
—-------------------------_—.„ ...... —

DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINES IR 
TIKYBINES MINTIES UE- 
TUVIŲ PIENRASTIS AME- 
RIKOJE.

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAILY IN AMERICA

IN TWO PARTS LITHUANIAN DAILY FRIEND PART ONE

No. 136
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAiGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 10 D., 1935 3c A 0 O P Y

3C A COPY ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31. 1916. AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE AfT OF MARCH 3. 1879 Telefonas: Canal 7790 METAI-VOL. XIX

KLAIPĖDOS VALDININKAI TURI MO
KĖTI LIETUVIU IR VOKIEČIU KALBAS
TAIP NUSPRENDĖ LIETUVOS

VYRIAUSIASIS TEISMAS

Negerėja Lietuvos santykiai su 
Vokietija ir Lenkija

LENKIJA NELEIDŽIA LIETU
VIAMS LANKYTI VILNIAUS

KAUNAS, birž. 9. — Lie
tuvos vyriausiasis teisinas va
kar paskelbė sprendimą, kad 
Klaipėdos krašte vyriausybės 
visi valdininkai privalo mo
kėti ne kurią vieną, bet abidvi 
kalbas — lietuvišką ir vokiš
ką. Teisino sprendimu, ten a- 
bi kalbos turi lygias teises ir 
abi yra vartojamos.

Šis sprendimas pripažįsta i 
Lietuvos vyriausybės teisėta 
seniau atliktą akciją, kada į 
dėl lietuvių kalbos ‘nemokėji
mo pašalinta eilė vokiečių val
dininkų. Dabar po šio sprendi
mo reikia laukti dar kitų val
dininkų, kurie nemoka lietu
vių kalbos, pašalinimo.

Lietuvos santykiai su Vo
kietija ir Lenkija negerėja. 
Lietuvos spauda puola Lenki
ją, kuri neduoda leidimo ke
liems šimtams lietuvių turis
tų aplankyti Vilnių šią savai

tę, kaip tas buvo planuojama. 
Pereitais keleriais metais to
draudimo nebūta iš Lenkijos*
pusės.

Lietuvos laikraščiai spėja, 
kad kai lenkai Vilniuje palai
dojo Pilsudskio motiną ir pa
ties Pilsudskio širdį, tai jie 
nusprendė, kad Vilnių tegali 
lankyti tik lenkai, bet ne kas 
kiti. Kitaip negalima nė iš
aiškinti to lenkų pasitvarky- 
mo.

1 ja i k rašt i s ‘‘Lietuvos Ai
dai” rašo, kad nereikia per
siimti per dideliu optimizmu 
kas link Lietuvos santykių su 
Lenkija užmezgimo galimy
bės. Ijaikraštis nurodo, kad 
Lietuva ir toliau griežtai sto
vės, kad Vilnius besąlyginiai 
būtų grąžintas Lietuvai. To 
reikalauja teisingumas, kurio 
lenkai kol kas nenoiri pripa
žinti.

ŠIMTAI ASMENŲ ŽUVO BAŽNYČIOJE, MEKSIKOJE

Netikėtai ūžtelėjusios nuo kalno milžiniškos vandens bangos sugriovė bažnyčių 
San Pedro Actopan miestelyje. Meksikoje. Tos katastrofos laiku bažnyčioje buvo 
keletas šimtų asmenų, iš kurių daugiau kaip 300 žuvo. Tarp žuvusiųjų žymi dalis 
vaikų ir moterų Čia vaizduojami išlikusieji asmenys, sustoję prieš didįjį altorių 
sugriautoj bažnyčioj.

KINIJA PILDO VISUS JA- EUKARISTINIS KONGRE-, PAGERBS VYSKUPĄ 
PONŲ REIKALAVIMUS SAS ŠKOTIJOJE SHEIL TREČIADIENĮ

JAPONAI SIUNČIA KARO 
LAIVUS

EDINBURGAS, Škotija, Apie 3,00 vyrų ir moterų,

ŠANCHAJUS, birž. 9. — m. 23, 24 ir 25 d.

, birž. 8. — Eukaristinis kon- priklausančių Chicagos arki- 
gresas čia įvyks šio birželio' vyskupijos Švč. Vardo drau-

Nors kinai pasižada pildyti 
japonų reikalavimus, Japoni
ja vistiek siunčia du karo lai
vus į Tientsiną.

Pirmąją ditną šio miesto 
visose bažnyčiose bus išstoty

I gijos unijai ir katalikių mo- 
terų tarybai, trečiadienio va
karą susirinks Į P&lmer House

1AVALIUI PRIPAŽINTA į TURKAI ŽUDO VALDI-
FRANKO DIKTAKURA

PARYŽIUS, birž. 8. — 
Naujas Prancūzijos premje
ras Lavalis laimėjo parlamen 
to pasitikėjimą ir jam pripa
žinta finansinė diktatūra, kad 
išgelbėjus franką nuo žlugi
mo.

Daug džiaugsmo pasireiškė 
kaip čia, taip visam krašte, 
kad pagaliau sulaukta pasto
vios vyriausybės.

Dar nėra žinoma, kokių 
priemonių Lavalis imsis, kad 
gelbėjus franką. Savo keliu 
vis dar daugiau aukso išveža
ma į užsienį. Aišku, tas grei
tai bus sustabdyta.

Premjeras Lavalis dabar 
užima mirusio Poincaro ran
gą krašto politikoje, šis pas
tarasis anais metais išgelbėjo 
franką nuo žlugimo.

Lavalis užima dar aukštes
nę poziciją. Jis yra podraug 
ir užsienių reikalų ministeris. 
Šioj pozicijoj jam taip pat 
teks daug dirbti, kadangi šian 
dien Europos diplomatija yra 
Tikras raistas.

NINKUS
ANKARA, Turkija, birž. 8. 

— Dėl nepakenčiamų didelių 
mokesčių dalis turkų sukilo 
Sasone, Mousche provincijo- i 
je. Sukilusieji užmušė vicegu-l 
liernatorių, 4 žandarus, 2 mo
kesčių rinkėjus ir musulmoną 
dvasiškį.

Turkų centro vyriausybė pa 
siuntė kariuomenę į minėtą 
provinciją, kad išgaudživ.s 
žmogžudžius.

ŠANGHA.TUS, birž. 9. — 
Kaip buvo sakyta, kad japo
nai nepasitenkins nuolat sta
tomais vis naujais Kinijai rei
kalavimais iki gaus progos į-

MASKVOJE PASIRAŠYTAS 
PAKTAS

MASKVA, birž. 9. — Če
koslovakijos užs. reikalų mi- 
isteris Benes čia pasirašė pak
tą su sov. Rusija.

PREZIDENTAS HYDE 
PARKE

HYDE PARK, N. Y., birž. 
8. — Prez. Rooseveltas atvy
ko čia keletai dienų atsilsėti. 
Išbus iki trečiadienio. Trečia
dienį jis dalyvaus mokslo me
tų baigimo iškilmėse kariuo
menės akademijoj West Point, 
N. Y.

MILANAS, Italija, birž. 9. 
— Žiniomis iš Etiopijos, tenai 
kesintasi sudaužyti traukini, 
kuriuo vyko Etiopijos impe
ratorius. Tačiau sankalbis su
sektas ir sukoneveiktas.

HAVANA, Kuba, birž. 9. — 
Pagrobtas Kubos milijoninin 
kas Antonio San Miguel, seny
vas žmogus, paleistas išmokė
jus grobėjams 386,(XX) dolerių. 
Policija veltui ieško grobėjų.

DARBININKAI KOVOS 
UZ SAVO TEISES

SWEITZER10 ADVOKATAS . 8 •Amerikos darbo tederacijosKREIPIAS TEISMAN įvadų įvykusioj konferencijoj

Pašalinto Cook apskrities
nutarta imtis visų galinių 
priemonių, kad ateityje kraš-

iždininko Sweitzerio advoka-jto vyriausias teismas negalė
tas Levinson pranešė, kad jis kongreso pravesto
šiandien Sweitzerio v a r d u' 3ok*° įstatymo, kaip kad sį 
kreipsis teisman, kad savo kaHą įvyko su NRA — kraš- 
klientui grąžinus Iždininko Į *° įstatymo aktu. 
vjel į Amerikos darbo federacijos

Levinson randa, kad Cooko ' Prezidentaa_Green _aPie tai va 
apskrities boardas neturi tei- kar Prane^č kalbėdamas per 
sės pašalinti konstitucinį vai-1 radW- Jis tftrP kitko pažy- 
dminką. Matyt, tuo reikalu bus i mėj° fakt«> kad kaiP tik v>'r‘ 
kreiptasi vvriausian valstybės Iteismas Paskelbė sav0 SP™- 
teisman, kad šis išaiškintų' dirru> Prleš kodus’ kaiP bema" 
apskrities boardo galią, ką jis tant kai kurios dldžiosios kia
gali ir ko negali daryti. što P™nės 8Umaži™ darbi' 

c ... , . A . ninkams kodais nustatytą ma
Savo keliu paskirtas naujas •. ziausia atlyginimą ir padnr-

įzdimnkas Gili mu eina ap- . , , ,, . Ino darbo valandas,skrities iždininko pareigas ir
podraug pasilieka municipa-
linių teismų klerku.

GIRDĖJOTE TOKIUS 
DALYKUS?

MASKVA, birž. 8. — Sovie 
lų vyriausybė, pasiuntė notą 
Bulgarijai. Reikalauja, kad te

Numatoma, kad taip elgsis 
ir kitos įmonės ir tuo kelia 
jos sukels didelius darbininkų 
streikus, kas išeis krašto ne- 
sveikaton. Nebus išvengta di
delių streikų, kadangi darbi
ninkai griežtai gins savo tei-
SCfi. « r L j

Am. darbo federacijos pre
zidentas pareiškia, kad darbi
ninkams atlyginimai visose. & X c , ; Vi viešbutį ir tenai pagerbs Jo . • • r , • • xit.tas Šyc. Sakramentas. A aka- Ekscekneii vyskupa B j nai — Bulgarijoje, rusai trem pramonės sakose ne tik ne

re gi įvyks masinis susirinki- ! ‘ ,I Sbeil, Chicagos vyskupą pa- 
gelbininką, jo 25 metų kuni-

siveržti Kinijon ir užimti nau
jus plotus, kad taį prijungus Į. >«- ,»• , •> o .kramentu palaiminimas,pne 'Mandziuko.

mas vienoj miesto salių.

Kitomis dienomis popie- gystės sukaktuvių proga. Ren 
čiais įvyks konferencijos ka
tedros salėje. Baigiant kon
gresą vakare įvyks pamaldos

giama vakarienė.

atviram ore ir po to Švč. Su

Šio pokylio rengimo komi
tetas praneša, kad pokylyje 
yra rezervuojamos vietos vy
skupo bičiuliams iš viso min

tiniai paliautų vedę kampani-: turi būt mažinami bet d»Ji- 
ją prieš Staliną ir sovietus. Į narni, podraug su darbo va

landą mažinimu.

MŪSŲ PIKNIKAI, IŠVA
ŽIAVIMAI

Švč. Marijos P. Gimimo pa-

Green karštais žodžiais at
sišaukia į visus neorganizuo
tus krašto darbininkus, kad 
jie organizuotusi ir prisijurg 
tų prie organizuotųjų, kad 
bendromis pajėgomis kovojus

Japonų kariuomenės vado
vybė žiemių Kinijoje iškelia 
tuos visus reikalavimus. Iš 
pradžių ji statė tik paviršuti- 
nius. Kada kinai sutiko, ji 
padavė daugiau reikalavimų.
O kada kinai ir su tuo sutiko, 
japonai padavę dar griežtes
nius.

Žiniomis iš Nankingo, ir šį 
kartą Kinijos vyriausybė ža
da pildyti visus, kiek bus ga
limybės japonų reikalavimus. Į
Aišku, kad japonai nepasiten- ----------
kins tuo kinų pasidavimu ir i Loyolos universitetas savo 
tuojau sugalvos ką nauja, kad mokslo metų užbaigą turės

MOKSLO METŲ UŽBAIGI- ir Indiana valstybių.
MAS DE PAUL UNIVER- ----------------------

SITETE PRIEŠ “NAUJĄJĄ SAN
TVARKĄ”

De Paul universitetas tu
rės mokslo metų užbaigimą 
ateinantį trečiadienį. Jo Eksc. 
vyskupas W. D. OBrien, D.D., 
sakys prakalbą. Bus išdalinta 
516 laipsnių ir diplomų.

IŠ LOYOLA UNIVER
SITETO

tik gavus progos įsiveržti Ki
nijon.

Šiandien japonams yra pui
ki proga skaldyti ir pavergti 
Kiniją. Europa turi pakanka
mai nuosavų vargų.

trečiadienio, birž. 12 d., va 
kare. Bus išdalinta 739 laip
sniai ir ccrtifikatai.

APSKRITIES IŽDININKO 
OFISAI ATIDARYTI

Cooko apskrities iždininke 
ofisai atidaryti pereitą šešta
dienį, kada skirtas naujas iž
dininkas Gili gavo personalį 
3 milijonų dol. užstatą (lai
dą). Užstatą padarė keli Chi
cagos kapitalistai. Šis užsta
tas bus panaikintas, kada pa
rankos kompanijos padarys 
tos sumos užstatą.

. rapijos piknikas vakar įvyko'o.so, Michigano, W.scon.,,„o | Dal dau uz geresnę sau bart,
žmonių ir piknikas tarėjo Bet0’ Į*s!s*k°’ tad 

„ 5. organizuoti darbininkai neprigražaus pavykimo. Daug sve- ‘, .. .. i taria NRA atgaivinimui. Nesčių buvo ir iš kitų parapijų.' . . ®..tai tik griaučiai. Be kodų ir

LONDONAS, birž. 9. — Kaž- Į 
kas iškėlė sumanymą, kad A-, 
merikos pavyzdžiu Anglijoje

BAIGĖSI NOVENA
be kitos darbininkams apsau
gos. Turi būt siekiama, kad 

Į kongresas ko veikiau praves-
Vakar Aušros Vartų para- tų turimus darbo tolius. Tuo 

būtų vykdoma ‘‘naujoji san- pijos bažnyčioje, baigėsi No- būdu nors iš dalies būtų ap- 
tvarka”. Naujas premjeras vena į šv. Teresę Vaikelio Jė-saugotos darbininkų teisės 
Baldwinas nepritaria šiam su-- 7aus Bažnyčioje žmonių buvo nuo stambiojo kapitalo plnto- 
manymui. ! gan daug prisirinkę, kaip ir, kratizmo.

MADRIDAS, birž. 8. — Is
panijos vidaus reikalų sekre
toriaus įsakymu visam krašte 
suspenduoti politiniai mitin
gai, kad apsidraudus nuo ne
ramybių.

MUSSOLINIS IGNORUOJA AN
GLIJĄ ETIOPIJOS KLAUSIMU

gius prieš Etiopiją (Atosini-

per kitas novenos pamaldas. 
Novenos vedėjas, gerb. prof.

kun. P. Biskis, M.I.C., pasku
tiniame novenos pamoksle ra
gino visus pasimokyti iš Šven
tosios gyvenimo ir savo gyve
nime įgyvendinti tą Mažiosios 
Gėlelės žymiausią ypatybę — 
paprastumo dorybę.

Po pamokslo įvyko iškilmi- 
Agas palaiminimas Šv. Sakra-

PRANESIMAS

Ryt 9:45 vakare iš Margu
čio stoties WHEC (1420 kil.) 
kalbės garsus lietuvis atletas 
sportininkas Ed Krauss 
(Kriaučiūnas) ir Jonas Bren- 
za, Metropolitan State banko 
prezidentas. Taipgi kalbės Po- 
vylas Šal t imi eras ir kiti apie

ROMA, birž. 9. — Sabaudo 
(Sardinija) italų kariuomenės 
divizija siunčiama Afrikon. 
Premjeras Musolinis specia
liai ten nuvyko, kad atsisvei
kinus su siunčiamais Afrikon 
kareiviais patrijotais.

ją). Pažymėjo, kad Italija be 
jokios atodairos veiks Etiopi
jos klausimu, taip kaip yra 
jai parankiausia ir trijų val
stybių nutarimas Etiopijos ap
saugai gali sveikas suirti.

Be kitko, Italijos diktato-
Prie šios progos jis ten ka-Į rius davė suprasti, kad Itali-

rininkams ir kareiviams pa
sakė įdomią prakalbą. Jis į- 
spėjo Angliją, kad ji nltfūi 
budu nesikištų į Italijos žy-

ja yra pasirengusi karan ir 
su Anglija, jei pastaroji sta
tys kliūčių italų žygiams Af
rikoje.

mūsų lietuvius sportininkus, 
rneatn, kurį suteikė klebonas vylctanMun Kaunan lietuvių 
kun. J. Mačiulionis, M.I.C. Po
palaiminimo buvo pagarbin
tas Sv. Kryžius ir padalinti 
novenos atminimui — Sv. Te
resės paveikslėliai.

kongresan. 3.

SUSITAIKYTA DĖL ČAKO

BUENOS AIRES, birž. 9.~ Į 
Paragvajus susitaikė su Boli
vija dėl Čako teritorijos ir il
gų metų karas nutrauktas.

MADRIDAS, birž. 9. — Is
panijos vyriausybė ėmėsi pa
stangų, kad krašte panaiki
nus šnipų gaujas.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK. - 

Debesuota; po piet numato
mas lietus.
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mokyklas. Tik nesusipratėliai to nesupranta. 
Ue to, vra blogos valios lietuvių, kurie lei
džia be jokio pagrindo gandus, šmeižia mo
kytojus, niekina lietuvių mokyklas. Tokie 
lietuviai yra blogi lietuviai. Priežodis sako, j 
aad blogas tas paukštis, kurs savo lizdų ter- j 
šia. Dėl to nereiklu paisyti įniktos valios žmo
nių, kurie lietuvių mokyklas juodai nutepa ir' 
nori jas pažeminti. Visos lietuviškos mokyk

Pavasarinis Valgis
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MOKSLO REIKALINGUMAS

Julut L. Itice, New Yor
ko miesto Sveikatos Ko- 

misijonierius
Su žiemos pabaiga beveik 

kiekvienas žmogus pradeda
los yru brangios, nes visos jos skina kelių į vartoti lengvesnius drabužius, gusiems ir vaikams 
šviesesnę mūsų ateitį, auklėja jaunųjų kartų bet maža žmonių kreipia dė-'privalo nors vienų stiklų prie 
tautinėje dvasioje. ’mesio į savo kūno reikalavi-1 kiekvieno valgio gerti, l’ieni-

Mes čia, Amerikoje, turime bernaičiams ‘mus, visai nemušto, kad jų | niai produktai, kaip tai svies- 
uakštesnes mokyklas, mergaitėms akademi- pilvas irgi reikalauja perinai-’tas ir sūris irgi turi būti pri 
jas, daug pradžios mokyklų. Tat, lietuviams, uos, kati reikalauja lengves-
rodos, neturėtų būti kito pasirinkimo, kaip nio maisto, negu buvo varto- 
tik leisti savo vaikus į lietuviškas mokyklas, jania žiemų, jau neturi žie- 

------------------- Ulinius drabužius ir dėvėti le-
SVARBUS KLAUSIMAIS . ngvesnius, bet turime tų patį

_______ daryti su pilvu. Su šiltesnė-
Kaune išeinųs žurnalas “Židinys” savo in*s dienomis jau privalome

juos mėgsta. 
Ypatingai žali kopūstai, taip 
valgomi, pilni svarbių vitami
nų.

Pienas sveikas maistas au- 
Vaikai

ir daug žmonių

Baigiasi mokslo metai. Nemažas lietuvių 
vaikų skaičius užbaigs ur tai pradžios, ar 
uukštesniasias mokyklas. Daug tėvų susidurs 
su klausimu, ai- leisti savo vaikus aukštes
nius mokslus eiti, ar jau itžteks to, kų jie 
yru užbaigę.

Kalbėti apie mokslo reikalingumų daug 
Betenka. Sunku būtų šiandien surasti žmogų, 
kuris nebrangintų mokslo ir nenorėtų maty- 

' tį savo vaįkus išėjusius aukštuosius moks
lus. Tėvai turėtų suprasti, kad aukštieji mo
kslai reikalingi ne vien medžiaginio būvio 
pagerinimui, bet tautos gerovės ir jos kul
tūros kėlimui. Dėl to vaikų ne tik nereikia 
atkalbinėti nuo mokslo, bet dar duoti akstį- 
po, kad jie mokytus. Tėvai, išleidę savo vai
kus aukštuosius mokslus, pasitarnauja savo
tautai. Visiems, rodos, turėtų būti aišku, kad , 
daugiau susilauksime aukštus mokslus bai- į 
gūsio jaunimo, tuo būsime atsparesni, geriau 
išUikysime savo tautybę.

Visai reikia sutikti su Rygoj leidžiamu 
“Liet Balsu”, kuris taip rašo apie mokslo 
reikalingumų:

“Kiek daug gero galėtų padaryti sa
vo tautai ir valstybei geri, pasižymėję 
lietuviai gydytojai, advokatai, kunigai, 
mokytojai, ekonomistai? Gabumų lietu
viams nepašykštėta, Įjet trūksta kiek lė
šų, o dar dainiau — kantrumo ir darbš
tumo. Norime greitai viskų gauti — tik 
’.’o metų kitų. Taigi, pasimoko kiek ir 
meta, ypač jei pasitaiko dar koks kelių 
latų darbelis. Tėvai nori padaryti vai
kus pelningais darbininkais greičiau, ne
gu galima, atitraukdami nuo mokslo, a- 
timdami kartais net iš gimnazijos ir nu
stumdami į vargų. Iš tikrųjų, reikėtų 
lietuviam* sukrusti, sujudėti ir pasiryž
ti, kaip vokiečiams ir žydams, siekti ge
resnio, šviesesnio ir pelningesnio' gyve
nimo. Užtenka jau merdėti ir tik kitiems 
tarnauti”.
ftie žodžiui labai tinka ne tik Latvijoje 

gyvenantiems lietuviams, bet ir mums, ame
rikiečiai! is.

Tačiau mokyklos mokykloms nėra lygios. 
Reikia žiūrėti, kad tos mokyklos ne vien 
mokintų, bet ir auklėtų, kad jos būtų mums 
artimos, fttai kų apie tai sako Latvijoj einan
tis lietuvių laikraštis:

“ir vienų dar klaidų darome, kad pa
taikaudami norime sau laimę susikurti. 
Būtent, tikime, jog į nelietuviškas mo
kyklas leisdami vaikus, geresnę jiems 
ateitį parūpinsime. Tai slidus kelias, ku
ris nieko gero nežada. Juk aišku, kad 
ne nutautimas ir ne prisitaikymas, bet 
tik geras išsilavinimas ir doras vardas 
žmogui kelių praskina. Koks bebūtų gy
venimas ir aplinkybės, taurus ir šviesus 
žmogus negali žūti. Tad neapgaudinėki-- 
me savęs! Valstybė, kuri garantuoja 
mums mokslo laisvę ir dar padeda, ji 
įpareigoja mokyklas lankyti ir jomis rū
pintis, jas remti. Kiek mes savo mokyk
las mylėsime ir jas remsime, tiek mes 
kultūrėsime ir pąžangesni būsime. Be to, 
ir tautinė savygntba mus akina, kad mū
sų mokyklos ko gausingiau būtų lanko
mos, ir kogeriausiai būtų baigiamos”. 
Žinoma, kad taip. Lietuvių mokyklos, ar

jos bris Latvijoj, ar Amerikoj, ar kur kitur 

įsteigtos, jos nėra blogesnė® už kitataučių

4 ur. rašo, kad ftv. Alėtų jubiliejus žmogui vtt,t°ti lengvesnius valgius, 
davė impulso toliau telkti dvasines jėgas pa- Kūnas neieikalauja tiek
kelti asmenybei į aukštesnį laipsnį, kuriame 
jis galėtų sumaningai apsispręsti pagal krikš
čioniškosios dorovės ir religijos principus. 
Šiais persilaužymo laikais, kada naujose kul
tūrinio gyveninio sųlygose gyvena liaudis, 
kada jos moralinio ir religinio gyveninio pa
grindus stipriau nei pirma veikia šviesuome
nės įtaka, pastebima, kad moraliniai ir reli
giniai liaudies pagrindai pradeda svyruoti. 
Daugumas mūsų šviesuomenės nori save tik 
vadinti katalikais, bet nesistengia savo dar 
bus derinti su katalikybės dėsniais. Šiandien 
vystosi dvejopi inteligento tipai: aktyvus 
karjeristas ir pasyvus indiferentas. Jo įta
koje apardyta šeimos, socialinė ir valstybinė 
moralė. Karjeristai ramius kultūros darbi
ninkus nugrūda į užkampius. Jie diskredi
tuoja idealus, sėja visuomenėj nesantaikų. 
Jš kitos pusės pasyvūs indiferentai bauginasi 
kovos už aukštesnę tautinę arba religinę idė
jų. Jie ieško asmens laimės pasingumu išsi
kovotoj ramybėj.

Toks reiškinys daug pavojų sudaro mūsų 
tautai. Keiktų stipriai dirbti, kad tikram kul
tūros darbininkui iškovoti pilietines teises, 
kad neduoti imti viršaus karjeristams. Ki
taip pažangos kultūroje nepadarysime ir tau
tai susidarys ištižimo ir nykimo pavojų.

Kūnas
maisto pavasarį ir vasarų, 
kiek reikalavo žiemos šaltais 
mėnesiais. Teisybė, daugelis 
mūsų nei nepageidaujame su
nkesnio valgio.

Išmintinga šeimininkė šian
dien gali vartoti visokias į- 
■vairias daržoves, kurių krau-i 
tuvės pilnos. Jei negalima 
gauti kitokių žalumynų, tai 
patys galime pasirinkti lapie- 

Įnių ir dar dykai. Rubarborai, 
kopūstai ir ridikai labai pigūs

skaityti prie valgio. Pasukos 
sveikas gėrimas tiems, kurie 
tik gali gerti.

Vartokite žalių daržovių — 
salotų nors syki į dienų. Tai 
sveikas valgis. Galima paga
minti skoningų salotų iš lak- 
tukų, kopūstų, lapienių ir ki
tų žalumynų, aĮMlailinkite to- 
inatėmis, agurkais, morkomis, 
ridikais ir pan.

Nors sykį
kitę žuvies. Tas ne tik įvai
rina valgį lx*t teikia kūnui 
reikalaujamo jodo. Tai leng
viausias ir saugiausias būdas 
imti jį.

Neatidėk ant toliau, bet šia

ndien pradėk lengvesnį valgį. 

Pamatysi, kaip sveikata pa

gerės. F LIS.

į savaitę 

Tas ne tik

VILNIAU3 PROBLEMA

je pugerbė žuvusius dėl Lie- lietuviškoje mokykloje. Būtų 
tuvos laisvės ir ant Nežino- geru, kad ir kitos mūsų para
moje Kareivio kapo padėjo pijos mokyklos taip aukštai 
vainikų. stovėtų lietuviškumo žvilgs-

šia proga pažymėtina, kud niu.
gražų Pabaltijo studentijos Motinų dienos proga, ftv. 
bcndrudarhiuvimų prieš keletą Juozhįio mokyklos vaikučiai, 
metų norėjo suardyti lenkai, vadovaujant sesutėms Kazi- 
Jų studentija norėjo tapti niieiietėms, surengė parodų. 
SELL nariu ir jiaimti visų Tai pačių vaikučių runku iš- 
sųjungos vadovavimų. Tačiau dirbiniai ir bei jų ‘išradimai’. 
Lietuves ir Latvijos studen-1 Paroda buvo labai gražiai su
rijai griežtai užprotestavus, ruošta ir turėjo dideli pasi- 
šis lenkų briovimusis į SELL sekimų. Jų aplankė ne vien 
buvo sulaikytus, šiuo motu tik lietuviai, bet į jų atsilan- 
lenkai SELL sųjungų jau ne- į kė ir daugelis svetimtaučių.

Kiekviena klasė turėjo sa
vo atskirus skyrius ir kiek
vienas Įiurodos skyrius buvo 
įrengtas savotiškai ir labai

bando ardyti. Tsb.

valgy-

Baltijos Valstybių StuM Sąjungą
Jaunos Baltijos valstybės, 

jauni jų ir universitetai. Tie
sa, estai ir suomiai dar rusų 
laikais turėjo savus universi
tetus. Tačiau latviai ir lietu-

UETUVAIČIįJ SESERŲ
ATSIžYMeJIMAI

SCRANTON, PA. — Kiek
vienų metą, birželio mėnesi, 
girdisi mokinių obalsiai: “Pa
mokos užbaigtos, diplonios lai 
mėtos” ir kolegijos, universi
tetai garbingai išleidžia tuos 
niekinius į pasaulį ir visuo
menė juos sveikina atsiekime 
jų tikslo, nes atsižymėjimas 
visuomet patraukia visuome
nės širdis.

ftios apylinkės lietuviams te
nka ypatingai pasveikinti lie
tuves vienuoles, kurios neša 
garbę tautai savo garbingais 
atsižymėjimais kolegijos mo
ksle/

Marywood Kolegija, Seran- 
ton, pereitą sekmadienį, bir
želio 2-rą, vakare, per Scran
ton vyskupijos vyskupo J. E.

i skirtingai nuo viens kito. To
je parodoje matėsi daugybė į- 
vairių piešiniu, pabraižų ir 
aukštesnių klasių “naujų iš
radimų”. Tai buvo įdomu pa
matyti. Būtų gera, kad ir ki
tos mokyklos suruoštų panašių 
parodui Žemaitukas

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CICEJtO, ILLINOIS

AMERIKOS ŽYMĖTINOS 
VIETOS

Anglų laikraščiai, kaip ir 
kasmet, veda agitaciją, kad, 
atėjus vasarai, žmonės neva
žiuotų į kitus kraštus, bet pa
matytų šio krašto įstabius vie-

ksta gausios konferencijos, k u 
riose dalyvauja ne tik oficia
lūs studentų atstovai, bet ir 
dideli būriai ekskursantų, ftios 
konferencijos, tai gera proga

viai pirmąsias aukštąsias mo-, vienam su kitais arčiau susi- 
kyklas įsteigė tik 1922 metais.pažinti, susidraugauti. O tai 

svarbus reiškinys, nes studen
tija anksčiau ar vėliau užims 
atsakingas, vadovaujamas vie

T. C. O’Reilly rankas įteikė tam
sioms lietuvaitėms vienuolėms Pirma tokių vietų Ameriko- 
Bachelor of Arts laipsnį: je yra Yellotvstone National

Sesuo Marija Elžbieta Bai- Park”. Sis parkas, kongreso 
dokaitė, ftv. Kazimiero ordino, 1872 metais pripažintas vie- 
Chieago, 111. šuoju ir nuo to laiko tūks-

Sesuo Marijona Dolorosa Šančiais turistų kas vasarų su
plaukia į tų parkų. Ten yra 
daug ko pamatyti. Tame par
ke yra dar užsilikę laukiniai 
žvėrys. Jie liuosai bastosi po 
parką. Vieta kalnuota; tų ka
lnų uolos yra spalvuotos. Yra 
daug geizerių (vieta, iš kurios 
muša aukštyn karštas van
duo).

Antra ypatinga vieta yra 
Arizonos valst., irgi Naciona- 
lis parkas. Tas parkas yra

Nuo pačios universitetų įstei
gimo pradžios ligi šio laiko, 
juos baigė gana daug žmonių, 
kurie šiandien visose gyveni- į tas. Ui asmeniška pažintis da-• plečkaitytė, ftv. Kazimiero 
mo šakose užima gana aukš
tas ir atsakingas vietas. Vos 
atgavusios savo politinę ne-' nnne.
priklausomybę Baltijos vai- Į Oeguž&. ls d Jllu ka 
stybės toujau norėjo sueiti į rtl} Raune ,)UVO susirinkusi 
glaudų bomlradfi-biaviin*. Ta- j SELL sljjungos konferencija
ciau .am trukdė į.airios P0*: Lietuvos studentija sulaukė 
litinės aplinkybės. Vis

znai ir sunkiausias klintis nu
gali tarpvalstybiniame gyve-

o-

Šių metų “Židinio” 2 ir 3 n-riuose tuo 
vardu atspausdintas prof. K. Pakšto straips
nis sukėlė nemažų susidomėjimų Lietuvos ir 
Lenkijos visuomenėse. Vilniaus lenkų spauda 
aiškiai pasisakė prieš prof. K. Pakšto pro
jektų. Lietuvos visuomenėje kalbamasis pro
jektas turi balsų už ir prieš. Norint šiuo klau
siniu diskusijas naudingiau vesti, reikalinga 
žinoti bent apytikslę viso krašto inteligenti
jos nuomonę, f š. m. “Židinio” 4 nr. paskel-,
btų Vilniaus reikalu ankietų yra jau gauta ^ar^u i^teige Suomijos, Es- 
nemaža atsakymų, bet “Židinio” Redakcija i'^tvijos if Lietuvos stu- 
norėtų, kad šiuo reikalu pasisakytų dar dau- 8^junE*j šiandien pla
kiau asmenų, kurie su kalbamuoju projektu L&*1 &noma trumpu SELL va-

sųjungos
Lietuvos studentija 
gausaus būrio, 130 studentų iš į

Pabaltijo studentija, nežiūrė- guomijos, Estijos ir Latvijos, žakarauskaitė,

rdino, Kaunas, Litliuania. 
Sesuo Virginija Marijona

Vaitulevičiūtė, Jėzaus Nukry
žiuoto ordino, Elnihurst, Pa.

Sesuo Rita Vizgaitytė, emu 
Įaudė, Jėzaus Nukryžiuoto o- 
rdino, Elnihurst, Pa.

Sesuo Gabrijielė Alarijona 
maxima eum

dama jokių kliūčių, jau gana 
seniai artimiau tarpusavy be
ndradarbiauja.

1923 metais Estijos mieste

Konferencija posėdžiavo Kau- Įaudė, Jėzaus Nukryžiuoto o- 
rdino, Elmhurst, Pa.

yra susipažinę.
Ankietoje yra šie klausimai:
I. Ar pritariate federalinei Lietuvos san

tvarkai?
II. Ar patogu būtų Vilniaus klausimų 

spręsti trimis pasiūlytais etapais?
III. Kurie projekto punktai labiau pri

imtini ir kurie nepriimtini?
IV. Kokių sugestijų siūlytumėt šiam 

klausimui spręsti?

Atsakymus prašo?, c pasirašyti •• nuro
dyti savo adresų. Cliarakteringesni atsaky
mai j ankietų bus paskelbti “Židinyje”, ta
čiau tik tie, kurie bus Įiasirašyti pavardėmis 
ir autoriui sutinkant. Kitų atsakymais pasi 
naudot* redakcija, atsakymus sintctizuodaniu.

Atsakymai į šiuos klausimus tikrai bus 
įdomūs. Dėl to visi tie, kurie rūpinus: Vil
niaus vadavimo reikalais, turėtų skaityti 
“Židinį”.

Prel. Edvardas Pace, Katalikų Universi
teto vice rektorius Vašingtone, praėjusių sa
vaitę minėjo 50 metų kunigavimo jubiliejų. 
Katalikų Universitete filosofijų dėsto nuo 
1891 metų. Taigi, šis kunigas visų savo am

žių yra pašventęs Dievo garbei ir mokslui.

ne ir Klaipėdoje. Svečiai bu
vo artimai supažindinti su Lie 
tuvos gyvenimu ir pasiektais 
laimėjimais. Jie patys savo 
akimis matė šiandien garsaus 
Klaipėdos krašto gyveninių,
matė lietuvių darbus ir pas- 

’rdu. Jau tuomet, kuriant šių tangas atgaivinti lietuviškų
sųjungų, visų keturių valsty- dvasių tame krašte. Be to, stu- 
bių studentijos buvo pareikš- Ldentijai buvo parodytas Klai 
tas vieningas noras, kuo arti
miau, kuo glaudžiau suburti
visas Baltijo studentų jėgas 
bendram akademiniam darbui.

pėdos uostas, gražesnės Lie
tuvos vietos, mokslo, meno bei 
kultūros įstaigos ir papasako
tu apie Lietuvos kovas dėl

... ... . . . Vilniaus.Jautri nesurambejusi stude- į
ntija aiškiai nujautė, kad jų Kauno konferencijoje Suo- 
vąlstybės, kartu iš po Didžio- mijos, Estijos, Latvijos ir Lie 
jo karo griuvėsių gimusios, tuvos studentija sutarė dar 
tik vieningai, sutartinai dirb- labiau išplėsti Pabaltijo stu- 
danios tegali gyvuoti. Per dvy dentų tarpusavį bendradarbio 
likų metų darbas ir ėjo šia vinių. Net buvo iškeltas snma- 
kryptimi. SELL vis tvirtėjo, nyrnas, kad vieno krašto sto
vis daugiau reikšmės bei pusi- dentai kitame krašte pralcis-
tikėjimo įgaudama nė tik jų 
sudarančiose studentijose, bet 
ir tarptautinėje studentų sų-[ktikos darbam*, 
jungoje.

SELL sųjungos darbui tva
rkyti ir jį plėsti yra įsteig
tas Centralinis SELL sųjun- 
bos biuras. Jis yra Estijoj; 
Tartų mieste. Be to, kasmet iš 
eilės vienoje iš SELL sąjun
gų sudarančių valstybių, įv/-

tų vasaros atostogas arba dar 
daugiau studentų keistųsi pra

Kaune buvusių konferencijų 
globojo Lietuvos švietimo nil- 
nisteris prof. J. Tonkūnas ir 
universiteto vadovybė. Jos 
dalyvius buvo priėmęs Lietu
vos Prezidentas A. Smetona. 
Konferencijos dalyviai Vytau
to Didžiojo muziejaus sodely-

Sesuo Marijona Scholastiea vadinamas: “Suakmenėjęs mi- 
Butrimaitė, ftv. Kazimiero or- škas”. Vidury to parko yra 
dino, Chicago, III., buvo jtei- aukšta lyguma 5,500 pėdų au-
kta Bachelor of Music laips
nis.

MOKYKLOS VAIKŲ 
PARODA

SCRANTON, PA. — Senin
tų diecezijoje, berods, vienin
telė lietuvių parapijinė moky
kla yra Scrantuose, kur kle
bonauja kun. J. Kuras, karš
tas patrijotas. Jo rūpesčiu ir 
pastangomis, mokykla įsteig
ta ir labai gražiai seserų Ka- 
zimieriečių vedama, ftįniet ftv.! 
Juozapo mokyklai vadovauja 
gerb. Sesuo M. Immaeulata, 
viena iš ftv. Kazimiero vienuo 
lijos steigėjų.

Man teko aplankyti daugelį 
mokyklų, bet niekur taip gra
žini ir drausmingai vaikai nė
ra auklėjami, kaip ftv. Juoza
po parap. mokykloje Scrun- 
tuose. Ten negirdėjau, kati 
seserys - mokytojos tarp sa
vęs ar su mokiniais anglų ka

kšta ,ant kurios yra spigliniai 
medžiui, pavirtę į akmenį. Mo
kslininkai neranda priemonių, 
kuriomis galėtų ištirti tų ine-^^* 
džių senumų. Spėjama, kad 
tas miškas buvo užneštas vul- 
kaniškais pelenais, o paskui 
užpiltus vandeniu, sumaišytu 

| su cementu ir kalkėmis.’ Tik 
tokiu būdu esą tie istoriniai 
medžiai išliko čielybėj iki šių 
dienų. x

Daugelis turistų aplanko ir 
Niagara Falls ftis vandea 

puolis yra didžiausias visame 
pasauly. Per vienų sekundą 
net 275,000 kubinių pėdų van
dens nukrinta žemyn, ftią vie
tų daugiausiai lanko jauna
vedžiai apskritus metus.

— Kanadoj, Toronto mieste 
yra lietuvių pradžios mokykla, 
bet joj visi vaikai negali tilp
ti, tai dahar norima įsteigti 
antra mokykla. Mokyklos yra 
labai reikalingos vadovėlių.

Toronto mieste yra per 2000 
lba kalbėtųsi. Visuomet lietu-' lietuvių, kurie susimetę į še- 
viškai. Į šių mokyklų apsilan-1 šias įvairias lietuvių draugi- 
kęs jautiesi, kad tikrai esi jas.
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RETOS IŠKILMĖS
GARY, IND. — Birželio 2 

d., Šv. Kazimiero bažnyčioj į- 
vyko iškilmės, kokių ši parap. 
nebuvo mačiusi. Sidabrinį ju
biliejų minėjo Juozas ir Ur-’ 
šulė Jonušai.

Per sumų, kurių laikė kle
bonas kun. J. Vineius, suteik
ta jubiliatams palaiminimas ir 
Įteikta gražus Šv. Tėvo pa
veikslas sidabro apdarais.

Juozas ir Uršulė Jonušai y 
ra pavyzdingi katalikai ir ge
ri lietuviai. Jų šeimynėlė sū
nus Stanislovas ir žentai Ma-’ 
rtinkus ir Vaeion bei dukrelės’

kun. J. Bakšys. Ragino Ro- 
cliester lietuvius priklausyti 
didžiausiai, milijonų turto tu
rinčiai lietuvių organizacijai.

Jonas C. Morkūnas nušvie
tė Susivienymo reikšmę kiek
vienai šeimynai ir pavieniui 
asmeniui; ragino jaunimų ir 
visus priklausyti.

Taip pat kalbėjo Rochester 
Susivienymo kuopos valdybos 
nariai: J. Joksas ir J. Zuba- 
vičius, A. Busas ir kiti.

Rochester lietuviai! Susi vie 
nymo vajus baigiasi. Prisira
šykime dabar. Nelaukime! 
Kreipkimės pas J. Jokšų, lle- 
rald St., Rochester, N. Y.

Rochester lietuviai ne tikElena ir Kotrina iškėlė pietus ivalshji 
ir vakarienę. Buvo atsilankęsl Susivicnym0 priklauSyti. 
ir Gary miesto majoras L. B.

MOKSLO METU UŽ
BAIGIMAS

MOUNT CARMKL, PA. - - 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos mokyklos užbaigimo iškil
mės (Graduation Kxercisos) j. 
vyks birželio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, mokyklos auditorijoj. 

Visų skyrių mokyklos vaiku
čiai atliks gražius lošimus; 
bus dainų ir dalis operetės. 
Be vietos klebono, kun. dr. J. 
B. Končiaus, įmigusiems kalbų 
pasakys Muizevilės lietuvių 
klebonas, kun. P. Alauskas. Į 
tų gražų ir iškilmingų vakarų 
atvyks kaimynai lietuviai ku
nigai ir kviečiami dalyvauti 
skaitlingai Mount Carmelio ū 
apylinkės lietuviai.

Sekantieji baigę astuonių 
metų mokyklos kursų gaus di
plomus:

Magdalena Aniukštytė, Ele
na Eremičiūtė, Vitalija Kara- 
veckiūtė, Agnietė Lisauskiūtė, 
Anastazija LukoŠevičiūtė, E- 
milija Miliauskaitė, Emilija 
Našlėnaitė, Birutė Pauziūtė, 
Mildreda Rameikiūtė, Adelė 
Radzevičiūtė, Katarina Vašky 
tė, Edvardas Andrulevičius, 
Juozapas Anilauskas, Edvar
das Bražinskas, Vincentas Be- 
rnotavieius, Edvardas Čemau- 
skas, Antanas Inkratą, Stanis
lovas Juodis, Petras Kereckas, 
Kazimieras Paliokas, Antanas 
Povilaitis, Adolfas Raslavi- 
čius, Jonas Sugentas, Jonas 
Shierantas, Tomas Vaitekūnas 
ir Edvardas Vaivada.

Koresp

EMIL DENEMARK ū“

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

Kleiiton su žmona. Majorui 
pasveikinus jubiliatus ponia 
L. B. Kleiton sveikino, pjovė 
keiksų ir dalino svečiams. Kio 
bonas kun. J. Vineius buvo 
tostmasteris. Puota įvyko pa
rapijos svetainėj. Dalyvavę, 
daug svečių, giminių iš Cln- 
cago ir apylinkės.

Jubiliatai širdingai dėkoja 
gerb. kleb. kun. J. Vinciui už 
gražias iškilmes bažnyčioj.

Svečias

J. C. įM.

Masė gyvena nedaugiau 
kaip 10-15 dienų.

Žmogaus širdis plaka dau
giau kaip 1CO.OOO sykių į die 
nų.

— Buenos Aires Lietuvių 
Centras užsimojęs įsteigti di 
džiulius Lietuvių Rūmus, ku 
rių salėj galėtų tilpti ĮUOO žino 
nių. Tuos Rūmuos numatoma 
įtaisyti lietuvių biblioteka, 
nuolatinį teatrų, mokyklas ir 
t. t. Žemės sklypas jau įsigy
tas.

(Tęsinys)
Brighton Park: Rėmėjų 6 

skyrius — $40.00, Nek. Pras. 
moterų ir merginų dr-ja — 
$5.00, Labdarių Sų-gos IS kp. 
— $5.00, Tretininkų dr-ja — 
$5.00, Mokyklos nierg. soda- 
lįcija — $5.00, Apaštalystės 
Maldos dr-ja — $5.(X), Kolegi
jos Rėmėjų 35 skyrius — $5, 
Lietuvos Vyčių 36 kuopa — 
$3.00, Šv. Kazimiero Karalai
čio dr-ja — $3.00, Tarnautojų 
dr-ja — $5.00, Mergaičių so- 
dalicija — $3.00.

West Pullman: Akademijos 
Rėmėjų 7 skyrius — $3.00, La
bdarių 10 kuopa — $5.00, šv. 
Juozapo dr-ja — $5.00, Atra
dimo Šv. Kryžiaus -- $d.00, 
Apaštalystės Maldos dr-ja — 
$5.00, Šv. Veronikos dr-ja —

Mergaičių sodalicija — $2.00, 
Šv. Aloyzo — 2.00.

Marąuette Park: Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 8 
skyrius — $35.00, Mergaičių 
sodalicija — $5.00, Motinų mo 
kyklos rėmėjos — $5.00, Tre
tininkų dr-ja — $5.00, Minis- 
t rantų dr-ja — $5.00, Parapi
jos choras — $5.00, Šv. Bar
boros dr-ja — $5.00, Apašta
lystės Maldos dr-ja — $5.00, 
Šv. Teresės — $5.00, šv. Ra- 
žančiaus ir Altoriaus Puošimo 
— $5.00, Moterų Sųjungos 67 
kuopa — $3.00.

Cicero: Akademijos Rėmėjų 
9 skyrius — $10.00, Jauname
čių 9 skyrius — $7.00, Šv. A- 
ntano dr-ja — $5.00, Motinos 
Dievo Sopulingos — $5.00, A- 
paštalvstės Maldos — $5.00, 
Federacijos 12 skyrius — $5,

nistrantų dr-ja — $3.00, Mo- “ 
kyklos nierg. sodalicija — $3, 
Angelo Sargo dr-ja — $2.00, 
Šv. Vardo dr-ja — $2.00, Lie
tuvos Vyčių 14 kp. — $2.00.

West Side: Šv. Kazimiero 
Akad. Rėm. 10 skyrius — $16, 
Moterų Sųjungos 55 k p. — $3, 
Altoriaus Puošimo — $3.00, 
Aušros Vartų moterų ir vyrų 
dr-ja — $3.00, Apaštalystės 
Maldos dr-ja — $3.00. Aušros 
Vartų mokiniai — $2.00.

(Daugiau bus)

AIA

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganizme paeiną nuo to, kad jisai ga 
nėtinai neišsivalo ir todėl prapiatina 
bakterijas kurios užkrečia jus liga 
mis. susilpnina jūsų organizmą it 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų sistem-os. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose alsakomingose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— Idealų Eiuosuotoją vidurių 25c ir 
60c._________ __________________

PETRAS ŽUKAS

mirė birželio 8, 1935 m., 7 vul. 
ryte. 70 melų amžiaus. Kilo iš 
Kauno Itėil. Panevėžio Apskri
čio.

Amerikoje išgyveno 35 metų. 
l'aliko dideliame nuliūdime 

moterį Anelę, du sūnų l’ctrą Ir 
Jurgį, tris dukteris Antonettę, 
Oną ir Mildred, marčią ir žen
tus ir gimines.

Kanas pašarvotas 6423 So. 
Wliipple Slr. laidotuvės įvyks 
Trečiadienyje birželio 12 d. 
1935 m. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas J Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs,
Dukterys, Marti, Žentai lr Gi
minės.

Laidotuvių Direktoriai Lacha- 
wiez ir Sūnūs. Tel. 2515.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

KALBĖJO APIE SUSI
VIENIJIMU

ROCHESTER, N. Y. — Pe- 
uktadienio vakare, Šv. Jurgio 
ųar. svetainėje J. Šaliūnas, A- 
merikos Liet. R. Katalikų Šu 
sivienymo Centro sekretorius 
kalbėjo Rochester lietuviams 
Susivienymo vajaus reikalais. 
Įdomioje kalboje aiškiai nu
švietė daug dalykų apie Susi- 
vienymų, ko daugelis lietuvių 
nežinojo. Jo kalba padarė į- 
spūdžio susirinkusiai publikai, 
kuri rimtai klausėsi.

Prisirašykime prie Susivie
nymo — buvo vakaro obalsis.

Kalbėjo ir gerb. klebonas'

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ln

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais Laidotuvių Sąlygos

REPublio 8340
6340 30. UDZB AVA

AKORDIONAI
Amerikos, Italijos ir Vokietijos išdirbysčių

Jūs pirksite už mažiaus pas Budrikų dėlto, kad Budri- 
kas importuoja tiesiog iš Kųropęs.
Kaina pradinėms 12 basų ųž......................

Akordionas 80 basų už ........ *58.00
Akordionas chromatiškas 120 basų už ...$75.00 
Piano Akordionas 120 basų už .. *89.00

25 lekcijos dykai 
Lengvus išmokėjimai

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8107

$5.00, Tretininkų dr-ja — $3, Tretininkų dr-ja — $3.00, Mi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lacha wicz ir Suims 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBtJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoją Sia
mo darbo per šešias kartas. 
Vcskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS '
Trys telefonai:

Rea. PENfSAOOLiA MII 
BELMONT MBS

Oftlee, HTLiIžSIDK MM 
Vii

J. Lininiais
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Radžiu
S. M. Skilias
Chas. Syremicze
1.1. Zolp
I. F. Eodeikis

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
' YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
IS FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 

DARBUOTES

Birž. 5 d. įvyko Federacijos l seimo išdavė J. Šliogeris ir
Chic. apskr. mėnesinis, skait
lingas sns-mas, kuris nomina
vo sekantiems metams kandi
datus į Centro Valdybų. Kan
didatai bus renkami Feder.

V. Rėkus sekančiai: 
Akademijos Rėmėjos meti

nių pajamų šįmet turėjo $7,- 
714.00.

Išmokėjus už neturtingų me

REMKIME AMERIKOS
LIETUVIU OLIMPIKOS 

KOMITETĄ
Įvykusiam komiteto susirin

kime pasirodė, kad darbas su
kėlimui reikalingo fondo eina 
visu smarkumu.

PARAPIJOS CHORO 
VEIKLA

BRIGHTON PARK. — Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
choro susirinkime, gegužės 28 
d. pirm. J. Kudirka perskaitė 
laiškų Chicagos Vargonininkų 
Provincijos, kad parapijų cho 
rai Vytauto darže rengia Dai-

vien veikiant, bus didelės se- racijos susirinkimus. Gera bū- 
krnės. Įnešimas priimtas. Pra- tų, kad visi daugiau kreiptų 
nešta, kad keletas draugijų '.dėmesio į Federacijos veiki-
jau tam pritarė.

Kiekviena draugija yra iš
rinkus po du atstovus į Fede-

mų ir lankytų susirinkimus. 
Daug dalykų galima būtų nu
veikti.

tkus, Tretininkų — O. IZ.rra- 
gienė, Marijonų kolegijos rė
mėjų — p. Vaičekauskas, Se
serų Pranciškiečių rėmėjų — 
P. Vaičekauskienė, E. St Poš
kienė ir Vaičekauskaitė, lt

Kongrese, rugp. 21—23 dd., rgaičių, kurių tėvai neišgali 
Philadelpbia, Pa. apmokėt dukrelių mokslo lė-

Sus-mas nuodugniai apsvar
stė viso pasaulio lietuvių Ko
ngreso reikalus ir pakartojo 
anksčiau tilpusį “Drauge” 
straipsnį — “Į viso pasaulio 
lietuvius viso pasaulio lietu
sių Kongreso reikalu”, kuria
me nurodyta taisyklės atsto
vams rinkti ir t.t. Feder. aps
kritys ragina visas dr-jas sių
sti atstovus į tų kongresų.
Kurios organizacijos neišga

lės atst. siųsti, jos gali, ir pri
valo, įgalioti įžymius katali
kus gyvenančius Lietuvoje, gy 
venusius Amerikoje. Jiems (at 
stovams) reikia pasiųsti įga
liojimus su organizacijos val
dybos parašais. Įgaliojimai 
reikia įregistruot Lietuvos ko
nsulate. (Chicagoje Consulate 
of Lithuania, 100 E. Bellevue 
Place, Chicago, III.).

Važiuojantiems Lietuvon Į 
minimų kongresų įgaliojimus 
reikia įteikt, o esantiems Lie
tuvoje reikia pasiųsti paštu.

Laikas dr-joms pradėti ri
nkti atstovus į viso pasaulio 
lietuvių Kongresų.

Kongrese parodos reikalu 
reikia išpildyti dr. Al. Rač- 
kans prašymus visiems, kas 
tik yra gavęs nuo jo kvieti
mų pasimatyt su juomi. Dr. 
Račkaus adresas: 3051 W. 43 
St. Chicagoje, kas dienų po
piet. išskyrus sekmadienius ir 
trečiadienius. Tomis dienomis 
jo ofisas būna visai uždarytas

Chicagos liet. jaunimas jau 
rimtai ruošias kongresui. Jis 
tam tikslui rengia ir piknikų 
kelionės lėšoms padengti. Jis 
prašo plačiosios visuomenės 
paremti piknikų liepos 4 d.

Raportų iš Ak. Rėmėjų 16

Šiandien “Drauge” deda
ma blunka, sulig kurios kiek- nų Šventę, rugpjūčio- 4 d. Lai-’ 
vienas lietuvis gali prisidėti skas priimtas.
prie gražaus tikslo. Choran įsirašė naujos na-

ISsikirpldte blanku ir ateių- rS’i B? ir 1 
skite i Amerikos Lietuviu O-! Kalėta ap.c metini iSvaSia-' 
Iimpikos Komiteto raštinę. Iv""’- "atarta rengti bų. 
2608 W. 47 St., Chicago, BI., i...............
su vienokia, ar kitokia auka.

šas, ižde dar randas apie $900.
Už neturtingų mergaičių mo 

kalų praeity seserims dar pa
silieka skolos apie $8,000.00.

Kų Akad. Rėmėjos surenka 
iš žmonių aukomis, piknikais 
ir įvairiais parengimais, viską 
sunaudoja akademikių moks
lui (švietimui, auklėjimui).
Kitur nenueina nei vienas ce
ntas.

Šįmet seimas davė pajamų ’ tytam tikslui, 
apie $981.00.

Šįmet būtinai reikės praplė
sti vienuolyno patalpos, nes 
iš Dievo malonės, daugėjant 
pašaukimams, šiandieninėse 
patalpose jau per daug ankš
ta. Pašaukimų daugėjimas lifl 
dijo. liet. tautos sveikatų ir 
Dievo palaimą.

Be svečių, atstovų-ių seime 
buvo virš 300.

Rezoliucijų priimta kelios.
Visos jos vykinamos gyveni
mai} tuoj, išskyrus vienų, rei
kale akademikių tam tikro 
laikraštuko. Si rez. nors vien 
balsiai priimta, bet atidėta a- 
teičiai.

Seimų sveikino daugelis lie 
tuviško jaunimo taisyklinga 
lietuvių kalba. Bet didžiausio 
įspūdžio darė dvi jaunos pa
nelės, apie 16-17 m. amžiaus, 
iš Indiana Harbor ir iš Gary.
Indiana. Jos vartojo taip lai
svų nuo anglonizmo lietuviš
kų kalbų, kad rods būtų gimu
sios ir augusios Lietuvoje. O 
juk gyvena gan toli nuo Chi
cagos — lietuvių centro. Bet 
čia dar ne viskas.

Visų rėmėjų vardai bus skel
biami “Drauge” ir per radio 
Be to, kiekvienam šio komi
teto parengime bus matyt ant 
tam tikros nupieštos lentelės. 

Kiekvienas centas eis nusta

Visi rėmėjai, aukotojai bū
kite pilnai užtikrinti, kad vi
sos aukos bus naudojamos 
vien tam, kad pasiuntus į Lie
tuvų atletus viso pasaulio lie
tuvių olimpikai per viso pa
saulio lietuvių kongresų.

Rėmėjas

svklinga lietuvių kalba išdro
žė seimui sveikinimų ir pri
dėjo prakalbų. Kad jį kalbant 
visi galėtų matyti, buvo už
keltas aut stalo. Tat, lietuviai 
katalikai, turime džiaugtis ir 
didžiuotis. J. Š., koresp.

Štai, iš Dievo Apv. parap. 
mokyklos mokinys iš 6 sky
riaus, 6 metų amžiaus, Algir
das Česnavičius, drųsiai, tai-

Snv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Waahington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno žmogaus investmentas iki 
$6,000.00.

ŠVIESI ATEITIS

Mokam dividendus už kiekvieną 
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į- 
STOJIMO MOKESČIŲ.

TAUPANT PINIGUS 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

do-

EDERALoAVINGS
|ašd loan association

OF CHICAGO -----------
JUSTIN MACKIEWICH — Prealdentaa 
HELEN KUCHINSKAS — Raėtlnlnkė

2324 SO LEAVITT STREET Tel. OANAL 1678

AKIŲ GYDYTOJAI:
Dėl priežasties vasaros, su-j K. Susivienynio— Srupša, M\i 

sirinkimai atkelti į paprastų' terų Sųjungos — Kelpšienė, 
vakarą. Sekuntis susirinkimas 'Sodalicijos — O. Ivinskailė.
bus liepos 24 d., 7:30 vai. vak.

Atstovai dalyvavo šių dr- 
jų: Sv. Kazimiero — P. Kvie-

Rašt., O. Ivinskaite

PLATINKITE “DRAUGĄ*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS '

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimų, kuria 
pri'. žastlinl Kalvos skaudėjimo, 

•.alpimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
-no, skaudamų aklų karžtj. atitaiso 
trumparegystę tr toliregystę. Priren
gta teisingai akintus. Visuose atslti- 

i ktmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v

____i , t • i -i- Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at-
rUOŠti išrinkta.: O. Ivmsliaite, sltlklmų akys atitaisomos be akinių.

! Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

su, liepos 14 d. tuoj po 7 vala 
ndos Mišių šv. Vietai surast?’ 
komisijon išrinkta menedžeris 
Kelertas, Gritis, Rokaitis, Na- 
rušas ir Žylius. Užkandžiui pa

A. Pocius, Kukštaitė, S. Ma- 
caitė, A. Priedžiūtė, S. Mei- 
lūnaitė ir O. Hohm.

Choristas Simonavičius pa
dėkojo chorui už dovanų.

Choras pakviestas giedo-ti 
Mišias per vestuves savo na
rių: A. Lieko ir B. Valūnai- 
tės. Vestuvės bus birželio 22 
d., 9 valandų ryto.

Rašt., O. Ivinskaite

Federacijos 19 skyr. mėne
sinis susirinkimas įvyko ge
gužės 28 d. P. Kvietkus įnešė, 
kad visos Brigliton Park drau 
gijos susijungtų į Federaci
jos skyrių, kuomet bus rengia
mas vakaras parapijos nau 
dai. Visoms draugijoms

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PBOspect 1038

Ree. and Office 
2359 So. Leavltt St.

CAMal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 tr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutari) 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Namų tel. PBOspect 1930

Tel. BOUIevard 7043

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoj pagal outartl

Ofiso Tel.: PROtrpect 6378 
Res. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:30 Iki 8:30 
Seredomia Ir nedėliomia pagal sutari) 
Res. 3518 W. 83th St. Pagal autari|.

Tel. Ofiso BOUIevard B81I 
Bes. VIOtory 3343

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 8:S0-$:k8

756 We«t 35th Street

Phone Boulevard 7589

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

CZKZ

DR. JOHN SMETANA

ACTOMOnn.ES

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
Ig vai. vakaro. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 8. 
Phone CANal 0523

Valandos: Nno 1-5 Iv 7-9 kasdlenų. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard ROSI

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE

1720 West 47th Street

Tel. CAMal 0367
Be*. PBOspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1831 SOUTH HAT«RTKD STRFKT 
Rezidencija 8800 Ho. Artertan Avė

Valandos: 11 ryto Iki 3 popiet 
< Iki 8 v. vakaro

Tel CANal 4122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutari)

Tel CANal 6122

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

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 786 8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytolaa Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gaa X-Ray
I 4148 ARCHER AVĖ., Oor. Francisoo 

Tel. Office Laf. 3660; res Vlrg. 0869

IV1II9I DAKTARAI

DR. CHARLES SEGALofisai
4729 So. Ashland Avė.

I lubos
CHICAOO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 18 Iki 12 vai. ryte, noo 1 Iki 4 

ubu. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:10 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 13 

valandai dienų 
tVIefnnlu WHw»T 1»W

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
• Tel. YARds O»$4 
Rez.: Tel FLAaa 3400

Valaadoo:
Nuo 13-11 v. ryto; 3-1 lr 7-3 v. v. 
Madėldlenlala nno 10 Iki 13 diena

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKONAS
OYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0403

Ofiso: Tel. LAF&yette 4017
Res : Tai. HEMlock 62R6

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W 69th 8t.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutari)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1448 80. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar.. Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res Tel. GROvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutari)

Tel. LAFayetto 3057

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

(Prie Archer Avė. n.doll Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vnl vakaro 

Seredomls Ir nedėliomis pagal 
sutari)

Tel. LAFavette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morrgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
kastinėje

CLASSIFIED
AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
------- Vartotų Kary Bargenai ------

BUICK — 1935, 5 pasaž. Club Sedan 
41, bu trunk, juodas, garantuoja

mas kaip naujas ......................... $875

BUTCK — 1935, 5 pasaž. Sedan 47, 
juodas, žema mileage, garantunla- 
nias kaip naujas .................... $845

BUTCK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57. 
Juodas vartotas tik kelis mėnesine, 
garantuojamas ......................... $895

BUICK — 1934. 5 pasaž. Cub Sednn 
41. su trtink, mėiynas, iSrodo kaln 
naujas, garantuojamas............$745

BUICK — 1934. 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas . . $725

BUTCK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57. 
Juodas. 6 drat. ratai, tobulam sto
vy, garantuojamas..................... 3845

BUTCK — 1933, 5 pasaž Sedan 67, 
Juodas. 6 drat. ratai, tobulas vidui 
lr ISorinlal, garantuojamas . . 3745

BUICK — 1931. 5 pasuž. Sedan 67, 
juodas, mediniai rata.l, atsakomln- 
gas karas geram stovy .... $375

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
Maroon, 6 drat. ratai, pirmos rū
šies stovy .................................. $285

BUTCK — 1930. 5 pasaž. Sedan 61, 
žalias, 6 drat. ratai, labai pulkus 
karas . .......................................... $275

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 47. 
juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan ............  ..................... $275

BUICK — 1928, 5 pasaž Brougbam 
47 - S, mėlynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ............ $95

BUICK — 1928. 5 pasaž Sedan 47. 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy ....................................................... $125

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe. Rumble seat, Tan, 
gerai lfirodantls coupe tobulam sto
vy ..................................................... $395

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Busi
ness Coupe, mėlynas, 6 drat. ratai, 
tobulas karas . . .'................... $395

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma- 
roon, 5 drat. ratai, atsnkomlnen. 
mažas sedan .............................. $345

FORD — 1934, 5 pasaž. Sedan. ža
lias. 5 drat. ratai, vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nauia. 
garantuojamas ......................... $495

FORD — 1931. 2 durų Sedan, Juo
das. 5 drat. ratai, gerai operuolan- 
čtam stovy .............................. ,, $245

FORD — 1931, Town Sednn, Juodas, 
5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................ $275

FORD — 1931, 2 pasaž. Business
Coupe, juodas, tohulnm stovy $245

FORD — 1931. 2 pasaž. Coupe, Kum- 
blo seat. Juodas, geram stovy $225

FORD — 1930, 4 durų Sedan, Juo
das, 5 drat. ratari, geraa kanas, že
ma, kaina-..,.............Ilso• I —H------------

FORD — 1929. 2 durų Sedan. gerai 
' opėrto jautis, apfcA'Vrtifof'ftfr fcar d avi

mu! .77...:........ . $115
FRANKLTN —’ 1928, 2 pbsilH^itĮpe, 

pilkas, gerai operuojantis .. $150

GRAHAM PATGE — 1932 5 pasaž. 
Sedan, žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas. žema kai
na ........................................................... 3295

PONTTAC — 1934. 5 pasaž. Sedan, 
Black, 6 drat. ratai, ISrodo kaip 
naujas, tobulam stovy ........... $695

BUTCK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47. 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peruojančlam stovy..................... $85

IR DAUGELIS KITŲ
Įdnokite savo dabartinį karų mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
344-8-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawford 4100
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 28no

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 651 R S Roektvell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki R 
Panedėlio. Seredos lr Pėfnyėloa 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas GANal 1175

KAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas RFPnhllc 98OA

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitnge 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

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

Chicago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant 10sų morgl, 

ėlų, bonų. algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgt- 
ėlus, bonus, nsmus. ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
las Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUMTAM
PTNTGUS Į LTETUVĄ 

LATVAKORČ’IŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 knmb., 2 fl. — 
5 knmb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run - $6.80 J

ACTOMOnn.ES


s

Mažųjų Savaitinis Priedas
Garbė avetlmomla kalbomla kalbėti 
Didelė gėda aaroaloa varai n ana akėti. PIRMADIENIS, B1RŽEUO-JUNE 10 D., 1935

“Mazujs Adrijos" Generolas Kalba
Žodžiai “Mažųjų Armija” (maldos? Ar manot, kad tai 

dažnai užėmė šio laikraštuko mažų darbų atlikot? Ne. Jūs 
kampelį. Jos narių, darbas ’prisidėjot prie sielų išganymo 
kilnus, aukštas, Dievui patin- 'ir tai yra didžiausias ir kil- 
kantis, nes Jo garbei dirba- niausiąs darbas. Taigi, bran-
mas. Tikimės, jog ištikimai jį 
atlikote. Nors skubiai pažvel
kime mūsų darbus. Kas nu
veikta? Mi

gūs vaikučiai, džiaugkitės, kad 
per keletu menesių dalyvavo
te sielų išganyme.

į Kadangi šis laikraštukas
Iš pradžių prisidėjo viena 

kuopelė iš Scranton’o, Pa. Vė
liau į pagalbų atėjo kuopelė iš 
Pittsburgh, Pa. Nariai pasi
ryžo melstis už persekiojan
čius ir vargstančius brolius 
ir seseris katalikus. Kas sa 
vaitę stengtųsi kuoįdomiausiai 
aprašyti misijonierių vargus 
ir paduoti kitas žineles. Pers
kaičius jas melsti Dievų pa
sigailėjimo. Gal ne vienas nu
simins nematydamas jokių 
sėkmių? Tiesa, sunku tai aki
mis matyti, bet tikime, jog 
Kristus ypatingu būdu myli 
mažus vaikelius ir išklauso jų 
maldas. Jis Pate yra pasa
kęs: “Leiskite mažutėlius eiti 
prie Manęs, nes jų Dangaus 
Karalystė”. Kitoj vietoj kal
bėdamas sakė: “Prašykite ir 
gausite.” Jūs prašėte, kad 
Kristaus tarnams misijonie • 
riams vargai sumažėtų, ar ma
not kad Dievas neišklausė tos

sustos ėjęs per vasarų, taigi 
ir mūsų darbelis bus kuriam 
laikui sutrukdytas. Malonu 
mums buvo sykiu su jumis 
dirbti. Širdingai dėkojame 
jums už tokių ištikimų pagel
bų. Mes tik galim tarti ačiū, 
bet gerasis Dievas daug tin- 
kiamiau jums atlygins.

Nors negalėsim per šį lai
kraštį susirašinėti ir palaikyti 
santykius,. visgi neužmirškite 
tų užbriežtų darbų ir per va
sarų pasimelskit už misijonie
rius. “Mažųjų Armija” turi 
būti narsi ir nebėgti iš karo 
lauko, nežiūrint koks meto lai
kas, oras ir aplinkybės.

Atsisveikindami su “Mažų
jų Armija” tariam su Dievu 
ir linkim kuonaudingiausiai ir 
linksmiausiai praleist vasari
nes atostogas.

J. Kuprevičius 

J. Baltrušaitis.

Dėmesio! Dėmesio!

Antroji Dalis

Malka r» vlaų didyrta tautas, joa pa-

Mes ir Jėzus
Saulė, žvaigždės ir mėnulis 
Labai gražūs padarai. 
Tačiau mūsų Jėzaus grožiui 
Tolimi net angelai.
Gražus dangus, graži žemė, 
Graži yr visa gamta.
Tačiau viskas miršta, nyks-

sfa,
Tik viens Jėzus — niekada. 
Žemės ir dangaus gražumas 
Labai mumis džiugina. 
Tačiau Jėzus mums meiles

nis,
Jis — grožybė amžina.

S. T. (“K”.)

Šv. Teresė Kū
dikėlio Jėzaus
Ši šventoji visai dar nese

niai gyveno. Mirė visai jauna.
Iš pat mažens labai gražiai 
gyveno su tėveliais ir sesutė
mis. Paskui įstojo į vienuoly
nų. Iš savo vaikystės metų ji 
paliko labai daug įdomių ir 
gražių atsiminimų. Vienas la
bai įdomus jų yra Teresės 
sapnas.

“Vaikščiodama sodne pa
mačiau visai netoli du nelabai 
didelius, bet baisius velniukus.
Jie neapsakomu vikrumu šoki
nėjo aplink kalkių kibirų, nors 
buvo sukaustyti geležiniais 
pančiais. Velniukai pažvelgė į 
mane žėrinčiomis akimis ir 
baisiai išsigando. Tuoj sušoko 4 tų. 
į čia pat esančių statinę ir pa
sislėpė. Paskui, nežinau pro kų 
iš jos išlindę, vikriai nubėgo 
į skalbyklų. Matydama, kad 

i jie manęs bijo, norėjau suži
noti, kų jie ten veikia. Perga
lėjusi savo baimę, priėjau prie 
lango ir pažiūrėjau į vidų. 
Vargšai velniukai, išsigandę 
mano pažvelgimo, šokinėjo per 
stalus, kėdes ir norėjo kur

Juozuko
Nelaimė

Juozukas Loža, penkiolikos 
metų berniukas, tik kų parė
jo iš mokyklos ir tekinas pri
bėgo prie mamytės. Liūdna 
buvo jo širdis ir akutės aša
rotos. Mamytė pastebėjo sū
naus liūdesį ir užklausė, ko 
verkius, Juozukas tarė:

— 0, mama, visi manęs ne
kenčia. Mano draugai ir mo
kytojai manęs nekenčia. Jio 
sako, kad aš melagis ir nemo
ku sulaikyti savo liežuvio, kai 
aš pasiprašiau kad priimtų 
mane į sviedinio ratelį . Per 
žaidimų visi į mane šnairuo
ja. Dabar mane prašalino iš 
ratelio, o drangai bado pirš
tais 'ir juokiasi iš manęs, sa
kydami: 'Ana, eina tas su ilga 
liežuviu, kuris įsikalbino pri
imti į žaidimus; dabar betgi 
jis prašalintas, ka, ka, kai’

Gera motina, išklausius sū
naus nuskundimo, paglostė jį 
ir tarė:

—- Juozuk, nepaisyk tų šne
kų. Kantriai visa pakęsk, vi
sados būk linksmas, o matysi, 
kad jie liausis juoktis, kai pa
stebės, jog negali tavęs žod
žiais įžeisti. Nekalbėk ne sava 
laiku, uoliai mokykis ir gerai 
atlik savo uždavinius. Prašyk 
Panelės Šv., kad ji tau padė-

Štai, gavote į rankas pas- Amerikoje. Gerai, kad T. T. 
kutiinį šių mokslo metų leidi-| Marijonai pernai pradėjo šį 
nėlį. Vėjo greitumu pralėkė į darbų. Bet, jei visuomenė ne- 
devyni mėnesiai. Vos spėjome rems ir neskatins jaunimo už- 
apsiprasti ir pažinti savo sisakyti laikraštėlį, šis darbas 
skaitytojų norus, tuoj ir atos- ( kitais metais sunkokai bus į- 
togos. Per tris mėnesius ne- manomas. Dieve duok, kad vi- 
rūpės mums, kad nepavėlavus suomenė atjaustų savo parei- 
į mokyklų, ar kad ncpriruoš- gų. Juk nenorim vaikučių
to. pamokos. | skriausti, nes tada blogai at-’ ,^leptL'Pa^s pro

Šia proga norime pareikšt. silieps ir ant mūsu pečių. O langTO k ma„e
padėkų visiems, kurie prisidė-'kų tada reikės kaltint? 
jo notai.. Neužmiršo mū8ų| Linkime akaitytojam3 kno. 
seserys mokytojos; dėka jų, ,inkgnliaU8ilJ aloetoĮfų, 
gavome daug raitei.,) ,š prad-• rudenį sveiki ga|ėh}
žios mokyklų. Visiems bendra-
darbams ačiū.

Vaikučiams savaitraštis mo
ksli laiku lietuvių kalboj labai 
reikalingas, ir būtina sųlyga,

pat esant, drebėjo iš baimės.”
Tame sapne nesimato nieko 

nepaprasto, sako ji pati, ta
čiau dėkui, jog Viešpats jį

Juozukas pabučiavo motina) 
rankų. Pajuto savyje kaž ko
kių drųsos galybę, kuri vertėt 
nepaisyt nieko, o tik savo vis
kų gerai atlikti.

Praslinko trys metai. Juozu
kas dabar mandagus, darbštus, 
uolus ir gerai mokinasi. Jis 
žaidžia sviedinio rately, bet 
nieks jam tos garbės nepavy
di, nes geriausias žaidikas. Vi
si jį myli, draugų labai daug 
turi, nes įis tikras sportas, 
neieškųs garbės. Žaidžia tei
singai ir iš tikro noro.

Štai, sėkmės nuolatinio pa
grįžti prie mokslo ir toliau man siuntė, kad parodžius,, maldomo į Panelę Švenčiau-
tęsti rengimų8i į gyveninių.

V. J. Sabas.

“Duokime Dievui laikų, o
j.i norime išlaikyt lietuvybę jis duos mums amžinybę.”

jog žmogus, kuris geras ir šių.
teisingas, neprivalo niekad ----------------------
velnio bijoti. Velnias yra taip Jungtinėse Valstijose par- 
bailus, kad bėga net ir nuo duodama daugiau kaip 300 į- 
nekalto vaiko žvilgsnio. X vairių rūšių cigaretų.

A. D. V.



DRAUGAS

L, Čarskoja. | Bažnyčią

Pilkutis Paukštelis
Gyveno mažas karalaitis 

pasaulyje, gražus, žydraakis, 
Šviesaplaukis. Už jo gražumą 
visi jj mylėjo ir lepino, prade
dant nuo tėvo karaliaus ir mo
tinos karalienės, ir baigiant 
paprasta neturtinga tarnaite 
karaliaus rūmuose.

Lepino, lepino princą ir pri- 
silepino ant savo galvos. Kiek
vienas mažiausias noras ma
žojo karalaičio būdavo pagrie
biamas ką tiktai ištartas, ir 
būdavo išpildomas jo aplinki
nių. Ar užsinori karalaitis tu
rėti gražų jojamą arkliuką, 
žiūri — jau prie rūmų priva
žiavimo stovi iki tuzino ge
riausių karalystės jojamų žir
gų. Ar užsinori karalaitis nu
skinti stebuklingą obuolį nuo 
puikios obelės, augančios ka
raliaus ^odne, — žiūri jau 
šimtai tarnų puola stebuklin
go obuoliuko ir atneša jj ka
ralaičiui ant auksinio dubenės. 
Ar panori karalaitis žaisti, 
žiūrį — visa minia linksmų 
.vaikų, rūmų žmonių sūnų ir 
dukterų, sukasi aplink jį, lau
kdami tiktai mažojo karalai
čio įsakymų — kokį žaislą 
pradėti žaisti.

"žodžiu, visa, visa, ko tiktai 
panorėdavo mažasis karalai
tis, būdavo išpildoma nedel
siant, ir greitai mažąjam ka
ralaičiui jau nebebuvo ko no
rėti.

Jis pasidarė įmoningu ir 
piktu kūdikiu. Jam atrodyda
vo, kad visi yra tam, kad pa
tarnauti jam. Pasidarė išdid
žiu, save augštai keliančiu 
santykiuose su aplinkiniais ir 
visi nustojo mylėti jį.

1 Kartą vakare mažasis ka
ralaitis vaikštinėjo su savo 
palydovais sodne. Ir staiga 
jis išgirdo stebėtinus garsus, 
kurie ėjo iš už , artimiausio 
krūmo.

1 ’Tai buvo paukščio giedoji- 
mas, bet toks stebūkiingas, 
skambus ir metodiškas, kokio 
niekuomet nebuvo tekę girdėta 
mažąjam karalaičiui.

* — Kas tai per garsai f Kas 
gieda tą saldžią dainą f — 
kreipėsi jis su klausimu į sa
vo artimuosius.
i — Tai lakštingala! — atsa
kė, žemai nusilenkdami prieš 
mažąjį valdovą, svarbūs val
dininkai ir ritieriai.

| — Tai paukštelis lakštinga
lai — kartojo jam pasipuošu
sios ponios iš karalaičio paly
dovų.

— Turi būti tas paukštelis 
lakštingala — gražiausias iš 
paukščių pasaulyje 1 — sušuko 
mažasis karalaitis. — Jos, ti
kriausiai, auksinės plunksne
lės ir deimantinė galvelė! No- 

J riu matyti jį! Duokite man 
į lakštingalą ir patupdykite į 
narvelį!

Rūmų žmonės, iš baimės 
j prieštarauti karaliaus sūnui, 
i pašaukė sodininkus ir liepė 
į jiems išstatinėti žabangas 
nakčiai po visą’ sodną, kad 
būtinai sugauti mažąjį daini
ninką.

Rytą lakštingalėlė buvo su
gauta ir patupdyta į narvelį/

Kaip tiktai mažasis kara
laitis pamatė nekokios išvaiz
dos pilkutį paukštelį, kuris 
nuliūdusiai pasišiaušęs tupė
jo narvelyje, tuojau sušuko:

— Tai nekoks paukštytis! 
Kame gi jo auksiniai sparne
liai ir deimantinė galvelė?

Tuomet vienas iš rūmų žmo
nių atsakė:

— Drįsiu pasakyti tamstai, 
tamstos aukštybė, kad to ne
kokio paukštelio stebuklingas 
balselis. Kai jis gieda, žmo
nės ir gamta — visa kas klau
so jo.

— Tai tegul jis gieda! — 
sušuko karalaitis ir nekantriai 
treptelėjo koja.

— Giedok! — kreipėsi rū
mų ritieriai į pilką paukštelį.

— Giedok! — prašė eikliai 
gražios pasipuošusios ponios.

Bet paukštelis tylėjo. Lak
štingalėlė negalėjo giedoti ne
laisvėje.

Tuomet kažin kas pasakė 
tai mažąjam karalaičiui.

— Niekai! — sušuko maža
sis karalaitis. — Jis turi gie
doti, kai aš to noriu! O jeigu 
jis ožiuojasi, aš nebešersiu jo!

j Ir kadangi pilkas paukštė
mis vis tiktai negiedojo, kara- 
I laitis liepė neduoti jam lesalo 
ir vandens.

J Kitą dieną priėjo prie nar
velio. Alkanas paukštelis vos 
laikėsi ant kartelės ir vis tik- 

1 tai giedoti negalėjo. Jis žiū
rėjo į karalaitį apskritomis, 
gailiomis akimis. Lyg prašė:

“Karalaiti! meilus mažasis

Į bažnyčią paskubėtam.
Ten altoriuj Dievas,
Kuris puošia plačią girią 
Ir žaliąsias pievas.

Tenai rasim širdžiai džiau
gsmo,

Ten ramu ir miela.
Ten nuėję paaukosim 
Kristui savo sielą.

E. Matusevičius. (“K.”)

; karalaiti! Nekankink manęs. 
Išleisk į laisvę iš narvelio ir 
ten aš pagiedosiu tau tokią 
dainelę, kokios dar niekam 

'neteko girdėti karaliaus sod
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— Niekai! — sušuko kara- 
laitis — Aš karaliaus sūnus 
ir tu-turi manęs klausyti ir 
giedoti mano narvelyje!

Ir jis nuėjo nuo paukštelio, 
supykintas už jo tylėjimą. O 
kitą dieną pilkas paukštelis 
mirė.

Kai mažasis karalaitis pa
matė jo mažytį negyvą kūnelį 

i narvelio kertėje, jis suprato, 
kad yra kažin kas stipresnis 
už jį ir kad ne visa turi klau
syti jo, mažojo karalaičio.

Jam pasidarė gėda, dėl savo 
žiaurumo ir, atsisukęs nuo sa
vo puošnų palydovų, jis labai 
karčiai pravirko, gailėdama
sis mažo paukštelio.

Nuo tos valandėlės mažasis 
karalaitis pasidarė nebe tas: 
neįsakinėdavo, nesididžiuoda- 
vo, nesikeldavo dėl savo ka
rališko gimimo. O kaip tiktai 
jam norėdavosi įnorauti, ar
ba rodyti savo valdžią kam 
nors, jis atsimindavo mažą 
pilką paukštelį ir vėl pasi
darydavo meiliu, lipšniu ka
ralaičiu.

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

Varlės Gudru
mas

Vieną kartą gandras suga
vo varlę. Išsigandusi, kad jau 
neišsisuks iš gandro nagi}, sa
ko:

— Gandreli, gandreli! ką 
nori daryk su manim, tik ne
mesk į vandenį!

Gandras mąsto sau: jei ji 
“to bijo, tai ten ir mesiu. Ir 
įmetė į vandenį.

Varlė apsidžiaugė, kad ap
gavo gandrą ir sveika išliko. 
Tiek ją gandras ir matė.

Girdėjęs.
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Senelis Miške
Gyveno kartą sena moteris 

ir turėjo mažą sūnelį Petriu
ką. Jie buvo labai neturtingi. 
Vieną dieną sūnus prabilo į 
motiną:

— Mamyte, mes neturime 
ko valgyti; aš eisiu ir prisi
rinksiu žemuogių, kurias par
davę galėsim duonos nusipir
kti.

Motina padavė vaikui ąsotį 
ir jis išėjo į mišką. Prisirin
kęs pilną ąsotį uogų, Petriu
kas skubinosi namo. Tik stai
ga iš tankumyno išlindo žilas 

J senelis ir tarė:
' — Mano vaikas serga ir 
prašo uogų, o aš nė vienos ne
radau.

Tai taręs senelis parodė 
geltoną kibirą kuriame nė vie
nos uogos' nebuvo. Petriukui 
pagailo sergančio vaįRo ir, 
nors buvo labai alkanas ir bi
jojo, kad nesibartų motina 
jam parėjus be uogų, atidavė 
ąsotį su uogomis seneliui. Se
nelis, paėmęs jo ąsotį atidavė 
savąjį kibirą ir sako:

Tu, vaikeli, dar pamėgink 
pauogauti.

Petriukas nustebo, kai po 
keliolikos minučių turėjo pil
ną kibirą raudonų žemuogių.

Sūnui parėjus namo, moti
na paklausė, iš kur jis gavęs 
tokį kibirą. Vaikas išpasako- 

i jo visa, kas buvo atsitikę. Ta- 
rda motina tarė:

— Sūneli, čia yra auksinis 
kibiras, mes, jį pardavę, galė
sim gerai gyventi.

Kitą dieną motina nunešė 
kibirą auksakaliui ir gavo iš 
jo tiek pinigų, kad ne be var
go galėjo su Petriuku gyven
ti. Sakalas (“$.”)

Mūsų dabartino popiežiaus 
pilnasis titulą* maždaug šitaip 
skamba: ' Jo šventenybė Pi
jus XI (<Achille Ratti), Jė
zaus Kristaus Vikaras, Šv. 
Petro Įpėdinis, Augščiausias 

l Visuotinos Bažnyčios Galva, 
Vakarų Patriarkas, Italijos 
Primatas, Romos Provincijos 
Metropolitas, Romos Vysku
pas bei Arkivyskupas, Vakly- 

| tojas Šventosios Bažnyčios 
Laikino Turto ir Valdytojas 
Vatikano Miesto.

Tarp gyvulių yra šokanti 
žiurkė, kuri vienu šokimu gali 
nušokti 10 pėdų.
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Mažas Vergutis
“Petrai, kelkis, jau laikas!” i juokėsi visi. Na, ir šiandien 

sušuko motina Petras nė |‘taą pats. 
krust. Motina prieina arčiau j Plumpt, plumpt — Petras 
ir surinka vaikui j pat ausį: eina į klasę. Visi tik “kva,

D R A U O A S »

“Petrai, kelkis jau laikas ei
ti į mokyklą”. Petrelis tik f

kva, kva”...
— “Petrai aš tau noriu Šį

sius kelius, ir nuvargę kelei
viai bus tau labai dėkingi. O 
tamsūs miškai gali ramiai 
miegoti, kaip ir laukai. Kiš
kelis rainiai miega, kaip ir 
paukštielis, nes abudu žino: 
“Gerasis mėnulis rūpestingai

rusą kalbą. Jeigu ką sugauda
vo su lietuviškomis knygomis, 
juos smarkiai bausdavo, kitus 
net į Sibirą ištremdavo.
Bet lietuviai nepasidavū. 

Visokiais būdais gabendavo 
lietuviškas knygas iš Prūsijos

saugoja”. Ar supratai, ką aš į Lietuvą ir žmonėms daliadar

pasiraivė, sumurmėjo kažką, j tą pasakyti. Aš pamaži, ne- 
o keltis nė nemano. Apsiver-,bijok; nieks negirdės, “tarė 
čia ant kito šono. Pataluose mokytojas. “Ar žinai, dėl ko
taip smagu, mano jis sau, o 
lauke taip šalta. “Petrai, 'ar

tu šiuo laiku pasidarei toks 
apsileidęs? — Dėl to, kad tu,

negėda: Juk tu pavėluosi j tur būt, pradėjai nekalbėti ry
mokyklą! ’ ’ Tingus vaikas, tar
tum kurčias ir nebylys tapo. 
Motina, netekus kantrybės, 
tik brūkšt ir nutraukia anfc- 
klodę nuo miegalio. Nesmagu,

tinetinių maldų. Juk ar mel
deisi šiandie ryte?” —

“Ne,” sumurmėjo vaikas. 
“Žinai, ką aš tau patarsiu: 
jei nori būti vėl geras, links-

tau dabar pasakiau?
Ir gerasai Dievas pranyko. 
Mėnulis labai susigėdo. Jis

dabar eina savo pareigas, vi
sados yra patenkintas, dėlto 
kad žemėje mato ne tiktai 
blogumų, bet ir gerumų, gra
žumų.

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
bet ką padarysi — reik lipti mas ir darbštus vaikas, kas
is lovos.... Vargais negalais dien, kai tik atsikelsi, atsi- 
atsistojo ant savo kojų. Ren.- klaupk ties savo lovele ir šiek 
giasi, kaip šimto metų senu- tiek pasimelsk, pamatysi, tuoj 
kas — vos juda. Prieš jį sto- bus tau linksmiau ir lengviau 
vi bliūdas šalto vandens. Pri- galėsi mokytis, visi ims tave 
eina, įkiša galą mažojo pirš- mylėti. Dabar sėsk, Petreli, ir 
tuko ir vėl atgal — ui, ui,'mokykis su visais kartu”, 
kaip šalta... “Gerai, ponuli!”

uv ... * • ; Petrukas nuo“Mamyte, jau einu — pa-

vo. Mokėjo tas knygas paslėp- 
ti, kad rusų žandarai (polio- 
monai). jų nerasdavo.

Vėliau pradėjo leisti ir lie
tuvišką laikraštį “Auszrą”, 
kuris atgaivino lietuvių dviv- 
sią taip, kad ji augo, plėtės 
iki kol galutinai 1904 m. at
gavo spaudos laisvę. Šį kilnų 
darbą pradėjo, dirbo ir išplo
tojo daktaras Jonas Basanar . 
vičius ir tuomi padarė did
žiausią nuopelną lietuvių tau- . 
tai, kuri to darbo niekuomet

šios dienos
vėluosiul” Pastvėrė plurij Avieną ryt, ir vakaru gra-
duonos - tik krimst, krimst; ,ži,i Atsiklaupęs, P*«n>Clsda- 

„ . vo. Jam Dievas ir Motinėlė
užgėrė puoduką kavos — ir ,, .. ................... . . . .. Marija padėjo, ir jis ilgainiui
drift drift jTnokyklą. Vai- pasįt»ise ir tapo geras, links-
ko širdis tik tvaksi, juda, juk mag jr darbštus vaikas.

Paskutinį kartą, sveikinu 
jūs, mano gerieji žirnių skai
tytojai. Išsiskirsime vasarai.
Mažųjų “Draugas” pasilsės neužmirš, 
ir jūs taipgi. Bet, esu tikras, Į Jonas Basanavičius gimė 
jog, rudenį mokykloms atsida- Į1851 m., Ožkabalių kaime, Vil- 
rius, jūs, vaikučiai, vėl lauksi-1 kariškio apskrity. Jo tėvai no- 
te savo mylimo laikraštėlio ir I rėjo jį leisti į kunigus, bet 
su dideliu džiaugsmu vėl jį > jis su tuo nesutiko ir išėjo 
skaitysite. Taigi, mano žirniu- Į medicinos mokslus. Tapęs dar
kai, pasilsėkite gerai ir pasis-) ktaru, gavo karo gydytojo rie-

vakar ir užvakar pavėlavo; 'Andrius. (S-lis.)

Mūris - Dūsaus Palaktus
Kartą mėnulis buvo blogai 

nusiteikęs. Iškišo jis savo ap
skritą veidą iš už debesio 
krašto ir žiūri susiraukęs į 
žemę. Tą valandą paukščių ke
liu priėjo prie mėnulio Dievas 
ir, pamatęs jo liūdną veidą, 
paklausė:

— Na gi tau kas, senasai 
prieteliau, kad toks susirau
kęs?

— Matai, gcrūsai Dieve, — 
tarė mėnulis nužemintu balsu, 
— aš einu dangaus panakti
nio pareigas nuo pasaulio į-

tiprinkite, kad po atostogų 
būtumėt pasiruošę vėl stoti į 
darbą.

Dabar dar apie Lietuvą. Vi
siškos nepriklausomybės nete
kus 1795 m., ji pateko į rusų 
rankas. Vėliau, 1830 m. ir 1863 
m., lenkai darė sukilimus prieš 
Rusiją. Į tuos sukilimus daug 
įtraukė ir lietuvių. Tačiau su
kilėliai buvo numalšinti. Vė
liau, lig keršydami, rusai pra

bus. Aš matau betykančius 
plėšikus, galvažudžius, pade
gėjus. Girdžiu kačių rėksmus dėjo baisiai lietuvius spausti,
ir šunų ląjimus. Ne, gerasai o 1863 m., uždraudė lietuviškai
Dieve, aš nebenoriu daugiau LalDėti, rašyti ir visame įvedė 
panaktiniu būti.

tą Bulgarijoj, 1883 m. pradėjo 
leisti laikraštį “Auszra”, ku
ris didelį darbą atliko atgai
vindamas lietuvių tautos dva
sią. Basanavičius taip pat rin
ko lietuvių pasakas ir dainas 
ir apskritai tyre Lietuvos se
novę. Jis išleido dainų knygų 
pavadinta “Ožkabalių Dai
nos”. Daug pasidarbavęs sa
vo tautos labui mirė 1926 m. 
Jo gailėjosi visa Lietuva. Tai 
buvo lietuvis milžinas!

Dabar jau galite pasilsėti.
EierSnų Žirni*

Vėl nusišypsojo gerasai 
Dievas ir tarė:

— Senasai prieteliau, kiek
vienas sutvėrimas turi daryti 
tai, kas jam yra skirta. Tai
gi tu turi dar daug tūkstan
čių metų eiti dangaus panak-j 
tinio pareigas. Ir atsidėjęs

JUST KIBS— I M Ln«M Zr-t I

kūrimo. Jau tūkstančiai metų, turi ‘-niauti. Pažiūrėk į še
kai aš kas vakaras einu į 
tarnybą. Bet aš nieko gera ne
matau. Aš nebenoriu šitų pa
reigų eiti.

Dievas nusišypsojo ir pa
klausė:

— Na, ką gi jau taip nege-

nię. Kiek ten gražumo ir ge
rumo galima pamatyti. Pavyz
džiui, pažvelk kad ir pro ano 
pilko namo langą miesto pa
kraštyje. Tame name gyvena 
daug žmonių. Po langu paliai 
priemenę tu gali pamatyti lo
vytėje mažą Onytę. Ji sald-

ra matai, senasai mėnuli? . . , • • • __ j u’ įziai ir laimingai miega, dėlto
— 0, gerasai Dieve, daug į kad ji gera mergytė ir visa- 

bloga aš matau kas naktį, —
ėmė pasakoti mėnulis. — AŠ

dos eina gulti pasimeldus... 
Arba pažvelk į kitą šalį, kur 

matau beslankiojančius vagis, l yra platus, tylus laukas. Savo 
!•- triukšmaujančius girtuok-’ malonia šviesa nušviesk tam-
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FLAŽOLETAS
Pagal Miulerį parašė Jony tis. tas, kurį tėvas paliko savo sū-

Kas tas flažoletas, paklan- nuL Mylėdamas savo tėv», 
■it akis išpūtę. O Karbonelio Provanse ir Paryžiuj dažnai 
jrardą ar girdėjot! Nei Tad i“° S™5*™ tas daineles, ku-

jūs sužinosit, kas yra flažo 
lėtas ir kas buvo Karbonelis

Noelio Karbonelio tėvas bu 
vo vienas pietinėj Prancūzi
joj, Provanse, kerdžius. Tad 
garsusis Karbonelis ne grafų 
ir ne turtuolių kilmės. Skur
džiai jo tėvas pasimirė labai 
anksti, ir mažasis Noelis liko 
našlaitis. Ar galėjo jis pagar
sėti, tas vargšas mažasis pie
menėlis !

Mažasis Noelis buvo gabus. 
Jis taip išmintingai atsakinė
davo į klausimus, kad kiek
vienas pajusdavo tų vaikų tu
rint gerų galvų. Tokiam rei
kia tik mokslo. Geri žmonės 
nutarė vaikų mokyti. Paskelbė 
rinkliavų, surinko pinigų, nu
vežė į jėzuitų mokyklų ir pa
sakė: “Mokykis”.

Na, vaikas ir mokės! Moky
kloj jis buvo geriausias moki
nys, ir juo rūpintis ėmė pats 
vyskupas. “Studijuok kų tik 
nori ir kur nori”, sakė gera
sis dvasininkas. Ir Noelis iš
važiavo į Paryžių mokytis gy
dyti. Noelis savo mokslu ir
protą nustebino geriausius kimų visoje Praneūzijoje, o 

muzikai padovanojo naujų in
strumentų, koris savo balsais 
visiems kalba apie piemenėlių 
džiaugsmus, skurdų ir ašaras.

f“*”)

profesorius, ir šie sakė: “Tuo 
jau susilauksim gero draugo, 
didžio mokslininko Karbone
lio.”

Bet Provanso kerdžiaus sū
nus turėjo kuo kitu pagarsėti. 
Vienų vakarų nuo darbo nuil
sęs jaunasis studentas kiek 
pailsėti nuėjo į teatrų. Stu
dentui taip patiko muzika, 
kad jis pasiryžo mesti medi
cinos mokslus ir imtis muzi
kos.

Praėjo keleri metai. Į Pary
žiaus teatrų grūdos muzikos 
mėgėjai pasiklausyti muzikos 
nuostabiausio instrumento, a- 
pie kurį nieko nebuvo girdėję 
net patys geriausi muzikantai. 
Tas instrumentas — papras
tas medinis vamzdelis, trimis 
skylutėmis. Juo birbina kal
nuotų šalių piemenėliai, gany
dami bandų. Tas vamzdelis ir 
yra flažoletas.

Nesistebėki t, kad gabusis 
studentas, išsižadėjęs moksli-

plepmėčfeom atsisveikinti, gū- lės?
dbai pasakyt! Tūkstantį kar- Jonas: — Skylės ausims to 
tų geriau sakyt alio, sveikas, • asilo, kuris mokėtų 15 dolerių 
aučiudu ir tam panašius žod- Į už tokių skrybėlę, 

žius, negu veptelt vienų “su
diev”. Tikrai esu nuliūdęs.
Juk matot, vyručiai, jog šį 
kart nerašiau poezijos, kaip jų

Kapelionas: — Viskas ge
rai?

Kalinys: — Labai gerai, 
vadinu “žodžių džigas”. Kaip bent dabar man nereik vidu-
galiu pleptel — veptel, kai naktyj keltis ir pažiūrėt, ar 
man širdį skauda? durys užrakintos.

Labai man buvo malonu --------------
plepėti per devynis mėnesius! — Jonuk, pasakyk sakinį, 
Todėl, gaila, kad ir laikinai, kuriame būtų “cukrus”, 

ninko vardo, ėmė mokytis gro-‘atsisveikinti. Pernai turėjau j — Kasdien geriu arbatos 
ti ne kokiu nors tobulu instru- plepmėčkų, bet nedaug, o šį stiklų.
mentu, o tokiu paprastu: fla- met susilaukiau iš visi/ šios — Na, kur čia žodis “cu- 
žoletas buvo vienintelis tur kontrės kampų (net ir Long krus”?

rias buvo išmokęs beganyda
mas su savo tėveliu gyvulius.

Bet kaip pagroti tokiu men
ku instrumentu geriausius mu
zikos veikalus? Ilgai Karbo
nelis mokės, o draugai tik iš 
jo tyčiojos.

— Kų gi tu pagrosi ta švil
pyne? Juk tai kačių muzika.

Bet Karbonelis atsakydavo:
— Aš visiems parodysiu, 

kad tokiu instrumentu galima 
pagroti visa, kų tik nori. A 
pie mano flažoletų kalbės visa 
Prancūzija.

Tiesa. Praėjo keletas metų. 
Karbonelis parašė daug gra
žių meliodijų ir jas grodavo 
savo flažoletų. Vamzdeliu su
sidomėjo geriausi muzikos kū
rėjai — kompozitoriai. Jie ė- 
mė rašyti kūrinius tik Kar
bonelio flažoletui. Flažoletų 

groti ėmė mokytis ir kiti mu
zikai. Bet po Karbonelio mir
ties tokio gero flažoletininko 
Paryžius nebsusilaukė.

Noelis Karbonelis savo dar
bu, kantrumu ir gabumais iš
garsino menkų savo tėvo pali-

PILYPO PLEPALAI
Ot, dabar užsitraukiau sun

kių pareigų. Taip su jumis 
susigyvenau ir jus pamylau, 
kad, stačiai, kažkoks liūdesys 
spaudžia širdį. Turiu su savo

Beach, Californijoje, gyvena 
vienas mano mylimų skaity
tojų — Jonuks Kasalukas.) 
Gerai šįmet susipažinom. Ga
vau daug laiškų, atvirukų, net 
vienų “Valentine”. Tas rodo, 
kad turiu daug “saviškių”. 
'Tat negaila laiko, nei triūso!

Bet, štai, atėjo vikeišinas. 
Padėsime knygas ir ieškosime 
pavėsių, upelių ir miškelių. 
Tik, vaikučiai, būkite atsar
gūs, neįpulkite į bėdas, nesu- 
sižeiskite, nebriskite giliai į 
vandenį.

Linkiu jums linksmiausių, 
atostogų ir prašau Dievulio 
kad Jis išklausytų jūsų mal
deles (tik jūs Dievulio neuž
mirškite!)

Dieve duok, kad visi galė
tume ir kitus metus šiaip pra
leist. Tad, sudiev, brangūs 
broliukai, sesutės!

Pilypas iš kanapių.

JUOKIS JEI JUOKINGA
Mamytė: — Kaip tu drį

sai eit gult nenusiavęs batų. 
Kas taip daro?

Petrukas: — JArklys.

— Mamyt, kodėl gatvekarių 
konduktoriai streikaoj&t

— Jie reikalauja daugiau 
užmokesčio.

— Daugiau. Juk jie ir taip 
daug važinėja dykai.

Vaikas: — Tėte, pas duris 
agentas su ūsais.

Tėvas: — Tegu iinosi, aš 
turiu savo ūsus.

Jonas: — Kiek ši skrybėlė? 
Pardavėjas: — Penkiolika

dolerių.
Jonas: — O kur skylės? 
Pardavėjas: — Kokios sky-

Vandutė
Vietoj kaspinų, žaislelių 
Vanda pirkdavo knygelių, 
bet visai jų ji neskaitė, 
tik uždarius spintoj laikė.
Tat mamytė kartų tarė:
— Nieks, Vandute, taip ne

daro.
Bitės medų ieško, skraido, 
kas tur knygų, tegul skaito.

Vertė Jonas Gailius.

— Arbatoje, pons mokyto
jau.

— Jurgut, vėl neišmokai 
pamokos!

— Gerai buvau išmokęs... 
Bet einant į mokyklų buvo di
delis vėjas ir viskų iš galvos 
išpūtė.

— Petruk, saugok Dieve, 
nesiartink prie liūtų.

— Nebijok, mamyte, aš 
jiems nieko nepadarysiu.

— Tamstos šuo pavogė man 
gabalų mėsos!

— Ačiū už pranešimų; šian
dien jo galėsim nešerti.

ATSAKYMAI I 10 
KLAUSIMŲ

L yra 33 raidės, 2. Liepos 
17 d., 1933 m., 3. Kinija, 4. 
B«wrniinn aulos, 5. Abu lygiai 
sveria, 6. Mindaugas, 7. Lietu
voj Klaipėda, 8. Prancūzė, 9. 
Matas, šv. Lukas, šv. Morkus 
ir šv. Jonas, 10. Kovo 4 d.

PEREITOS SAVAITES 
ATSAKYMAI:

Akrostikas: — 1. Karalius, 
2. Altorius, 3. Raitelis, 4. giau 
rinis, 5. Čia, 6. Ietis, 7, Ardy
mas, 8. Ieško. Visas žodis — 
Karščiai.

Atsakymas: Mekaniškas
paukštis — orlaivis.

Atsakymas: 1. Retas, 2. Ar 
bata, 3. Ginklas, 4. Avinėlis, 5. 
Iždininkas, 6. Šeši, 7. Ieva, 8. 
Silkės. Visas žodis — Ragai
šis.

Mokslo darbo pradžia — 
Rugsėjis.

KUR M SIŲSTI?
BaMua Bam akyrlat reikta Busti 

«dresu: Vincas Sabas M. 1. O. w Ki
tan Hllta, Hlnsdalc, IU

Plnlrus, talppat pndtant pakeisti 
BuntlnSJIrao klek), reikta siųsti tie
sio* 1 “Draugo” apaustuv*. adresuo
jant: Drangas Pub. Oo., SSM So- 
Oaklcj Chicago. nitaota.


