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NETIESA, KAD ŠVENTA
SIS TĖVAS SIRGTO

Sąjungos 13-os komitetui nę-. ETIOPUOS VYRIAUSYBĖ]“
pavyko grąžinti taiką Etiopi- i *>hau uh«i umim N6, 
joje ir posėdis uždarytas. Tas;
Įvyko dėl didelių nesusiprati-! 
imi tarp Prancūzijos ir An- : 
glijos ir dėl Mussolinio nugi-Į

SUSILAUKĖ KRIZIO

statymo, kad T. Sąjunga ne-!^a^au 
sikištu i Italijos žygius 1
pijoje.

B-omoje paskelbta, kad

VATIKANAS, bal. 16. — 
Užsieniu spaudoje paduota 
žinių, kad Šventasis Tėvas 
Popiežius Pijus XI sergąs, 
jei asmeniškai nedalyvavęs 
Prisikėlimo dieną bažnytinėse 

Šv. Petro baziliko-

i Čia pažymima, kad tos ži
nios apie Popiežiaus sirgimą 

17. lyra neteisingos. Nurodoma, i

GELE?INKEV>O STOTIS ETIOPUOS SOSTINĖJE — ADDIS ABABA

ADDIS’ ABABA, bal.
Etiopijos vyriausybė pa-I l<ad Didįjį Šeštadieni Popie-

susilaukė didelio kri- žius priėmė audieneijon apie i - . v ... . .
i zio įvairiu etionu o-rupiu va'4,000 maldininku iš Įvairiu . Ltalai pia^,sa’ ,kad J’<“ aitmuausiiomis dienomis paims Etiopijos sostinę — Addis Ababa. Ar tas įvyks ar ne, vis 
^'O- Z;10/ P ai,lll etiopų ,„rupių va din,,-, ™ni<Pg’ aisku> kad KtwP1J°s vyriausybė gyvena rimtą krizi. Dedamos paskutinės pastaugė,/, kad apgynus šalies nepriklausomy-

idai ir ministeriai šiandien salių. O \ elykų dieną, popiet ( bę. T. Sąjunga neduoda jokios pagynos. ' (Acme Photo )
j turėjo posėdi imperatoriaus aplankė Katalikų Spaudos pa —....... .. ........................... ----------------

pas- saulinės parodos rumus. Pir-linges italų pajėgos sekiniu- bumuose. laitaisii, kokių pas ...
• v • • itu •• u* kllfUilll T) T1 OTŲ OTULI UTlfl^ l\Rfl IILcKLlOllĮ tcllp JJclt HlldlOIl'Ol j()llgai žygiuoja Etiopijos susti- Kllunių ptu menių muis, mu _ t i j •>

' is sostine nuo italu, priėmė apie vieną tūkstantinės -— Addis Ababa, link irI ajisaugoju 
turima vilties ją paimti. Ta- Imperatorius Baile Selassie 
da Italija pati padiktuos Et-į sosto Įpėdiniu yra įniro 
iopi.jos vyriausybei taikos są-i fronte — vadovauja savo ka- 
lygas. O tos sąlygos tikrai ria u,to jai n si. Prie kiekvienos
b,us skaudžios — busi sugriau' pr,0g-0S atakuojamos italų ko
tą Etiopijos nepriklausomybė Runinos, kurios veržias prie
ik visa šalis pakeista, italų ko kvb.
1 on į.l a.

13-os komitetas, šiandien kr
eipės pas MussMini, kad, .jis 
sutiktri paskelbti paliaubas 
Etiopijoje. Negavus iš Bo
tuos jokio atsakymo, komite
tas uždarė savo posėdį.

Čia pranešta, kad italai ne į 
greit galės pasiekti Addis ; 

ia,' kadangi vienatimis iš :
Dessye vieškelis vietomis iš- ‘ 
ardytas;,, tiltai sugriauti. Ki
tais, takais, italams yra dide
li sunkumai eiti pirmyn, jie 

Rytoj komiteto nariai, susi- negali su savimi turėti jokių Į
rinks konfereneijon, kad pa- sunkvežimių ir kitų karo ma- 
sitarius, kas toliau turi būt ši-nų. 
daroma. O pirmadienį įvyks Addįs Ababa 
T. Sąjungos tarybos pilnaties 
susirinkimas.

Dana' kas numato, kad T.___________ __
gaus' neatkeliamą ANGLIK0NAI PRIIMTI KASąjunga, 

smūgį. Pasirodo, kad ši poli-; 
tinė įstaiga nėra daugiau tai-, 
kos saugotoja, ir vykdytoja., 
Ji negali apginti mažesnių 

. valstyJįių nuo didesnių val
stybių užpuolimų. Neapgina 
nė Etiopijos nuo Italijos u.ž- 
1 uolini:).

Tokiu būdu T. Sąjunga ne 
gali toliau gyvuoti ir turi 
griūti. O visos mažesniosios 
valstybės bus priverstos vie
nytis į politines grupes, kad 
bendromis pajėgomis apsigy
nus nuo didesniųjų valstybių 
užpuolimų.

ANGLIJA PASIUNTĖ DAU
GIAU KARO LAIVŲ

LONDONAS, bal. 17. — 
Susidurdama s,u uepavykimaiss 
Ženevoje Anglijos vyriausybė 
ir vėl daugiau karo laivų pa
siuntė Viduržemio jūron.

Nors Anglija tikisi,
bus išvengta susikirtimo
Italiją, bet 
priemonių.

padangėmis 
kasdien skraido italų karo 
lėktuvai, bet nesvaido bombų.

TALIKŲ BAŽNYČION

maldininkų.
Tad turi būti aišku, kad tos 

žinios apie Popiežiaus sirgi
mą yra stačiai pramanytos. 
Nesuprantama, kokiais sume
timais tas daroma.

ST. MARY OF THE LAKE 
SEMINARIJOJE KUNIGU 

ŠVENTINIMAI

VYSKUPAS SMERKIA 
KOMUNISTUS AGI

TATORIUS
arkivyskupijos | NEW YORK, bai. 17.

NEDAUG BAŽNYČIŲ ATI
DARYTA MEKSIKOJE

3$ RADIKALAI IR VĖL 
VYKDO TERORĄ

MADRIDE VYKDOMAS GENEI?ALIS 
DARBININKŲ STREIKAS

MADRIDAS, bal. 17. — kuri yra drauginga radika-

Cbicagos
St. Mary of the Lake semi- Ryšium su įvykusiu čia Ka- 

baž.uyčioje šiandien talikų Švietimo nae.ionalės są-
kunigų šventinimai, jungos, suvažiavimu ^lanehesH Radikalai - socialistai ir lams ir tik paviršutiniai “mat 

Jo Ernui. Kardinolas Muncie I terio, N. 11., vyskupas J. B. komunistai, nepasitenkina sa- šina” ją siautimą.

A akar buvo laidojamas ei-

nari.jos
vyksta

Į lein šiandien ten 54 auklėti- Peterson per pamokslą ŠA v„ kruvinojo teroro ątnauji- 
. niams -suteiks "Kunigystės sa- PatįKko -bažnyčioje .aštriai
! kramentą. Tarp .jų yra trys 
' jauni lietuviai: kun. J. J. 

neseniai P& ; Juška, kun'. A. J. Kiškūnas ir
M EX1CO CITY, bal. 17.

Pasaulinė spau 
davė žinių, kad Meksikoj ati- Į kuT1. s. L. Valuckis.

niiiiu prieš, dešiniuosiijs (dau 
smerkė radikalus agitatorius, / giausia ]<atalikus, kuriuos va 
kurie visur skverbiasi ir tarp dina “fašistais”
katalikiško jaunimo, kad 
atitraukus nuo Dievo.

daroma tūkstančiai bažnyčių.
Į Tas yra prasimanymas,
I daugi tik keliose 

meletas bažnyčių atidaryta

LONDONAS, bal. 17. — 
Movint Olivet vienuolyno ne-

vilinės sargybos leitenantas 
Reyes, kurs užmuštas malši
nant radikalų sukeltas riau
šes po, bombos suspiogiino. 
Ispanai dešinieji dalyvavo lai

bet dar
Ji paskelbė čia generalį darbi- 

, ninku streiką, kad tuo būdu 
.jaunimą, parodžius savo. įsigalėjimą.Rytoj gi, sekmadienį, Spr- Vyskupas ragino , dotuvėse. Socialistai ir koinu-

valstyhėse’l in^fielde, Tik, Jo Eksc. vys-, ypač mokslus einantį jauni- Streikas* paskelbtas vienai' nisfai su ginklais puolė laido- 
J. A. Griffin įšventins i m4, kad jis saugotusi tų rau- parai. Bet, matyt, ilgiau bus tuvių procesiją. Kilo riaušės.;Kūpąs

'kunigais 6 auklėtinius, tarp Į donTib agitatorių, kurie yra vykdomas. 4 asmenys nužudyta ir apieagitatorių, kurie yra vykdomas.
Is devynių valstybių gauta . . . Maskvos samdomi ir Mas!

tikru žinių apie bažnyčių p^ų yra trys lietuviai: kun., T1)lrodvtn • vprbi ,nT.a„..pb . r . v , 
stovi. Tabasco ir Oaxaca vai-; c- Toliušis, kun. C. A . An-^.^ krik
Sitvbėse nepasikeitė stovis — druskevicius ir kun. 
neatidaryta nė viena bažnv- į p>'s- 
čia. Visoj Tabasco valstybėj Į 

' nėra nė vieno kunigo.
Vera Cruz valstybėje ir gi

didelė anglikonų bendr.uome- ir- toliau pasilieka uždarytos 
nė (kongregacija) pagaliau visos bažnyčios. Šios valsty- 
visa priimta Katalikų Bažny- bė
čion. gyventi g,

Prieš porą metų vienas na- Katalikai kreipės į centro vy
tys priimtas Katalikų Bažny- riausybę ir pas

Klum tnigą. propagandą, prieš 
čionybę ir pati Dievą.

ks

' GRĄSINO PAGROBTI KA
RALIAUS VAIKUS

I KIPRAS PETRAUSKAS I 
PIETŲ AMERIKĄ

BRIUSELIS, Belgija, bal.
, , .17. — Suimtas buvęs kalinysės trijų vy7skupijii vyskupai* Nicholas Elsen, 31 m. amz.,vvena gretimose valstvhese. , v. . ...

gubernatorių
čion ir neužilgo visa bendruo bažnyčių atidarymo reikale, 
menė reiškė noro susipažinti Bet negavo atsakymo, 
s,u katalikybe. Cbiapas valstybėje taip pat

ir-------- visos bažnyčios uždarytos
AD0PTU0T1 vysi <upai gyvena kitur.

Campeche valstybėje patys 
———— katalikai, atsidarė keletą baž-

R0MA, bal. 17. — Etiopi- nyeių. Bet jose nėra panial- 
oje vedamas! karas ten šukė- dų, nes nėra kunigų.

UŽDRAUDĖ
ETIOPŲ VAIKUS

kurs rašė karaliui Leopoldui 
laiškus, reikalaudamas 2 : mi
lijonų frankų išmokėjimo. Pr
iešingai gi grasino pagrobti 
visus tris karaliaus vaikus 
našlaičius.

PRIPAŽINO 440 MILIJONŲ 
DOL. KELIAMS ------

‘ zono atidarvmo — rūgs. 1 d.
AVASHTNGTON, bal. 17. _ Iki šiol , 'atl‘o sezonas baig

Kongreso žemesnieji rūmai davosi bįrželio 1 d. Šiemet jis 
iki birželio 15 d. 

sekmadie- vieškelių išvedimui. Bilius pa , darbas teatre prasi-

Kai kuriose miesto dalyse .100 sužeista.
Po. šio įvykio radikalų val- 

———————— , domas parlamentas pripažino
.MADRIDAS, bal. 17. — vyriausybei garbės atestatą, 

Socialistai ir komunistai at- nes policija per riaušes dir- 
naujina terorą čia ir kituose bo radikalų pusėje prieš de- 
Ispar.'ijos miestuose, o parla- šiniuosius, Pats premjeras A- 
mentas reiškia pasitikėjimo zana nuvyko parlamentai! ir 
premjero Azaųo .vyriausybe, kaltino dešiniuosius.KAUNAS. — Valstybės te

atro operos solistai; Vincė Jo __________
nuškaitė-Zauidenė, Nauragis, ANGLAI SIŪLO MAINYTIS 
Oleka, ir Mažeika • priešakyje ARKLIAIS
su Kipru Petrausku balan- ______
džio 26 d. išvyksta gastrolių
i Pietų Amerika, Argentiną,t ' ‘ • cimiei Lasu, kilu viena angių Konineto pirmininkas n. n.kur gastrnhuos Kulnu operos sif||o Lietavai pi].ktj n- M<jConni<.i; M
teatre. 301),OOP- lt.

Visi šie žinomi musą teat-
ro artistai nuo išvykimo ,lie- |;rtil|a pil.ktj jal.,)0
uos gauna atostogas ir jomis

PRIEA10NĖ MOKESČ ’’ 
MAŽINIMUI

KAUNAS. — Klaipėdos sp “Cbicago City 
auda rašo, kad viena anglų komiteto

galės naudotis iki teatro se-

lė daug etiopų našlaičiui. Ge- C|hihuabua valstybėje ir gŲ
raširdžiai italai kreipėsi yy- 1 bažnyčios uždarytos. Juarez, piipažjno . ĄU d'°M pratęstas
riausybėn, kad būtų leista; miesto katalikai

eavalerijos tipo mokesčių sumažinimui .mieste 
a pati firma mainais ; yra tik viena priemonė. Bū

tent, pakeisti miesto valdžios 
formą — panaikinti majoro 
ofisą ir skirti miesto mana- 
džerį. Kaip bematai sumažėtų 
išlaidos ir būtų mažesni mo- 

i keščiai, kadangi išnyktų dy
kaduonių politikierių pulkai.'

arkliui už 600,000 lt. Kaip ži
nia, angliški kavalerijos tipo 
arkliai yra gana brangūs ir 
aukštos kokybės. Anglu veis
lės arklių Lietuvoje yra ne- 
perdaugiausia.

kad
su

imasi saugumo

siustas senatam Į dės pora savaičių anksčiau — 
; rugsėjo 1 d., bet teatro sezo- 
' n-o atidarymas įvyks tik rug
sėjo 15 d. .

jiems adoptuoti kai kuriuos niais lanko bažnyčią Ei Paso, 
našlaičius. Vyriausybė už- Texas (J. Valstybėse), 
draudė. Tik vienoj. Guerrero valstv,

------------ ------ ; bėję atidaryta daugiau baž- Į
’ nyeių ir kunigų skaičius pa- : 
didintas nuo 13 iki 44:.

Į Iš kitų valstybių neturima 
■ jokių tikresnių žinių.

ANGLIJA PRITARIA 
TURKIJAI

UŽVILKTI MOKESČIAI 
NEGALI BŪT MOKAMI 

DALIMIS

Illinois valstybės vyriau
sias! teismas nusprendė, kad

VENECIJA, Italija, bal.] Anglijos vyriausybė pritaria j- legisiatūros išleistas įstaty-
17. — Potvynis ištiko šį gar Turkijai, kuri reikalauja pa-: BELGRADAS, bal. 17. — mas, kuriuo leidžiama m-okėti
sų perkasais .(kanalais) mie- taisyt? Lausannos sutartį i Serbų valstiečiai netoli čia‘dalimis užvilktus mokesčius
stą. Pakilęs jūroje variduo• taip, kad būtų galima atgink-' puolė pilį ir' nužudė devy-jiki 1932 metų imtinai, yra

I LONDONAS, bal. 17.

staiga užliejo visas gatves. luoti Dardanelius. nius serbus. priešingas konstitucijai.

20 NUŽUDYTA PER RIAU
ŠES LVOVE

ARKLIŲ EKSPORTAS
ŽAGARE. — Kovo mėn. 

laibai pagyvėjo arklių ekspor
tas į Latviją. Latvių ūkinin
kai už arklius moka per kli
ringą. Per vieną savaite vien

---- ------- per Žagarės muitinę išvesta
VARŠUVA, bal. 17. — Pa- apie.50 arklių.

pildomomis žiniomis iš Lvo- Nors latvių muitinės už ar- 
vo, tenai per riaušes policija klius ima nuo galvos po 60 
nužudė 20 asmenų, kai ašari- litų muito, bet arklių kainos 
nes bombos nieko negelbėjo, kyla.

PAŠALINTAS TEISĖJAS
VASHTNGTON,' bal. 17. 

— Iš teisėjo vietos “impeacb 
mento” keliu senatas pašali
no federalinį teisėją IT. L. 
Ritter iš Floridos. '

=CbRAS“"
CBICAGO SRITIS. - Šian

dien debesuota; popiet kiek 
šilčiau.
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poniją. Jei, kaip spėliojama, tarp italų, vo
kiečių. ir japonų yra slapta sutartis, pasau
lis nieko gero nesusilauks. Karo pavojai yra 
dideli. . *

Sunku tikėtis, kad Italija, užkariavusi 
Etijopiją, iš kurios nedidelę medžiaginę nau
dą t. turės, tuo pasitenkintų. Ji ir kitų pro
gų ieškos, kad savo militarines jėgas išmė
ginti. Kažin ar ir Hitleris pasitenkins Pa- 
reinio militariz.vinių? Greičiausia ir jis ką 
nors turi “savo rankovėj”. Japonija tik lau
kia, kad kas “triubelį” pradėtų. Dėl to po
litikai ir nepolitikai šiandien klausia viens 
kito — kas bus toliau?

DIENOS KLAUSIMAI

SEPTYNI NAUJI KUNIGAI

šiandien Mundelein seminarijoj įvyksta 
reikšminga iškilmė. Jo Ein. kardinolas Mun
delein išv. ntina 54 naujus, tą seminariją bai
gusius, kunigus. Tai rekordas! Šioj diecezi
joj dar pirmą kartą tiek daug kunigų įšven- ; 
tino vienais metais ir vienu kartu.

Šių “naujokų” kunigų tarpe yra trys 
lietuviai: J. Juška, A. Kiškūnas ir S. Va- 
luckis: Šie trys darbuosis Chieagos arkidię- i 
cezijoj, lietuvių tarpe. Su jais drauge Mun
delein seminariją baigė kun. K. Toliušis, ku- . 
ris bus įšventintas rytoj Springfield, III. Jis 
darbuosis Springfieldo vyskupijoj, kaip ir 
kun. Klumbys, C. Y. Andriuškevičius, kurie 
drauge su juo rytoj Įšventinami.

Apie septintąjį lietuvį kunigą mūsų skai
tytojai jau gerai žino. Tai kun. Pijus Mačiu
liams, kuris priklauso.Dievo Žodžio kongrega ' 
c i jai ir yra pasiruošęs tolimų kraštų misi- t 
joms.

Vadinas, Chieagos ir apylinkių lietuviai .' 
šiemet susilaukė net septynių tautiečių ku- ; 
nigų. Tai irgi rekordas. Tuo tenka nuošir- . 
džiai džiaugtis, m,s tai parodo, kad mūsų 
jaunimo pašaukimų skaičius į dvasinį luomą , 
didėja. Susilaukus daugiau kunigų, lietuvių 
dvasiniai reikalai bus geriau aprūpinti įr be- į 
ndrai visas katalikiškas veikimas gyviau eis. ‘

Visiems jauniems kunigams linkime vi- -i 
są savo amžių gyventi ta dvasia, kokia .jie i 
šiandien gyvena ir pasilikti ištikimais savo ' 
pašaukimui iki kol Aukščiausias juos laikys i 
ant. šios žemės.. Taip pat visuomet turėtų 
atminti, kad jie yra. lietuvių vaikai ir lietu
vių tarpan skirti dirbti, dėl to jiems ir lin
kime pasilikti ištikimais ir savo tautai, kel
ti jos vardą ir garbę.

Ar anksčiau ar vėliau, jauniesiems kuni
gams teks užimti mūsų parapijose senesnių
jų vietas. Ant jų pečių kris tų parapijų iš
laikymo atsakomybė ne tik dvasiniu, bet ir 
tautiniu atžvilgiu. Lietuviai ateiviai daug 
sunkaus darbo ir pinigų įdėjo parapijų su
organizavimui, bažnyčią ir mokyklų pasta
tymui. Jie tai darė ne tiek savo naudai, kiek j 
savo vaikų religinei ir tautinei ateičiai už
tikrinti; Tad, natūralu, kad lietuvių visuo1- 
menė džiaugiasi susilaukusi naujų dvasios 
vadų, kurie ją ves Kristaus ir lietuvybės 
keliais. Daug kas šiandien pasako, kad mū
sų jaunimas bus ir lietuviškųjų parapijų ir 
bendrai lietuvybės graboriais. Jaunieji lie
tuviai kunigai turėtų nusistatyti taip dirb
ti, kad išgelbėti mūsų jaunimą nuo “lietu
vybės graborių” vardo. Tai daugiausia nuo 
jų pareis. Iš to aišku, kaip didelę atsako
mybė krinta ant jaunųjų kunigų pečių. Ir 
mes pasitikime, kad visuomenė nebus jais 
užvilta.

KAS BUS TOLIAU?

Sakoma, kad po kelių dienų Italijos ka
riuomenė užims ir Etijopijos sostinę — Addis 
Ababą. Tuo būdu, 'žinoma, visa Etijopija jau 
bus italų rankose.

Pastaromis dienomis Tautų Sąjungą dė
jo pastangas, kad priversti Italiją užbaigti 
karą ir pradėti taikos derybas. Mussoiini 
aiškiai ir griežtai atsakė, kad pirma atsieks 
savo tikslo, užkariaus etijopiečius ir tik tuo
met taikysis. Tautų Sąjungos pagalba nebū
sianti. reikalinga. Tik “post factum” pa
darysiąs Sąjungai pranešimą.

Italija neklausė' Tautų Sąjungos karą 
pradedama, neklausys jos ir ateityje. Tuo 
būdu Tautų Sąjungos autoritetas visai su
smuko. Ji pasirodė esanti visai bejėgė. Tai 
drąsina ne tik Mussoiini, bet Hitlerį ir Ja

SVARBAUS ĮVYKIO BELAUKIANT

Rytoj, 2 vai., Šv. Jurgio parap. salėj, 
Chicagoj, įvyksta Lietuvių R. K. Susivieny- 
mo Amerikoj susirinkimas.

Dėl ko apie tai rašome?
Dėl to, kad šios organizacijos Chieagos 

apskrities susirinkimai yra labai svarbūs. 
Svarbūs dėl to, k., d juose svarstomi labai 
aktualūs klausimai: LRK.3A vajus ir Auksi
nio Jubilisjaus Seimas, kuris bus, Chięagoj, 
birždio 29 d.

LRKSA yra gausinga ir svarbi mūsų or
ganizacija. Visų susipratusių lietuvių parei
gu yra būti jos nariais. Tėvai, kuriems tik 
rūpi vaikų tautinė ateitis, būtinai turi pri
rašyti juos prie LRKSA, kurio kuopos vei
kia visose mūsų parapijose. Ligšiol cliica- 
giečiai tuo žvilgsniu gerokai buvo apsileidę.

Chicagiečiams yra nemaža garbė, kad 
LRKSA pas juos minės 50 metų savo gyva
vimo sukaktuves. Dėl to reikia, kad tos or
ganizacijos jubiliejinį seimą jie surengtų ti
krai iškilmingą ii- tinkamai priimtų iš visų 
Amerikos kraštų suvažiavusius LRKSA kuo
pti atstovus ir svečius. Kadangi ta organi
zacija, išgyvenusi 50 metų, daug nusipelnė 
ir Lietuvai ir bendrai Amerikos lietuvių vi
suomenei, dėl to jos jubiliejiniu seimu turi 
domėtis ne vien nariai, bet. visi geros valios 
lietuviai? Mes pasitikime, kad taip ir bus.

Žinodami, kad Lietuvių R. K. Susivie- 
įijmo Amerikoj Chieagos apskritys rengiasi 
prie labai reikšmingo įvykio, padėkime jam.

LENKAI VISUR LIETUVIAMS TRUKDO

Lietuvos dienraštis “Rytas” rašo, kad 
lenkai deda visas pastangas, sukliudyti Lie
tuvos tautinio skyriaus pasaulinėje katalikų 
spaudos parodoje rengimą. Trys įtakingi Ro
mos lenkai intriguoja prieš dokumentaciją iš 
Vilniaus krašto lietuvių, spaudos. Jų demar- 
šai buvo privedę prie laikinio techniškų įren
gimo darbų . sustabdymo. Tikimasi, kad jų 
intrigos nepasieks tikslo1.

Kaip teko patirti, minimos parodos Va
tikano komitetas buvo kreipęsis į mūsų ko
miteto atstovus Romoj klausinėdamas dėl 
Lietuvos žemėlapio, eksponatų ir dijagramų, 
liečiančių Vilniaus kraštą. Komitetas reika
lavo net visai nuimti žemėlapi.

Paaiškėjo, kad visa tai padaryta atsa
kingų lenkų diplomatų ir žymių veikėjų in
trigų ir demaršų dėka. Vienas iš jų, užimąs- 
žymią, vietą, net nesidrovėjo pro uždaras du
ris įžūliai įsibrauti į lietuvių skyrių.

, Teisingumas ir tautinė lietuvių savigar
ba reikalauja, kad į šį klausimą būtų pažiū
rėta rimtai, ir nešališkai, o ne pro lenkų šo
vinistinės propagandos ir nešvarių intrigų 
akinius. Kaip girdėti ir Vatikano sluogsniai 
pradeda įsitikinti lunkų blogą valia. Lietu
vos katalikai ir visi sąmoningi lietuviai vie
ningai ir energingai .protestuoja prieš visus 
tuos negarbingus lenkų žygius, kurių tikslas 
vra lietuvius pažeminti ir kurie giliai pažei
džia lietuvių tautinius- jausmus.

Mūsų tai parodai ruošti tautinio komi
teto atstovams Romoj, kurie energingai gina 
lietuviškumo ir teisingumo reikalus, visi lie
tuviai karštai pritaria ir prašo, reikalauja
šitą liniją išlaikyti iki galo.

* * *
«

Nors, kaip spauda praneša, Popiežius 
Pijus XI nesveikauja (jis netrukus jau su
lauks 80 metų amžiaus), tačiau .nesustoja rū
pinusis žmonijos gerove. Ypač. jam rūpi pa
saulio taika. . Prieš keletą dienų Popiežius 
kreipėsi į Prancūzijos vyriausybę, prašyda
mas, kad ji darytų žygius ir tarpininkautų 
užbaigti karą Etijopijoj.

Šventasis Tėvas yra. tikras taikos apaš
talas. Jei pasaulio valstybių valdovai jo 
klausytų, nebūtų jokių karo pavojų, visur 
taika, materialinė ir dvasinė gerovė vieš
patautų. ' .

KUN. J. JUŠKA, kurio pri
micijos įvyks Gimimo Pa - 
lės Švč. parapijos bažnyčioj 
Kuandžio 19 dieną.

KiPRį) PEl KAUSKO 
25 M, SCENOS 

DARBO
Be didesnių garsinimų, la

bai tyliai ir kukliai šiomis die
nomis savo scenos darbo 25 
metų sukaktuves paminėjo 
Kipras Petrauskas.

Menininkai —- tai didelis 
daibo kelias, kuriuo eidama

metų sukaktuves, sėkmingai i 
dainuoja mūsų teatre.

Jo spektakliai publikos la
bai mėgiami. Kipras Lietuvos 
ir lietuviškos dainos vardų 
gražiai atstovauja ne tik mū
sų teatre, bet ir plačiuose už
sieniuose. Paryžius - Roma - 
Stokholmas - Praba — tai Ki
pro Petrausko dainomis nu
žymėtas kelias. Ir užsieniuose, 
jo pasisekimas nemažesnis, 
kaip gimtajame krašte.

Mūsų visuomenė, dėkodama 
Kiprui, jų 25 metų scenos dar- i 
bo sukaktį ruošiasi iškilmių- ' 
gal pažymėti ateinantį rude
nį. O dabar, kovo 27 d., .jos 
atstovai klausysis Kipro Pet
rausko spektaklio jo pirmojo 
debiuto operoje “Romeo u 
Julija”.

Šia proga, pažymėtina, kad 
Kipras Petrauskas balandžio 
niėn. viduryje, drauge su Vi
nce Jonuškaite - Zauniene,; 
Petru Ohka, Juozu Mažeika 
ir Juozu Nauragiu, išvyksta 
ilgoms gastrolėms į Pietų A- 
meriką. Jie ten išbus visą va
sąrą ir grįš tik rugsėjo mėn. I 
pradžioje. Suprantama, kad 
Pietą Amerikoje gyvenantieji! 
mūsų išeiviai minimų operos! 
artistų nepaprastai laukia.

i , , _ i Galimas dalykas, kad jie darKipras pasiekė stambių laime- | “ ’ d
jimų ii atsistojo1 mūsų operos '
dainininkų priešakyje.

Kurias Petrauskas — dzū-

KUN. S. VALUCKIS, kurio primicijos įvyks Dievo
i Apvaizdos parapijos bažnyčioj balandžio (19 dienų.
!......................... ......................... ............. ........................... ..........u ........

užsuks ii į Jungtines Amen-• rOpįečiai ir turtingesnieji ki-Įrim apie 20 mūsų globai pa
lios Valstybes, kurių spauda ’ nįeęjaį pradedą kraustytis, vestų ; vaikučiu.,Įšokęs ,gyyąs 
jau rašo apie r - • r , c L < . užalimas Lietu-J’ I
vos operos artistų gastroles I

kas, kuklaus vargonininko su- | lietuvių kolonijose, 
nūs. Pačioje jaunystėje pajų- i 
tęs savo meninius patraųki- 
niuą, jis mokosi muzikos ir 
padeda savo tėvui, kurį laiką 
— ir vyresniajam broliui, šia- ! 
ndien garsiaiiL kompozitoriui j 
Mikui Petrauskui.

LĖKTUVAS ĮKRITO I DAR
ŽINĘ IU SODELĖ

-i-i

Tačiau visa tai tai tik

Mums nėra galimybės, nes tu- parašysiu apie nuotykius.

Kaune šiomis dienomis Įvy 
ko oro puolimų pratimai. Po i

•as Petrauskas patenka į. i 
Petrapiliu konservatoriją. 1911'

savanoriški jaunuolio bandy- jų buvo karo aviacijoe nak- 
mai, iš kurių niekas nieko y-j-tiniai - skraidymai. Treniruo- 
patingesnio nelaukė. Pagaliau, j tėslėktuvu “Anbo VI” skrai

dęs pilotas kpt. Mintautas ir 
žvalgas ltn. Krasnickas ties

m. įvyksta Petrapilio konser-' žagariškiais tūpdami užkliu- 
vatorijos mokii'rių spektaklis,' J e medžio' viršūnę ir pataikė 
kuriame statomą opera “Ro- į Mankausko daržinę,- esančią 
meo ir J ulija ”. jKipras daly- prįe paį aerodroiiio. Joje bu- 
vauja šiame spektaklyje. Sa-'vgs šienas tuojau užsidegė, 
vo balsu ir vaidyba jis atkrei-’ į et lakūnai ištiko sveiki, tik 
pia teatro vadovybės dėmesį, ltn. Krasnickas truputį buvo 
Jis siunčiamas debiutui į Ma- pritrenktas!. Nelaimė įvyko dėt
skvos teatrą. Po dviejų bau- to, kad nutupiant neteisingai 
dyrnų, mūsų Kiprui buvo pa- rodė aukštį altimetraš (auli
reikšta, kad jis dar turi kal’gčio matuotojas), 
kurių trūkumų, bet jo širdis' sudegė, 
ir jausmas jį nuves geru ke
liui Neapsirikta! Netrukus Ki-' 
pias Petrauskas pasirašė su
tarti ir tapo garsiojo Petro 
grado Marijos teatro artistas.!

Rusijos teatruose Kipras 
Petrauskas dainavo ligi Did-

ŠIURPULINGOS ŽINIOS IŠ 
KINIJOS

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į neturėtų siu kuo suktinio šok
ti. Poperos taip pat yra įro-

Tęsiu, tavorščiai, toliau sū dymas, kad į tuos namus ga
vo šneką apie purvus Čikagoj. Į ziet-a pareina arba kad gas- 

Imkime iniestavus, kaunti-! Padyne eina į bučernę maisto
nius, šteitavus, visuomeniškų 
naudų iždus. Ir ten yra pur
vo. Kol to purvo dar būna 
nedaug, viskas okei. Ale kai 
susidaro didelės krūvos, tada 
tie, kurie to purvo priperėjo,

parsinešti. Po vakarienės ga- 
spadynė suplovus dišes sude
da visas, liekanas. į tą patį 
iš bučernės parsineštą maišą, 
išeina ant bėk porčių ir tris 
syk apsukus apie savo gal
vą, kad -švystelia maišą i jė-kavoj as. (Kiti net puola į

mares, plaukia Musolinio ka-tai kaulai ir kenai atsidu 
Lėktuvas ; ralystgn? ig ten į restauranči-'i ria ant kaimyno prapertės, o 

;kų žemę. Pajutę, kad juos
vejasi, vėl puolą į mares ir 
bėga pas monkes — Aprikon, 
ale turkai sulaiko ir pasibai-

maišas nukrinta ant savo bėk 
jardo. Kėnams sutarškėjus, 
apylinkės šunys, katės žino 
ką tai reiškia. Ko tie ketur-

gia kelionė.) Ieškoma visi pa-Į koiai nevalioja, subaigia išė- 
šaliai. Suradus visi net atsi- jnsios tuneliais žiurkės.

, žiojo karo. Dažnai jis atvyk- tis Perkumas praneša, kad

---------- I dūsta. Na, dabar tik jau jam
Iš Kinijos, lietuvis saiezie- bus gudbai! Prasideda ilgos

davo Lietuvon ir čia suruoš
davo visą eilę spektaklių. 
1920 'metų rudenį 'Kipras grį
žo į Lietuvą. Grįžęs tuojau

ceremonijos ant mūsų ekspen- 
sų. Ale varnai varnams, kaip 
žinote, į akį nedziobina. Žiū
rėk, dar tiė purvai neišdžin- 
vę, o jau tie, kurie jo pridif-

kaip visų misijonierių gyveni
mas Kinijoj, taip ir mano 
stovis ant plauko, reikia vi
sada būti pasiruošus viskam.

stoją savanoriu į mūsų karino ■ Štai šiandien (vasario 13 d.) Jjo, vėl statosi dideliais'ir tai
ga vom .žinią, kad nelauktieji į kosi i kokį iždą. Ir taip to- 
svečiai komunistai pagrobę ' liau, ir taip toliau.

menę ir drauge su kompozi
torium Stasiu Šimkum lankė
kariuomenės dalis, muzika ir (keletą vienuolių seselių K vei 
dainomis keldami kareivių ū- Čiau provincijoj ir pridarę 
pą. daug žalos paties vyskupo

1920 ni. lietuvių dailės drau-/bažnyčiai, persikraustė i mū-
gijoje kyla mintis kurti vai įsų Yunnan provinciją ir jau mą nupentuojame, ypač iš

Čia ištlumočijau tik pačius 
didžiausius purvus. O tų ma
žesnių purvų, purvelių — ne
galėtai nei ant sluonio skū- 
rps surašyti. Visi mes tiek 
apsipratę su tais purvais pur 
vėliais, kad, rodos, geriau nei 
negalį būti.

■Vakar užėjus šaitesniam 
Dabar imkime mūsų pačių i orui mano šeimininko vaiku- 

purvus — kad ir mūsų namų tis atbėgo grįčion nešinąs ša- 
bek jardus. Kiek čia purvo! ,kalį ir pribėgęs prie motinos 
Tiesa, ne visur. Pavasary na- sako:

stybės teatrą, Kipras Petravs ] netoli nuo miesto. Kariuome- 
kas uoliai imasi .šio darbo. Po į nė sukruto, bet abejotina ar 
kurio laiko, jo pastangų dėka,' šį kartą-bepasiseks apsiginti,

. turime valstybės operą. Tad lies komunistai esą tvirtai ap- 
ne be pagrindo Kipras Pet- siginklavę, su Rusijos vadais 
rauskas nešioja visų pripaži- pryšaky, iš viso/ 30,000, kurių 
ntą mūsų valstybės operos tė-'taupė net. 5,000 merginų. Yra 
vo vai dą. Jis ir dabar, minė-’raitų ir pėsčių, padaro po 40 
damas savo scenos darbo 251 km, per dieną, Kaikurie Eu-

— Mamyte, ant stryto ra
dau šakalį; priskaidyk iš jo 

sikalame suolą . Vakarais pa-.vežimą malkų, tai nereikės iš 
sėdėti, pypkes parūkyti, gazie koljardo pirkti.
tų pasiskaityti. O pažiūrėk į — Juokingas esi mano su
bėk jardą. Šendė į žemę pra- neli; negalima iš šakalio ve- 
smeguš, o po ja žiurkių tu- žinią malkų priskaldyti, 
neliai kai Nia Jorkc subves.r — O kodėl tėvelis ’ dažnai 
O poperų! .Ak tos poperos, sako, kad mauna, visados įš 
poperos! Jei jų nebūtų, vėjas šakalio vežimą priskaldai?

pruntoy pataisome purčius, su
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tarnyboje. Todėl sėkmingai 
3 ■ užbaigęs pradžios mokyklą, 

i 1923 m. įstoja j Quigley Se- 
: minarijų arba- Kolegiją. Čia 
1 jis toliau išvysto savo gabit- 

Šiandien J. E. Arkivysku- mue ir visus penkerius metus 
pas Jurgis Kardinolas Mnn ! pasižymi kaipo vienas iš pir- 
delein Švč. Marijos prie K- ' niųjų studentų savo klasėje, 
žero Kunigų Seminarijos baž- Ne tik moksle bet taip pat ir 
įi/ycioje suteikė Kunigystes Kolegijos sporte jis užėmė 
Sakramentų trims lietuviams garbingų vietų. Ir taip vėl 
ir jų tarpe Stanislovui Valuc- sėkmingai 1930 m. baigia Ko
kiui. Stanislovas gimė balau- legijos mokslų ir įgijo tos i- 
džio 28 d. 1912 m. Chieagoje gtaigos diplomų. Dabar Sta- 
Dievo Apvaizdos parapijoje, nislovui atsidarė kelias i Sve. 
Dievas jam paskyrė labai ge- Marijos Kunigų Semina.v Ą. 
rus ir pavyzdingus tėvus, ko- £jia jįs pilnai subręsta ir sa
kiais yra Pranciškus ir Ag- vo gabumais bei būdo priva- 
nauė Vaiuckiai. Būdami sti- hunais jis atkreipia ypatingų 
priai susipratę lietuviai ir ka- dėmesį savo profesorių, kuri 
tulikai, jie steigėsi drausmė paskatino jį prie rimto mok- 
je ir Dievo meilėje auginti ir sl0 darbo. Be paprasto Senu, 
auklėti savo vaikelius. Taip narijos kurso klierikas Sta- 
ir Stasiukas augo sveikoje ka- nislovas plačiau studijuoja 
talikiškoje aplinkumoje, kurio filozofijos ir teologijos mok- 
je ir išsivystė jo pašaukimas sius ir savo darbštumu siekia 
į kunigu} luomų. 1918 m. jis akademiškų laipsnių. 1932 m. 
įstojo1 į Dievo Apvaizdos mo- jis įgija filozofijos bakalau- 
kyklų, kurių lankė iki užbaig- reatų ir jl935 m. teologijos bu
siant 1923 m. Mokykloje pa- ..r...aureato laipsnį, o šitais 
sireiškė jo dideli gabumai, ku- paskutiniais Seminarijos me
ldais jį Aukščiausias apdova- , tais jis dar siekia teologijos

KUN, STANISLOVAS K 
VALUCKIS

choro ir dramatikos srityse. 
Jo malonus ir švelnus būdas 
tiko visiems, kurie tik jį pa
žino seminarijoje.

Mes visi tik galime tarti 
tau, jaunas kunige, tuos 'žod
žius vartotus Bažnyčioje nuo 
ilgiausių amžių, “Ad multos 

' Alinos”. Taip, daug metų 
džiaugsmo ir darbo mūsų Die
vo vynuogyne. J. Grinis

licencijato. Duok Dieve, kad 
dar trumpoje ateityje liūtų 
apvainikuotas teologijos dūk
to ratu, Mums lietuviams iš to 
luitų didelė garbė ir džiaug
smas.

no jo ir todėl mokslas jam pui 
kiaušiai sekėsi. Gerb. Seserys 
turėjo gerų, gabų ir stropų 
mokinį. 1920 iii; jis turėjo laj
inę priimti Pirmųjų Komuni
jų, o 1922 m. tikėjimo sutvir
tinimo Sakramentų. Priklau-, c. ... . ., • , ± h, Šveikirmajm jaunų ... levitųsvilamas^pttg yų-naadstrantų . j. , .? , .

.. L , ;A'-- atsiekusi 'savo tikslą, linkimedraugijos jis anksti pradėjo j . .' . . v ,. jam ilgiausių įlietų vaisingai
galvoti apie^ savo pasaito*. darbuiJ,is KrBtMS |5l<ŽIly£ioj>
ir ateitį, kuri turės priklausy
ti pačiam Dievui Jo altoriaus o taip pat sveikiname jo ge

rus tėvelius, kurių kilnius 
darbus tėvynės ir Bažnyčios 
labui Dievas gausiai atlygi
no, kad galėjo susilaukti sa- 

SUŽAĖTUVisS y w ; sūnaus'•"prie Dievo alto-
i riaus laiminant juos.

Prie šito džiaugsmo prisi- 
ideda ir Dievo Apvaizdos pa- 
įrapija, kuriai yra garbė susi- 
I laukti naujo kunigo iš savo 
! naršų tarpo. Rytoj kun. Sta 
nislovas savo bažnyčioje 11. 
vai. ryte laikys iškilmingas 
primicijas ii laimins šios pa
rapijos žmones.

Ad multos annos!

* VIENŲ METŲ MIRTIES 
KAKTŲV:

A '

A. 1 A.
>

MYKOLAS KRAUKLIS
Jau sukako vieni metai, kai 

neęąilesitinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų tėvęlį ir 
uošvį.

Netekome savo mylimo tė
velio ir uošvio balandžio 14 d., 
1935 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados -negalėsime užmiršti. 
Lai: gailestingas Dievas • sutei
kia jam amžinų atilsį.

Mes atijiiindami tų jo liūdną 
prųsišalinimą iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už'į jo sielų pirmadienį, 
balandžio 20 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, Town of 
Lake, 8 vai, ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se, o vakare į namus po nu
meriu 5188 So. Ada St.

Nuliūdę! Duktė Uršulė Pa
navienė ir žentas Ignacas.

KUN. J. J. JUŠKA

a

ALICE STATKUS
mirė bal. 16 d., 1936 m., l:0it 
vai, ryte, sulaukus 19 nietų 
amžiaus. A. a. Alice gimė Ciu 
eagoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą, Andriejų, motiną Stanis
lavą, brolį Liudviką, 2 seseris: 
Stefaniją ir Rūtą ir gimines.

Kūnas bus pašarvotas šeš
tadienį, baland. 18 d. namuo
se, po numeriu 715 W. 120th 
St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 20 d., 1936, Iš na
mų 9:00 vai. ryto bus atly
dėtas j Šv, Petro ir Povilo 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę 'levas, .Motina, Bro
lis, Seserys ir Giminės.

Kunigas Jonas Juozapas Ju
ška, pirmutinis klierikas' Šve
nčiausios Panelės Gimimo pa
rapijos šiandien, balandžio 18 
d. įšventintas kunigu Nekal
to Prasidėjimo koplyčioje St. 
Mary of the Lake seminarijoj, 
Mundelein, III. Jaunas kuni
gėlis laikys savo pirmas iškil
mingas šv. Mišias Švenč. Pa
nelės Gimimo parap. bažnyčio
je rytoj, balandžio 19 d. 12 
vai.

Kun. Juška, kurio tėveliai 
yra Mykolas ir Pranciška Ju
škai, gimė Aušros Vartų pa
rapijoj sausio 13, 1912 me
tais. Jis mokinosi ir baigė sa
vo pradinį mokslų Šv. Jurgio 
parapijoj 1925. m. Jausdamas 
Dievo, pašaukimų, jis įstojo 
į Quigley Preparatory Semi- 
nary, kurių užbaigė 1930 m. 
Po to mokinosi St. Mary of 
the Lake seminarijoj, Munde
lein, III. per šešis metus, ir šį 
rytų jis atsiekė savo tikslo 
piie kurio taip ilgai varėsi.

Primicijantas pasižymėjo se
minarijoje ne tik moksle, bai
gdamas filosofijos ir teologi
jos kursus su pasižymėjimu, 
bet taip pat ir mūsų kalbos,

KUN. A. KIŠOS
Kun. Albinas Kiškūnas gi

męs rugsėjo 20 d. 1910 metais 
■Ciceroj ir krikštytas Aušros 
A artų parapijos bažnvčio , 
Pradžiamokslį įgijo Šv. An
tano mokykloje po globa se
selių Kaziui i eriečių, kurios sy
kiu su kunigu J. Frederick 
auklėjo tų Dievo pašaukimų, 
kurio išsipildymas šiandien 
matosi. Kunigas J. Frederick 
bus arkidijakonas kun. K - 
kūno pirmose iškilmingose Mi 
šiose.
x Pabaigęs pradinę- mokyklų, 
įstojo į (juigley Preparatory 
seminarijų ir paskui į Šv. Ma
rijos seminarijų, Mundeltin, 
III. O dabar, balandžio 18 d. 
gavo šventinimų nuo do Emi
nencijos Kardinolo Jurgio Mu- 
įndelein, seminarijos koplyčio
je. Jo primicijos įvyks Šv. A- 
ntano parapijos bažnyčioj ba
landžio 19 d. 11:30 vai. ryto. 
kleboūas H. ’J. Vaičūnas sa- 
kys pamokslų.

Galime žiūrėti į kun. Kiš- 
kūnų su pasitikėjimu kaipo į 
jaunuomenės vadų, nes spor
to srityje jis yra atsižymėjęs 
— ypač kaip basėball, bas- 
ketball, tennis ir golf žaidė-
>s- ........ ; i
A Sveikiname Šv. 'Antano pd-; 
rapijų, kuri dabar švenčia 25 ' 
metų sukaktuves. Šiandien ji 
gali džiaugtis, kad kitas jos' 
sūnus seka pėdas kitų jos sū- į 
nų — Gasiūno, Valančiaus ir' 
Urbos. Sveikiname irgi joj 
motinėlę, brolius ir sesutę. 
Sveikiname irgi kun. Kiškū- 
nų, tegul Dievas jį užlaiko 
mūsų tarpe daugelį metų.

J. Stankevičius

WEST PULLMANO
NAUJIENOS

Balandžio 19 d., Fenger 
Migli Scliool auditorijoj 113 
ii-YVailaee str. įvyks nepapra
stai graži programa, kurių iš
pildys dviejų parapijų — Vi
sų Šventų ir ŠŠ. Petro ir Pau
liaus didžiulis iš 150 asmenų 
choras. Chorui vadovauja jau 
nas, bet gabus chorvedis muz. 
S. Rakauskas. Kokio turinio 
programa bus čia negalima 
visko aprašyti; reikia atvykti 
ir pamatyti. Kas atvyks ne
sigailės, bet pilniausiai bus 
patenkintas. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

micijanto palaiminimo para
pijos salėje įvyks iškilmingas 
bankietas Primicijantui page
rbti. Daug žymių svečių yra 
laukiama ir gražus programas 
bus išpildytas. Pamaldose pri- 
micijantui patarnaus gerb. kle 
bonas kun. U Albavieius arki- 
dijakonu, kun. P. Lukošius di- 
jakonu ir kun. P. Gasiūnas 
subdijakonu. Pamokslų pasa
kys gerb. prof. kun. B. Urba.

Velykų šventę gražiai ir iš
kilmingai praleidome. Oras pa 
sitaikė labai gražus, o sviete
lio nebuvo galima sutalpinti 
bažnyčion. Tvarkinga vaiku
čių procesija, altorių gražus 
išpuošimas, darė. gražų reginį 
į minias žmonių. Be to cho
ras irgi gražiai giedojo. Vest- 
pulmaniečiai savo parapijos 
išlaikymui Velykų dienoje au
kų sudėjo 761 dol.

Dar kartų noriu priminti 
gerb. ciiicagiečiams ir apylin
kės lietuviams, kad balandžie 
26. d. parapijos naujų! perdir- 
btoj svetainėje turėsime did
žiulį barikietų, mūsų mylinio 
klebono A. Lmkaus išleistu 
vėms į Lietuva. Bus gera mu
zika šokiams, programa ir va
karienė. Visų prašome nepa
miršti dalyvauti. Rap.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

PRIMICIJOS

Rytoj mūsų bažnyčioje į- 
vyksta nepaprastos iškilmės, 
primicijos gerb. kun. S. Va- 
luckio. Pamaldos prasidės 11 
vai. ryto. Po šv. Mišių ir pri-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
PlHČiUmENĖS UŽEIGOS

po numeriu
724 West 14th Place

'Užkandžiai dykai su alum, ir šokiai. Subatoj, balandžio 
18 ir nedėlioj 19 d., 1936 
Visi kviečiami atsilankyti.

Savininkė MRS. F. IMKČIUNAS.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
NAUJO OARADtlAUS 

NORTH SIDĖJ

MILWAUKEE - KARLOV 
GARAGE• - fr '

A. STEPONAITIS, sav.

333-35 Nor>th Karlov Avė.
1 blokas į vakarus nuo Crawford Avė.

Susipažinimui ‘ special” Dykai — stabdžių — brake 
arba clutcb adjustment su kiekvienu darbu už $3.09. ■

dėsite. Nepamirškite pasiklau f maršas, Nemuno vilnis, varcas, 
syti. Rap. XXX daug garsių liaudies mciodi-

------------------ ' jų. Aldona. Makaliūtė sudai
nuos 2 daineles.

Rytoj, nedėlioj, 11 vai. prieš 
piet Į IVGFS studijų susirinks 
grupė žymių dainininkų, mu 
zikij ir kalbėtojų ir su geru 
prisirengimu išpildys'gražų ir 
įdomų radio programų, ku
riais jau daug metų visuome- 
iė linksminas ir įdomauja. Vi
siems žinoma, kad dėl visuo
menės labo šiuos programų, 
leidžia savo lėšom ir pastan
gom Progress Furniture kom
panija, savininkė didžiulės ra
kandų ir visokių namam reik
menų krautuvės visame Bri- 
dgeporte. Krautuvės vedėjas 
yra Jonas Kaledinskas, o šių 
programų direktorius yra dai
nininkas Jonas Romanas, ku
rio malonų balsų ir rytoj glr-

4fMANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’s 
Bitter Vyną.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurkį 
nesveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nčjusiems Žmonėms Apie 

3c Dienoj
NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos 
apdrauda daugeliui nusilpusių' vyrų 
ir moterų. Ta? tikras tonikas, kuris 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusil- 
pnėjusius organus. Atrodo, kad visas 
kūnas reaguoja ši stebėtiną trytmen- 
tą. Jaunystes dvasia sugrįžta nusti
pusiems ir seniems. NUGA-TONE 
stimuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus, kurie tapo neran
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervin- 
kumas pašalinama, nes NUGA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas į nervų sistemą. Šj tikrą to
niką parduoda visi aptiekoriai su 
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais. Pilno mėnesio 
trytmentas už Vieną Dolerį. Gaukit 
bonką šiandien. Nusistebėsite ką ji 
jums padarys.

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

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

EUDEIKIS
\ • ir

TĖVAS
REPublic 8340

T0CK0FF17LBS.
OFUGLYFAT

HEEDIO 5OCT©S’S ADVIGE
Mrs. Robeft Hickey, Roseville, 

Calif., wrįtės: “My doetor prescribed 
Krusehen Salts for me—tie said t’ney 
woulcln’t hurt me ir, tbe least. I’ve 
lošt 17 Ibs. in 6 weėks. Krusehen is 
worth its weight in goid.”

Mrs. Hickey paid no attention to 
gossipers who said there was no 
safe way to reduee. She vdsely fol- 
lowed her doetor’s advice. Why don’t 
YOU?

Get a, jar of Krusehen to-day (lasts 
i weeks. and eosts. būt a trifle). 
Simply take half teaspoonful in eup 
of hot water every morning. Ali 
druggists, -

WCFL 7 VAL. NEDĖLIOJĘ

Budrike \V(FL radio va
landa. Permainytas laikas. 
Programas šj nedėldienį prasi
dės lygiai 7 va'l. vakare, vie
toje kaip pirma buvo 5 vai. 
Programe dalyvaus Budriko 
didžiulė orkestrą, Makalai ir 
keh-tas žymių dainininkų. Bus 
išpildyta keletas žymių grynai 
lietuviškų kūrinių: Lietuvių

DRĄSI MOTERIS

Tu-lsa, Okla. —- Edna Root 
pamačius plėšikų drabuž’ų 
klozate- nenusigando nei ne 
apaipo. Pribėgus greit uždarė 
ir užrakino klozeto duris, pa
skui pasiėmus šautuvų sau
gojo tol, kol atvyko policija. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 -metų

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mcg išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 So. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankstesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chieagoj

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

------------o-----------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir

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

Mes atlikome darbų daugeliui 
šymesuių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IUinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviųI 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1. F. Radžius 668 West 18th Street
Phone CANal 6174

S. M. Skudas 718 West llSth Street
Phone MONroe 3377

į I 7a!w 1646 West 46th StreetIa Ja LiUlP Phone BOUlevard 5203

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Herrnitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.

Laehawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515

S. C. lachawicz 42-44 E. 108th Street
Phone. PULlman 1270 
arba CANal 2515

11 1 hibviHsię 4092 Archer Ave’Ja LlUlGVluSUU Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanįca Ave
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave.
Plion© BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109

-----i-------------------------------- -

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742

GAIIY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KEL.NER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja
Phone 9000 020 W. 15tli Avė.I
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Naujai statomas tiltas Nevv Yorke. Tas tiltas sujungs East 125 st. ir Randall
salų.

ai uv įiiti.'M . oi jsenuvna. — Jirimb jkitick, gyvenu 
Red Oak, Ia. Per gaisrų neteko viso savo turto. Ant 
vietos negalėdami susitvarkyti, kad išnaujo užgyventi 
nutarė “muvytis” pas tėvus į Little Rock, Ark. už 
500 mailių. Čia matome juos kelionėj. Turi tris vaikus 
5 ir 2 metų ir 1 mėnesio.

Štai kų padarė tornado. Vaizdas miesto Gainesville, Ga., kur žu
vo apie 200 žmonių. Tornado tęsėsi tik tris minutes. Griuvus na
mams, prasidėjo gaisrai ir tas padidino žmonių žuvimų ir bėdas. Pa
veikslas1 imtas iš padangių.

Čia ne vaiko blekinė sulenkta birbynė, bet plieni
nis dūmtraukis Nevv Yorko mieste. Buvo 100 pėdu augs- 
eio. Smarkiam vėjui užėjus sulinko daug maž per vi-, 
durį. Pagadintas dūmtraukis turėjo būt greit pašalin
tas, nes gali užvirst ant geležinkelio, kurs randasi ne, 
toliese.

Laimėtojas dainavime. Chicagos high scboolin vai
kai Congress viešbuty turėjo kontestų dainavime. Lai
mėjo Senu high schoolės “Studentas Richard AYheeler.

Šiame modelyje parodoma žemės plutos sluogsniai. 
Viduryje, kaip spėjama, yra ištirpęs metalas. Modelis 
randasi Fiebd Muziejuje Chicagoj.

Štai baisios nelaimės vieta. Ratu paže,aklintoje vietoje žuvo vienas didžiausiu 
ir puošniausių Amerikos lėktuvų. Kartu žuvo 11 žmonių. Nelaimė atsitiko kalnuo
se netoli Uniontovvn, Pa. Trys žmonės išliko gyvi, jų tarpe viena moteris, kuri 
sužeista per purvynus bėgo ir pagalios rado farmų, kuri turėjo telefonų. Pagal
ba pašaukta iš l’ittsburgho. Nelaimė įvyko dėl miglos — lėktuvo sparnas užkliu
vo už medžio. (Acme Photo)

Čia matome instrumentų, kuriuo susekamas prieši
ninko laivas jūroje. Toks instrumentas randasi Fort 
Hamiltone, Brooklyne. Šitaip susekus priešininko laivo 
pozicija galima prisitaikyti jį bombarduoti.

Vokietijos naujas dirižablis Hindenburg. Šis dirižablis dabar grįždamas iš Brazilijos į Vokietijų Viduržeminės jūros pa
dangėse ėmė g*ęsti. Per radio pranešė, kad audrai siaučiant vie nas motoras sugedo. Iš Prancūzijos atsakyta, kad pagalba bus 
suteikta, jei nusileis, bet dirižablis pasuko į Italija. (Acme; Photo)

Maj. gen. Ilagood, kurs 
buvo iš armijos atstatytas 
už kritikavimų viešųjų dar
bų. Dabar sugrąžintas ar- 
mijon ir paskirtas koman
duoti 6-tų korpusų Chica
gos apygardoj.


