, Blue 
su gold trim. 5 Steel ratai. Laha. 
gražus vėliausio »modelio karas, au
kštai tobulam stovv ................ 3515

5
Finish

kaip naujas, vienas Iš puikiausiu 
Buickų mūši; dideliam stake $445

BUICK ’31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taje ai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 3375

ĮVAIRIOS žinios riuose.
Paskolos— Jau pernai metais Lietu 

voje buvo iškeltas Pabaltijo* In* 
valstybių aviacijos šventės vert*s

lakštai išleidžia-

CHEVROLET — 19 33, Sport coupe 
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, hot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

LASALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 0 drat. ratai. Sis I-a Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

100 ir 1 flfin n . PLYMOUTH — r3S. 2 pasaž. Con-
, Otn/ II 11. vertible Coupe, Juodas, 5_ raudoni BJTTCK   1931

BUICK — 1929, Model 48 Coupe. 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

klausimas. Dabar manoma bū- 
didelė nauj'ena. Ypač visur ,apie jo gastroles po Ameriką. įsima šventė dar daug'au pra

sunki! patikti išlepintai anglų Baletas šiuos pageidavimus plėsti, įtraukiant Pabaltijo va- 
publikai.

Tačiau ir čia lietuviams ba-
dinius lietuvių kalbos rašybos užsitarnavo didelių pa-
dėsnius. Tie dėsniai dangai’ ’r susilaukė palankaus
šiai, remiasi nė Jablonskio, bet Jn tarimo iš anglų pusės. Tie- 
Būgos/ tuoksi u. Netrukus ra- 's pradžių spauda rašė kiek 
šysime: buka, lįja, kįla, dųžta f'a^okai. Bet juo toliau, juo 
ir t.t.; augštas, baugštus, šiuo- '
gsnis (vietoje ligšiol vartotų, 
aukštas, baukštus, sluoksnis); 
pjauti, bjaurus, spjauti, jieško- 
ti ir t.t. (vietoje: piauti. biau- 
rus, spiauti ir t.t.).

Be to, dar pažymėtina, vi- 
saį naujas “į” vaitojimas. Jis 
pakeičiamas žodžiu “in”. Pa
vyzdžiui: inėjo, inbėgo in ka- 

•’mbarį, inpilf, inšauti, inneš- 
ti ir t.t.) vietoje įėjo, įbėgo į 
kambarį, įpilti, išauti, įnešti 
ir t.t.).

Kai ši rašyba bus jau ga-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSjlmo, 
ivaiglnio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų ūkių karfit). atitaiso 
rumparegystę |r tollregn-stę. Priren

gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 

' das. Specialč atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo in Ikilutinai patvirtinta, tai bvsJ^*į£»J 10 iri 12” baugijy8Be

pradėtas rengti ir didys's 
tuvių kalbos vadovas. Jis a- 
pims nė tik lietuvių kalbos žo
džius ir žodynų, bet tarimo ir 
žodžių kirčiavimo dalykus. A- 
bejojimais atsit’kimais kaip

sltlklmų akys atitaisomos be akinių 
e- Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

Šiai vidaus paskolai pro-
drat. ratai, ruinble sent. Vėliausio 

modelio coupe švelniai bėgan’Įu 
/notoru ............................................ $415

Model 86 Vietoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ................................... $375

LIETUVIAI DAKTARAI
DODGE — 1933. Sport coupe su ru

mble seat, Juodas, 5 mediniai ra
tai numaliavoti Ivory. Išrodo gerai 
ir tobulam niekaniškatn stovy $425

BUTCK *30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French , blue. 
C drat. ratai, labai gražus comi.o 
tobulam stovy .......................... $205

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI* 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office 
FRO.-ipeet 1028 2350 So. Leavitt St.

CANal O7O«

DR. J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

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

Ofiso telef. UOUIevard 7820 
Namų Tcl. PROspeet 1030

Tel. BOtlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Heredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIoek 6141

25 METU FMTYNMO ! ,JiffSl
Pritaikyme akinių dėl viso- 

imo a
kurį žodi rašvti, atsakvmų vi- , / 11 a.,K> "e aK,nn?. . ‘ ,.‘v , kių akių. Ekspertas tyr,„
sadoR bus galima rasti žodyne. |kill ir prjtaikymo akinių 
Tas žodynas bus mokytojo, ra-' 
šytojo, žurnalisto ir šiaip ra
šančio žmogaus nuolatiniu pa
tarėju. Tsb.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2500 W. 63rd St

. Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 0:30 Iki 8:30 
Seredomls ir nedaliomis pagal sutart) 
Rez. 2515 IV. OOth Nt. Pagal sutartj.

Tel. Ofiso HOUleaard 5013—14 
Kes. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH

Tel. CANal 0257
Rps. PROspect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOITH HALSTED STREET 
Rezidencija OAOU So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto tkl 2 popiet 
6 iki 8 ▼. vakaro

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144$ SO. 40th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

CHEVROLET — 1933. 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta- 
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe ........... $l"O5

CADILLAC — *31 — V-12, B pasaž. 
Towįi Sedan, vvith rear trunk. 6 
drat. ratai vvith vvhite side wa’Is. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus l.r iš 
lauko Maroon paint ................. $005

CADILLAC ’2S — V-8, 5 Sedan. Mė
lynas, « drat. ratai, trunk rack. 
vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus................. $195

Tel. CANal $122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

Te.. CA.Nal $123

DR. S. BIEŽIS
GtDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 v*k. 

8eredomia Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas .REPublic 7808

Office Tel. HEMIoek 4848 
Res. Tel. GROvetilll 0017

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir NedBliomts susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 8703 
Naktimis Tel. CA.Nal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

.Tol. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 9402

I
i

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla 00341

Ofiso vai.: 2—f Ir 8—8 p. m. 
Nedėiiomi" Daga’ sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8680.

Ofl-o Tel. C^CF.RO 49
Raa. Tel. CICERO 3656

MOS. SHINGLMAN. M. 0.
Buvus Cie-ro mie«tetio pirmas Svei

katos Komlsijonierlus Yra gerai C| 
rertečtamt žinoma* Praktikuoja Įsu 
88 melus Ppecls ūžavo užsieny Pa
sekmingai rvdo Rhenmatlzmų, Plau- 
čtų Ir tlrdles Ilga*.

Valandos*
Nuo 10 iki 12 vai. ryt'’: nuo 3 iki 4 

vai popiet ir 7 Iki 8 vai. vnka-c; 
šventadieniais pagal susitarimų

4930 We«t 13th Street
t ICETtO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Paatebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80
756 West 35th Street

BUICK — 1935, kaip jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1 935 lluick? Čionai 
vra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan. su trunk, juodos, var- iBUICKS — Visų modelių — Mes vi- 
totas ilk 3000 mvlių; taipgi 1935 . suomet turime ant yieU?n puikų 
5 pasaž. Sedan, dar mažiau išvs- atakų garantuotų vartotų I?’1;<'k ya- 
žinėtas. Abu garantuoja* ii kaip 
nauji Ir apkainuotl mažiau ne
gu $900. ! ___

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Cravvford 4100
fJETUVTU ADVOKATAI 

rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartotų Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki S. 
PanedSIio, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9. 
Telefonas CANal 1175

Telephone BOUlevard 2800

Joseph Jo Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St. n

Phone REPublic 9723 CHICAGO

REAL ESTATE

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIoek *286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRUR0A8
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. Į
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 601h M i 

Valandos: 10-12 lr 8-9 »al. vak. i
Re«. Tai.: VTRglnla 0660 Seredomls Ir NedS’iomis pagal sutarti

DR. V. E. SIEDUNSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A Y
4148 ARCHRR AVENUE 

Kamųaa Franctsco Avs

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 Ivboa
CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 tkl 12 vai. ryte, nuo 1 iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:16 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 18 

valandai dienų 
Telefonas $ULDway 2330

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARdn 0004 

Rez.: Tel PLAaa 2400 
Vglandoa:

Nuo 10-18 v. ryto; l-> Jr 7-8 v. ▼. 
Nadėldienlaia nuo 10 Iki lt diena

Tel. LAF'ayette 8037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandoe: nuo t Iki 8 vai. vakaro 

Seredomle lr nedėlloznk pagal 
mitaetl

Skolinam pinigus ant jflsu morgi- 
člų, bonų, algos tr namų. Taipogi pe- 

« «« 1 » M. irkam. parduodam — mainom morgl-NAMAI: 6459 S. Rockwell SL’čIus, bonus, flangus, ilkes ir biznius.
Turim apdraudos departamentų. Vie
šus Notaras.

J. NAMON C0MPANY
6755 South Western Avenue

Telefonas REPublic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.Chicago

KONTRAKTORIAI

1ELVIS BITLDVNG CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. MOro, cetnento, medžio Ir stog- 
dengystėa. Lengvi tfimokesčlal arba 
įash. Gaisro apkainavlmas ant namų 
Ir rakandų.

3858 8. I.rrVANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard <327

BRI’MO RHTTKIS A CO.
KONTRAKTORIAI 

Statome naujus nnmus. Apdengtam 
gonkas (porėtus arba viso medini na
me popiera arba cementiniu asbestoa 
Taip pat parūpinam paakolas namų 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl-

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 tkl 10 rytate — 1 į rago J. kolonija nesvarbi.
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. ' 4131 Ro. Fmneleeo Avenne
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p I Telefonai LAFayette 5S?I — 8351

n ' 15 R ’ ZJ
Tll lhltWICZ<S(Q-
—*rwv >i'i '■ ■,nwiwit BAnntKb

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuptte Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAPayette 1083


