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POPIEŽIUS VĖL NUPEIKĖ VOKIETIJOS 
NACIŲ NUSISTATYMĄ

GANDOLFO PILIS, Itali
ja, rugp. 22. — Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI an
trąkart šįmet iš šių vasarinių 
rūmų nupeikė Vokietijos na
cių nusistatymų katalikų at
žvilgiu.

Vokiečių maldininkų grupė 
Fiš Koelne ir Duesseldorfo bu 
vo Popiežiaus audiencijoje. 
Popiežius tarp kitko rnaldinin

kams pareiškė, kad jam yra 
daug džiaugsmo matyti tokį 
gausingų tikinčiųjų būrį iš to 
krašto, iš kur pareina daug 
blogų žinių.

‘‘Turiu vilties,” sakė Po
piežius, “kad jūs visuomet 
turėsite galvoje, katalikų mo
terystės ir šeimos šventu
mų.”

PREZIDENTAS SIUNČIA LINKĖJIMUS 
EUKARISTINIAM KONGRESUI

CLEVELAND, O., rugp. 
22. — Prez. Franklin D. Roo- 
seveltas atsakydamas j Jo 
Eksc. vyskupo J. Scbrembs 
laiškų pareiškia daug nuošir
džios vilties, kaži Čia rengia
mas krašto Eukaristinis kon
gresas rūgs. 23-26 d. turės 
didelį visais žvilgiais pasise
kimų.

Prezidentas sako, kad paš
tų departamento sekretorius 
Farley yra tolokai atostogo
se. Vistiek jis pasiuntė jam 
vyskupo laiškų su viltimi, kad 
gal p. Farley gaus progos da 
lyvauti Eukaristiniam kon
grese.

MASONAI PRIEŠ GR^ŽI- 
NIMį KATALIKAMS 

VIENUOLYNO

INSTRUMENTAS RADIJO LINKMES SURADIMUI ANGLIJA NUSPRENDĖ VEIKTI PRIEŠ 
liZPUOUKE 1TALUĄ

TAS BUS DAROMA SU T. SĄJUNGOS 
PRITARIMU

VOKIETIJOJ VYKDOMI 
KATALIKŲ VARŽYMAI

PAVOGTA 16 MILIJONŲ 
DOL. VIEŠŲJŲ FONDŲ

MEXIC0 CITY, rugp. 22. ! 
— Pasklydo gandų, kad Mek-1 
sikos vyriausybė pasiryžusi! 
katalikams grąžinti Tepotzo- j 
tian vienuolynų Mexico val
stybėje.

Masonų ložos num. 14 vir- j 
šininkas tuojau aplinkraščiu i 
kreipės į visas kitas masonų 
ložas, kad jos protestuotų pr
ieš tų vyriausybės pasiryži-1 
mų. Pažymima,

U. S. kariuomenės manevruose Pine ;Camp, N. Y. panaudojamas instrumen
tas, kuriuo galima susekti priešo radijo transliavimo linkmė ir vieta, iš kur 
transliuojama. (Acme Photo.)

SU LĖKTUVU PAIMTA 
IŠSTATYTA EUKARI- 

ŠTIjA

'KARŠTA KOMUNISTAMS 
^.KAUFWOJE

SANTA ftOSA, Cal., rugp. 
22. — Keli šimtai pasivadi
nusių budėtojais vyrų pereitų 
naktį nutvėrė du komunistus 
agitatorius, išrengė, aptepė 
derva i^ aplipdę plunksno
mis,

NAUJAS AUDITORIUS 
APAŠTALIŠKOJE DE- 

LEGATŪROJE

Buvusio Cooko 
iždininko R. M. Sweitzerio bu 
vęs konfidenciailis sekretorius 
J. A. Walsh iškelia aikštėn, 
kad per pereitus 16 metų ap
ie 16 milijonų dolerių viešųjų 
fondų pavogta iš apskrities- 
iždininko ofiso.

Anot Walsh, viešieji fon
dai eikvota be jokios atodai
ros, o dažnai “skolinta” net 
"privačioms politikieriams.

Fondų sąskaitos ofise yra 
vedamos vien tik dėl forma
lumo.

Įdomu, kodėl Walsh per il
gus metus tylėjo apie šį jo 
iškeliamų viešųjų fondų eik
vojimų. Kaipo piliečio jo pa
reiga buvo kad ir konfiden-

MFDELI NAS, Kolombia, 
kad minėtas rugp. 22. — Šiomis dienomis 

1 vienuolynas yra Meksikos me čia įvyko krašto Eukaristinis 
no perlas ir turi pasilikti tau kongresas. Išstatytas Švč. Sa 
tos paminklu, bet ne paduo- kramentas iš Bogota miesto
tas katalikų kunigams, kad lėktuvu paimtas į šį miestj^ mis, paleido įsakydami, kad 
“jie ten galėtų vesti savo Matyt, tas yra pirmasis pa-* jie išsinešdintų iš apylinkės, 

apskrities, prOpagandų.” šaulyje tos rūšies įvykis. Kiti trys radikalai apmušti
Vietos airportan suplūdo *r Pftšalinti iš Sonoma aps-Laikraštis EI Nacional, re

voliucinės partijos organas, 
užtikrino masonus, kad to 
tautos paminklo negaus ne 
tik katalikai, bet ir masonai. 
Tad masonams nėra reika
lo ir sielotis.

apie 100,000 tikinčiųjų pasi
tikti Švč. Sakramentų. Minių 
priešakyje buvo prelatai, ku
nigai ir civiliniai valdininkai.

Iš airporto Švč. Sakramen 
tas iškilmingai nulydėtas į

krities.

Triukšmingai įvyko radika
lų gaudymas. Su bfudėtojais 
vyko ir šio miesto laikraščių 
reporteriai.

PASIBAIGĖ WPA DARBI
NINKŲ STREIKAS

WPA 300 darbininkų strei
kas prie Calumet upės gilini
mo vakar pasibaigė, ačiū 
WPA 2-ojo distrikto direkto
riui McCullen, kurs prieš str
eikų panaudojo radikalų agi
tatorių metodus — užsilipo

LONpONAS, rugp. 22. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
nepaprastam posėdyje nu
sprendė, prireikus, panaudo- 

BERLYNAS, rugp. 22. ti karo pajėgas ir finansinį ir 
Yiersen miestelyje nacių teis ekonominį boikotų prieš už
muš apkaltino katalikų draugi Pu°Ii^ę valstybę, jei T. Su
jos 10 narių už tai, kad jie JunKos tanba saukei juos tas 
turėjo susirinkimų unifonno- priemones taikos išlaikymui, 
se, o Hagene teismas apkal- Einasi apie Italijos pasiry 
tino vienų katalikų jaunuolį žimus užpulti Etiopiją. Anglį 
už organizavimų jaunuolių ja griežtai priešinga Italijos 
skautavimui po apylinkę. (žygiams ir sekančiam T. Sų- 
, i Visiems apkaltintiems leis- jungos tarybos susirinkime 
ta pasirinkti vienų iš dviejų: reikalaus, kad taryba panau- 
arba užmokėti skirtų bausmę, dotų numatytas bausmes pr- 
ar1>a eiti kalėjimam ieš Italiją, jei ši nepaneigs

Šios rūšies įvykių Vokieti- savo pasiryžimų prieš Etio- 
joje yra daug kasdien, bet pijų ir galutinai atsisaicys 
ne apie
pasauliui.

visus paduodama

AUSTRIJA STOVI ORĖTA 
ITALIJOS

lirų

WASHINGTON, rugp. 22. 
— Apaštališkos delegatėms 
sekretorius, mons. Egidio ■ 
Vagnozzi, paskirtas 
rium dlelegatūrai.

audito-

taikintis gražiuoju — arbitrą 
žo keliu.

Nutarta, kad Anglijos vy
riausybė ir toliau neleis iš 
Anglijos siųsti ginklų ir įvai
rios karo medžiagos kaip Ita 
lijai, taip Etiopijai. Tas už-

VIENA, rugp. 22. - Aus-1 draudbnas’ kaiP T-
.. ... v., ra laikinas. Paskiau, rasi, šisvyriausybes laikraštis . \

sprendimas bus pakeistas, at
sižvelgiant į aplinkų.

Savo keliu ministerių ka

j Wiener Zeitung paskelbė, kad
Etiopijos klausimu Austrija 
stovi Mussolinio pusėje, ne
žiūrint to, kad Mussolini da'- binetas sutarė dar veikti, kr 
ro pastangų arčiau susidr&u- yra galimumo, diplomatinU 
gauti su Hitleriu. keliais, kad sukoneveikl

Austrija vis gi daug susi- Mussolinio karinguosius pai
Apie tai gauta žinių iš Ro- rūpinusi Vokietijos hitleriniu- ryšimus. Karas Afrikoje

Mons. E. Vagnozzi lan- kų planais, jei pasireikštų ka pavojingas tuo, kad jis gal!1 
Romoje ir garlaiviu ras Afrikoj. Kilus karui, Eu- sukelti juodųjų žmonių rasi 

“Rex” grįžta atgal į Ameri- ropos didžiosios valstybės bū prieš baltuosius ir gali įtrauk
kų.

Prieš 
Miestų,

Suimti radikalai 1 nnT>k° 1 '‘“nuolto ramus.
Ten jam suteikta Popiežiaus

į tų užimtos tuo karu, o tada ti karan Europą, 
apleisiant Amžinąjį Vokietijos naciai gautų gra- 

moaa. E. Vagnozzi »os Pr°K°s PradKi savo šė- 

į Gandolfo
buvo atvežti šin miestan ir, 

naujų katedrų. Visos gatvės, pajuokimui vedžiojami gatvė &U(Uencija- Šventasis Tėvas 
kuriomis ėjo procesija, per-1 mig. Suimtieji, be to, buvo i»ali°j° nuvežti į Ameriką 
dėm buvo nuklotos gėlėmis, priversti bučiuoti krašto vė-
Be to vaikai dar barstė gėlių ijavą. niam kongresui
žiedų lapelius. ____________ . nuoširdžius linkėjimus ir pa.

' laiminimų.
VAR2O PREZIDENTO 

AUTORITETĄ
HORNERIS PASIRENGĘS 

BŪTI KANDIDATU ‘

limų visais pasieniais.
ISPANIJA SUTRAUKIA 

KARIUOMENĘ

ŠIAM TAI GALĖS TEKTI TARIFA, Ispanija, rugp. 
22. — Ispanija sutraukia ka
riuomenę išilgai Gibraltaro.

WASHTNiGTON, rugp. 22. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų užsienio reikalų komite
tas nusprendė, kad prez. Roo 
s e vėl tas yra privalomas pa-

____„„ r___ __  ____ „ — y skelbti ginklų ir amunicijos
. j- •• • * • Jis nurodė, kad krašto vvnau .. ». . , t* vgystes. Šiandien jis apie tai ’ .. . . išvežimui embargo Italijai ir

sybė daro, kų tik gali, kad

cialiai apie tai pranešti ati- , . . , , „... , . lant dėžės ir pasakė prakalbųtinkamiems organams, kurie ... .....
kovoja prieš tos rūšies va- susirinkusiems darbininkams.

pasakoja netekęs 
ninko ofise.

darbo iždi-

SUSEKTA NAUJA 
KOMETA

Iš Yerkes observatorijos, 
AVilliams Bay, Wis., susekta 
nauja kometa Sigittarius 
konsteliacijoje.

gelbėjus bedarbiams ir jis 
mano, kad save gerbiu bedar
biai, neturi pasiryžimo lauk
ti išmaldos iš vyriausybės 
nieko neveikiant. Toliau jis 
įtikino darbininkus, kad tik 
dirbant galima tikėtis laimin
gesnio rytojaus.

Etiopijai, jei pasireikštų ka
ras. O prezidentas pageidau
ja, kad tas klausimas būtų 
paliktas jo nuožiūrai.

Nežinia, kų apie tai pasa
kys senatas.

34 UŽGRIAUTI TUNELY

Ant Monou geležinkelio 
ITammonde traukinys suvaži
nėjo Misa Anna Urban, 18 
m. amž.

Jam baigus kalbėti keletas 
radikalų norėjo sakyti prakal 
bas už streiko tęsimų. Tačiau 
dauguma darbininkų juos už
rėkė ir streikininkai ėmėsi 
darbo.

BERLYNAS, rugp. 22. —
Įgriuvusiam čia kasamam tu 
nely siaučia gaisras. Negali- 
ma prieiti prie užgriautųjų
darbininkų. Jų skaičius šian- gers, kurs užsimušė lėktuvo 

J dien paduodamas iki 34. katastrofoje Alaakoje.

rengiamam krašto Eukaristi-I T<-isman Plauktas W.
Clevelande I ^orPan’ va^8omŲ produktų Vakar čia atvyko šauliai, ar- 

j parduotuvės savininkas. i tilerija, kavalerija ir kuoposi Susekta, kad šis žmogus iš ’ su kulkosvaidžiais. Prieš ke- 
j savo parduotuvės turi gra- lėtų dienų gyventojai matę 
žaus pelno, o neseniai per skraidančius šiose apylinkėse 
pusmetį ėmė pašalpos iš III- italų jūrinius lėktuvus, 
inois Emergency Relief ko- Į Žiniomis iš Madrido, Ispa- 
misijos, kaipo skurstųs bedar nijos vyriausybė nusprendė

SENATAS PRAVEDĖ 
ANGLIŲ BILIŲ

SPRINGFIELD, III, rugp. j IVASHINGTON, rugp. 22. 
-2* Valstybės parodoje kar|— Šiandien senatas pravedė 
nivale kalbėjo gubernatorius Ouffy . Kayd(.r anglių pra.

bis.
Minėtos komisijos advoka-

Horneria. Jie davė suprasti,: ,nonfs kontrolSa biHų BiHu, tas pareiškė, kad jis reika- 
kad paairengęa ir vėl kandi- paveataa a,:iejp rl-,mų komi. lauš, kad te.smas neturtų
duoti j gubernatorius 1936 konferanci jai. pasigailėjimo tokiam žmogui.
m., jei kiti demokratų parti 
jos va<lai tam pritars. Jis ža
dėjo net sumažinti 
mokesčius.

pirkimo
KAUNAS. - Tatikrašėiai DROŽLES BUS GAMINA-

spėja, kad jau nuo- ateinan
čių mokslo metų pradžios vi- 

Deja, gubernatorius nesu- įsoj eilėj gimnazijų būsiąs įv- 
kėlė entuzijazmo. Kiti demo-
kratų vadai taip pat kažko
dėl nelinksta remti gubl Hor- 
nerį.

GLT3NDALE, Cal., rugp. 
22. — Forest Lawn kapuose 
šiandien palaidotas W. Ro-

MOS LIETUVOJ

sutraukti čia kariuomenę kai
po saugumo priemonę įvykus 
Italijos karui su Etiopija^

PusoficiaJiai pažymima, 
kad jei įvyktų karas, Ispani
ja pasiliktų nuošaliai, tačiau 
akyliai žiūrėtų savo interesų 
Afrikoje.

KAUNAS. — Kiaušinių ek
PirKTK TU__ „ o_____ ______ , sportui yra reikalingos smul y .’ . ’’

estas rusų kalbos dėstymas, kios medžių drožlės, kurias i Federaliniai agentai suėmė 
-------------- - — iki šiol įvesdavo iš Rumuni- ban1n» Pl5iiko KarP'° trl’

jo., tašiau dabar drožlė, bu. ’,fhru"' K,rPia " dar 
surandamas.

rugp. 22. —

Areštuotasis T. Pallicka
paleistas, nes pasirodė, kad gaminamos Kaune ir Šiau-
jis neturi nieko bendra su liuose. 1 klgr. kainuos 20 ct.
adv. Cochran nužudymu. | Iš 1 erdm. bus galima paga-

--------------------- minti 150 kg. drožlių. Per
Krašto vyriausybė jau sky- metus tik vienas Pienocen- CHICAGO IR APYLIN-

rė apie 3 milijonus dol. Chi- t ras sunaudoja 200,000 kg. KĖS. — Giedra; vidutinė
cago gatvių taisymui. drožlių. temperatūra.

ORAS
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DIENOS KLAUSIMAI

NEDUODA PASAKYT TEISYBES

A “Darbininkas” rašo:
“Bolševikai daro mums priekaištų, kad 

padedame Hitleriui ir Hearstui ir nepasako
me visos teisybės apie Sovietų Sųjungų. Na, 
kas, kas, bet šitie priekaištai tai jau aiškiai 
netikslūs. Aš nemanau, kad ne tik “Darbi
ninkas” bei “Draugas”, bet net ir bet koks 
katalikų laikraštis būtų kada nors pritaręs 
ar padėjęs Hitleriui. Bolševikėliai patys tai 
žino, nes, matyt, uoliai skaito katalikų laik
raščius, bet jie priima tokią keistų išvadų 
dėl savo pažiūrų siaurumo. Jiems atrodo, kad 
jei kas puola komunizmų, tai tas tuo pačiu 
jau padeda fašizmui, tartum jau nebūtų ki
tokių pasaulėžiūrų kaip tik komunizmas ir 
fašizmas. Pasaulyje yra daug klaidų, bet kad 
jo« ir būtų tik dvi, vadinasi, komunizmas ir 
fašizmas, tai jos abi katalikams nepriimti
nos, nes viena ir kita žiauriai persekioja 
tikėjimų. Klausimas tik gali būti: kuris yra 
blogesnis — komunizmas, ar fašizmas!

“Atsakymas į tų klausimų kol kas ne
aiškus. Komunizmas yra žiauresnis, bet už 
tai fašizmas gudresnis ir tuo būdu katalikų 
tikėjimui abu lygiui kenksmingi. Tačiau ir 

kčia tenka apsidrausti. Mussolinio fašizmas 
■gudrus, bet Hitlerio apykvailis, taigi ir čia f skirtingumas neutralizuojasi. Kai dėl žiau- 
krunio, tai, nors fašizmas žiaurus, siauras ir 
"fanatiškas, bet žiaurumo ir kraugeringumo 

srity jis turi užleisti komunizmui neginči
jamų pirmenybę. Žmonijos istorijoj ne vie
nas fanatizmo vajus, neišskiriant nė musul
monų sektos, nėra išliejęs tiek kraujo kiek 
bolševizmas. Taip pat kultūros atožangos at
žvilgiu nė viena socialė bei politinė sistema 
nėra tiek nušuoliavusi į barbarizmų ir pago- 
nizmų kiek komunizmas. Taigi atžagareiviš- 
kumo žvilgsniu komunizmui priklauso pirme
nybės vainikas. Čia tai ir fašizmas toli nuo 
jo atsilikęs.

“Kaip matote, mes stengiamės ponams 
komunistams nors kiek teisybės pasakyti, 
bet jie neduoda. Vos tik išsižiojame perspėti 
darbininkus apie tikrąjį sovietų gyvenimų, 
kaip komunistai tuojau protestuoja ir iški
ša savo nuobodžias, nudėvėtas ir netikslias 
pasakas apie komunizmo gerovę.

“Bet kodėl jie taip desperalingai bijo 
fašizmo! Aišku, dėlko. Šeši milijonai vokie
čių, tarp jų ir uoliausi komunistai - sparta
kai, kurie prieš kelis metus buvo balsavę 
už komunizmų, dabar visi urmu perėjo į 
nacių - fašistų eiles. Huprantaina, kad toks

A. L. R. K. Federacijos Ta- kviestų KVC atstovus į savo
rėse išleistame “Kario” numery besąs strai
psnis “Mūsų Išeiviai”. Ten sakoma:

“Nutautinimo atžvilgiu atspariausios y- 
ra anglo saksų ir germanų tautos, o silpniau
sios — slavai ir lietuviai. Iš slavų kiek at
spari sni yra lenkai... Visos tautos, visos val
stybės rūpinasi, kad jų išeiviai neišsižadėtų 
savo gimtosios kalbos. Vokiečiai turi šūkį: 
nė vienus vokietis negali žūti vokiečių tau
tui. Tokį šūkį turi ir italai. Drauge su išei
viais jie siunčia mokytojus ir kunigus, kurie 
rūpinasi tautiškumo reikalais. Kasmet ski
ria daug lėšų išeivių tautiškumui palaikyti.

“Taigi ir mes, lietuviai, turime daugiau 
susirūpinti dėl savo išeivių, nes be globos 
ir rūpesčio jie netrukus žus mūsų tautai. Be 
abejo, bus sunkių laikų, kai mūsų valstybei 
prireiks vėl visos tautos paramos ir pagal
bos. Tada bus brangus kiekvienas lietuvis”.

Galop sakoma, kad viso pasaulio lietuvių 
kongresas prisidės prie išrišimo klausinio, 
kaip reikia išsaugoti beveik pusę tautos gy
venančios svetur.

Clircagos lietuviai katalikai prideramai 
atliko savo pareigas viso pasaulio lietuvių
kongreso reikale. Sukėlė apie $3,(KM) sporti-! nKrebO ProS& organizuotoji A- 
ninkams išsiųsti. Sportininkai buvo parink- menkos lietuvių katalikų vi- 
ti ko geriausi. Veik visi jų ten buvo laimė- auomenė pakartoja savo ne- 7^/ , i;iUr. n?_S 
tojai. Chicagos lietuvių reprezentacija kon- .pamainomų ir griežtų nusista- 
grese buvo atsakanti. Mūsų pareiga atlikta, i tymų už Vilniaus atvadavimų 
sportininkai šauniai pasirodė ir tik laukia- ir trokšta, kad visi pasaulio 

lietuviai su didžiausiu pasi
ryžimu dirbtų tai idėjai tol, 
kol tikslas nebus atsiektas.

IU.
Tauta, turinti savo pašonė

je stiprių kaimynų, nelinkin- 
čių jai gero, turi būti vienin-

menės organas “Karys”. Kongreso išvaka-

- sijos paklausyti, kaip vilkų ngų, prisišaukti vilkus ir klauIS stugintojai prišaukia vilkus, svtis jų stanginu,. Meškeliū- 
Čia garsiausi vilkų stugfnto nas gyvena S kini. girios vi
jai — yra eigulis Zulonus ir duryje, todėl pas jį svečių, 
buvęs eigulis — A. Meškeliu-: norinčių paklausyti vilkų stau 
nas. Vakare apie 21 vai. iš
eina stugintojas netoli tos vie-

ginto, rečiau teatsilunko. Dau
giausia užvažiuoja pas c-gulj

rybos suvažiavime, liepos 30 valdybų, kad ta draugija bū- įtoa> kur gyvena vilkai lr> pfl. Zulony> pat? Zulona ,)UVo ut_ 
d. Apreiškimo parap. salėj tų tikrai neparty viška ir tin-1 giknkęg prie žmėg> pradeda vykę8 vilkų staugimo pasi- 
Brooklyn, N. Y., sąryšyje su karnų būdu galėtų rūpintis vi- vilko balsu kaukti> Kaukia u klaugyti ir a. a. geografas A
Viso Pasaulio Lietuvių Kon- sais išeivijos reikalais, ypač karto 8upniau, o paskui vis, j Vireliūnas. Kaip tik tada Zu 
gresu, išnešė Šiuos pageidavi- tikėjimo. inainydttniag> 8l,?ryn. Jonui taip sekėsi vilkar pri
mus ir juos įteikė savo atsto, IX. | p0 trejeto, ketverto tokių šaukti, kad Vireliūnas ir kiti
vui L. Šimučiui: Amerikos lietuvių katalikų

L atstovų pirmininku Viso Pa-
Viso pasaulio lietuviai per šaulio Lietuvių Kongrese r’e- 

savo atstovus, susirinkusius į deracijos Taryba paskiria p. 
Kaunu rugpiūčio 11—17 d.,' L. Šimutį.
turi pareikšti pasipiktinimų1 Dėl Federacijos 25 kongreso 

' dėl vokiečių imperialistinių

Staugimų atsiliepia jaunikliai, klausytojai 
mat, jie mano, kad ateinu su bėgti pas eigulį.

išsigandę turėjo

Be vilkų, Šimonių giria žy
mi ir istorinėmis vietomis. Ne

užsimojimų ir pabrėžti, kad 
bile kišimąsi į Lietuvos vi
daus reikalus ir jų priešval- 
stybiškų agitacijų iššaukia vi
soje mūsų tautoje griežčiausių 
protestų ir sukelia pasiryži
mo bendru frontu kovoti prieš 
pasikėsinimų atplėšti neabe
jotinai Lietuvai • priklausantį 
Klaipėdos kraštų.

n.
Viso Pasaulio Lietuvių Ko-

25-tain Federacijos kongre-

grobiu jų motiųa. Sičiai vil
kai pradeda jauniklius pjau
ti, kam tie atsiliepia. iFeigu toli Inkliūzų girininko sody- 
esti vieni jaunikliai, tai tuoj bos yra liekanos Kreivasolių 
jie ir bėga į tų vietų, iš >.ur km., kurio gyventojai maro

sui Taryba nutarė pasiūlyti girdėjo staugimų. Žiemos me- metu išmirė, o kaimas sugrfu-
šias rezoliucijas: , tu atsiliepia ir seniai vilkai.' vo. Dabar toje vietoje žymu

, J Kartais tokiam vilkų vilioto- laukų vietos ir senovės šul
jui gali būti visiškai riestai.

Buvęs eigulis A. Meškeliū- 
nas, kurs visų savo amžių gy
vena girioje, pasakoja, kad

1. Atgaivinti Federacijos i . 
Tarybos veikimų.

2. Šaukti Tarybos suvažia
vimus bent kartų į metus.

3. Svarbesniais klausimais

nių liekanos. 
I V’, lurvje girios yra pusys 
su tam tikrais ženklais. Lenk
mečio metu čia sukilėliai lai- 

panialdas. Taip patFederacijos Centras turi at- i savo gyvenimų esąs paga- kydavo ______________ _
siklausti Tarybos. !vęs 20 jaumk1^ vi,kl°-1 labai įdomios deguto degyk-

4. Kad tėvai savo sūnus lei- |k^’ kūnų augiuna esąs i kuriose seniau degdavo
stų į Marianapolio kolegijų. auKin^s ir tlek prijaukinęs, Į degu(^ vįsaį apy|inkei. Dar

5. Kati Federacijos apskri-1ka<i net><'i°,nis paleisti į nu- yrft u2sįiįkusios ir anglių de- 
jčiai ir skyriai budėtų ir suži- ,ski} būdavę ga ima vėl { na- gykĮ0S> kur buVo kariuomenės

persekio- 1,1US paisjve8tk Nušovęs esąs ka|Vį.ms degami angliai. Ne-

ine žinių apie kitas kongreso pasekmes. Ti 
kiinės, kad pasekmės bus tokios, kurios pri
sidės prie užsieniečių suartėjimo su Lietu
va ir taipgi prisidės prie lietuvybės išlai
kymo išeiviuose.

jami katalikai, šaukti masi
nius mitingus, keltų protes
tus.

6. Kad Federacijos skyriai 
aktyviau veiktų parapijoj.

7. Užgirti Lietuvos Pava
sarininkų ekskursijos, atvyks
tančios į Ameriką, maršrutų.

dar daugiau. Be to, Meškeli li
nas galįs užuosti pavėjui vilko 
lizdų bent už pusės kilometro. 
Šis žmogus, praleidęs visų gy
venimų su vilkais, taip gerai 
pažįsta vilkų gyvenimų, kad 
tenka stebėtis. Jam vakarais 
esąs didžiausias malonumas,

toli Šimonių miest., Pelysiu 
km. laukuose, stovi milžiniš
ka pušis, po kuria esąs paslė
ptas bėgusios nuo Napoleono 
rusų kariuomenės lobis.

D.

GERAS APSIREIŠKIMAS

R. Fechner, CCC direktorius, sako, kad 
jau ima trūkti rekrutų darbams miškuose.

ga. Visos jos jėgos turi būti

8. Draugijų bendradarbiavi- lžkiįus galv-» Pr° la-
mas ir spaudos veikimas. i

Kis dalyvavo Tarybos 
suvažiavime?įtrauktos į tautiškų ir valsty

biškų darbų. Tautos vieningu-
Jisai skelbia, kad į CCC kempes teįsira- nias galimas tik tuomet, jei kun j Karalius ir kun. Pr. 

šė 150,000 jaunų vyrų, o pagal prezidento visiems valstybiškai nusiteiku- juras
parėdymų į kempes galima priimti 300,000 si^nis piliečiams yra duodama LRKSA_ L. Šimutis.
taikinu. Aplikacijos kaskart mažėja. i teisė balsuoti. Dėl to "Viso Pa-

C(X’ direktorius tų apsireiškimų_aiškina šaulio Lietuvių Kongresas tu- 
tuo, kati jauni vyrai dabar pradeda gauti.1'* prašyti, kad netrukus būt 
darbus pramonėse ir bizniuose, kur gauna paskelbti Seimo rinkimai ir 
geresnį atlyginimų. Jei ištikro taip dedasi, praarta tokia tvarka, kokia 
tai būtų malonus apsireiškimas. tinka demokratinei valstybei. ■

Kunigų Vienybės atstovai:

LDS — kun. J. Švagzdys. 
L. Vyčių — A. Mažeika 
LRkPBI. Sus-mo — kun. F. 

Juškai t is.
Moterų Sąjungos — Ona Do- 

brovdlskienė.

PLATINKITE “DRAUGI”

Lietuviai vaikinai, kurie vis dar bedar- ( 
biauja neprivalėtų pro pirštus žiūrėti į pro
gas, kurias teikia CCC. Tėvai, karių suaugę 
sūnūs vengia arba negauna darbo, privalė
tų varyti juos į CCC.

Pernai Vilnijoj badas vargino žmones 
Nepriklausomos Lietuvos visuomenė rėmė ba
daujančius vilniečius. Šiemet ten gręsla ta 
pati bėda. Vilnijoj per birželio mėnesį svi
lino saulė ir nebuvo lytaus, o liepos mėnesį 
dienų ir naktį lijo be pertraukos. Todėl ten 
neužderėjimas.

• - •
A laimiuos valstybės legislatūra buvo per- 

leidus bilių, kuriuo kurstantieji nuversti val
džių jėga, hfitų baudžiami kaipo kriminalis
tai. Gubernatorius tų bilių vetavo. Pareiškė, 
kad kurstytojams suvaldyti esą užtektinai 
įstatymų.

• * *
Rygoje buvo Baltijos valstybių radio 

konferencija. Lietuvą atstovavo Lietuvos pa- 
siuntinvs Vileišis ir Kauno radio stoties

IV.
Užsienių lietuviai iš spau

dos ir privačių šaltinių paste
bi, kad dar nėra sutvarkyti 
Lietuvos santykiai su Šven
tuoju Sostu. Dėl tos priežas
ties įvyksta nešančių negarbę 
ir ardančių tautos vienybę in
cidentų. Amerikos lietuvių ka
talikų organizuotoji visuome
nė prašo šį svarbų reikalų su
tvarkyti.

V.
Atsižvelgiant j tai, kad siu

nčiami į užsienį Lietuvos pa
siuntiniai ir konsulai dažnai i nigas V. Matulaitis, kun. Ka- buvo išardytas ir t. t.” E

viršininkas inžinierius Stankevičius. Buvo 
nelauktas faktas įvarė šiurpulių į koniunis- 1 Mistarta rengti bendrus Baltijos, valstybių 
tų nugarų. Kas toliau! Visi tik žiūri, kų da- Į koncertus pasauliui.
rys “naš vožti” (mūsų vadas) Stalinas.
“Vožd’ius”, žinoma, ne toks kvailas, kati 
kam atidengtų savo įspūdžius, bet jis ne
gali nematyti, kad Mussolini daug stipriau 
sėdi ant sosto. “Ergo: — komunizmas, ar 
fašizmas — whal’s the dift'erence!” — taip 
pasakytų “vožd“, jei žinotų lotynų, lietuvių 
ir anglų kalbą.

>,• “Čia nutrauksiu savo jmsakų. l^ai patys 
komunistai savo jautrioj sieloj ją užbaigia.

K,”

Vilniuje lenkų valdžia konfiskavo “Vil
niaus Žodžio” No. 22. Girdi tame numery 
buvę neteisingų žinių apie kaimo būklę.

Senatorius Borali vis labiau populeri- 
zuojasi, kaipo respublikonų partijos kandi-

I datas į prezitlentus ateinančiais metais.
* • ♦

Švedijos karo laivyno viršininkas parei
kalavo iš valdžios lėšų laivynui gerinti. Prie 
to akstiną Vokietijos laivyno didinimas.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Startas buvo angelsku liežu-
---------- ,viu toks:

Labų dienų! Turėkit kan-', “You’re a heli of a guy. 
Federacijos Centro — kun. trybės, skridimas įvyks, ba Tu peni tuos maištingus bi-

J. Simonaitis, kun. J. Balkų-1 orai ant marių jau taisosi, liūs. Tavo tėvas atvažiavo
nas, L. Šimutis, kuų. A. Ka- 
ružiškis.

Philadelphijos Fed. apskr
— kun. Ig. Valančiūnas ir 
kun. J. Čepukaitis.

“Draugo" — L. šimutis. 
“Darbininko” — A. Knei-

zys.
“Amerikos'’ —

kis.
“Garso”

Ale vėl nesčėstis. Kuomet čia iš Germany, kad gautų 
ant marių orai taisosi, tai laisvę, o tu dabar dirbi prieš 
Čikagoj ant Alsted stryto tų laisvę! — sušturmavo Mr. 
tarp cicilistų ir balšavikų! Maverick, 220 svarų buvęs 
šturmai eina visu padūkimu, semi-profesijonalis ristikas. 
Balšavikai šturmuoja skra- “Mano tėvas faitavos po 
jaus suflerį gudbai skrajui į Amerikos flege. Tu gali sol- 
pasakymais nuo Augusto 25 tinti mane, bpt ne mano tė-

K. Vilnis- d-, 1934 m., virožija faktus, ,vų! — atšturmavo Mr. Ki 
“kaip apgaudinėjo žmones iner, 220 svarų, irgi buvęs 

mi-profesional ristikas.
“O, yee, I can. — Tame

M. Zujus. jau pernai žadėdami skridi-
Svečiai: kun. P. Lumskis (iš »ių; rengė pasipinigavimui 

Lietuvos), adv. J. Grisius, ku-J “išleistuves,” kada orlaivis ' ponte Mr. Krameris ir pridė
jo savo “švelnų” kumštį pr
ie Mr. Maverick’o žando. M r. 

kad “geriau-! Maverick’as jau buvo beuž- 
siai" runijųs savo gazietų, simojęs “atsakyti” Mr. Kra 
negalėdamas pasislėpti nuo tų mer’ui, ale “referi” repre-

kišasi į vidujinius ten gyve- J rtavičius ir kun. Jagminas
nancių lietuvių reikalus, tuoj -------------------
būdu padidinant srovinius ki-1
virčus, dėl to kongresas turi 
paprašyti, kad vyriausybė už
draustų savo atstovams kištis 
į vietos lietuvių organizacijų ra didelė Šimonių giria. Gi-ĮVoja.

VILKŲ STUGINTOJAI
skrajaus sufleris, kuris įsidė
jo pagyrimų

: m

faktų ir gudbai pasakymų, 
Netoli Šimonių miestelio y-! balšavikus šarlatanai vinŠa-

ir jų veikimo reikalus.
vi.

Prašyti, kad vyriausybė pa 
liuosuotų nuo muito užsienių

rioje, nuo senų laikų, veisiasi 
daug vilkų, kurie pagirio ir 
girios gyventojams pridaro 
daug žalos. Ypatingai daug

Taigi, jei ne ant marių, tai 
ant žemės šturmai.

zentantas O’Connor paskelbė 
dro.

Taigi, kaip matot, šturmui 
Ainerike visuose galuose ir 
visokiom rokundom.

lietuvių siunčiamas giminėms vilkų priviso paskutiniuoju 
dovanas Lietuvoje.

vn.
A. L. R. K. Federacijos Ta

ryba savo nusistatymų dėl or
ganizavimo DULR skyrių Ju
ngtinėse Valst. ir dėl viso pa
saulio lietuvių sąjungos pa-

laiku, nes retai būna didžio
sios medžioklės, vadinamos 
“ablavomis”.

Tie šturmai šįmet Ameriko 
kai kokia koronė: ne tik ant 
marių, Čikagoj, ale ir VVaš- 
ingtone, kontrės auzoj. Anų

Vietos gyventojai kasmet V1,°žijau, kaip šturmą-
girioje randa bent po kelius vos ^ll ir *uzos prie-
vilkų lizdus ir jauniklius vii-, ,neni« komitetų pre-
kiukus išima. Girioje gyvena' E1^e*d®i - deinakratai. O šian

dien dar linksmesnė navyna:
susilmksavo

reikš tuomet, kuomet jos at- keletas žmonių, kurie labai ge- 
stovas sugrįš iš Lietuvos. rai pažįsta vilkų gyvenimų ii iauz°j a,,t ,,o,o 

VTTT. jų papročius. Kasmet į Šinio-
Reikalauti, kad DULR pa- nių girią atvyksta net ekskur-

Einu anų dien atrytu. Ant 
vienų ponių dikta moteris 
atsisveikindama su savo duk
terim sako:

— Jeigu dar sykį atėjus 
rasiu tavo vyrų girtų, žinok, 
kad tai bus paskutinis mano 
vizitas.

— Mamytė brangioji, — sa
ko duktė, — susimildama tik 
nepasakyk to mano vyrui. Ta

senatorius Mr. Kranier su.re- da jį8 kasdien pareis n^mo 
prezentantu Mr. Maverick. | girtas.
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Į ŠV. JURGIO PARAPIJOS BRIDGEPORT-PIKNIKAS I
Įvyks Sekmadieni, Rugpiun (August) 25 d., 1935 m.

S Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

*
šiame piknike bus visokių žaidimų, įvairių pasilinksminimų ir šokiai prie geriausios muzi- 

kos. Skanūs užkandžiai, gardūs gėrimai. B
B

Nuoširdžiai kviečia visus
VIKARAI ir KOMITETAS ■

Po 10 Meto Į Pacifika Maudytis Mudviejų susitikimas Tmvo 
nepaprastas. Radau Jonų pa
što rūmuose, kur mudu nuta- 
rėva susitikti. 'Jis atrodo toks 

; pat linksmas ir nesublogęs. ti
pas nepakitėjęs. Jis optimis
tas.

— Nenusimenu, sako jis. Pa 
žinau lietuvius, pažinau gyve-

Rašo A. V.
Susitikus J. K. Milių tuviai. Jiems nesuprantama,

Pacifike pasimaudyti, buvo kaip dabar gali egzistuoti Lie- 

mūsų visų troškimas. Jeigu tavos valstybė, apie kurią nie- 

negaliine maudytis Santa Mo-1. kas ir nesvajojo.

niea, Yenice, Ocean Beacb, tai I Tiesa, niekas nesvajojo apiei . .. . , . ,
jau Long Beach tikrai mau- laisvą Lietuvos valstybę, bet^ * '
dvsimės. Ten vanduo šiltesnis jeigu ji yra tai yra ir Lietu- j iau£ll—

•i • . i t. i- - . i — Kada manai grįžti ? ry-įr puikios maudynes. va ir jos tautybes žmones, tu- . . ° ‘
lUvaziavom virs 20 mylių n burtis į vienetų, o ne Ieško- . ,

nieką kelionė. Nei vie- ti kitur laisvės ir užtarymo. aukiu lai ų pagerėjant.
riš mūsų nenorim lyst į Tegul valdžia ir ne “sulvg 

vandeni. Peršalta. Keletas drą noro”, bet yra valdžia ir su 
šuolių vaikšto po krantą, bet ja skaitosi pasaulio valstybės 
ir jie neukvatni lyst į vande- O jeigu taip yra, tai kokiems 
nį. O bangos tik siaučia, tik [galams išsižadėti savo *r eiti 
plauja krantus ir mėgęna ap- pas svetimus!..
valyti plažą, kuris nuo ‘‘Lie- j Pacifiko pakraščių kai ku- 
tuvos barzdočių ’ kulto, gero-- , jie lietuviai, o jų dauguma, 
kai apterštas. Į yra suagituoti rusų agentų,

Vėl už nieką kelionė. Va- j kurie turį gerą “džiabą” ir

Dabar ir nesvajoju apie kelio
nę. Jeigu galėčiau su jumis 
kartu...

Bet pamatęs mūsų ‘‘pilną 
liodą”, jis pakeitė kalbą Klau
sinėjimais apie Cbicagos gy
venimų. Jam įdomu buvo Ras 
ir kaip dėjosi Chicagoj per 
tuos trejus metus.

Mes nuvažiavom kartu. 'Te-

WPA darbininkų straikas. — Prie viešųjų darbų — 134 ir Halsted gatvių sustreikavę WPA darbininkai. 
Reikalauja 30 vai. darbo savaitėj ir 82’z^c į valandų. Iki šiol jiems mokėta $55 į mėnesį. Vidury stovintis 
yra darbų viršininkas F. J. Kelly, kuris pataria išrinkti komitetą skundui paduoti. (Acme Photo).

žiuojam į miesto susitikti J. I sau nauda iš tos agentystės. !yte ' PaSanun® P>«tų. Paaz- 
K Milių. Jonas K. Milius at- Į Mūs,,-gi lietuviai yra ūuosnus 
važiavo visai netikėtai J Los įr geraširdžiai. Juos pavergia 
Angeles ir apsigyveno. Jo gy
venimas pilnas įvairumo, ku-

parduot už sidabrų... Kas sariuo tik Jonas gali būti pa-

dėjoni Joną į jo buveinę prie
,, v 8713 Avalon blv. Jo mažas
bile vienas akiplėša sveum- , , . , . , , _, . , „ butas pilnas visokių dalybų -
tautis, kuris moka geležgalį dalykglhj Savotiškas muzle- vos sostinė “Voruta”, kurio-

Prie pat “Vorutos” pilia- nių ir daugybės upokšnių. Di- 
kalnio yra didelės senos ka- desnysis jų — “Varės”, any- 
pinės, žmonių “kapanlconns” kštėniškai tariamas “Voris”. 

Kur buvo pirmutinė Lietu-Į dien tie du upokšniai tebe- vadinamos. Tas kapines prieš Ant piliakalnio, pasak žino

Atrasta Mindaugo Laika Vorotas Pilis?

jus. Cyvena vienuoliškai. ’Dė- ie kartais užsidarydavo nuo
tenkintas. Jis 1932 m. Išva- Vo — lietuviško, tai lauk! Ot, , iSkai _ [priešų Mindaugas ir kuri mi-
žiavo i vakarines valstybes įr Jonas Milius įklimpo į gy- -te !“ drauB,ska' VB 1--r— .___ .i
su “muvis”. Žinodamas, kad Veninio pelkes vien dėka su- 
vakarinėse valst. yra nemažai (rusintiems lietuviams Us An- 
lietuvių, jis manė užsidirbsiąs ge]es.
kelionei ir aplankysiąs Pači- į .. n v.

, w- v-vi. • Jie ji pravardžiavo “fasis-fiko pakraščius bei lietuvius, dC r
kurie jau daug metų nesilan
kė Lietuvon ir nėra matę Lie
tuvos kokia ji dabar yra.

Pacifiko pakrantės lietuviai

tu” ir kitokiu ir nėjo pama-vo skirtis, 
tyti paveikslų, rodomų 15 Lie-1 _ Sudiev Jonai! Tiktu, pa-
tuvos žemės. Negalėdamas pa- simatysim neužilgo Chicagoj!. 
sidaryti ne vien kelionei, bet' — Ir aš tikiu...
ir pragyvenimui, Jonas sun-1 Nutrūko kalba. Jono veidas

daugumoj yra Rusijos pilie- kų vargeĮį vargo. Jis prara- nublanko ir ašaros akyse šil

čiui. Apie Lietuvą jie Tr sva- do vjsk{^ k^ turėjo. Kof-omas žibėjo. Mūsų automobilius ne 
jot nesvajoja. Jie varlina save
komunistais.

taria ženytis. Esą geriau že- nima vokiečių ordeno kroni- 
notam /koše, ligšiol istorikų Ir arcxe7

Po tokio draugiško Ir sir-!oloCT buvo Sinčo objektu. Vie 
dingai - lietuviško paslmaty- manė buvus Lietuvos pie- 
mo, pasikalbėjimo', graudu bu- tuose Liškiavoje ar A arėj-

noje, kiti — arti Vilniaus Va- 
rnionyse. Istorikas Krzywic- 
kis ieškojo jos apie Airlogalą,

skalauja piliakalnio šonus ir karą kasinėjo dr. Basanavi- nių, esu tokių vietų, kur nie- 
tebėra žymės, kur senovėje čius ir išsivežė į Vilnių daug kas neaugęs ir tik dideliuose 
būdavo jie užtvenkiam?, kad kaukolių ir daug iškasenų iš šalčiuose laikąsis sniegas, 
apsuptų visą tvirtovę. akmens ir bronzos gadynių, šiaip jis pleiskėmis ištirpstąs.

Galutinai surado Ją, apZiū-1 Senieji žmonės “Vorutos”, Rugiai ant piliakalnio jau 
rėjo, nufotografavo ir apklau- piliakalnį vadina ‘Varutės” nupjauti, bet vasarojus dar 
sinėjo vietos žmones, liepos kalnu, nes dvaro akmistrinė tel emaliuoja. Jį nuėmus pilia- 
mėn. 2l8—29 dienų atvykęs iš vardu Varutė tame kalne pa- kalnis vėl bus ariamas, akėja- 
Kauno prof. E. Volteris. Be slėpusi nuo maskolių dvaro mas ir paruošiamas žiemken
te, apvažinėjo jis ir Lietuvos brangenybes ir niekam nepa- čių sėjai.
upelės apylinkes; mat, toji u- rodžiusi tos vietos mirusi. [

o prof. E. Volteris tvirtino, pelė taip pat esanti minima Prieš karą tą kalną knaisiojo ' 
kad ji turinti būti Ukmergės vokiečių ordeno kronikose, kas norėjo: vieni ieškojo pa-
apskrityje. Ir štai, pagaliau, kad “Vorutos” tvirtovė bu- /slėptų turtų, kiti — arclieo- .. , . , . . , .
prof. Volteris mano atradęs vusi apud flumen Lettawa”, Į logijos iškasenų ir niekas juo pįjįakainįų vietos ūkimu

ir imamas mašinas pardavė norėjo riedėti. Tyla. Lyg koks Vorutos pilį Utenos (prieš ka- o Mindaugas, dovanodamas rimtai nesidomėjo ir nesirūpi- karas Qrimagauskanig y
..X ______ , ro TTlrmoro-ocl onel/ritrin A _ . I.nmllnlnl-n Av/lnnui lirincoA nn Rnvn nnnniKic Vriimoie I

Nuo ko tai priguli turėtų 
pasirūpinti, kad tuo tarpu 
nors uždraustų jį arti ir kas

už kelis dolerius, gindamasis neramumas, lyg nejauku... 
nuo bado. Beliko vienas “se- Taip nesinori skirtis... 

savo imperialistiniai tautinę nelis” automobilius, su kuriuo Bet... laikas it upė —bėga, 
propagandą su pagalba komu- jis nepersiskyrė ir Jame rado neša viską kas papuola kely 
nizmo. Tas komunizmas a- j salioną, miegamąjį, virtuvę, ir užneša vagą, išsilieja į kra
mėms tiek terūpi, kiek perny- j maudynes — Viską, visus gy- ntus, juos plauna, neša su sa- 
kštis sniegas, bet per jo obal-i veninio patogumus... ivim...
sį, jie randa pasekėjų kitų tau Tik Jonas galėjo tų sunkų

Nestebėtina, kad rusai varo

lų tarpe. Ypatingai tarpe tų 
tautų, kurios buvo Rusijos ri-

Gyvenimas — kaip upės va-vargelį išvargti. Niekas kitas.
Jis šiandien gali tuomi paši

ltose. Tautos, kurios vergavo didžiuoti! Dabar jam lengves- 
ilgus metus Rusijai, negaf tos nis gyvenimas. Miestas teikia žiuojam, paliekam Joną vie- 
ergijos jungo ir po šiai die- pašalpą, kaip ir kiekvienam numoj. Paliekam idealistą lie-

nduo: pilnas visko...

Sujuda motoras ir mes va-

tuvį, patrijotą, kuris atvažia 
vo čia parodyti lietuviams jų

atsikratyti. Tie žmonės, bedarbiui. Be to, Jonas K 
lie atvyko Amerikon prieš Milius mėgina verstis išradi 

Krą, negal atsipalaidoti rusi-'mais ir prekyste. Gal jam ir gimtos šalies progresą, o tie 
ško raugo. Ypač nekurie lie- pavyks. jo neįsileido net į savo na

‘ Kumštininkai”. — Kiti kongresmonai turėjo perskirti šiuos du atstovus (re- 
presentatives) Maury Maverick (Texas) ir Charles Kramer (California), kai 'VVa-c 
sbingtone Baltuose Rūmuose ginčą pradėjo kumštimis rišti. Abu yra buvę ristikai, 
sveriantieji po 220 svarų. (Acme Photo)

rą Ukmergės) apskrityje, A- j kardininkų ordenui “Dusse-Įno. Buvo apaugęs krūmais,____________
nykščių valsčiuje, Šelmlniškėt- ten, Usclipolenn, Uttenn, Tau-[mišku, apgriuvęs ir niekam i• •• • • ■ ■ • i T'j i • i • v* x • * 16 TT<"L I <T i M l <11* \ 1)0 (i P £X U 1Jlių kaimo laukuose, netoli pa- rogenn” ir kitus šiaurės Lie- netinkąs. Bet įssiskirscius Sei-v. * , yy. z . - . , , • -y,, - - - - , - mažame provincijos miestelvcių Anykščių, tarp v oi u p? o ir tuvos vietoves, dokumentų pa- miniskelių kaimui į vienkie- . . .
Vorelio upokšnių. Dar ir sian- sirašęs: “in curia nostra Let- mius, naujakuriai iškirto kru-
_________________________  tovven”. mus, pasidarė ant piliakalnio
mus... net nepaskolino dolerio-1 Prof. E. Volteris mano, kad užvažiavimus ir aplyginę, ap- 
kito pragyvenimui! Jonas nė- Šventosios ir Latavos trikam-
ra nei fašistas, nei monarchi- py, priešais Vorutą, buvęs ir plytų ir akmenų grūzdo, šiau
štas, nei cicilistas, nei komu- didelis Mindaugo dvaras, “cu- dien jį aria, akėja ir sėja, o 
nistas. Jis yra lietuvis ir, kai- ria”. To dvaro vietovėje prof. žiemą piliakalnio požemiuose 
po toks, kreipėsi į lietuvius, surinko iš žmonių keletą iš- laiko supvlę bulves! 
bet tie jo nesuprato, neįverti- kasenų ir vieną labai meniš-[ Yieta apie “Vorutos” pilia- 
no jo kelionės tikslo.. ,kai iš titnago padarytą dan-[kalnį neapsakomai graži ir į-

sai papildyti, todėl kreipiasi 
raštu į pasiturinčius mieste-

, . v ,. . lio gvventojus. Rašto gale savalę viršūnę nuo senobinių , m ., ; ___ j. y;__koma:.... Taigi, turime gar
bės prašyti mūsų draugiją 
paremti, nes priešingu atveju 
mes būsime priversti surengti 
koncertą....

(Bus daugiau) tvtą strėlės galą. vairi: tarp miškų, kalnų, slė- GAISINKiTĖS "DRAUGU

EMIL DENEMARK E
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVĖtfUE
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
WEST SIDE

RHICAGOS VARGONININ
KŲ OASNAU5K0 UMURA5 

NUSTEBINO DETROITĄ

Ona Pucetaitė

CHICAGOS VARG. SAS
NAUSKO CHORUI

Muzika jų akyse,
Muzika jų veiduose, 
Muzika jų širdyse,
Muzika jų jausmuose, 
Muziku Jie!

Vienas balsas viena styga, 
Visas ratelis daina...
Chicagos Varg. choras yra 
— Palikimo - atsiminimo - 

žaizda...
Tuip graži ta daina,
Kurių ‘muzika’ čia dainavo, 
Visi ir aš palieku sužavėta - 
Jie pas jus išvažiavo...

l’irmu nepaprastu proga bu
vo detroitieeiams lietuviams 
išgirsti tokį žavingi) bažny
čioj giedojimų ir Lietuvių sve
tainėj koncertų.

Rugp. 14 d. atvykus artis
tų grupei, jų pasitiko kun. I.
F. Boreišis ir varg. J. A. Bla- 
žis. Vakare įris J. Žyrinų, Lie
tuvių svet., buvo surengtos 
svečiams sutiktuvės. Dalyvavo ; Muzika jų akyse, 
visi chicagitM-.iai ir kai kurie Muzika jų veiduose, 
vietiniai. Pasivaišinus, buvo Muzika jų širdyse, 
ir programėlis. Kun. I. F. Bo- i Muzika jų jausmuose 
reisini pakvietus gražias kai- Į Muzika Jie! 
bas pasakė kun. V. Masevi-1 
čius, J. Brazaitis, komp. A.
S. Pocius, inž. E. J. Žiūrys, 
art. J. Kudirka, muz. J. A.

vičius porų savaičių, aplan
kę daug vietų, dalyvavę para-

■ ••
V

n R A tt O 4 S

Nešt niai atvykęs iš Lietuvos žurnalistas O. Vėjelis ir 
kap. P. Jurgela, kurie lankosi j>o didesnes Amerikos liet. ko
lonijas ir renka mūsų veikėjų fotografijas su parašais dide
liam albumui, kuris bus padėtas Vytauto Didžiojo Muziejuje. 
Kaune. Chicagoje jiedu išbuvo kelias savaites ir vakar iš
vyko į Detroitu, Midi.

ŽINIŲ ŽINELĖS
Pradedant liepos mėnesiu 

Miesto knygyne atidaryta į- 
vairių kalbų taipgi ir lietu
vių skyrius. Knygynas atda
ras kasdien, taipgi treėiadle-1 
niais nue 9 vai. ryto iki 9 vaL , 
vakare i

Pradedant rugsėjo 8 d. Main ' 
Librarv (\Voodward ir Kirbv 1 
gat.) knygynas bus atidary 

i tas sekmadieniais nuo 2 vai.
1 popiet iki 9 vai. akaro knygų i 
ir laikraščių pasiskaitymui.

Detroito lietuviai raginami. 
pasinaudoti proga.

lot*.

IBlilIi

**

A

Penktadienis, rugp. 23 d., 1933

SUCH IS LIFE—

[ii!

Dailės choro narys, prie vir
šutinių Lietuvių svet. durų 
pradėjo dalinti plakatus. Ko
misijai patėmijus, V. Bendo- 
raitis paklausė: “Ar klausė
te leidinio plakatus čia dali
nti?” J. Pilka suiniksėjęs, no- 
'rėjo pasakyti kad “leista”, o 
paaiškėjo, kad nieko nesiklau
sta. Dėl to ir pasakyta jam, 
kad čia, prie durų draudžia

EAST SIDE
MOTERŲ SĄ GOS 54 KP. 

JAUNAMEČIŲ IŠVA
ŽIAVIMAS

Rugpiūčio 18 d. įvyko Mot. 
Sų-gos 54 kp. jaunamečių iš
važiavimas Belle Isle parke.

Blažis iv ant galo vaizdžiai atlikti lauke,
apibudino vargonininku dar- ŽUf ‘T“’?’ * th,'T Jeigu žmo,apibudino vargonininkų 
b uote kun. I. F. Boreišis. Pa
sišnekučiavus ir arčiau susi

Jas savo automobiliais mi
mą plakatus dalinti, tų gali vežė grab. Ch. Stepanauskas, 

V. C. Stankus ir B. Kramtolis, 
žmogus neturi antį. Su jaunametėmis dalyvavo 

tiek supratimo, kad atėjus su globėjos: O. Krambllenė, V. 
plakatais reikia atsiklausti ar .L/epelionytė, \ edėja, Ii nitos

vargonininkų giedojimo baž 
nyčioj ir koncerto. Gėrėjosi

pažinus, žemutinė j svet. dar ‘"ip 1>at * įleidžiama, ar ne, tat komisija, įmamytės: O. Ba
nius. J. Brazaitis paskambino teisę paklausti „ sy. I nionienė, O. Škulienė, P. Dai-

kiu pamokinti.
Jei J. Pilka būtų radio ve-

lietuviškų šokių.
Rugp. 15 d., Žolinėj,

sipazino.
gv j Visa Jurevičių šeima yra 

Antano bažnyčioj 9 valan(,4 'eikli katalikų taųie. Toronto, 
Varg. Sasnausko choras za- Ont - dau« >ra
vėjančiai giedoja mišias ir ki
tas giesmes. Vargonais grojo 
komp. Pocius. Kleb. kun. Bo
reišis pasakė gražų pamokslų 
upie Panelės Sv. reikšmę.

Po bendrų pietų E. Ikic Li- 
thuanica Cafe, svečiai aplan
kė pažįstamus, miestų Zr l.t. 
Vakare Lietuvių svet., vado
vaujant komp. A. S. Bočiui, 
išpildė klasinį koncertų. Dai
navo ištraukas iš operų ir i 
liaudies daineles. Solistė gra-1

bažnyčios reikalais, didelio 
vaišingumo parodę darbuoto
jams, visada pasižymi su pa
rama Bažnyčios ir tautos rei
kalams. Po atostogų grįžę j

nauskienė ir M. Stankienė, ku
ri savo dideliu automobiliu ir-

Detroito lietuviai, negalėda 
mi dalyvauti Dariaus - Girė
no paminklo atidengimo iškil
mėse, liepos 28 d., pasipirko 
Dariaus - Girėno fotografijų. 
Paminklo fondui pasiųsta' 
$2.50.

ŪARIAUS - GIRĖNO 
PAMINĖJIMAS PIETŲ 

AMERIKOJ

WTTH THE 8EA THE?3 AU THE TIME 
"Hil* greattlme atthe ahore. Won tvetve bveka at kraite,

fcnt bd lihbbii£5ht mH** *■* d,ank

RADIOGyvasai paveikslas, vaizduo- 
jųs Dariaus ir Girėno žuvimo 
tragedijų. Dalyvavo vaidinro- 
jai, solistai, chorai ir orkes
tras.

Ats. kap. J. Ciuvisko pas
kaita.

Susikaupimo minutė, gedu
lingas maršas, atliko ‘Vilties’ 
orkestras.

Skautų ir lietuvių mokyk
lų mokinių deklamacijos.

Graži muzika, malonios dai
nos ir patarimai įdomino vi
sus radio klausytojus praėju
sį sekmadienį per Progress 
Furniture krautuvės radio va
landų. Daug kartų girdėjau 
Progress vyrų duetų dainuo
jant ir, rodos, niekados man 
nenusibostų jų Klausytis. Kro- 
gress skelbimai taipgi nenuo
bodūs: aiškūs, suprantami.

Jostra

Sao Paulo, Brazilijoj, lietu
viai liepos 21 d. taip pat gra
žiai paminėjo Dariaus - Gi
rėno tragingo žuvimo dvime- 
tines.

Šv. Antano do Pary bažny
čioje atlaikyta iškilmingos pa
maldos su tai dienai pritai- 

Mišias 
isų

-kyrių jungtinis choras ir at
skiri solistai.

.. . . . gi lindėjo parvežti mergaites kintu pamokslu. Per Mišiidejams tiesų pasakęs, kaip * , J 1 b . 1 uv.... ,, G• , , , _. iš parko. giedojo \ ilties S-gos viiviskas įvyko, butų nereikėję i . .... .
klausti, kodėl neleido pena
tų dalinti.

Mergaitėms buvo priruoštu 
įvairių lenktynių, kursas ve-

Rengėjai žino, kad publika globėjos: O. Krambllenė ii
atskiria plakatus — “baltus” 
nuo “juodų”. [Maža yra tame

3 vai. popiet Dr. V. Kudir- 
V. Cepelionytė. Laimėjusioms kos mokykios Dariaus ir Gi-

Koncertinė dalis, kurių iš
pildė J. Stankūnui vedant ir 
akompanuojant visų “Vilties” 

i Sųjungos skyrių jungtinis cho 
ras, solistai J. Vinkauskienė, Tei. LAFaysete 7450

T. Mažeika, St. Vinkauskas, : DR. F. C. WINSKUNAS
K. Ambrozevičius ir P. Jur- j

LIETUVIAI DAKTARAI:

davė dovanas, kurias auxojo.
Toronto žwb dar "augiau™ Į O. Banionienė, V. Ccpeliony- 
darbuotis. |kad varinėdami savotiškų po- i^ė i* vedėja.

litikų, peržengia mandagumų, Širdingai dėkojame: gerb. 
ir dar, nepasakydami tiesos, .Ch. Stepanauskui, V. C. Stan-Ivanauskas su dukterim O 

na, veiklia choriste, A. Andrį- ~ į-"“'
lionis ir kiti buvo nuvykę į 
lietuvių ūkininkų Brandi, Mi 
chigan, kolonijų atostogų pas

Jei Dailės chorui rupi tie
sa, turėtų atšaukti, kų esate

žiabalsė M. Janušauskienė ža-1*
M. Liutvaičius. Rainiam kam-! Pasakę. Patys skaitytojai pa

vejančiai padainavo kelias dai 
nas, taip pat art. J. Kudirka 
ir K. Sabonis.

Koncertas publikų tiesiog 
sužavėjo. Kurie tik girdėjo, 
visi džiaugėsi, lr buvo suomi 
pasidžiaugti.

Garbė Chicagos lietuviams 
turint tokį chorų! Garbė vi
siems lietuviams, kad yra to
kių talentų, kurie gali kon
kuruoti net su didelėmis tau
tomis. Ant galo komp. A. S. 7

pely savaitę laiko gerai atsil
sėję. Tose apylinkėse, sako, 
viskas užderėję.

L. Vyčių 102 kp. ir Šv. An
tano parapijos piknikas rugp 
18 d., Beechnut darže, gerai 
pavyko. Sporto, žaidimai pri
sidėjo prie įvairumo.

Rugp. 25 d., 3 vai. popiet 
bus didelis beisbolininkų su
sirinkimas: Šv. Petro parapi-

. ... . ... , jos tvmas rungsis su L. Vy-Pocius pareiškė dėkingumų de ..... , , ....... n , i čių 102 kp. tvmu Atklnsoa
Iroitieciams. Programų vedė T, , T • - . , ... - ,'rogramų 
kun. 1. F. Boreišis.

Po koncerto vaišės buvo M. 
Kutkauskų valgykloj. M. Rut
kauskai pasižymėjo vaišingu
mu. Smagu pažymėti, kad M.

Park. Ir vieni ir kiti žada dė
ti pastangų, kad laimėjus ga
rbę. Tat svarbu bus pamatyti 
Visiems patartina dalyvauti.

Vakare Lietuvių svet. bus 
pasilinksminimas — šokiai re- 

Kutkausko brolis yra Lietu- ngiami abiejų parapijų Jauni-
vos operos artistas.

Po vaišių choras padainavo 
kelias dainas, muz, V. Dauk
ša pareiškė dėkingumo detroi
tiečiams. Poetė Ona Pucetai
tė taipgi sudėjo svečiams lin
kėjimų. Kun. I. F. BoreTsis 
dėkojo chorui už aplankymų.

Detroito lietuviai, muzikos 
mėgėjai, dėkoja Chicagos Va
rgom Sasnausko chorui, solis
tams ir vadui komp. A. S. Po
ciui.

mo. Visus kviečia.

BEREIKALINGI UŽSI
PUOLIMAI

Man pranešė, kad rugp. 17 
d. Dailės choras leisdami ra
dio valandų užsipuolė, dėl ko 
Chicagos vargonininkų rengia
mam koncerte Viktoras Ben- 
doraitis ir Šimonis neleidę Dai 
lės choro plakatų dalinti.

Kadangi klausimas nėra ai
škiai pastatytas, jis verčia pa
aiškinti, kaip tas įvyko.

Torontiečiai Izabelė Yurčie- 
nė su dukrele ir sūnum, pa-
viešėję Detroite pas Deresne- J Plakatų dalintojas J. Pilka,

rėno salėje, rua Caxipo, 13, 
Mokoje iškilmingas paminėji-

darykite išvadų, kurioj pusėj 
tiesa. Matas Šimonis

— Oi Jonai, kokia čia po
etiška vieta rodos..... aš tuoj 
sutikčiau už tavęs tekėti.

— Taip ir maniau, Zosy- 
te. Juk moterys visų poezijų 
paverčia į prozų.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad Jisai gu

kui ir B. Kvambliui už malo
nų patarnavimų, taip put sų- 
gietėms, kurios malonėjo su 
mumis dalyvauti.

M. Aukščiūnienė,
M. S. 54 kp. jaun-čių vedėja

AKIŲ GYDYTOJAI:

„. outi8 ir smuikininkas VI. Og- i
mas įvyko sekančia Pro8ra-1 ževaila# 
n; a:

Paminėjimo atidarymo Kai- Tautos himnas — Išpildė 
bų pasakė einantis konsule “Vilties” S-gos jungtinis cho 
pareigas Br. Steponaitis. ras ir orkestras.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETK1CAL1.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aaiy jtaiupunų, kuria 
esti prtctastlml galvoa sk&udAjlmo, 
rvalglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karštj, atitaiso 
trumparegyste lr tollreffystę. Prlren-pamaine yuciua nuv zacaia jiout aa . . . ■ , ■ . «.

nėtlnal neišsivalo lr todėl praplatina f,a akinius. Visuose atsltl-
bakterijas kurios užkrečia Jus ilgo 
mis, susilpnina Jūsų organizmų li 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo lr t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodub 
iš jūsų sistemos. Yra mUiJoi.fci mote
rų lr vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
lr pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomlngose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL. 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c lr 
SOo.

kimuose ersamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specutlš atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
tatsomoa Valandos nuo 10 iki S v 
NedBlIoj nuo lo Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7089

This delicious cheese food Is 

DIGKSTIBLE AS MILK 

ITSELFI

TTidden in Velveets’s ridJv mild 
Cheddar Chccse flavor are health- 
proteeti ve elementą of many landų

It’s vronderful for childran. Sarre 
Kraft Vslreets—in aandvriohes, ia 
nooked dishss.,. ofitn!

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

i 1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

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

Phone CANal 0023

AiyiERtiCuS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office

PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.
CANal 0706

DR. J. J. MRSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1121 SOUTH HAL8TED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 iki 8 v. vakaro

Tel. CANaJ 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DANTISTAM

2201 W. Cermak Road 
(Kumpus Leavltt St.)

Valandos: Nuo • Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki t vakaro
Seredoj pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutartj

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Naenų tel. PROspect 1930

Tel. CANal <122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

8eredomis lr Nedtltomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7666

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

. 0IR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0696

Ofiso vai.: 2—4 lr 1—t p. m.
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:3O-8:to'

756 WEST 35th STREET

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4141 ARCHER AVĖ., Oor. Francisco 

Tel. Office Laf 1650; res. Vlrg. 0«9

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OF*IH A 8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 tkl 1:10 vųl. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 

valandai dienų 
Telefonų MIDiray 1110

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel. PLAsa >400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-9 Ir 7-0 v. v.
Nedėliomia nuo 10 UU 11 dienų

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.|
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

L446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAOC 
Paned., 8ared. lr Subat. 2—9 vųl.

Offloe TU. HEMlOCk 484S 
Rea Tel. OROvebllt 061T

(914 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
|4I« W. MARQUKTTE ROJ 
GYDYTOJAS lr CHIRURGU

Vai. 1-4 lr »•» vak 
Kete. lr Nedėllomls sueit

Dienomis Tel. LAFayette 1791 
Naktimis Tel. CANal 0413

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vėl.: I Iki 5 popiet, T tkl 9 vak.

Nedalioje pagal eutart]

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLj

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dn. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš
Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR MEZ.
2519 W«st 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 

Nedėliotai* nuo 11 ryto l« i p.p.
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lubai gražiui nudainuoja “Svei 
ki atsilankę“.

Būrelis Atsimainymo parap. 
mergaičių padainuoja “Rašy
siu raštelį“ ir visos bendrui 
padeklamuoju “Tėvynė“ ir 
“Pučia vėjus“, o berniukai 
suvaidinu trumpų, komedijėlę 
“Kaminiečiai“.

“Kokiu senė“ monologų la
bui puikini atlieku viena me
rgytė.

“Lietuvos prezidentas“ ko
medijų suvaidina Kur. Ang. 
purup. vaikai, o mergaitės pa-

Dalvvuus miesto mujoras, dainuojti “Ačiū, ačiū“ ir ‘Ge- 
kontralierius, policijos virsi- gute raįboji’.

MOŠŲ PIKNIKAS
INDIANA HARBOR, Ind. 

— .Rugpiūčio 25 d. šv. Pran
ciška us parapija rengiu sma
gų piknikų Kovalskio darže 
(Burnliam and Michigan City 
Road, Calumet City, III.).

Šiame piknike dalyvaus vi
sos draugijos “in corpore“ ir 
su piniginėmis dovanomis.

Šv. Cecilijos choras durnuos 
įvairias dainas. Taipgi bus 
visokių žaidimų ir triksų.

•ETECTIVE RILEY
r

ninkas ir kiti aukšti svečia?.
Daug brangių svečių pasi- lės tttiįeku šokį viens, du trys.

žadėjo atvykti iš Chicagos, Toliau seka komedija “Kiau- 
Gary’s, Bostono, Rocliesterio.! gįnjaį’\

Šv. Jurgio purup. mergai-

n r a n n A

By Richard Lee

augino labiau rusų tamsus, nes tamsoje kanarkos matnūs. Šį kartų bus dar kas lietuviškos Palangos orKestros

Mūsų moterėlės išsijuosu- 
sios darbuojasi, kad skanių va 
Igių pagaminus ir tinkamai 
visus svečius pavaišinus.

Vyčiai nutarė visus sma
giai pašokdinti.

Peoples Furniture Co. (G.
Nekrašo, Čiapo ir kitų prie- į pa$oka vienų šokį. 
kyje) “radijušas“ visus ma
loniai palinksmins.

Todėl visi vietiniai *r apy
linkių lietuviai nepraleiskite 
šios progos. Kas gyvas, reng-

“ Laivininkui“ suvaidina A- 
tsimain. parap. berniukai.

Seka dialogus “Mauškė ir 
Sūnus’’.

Šv. Jurgio parap. berniukai 
suvaidina komedijiukę “Ke- 
peju

ŽMOGUS, KURS UŽAUGI
NO 10,000 KANARKy
Zarasuose, Dariaus ir Girė

no gatvėje, savuose namuose 
gyvena Danielius Daškevičius,

kai“. Todėl ir jų ‘auklėjimas’ greičiau išmoksta norimų iš
buvo vedamas rusiškoje dva-, mokyti nieliodijų. Dauguma 
šioje. Jo užaugintos kanarkė-, Daškevičiaus ištreniruotų ka
lės (patinėliai) puikiai gie-(naikų moka pasuokti “Lietu-j tė j, Vytauto parke, 
dodavo “Bože caria cTirani“ i va, tėvyne mūsų“ ir kai ku- j 
nieliodijų. Taip ištreniruotų rių dainų meliodijas. Šiuo lai-■ 
kanarkų pareikalavimas buvo ku Daškevičius turi 150 ka- 1 

“Seifert“ veislės. Už
fceviėius ' 1

naujesnio. Muzika paini ra ge- yra gerai išsilavinęs. Nuo i>at 
ra, t. y. Phils Palmers orkes- mažens, nuo 12 metų, grojo 
tra, kuri grojo Dainos Šven- į visokiais muzikos instrumen

tais.

kurs yra išauginęs ir išpinti-|
nęs 10,000 kanarkų. Iš iška.! b^na didelis ir kainos aukštos.' narkų,

, o Maspetho mergaitės ,)os prie jo nani0 atrodyta> (Daskevičms gana gerai vers-j gerų kanarkų giedojimų Das-
!kad D. Daškevičius yra tik'davosL BuV0 ^igijęs na,»us kevičius jau ne kartų parodo- 

Pasibuigus programai, gerb. ;fotografas> Esantieji kamba- !Ryg0F’ ^laskvoJe, Rusijos s© apdovanotas aukso ir sida

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. Bus labai gražu ir 
malonu laikas praleisti. Rap.

PASINAUDOKITE
Kur. Ang. paiap. klebonas rvje jQ ranka tapyti paveiks- 
kun. J. Aleksiūnas padėkoja,^ parodo> kad jig ym ip ne_ 
atsilankusiems ir seselėms

uirutės metu tų turtų prara- 
I do.
! Neblogai Kanarkų

bro medaliais. Daškevičius WEST Antanas

Sekmadieni, rugpiūčio 25 d , 
Rūtos darže, Altorių Puošimo 

1 draugijos piknikėly, jis su Te
lšių muzikantais palinksmins 
atsilankiusius. Kviečiame skai 
tlingai atsilankyti.

Kvieslys

ra ir Kauno kanarkų augin-i Budris, 2339 S. Hoyne, telef.

Kazimierietėms, kurios
kitės į Šv. Pranciškaus pa-Į taip trumpų, vos tik šešių sa- 
rapijos piknikų, kuriame už- vaičiU) laik^ 1M) du kart į

j savaitę atliekant pamokas, su- 
Kvleslys g<;aėjo taip puikiai ir gražiai 

išmokyti vaikučius ir suruoš
ti tokį gražų, malonų ir jau
kų vakarėlį, kokio dar čia ne
buvo.

Po klebono kalbos, sugieda- 
mas Lietuvos himnas ir prasi
deda šokiai, kurie tęsės iki 
pftsnakčių.

Vakarėlis labai puikiai pa
vyko. Žmonės skirstėsi namo

tikriname visiems smagų lai
kų.

PUIKUS PARENGIMAS

blogas dailininkas. Kaip ka-' Neblogai kanarkų augini- , tojų iliaugijos pirmuoju stel
ių i narkų augintojas jis yra žino- ams apsimoka ii dabar. Kana- geju n nariu, .lis augina taip

mas ne tik Zarasuose bet ir aiėgeįų nemaža Tr intlsų pat įvairių veislių kalvelių.
Kaune ir kitur Lietuvoje. Ka- visuomenėje, ypač Kaune. O 
narkas jis pradėjo auginti augintojų yra vos kelioli- 
1905 m. Rygoje. Karo melu Daskevicius kas metai pa
savo “ūkį“ perkėlė į Mask)- rduoda apie šimtų. Karnos gu
vų. Po karo grįžęs į Lietuvų na aukštos: patinėlio 75 100 
kanarkų auginimų pradėjo Za- patelės 5 G litai. Patelės 
rašuose. i yra pigesnės todėl, kad jos ne-

VVEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Monroc 3G71, vedėjas smagios PLATINKITE “DRAUGĄ”

DABAR

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

BROOKLYN, N. Y. — šeš
tadienio vakare, rugpiūčio mė 
nėšio 17 dienų, netikėtai ties 
Karai ienės Angelų parap. sa
le pamačiau nemažų būrį vai
kų.

— Na, kas dabar ten ? — pa
maniau sau, — eisiu
ti. Įeinu vidun, pilna anga . ... .
vaikų Stoviu ir žiūriu Netoli ne’c,nis> Pulklals vaidinimais, ti ir dainuoti, ir pratintis jau giedoti tam tikriems 
stovintis berniukas man sako:! ^ n^al6tuni nei garsiam nuo pat mažens organizuotam nams įsigyti. Kambary 

Radio City pamatyti. gyvenimui. Dievui, tėvynei ir jos tais vargonais

nei.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų lr t. L

Rugpiūčio 18 d., mūsų kle- 
savo

automobiliu išvyko į Pliiia-

gieda. Kanarkų auginimas di- . ° ,, |bonas kun. A. Linkus savo
unkumų nesudaro, nesPrieš karų Rygoje lr vėliau

Maskvoje Daškevičius kanar-jtam reikahli gaUma panaudo. 
------------------------------------------ ti gyvenamus kambarius. Ge-
kų parengimai čia būtų pada- riausias joms maistas — kū
renti, kas duoda daug geros napių sėklos. Šiek tiek dau- 

pažiūrė Pa^enk’n^» pakilusiu ūpu, su- progos mūsų mažųjani jauni- giau išlaidų būna tik peryk-'
žavėti mažųjų gražiomis dai- mui išmokti lietuviškai kulbė- lotus, narveliams ir mokymui '

lfl JlIlLTJl I ...... Į ’ nrnctnc
puikiais vaidinimais, ti ii

Tamsta, tikietai po deši

Žiūriu, matos tarp vaikų sta 
lelis. Vaikai, pamatę mane, 
pasitraukia į šalis, padaryda
mi takų.

— Tik vienas kvoteiv, — 
tarė prie stalo sėdintis ber
niukas.

Paimu tikielų ir einu į sa
lę, kuri randas trečiam aukš
te. Čia vaikų dar daugiau, o 
tarp jų stovi dvi sesutės Ka- 
zimierietės.

Salėj randu apie tris desėt
kus žmonių. Atsisėdu ir aš. 
Laukiu, kas bus. Tarp sėdin
čių matos keletas dvasiškių.

Neužilgo, salės priešakyj 
pasirodo kelios dešimtys jau
nų mergaičių, kurios, jaunai 
mergaitei pianu pritariant,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

Būtų labai gera ir gražu, 
kad dažniau tokie gražūs vai-

lietuvių tautos gerovei dirbti.
Praeivis

čiulbėti meliodijas,

delphijų Kunigų Vienybės šei
niau. Sykiu išvažiavo kun. 11. 
Vaičūnas ir kun. P. Gasiūnas. 

Rugsėjo 15 d. mūsų para- 
svetainėje įvyksta nepa-

. prastas parengimas — meti- ’LTO- *
£ Įnis parapijos bankietas.

mokomos j Vestpulinano parengimai vi- 
turi būti į sados būna įvairūs ir pras-

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJ K

<fet a SUN TAN

įjonjtr

HAIR
sJuruldi,

CIAflRM
Beautiful gleaming brown shoulders and 

radiant complexion — and brittle, sun* 

burned hair. Is that YOUR pieture ?

Correct it immediately with CLAIROL 

Shampoo Oil Tint: This remarkable dis* 

covery makes it possible for everyone to 

have soft, colorful, beautiful hair all 

vear round.
$

Mail Ibis cosspon tailb a tbrtt-incb ttrand of joar 
bair and tat taill Irtai ii and rttnm it, postpaid, 
tailb ttsr rtcomntmdaliont for CLAIROL Irtalmtnl.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
UdlzMjai uUtonėi roiiM pamlak- 

hj b

OUcroJ
----o ■ ■■■

8uvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

------------o ■ ■
Mes atlikome darbų daugelM 
žymesnių Ohicagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBt JAI

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

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena* Mokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. niMSAOOIiA MII 
BKLMOS1 MM

omeei hhiLudb imi 
vt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika
A. Masalskis 
A. Petkus
J. F. Radzies
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 We«t 18tli Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Plione MONroe 3377

1646 West 46th Street 
I’hone BOUIevard 5203

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

Lacliamcz ir Senus 2314 We»t 23r«l Place 
I’hone Canal 2515 Cicero 5927

J. liulevieius 4092 Archer Ave. 
Phone LAPayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

1
i
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PIKNIKAS Šeštadieny Rugp.-Aug. 24 d. PIKNIKAS
39

šv.
RENGIA MOTINŲ KLOBAS

KAZIMIERO AKADEMIJAI
Kt

VYTAUTO DARŽE
115TH ST. TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

~ -—4.- ■—...-į.—.

PRADŽIA 12 VAL. IKI 11 VAL. VAKARE 

Šokiai - Įvairiausi Pasilinksminimai - Kviečiame Visus - KOMITETAS

Į Į—4- i i -5-— i i — s

I VIETINIS MS
GRAŽIAI PAGERBTA 

K. RALIENĖ

f

J

I *

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskr. rugp. 21 d.. Nekalto 
Pras. P. Š. salėj surengė pa
gerbimo vakarėlį apskričio pi
rmin. ir apskr. atstovei į Mo
terų Sąjungos seimą Kotrinai 
Račkienei. Sąjungiečių, vieš
nių ir svečių susirinko netoli 
šimtas. Gražiausią reprezenta
ciją turėjo vietinė, AVest Side 
55 ir AVest Pullmano kuopos. 
Pastaroji dargi šauniai pasi
rodė nuo savęs įteikdamas K. 
Račkienei dovaną, o brigliton- 
parkiškė kuopa dovaną įteikė 
Centro daktarei - kvotėjai S. 
Šlakienei.

Per vakarienę visų kuopų 
reprezentantės, Centro Valdy
bos narės, A. Bacevičius ir 
kun. Valančius linkėjo Ka
tkienei ir toliau gražiai dar
buotis bei pavyzdinga? vado
vauti M. S. C. apskričiui. Su 
linkėjimais visų susirinkusių 
vardu “kaltininkei” Įteikta 
ir dovanų.

Tarpuose jaunos mergaitės 
pagrojo akordinu, o dvr ma
žos mergaitės lietuviškai pa
dainavo.

Programą vedė kun. ATba- 
vičius.

-»

Rugp. 17 d. AVest Side Mo
terų Sąjungos 55 kp. panašias 
pagerbtuves buvo surengus sn 
vo pirm. ir “Moterų Dirvos ‘ 
red. S. Sakai ienei, be to ir 
apdovanojo.

'DRAUGO” 
Labor Day

Rugsėjo-Sept. 2 d., 1935 m.
VYTAUTO DARŽE

115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

Rugp. 24 d. Town of Lake 
M. Są-gos kuopa rengia page
rbt uves savo atstovei ir Cen
tro iždin. J. Čepulienei, pa
rap. salėj.

T0WN OF LAKE ŽINELĖS
Teatrališko klubo ‘Lietuva’ 

mėn. susirinkimas įvko rugp. 
13 d. pas E. Ogentaitę.

Išklausius raportų, pasiro
dė, kad klubas gražiai gyvuo
ja. Pirm. Parkauskas prane
šė, kad narių pasilinksninimo 
vakarėlis, liepos 20 d., Club 
Rajali, visus patenkino.

M. Petkūnienė (Laur*ns?;ai- 
tė) dėkojo nariams už sutei
ktą jai gražią vestuvių dova
ną.

Po susirinkimo pažaista. Už 
greitumą duota dovanėlės. Pi
rmą dovaną laimėjo Vezelie-

,nė, kitą — dr. Vezells. Ši po- 
- relė rugp. 14 d. šventė vedv- 
| binio gyveninio septyniolikos 
/metų sukaktuves. Daug jiems 
laimės!

Kitas susirinkimas įvyks 
Irugs. 10 d. pas M. Petkūnie- 
nę, Brighton Parke.

Šv. Kryžiaus parapijos pik
nikas gražiai pavyko. Suknią, 
kurią aukojo Lewis Style 
Shop, teko Mikolaitienei.

Rugp. 23 d. įvyksta kau
liukais žaidimo vakarėlis O- 
gentų name, 5648 So. Justine 
St., Šv. Kazimiero akademi
jos ir Marijonų Kolegijos nan 
dai. A’isų prašoma atsilanky
ti ir paremti. E.

PRANEŠIMAS UPYTIE- i POVILAS ŠALTIMIERAS 
ČIAMS i BUDRIKO KORPORACIJOJ

Pinigai, surinkti dėl aptvė- P. Šaltimieras, žinomas Ke
rimo Upytės kapų mūrine tvo- tuvių tarpe veikėjas, tapo na-
ra jau pasiųsti kun. Ignutavi- 
čiau.s vardu. Viso pasiųsta 
$611.07.

i Komisija dėkoja visiems, ku 
i rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie gražaus darbo. B.

NAUJIENIEČIAI SUJAU
DINTI

Iš “Naujienų” No. 197 bu
vo matyt, kad visi naujienie
čiai sujaudinti, jog jų siųstas 
sportininkas tenisistas Juozas 
Žukas pavėdavo dalyvauti te
niso matče ir negavo progos 

, laimėti eempijonatų. Ar jis 
Ibūtų likęs čempi jonu, ar ne, 
tai kitas klausimas.

Naujieniečiai sako, kad jų 
sportininkas yra “kaipo ge
riausias lietuvių tenisistas ir 
toli gražu negali lygintis prie : kaipo Illinois valstybės spor 
Mykolo Lukas - Lukošius ”. i to anaunceris.
Naujieniečiams spręsti apie Pirmą progą būti pranešė- 
sportininkus, ypatingai apie, ju jam suteikė lietuvių žino- 
Mykolą Luką, yra perdrąsus nias biznierius Juozas Budri- 
žingsnis. Apie sportininką My- kas ir nuo tos dienos Povilo 
kolą Luką gali pasakyti tik balsą oro bangomis girdime 
tas, kuris jį pažįsta sporro at- ' j§ stočių AVCFL ir AVHFC Bu- 
žvilgiu. Sporto Žinovas driko valandose. Taipgi yra

------------------- “Draugo” radio kas trečia
BUNCO PARTY

Šv. Pranciškaus Seserų pir
mo skyriaus rėmėjos šiandie

■rengia Bunco Partv Šv. Jur- ’?**. ,.J .j*! . . . _ gimimo dienų, apart draugigio par. svetainėje. Pradžia 7 . Y. . _ .
vai. vak. Kviečia visus rėmė- mie|u noru 
jus .r pr.etel.ua atsilankyt.. U. oro bangomis. Atsilankius 
Įžanga 2.» centai. .. krautuvę jisai žada

visiems patarnauti kuo man
dagiausia ir kuo geriausia.

Obalsis “Savas pas savą, 
lietuvis pas lietuvį”, visuo
met skamba per Budriko pro- 
gramus ir, nėra abejonės, kad 
Šaltimieras padės Budrikui tą 
obalsį palaikyti.

Geriausio pasisekimo naujoj 
darbuotėj.

Ieva Lukošiūtė

riu Juozo Budriko korpora
cijos, 3417 S. Halsted St.

P. Šaltimieras pirmiausia 
savo veikimą pradėjo UVevo 
Apvaizdos parapijoje kur sy
kiu su gerb. klebonu kun. Al- 
bavičium suorganizavo Tos pa 
rapijos alumnus ir jiems sek- 

l mingai pirmininkavo per 4 
metus. Vėliau tapęs L. V. 4 
kuopos nariu, jai pirmininka
vo per 3 metus. Taipogi daug 
veikė tos kolonijos politikos 
reikaluose.

Kaipo “Draugo” bendrada
rbis, būdamas veiklus narys 
pirmo “Draugo” kumstlnin 
ko turnamento, jisai pritrau
kė jaunimą prie “Draugo” 
sporto veikimo. Ir, kaip žino
ma, Šaltimieras šiandien yra 
vienintelis lietuvis Illinois va
lstijoj, kuris turi “licence”

dienį iš stoties WE.DC prane
šėjas.

Įvairių pagarsinimų: vestu
vių, krikštynų, varduvių ir

jų pranešimų ir parengimų

ŽINIŲ ŽINELĖS
SUGRĮŽO It SEIMO

Užvakar rytą iš Hartford, 
Conn., Vyčių seimo, sugrįžo 
naujoji centro raštininkė M. 
Petraitienė, Centro pirmas vi- 
cepirm. ir Chic. apskr. pirm. 
J. Poška, Chic. apskr. sporto 
vedėjas J. Glebauskas ir L. 
Vyčų 24 kuopos pirm. J. Pet
raitis. Džiaugiasi, kad seimas 
pasisekęs visais atvėjals ir 
laimingai suvažinėję ten ir 
atgal. LX3

CICEROS ŽINIOS
SA-GIEČIU PIKNIKAS 

PAVYKO
Są-giečių piknikas, įvykęs 

rugp. 11 d., Gedmino darže, 
gerai pavyko. Prie linksmos 
muzikos smagiai pasišokta, o 
nuo lietuviškų dainelių net 
miškas skambėjo.

Pikniko rengėjos A. Stasai- 
tienė, K. Šimkienė, J. Stan- 
kienė, K. Lazdauskienė ir 
M. Česienė prirengė gardaus 
užkandžio. Dėka joms ir pel
no nemažai padaryta. Gera
širdės są-gietės ir kai kurie 
jų draugai paaukojo valgių 
ir kitokių dovanų. Kuopa vi
siems taria nuoširdų ačiū.

Pikniko pasisekimas taipgi 
priklausė ir są-giečių vyrams, 
ypač Stašaičio, M. Sriubo ir 
A. Lazdausko, kurie per vi
są dieną dirbo prie bufeto. 
Ačiū jiems. Kom. narė

Kurdama pečių mirtinai a- 
1 pdegė C. Klarkovskienė, 2136 
N. Damen Av. Parėjęs namo 
sūnus motiną rado negyvą.

Cook kauntėj iki šiol auto
mobiliai užmušė 464 žmones 

' ir sužeidė 10,485.

Begelbėdamas sūnų nno nu
skendimo Dės Plaines upėj, 
prigėrė tėvas E. Ozreskovskis, 
36 m. amž. Vaiką išgelbėjo 
kiti šeimos nariai.

Nepaprastas
Atsitikimas

Bridgeporto
Kolonijoj

GRAND OPENING

Visiems gerai žinomas S. V. 
iRumchaks, kuris iki šio lai- 
ko turėjo White Sox garad- 
žių Bridgeporte ir pardavinė
jo automobilius, o pirm to per 
daugelį metų buvo bučemės 
biznyje, dabar Rumcbaks įė
jo į naują biznį: alinės — ta
vem, po adresu 3106 South 
Halsted Street, kurio grand 
opening (iškilmingas atidary
mas) įvyksta šeštadienį, rug 
piūčio (Aug.) 24 dieną. Kvie
čia visus tautiečius, draugus 
ir pažystamus į šį iškilmingą 
atidarymą. Bus skanių užkan
džių dykai — gera muzika, 

į prie kurios visi galėsime link- 
įsmintis iki ankstyvaus ryto. 
|Tat, gerb. lietuviai, nepamirš
kite dienos ir vietos. S. V. 
Rumcbaks, 3106 South Halsted 

, Street.

CLASSIFIED
AUTOMOBlkKM

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai -

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas ........... $895
BUICK '35, Club Sedan su trunk, garantuotas .....................$825
BUICK ’35. 5 Sedan 47. garantuotas.......................................$795
BUICK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant................... $995
BPICK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant................... $895
BUICK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................$795
BUTCK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant |.............................. $695
BT’ICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant ................ $495
BUICK, '29, Z-4 Coupe, žemai apkatnuotas .......................... $ 95
BUICK '30. 7 Limo. SeSI drnt. ratai, eina O. K........................$225
CADILLAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ....................................... »395
CADILLAC ’fo. 7 Sedan, labai puikiam stovy.........................$495
CADILT.AC '28, 5 Sedan, gera vertenybė .................................. $ 95
DODOE '28, 5 Sedan, žemai apkatnuotas ............................. S 85
HUDSON. '29; 5 Sedan, bėga O. K............................................. $ 95
LA SALLE '31, 5 Sedan, pulki vertybė.....................................  $495
LA SALLE '30. 5 Sedan. 6 drat. ratai...................................... $845
LA SALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai ..:................................. $195
LINCOLN 'Jft, 5 Sedan. labai pulkus ....................................... $295
NASH '32, 5 Sedan. geras mažas karas .......................... .. $285
OLDS '30. 5 Sodan. 2 durų, geroj tvarkoj ..............................  $225
PACKARD '32, 7 Custona Sedan, tobulam stovy ................. $875
PACKARD 'JI. 7 Custom 8edan, gerai bėgantis ............... $895
PACKARD '30, 7 Sedan, puikiam stovy .................. $825
PTERCE ’SO. 2 Coupe, labai pulkam stovy ......................$195
PONTIAC '34, 4 Durų Sedan, kaip naujas.............................. $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfor»d 4100

REMKITE BIZNIERIUS, 

KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingas žmogus prie Ti
kės darbo. Atlyginimas $15 į 
mėnesį. Dėl platesnių informa
cijų kreipkitės šiuo adresu:

JOE ZUBRISKI 
Goodman, Wis.

Reikalingas pardavėjas (sa- 
lesmonas) pardavinėti Citizen 
Brewing Co. alų. Atsišaukite
6123 So. Laflin., J. A. Thomas, 
pirm 11 vai. ryto arba 808 
East 63rd St. tarp 11 vai. ry- 
to ir 2 vai, popiet.

Reikalinga mergina — abe- 
ilno namų darbo — turi būti 
naktimis. Savas kambarvs.

1012 Wrat Marguetts Road

PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui Tavem Ir Gasolino 

Stotis vienoj vietoj. Galimo pirkti 
viena ar abu bizniu Renda nlgl. vie
ta gera, gerai Išdirbtas biznis. Prie
žastis pardavimo, mirtis vv.ro. Taip
gi pardavimui medinis enttage su 1 
akeriu žemės ant Kedzie Avė. Ir 
108-tos gat. AtslSauklte pas:

MRS. P. WITKUS
10758 So. Kedzie Avenue

Parsiduoda restaurantas ir 
Tavem, prie šapų su visais 

llaisniais. Biznis geras, dieną 
ir naktį, renda pigi, Storas ir 
4 ruimai pagvvenimui ant vi
ršaus, tik 25 doleriai mėnesiui. 
Lvsas 3 metams. Šitas biznis 

i tinka bile kam. Nereikia paty
rimo. 2408 West 16th Street.

J

ACTOMOBILKb

RENPON KRAUTUVĖS
Tšrendavimul dldel? krautuvė. Ge

roj vietoj (skersai Stock Yard« įėji
mo. Visuomet dau? traflkos). Tinka
ma Tavernai. Vaistinei nr Mėsos 
krnntuvp). laibai prieinama renda 
AtslSauklte:

1207 Wost 47»h Street 
(Antram aukšte)

PAIEŠKOJIMAS

Paieškai! Gedminų Ignaco 
ir Jono. Kilę iš Acicinų, Tau
ragės anskr. Atsišaukite:
KAZIMIER. STULGINSKIS 

R. R. 3, Danville, III.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FEROINANH PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank narna)
Valandoa kasdien nno I Iki I 
Panedėllo, Seredoa Ir Pėtnydloa 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas OANal 11TB 

NAMAI: 6459 S. Rockwdl St.
Telefonas RRPnhllr 9800

Telephone: BOTTlevsrd 1800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4621 SOUTH ASHLAND AVENTTE 
Rea. <616 8. ROCKWE1.T. ST. 

i Telephone: REPublic <728
Res. 1227 S. BOth AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 6896

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run" $7.00

pr.etel.ua


“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

l’ablihhcd Dnlly. Kncept Sunday. 
SUBSCRllTlONK: lrt»e Ycot — |t>.UU; Slx MuiM)ir 

— >3.5U; Threv Moutlin — |2.0u; One Monll
ix Mont lis 
h — Tfc.
— M-«iBurope — One Yt'H-r — $7.00; Hix Montha 

Ctopy — .03c.
Advertlaing ln "DKAL'UAH" b ringu best .resulta. 
AdYtortlalng rates on uppilc&Moh.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago
“DRAUGAS”

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prtsluttCIuiuos pareikalavus, 
ttthdradurbiains lr korespondentams rastų negrąžina.

jei kepražo nta lai padaryti lr neprlaiunCiuina tam tiks
lui *Mto ženklų.

Redaktorius priima. — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet. 
Ižeina kasdien, lžskyrus sekmadienius

PRKPiU'Mt ttATVIs KAINA; J. Amerikos Valstybėse; 
Metams — Pusei metų — >8.50; ‘Tnins niciiest&nis
— |3.0t); Vienam menesiui — i oc. kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.0o. 
kopija — .03c.

DIENOS KLAUSIMAI

neina viena tiesia linija. Kai kame žmonija nu 
žengė labai toli, o kai kame atsiliko. Mokslas 
ir išradimai pažengė toli, bet surėdymas ir 
tvarka atsiliko. Inžinerijos mokslas jau prieš 
41) metų nurodė, kad yra galima nutiesti til
tą per Atlantiką, bet štai milijonai žmonių 
be darbo, o nenutiesiama gerų, saugių vieš
kelių ten, kur jų reikia; neišgrindžiama kaip 
reik miestų gatvės, ir tos gatvės net neuž
laikomos taip švariai, kaip reikėtų civilizuo
tame mieste.

V. Sidzikauskai

Kbipnto Konvencija ir Signatarai
Kaip Reikia Suprasti Signatarinių Valstybių 

Demaršus ir Notas

PRANEŠIMAS

SUEIT BUS MSKOIMŲ STOKA

Ras iš nevedusių tikrai mano vesti, tai 
tas neprivalo per ilgai apsivedimų atidėlio
ti. Yra išrodinėjama, kad netolimoj ateity 
ims trūkti merginų.

Apie tų pavojų rašo ne kokis juokdarys, 
o mokslo vyras. Yra tai Dr. Vietor Lebzelter, 
antropologijos muziejaus direktorius Vienos 
mieste. Tame klausime jisai išleido knygų.

Dr. Lebzelter išvedžioja, kad daugely 
kraštų jau ima apsireikšti vyrų perviršis. 
Taip ėmė darytis dėl praktikavimo gimdy
mo kontrolės. Jei toje kryptyje pagerėjimo 
nebus, tai ve prie ko tas eis. Vokietijoj 1925 

etais tūkstančiui ženybinio amžiaus vyrų 
tsejo 997 merginos. 1930 metais tūkstan- 

' čiui vyrų tebuvo 963 merginos. 1935 metais 
, tūkstančiui vyrų teliko 369 merginų. Jei da- 
iykai nepasikeis geresnėm pusėn, tai 1945 
metais tūkstančiui vyrų merginų teatseis 
835. O 1950 metais tūkstančiui vyrų tebus
<68 merginos.

Tas, kas dedasi Vokietijoj, kartojasi ir 
kitose šalyse. 1945 metais Vokietijoj 2,500,- 
000 Vyrų turės likti viengungiais, nes nebus 
jiems merginų. Prancūzijoj tokių vyrų, ne- 
g&UlU^ilčių merginų bus 2,000,000, tiek pat 
būs Didžiojoj Britanijoj, Čekoslovakijoj bus 
400į000 vyrų, Austrijoj — 200,000 vyrų.

Dr. Lebzelter mnotto, kati kai kitos gy
vūnijos veislės atsiduria ant išsigimimo kra
nto, tai jų tarpe dedasi tas pat, kaip ir žmo
nijoj, tai yra palelių skaičius mažėja, o pa
tinų esti perviršis.

Kaip sakyta, tas tautų nykimas apsireiš
kia dėl gimdymo kontrolės. Juo toliau tau
to* eis tuo klaidingu keliu, tuo sparčiau eis 
jų nykimas. Bet kaip pasukti tautas į kitų 
kelių, kuomet visas pasaulis pilnas bedar
biui Kaip žmogui verstis su didele šeimy
na* kuomet štai ateina tokis laikas, kad dar- 
bi tinku sutaupąs legalizuoti bankai ir viso
kie Ims utini taip nušluoja, kaip koks baisus 
tvanas t

Pirm eisime prie atsakančių išvadų, pa
klausykime kito mokslo vyro balso.

Leningrade štai įvyko 15-tas fiziologų 
tarptautinis kongresas. Tame kongrese prof. 
Nlkolai lvanovič Vavilov, Leningrado Aug
menų Pramonės Instituto direktorius, pareiš
kė, kad žemė gali išmaitinti 20 bilijonų žmo
nių. Dabar žmonių ant žemės tėra 2 bilijo- 
•atl. Išeina, kad žemė gali išmaitinti, dar de- 

, limta sykių tiek žmonių, kiek jų dabar yra. 
20 bilijonų žmonių žemė galėtų išmaitinti* 
jei dabar žinomas mokslas būtų pritaikintas

Sukilimo atidarytas kelias pastangų įtikinti pasaulį, kud 
Klaipėdos klausimui spręsti Lietuva laužanti Statuto nuo- 
buvo toli gražu nelengvas. Ei- status, ragina Signatarus in- 

Taigi galų gule matome, kad žmonės au- j«»nt tuo keliu, Lietuvai teko tervenuoti jais gąsdina Lietu- 
gdami ir daugėdami, dar nepripildė žemė* susidurti su milžiniškais sun- vų. Ir kasdieninėje spaudoje | tvarką: 
ii tautų nykimui nėra naturalio pagrindo, kuinais, kurie tam tikru mo- randame apsčiai žinių ir žinu- 
Reikia tik, kad tie, kurie prie tautų vairo mentu gręsė net visai Lietu- čių apie Signatarų demaršus, 
yra prisiplakę surėdytų ekonomiškus dalykus ; vos ateičiai. Ypač pavojinga notas ir 'pan. Todėl panagri- 

buvo Lietuvos pozicija todėl, nėkime šiandieną: 
kad jei teko vienų vienai gin- į kokių teisių Klaipėdos Ko- 
tis prieš suvienytų galiūnų nveneijn yra suteikusi Sig-
frontą. ' natarams, kų jie gali pada-

Tokios jėgų disproporcijos 
akyvaizdoje santarvininkai 
spirtinai vertė Lietuvos vy
riausybę už žiupsnelį abejo
tinų ir ginčitinų teisių Klai-

taip, kad visi būt pastatyti prie naudingų 
darbų ir kad jų darbo vaisiai hebūt nušluo
jami taip, kaip kad neseniai yra įvykę. Ta
da bus galima tikėtis, kad tautos pasisuks iš 
klaidingo kelio ir vėl pradės augti daugėti 
ir pripildyti žemę.

NIEKO NETURI URTBKTINAI

tuto vykdinimo. Lietuvos de-
I legm ija buvo įsitikinusi, kud
mažai valstybei yra pavojin- _______
gu atiduoti spręsti jus gyvy- visienw Marianallo|io slu. 
binius reikalus politine, istat- ,],,ntlims 1)rancja„lu> jog _ 
gai, kurioj mažos valstybės Byti,lių val8tybių 8ludt.nlai 
reikalai lengvai gali būti pa
aukoti susikryžiavusiems did
žiųjų valstybių Interesam*.
Turėdama visa tai galvoje Lie 
tuvos delegueija pasiūlė tokių, 
galinčių kilti ginčų sprendimo

ryti ir ko negali, ir kiek 
Vokietijos propagandos or

turi atvykti į kolegijų rugsė
jo mėn. 3 dienų; gi Vakarinių 
— 4 dienų.

Kun. Dr. J. Navickas, 
Rektorius

niekių varginti tokių aukštų 
“Visi tarp santarvės vals- instanciją kaip liaagos Tri 
tybių ir Lietuvos kylantie- bunolas, o be to, es^ labai ga
ji ginčai dėl Konvencijos in- iįlna, kad visa eilė tariamų 
terpretacijos arba jos vyk- ginčų bus likviduota viešai 
dinitno bus pateikiami Nuo- j)rje Tarybos stalo juos padi- 
latiniam larptautinio lei- di<u.savus, Lietuvos delegacija 
singuino lribunolui llaago- padarė turinio alternaty

vinių pasiūlymų:
“Lietuva sutinka, kad kie-

je spręsti”.
Tuo būdu Lietuvos delega

ganų pučiami pavojai yra eija norėjo pabriežti, kati nuo- 
realfls ir pagrįsti. monių skirtumas dėl konven-
Kadangi buvo nusistatyta ci*> ir vykdymų

Kauno “Mūsų Rytojuje” randame “Į- pėdoj išsižadėti Vilniaus. To-1 KUtejmį Klaipėdos Kraštui kilti tarp Pas*ra«*u- 
spūdžių iš Kelionės į SSSR” tai yra į So- dėl didžiausias lietuvių diplo- autonominį režimą ir be to s*l‘l k°nvencUU valstybių, tai-
vietų Rusiją. ! matuos nuopelnas buvo jos

Be kitko keliautojas mini apie laikrašti-1 drąsus pasiryžimas atremti
nį stovį Maskvoje. Sako, kad išėjęs gatvėn, 
norėjęs laikraštį nusipirkti. Eilėj turėjęs sto
vėti apie 10 minutų ir laikraščio negavęs, 
visi buvę išparduoti. Tyrinėjimai parodė, kad 
visų laikraščių dėl popieros stokos spausdi
nama tik apribotas skaičius. Todėl jų skai
tančiai visuomenei ir nepakanka.

Reiškia Sovietų Rusijoj nieko negali už
tektinai pagaminti. Nėra ten užtektinai mai
sto, nėra užtektinai drabužių, nėra užtekti-

galingo priešo pasikėsinimą 
prieš lietuvių tautos politinius 
idealus.

buvo sutarti specialūs nuosta- gi tarp Lietuvos iš vienos pu-
Ui dėl Klaipėdos uosto admi-'sSs- ir francOtijos,
nistracijos ir dėl tranzito, ir ! Italijos ir Japonijos — iš ki-

kvienas Tautų Sųjungos Ta
rybos narys bus įteisintas 
kreipti Tarybos dėmesį į ko
nvencijos nuostatų laužy-' 
mų.

(Bus daugiau)

Policijai dar vis nepavyko 
rft- užeiti tikrų pėdsakų, kus nu- 

aj J šies ginčą spręsti guli tik Ha- žudė parkų distrikto kontro- 
agos Tribunolas, o ne politi- lierio padėjėją Kennetb Mor- 
nė instancija T. S. Taryba, į rison.

kadangi buvo aišku, kad tuos,.108 P“8*’- ir kad lokioB
nuostatus įgyvendinant

Beveik pustrečių metų pra- Į pasireikšti nuomonių skirt li

ejo, kol sukilimo sudarytoji 5 mų ir kilti reikalas juos išly-
būklė susilaukė galutino tarp-1 ginti, tai jau pirmame savo! anksčiau, ar vėliau tu-
tautinio pripažinimo. Pusant- Konvencijos projekte Amba- "j" >st.oti ir Vokietija. Kada- Iš specialūs Oak Park poli-
rų metų truko pačios derybos sadorių Konferencija buvo į- 
konvencijai sudaryti. Tačiau rašiusi tokį straipsnį:
konvenciją pasirašius, Šaky

nai avalo, nėra užtektinai butų, pagalios ne- tolūs deryboms buvo pastaty-'
gali užtektinai prispausdinti laikraščių, kad 
ir bolševikinių. Tai jau amžinas negalavi
mas visuose svarbiausiuose gyvenimo daly
kuose. Jau baigiasi antras desėtkas metų, 
kai bolševikai šeimininkauja Rusijoj ir tebė
ra ten toks nedateklius. Kiek metų turės

tas taškas ir kova dėl Klai
pėdos baigta. Lietuvių diplo
matijai pasisekė iškovoti Lie
tuvos suvereninių teisių Klai
pėdos Krašto pripažinimą be 
jokių koncesijų, be jokių nu-1

dar praeitį iki ten paprasčiausios gyvenimo sileidimų Lenkijos pretenzi-
reiknienos bus aprūpintos! I \

Baigdami šią-pastabą, rtorimą-ska^to 
jams priminti, kad įsidėmėtų tą faktą, kad 
Rusijoj žmonės veržte veržiasi prie laikraš
čių. Žinome gerai, kad ten žmonių įeigos 
menkos ir kad turi skaitytis su kiekviena 
kapeika. Bet spaudžiasi taip, kad Vis gi kele
tas kapeikų laikraščiams liktų. Ten yra dva
sinis žmonių badas. Kadir nėra ten laisvos
spaudos, bet bando apie jtasaulį sužinot ir iš 
tokių laikašeių, kokius leidžia Sovietų val
džia.

Ar šitas apsireiškimas Rusijoj negali pa
judinti Amerikos lietuvius!

Mūsų tarpe centai maišosi liuosiau, ne
gu Maskvoje kapeikos, o jų šykštaujame lai
kraščiams. Ar rusų uolumas prie skaitymo 
negalėtų įjudinti Amerikon lietuvių katali
kus prie uolesnio skaitymo ir platinimo sa
vos spaudos!

• • •
Rugp. mėnesio pradžioje iš Lietuvos iš

vyko į Italiją didelė ekskursija, kurioje da
lyvauja mokytojai, daktarai, žurnalistai ir 
kiti. Su ekskursantais išvyko keletas gražių 
lietuvaičių, kurios Romoje tautiškuose rū
buose dalyvaus kostiumų parodoj.

joms įsistiprinti Klaipėdos uo- 
sfcę ir paversti ■|&ipėdoS pa
jūrio uostą naujo lenkų kori 
doriumi, kuris uždarytų Lie
tuvai išėjimą į jūrą ir skilių 
Rytprūsius nuo Lietuvos. Ai
šku, kad tuo pačiu buvo at
remtos ir Lenkijos pastangos 
priversti Lietuvą pripažinti 
Vilniaus pagrobimą.

Lietuvos dvarininkai turėjo suvažiavimą 
Vilniuje, kur nutarė kreiptis į Lietuvos vy
riausybę su prašymu duoti jiem* atlyginimą

Mintaujoj vra valstybinis latvių cukrinis 
fabrikas. Kasdien ten galėjo perdirbti 850 
toltų cukrinių runkelių. Fabrikas plečiamas

Rb ūkininkystės. Minėtas profesorius be ki* ! kad galėtų perdirbti 1,200 tonų runkelių, 
to ko nurodė vieną įdomų savo išradimą, 
būtent taip vadinamą' sėklų vernalizaciją. Y- 
M tai išanksto daiginimas sėklų, kati paš
ilto pasėtos greit išauga ir greit prinoksta.
Tte be galo svarbu šiauriniems kraštams, Į už nusavintus jų dvarus, 
kir vasaros labai trumpos. I * * *

Taigi matome, kaip įilotni ir duosni yra I Lenkų vyriausybė išleido įsakymą, kad 
gtmta ir taip keistas vra Žmonių progresas. J emigrantai iš Lenkijos gali vykti į užjūrius 
Mokslo vyrai suseka įdomių ir svarbių gam- , tik per Gdynės ar Dancigo uostus. 
tM paslapčių. Išranda tūkstančius mašinų 
ir pagerinimų. Nurodo, kad žemė gali de- 
ihnts sykių daugiau žmonių išmaitinti, o 
RUkrųjų jau dabar milijonai žmonių bedar- 
biauja, rūdija tinginystėje, genda kūniškai, 
tautiškai ir doriškai, ir jau prasideda ilsi-

Iš Vilnijos į 1<atviją uiklarbiauti vasa
ros metu išvyko 14,826 darbininkai, 3,291 vy
ras ir 11,535 motery*.

• * •
► Latvijoj jau seniau buvo įvestas svies
to eksporto centras. Dabar toks pat centras

Išeina, kad žmonijos progresų frontai ■ įvedamas javų prekybai.

“Kilus ginčui tarp Lietuvos 
vyriausybės ir Klaipėdos 
Krašto valdžios dėl konven
cijos vykdymo, uosto komi
sijos pirmininkas, Tautų Są
jungos skiriamas, galės pa- i 
siūlyti šalims savo patama-1 
vimus šiam ginčui spręsti. , 
Uosto pirmininko sprendi-

S. Tarybai. Sakytam laiko
tarpiui praslinkus, jo spre
ndimas įgįja galios. Jeigu 
uosto komisijos pirmininko 
intervencija nebus priimta, 
tai viena jų galės patekti į 
ginčą T. S. Tarybai*-.

Taip Klaipėdos konvencijai1 pėdos Konvencijos pradžioje
įsigaliojus, Lietuva įgijo ne
ginčijamą juridinį titulą su
vereninėmis teisėmis Klaipė
dos Kraštą Valdyti o tasai 
jaunos lietuvių diplomatijos 
pasisekimas savo ruožtu žy
miai sustipino Lietuvos tarp
tautinę poziciją. Tačiau Klai
pėdos Krašto sugrąžinimas 
atstatytos Lietuvos valstybės 
sudėtin, atidarydamas Lietu
vos valstybinei politikai nau

ngi tačiau iš santarvininkų cijos seržanto Petvr J. Ben- 
pusės buvo Lietuvos delegaci- son, vežant automobilį į ga
jai nurodoma, kad esą būtų radžiu trys plėšikai atėmė 
netikslinga dėl visokių niek- žvaigždę ir pabėgo.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS šiur bėda. Vakar atėjęs pa*
------------ niane pypkės parūkyti vienu*

Skaičiau gazietoj, kad kur skrajaus rūnijinio entuziastas 
ten Kalifornėj darosi gaisus pasakė sužinojęs tokią navy 
vienas daktaras. Jis gali ną, kad “Baltos Gulbės” ra-

Tuo būdu derybių dėl Kiai įmonk« 8“Saldyt‘ >r paskui'• „ijiunt per mares užpuolė ki- 
atgaivinti. Atsirado ir vienas ta bėda, būtent prie šturmą 
žmogus, iš pavardės, rods, ' prisidėjo ir lakūno Vaitkauspasirašiusios kartu su Lietu

va sakytą konvenciją — An
glija, Prancūzija, Italija ir 
Japonija, patogumo deiei sig- 
natirinėmis valstybėmis ar si
gnatarais vadinamoms, nore 
damos pabrėžti, kad jos nesi
vaiko jokių' savanaudiškų in
teresų Klaipėdos Krašte, neno- ! 
rėjo rezervuoti sau jokių tei
sių. Sekdamos Dantzigo pavy
zdį, jos norėjo pastatyti vie-

jauna žmona, kuri nenorinti 
leisti savo vyro į rizikingą 
kelionę — daužyti šturmuoto
oro makaulę. Ir gerai daro. 

i mm

būtų lietuvis, kuri* taip pat 
pasiapieravojo tam daktarui, 
kad jį sušaldytų. Jis esą no
rįs žinoti, kaip žmogus filina 
po smert, kad atšildytas ga- Tik pamislykit, kokia būtų
lėtų savo frentams visa pa
pasakoti.

Jei toks žmogaus sušaldy- 
mo ir atšildymo cūdas pasi-

vyro žmona, jei savo mylimą 
širduką stumtų į pavojų.

Jei toji navyua nėra iš nyks 
čio išlaušta, ir aš stoju po-

jodys O. K., jis, kaip pažne-jnios Vaitkienės pusėn. Al- 
kėjo vienas angelskos gazie-'tass’e randasi užtektinai vi

jas perspektyvas, pastatė prieš 1 non papėdėn Lietuvos Valsty- tos skaitytojas, bus viena ro- šokių singelių. Tegul jų ku- 
ją visą eilę naujų uždavinių., bę ir Klaipėdos Kraštą to* kl- l kunda labai fain mūsų kon- i ris rūnija, kai po mares štur-

Įvisupirma — reikalą organiš
kai suugdinti dvi šimtmečiais 
viena nuo kitos atskiras, skir
tingų faktorių veiklas lietu
viškojo kūno dalis — Didž. ir 
Mažąją Lietuvą. Toks organi
škas suukdymo procesas iš vi
so nėra lengvas, gi lietuviško
jo pajūrio atsitikime jam teko 
vykti, be to, dar labiau nepa
lankiomis aplinkybėmis. Atsi
gaivinusios, kryžiuočių lai
kais vyravusios, mūsų vakarų 
kaimyno politinės tendencjos, 
dabar “erdvės politika” vadi
namos, kliudo tam Organiško 
suugdymo procesui. Neleisti
nomis priemonėmis ir būdais 
drumščiaina lietuviškojo Klai-

lusį tarp jų ginčą pavesti iš- trei, ba galima bus sušaldyti mai dūksta, 
spręsti T. S. Tarybos paskir- visus tuos, kurie šiandie ran-
tani Klaipėdos uosto direkci
jos pirmininkui, su teise abiem 
šalim 30 dienų bėgyje apeliuo
ti į T. S. Tarybą.

Lietuvai toks pasiūlymas bu
vo griežtai nepriimtinas dėl pristatyti, 
dviejų rūšių sumetimų, bū
tent: visupirma Lietuvos vy
riausybė negalėjo jokiu būdu 
sutikti, kad Lietuvos autono
minė provincija, Klaipėdos 
Kraštas, būtų pastatyta lygio-

dasi ant relyfo; jiems nereiks 
valgyt duoti. E kada prasi
dės publični darbai, ir reikės 
dariijninkų, tada galima bus 
juos atšildyti ir prie džiabų

Šnekant apie cūdus, ir Či
kagos proiiepanai turi vieną 
“cfldą.” O tai “Cud nad \Yis 
!ą,” kada prieš penkioliką

pėdos Krašto vidaus tvarka 
ir ramumas, o įkinkytas galin-' bai, taigi politinei įstaigas 
gas Trečiojo Reicho propaga- J spręsti galimus ateity kilti 
ndos aparatas deda milžiniškų ginčus dėl Konvencijos ir Sta-

metų seno k rajaus prošepa- 
mis su valstybe ir galėtų su' nai sumušė Rasiejaus balša- 
ja bylinėtis tarptautinėje in-^j vikus, žygiuojančius į stollcy 
stancijoje, ir antra vertus, Vil-2 Warszawa. Praeitą sekmadTe- 
niaus bylos eigos pamokyta, inį Čikagos prošepanai tą “cū- 
Lietuvos delegacija griežtai. dą'' apšnekėjo prie Kosciuš- 
utsisakė atiduoti T. S. Tary-jkos pomniko, llumbold parke.

Šiuo depresijos čėsu, pra- 
pertėin labai atpigus, suma
nė nusipirkti namą ir Kipras 
Voveruška, kuris turi labai 
plepią žmoną. Apžiūrėjus jie
ms kelius bargenus ir parė
jus namo Voveruška klausia 
savo žmonos:

— Kaip tau patiko ans na
mas prie Korner atryto!

— Ak, mano brangus, jis 
neapsakomai man patinka. |- 
sivaizduok sau, kiek sykių 
nuo porčių pažiūrėjau į gra
žius apylinkėj vaizdus, tiek 
sykių man tas net žada užė
mė.

Viena bėfla ne bėda, ale kai ■ — Labai gerai, — atsakė
dvi žmogų apsėda, tai jau'vyras. — Ryt perku tą namą.


