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LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
VEIKS B VIENO

CALLES MĖGINA 
TEISINTIS

TOLEDO] DAR 'ŠALNOS PAKIRTO PRANCŪZIJA REGIMENTUOJJ VISAS 
DARŽUS VALSTYBES PRIEŠ VOKIETIJĄ

‘f

Bus sušaukta jų visų užsienio
ministeriu konferencija

SKELBIA STAČIAI VAIKIO- 
ZIŠKUS MOTYVUS

DIDŽIOSIOS VALSTYBES TURI UŽTIK
RINTI PABALTIJUI NEPRI

KLAUSOMYBĘ

Balandžio 2G d. Lietuvos at KARO LAIVYNU REIKALU
stovai Taline ir Rygoj, vyriau ----------------------
sybėa pavedami, įteikė raštą.
Rašte Lietuvos vyriausybė iš
dėsto savo nusistatymą dėl

KONFERENCIJA

Pabaltijo valstybių vienybės 
ir tolesnio bendradarbiavimo. 
Latvijos ir Estijos vyriausy
bės skubiai apsvarstė Lietu
vos pareiškimą. Jos su Lie
tuvos nusistatymu sutiko. Es
tų laikraščiai patenkinti Lie
tuvos nusistatymu pažymėjo, 
kad Pabaltijo valstybės dabar 
suras kelią vieningam bendra
darbiavimui, kuris yra tikriau 
sias kelias jų nepriklausomy
bei patikrinti. Mes nenorime 
būti didžiųjų valstybių žais-

WASHIN3TON, geg. 26. - 
1935 m. turi įvykti konferen
cija karo laivynų klausimu. 
Šiandien sutartis veikia tarp 
Amerikos, Anglijos ir Japoni
jos. T/aivytfų didumo norma

NOGALBS, Ariz., geg. 26. 
— Kad pateisinti savo niek
šiškus darbus prieš katalikus, 
Sonora valstybės, Meksikoj, 
gubernatorius Calles pranešė 
čia telegrama, kad, girdi, dėt 
to ištrėmęs iš savo valdomos 
valstybės katalikų kunigits, 
nes jie “rengės ginkluotpn su
kilimam” Tai gi, išvaikius ku
nigus, išvengta sukilimo.

Toks teisinimasis tikrai vai- 
kioziškas, nes visiems žinoma, 
kad kunigai jokio sukilimo' ne
rengia ir negali rengti.

STREIKININKAI IR TO

LIAU PUOLA KAREI

VIUS

TOLEDO, O., geg. 26. — 
Keletas tūkstančių streikinin
kų ir jiems simpatizuojančių 
darbininkų šiandien iš naujo 
puolė kareivius su plytgaliais, 
akmenais, buteliais, lazdomis 
ir kitais įnagiais.

Kareiviai nepanaudojo gin
klų. Gynėsi tik su ašarinėmis 
boihbomig. Kol bombų dujos 
Veikia, streikininkai išsisklai
do. Dujųms išnykus, arba pra 
retėjus, jie vėl atnaujina ata
kas prieš karęivius.

lais,’ rašo estų valdžios laik
raštis.

Latvių laikraščių manymu,
iš Lietuvos pareiškimo dabar 
išplaukia reikalas sušaukti tri 
jų valstybių užsienių reikalų 
ministeriu konferenciją. Latvi 
ja ir Ęstija sutiko, kad tokia 
konferencija įvyktų artimiau
siu laiku.

yra 5-5-3. Tas reiškia, kad An 
glija stovi lygiomis su Ame
rika. Jei, pavyzdžiui, Angli
ja ir Amerika turi po 50 karo 
laivų kiekviena, japonai gali 
turėti ne daugiau kaip 30 lai
vų.

Pastaraisiais laikais japo
nai pradėjo stipriau įsigalėti 
Azijos rytuose ir tarptautinė
je politikoje. Tad jie ėmė rei
kalauti, kad jų laivynas būtų 

l lygus anų dviejų valstybių lai
vynams. Japonai nori lygios 
normos, būtent 5-5-5.

Šis japonų nusistatymas ne
patinką Anglijai ir Amerikai.

BULGARIJOS VYRIAUSY- 
. BĖ PRANEŠA APIE 

REFORMAS

ILLINOIS VALSTYBE
DAUG NUKENTEJO

Pirmiau laukų derliui pa
kenkė nepaprasta sausuma ir 
kaitros, o pereitą savaitę — 
šalnos.

Didesnėj Illinois valstybės 
daly šalnos išnaikino daržuo
se įvairios rūšies daržoves. 
Milžiniški nuostoliai padaryta 
daržininkams ir ūkininkams. 
O reikia žinoti, kad ne visur 
ir lietaus buvo pakankamai.

Kai kur kaitros ištinka dar 
didesnius plotus.

Belgija nenori nieko bendra 
turėti su sov. Rusija

KANONiiižGTAS PAL. 
. KONRADAS IŠ

PARZHAMO

Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės patikrinimas iš 
didžiųjų valstybių pusės, ži
novų manymu, yra šiuo metu 
būtinas reikalas taikai arti
muose rytuose sustiprinti. įlat 
vijos vyriausybė yra nutarusi 
tartis su Lietuva ir Estija ir 
imtis bendrų žygių Europos 
valstybėse, kad trijų Pabalti
jo valstybių nepriklausomybė 
būtų užtikrinta. Pirmiausia 
būsią kreiptasi į didžiuosius 
kaimynus — Vokietiją, Lenki
ją ir Sov. Rusiją. Norima, 
kad Pabaltijo nepriklausomy
bės garantiją suteikti} didžio
sios Europos valstybės arba 
Tantų Sąjunga.

Anglija turi plačiuosius inte- 
i resus -Azijos vandenyse, o 
Amerika — Pacifike.

Ateinančiais metais įvyk
sianti konferencija visais žvilg
sniais bus tad įdomi ir svarbi. 

Praneša, kad artimoj ateity
Anglija tuo reikalu kreipsis į
Ameriką ir inicijuos pasitari-k 
mus, kokio fronto laikytis dėl 
japonų nusistatymo.

LANKĖSI TAUTŲ SĄJUN
GOS ATSTOVAI

Prancūzų laikraščiai taip 
pat daug rašo, apie Vokietijos 
atsisakymą užtikrinti Pabal
tijo valstybių nepriklausomy
bę. Jie rašo, kad •atsisakymu 
Hitleris parodęs savo žaidi
mą. Hitleris anksčiau manęs, 
kad mažiausia kliūčių sutiks 
Austrijoj, todėl buvo bemėgi
nąs Austriją prisijungti. Bet 
tas nepasisekė, nes užsistojo 
Prancūzija ir Italija. Dabar 
jis mano, kad pasinaudoda
mas neramiais laikais, galįs 
laisvai veikti Pabaltijy. Toks

SOFIA, geg. 26, — Naujo
ji bulgarų vyriausybė skelbia, 
kad ji imsianti krašte vykdyti 
visą eilę reformų.

Pirmiausia ji atnaujins 
draugingesnius^ santykius su 
Jugoslavija, kad nutolus nuo 
Italijos. Paskui bendrai su 
Jugoslavija pradės “tvarky
ti” Makedonijos kraštą.'

Nauja vyriausybė, sakosi, 
imsis vykdyti ko griežčiausią 
ekonomiją.

Bus patvarkytas, arba ir vi- •
siškai sugriautas parlamentas. Į
Anot premjero Georgievo, de-1
mokratinė valdžios /orma jau
atgyvenusi savo amžių.

• • • ■
- Sužinota, kad Bulgarijon at 
vyko Italijos premjero Musso- 
linio specialus pasiuntinys.

Savo keliu yyriausyl>ės pri
siųstas arbitratorius tariasi su 
streikininkų vadais ir Electric 
Auto-tjte kompanijos atsto
vais taikos reikalu. Visas var 
gas, kad kompanija yrą griež
tai nusistačiusi prieš unijos 
pripažinimą. t fu ,

Kalbama apie galimą gene
ralinį darbininkų streiką To- 
ledoj. Radikaliniai gaivalai, 
kurie kursto darbininkus, kad 
jie ko dauginti triukšmautų, ra 
gina darbininkus ne tik strei
kuoti, bet stačiai sukilti prieš 
visą tvarką.

Electric Auto-Lite fabrikuo
se nedarbas gali skaudžiai at
siliepti į visą automobilių pra
monę.

PRIPAŽINO ŠEN. WAG- 
NERIO BILIŲ

JAPONIJA NORI DRAU
GINGI! SANTYKIŲ

RYMAS. — Šv. Petro bazi
likoje kanonizuotas palaimin
tas Konradas iŠ Parzhamo, šv. 
Onos vienuolyno, Altoetting, 
Vokietijoj, durininkas. Nau
jas šventasis savo žemišką gy
venimą praleido, atlikdamas 
ne garsius darbus, tačiau su 
giliausiu nuoširdumu,' nusiže
minimu, Dievo ir artimo mei
le. Jis gyveno kenčiančio ir 
Dievą mylinčio žmogaus gyve
nimu.

PARYŽIUS, geg. 26. — 
Prancūzijos vyriausybė ėmėsiI
raminti gyveptojus, kad jie 
nebijotų karo, nes karas nenu-- 
matomas, nežiūrint kanclerio 
Hitlerio vyriausybės skleidžia
mų-grasinimų.

Vyriausybė paskelbė nusi
statymą, kad Prancūzija nieku 
būdu nenusiginkluos, o Vokie
tija nieku būdu neatsigin- 
kluos.

Šis užsienio ministerio Bar
thou ypatingas pareiškimas 
"parlamente sukėlė daug susi
domėjimo, kadangi šį pirma
dienį Ženevoj bus mėginta at
gaivinti nusiginklavimo kon
ferenciją.

Šis pat užsienių ministeris
TOKIJO, geg. 26. — Bra

zilijos vyriausybė pradeda var 
žyti imigraciją. Tie varžy
mai skaudžiai ištinka japonus,
kurie ten kūrėsi kolonijas ir Jonas Birndorfer. Paėjo iŠ jie kaip- Vokieti ja bus priver-

valstiečių. Gimė Parzham kai I sta pildyti Versalio taikos šu
nie, Vokietijoj, 1818 metais. ! tartį.

Šv. Konradas buvo brolis 
kapucinas. Prieš įstosiant ka-j sudarė planus, kaip turės būt 
purinų ordęnan jis vadinosi' suklupdytas kancleris. Hitleris

svajojo apie stiprų savo įsi
gyvenimą.

Japonų vyriausybė praneša, 
kad ji neprotestuos prieš Bra
zilijos vyriausybę dėl imigra
cijos varžymo.

PANAIKINA AIRIJOS 
SENATU

Mirė 76 metų amžiaus būda
mas. Pažymėtinas iŠ jo gyve
nimo faktas yra tas, kad jo 
jaunystės dienomis dažnai jo 
draugai buvo įspėjami tais 
žodžiais: “Nutilkite,
Jonukas Birndorfer.” Taip 
pat kitas nepaprastas faktas

Prancūzija planuoja prieš 
Vokietiją sudaryti nepalaužia
mąjį visų valstybių frontą. 
Savo pusėn prieš Vokietiją 
nori patraukti sovietų Rusiją,

ateina Lenkiją, Pabaltijo valstybes ir 
Italiją. “Mažoji santarvė” 
jau senai dirba išvien su Pran

Į Kauną buvo atsilankę įr 
dvi dienas svečiavosi Tautos 
Sąjungos atstovai: gen. pase- 
kretorius F. P. Walters ir se
kretoriato narys d-ras Smest

ESTIJOJ SIAUČIA HYDRO 
FOBIJA

HELSINKIS, Suomija, geg.
25. — Žiniomis iš Estijos, tą 

kumhmui linijų u iouirni. gkaudžiai ištiko hydro-
Sv-fini apniukę pa« Bc«P»;1 f ,naai„limo, PnWami.
publikos Prezidentą. Jų atsi
lankymo proga užsienių rei
kalų ministeris d-ras Zaunius 
padarė pranešimą, kaip Lie
tuva žiūri į Tautų S-gą ir jos 
pastangas taikai. Svečiai, pa
tenkinti Lietuvos nusistaty
mu, išvvyko į Latviją.

žaidimas, rašo Prancūzų laik
raščiai, būtų pavojingas, nes 
įvairios valstybės esančios 
pasirengę budėti dėl naujų po 
kaęo gimusių valstybių. Jei 
Vokietija išplėstų savo įtaką 
ijri Baltijos rytų pakraščių, 
tai Lenkijai grėstų toks pat 
pavojus kaip ir seninu.

. fobijos (pasiutimo) epidemi 
ja, kuri matyt, įnešta iš sovi
etų Rusijos ir kurią skleidžia 
Suneš ir {katės.

Imtasi kampanijos tikslu iš
naikinti daugumą šunų ir ka
čių. Policijai talkon skirta ka 
riuomenė. Tūkstančiai pasiu
tusių šunų ir kačių Į iššaudyta. 
Daugiau kaip 300 žmonių, šu
nų ir kačių sukandžiotų, pri
statyta Pasteuro gydyklon, 
Dorpate, gydyti.

Narvoje šuo sukandžiojo Vi
sos šeimos narius. Wesenbef- 
ge viena valstietė staiga su-

DUBLINAS, geg. 26. - 
Airijoj panaikinamas parla
mento senatas ir tuo būdu 
griaujama Anglijos įtaka ir 
vadovybė, s.

I yra, kad savo jaunystėje jis 
. per dešimtį metų kas savaitė, 
neatsižvelgiant į orą, pasnin
kaudamas ir meizdamasis ėjo 
bažnyčion 40 mylių tolį.

cflzija.
Belgijos vyriausybė griežtai 

priešinasi šiam Prancfmfl 
planui. Ji pareiškia, kad tai 

j vaikiškas ir pavojingas daik-

WASHINGTON, geg. 26. — 
Senato komitetas šiandien pri
pažino senato rietus Wagnerio 
bilių darbininkų unijų reika
lu.

Padaryti kai kurie pakeiti
mai. Artimiausiomis dienomis

Kapucinų ordęnan irtojo tu|‘“ dra“’!au,i8 ' 1
ėdaruaR daugiau kaip 30 melų !si>- Belgijoa nrmM.yM ■>«- 

Airijos tarybos prez. de Va- amžiaus ir per 41 metus buvo,lo '*en^ro veikimo prieš \ obM 
lefa pareiškia, kad Airija gali | vienuolyųo durininku. .To prt- tačiau
gyventi ir be (Anglijos. gelbininkas brolis Gilbertas da 811 bolševikų pagalba.

liudijo, kad per 19 metų jam svietais bendrauti reiškiu pr 
niekad neteko matyti, kad šv. Pį\nti
Konradas kada nors būtų bu
vęs netekęs kantrybės, arba

MIESTO SUKAKTUVĖS

ROCKFORI), III., geg. 26. 
senato rūmuose vyks to biliaus į — Pereitą savaitę šis miestas
svarstymas. Jis turi daug rim
tų priešų. Visi pramoninin
kai ir fabrikantai šiam biliui 
griežtai priešingi.

minėjo 100 metų sukaktuves.
Jvyko įvairios rūšies- iškilmių 
ir pramogų.

WASHINGTON, geg. 26. - 
Kongresas skyrė 200,000 dol. 
pasaulinės parodos, Chicagoj, 

Ryšium su pasaulinės paro- reikalams. Prezidentas reika- 
dos atidarymu šeštadienį įvy- Iauja skirti dar 200,000 dol. 
ko didelis paradas Michigan,___________

DIDELIS PARADAS

bulvare. Dalyvayo apie 10,000 
kareivių, legionininkų unifor-j 
mose, parodos policijos ir ki
tų.

Parado priešakyje buvo gu-. 
bernatorius Homeris, Chica
go majoras, parodos preziden
tas Dawes ir visa eilė kitų žy-

Atidarius pasaulinę parodą, 
pirmasis vizitorius įėjo M. 
Svedsen, 19 m. amž., čikagie- 
tis.

* ' a) « «gandą, pareiškia brigai. 
Žinoma, prancūzai labai n

bent rustų veidą pareiškęs. O patenkinti tokiu brigų nusisl 
durininko pareigos vienuolyne tymu. Sako, miręs belgų kl 
nėra lengvos. Klausiantiems ralius nebūtų to daręs.
kokių nors informacijų jis, ati 
daręs rienuolyno dūris, turi 
kiekvienam duoti atsakymus 
ir išaiškinimus. Jis turi pa- į 
valgydinti ąlkstancius varg 
šus, kurių daug kreipias į 
vienuolynus.

ftv. Konradas iš Parzham 
mirė 1894 metais. Visa eilė 
žmonių susilaukė jo užtarymo.

JVEDAMA MIRTIES 
BAUSME

STUD. ATEITININKŲ CIK 

RAS DAINUOJA UŽSIENY

' naiųjų asmenų.
sirgo ir puolėsi kandžioti sn-j Parodos srity įvyko prakal- 
vo vyrą. 1 bos.

J. V. komisionierium pasau
linei parodai Chicagoj paskir
tas buv. gub. E. F. Dunne.

SKAITYKITE IR FLATIM 
KITĘ “DRAUGĄ”

—
VIENA, geg. 26. — Austri-

Balandžio 28 d. į Lat vi ji 
išvažiavo Lietuvos katalik 
studentų ateitininkų choras I 
Rygoj saruoš porą koncertu 
Chorą veda P. A. Makačinai 
Išvyko apie 70 dainininkų 
Ateitininkų choras išvyko al 
silvginti latvių studentų che 
rui, kuris pernai dainau 
Kaune. Dabar Rygoj v t 
Pabaltijo studentų s-gos Mffl 
ferencijn, kur šis choras ■

jos vyriausybė paskelbė dėkre-1 pat dainuos. Pažymėliu
tą, kuriuo įvedama mirties -stud. ateitininkai pirmufl 
liausmė teroristams — bombų 1 vyko į užsienį su lietuvi) 
sprogdintojams. dnina.
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DIENOS KLAUSIMAI
SOVIETŲ RUSIJA APIE VILNIŲ

Spauda praneša, kad gegužės 5 d- Mask 
voje Sovietų Užsienių reikalų komisaras Lit 
vinov&s ir Lenkijos ambasadorius LuRaševi- 
Čius pasirašė protokolų, 'kuriuo pratęsiamas 
Lenkijos ir Sovietų Rusijos nepuolimo pak
tas ligi 1913 m. pabaigos. Sovietų spauda 
praneša, kad Sovietų - Lenkų nepuolimo pak
to pratęsimo pasirašymo proga buvo pasira- 
įy tas i r pabaigiamas protokolas, kuriame pa
leisk iama, kad ryšimu su nepuolimo pakto 
pasirašymu peržiūrėjus 1921 m. Rygoje su
darytos taikos sutarties nuostatus, kurie ir 
tol iau sudaro abiejų kraštų savitarpio san
tykių pagrindų, abidvi susitariančios valsty
bės konstatavo; kad jos neturi jokių prie- 

* volių ir kad jos nėra surištus jokiais»pareiš- 
kimais, kurie prieštarautų Rygos taikos su
tarties nuostatams. Ta pačia proga įSovietų 
vyriausybė patvirtino, jog jos užsienių rei
kalų komisaro čičerino 1926 m. rugsėjo 28 
d. notos Lietuvos vyriausybei negalima aiš- 

r kinti tokiu būdu, kad toje notoje turėta gal
voje sovietų vyriausybės įsikišimų į joje pa
minėtų teritorijalinių santykių sutvarkymų.

Sovietų laikraščiai ta proga įdėjo daug 
straipsnių, kuriuose palietė aukščiau minėtų 
pabaigiamųjį sovietų - lenkų protokolų, sako,' 
kad juo sovietų vyriausybė tik patvirtino sa
vo, dar Rygos taikos sutartyje pareikštų nu
sistatymų, kad teritorijalinių Vilniaus kraš
to priklausomumo klausimas turi būti iš-

; spręstas taikiu keliu, tarp Lietuvos ir Len
kijos. Vadinasi, sovietų vyriatisybė dar kar
tų patvirtino savo senų, įvairiais atvejais pa
sireiškusį nusistatymų, kad ginčytini terito- 
rijaliniai klausimai turi būti sutvarkyti 6a-

. lims abipusiškai laisyai susitarus.
Pasirašydamas šitų sovietų Rusijos ir 

Lenkijos nepuolimo pakto pratęsimo proto
kolų. sovietų Rusijos vyriausybė norėjo tuo 
Žygiu tik sustiprinti taikų Rytų Europoje,

1 kuri, pasak Prancūzų spaudos, šiuo metu ne
turi tinkamos garantijos, ypač po tuo, kai 
Vokietija atsisakė garantuoti Pabaltijo vals
tybių! nepriklausomybę. Kai dėl Lietuvos ir 
yi»a< Vilniaus klausimu išsprendimu, tai So
vietų Rusijos nusistatymas yra labai aiškus. 
Ji niekados neleis, kad nei įlenki ja, nei Vo
ki e t i ja naudodamosios vii ra ar kita suirute 
galėtu tą klausimą |«>tulyti aiškiai Lenki
jos i ui ėję.

Del Pabaltijo valstybių saugumo, tai 
Vakarų Furojios ir Rusijos nusistatymas čia 
Nutinku, nes, pasak Prancūzų užsienių reika 
lų ministerio, Baltijos valstybių užpuolimas 
reikštą naujų pasaulinį kurą. Todėl Lietuvos 
MUigumo išlaikymui yra suinteresuok* visos 
4idž josios Europos valstybės.

Rytų pakraščiuose buvo tik labai mažai pa , 
liesta ir, apskritai, iš Vokietijos mažai tepa- , 
imta, nepaisant to, kad ji buvo didžiausia ' 
karo kaltininkė. Tiesa, Rytų Prūsijos šiau- 1 
rėš pakraštys, dabartinis Klaipėdos kraštas 
Versalio ^sutartimi atskirtas, kaip lietuvių 
tautinė teritorija ir priskirtas prie didžio
sios Lietuvos. Tačiuu turint galvoje, kad. že
mių paskirstymas pietuose Čekoslovakams, 
rumunams ir jugoslavams, čia Vokietijos ry
tuose .krinta į akis didelė neteisybė. Jeigu 
būtų po karo Europos teritorijos klausimas 
teisingai išspręstas, lygiai su valdančia Vo
kietija, tai šiandien nebūtų vidurio Europo
je ir Pabaltyje bei Europos rytuose jokio 
karo pavojaus.

Kalbėdamas apie paskutinius Klaipėdos 
krašto įvykius, prof. Roemeris pareiškė, kad 
pastarieji Lietuvos laikytos Klaipėdos kraš
to atžvilgiu taikos politikos metais davė vo
kiečiams labai geras sųlygas varyti germa- 
nizaeijos darbų, lietuvių gaivalų Klaipėdos 
krašte apėmė neveiklumo nuotaika. Vokie- j jr lietuvybę, 
čiai tenykščiams gyventojams gudriai įkal
bėjo neigti Lietuvos valstybę, ten įsigalėjo 
netik vokiečiai šovinistai, bet dar parsikvie
sta iš Vokietijos visa eilė krašto valdininkų.
Pagaliau Vokiečių provokacijos buvo tinka
mai suprastos ir jos atsidūrė 1932 m. llaa- 
gos Teisme. Tada, kaip žinome, po palan
kaus Lietuvai sprendimo Klaipėdos krašto 
autonomija buvo grųžinta į jai duotus rėmus.
Po to, ypač Hitleriui Vokietijoje laimėjus, 
buvo pradėta visu tempu a^itaeija. už Klai
pėdos krašto nuo Lietuvos atplėšimų. Lietu
vai nenusileidžiant, Vokietija griebėsi net 
ekonominio smurto priemonių Lietuvų pri
versti nusileisti. Tačiau šie Vokietijos žy
giai Lietuvos nepaveikė, jie Klaipėdos neiš
sižadėjo ir netapo Vokietijos vasalais. Be 
Klaipėdos Lietuvai tektų tikra vergijos naš
ta ir Vokiečiai turėtų laisvų kelių veržtis į 
rytus. Rytų Europoje vėl pasipiltų kraujo 
klanai ir kapinynai. Lietuvai tenka garbin
gai kovoti už savo ir savo kaimynų laisvę.
Neanksčiau tai vėliau į šių kovų stos ir kiti 
Lietuvos kaimynai. Klaipėdos krašto klausi
mas yra tikras rytų Europos ir, apskritai, tai
kos raktas. Viena reikia žinoti, kad dėl Klai
pėdos Lietuvai ir jos kaimynams nėra tokių 
brangių aukų, dėl kurių būtų galima Klai- 
pėdų pavesti Vokietijai. Vokietijos veržimų- 
sis į Rytus jau nuo seno visame pasaulyje 
žinomas ir su tuo Rytų Europa turi smarkiai 
kovoti.

įtraukti dirbti įvairiose organizacijose. Kad 
ir braškėdami, bet visur varėsi pirmyn.

Jų gyvenimų Amerikoje labai tuomet dur 
sunkino ir trukdė sunkus susisiekimas karo 
metu su Marijonų .Generolu — arkivyskupu 
J. ,MatuleviČium. Aišku. Nauji vienuoliai, 
nustatymo, tai kur žengi, ten kliūva. Ritosi 
Marijonai iš tų sunkumų, kaip tik įmanyda
mi. Išsirito.

“Govaltl” “Draugas” arba turi baig
tis, ar Marijonai privalo jį gelbėti. Šie žiū
ri į save — jėgos neperdidelės, žiūri į “Drau 
gų” — našta sunki. Baisu, kad nelikus “gra
beliais.”

“Draugo” direktoriai mato, kad Mari
jonai svyruoja, bijo persunkios- naštos, kuri 
gali juos ir jų Kongregacijų Amerikoje su
griauti, patraukia savo pusėn Chicagos Ar
kivyskupų. Iš ten ateina “pageidavimai,” 
kad’ Marijonai gelbėtų “Draugų.’’’

Iš visų pusių spaudžiami, kaip Simonas 
Cirenietis, pasiėmė svetimų kryžių nešti. Si
monas už savo pagailiu gavo Jėzaus malo
nių, Marijonai,gavo Dievo pagalbos ir prie
telių paramos ir dienraštis “Draugas” dar 

• ir šiandien laimingai kovoja už katalikybę

AVACIJOS DIENA. - KO 
VA DĖL PRINCIPO. - 

KAME PROTAS?

jimu Kolegijos įkūrimas pažengė pirmyn ir 
įvyko.

Galutiuas ir, galima sakyti, vficialis ko
legijos įkūrimas įvyko 1926 m., kuomet Ame
rikon atvyko Marijonų Generalis Vyresnysis, 
arkiv. Jurgis Matulevičius.

Kolegijai gana sparčiai vystantis Ma- ‘-----------
rian Hills trobesiai pradėjo darytis perauk- Phliladelphia, Pa. — Phlla- 
sti. Didino juos ir vienaip ir kitaip, pusta- Jelphijoj šiomis dienomis eina 
tė ir naujų patalpų, bet via buvo ankšta. Li kuva Jel Aviacij„, Uiu.
ko, arba Manau Ilills statyti kolegijai tam
tikrų namų, arba jis įsigyti kitur. Kongre
gacijos iždo būklė liepė dar kęsti: finansai 
Ruvb silpni.

Tame kolegijos kūrimosi periode pradė
jo savų kunigų atsirasti. Pirmasis jų buvo 
kun. J. Mačiulionis, dabartinis Aušros Var
tų par. Chicago, III. klebonas. Keletą Mari
jonų klierikai studijavo uąiversitetuoso.

Kolegijai besikuriant kiti darbai nesu
stojo Viskas buvo stumiama pirmyn. “Drau
gas” gyvavo, prisidėjo dar “Laivas,” buvo 
leidžiamos knygos, kitiems spausdinami laik
raščiai ir knygos. Misijų darbas visiškai bu- • tikrenybė — nezaliezninkų ka 
vo įsisiūbavęs, parapijų darbas dirbamas.

* ♦ ♦
Ima mainytis asmenys. Misijonieriai ku 

nigai Andziulis ir Cikoto vienas aukščiau,

nos. Mat, laisvamaniai nenori 
katalikams nusileisti, taigi jie 
vieni visomis jėgomis, prita
riant ir remiant laisvamanių 
laikraščiams “Naujienoms” 
ir “Vienybei” eina kovon 
prieš katalikus. laisvamaniai 
garsinasi: “stebuklinga Avia 
cijos Diena”, sulig “Tėvy
nės”, kuri įvyks bi’rželio IKI 
d., neva tautininkų parkėj, o

KLAIPĖDA IR BUROPOS TAIKA

•k*' bl«’i 
pu i int 

to įvykių 
kraštu >•
prokt i m' ju ’o - 
gtai tuu jo n 
tent, piet no- 
’vliiu teritori.

b.” žiniomis Vytauto Didžiojo Uni- 
1 irk torius prof. M. Raatuoris nese- 
>><loje Laikė j»askaitų, kurioje pin
ti paskutinių dienų pasaulinio mas- 
, ankštai susijusius su Klaipėdos 
ivo paduotoje jis pažymėjo, kad 

karų valstybės no visos ly- 
iivų vaikomus atsakyti. Bū- 

calniniėjiiHią mažesniųjų vu1- 
s i'iidfj j m dalintos kaimynams

jokios atod.iH J , i oo i i! j> i . .i. \ < >k i«-11.,«

TRUMPA AMERIKOS MARIJONŲ 
ISTORIJA

(Pabaiga)

Bet štai jau tvenkiasi nauji debesys ant 
Marijonų galvų. Aušros Vartų parapijos tno 
kykla paaugėjo. Mokyklos kamliarius, kurie 
buvo įrengti gyventi seserims ✓mokytojoms 
teko gražinti mokyklai. Seserys liko be “na
mų.” Marijonai tuomet joms užleidžia kle
bonijų, o patys telkiasi savo name.

Tai nebuvo patogu, bet pakenčiama. Ma
rijonai tuomi parapijai sutaupė tūkstantines.
Be, to Marijonai per kelius metus visi ben
drai dirbo parapijoje ir neėmė asistento al
gos. Tai taupė parapijai kitas tūkstantines.
Dabar didelis klausimas ar parapijiečiai tų 
vienuolių pasiaukojimų įvertino ir įvertina?
Šiuos dalykus čia pastebiu, kad jie atsimin
tą, kuomet kallia apie Marijonų darbuotę pa
rapijoje ir nemėtytų purvinų žodžių, kaip 
nckurie jų kartais padaro.

Dienraštis “Draugas,” kuris užsiinrdo stūmr 
labui plačiai ir, nežinia <IeTko nuklimpo la
bai giliai į skolas, pradėjo netekti “gazoli
no” važiuoti tolyn — pirmyn. Daromi susi
rinkimai ixi susirinkimų. Vykdomi sumany
mai imi suinanyuni, mainomi “manadžeriai” 
po “munadžerių,” liet “Draugas” neina 
sveikyn. ~~

Tucm tarpu Marijonams kliūva naujas 
darbas, ftv. Baltramiejaus jiampija Wauke- 
gan, Iii. lieka be klebono. Chicagos arkivy
skupas pakviečia Marijonus pagalbon, t— ve
sti ir aprūpinti tų parapijų. Marijonams pa
siseka pasiliuosuoti iš Sbeboygan, Wise., 
(įstataut ten klebonu Dr. A. Maliauskį) ir tė-

Baigiantis Pasauliniam Karui “Drau
gas” galutinai perėjo pilnon Marijonų žiny
bom Marijonai perki rikiuoja: jie liuosuojasi 
nuo> Šv. Baltramiejaus parap. AVaukegan, III. 
ir nuo Šv. Mykolo par. Chicago, 111. Tėvai — 
prof. Pr. Būčys. lieka “Draugo” vyriausias 
redaktorius, Vinc. Kulikauskas administra
torius, Jul. Kazakas,'knygvedys.

Finansinė būklė katastrofiška. Dienra
štis turi eiti kasdien; popieros spausdinti 
vos gali gauti. Dabar tos popieros svaras 3 
ar 4 centai, tuomet buvo jos svaras 15 cen
tų. Be pinigų “ant credit,” niekas nenori 
nieką duoti, senas skolas, kone už gerklės 
pastvėrę, reikalauja mokėti, kiti grasina ma
šinas atimti. Darbininkams reikia didesnio 
atlyginimo. ,

Tai ir važiuok, kad tau baslį į kiekvienų 
rato pasisukimų grūda. O važiuoti reikėjo... 
Nedaugelis suprato, nedaugelis supranta ir 
skpras, koki “pyragai” teko Marijonams su 
dienraščiu “Draugu.” Visi matė, kad Mari
jonai važiuoja, bet ne visi įžiūrėjo, kad jie 
patys tų vežimų sunkiausiai vežė. Daug kas 
bėrė jiems pipirų į tų ir taip jau pilna karty
bių taurę, bet nepritrūko ir tokių, kurie, kaip 
galėjo, taip jų gyvenimų saldino. Dievas sa
vo laiku visk^ parodys.

* * *
v Pasauliniam Karui pasibaigus, Marijo

nams vargai ir darbai nepasibaigė. Priežo
dis sako: “maži vaikai — maži vargai; di
deli vaikai — didesni vatgai!”

Marijonų šeimyna pradėjo didėti. Ėmė 
atsirasti jaunikaičių, norinčių tapti vienuo
liais. Kad iš jų padarius vienuolius, reikėjo 
auklėjimo ir mokslo. Pradžięje teko naudotis 
svetimomis mokslo įstaigomis. Visa tai daug 
kainavo. Teko pradėti svajoti apie įsikūri
mų savo kolegijos. Be to ir visuomenė jau 
ėmė judinti Marijonus imti savo rankoena 
įkūrimų, jau nuo seniai kuriamos kolegijos.

Tuo intarpu pradėjo Amerikon atvykti 
naujų darbininkų Marijonų ir tai vis ne men
kų žuvelių, liet stambių. Atvyko kunigai Dr. 
K. Rėklaitis, Dr. K. Matulaitis, Dr. J. Česai* 
tis; kiti garsūs pamokslininkai, kaip kun. P. 
Andziulis ir A. Cikoto, dabartinis visų Ma
rijonų Vyresnysis — Generolas.

Kunigai Rėklaitis, Matulaitis, Česaitis 
buvo paeiliui vienas po kito “Draugo” re-

vns Pr. Būčys jiereina klebonauti Wauke- 
gan, III. Geriau, nes arčiau Chicagos. Leng
vinu susivažiuoti.

Be tų darbų visų laiką tenka Marijo
nams klausyti išpažinčių ftv. Ko/.inii- is., 
serų Centre ir fiarapijose, vesti rekolekcijas 
n '.eikli kitokios smulkias pagalbos. Jie tapo

/

pinėse. Ant to paties milži
niško plakato, kurį pagamino 
(ar tik ne “Naujienos”) skel

antras vėliau dėl svarbių reikalų Lietuvoje bia: “Aviacijos Dinų ant W.

daktOriais, nes buvęs redaktorius prof. P r. 
Būčys buvo pakviestas ir išvyko Lietuvon 
.dirbti Lietuvos Universitete.

Kunigai Andžiulis ir Cikoto .judino visų 
Amerikos katalikų visuomenę savo misijomis 
ir karštais pamokslais.

« « «
Karo slogai nuslinkus ir atsiradus di

desniems jėgoms Marijonu, gyvenimas pasi- 
sparčiau pirmyn, r

“Draugas” pradėjo atsigauti ir bristi 
laukan iš skolų klampynės. Kiti darbui ėjo 
geryn. Bet atsirado naujų nelaimių: mirė 
vienas Marijoną narys, kun. Pr. Serafinas; 
mirė didis Marijonų prietelius, kun. A. Eta 
niukynas. Teko Marijonams pasiimti ir Šv. 
Kazimiero Sesenj kapeliono pareigas. Jas 
ėjo paėliūi pasimanydaini, kas kideri metai.

Sustiprėjus Marijonų jėgoms ir finan
sams, tapo įsigyta Hinsdale, fII. nuosavybė 
— ūkis, dabar žinoma kaip Marian Ifills — 
Marijos Kalneliai, kame pradėjo kurtis tik
rasis Marijonų židinys. Ten nukeltas Naujo
kynas; tea užsimezgė įr dabartinė. Marijonų 
Kolegija.

Apie tų luikų Marijonų .įėgos sustiprėjo; 
Marijonų Kongregacijon persikėlė dabarti
nis Kolegijos direktorius Thompsone, ’ kun. 
Dr. Jonas Navickas, žmogus platanu, gilaus 
i" i lavinimo ir turį8 gražam prityriffio Ame 
rikos mokykLi reikaluose, Kartu su įo

ir Baltgudijoje atšaukiami. Jų vieton 1925 
m. atvyksta kun. Marijonai Dr. Juoz. Vaitke
vičius ir Ladas Draugelis. Juodu dirba mi
sijų darbų.

1926 metais atvyko arkiv. Jurgis Matu
levičius į Chicagos Eucharistinį Kongresų, 
šu juomi atkąliavo ir dabartinis Vyskupas 
Petras Būčys.

Arkiv. J. Matulevičius tuomet aplankė 
daugybę lietuvių parapijų Amerikoje ir smar 
kiai įjudino fr pakėlė lietuvių dvasių.

Tuomet padaryta ir Amerikoje gyvenan
čių Marijonų provincijos užtromezgas. Ko
kių trūkumų Kongregacijos viduje buvo įsi
skverbė Karo įmetu ir vėliau ir kurie nega
lėjo būti greitai prašalinti, dabar baigti. 
Amerikos Marijonai pradėjo kaip ir naujų 
gyvenimų.

Peripiuotip persitvarkę Marijanai, tęsė 
pradėtus darbus ir ėmė naujus darbelius. 
Sunkumų .buvo.

Bet naštai padėti nešti įsikurt tuomet 
Marijonų Rėmėjų Draugija. Jai plačiai vei. 
kiant, lengviau plėtėsi Marijonų veikimas
nes kilo iš po sunkios skolos naštos.« » *

Paskesniais laikais nekurie darbininkai
apleido šių šalį. Dr. K. Rėklaitis' tapo išde- 
leguotas Ryman, kur jis dirbo ir dirba Ge- 
neralio^rokuratoriaus darbų. Dr. Igi*. Oe- 
saitis paršauktas Lietuvon. Amerikon atvy
ko kun. A. Būblys, įsišventino, į kunigus B. 
Vitkus.

Dur vėliau, kaip lietuvių patarlė sako:
“Dievas davė ir driptelėjo” Marijonams: su 
jais stojo dirbti kun. J. J. Jakaitis, buvęs 
Šv. Karimiero par. Worcester, Mass. klebo
nas '<

Su juomi Marijonams atėjo nauja jėga, 
nauja galva. Jis su Amerikos gyvenimu pui
kiausiai susipažinęs, prityrimo kupinas, pla
čioje visuomenėje įvairiose šakose daug pa
sidarbavęs, su visais tais savo moksliniais; 
moraliais ir materialiais turtais įstojo Ma
rijonų Koųgregacijpn ir šiandien jau joje 
veikia kaip provinciolas.

Jb' trasu šiandien Marijonai turi gra
žiausių nuosavybę Thompson, Conn., kur pra
kilnų ir sėkmingų švietimo darbų atlieka Ma
rianapolio Kolegija, išsivysčiusi iš Marian 
Ilills Kolegijos.

Penu. Airpo^įt”; piknikas bus 
vienoj vietoj, o už 10 mylių 
— kitoje vietoje — bus Avia
cijos Dienos apvaikšeiojimas 
sū lėktuvais. Ar galima taip 
Žmones mulkinti? Ištikrųjų 
geras laisvamanių išsireiški
mas; “stebuklinga Aviacijos 
Diena”, nes bus stebuklas, 
jei žmonės galės, be jokio ne
malonumo, šulig ūpo, per 10 
mylių susukti ir eu pikniku 
ir su lėktuvais. Kame protas?

Katalikų visuomenė, numa
tydama iš pat pradžios tuos 
nepatogumus ir nemalonu 
mus, pasiūlė Aviacijos Dienų 

i ruošti sesučių Kazimieriečių 
ūkyj, Vilią Joseph Marie, 
Newtown, Pa. Bet kur tau. 
Laisvamaniams toji vieta vi
sai nepatiko ir neva pasiun
tė komisijų į sesučių Vilių iš
tirti ir užtvirtinti “tų faktų”, 
jog tai netikus tokiam •paren
gimui. Katalikai irgi nesnau
dė; pasiuntė savo komisijų ir 
dar aviatorių su lėktuvu, ku
ris ne tik ištyrė vietų iš oro, 
bet ir kelis kartas nusileido. 
Jo nHsi>rendimas buvo galu
tinas ir jo ištyrimas |apo ka
talikų nusprendimu. Šis eks
pertas aviatorius ne tik žo
džiu pareiškė šiai komisijai 
kad (sesučių Vilią yra labai 
tipkama vieta Aviacijos Die
nos, betgi dar raštu suteikė 
liudijimų. _

Katalikai, nenorėdami žmo
nių sumulkinti, turės vietoj 
Aviacijos Dienų ir milžiniškų 
piknikų sesučių 200 ūkyj, Vi
lią Joseph Marie, Newtown,

Amerikoje Marijonų jėgos augo ir kitų ,ve^°Ti | kiladelpltijos. His 
kunigų prisidėjimu. Uetuvių provincijon 
persikėlė kun. M. Urbanavičius, kuris dabar 
klebonauja Šv. Petro par. Kesosha, Wisc„ 
pirm to sėkmingai dirbęs įvairius kitus dar- Į ,,,uį žuvusių Dariaus ir Girė- 
bus Baigs mokslus ir įšventintas kun. A. Tanl lik8,ui 8utv(.rta 
Andriušis grjzo Amerikon ir čia darbuojasi.

parengimas yra parėmimui 
transantlantinio Lituanicos 
11 skridimo ir sykiu pagerbi-

Vėliau įšventinti kunigais Pranas Skruodo- 
nis, Adomas Ješkevieius, Petras Biskis ir 
Adomas Markūnas.

•Greitai bus įšventinti daugiau, nes apie 
3D klierikų studijuoju įvairiose vietose Ame
rikoje, Italijoje ir Lietuvoje.

Jei visi reikalai eis sėkmingai, Ameri
kos Marijonai turėsi jėgą gerai aprūpinti da
bartines įstaigas, atidaryti naujas ir varyti 
plačiau misijas tarp nekaįalikų.

Kun. V. Kulikauskas, M.I.P.

satlantinio skridimo komisija 
iš visų Philadelphijos ir apy
linkės parapijų ir katalikiško 
lietuvių Sųryšio. Tai Dienai 
jau parūpinta apie 10 lėktu
vų, knrie ne tik vežios atvy
kusius piknikierius, bet dar 
dalyvaus ir oro manievruose. 
G kas maloniau, kad, žirninės, 

' susėdę hūt minkštos žolelės, 
gulės viskų patogiai matyti, 
lig kokiame milžiniškame ori
niame teatre.

Beto dar grieš skardi lietu
viško radijo orkestrą, kurios

KM. eina smarki kova tarp socialistų ir 
tautininkų liberalų. Toje kovoje socialistai 
išeina laimėtojais. Nominuojant kandidatus į 
centro valdylių socialistų kandidatas Bago-, 
čius gavo 2652 balsu, kuomet tautininkų —' muzika bus leidžiama milži- 
Htrumskis tik 1919; į sekr. socialistų Vini-/| niškais garsiakalbiais taip, 
kas — :}845, Innliuinką Ibiginskas 791; k«I visi 200 akrų ūkyje, galia 
iždininkus - socialistų K. X!ugis 2499, tau- j aiškiai girdėti. Kaa norfe So
'""H' 1 '''i'”1" Il’|i '• lllklj ciiiii pnx |;«|. |al ,|,irv|| „,|| (lį,Į.

kutiniep riukmiui. Į (Tęsinys ū pusi.)
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H i'Ms II I PATINKA
— Dėduk, ar turite dantis?

‘ — Neturiu, vaikeli. Visi senai jau iš
byrėjo.

— Ar taip! Jei taip, prašau palai
kyti šiuos riešutus. Aš greit sugrįšiu.

Motina: — Jonuk, nevalgyk daugiau šių 
pyragaičių. Paskui dar apsirgsi 

Jonelis: — Mamyte, jei apsirgsiu, bus
jūsų kaltė, užtai, kad dabar mane 
sudraudėte. Aš kų tik suvalgiau try
liktų pyragėlį; jūs žinote, kad nume
ris tryliktas yra nelaimingas!

šeimininkas (į bernų): Pasakyk Juozai, 
kodėl tu taip ilgai miegi? Juk ilgai 
miegoti kenkia sveikatai.

Bernas: r— 0 aš manyčiau kaip tik prie
šingai, kad ilgas miegojimas yra svei 
kas ir naudingas. •

Šeimininkas: — Kaip tai!
Bernas: — Budėdamas galėčiau daug 

blogo, šelmyščių padaryti, o miego
damas nieko blogo nedarau.

Kazys: — Juozai, jei esi išmintingas, pa
sakyk man, koks skirtumas tarp žmo 
gaus ir kupranugario?

Juozas: — Visai lengvas atsakymas. Skir 
turnas tame, kad kupranugaris gali 
G dienas dirbti nieko negerdamas, o 
žmogus gali G dienas gerti nieko ne
dirbdamas.

— Kuris gyvulys yra geriausiai ži
nomas Amerikoje?

— Hot dog.
------------- X--------

Mįsles
1. Šimtametis dėdė, aukso soRte s£di.
2. Piemuo plunksnuotas, avys pūkuo

tos.
3. Gale lauko pragaras liepsnoja.
4. Nei kanda, nei loja, o dantis ne

šioja. '
5. Ant kalnelio ežerėlis.

Galvosūkiai
ooo iki 

oooo ne blogi
, ooooo tuč-tuojau
oooooo ranka dažniausiai vartojama
oooooo siautiman
oooooo rauja
oooooo įnagiR irti
ooooo vietoj
oooo kartų

SKRRSAI
I. padarytas IS me- 

diio
5. todėl .
6. sykis

(sutrumpintas)
7. jausmaiodis 
9. užtiks
II. abidvi
12. tu (naudininkas) 
1 S.mesti

IŠILGAI
1. regi
2. garsūs vyrai
3. tas kur) nusiuntė*
4. verčia
8. kuomet vaikas 

prasikalsta. kq 
mama darys?

10. Wad vista daro 
ant laktos?
J. 3. 3. (L.K.3)

GALVOSŪKIO IftRPRENDIMAS NO. 1«.

(L.K.3.)

ATSAKYMAS Į ŠįARADĄ No. 16

1. MaMa, 2. amai A, 3. vėžys, 4. vaikŲ, 
5. vėjo, 6. viniŲ, 7. paDės, 8. vakaR, 9. 
arAs, 10. bijaU, ll. piGus, 12. puolA, 
13. raSi.

No. 17 Gegužio- M av-28, 1934

Gyvenimo Taku
(Tęsinys/

Norėdamas viskų pamatyti, Jonas pa
liko New York’e trims dienoms. Per tų 
laikų pervažiavo miestų -skersai ir išilgai. 
Apsidžiaugę raisto įvairumais, abu jau
nikaičiai nuvyko j uostų dvi dienas prieš 
laivui išplauksiant pasirodyti kapitonui. 
Žinoma, per dvi dienas jie mažai nuveikė, 
nors visi dirbo išsijuosę, kaip skruzdės. 
Jonui buvo liepta gerai susipažint su lai
vu ir jo įgula, kad vėliau galėtų tinkamai 
eiti savo pareigas.

Pagaliaus atėjo išplaukimo diena.
I Keletu valandų prieš išplauksiant, kapito 

nas pasišaukė abu ir paskyrė jiems parei
gas. Jono draugui teko geresnė ir lengves
nė pareiga. Jonas biskį nusiminė ir nuo 
tos valandos nors negalima buvo sakyti, 
kad pyko vienas ant kito, tačiau jų santy
kiai pasidarė netoki draugiški ir nuošir
dūs kaip pirmiau. Jonas keletu kartų bu
vo bandęs atnaujinti tuos artimus ryšius, 
kurie pirmiau viešpatavo, liet visos jo 
pastangos niekais nuėjo. Rasdamas vienų 
kitų minutę laisvo laiko, Jonas žiūrėdavo 
įsimigęs į plačiųjų jūrų nepermatomas 
gelmes ir svajodavo apie tų laimę, kuri 
laukia jo Prancūzų krašte. Nenorėjo jis 
tapti milžino garlaivio, kapitonu, nes jam 
rodės negana garbingas pašaukimas. Už
tat ketino mesti tarnyba kaip tik/at

plauks laivas į Havre uosti} ir apsigyven
ti tarp svetimtaučių.

Keturiat dienas laivas plaukė sau ra 
miai jūrų bangomis. Smagu ir linksma 
buvo plaukti, nes visos dienos buvo gie
drios, saulėtos. Jokio supimo. Jūroje kvie 
tė iš kambarių džiaugtis saulės spindu
liais ir šilto vėjelio kutenimu. Ketvirtos 
dienos vakarų Jonas jautėsi neramus, 
lyg nujausdamas kokių nelaimę, negalė
jo nurimti; tai sėdinėjo, tai vaikštinėjo 
savo kambarėlyje iš kampo į kampų. Pa- 
galians atsigulė, bfefr neėmė miegas. Pasi
kamavęs kiek laiko užmigo.

Tik, staiga, pabudęs trečių valandų • 
ryto klauso ir girdi, kaip už durų vieni 
rėkia, klykia, kiti bėginėja. Laivo sirena 
beveik be pertraukos švilpia ir savo ska
rdžiu, kurtinančiu ūžimu viršija visų 
trukšmų. Pajuto, kad laivo pirmgalis žy
miai palinkęs. Šoko iš lovos ir skubiai 
apsirengęs išliėgo iš kambario. Koks re
ginys! Šimtai žmonių iš išgųsčio verkia,

h
F*___________________ — ______________ 11

Uoliam “Mažųjų Draugo” Ben
dradarbiui •

PONUI STASIUI PIKŽAI 
mirus brangiųjam tėveliui, reiškia-

i me giliausių užuojautų.

“Mažųjų Draugo” Redakcija.
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dejuoja. Motinos glaudžia prie savęs vai
delius. Suprato Jotias. kad laivas skęsta, 
bet rūpėjo jai n sužinoti, kaip atsitiko. Pa 
matė savo draugu einantį pro šalį. Atėjo 
jam mintis, kad būtinai reikia susitaiky
ti su draugu, nes viens Dievas težino, 
kaip viskas baigsis. Pribėgęs prie jo pa
klausė:

— Juozai, kas atsitiko!
Pažinęs Juozas savo draugo balsę 

atsigrįžęs apkabino jį atsiprašydamas:
— Jonai, dovanok man, kad aš taip ne

gudriai pasielgiau. Gavęs geresnį darbų,
aš pasikėliau į puikybę ir nenorėjau są, 
tavim draugauti. įAtleisk man. t

Trumpai Juozas papasakojo, kaįp 
sprogo didelis katilai pramušdamas lai
ve neužtaisomę skylę. |

Jų kalbų nutraukė kapitonas, kuris 
bandė raminti žmonės, pranešdamas, kad 
du laivai skubinas į pagelbų. Ta kalba 
mažai ramino keleivius. Jonas su draugu 
šoko padėti žmonėms užsidėti juostas. 
Manydamas, kad veikiai atplauks laivai į 
pagelbų, iš pradžių kapitonas nemanė so
dinti žmonių į valteles. Tačiau, matyda
mas, kad laivo pirnigalis via labiau link
sta žemyn, įsakė jurininkams sodinti 
žmones *į valtis, moteris su vaikais pir
miausiai. Jonas šoko prie sunkiausio dar
bo — leisti valtis į jūrų. Per trumpų 
laikų rankos pasidarė pūslėtos. Nepaisė 
skausmo, nes matė, kaip moterys privers
tos skirtis su vyrais, kaip motinos rūpes
tingai saugojo mažus vaikelius, Šis liū
dnas reginys padarė neišdildomų įspūdį.

Už valandėlės laivas buvo beveik vi
sų apleistas, l’asiliko tik kapitonas sn
keliais jurinuikais, kurie žiūronais ieško
jo atvykstančios pagelbos. Tik, susyk, 
pasigirdo skardus balsas: “Laivas!” 
Kapitonas atsigrįžęs žiūrėjo kur links
mas jurininkas pirštu rodė į atplaukiantį 
laivų. Po kelių miliutų pasirodė kitas 
milžinas garlaivis. Matydamas, kad il
gesnis pasilikimas ant laivo sudaro., rim
tų pavoju, kapitonas įsakė likusjems šok
ti į vandenį, nes nebeliko tuščios valties.

Už valandos atplaukė Belgijos laivas 
ir išgelbėjo juos. Tpo pačiu laiku skęs
tantis laivas dingo jūrų gelmėse. Persi
rengęs kapitonas [amkendusio laivo šoko 
gelbėti kitus valtyse. Jam rūpėjo, kati vi
si keleiviai, įgula būtų išgelbėti. Kadan
gi diena jau išaušo, jis pamatė visai arti 
Amerikos laivų, kurio įgula baltai pasi
rėdžius kėlė žmones iš valtelių į laivų. 
Sužinojus, kad visi išgelbėti, jam pasida
rė linksmiaff.

Ir vėl užviešpatavo rami tyla. Toli, 
toli rytuose dangus darėsi vis labiau 
raudonesnis. Jonas, nors pavargęs, neiš
kentė 'nepažiūrėjęs, kaip saulė, rodos, ju
rose teka. Tuo tarpa prisiartino prie jo 
gražiai pasirėdęs belgas ir prakalbėjo. į 
jį angliškai. Iš visko buvo žymu, kad ' 
žmogus buvo turtingas ir aukštos kilmės.

• Susipažinę jie dažnai dienos metu 
suseidavo pasikalbėti. Besikalbant jiems 
apie praėjusius įvykius, prisiartino žu
vusio laivo kapitonas ir nuoširdžiai pa
sveikino Jonų.

—Noriu pareikšti mano pasitenkinimų 
ir linkėjimus už tavo didvyriškų pasielgi
mų laivui skęstant. Kada kiekvienam rū
pėjo išgelbėti savo gyvybė, tu, pamiršęs 
apie save, stengeisi, kiek galėdamos, gel
bėti savo artimų ir skęstančio laivo, iki 
aš ueįsakiau, neapleidai. Grįsk su ma
nim, o aš tau užtikrinu gerų tarnybų.

Jonas, nuoširdžiai padėkojęs kapito
nui už tokį pagyrimų, pažadėjo atsakyti 
ryt dienų į malonų pasiūlymų.

Turtingas belgas, išgirdęs tokį kapi
tono gyrimų, bandė įkalbėti Jonui, kad 
važiuotų su juo į Belgijų. Jonas nudžiu
go išgirdęs palankų pasiūlymų ir svyra
vo nežinodamas, kurį pasiūlymų priimti. 
Bet neilgai teko jam svyruoti, nes gud
rus lielgas nedavė Jonui ramybės iki kol 
Jonas uepažadėjo važiuoti su juo į Bejgi- 
jų. laivui atplaukus į belgų uostų, Jo
nas nuėjo atsisveikinti su kapitonu pa
reikšdamas /avo nusprendimų -J pasilik
ti Belgijoje. r

' , Bus daugiau

Pilypo Plepalai
Sveiki, broliai ir sesutės. O, kaip, ar 

nepasidavėt pavasario tinginiui! Tikrai i 
mums, moksleiviam*, skaudas Ūkimas. 
Štai, saulutė žeme raičiojasi, paukšteliai 
linksmai čiulba, o mes priversti užgult 
knygas. Aš manau, jog nesu vienas, ku
ris jau pradeda skaityt, kiek dienelių te
liko kol užbaigsim šiuos mokslo mete
lius. O paskui knygas švyst ir numesim 
į užpečkį, anot lietuvių patarlės: “ir 
vilkas bus sotus ir ožka sveika.” Tuo
met ir mamytei bus geriau, nereiks jai 
žadint mane. iš miego, kasdien girdžiu: 
“Pilypuk, kelkis laikas į mokyklų.” Be
ne aš tuoj ir atsikeliu, juk tuomet gar
desnis miegas. Mamytes balsas tai man 
ženklas apsiverst ant kito šono, kur čia 
gausi ramybės, tuoj mamytė kutena ko- 
jų padus. Ne kų padarysi, turiu keltis...

Na, dabar sėdėkite ramiai, duokite 
man pajiasakoti kas mudviem su “Mur- 
phy” anųdien atsitiko.

Einame linksmučiai dulkėtu keliu už- 
mjestelyje į laukus. Priešais mus liėga 
mano šuo murza Pakeliui šuo ra
dęs kaulų įsikando ir bėga toliau, iš 
džiaugsmo nė neturėdamas laiko kaulų 
graužt. Mano draugas ir aš paviję Mur
zų, bandėm atimt kaulų, bet šuo tik zur- 
za ir drūčiai įsikaudo, Taip mudu šu
niukų erzinom, kol tas kaulas dar gar
desnis pasidarė. Priėjom siaurų upelj per 
kurį tiesiasi medinis tiltelis. Mudu sus
toję ant tilto žiūrim į vandenį ar nesi
mato žuvukių, kad galėtume ant ryto
jaus ateit su meškerėmis pažuvaut. Mums 
bežiopsant, pribėga Murza ir dirstelėjęs 
į vandeūį mato ant vandens kitų šunį, 
kuris irgi įsikandęs kaulų. Murphy ir aš 
nusijuokėme ir laukėm kas bus toliau. 
Mat, mes žinom, kad šuniui rūpi atimt 
kaulų iš ano šunies, kuris'matosi ant vau 
dens paviršaus. Žinoma, ten tik atsimu
ša šunies atvaizdas, bet Murzai juk to ne
pasakysi.

Tik strykt, Murza ir šoko į vandenį. 
Pasinėręs, po valandžiukės pasikelia iš 
vandens ir mudu kuone apalpome: žiū
rim, kad Murza, akis išvertęs, purtosi 
ir laiko įsikandęs du kaulu. Mudu iškėlė
me jį iš vandens ir nenorim tikėti akims, 
bet tuoj šuo išmeta abu kaulu iš snukio 
ir vienų pasikišęs po koja laiko, antrų 
graužia.

Na, dabar pasakykite vaikučiai, ar 
ne gudrus mano šuo, Murza. Ir mudu 
apgavo. Ir aš galiu drųsiai sakyt, kad 
nei vienas iš jūsų nežinote, kaip šuo ga
lėjo atimt kaulų, iš šuuies, kuris matėsi 
ant vandens. Mudu, sakau, juokėmės ir 
žinojome, kad ten tik paveiksluotas šunies 
atvaizdas, o Murza įšoko ir atėmė ano 
šunies* kaulų. Kaip ten buvo ir kaip mano 
šuo galėjo atimt tų kaulų! Kuris iš jūsų 
drįstų išspręst tųjų sunkių problemų! 
Todėl, kviečiu visus pakrapštyt savo gal
veles ir atsiust man savo tos problemos 
išrišimus. Tam, kuris ši* atsitikimų ge
riausiai išaiškins, aš atsiųsiu gražų pa
veiksliukų mano šuniuko, Murzos.

Šiuom ir turiu baigt, nes man čia 
po kojų loja Murza ir neduoda ramybės.

Pilypas iš Kanapių.

Margumynai
Apskaičiuojama, jog Japonijos gy

ventojų kalboje yra apie 60,000 žodžių 
ir kiekvienas turi tani tikrų ženklų. Yra 
beveik negalima vienam žmogui visų kal
bų išmokti. Paprastai gerai išmokslintas 
žmogus moka tiktai 10,000 žodžių.

Austrijos statistika parodo, kad 
79% Galicijos gyventojų nemoka nei ra
šyti, nei skaityti, o tik 9%' sugeba skai
tyti'. OI

Nuo kalno Irazu, Uosta Rica, Cent- 
ralinėje Amerikoje, galima matyti abu 
milžinus vandenynus — Atlantikų ir Ra
mųjį (Pacific),

A.J.M. (L.K.)

v.
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ATOSTOGŲ GADINTOJAI 
IR ą SU JAIS DARYTI
Pr- Frank Tone, Svieucv 

Service rašytoja*, dModa UftlP 
dingų patarimų, kaip kovoti 
“atostogų gadintojus,” su Jud
riais kiekvienas žmogus, kurį* 
tik lauko laukus arba pasilie
ka lauke, susiduria.

Visų pirmiausia imkime au
galų “poison ivy.’*

“Polson Ivy” -

Lengva pažinti. Tai kamie
nas besiriečiantis aplink me
dį au daugeliu mažų šaknelių, 
arba žemai augantis krūmas 
giriose. Randame krumus 
“poison ivy” net upių dugne.

Lapai šio augalo susideda 
iš trijų, plačių, smailių lape
lių krūvoje; viršus lapelių 
žvilgančiai žalias, paprastai 
su keliais ramsčiais ant šonų, 
arba, kitais žodžiais, galai la
pelio nėr lyg&s. Žydi anksti 
vasarų, žiedai jos maži, žali, 
liuosi ir krūvelėje. Lengva pa 
žinti lapus; vaisius —■ krūva 
baltų uogų.

Pažink ši nuodingų augalų
ir neik prie jo. Bet jeigu per 
arti pasitaiko prieiti, tai ži- 

' .jok, kaip apsisaugoti. l)r. Ja
mes B. McNair iš Fleld Mu- 
seum Chicagoje sako, kad jei
gu prisieina vaikščioti, arba 
dirbti, ant lauko prie visokių 
žolių, arba krūmų, tai pasida
ryk mišinį iš “5% solution of 
ferrie chloride” ir vaiideus su 
glyeerinu. Visas neapdengtas 
kūno dalis nuplauk tuo miši
niu ir daok ant odos padžinti. 
Geležies druska naikina prie
šingas nuodų ypatybes, die 
mišinys apsaugoja net 99%.

Bet jeigu iš anksto neapsi
saugojai, pararti priėjai Ir sa
ve užsikrėtei, tai paimk ada
tų -ir perdurk pūsles, kurios 
greitai pasirodo ir tuoj už
dėk, pagal Dr. James F. <_’o«- 
eh, iš Žemdirbystės Departa-

sargoj vietoj, kad vaikai ne
prieitų.

Kitas geras vaistas yra 
”resorei«ol” — irgi 5% mi
šinys.

Uodai
Kitas baisus ir .universalis 

kvaršintųjų^ yra uodas.
Kovotį tuos baisius vabz

džius /ra pareiga kįekvieno 
žmogaus, visos šeimynos ir vi
sų tos vietos žmonių. Pavie
nis žmogus mažai gali su uo
dais kovoti. Vieno žmogaus 
pastangos beveik be vertės. 
Jų mušimas, tai seuoviškiau- 
sia« naikinimo būdas ir gali 
padaryti daugiai* blogo, negu 
gero, nes primušto uodo prie 
žmogaus odos palieka gylio ir 
tas tik aršiau* kūnų erzina.

“Gil of Citronella” yra aek 
rningas vųistas, jeigu greitai

AVIACIJOS DIEMA KOVA 
DĖL PRINCIPO

(Tųsioys iš 2 pusi.)

žiulės, naujai padirbtos plat 
formos, papuoštos 
šviesomis.

elektros

Kai buvo aukščiau minėta,

Jaunimas ir visi sporto mė 
gėjai turės progų pamatyti 
naujai susitvėrus visų Lietu
vių ĮAtletų ratelį iuianties 
baseball rungtynėse.

■■ m/--------------------------
šiai greitai muša gyvatės nuo
dus per kūnų ir po to suma
žina įkasto žmogaus pasiprie
šinimų.

kua. l>»i nors katalikai naprį-. didino kontingentus Lietuvos
sideda prį to didesnio prin-I miško medžiagai — iki 800,000

,oipe nupuolimo, būtent kapi
nių dasvkracijos.

Tu ir Ai

tonų prieS 150,000 tonų perei
tais metais.

arento, “5% solution of putas-. »e«W>ruoi»- Uaugelis skslbia- 
num pcrm.nga.Mste.” Kuo-j«l *>od|i Un
snet išdžiūsta, palieka tamsiai ‘ HOr*1 , oil of cilionella

rausvų d,ėmę, bet jų galima 
greitai nuplauti su “1% solu- 
tion of oxalic aeid.” Tas tik 
nubaltina odų. Mišinys yra 
nuodingas, jeigu būna nury

tąs. Todėl reikia laikyti jį at-

l n T Ų v I A I DAKTARAI’
Amerikos Likt, Daktarų Draugijos Nariai

Tei naFeretše ««M
DR. F. G. W1NSKUNAS

ajpvrpjaa n chirurgai

4140 Archer Aven*e 
▼aL; 1—4 Ir V—1 vaL vakare

- Bes. 2134 W. 24th St. 
TeL OAHal 0401

DR. P. ATKOČIŪNAS
psNTierA*

>444 80. 48* OT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. tr Pėtn. 18—8 vaL 

>147 80. «AL8T8U> OT- OHKUMK 
r»B4&, Ssrsd. Ir Bubnį 3—8 m]

QILc« Pk«ne 
MBOapect 1028

lies. aod Office 
286# be. Leavitt SL

cAMan 070«

DR. J. J. KOW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2408 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

3 to 4 and 7 to 8 P. M- 
Sunday by A-Pvoiutpeut

DR, A. J. JAVOIŠ
Offlo.: 3643 W. «th StnS 
VaL: 1 Iki i popiet 7 Iki 8 vak.

Nedėlioja pasai sutarti -

vĮeįgu šeimyna vasaros laiku 
ant lauko guli, geriausia para 
pinti priedangas, kųd uodui 
neprieitų. Namams nuo jų ap 
saugoti .reikia languose įdėti 
“soreeus” ir vasarines duriu- 

Gyvatės
Visi bijosi gyvačių. Bet to

kia baimė yra be priežasties. 
Beveik visos gyvatės nevodin- 
gos. Kelios yra nuodingos 
Šiandien pasekmingai galima 
gydyti ir barškančio augio 
(rattlesnake) įkandimų.

Bet jeigu gyvatė įkanda 
bandyk sulaikyti nuodus krau 
jo cirkulacijoj. Paimk kokių 
skepetaitę, arha skudurų, ii

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFIGO VALANDOS! 

Nno 1 tkl 4 Ir nno ( 
Nedėliomis pasai 

OHao talet BOUIevead
Namų TeL FROnp<xl

S vak
v«
Wt4

1880

XeL BOVIevarS 7443

DR. G, Z. VEZEL’IS
DANTISTAI

4345 So. AiblADd Avė.
47tk Street

nno 4 tkl 8

TeL OAHal 0367
Rea. PHOapect

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

1SS1 SOUTH HALSTED STR Segto

11 ryto tkl « >eplet 

tkl 4:88 vakare

Office Tel. KEPiiblk- 7686 
Rus. Tel. CHUvcMU 4417 -

7017 S. FAiRHELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3429 W. MARUL’ETTE ROAD 
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-a «vak. Ketv. 8-12 ryte 
Nedėlfoj aualtarua

TcL CANai 4122 V

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
f (Kampos Leavitt st.)

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutart]

—V" , ■

Td. CANai 4122

DR. S. MEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 
Herodoinla ir Nedė I lomia pagal sutart]

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas REJkibtėe 786H

stos vietos ir širdies, kad su 
laikius nuodus. Pridėk burnų 
prie įkųstos vietos ir trauk 
kiek tik galima. Gyvatės nuo
dai burnoje nėr pavojingi.

Nejndisk'lėno ir negerk al
koholinių gėrimų-. Alkoholis 
greitina eirkulacijų, bet kūnų 
slųginų ir todėl yra aršiausias 
daiktas dėl gyvatės Įkandimo. 
Alkoholio veikimas pirmiau-

LJETGVlAJ DAKTARAI:

YeL LABUyette 8067

OR. A. RAČKUS
OTpYTPJAB Ir CHIRURGĄ SPINDULIAI

S051 Wert 43rd Str.

A Aviacijos Diena Pbiladvlphi- 
I joj yra kova dėl principo. Ka

talikai negali nuleisti raukų 
ir būti laisvamanių už ausies 
vedžiojami. Katalikiškas prin
cipas jiems to neleidžia, ypač RĖKSMINGAS FRANCO Z. 

„ ) kuomet jų tikėjimas ir garbėj GES I AS
yra pąžeidžiama ir žemina
ma. . Katalikai privalo stoti į 
katalikų eiles, kuomet jų gar
bė stovį tokiam pavojuje.
Ypač katalikiškas susiprati
mas negali leisti jiems daly
vauti piknike, netinkamoje 
vietoje nezaliezninkų kapinė 
se. Ar vienas, ar daugiau la-

“Sekinadenis” patyrė, kad 
Prancūzija, plėsdama draugiu-

PRAHA, geg. 25. — Čeko/ 
slovakijos. seimas išrinko pre
zidentu tų patį prezidentų Išti
sa rykų,'84 m. amž;, kurš visą 
laikų po karo prezidentauja.

gus santykius sų Lietuva, pa- PLATINKITE “DRAUGĄ’

vonas vis vien mi
Po pirmos pagelbos pastan

gų, tuoj šauk gydytojų.

F.L.I.S. j

rasis vertas pdgarbos. Net 
pagonys taį gerai supranta. O 
jau kų bekalbėti apie katalį-

IVAiasa oagtaaaii
OR. CHARLES SEGAL

OFISA8
4729 So. Ashland Ava

8 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 14 Iki 12 vai. ryta, nuo S tkl 4 
»»J P® pilti ir nu® 7 iki «i*4 vųL 
rakaro. Nedėliomia nuo 18 Iki 13 
Hlandai diang.

Telefonai MIDvav 2880
i

Ofton TH. VICitory 46M
Baa. TH. DHCnH 8181

DR. A. A, ROTH
Rųaaa Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ll 
visų chroniškų li<ų.

Ofisas 3102 So. Halsted St
Rampas ŠJLat Stragt

Valandos: 1—4 popiet. 7—3 vai. v»k 
Nedėliomia įr švųntadlealaja 18—D

...

Ran Pbone OfOoa Pbone
RRGlmrood 4441 TKUngle 8044

OR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 314

nL; «-4 »-• w,- v»k»»4

r --J- - ' ' —

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAitds 0884

Hez.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
* Nedėldienlals nuo 10 iki 12 diena

VENETIAN MONUMENT CO., INC. |

» 1

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Famlnklt 
ir Grabnamių

(P04 AtoAsr krs astoll Kedsls) 
Valandos; nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

tarškomis U nsdėltomls pagal 
sutarti

UR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

corper Sacramento

f.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------- o--------
Ouvirš 60 metų prityrimo

---------- o—-------
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
---------- o-----------

s atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTEHN AVĖ.
arti Grand Avė.

4
Telefonas SEEley 6103

Chicago, Illinois

\

/<
GRABORIAI

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laldotuvėsa kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atslžauktl, o mano 

darbu būsite užganėdi*ntl
TeL CANai 3616 arba 3814

Vii.: nno 9 v. ryto iki 8 t. vtk.. 2314 W. 23rd PL, Chicago

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIBBfcJAI

Alfred Bosetyl, pres.

Specialistai Ukallme 
te visokių rūšių

IšdirM-
> to

Mūsų ėelmyna specializuoju Ho
me darbe per šešias karta,.

Veskite petotlnklų reikalus da- 
šiai su pnūtala Išdirbėjai,

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PEKSACOLA 8011 
BELMONT 8486 

Office: HILUIOE 8846 
Vlneent Roaelll, secr.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Ch ir ar gas ir Gydytojas

2515 WBST «9th ST. ef. ir Res. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o ų ;2-4 popiet; nno 6.8 vftkamfo
"—r 1 ■ . g

Otfice Tel. Wentw«rth <384
Rea Tel. Hyde Park 838|

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ

SPECIALJ8TA '

6900 MOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 tkl 4 po ptetų. 7 Iki S vak. 

{Ištyrus Sersdoon

Ofiso: TH. I.AFayctte 4017 
llca.: TH. HEMIock 4364

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ8

4142 ARCHER AVĖ.
e Ofieo valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Itcafcksudjo* Ofisas: 8464 W. 481 Ii Hl

Valairdoe: 10-ljl Ir 2-8 vai. vak. 
HeredomU Ir Nedėliotais pagal sutarti

1439 a m ct. Cicero, UL
TeL CICERO 8881

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR RAIRAJfUOTOJM 

Patarnavimas garas ir nebrangus f 18 W. l»h St 
______ X !«>■»» MU

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Tariu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UL

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4157 AHCHER AVENUE
TH. VIRginia

Ofiso vai: t—4 Ir 4 
Nuriaitomls

-8 p. SR.

Tel, Ofisų POILcvųrd 6818—14 
VKleurv 2846

DR. A. J. BERTASR
OOso vai. nuo 1-3; nuo 8:tkO4ia

756 W. 35th Street

DR. VAITUSĘ, OPT.
AklųSKpeclallstgs ,

m*** T° ** aptemimo, nervuotu- 
tpo. skaudama akių karšt], atitaiso 
trunipare<ygtę |r tollregystę. Priren
gia teisingai akinlua Visuose etaltl- 
••’uuose egiamlnavlinas daromas su 
S. lr2‘ *l*™daneia mažiausias fclal. 
das. Hpeolalė atyda atkreipiama I 
mokyki©, valkug Kreivos akys ati* 
*? Va,M<lo» nuo 18 Iki 8 v.
Nedalioj nuo 14 Iki II. Akinfų k*i- 
n<? per.PU8ę Pigiaus, kaip buvo plr- 
JPtoua pauaelr atsitikimų aky, ati- 
UtoosųnJ akinių, kainos pfelu 
kaip pitoaieii.

<713IkOlTH ASHLAND AVR. Flmoe HoiHs.yMrd 7MA>_____
tliane CJLAUU <139

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

Ir prirenka sklidus
atMafcnmiiigal

Vai.: nuo 18—3 v. p.p.
Ked^loje pagal sutart]

22022ud Cermah Ęd.

J. F. RADŽIUS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicdto, Bfmois
Phone Cicero 2109

J.J.BAGDONAS
e

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. • ,

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios .velti, i 
šiose lietuvių apylinkėse: — North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tri 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonai 
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

PAŠAUKITE: |

REPublicbOO
2506 West 63rd Street

LIBTUTIŲ GRAHORIU8 
Palaidoja ui 184.48 Ir aokMtau 

Modemiška koplyčia 4ykal.
M W. 14th UL TH. CANai 4t7g 

Cbloago, III.

LLZOLP
ORABORIUB IR ULIDOTOTIU

▼RDftJAI
1444 WEST 4ith STREET 

TH.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139

TH. ČIOBRO 884

SYREWICZC
omaroann

Laidotuvėms pilna, patarnavimas

Tel. LAFayeU.- 8572 i

J. Liulevičlus
Graborl.in

•r
IlasanMiotnjaM

Patarnauja Cblra-
goje ir apylinkėje. Į

Didutė Ir graši 
Koplyčia dykai f 

4882 Artinu* - Avė. I
i

1

UOZAPAS ’ DUHI
v-1 g —

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANG 

LAIDOTUVĖSE.........PAMAUKITE..........
V! O

REPublic8340
K , • . , A n ue:> < i

fatv tuo
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ŠIRDINGIAUSIAS VI

SIEMS AČIŪ
l pastangomis altoriai buvo gra gera veikėja ir labdaringų da-

Gimitno P. Š. parapijos 
“Draugo” skaitytojams, se-

iiai papuošti gyvomis gėlėmis 
40 valandų atlaidai prasidės 

' jo sekmadienį per sumų, kurią 
laikė kun. Mačiulionis, M.
I. C.; jis taip pat pasakė gra
lių pajuoksiu. Vakare buvo išniems ir naujiems, už prenn-j. ... • , • , .' \ . kiltningi mišparai, kuriuos laijneratas; profesijonalams ir * t.i > i • *kė kun. A. Sk ripka su asista. 
Malonų pamokslų pasakė kun. 
Br. Vitkus, M. L C.

Pirmadienį sumų laikė kun. 
J. Šlikas, kurs taip pat pasa
kė gražų pamokslą. Vakare iš- 
kilmingus mišparus laikė kun. 
lf, J. Vaičūnas su asista. įspū
dingų pamokslų pasakė kun. 
A. Briška.

Antradienj sumų laikė kun. 
J. Martis, o gražų pamokslų 
sakė kun. V. Čemauskns/ Iš
kilmingus mišparus laikė kun. 
J. Svirskas, o įspūdingų pa-

įr
biznieriams už skelbimus, per 
“Draugo“ vajų; gerb. kleb, 
kun. A. P. Baltučiui, Šv. Vin
centa a Paulo draugijai; V.

1 ukoševičiams ir I. Lukošiūtei 
už pasidarbavimų “Draugo“ 
vajuje ir kitiems “Draugo“ 
prieteliams, kurie uoliai dar
bavosi paskutinę vajaus die
nų.

Hy. Vincento a Paulo, drau
gija ypač. darbavosi “Drau
go“ vajaus kontestę, pade
dant dvasios variams ir para 
p i jonams. Šios draugijos tiks
las yra: šelpti vargšus ir pla
tinti katalikiškųjų spaudų. 
Nors “Draugo“ vajus pasi
baigė, bet draugija nenuleis 
rankų, kol katalikiškas dien
raštis “Draugas“ nebus kiek
vieno kataliko namuose.

Marąuette Parko lietuviai 
o deliai remia “Draugų”. Ku
isė tik norite skaityti “Drau
gų”, visada galite lengvai gau 
ii. Įteikia tik pakalbėti su iš
nešiotoju, kuris visiems pata
rnaus?

Dabar geriausias laikas už
sirašyti dienraštį “Draugų“ 
sau arba savo giminėms, Ame- 

’ rikoje, arba Lietuvoj. Lietu
voj žmonės labai mėgsta dien. 
“Draugų“. Tai esu girdėjęs 
nuo daugelio, kurie yra užsa
kę.

Su gilia pagarba šv. Vin
cento a Paulo draugijos narys 
Stasys Staniulis, 0651 S. TS1- 
man Avė,
Jojas.

rbų rėmėja Vabalienė; ji vi
sada prisiileda prie kilnių da; 
rbų.

Birželio 17 d. rengiamo va
karo kleb. knn. Brinkai page
rbti komisijos narė P. Vaič- 
kauskienė pranešė, kad stro 
piai rengiamės prie vakaro, 
kad programa bus grajii, kad 
jau daug bilietų išplatinta 
(Vaičikauskienė viena perda 
vus 50 bilietų) Ir kai| visos

buvę kostumeriai, kuomet jie 
juos valgydindavo ant 69-tos 
ir Maple wood* gatvių. Ponai 
Mureikai, ypatingai poniutė, 
visus maloniai pavaišino. Bu
vo ir smagi muzika. Tarpais 
ir galingu balsu padainavo 
pagarsėjęs svetimtautis daini
ninkas Andy Brown.

Pasistiprinus tokiais gard
žiais valgiais, neapsieita ir h* 
tautiškų šokių. Ypatingai bu
vo gražu matyti šį svetimtan-

narės dirba vakaro j apsisek i-, tį dainininkų šokant Jietuviš- 
mui, nes visas pelnas eis nau-litų suktutę. Keikia pagirti jau 
jos luižnyčios fondan. j^ius muzikantus (A. Jankuus-

V. Gečienės pranešimu, bun- J ką, C. Peters) už tai, kad mo-
co party gerai jtavyko. Padė
kota komisijai už pasidarba
vimą ir Navickienei už davi
mo savo namo pramogai.

Kad ir negavo skyrius kvie
timo į Šv. Kazimiero akade-

mokslų pasakė kun. K. Bič- mijos rėmėjų seimų, kuris jautai 
kauskas.

Po lo buvo iškilminga pro-

ka svetimtautį pritraukti prie 
visko, kas lietuviška. Neapsi
eita ir be dainų, kaip: “Kas 
subatos vakarėlį“, “Važiavau 
dienų“, “Pasėjau kanapę“ ir 
kitų, kurioms pri ture niuzika-

gražinti pinigus, ar tikietus, 33,000 balsų. Tai yra didelė Lietuvos, įterptos tarp Vo-
ženklelius ir knygeles. Bus politinė jėga, kurių ateityje
svarstoma duug naujų dalykų 
ir išklausyta visokie raportai.

P K. P

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi noriu išreikšti nuo 

širdžių padėkų visiems drau
gams ir rėmėjams, kurie knc 
nors prisidėjo prie parėminu 
mano kandidatūros į Cook 
County komisijonierius per 
primary, bai. 10 d. Pirmiau
siai tariu širdingą padek oi 
žodį visiems laikraščiams u'ž

mes galėsime tinkamui sunau
doti. Nepaisant pralaimėjimo, 
aš pasilieku gerame stovyje 
politikoje ir patarnausiu vi
siems, kiek galėsiu. Orgnni- 
zuokimės! Ateityje susilauksi
mo geresnių sėkmių.

Al. G. Kumskis

• Lapkričio mėnesį ištikus ne
laimei, teko išgulėt Berwyn 
ligoninėj iki gegužės mėn. Šiuo 
noriu išreikšti širdingą padė
ką Dievo Motinos Sopulingos 
draugijai už užuojautų ir na

kietijos ir Lenkijos, padėtis 
yra nepavydėtina. Tačiau, no 
žiūrint to ir aplinkybės, kad 
Lietuva savo plotu prilygsta 
maždaug Bohemijos plotui ir 
turi tik pustrečio milijono gy 
ventojų, Lietuvą yra kieta. 
Lietuva nesibijo. Jos kietu
mas ginče su Lenkija dėl Vil
niaus stebinto stebina. Tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ir iki 
šiolei dar vis nėra jokios sie
nos, bet tik demarkacijos li
nija, pažymėta šiaudu kuok-
šiais.

rėnis, kurios lankė ir ramino; 
gražią paramą. Toliau radijo, draugijai Nekalto Prasidėji- 
programų leidėjams: Peoplet mo, gerb. kun. Kezek, vikaru} 
Furniture Co., Margutis, Bu Šv. lx*onardo parapijos, kuris 
drikas ir Progress Furnture lankė, ramino ir nuolat apru- 
Co. Visiems klubams, draugi-j pino Šv. Sakramentais* Šv

įjoms ir organizacijoms uz m- Kazimiero seselėms: M. Geral-
vyko geg. 20 d., tačiau, ma-1 Pp. Mureikai yra patyrę šio idorsavimą mano kandidatūros dai ir M. Laurai; dr. Virgil 
tydamos reikalą remti seseris,! je biznio šakoje. Dar North ir paramų. Lietuvių Demokra-j R. Stephens ir Berwyn ligo- 

cesija lauke. Baltai įsirengu-' ^r‘n^° ,atstovef»: V. Gečienį, j Side gyvendami Petras ir An- tą Lygai Cook County, kurios ninės štabui, slaugėms; M. A- 
sios mergaitės barstė-gyvų gė- Vaičkauskienę, Navickienę, i tanas Mureikai laikė valgyk- i .nariai,' ypatingai valdybos na mbrazaitienei ir A. Vaicekaus
lių lapelius prieš nešamąjį Šv. 
Sakramentų. Pabaigoje viskas 
gražiai baigta su liturgiškomis 
apeigomis ir palaiminimu.

čia reikia pažymėti, kad šie 
40 valandų atlaidai mūsų pa
rapijoje šiais metais buvo sė
kmingiausi. Tąkių dar nesa
me turėję. Taip pat gausūs ir 
Dievo malonėmis. Būta daug 
kunigų per visas dienas, o 
paskutinę atlaidų dienų beveik 
visi Chicagos vargonininkai 
sutartinai ir žaviai giedojo 
mišparus, procesijoje ir litur
giškose apeigose. Per visas 
atlaidų dienas Šv. Juozapo pa
rapijos choras, vadovaujant 
varg. K. Gaubini, šauniai at
liko muz įkalę dalį.

Per atlaidus žmonės gausiai
Draugo išnešio-, pųgįoaudojo Dievo malonėmis

VAIKUČIŲ PIRMOJI 
KOMUNIJA

Norbutienę ir L. KaČ-kauskie- j 1^. Petrui Mureikai vedus bri- 
nę ir paskyrė auką. Taip pat dgeportietę Martinkaitę, kuri
išrinkta atstovės su auka į 
Tėvų Marijonij sidabrinio ju
biliejaus vakarienę, kuri įvW 
ko geg. 27 d. Atstovėmis iš
rinktos: P. Vaičkauskienė, V. 
Gečienė, (M. Paukštienė ir L. 
Račkauskienė.

Ant galo skyrius pareiškė

irgi prie tos biznio rūšies tiko 
Marąuette Parke Petras ir D 
na Mureikai sėkmingai vedė 
valgyklos biznį ant 69 ir Ma- 
plew<5od gatvių per kelis me
tus. Dabar nupirko didesnę ir 
erdvesnę valgyklų, kurioje ga

Naujoji valgykla vadinasi
širdingų užuojautų rašt. L. Ra- Martin’s Restaurant, 6236 Sa 
čkauskienei dėl jos mylimojo Western Avė. nors dar tebėra 
vyro mirties. , , senasis “Elvira“ vardas. , '

Sus-mas baigtas malda. | Linkim Mureikams pasisė
mėm.

PAS MUREIKUS NAUJOJ 
VIETOJ

lės geriau visiems patarnauti 
kimo naujoj vietoj. Alfa

Pranešimai

trų Noreikas įvyko iškilmin- 
! Prie Dievo Stalo pamaldžių Į gas atidarymas jų naujos val-

North Side. — A'LTASS sky 
Geg. 12 d. pas p. Oną ir Pe- pjaus susirinkimas įvyks gė

riai, labai daug laiko ir jėgų 
padėjo mano naudai. Visiems 
mano štabo nariams, booste- 
riams ir žaidėjams. Visiems, 
kurie davė skelbimus j mano 
programą ir kurie prisidėjo 
gėrimu ir valgiais. Visiems da 
rbininkams, kurie dirbo per 
mano parengimus bei vaka
rus. Visiems darbininkams, ku 
rie rinkimo dienoje dykai di
rbo. Visiems piliečiams, kurie 
atidavė savo balsą už mane.

Nors aš pralaimėjau, bet 
mes, lietuviai, demokratai, la
bai gražiai pasirodėme ir nu
stebinome politikierius, kad 
trumpu Įniki taip susiorgani
zavome ir šukelėm tokį dide
lį balsų skaičių, kuris pasku
tiniais raportais rodė virš

kienei už pasidarbavimų; Ri
mkų, Nazninskų, Vasiliauskų 
Vitkų ir Miliauskų šeimoms 
ir krikšto motinėlei; drauga
ms, draugėms, giminėms ir pa 
žįstamiems už šv. Mišių au
kas, dovanas ir užuojautos lai

škus. Stella Bružaitė,
1S.05 So. 49th Court,

Cicero, Illinois

ČEKAI APIE LIETUVĄ
PRAHA. — Vienas iš <K- 

dfesnių Prabos laikraščių “IJ 
dove Noviny” Lietuviai pra
tęsus nepuolimo sutartį su 
Sovietij Rusija, įdėjo strai
psnį apie Lietuvą, pavadintą 
“Kietoji Lietuva.“ Straipsny
je, tarp kitko, nurodoma, kad

gužės 28 d. parapijos svetai
nėj, 7:30 vai. Vakare. Sus-mas JT

žmonių eilės buvo skaitlingos. ffyklos, kuri randasi Marąne- svarbus, tat turi susirinkti ko
I Tai dėka gerbiamo mūsų kle- 
| bono kun. Pr. J. Vaitukaičio, 
kurs daug rūpinasi savo para- 
pijonų dvasišku gerbūviu. Dėl 
to ir daug kunigų jam atvyko 
į dvasinę pagalbų, kuriems

So. C'nicago. — Sekmadienį, 
geg, 20 dienų, Šv. Juozapo pa7 
rapijos bažnyčioje įvyko vai-1 mūsų klebonas niekada neat-
kelių Pirmoji Komunija. Gerb. 
kleb. kun. Pr. Vaitukaitis iš
kilminga: įvedė į bažnyčių 17 
vaikelių, kurie nekaltai įreng- 
i' ir su žvakė mis rankose su- 
'do į pirmąsias sėdynes. Šv. 

Mišias laikė pats klebonas, ir 
pasakė gražų. įspūdingų pa
mokslų. e

Tai buvo atmintinas mome-

NEMATYTAS BARGENAS
2 flatų' mūrinis namas, po 5 kny

burtus. Gražioj W<>il Side li'ctuvlij 
kolonijoj. Parslduos pigiai už cash. 
arba priims autoinobil) ur kokj blsnj 
į maišai*. " ; i

PIKTKIRWK'Z an.l CO.
2608 West 47ll» St. 

lafayette J083

Residence Phone
Englcw<XMl 5840

P. CONRAD
Bum’nnHs Phone 
Lnglcuood 5883

MODERN PHOTO
» STUDIO 

Jrengta
llnlIymMNl AvicsomLs
AUKŠTOS RUftIES 

PAVEIKSLAI
Nut raukiame tllcną or 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAOO

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 lkl 5 

Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos
vakarais 6 lkl 9 

Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublie »««<>

PAVASARIS
Laikas apsivalyti tr maliavotl. 

18 colių sieninė poplera... fT 
lr aukAėlau O C
30 colių sieninė poplera 
lr aukočiau. ■ -au
Sieninę popierų aplpiaustom Dykai 
» vaL 8PAR VARNISH Geros rū-
Sies ......................... » -f -f c$
galionas lai
4 vai. KNAMEL ...... OAn
kvorta Ov/C-

MAISYTO Geros r0Sies 
galionas ««g Q
Langams Seklus padarome sulig
užsakymų ......................... em —
lr aukAėlau G-

HEIFERMAN’S PAINT 
STORE

2547 VVest 63rd Street,
Td. HEMIock OOTO
Mes pristatome

ELEKTRIKINES LEDAUNĖS
• Sutaupo pinigus ant maisto. Nereikia lledo pirkti. 
Budriko krautuvė parduoda visas žinomas su 5 metų 
garanciją ledaunes. AVESTINOHOUšE, ’LKONARD, 
NOR9E, GTBSON, APEX. Kainos :

tte parko kolonijoj, ant did*-‘ niitetas ir draugijų valdybos, 
nes bus pranešta iš anksto, kas 
atsitiko su Janušausku, kad 
visi žinotų ir nebūtų abejonių. 

Suplaukė daugiau negu 100 Kurie turit paėmę knygutes, 
žmonių, daugiausia p. Marei- arba ženklelių, pardavinėti, a 
kų giminės, seni pažįstami bei rba balio tikietų, malonėkit

žiausios ir ilgiausios gatvės 
visoj Chiagoj, bfitent: VVest
ern Avė.

sisako su patarųavimu.

I dvasišką pagalbų pribuvo 
sekantieji kunigai: A/ Skr’p-' 
ka, H. J. Vaičūnas, Pr. Juš- 

J kevi/ius, A. Baltutis, P. Ka
ta Uskas, J. Paškauskas, V. Če- 
rnauskas, A. Linkus, Ig. Al
bavičius, S. Petrauskas, A 
Briška, A. yalanč.ius, J. S vi

litas. Visi džiaugėsi maloniais 
i i Tdžiais. O vaikučiams buvo

rskas, K. Bičkauskas, J. Ma

$99.00

čiulionis, M. I. C., J. šlikas, 
J. Martis, A. ^fartinkus, Br. 

momentalė valanda. Jie tai Vitkus. M. T. C., A.' Andriu 
atsimins visų savo gyvenimų, ftj,, m. I. C., ir J. (’užauskas. 
Dievo malonė juos stiprins ir Rikis
I" laimingi, jei gyvenime vi-
-inln savo širdyse laikys Die- 
va. ykdys šv. Jo valių ir pil- 
<l\ J<> įsakymus.

40 vai. atlaidai
h >g. 20, 21 ir 22 dd.

RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kalima dar žemo* Mldland’o 
nauji permnnentat dėl pavasario:

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fih- 
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - marcel - niAnicure - $1.00.
MIDLAND BARBER

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

TEL. LAFAYETTE 403B

Kas atsinefi S| pagarsini
mą (tsss prmienoiit tvave 
5Oe pikta,■ negu paprastai.

J

ir aukščiau. >

v

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI YPATAI YHA
MALONU TURATI GRAŽIUS 

IR DAILU S PLAUKUS
Ats naujaa naturallftk&s vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, pra- 
ftali'na plelskcnas. bet Lr atgauna 
plaukus, ftj nuudingą vaistą pasi
sekė Surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės ftio 
naOjo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis >1.00. 
A tai Aau kelte lai’Aku;

MRS. PAULINA RIMKUS
1531 8HIELD8 AVENUE 

Chicago Helghts, III.

Sv.

- k
Birželio 16 Dieną Ekskursija

k
Elektrikinės skalbyklos yra reikalingos kiekvienos 

šeimynas namuose.
Mokant tik $1.00 į savaitę, skalbykla pati per save 

išsimoka. MAYTAG, TkfOR, VVESTING HOUSE, 
APMX. , Pilnas pasirinkimas. Kainos poNEW YORK 

l '
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
ILE DE FRANCE’ 

Express 
Laivas

$49.00Brighton Park — šv. Pran
ciškaus Seserų Rėmėjų 2 sk. 
susknas įvyko gegužės 3 d., 
parapijos mokykloj. Sus-mų a- 
tidarė malda pirm. V. Gečie
nė. Narių susirinko skaitlin
gai. Be to, sus-mę įsirašė No- 
rbutienė, f>. Panrazienė, J. Va
balienė ir J. Pudžvelienė. 
Džiaugiamės, kad skyrius nuo
lat auga, kad sulaukia gerų 
veikėjų, pav. J. Pudžvelienė, 
seniau daug širdies buvo įdė* 
jus j skyrių, daug pasidarba- 

i vnp ‘r per kelia metus buvotraataiMtą — bOkltą oą-1 r
, buteli iundien — **r»»-1 skyriaus iždininkė. Taip pat

Juozapo parapijos bažnyčioje 
jvvko 40 valandų atlaidai, per 
kuriuos žmonių buvo pilna ba- 
žnM šv. Kazimiero seserų

VYRAI — ATYDA!
>tal '-a. apeeUIla pranMImaa. kuria 
bua idomua kiekvienom vyrui, kuria 
'••ateu.' ”vldur*ml|” Ir Jauėtą retka- 
fth>iruni.> tnni tikro »aJvlnanWo TONl- 
K O K i ■ '
.'lamu k u • dėl koklna nors prlątaa-
ttee at '<!' 11' '■ ' ___

Nusa-Tone
flealor n 
i tin prc«k ' 
lao*,' ' •' 
lt menkei" 
Irnl r»t>iktot

If&etorlŲ. I| Oydyto- 
Je dabar pardundama

ir ankščiau
PTaleanr* Informacljia teikiam Ir parAnndam f ai I vak oi tra. 

Padarome vtaoklna poplrrlua lr doknmrutua. Sinodam pinigo* J
L I B T II V A

INSURANCE,
NOTARY
PUBLIC HPffTGAfi^BAHKERS

REAL ESTATE
13 mrtu trt-lngal pamatuota* Mntl,.

81’SIpAJUNKITE IR REMKITE I.IETLVJ.

2608 W. 47tU STR.,

PERKAM
LIETUVIS 
T.US BONUS

Tel. LAFAYETTE 1083

Jos. F. Budrik Inc.
F

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boul. 4705

I
Nuolatinia'I Budriko radio programai:

NEDETJOMIS: WCFL, 970 k., nuo 1 iki 1.-30 popiet 
KETVERGAIS: WHFC, 1420 k., nuo 7:30 iki 8:30 
vai. vak.

H -----

J

CL7MAX, Stoninės popieros valy-

......3 25c
REA Craft Spar Varnlftas. Galio-

.............  *1.59
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip Ir maliava, 
dtiflsta v lllengvo, kaip gloss arba 
enamel — kvorta............

Baltas £name1i*a, Iftdžlflsta J 4 va
landas, kvorta ................

YANAS H ARD W ARE & 
PAINT COMPANY

3747 WB8T OSrd STREET 
Tel. Prospect 1307


