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T. S. TARYBOJE NESUSIPRATIMAI 
ETIOPUOS mm 

Matyt, bus atidėtas prijun
gimo Italijon klausimas 

ETIOPIJOS IMPERATORIUS VELTUI 
TARYBON 

ŽENEVA, geg. 11. — T.' ŽENEVA, geg. 11. — Pas-
Sa jungos taryba pakvietė K-}sprukęs iš Etiopijos impėra-
tiopijos atstovą \Vol.lc Ma- torius ifaile Selassie iš Je-
riam, kad jis dalyvautu po
sėdyje svarstant Etiopijos li
kimą. 

Italijos atstovas baronas 
Pompeo Aloisi prieš tai pro
testavo. J i s pareiškė, kad at
sisakąs sėdėti prie to -peties 
stalo, prie kurio sėdi Etiopi
jos nesamos vyriausybes at
stovas. Pažymėjo, kad tos 
vyriausybės jau nesą ir ji ne
dali būti atstovaujama tary
bos susirinkime. 

Kai jo protestas paneigtas, 
baronas Aloizi tuojau apleido 
susirinkimą. 

Kai kurie atstovu pa reiš
kė, kad Etiopijos atstovui ne
bus uždarvtos durysv 

Kas bus daroma su Italija 

ruzalės prisiuntė telegramą 
T. Sąjungos tarybai 

"Karalių karal ius" ir vėl 
šaukias pagelbos, kad taryba 
gelbėtų jam atgauti nuo ita
lu jo kraštą. 

Taryba tačiau kaip seniau, 
taip ir šiandien yra bejėgė. 
Nieko negali gelbėti impera
toriui. 

KA PLANUOJA PRANCŪ
ZIJOS SOCIALISTAI 

PARYŽIUS, geg. 11. — 
Socialistų partijos suvažiavi
me numatomas Prancūzijos 
naujas premjeras socialistų 

j vadas Leon Blum pareičkė, 

v ra 

pastangų ne revoliuciją kel
ti, bet vykdyti savo rūšies 
naująją santvarką, kad be
darbiams parūpinus darbo ir 
kad dirbantiems užtikrinus 
žmoniškesni atlyginimą. 

Socialistai pageidauja į bū
simą savo ministerių kabine
tą įtraukti komunistus ir ki
tas radikalų grupes. Komu
nistai nesutinka susidėti su 
sočialistaisi Jie pasisako, kad 
turi kitokią nuomonę apie val
stybės tvarką. 

Kol kas neatrodo, kad Pran
cūzijos socialistai taisytų 

ir tokių atstovų, kuri,' s t o v i ( ^ ž t a s komunistams. Bet ga-
1 talijos pusėje ir pataria, k a d i J i h u t i v L s a i P- Socialistų ap-
Etiopija būtų išbraukta iš T. M e t i m a s patrijotais nieko 
Sąjungos, š ie atstovai taip U * 1 * n e d u o f *a , ia i> ° b l oK a — 
pat reikalauja, kad būtų pa-i pakankamai, 
naikintos visos sankcijos prieš 
Italiją. 

Kai kurie atstovai juokus 
krečia iš Mussolinio paskel
btos Romos imperijos. Bet 
tuose juokuose matosi daug 
ir nusiminimo. 

Vadovaują tarybai atstovai 
pataria skirti komitetą ir jam 
pavesti plano pagaminimą, 
kaip turi būt baigtas Etiopi-
jos klausimas. Paskyrus ko
mitetą, taryba galės nutrauk
ti posėdį vienam — kitam 
mėnesiui. 

Tuo tarpu žiniomis iš Ro
mos, diktatoriaus Mussolinio 
įsakymu dalis italų kariuome
nės jau atšaukiama iš Etio
pijos ir 1911 ir 1913 metų 
klasių pašaukti karan vyrai 
paleidžiami iš tarnybos. 

I š Etiopijos grįžta Italijon 
Mussolinio du sūnūs lakūnai 
ir žentas lakūnas. 

Tas reiškia, kad karas ry-
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NACIAI NETEISINGAI Š V E N T A S I S T Ė V A S S M C 
" S J * GIA KOMUNIZMUI 

VILNUULLO 

dėl Etiopijos pasisavinimo, 
kol kas negalima įspėti. >vW k a d k a i -1'"" t e k s ^ l a r y t i 

•*mi«*i, kairV&&fttr,- tn^^mm^K'^^yh^f jis-imaiąsfe 
ši kartą Mussolini iš to-viso 
triukšmo išeis kaipo laimėto
j a i 

iŠ didžiųjų valstybių viena 
Prancūzija griežtai statosi 
prieš Italijos paskelbtus už-
groMmus ir kelių mažųjų val
stybių jgrupė.' Anglija šį kar
tą taip susmuko, kad ji neno
ri nusitraukti kaukės, kad* pa
rodžius tavo tikrąjį veidą. 
Šiurpas ją purto galvojant a-
pie italų Įsigalėjimą Afriko
je. Anglija pakiltų veikti, jei 
turėtų pakankamai talkininku. 

T, Sąjungos taryboje 

Walter Engei, 14 m. amž., žaisdamas įmesto sąš
lavų supilimuose buvo sužalotas Laikus sprogimui ir 
tapo invalidas. Teismas jam pr ip^ino; keliasdešimt s 
tūkstančiu dol. atlyginimo iš miesto^ir iš fceKų sąšlavų 
išvežimo^ kompanijų. Nurodyti, k a 4 sąšJ|vose neturi 
būti;:JtfWos nors sprogstainosios*med"žį|gosjj (Ac. Ph.) 

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, geg. IK — Vokietijos1 na-
eių valdininkai dažniausia 
visiškai klaidingai ir neteisin
gai baudžia katalikų kunigus, 
vienuolius ir vienuoles už į-
vairius tariamus nusikaltimus 
nacių režimui. 

Kad taip yra, rodo šie fak-
tai ; 

Kunigai misionieriai; AVil-
Liiksen ir Uftsch iš Hiltrupo, 
\Vestfalijoj, nacių teismo nu
b u s t i pirmasis penkerius, o 
antrasis trejus metus kalėti 
ir dar 100,000 dolerių (abu 
krūvoje) bauda už tariamąjį 
valiutos įstatymo peržengimą. 

Perkratant šią bylą rasta, 
kad abu nubaustieji vra vi-
siškai nekalti. Tačiau prieš 
bylą jiedu vienerius metus iš
laikyti kalėjime. 

Berlyno autoritetai nus-
sprendė konfiskuoti persona
lius turtus — apie 17,000 dol., 
priklausančius Frankforto u-
niversiiteto buvusiams žymia-
jam profesoriui ir katalikų 
partijos atstovui parlamente 
dr. Friderikui Dessauerui, 

Pareiškia, kad komunizmas 
— žmonijos priešas 

VATIKANAS, geg. 11. — j bangų," sakė Popiežius 
Kalbėdamas vengrams maldi-, "žmonija apsileidžia savo pa 

reigose, kad iš anksto tinka 
mai apsisaugojus nuo raudo 

ninkama Šventasis Tėvas Po
piežius, Pijus ,XI pareiškė, kad 
komunizmas yra visų žmonių 
priešas. Komunizmas jau pa
kankamai padarė nuostolių 
šeimos gyvenimui. 

"Daug žmonių vis dar ne-

nojo pavojaus. Visi išvien tu 
ri imtis' darbo, kad apdrau 
dus nuo komunizmo ne tik re 
ligi ją, bet ir žmonių civili-

nori matyti komunizmo ža- zaciją. >> 

KATALIKŲ SKAIČIUS 
J. A. VALSTYBĖSE 

GIJOS VEIKLA ANGLIJOJE 

HINDENBURGAS SKRINDA 
ATGAL EUROPON 

I iAKEHURST, N. J., geg. 
11. — Šiandien apie pusiau
naktį d i rižabl is 11 i ndenbur-
gas leidžiasi atgal Europon. 
Dr. II. Eckener pareiškia, kad, 
rasi, ims tik 30 valandų grįž
ti Vokietijon. 

GIMĖ KETVIRINUKAI 

PASSAIC, N. X, geg. 11. 
- - M n , Emil Kasparienei gi
mė ketvirinukai: viena mer
gaitė ir trys berniukai. 

tinėj Afrikoj baigtas, kad ne
numatomos kokios nors sui
rutės Europoje dėl Etiopijos 
prijungimo Italijon. 

Dalies kariuomenės demo
bilizacija Italijai yra reikš
minga. Bus sumažintos išlai
dos. 

LONDONAS, geg. 11. — 
Katalikų Tiesos draugija 
Anglijoj ir Vali jo j turi 13,-
387 narius. Skaičius, atrodo 
neįspūdingas. Bet ši draugi
ja atlieka įspūdingus darbus 
tarp nekatalikų, supažindama 
juos su katalikybe ileidžiaim> 
mis brošiūromis. O kitatikiai, 
ypač anglikonai (protestan
tai) daug įdomauja apie Ka
talikų Bažnyčią, katalikiškas 
apeigas ir katalikų tikėjimo 
tiesas. 

Šios draugijos leidžiamos 
brošiūros tarp nekatalikų ne
mokamai skleidžiamos, o ka
talikams — pigiai parduoda-
mos. 

Katalikų Tiesos draugija 
pereitais metais pardavė dau
giau kaip 20,000 kopijų bro
šiūros (knygelėsi) vardu " Ku
nigo šventinimai''. Daugu
mas katalikų neituri progos 
matyti kunigų šventinimo ce
remonijų. Tad brošiūroje 
vaizdžiai ir nuosekliai apra
šoma, kaip vyskupas įšventi
na kunigais baigusius semi
narijoj mokslus auklėtinius. 

Kitų rūšių brošiūrų apie į-
vairius tikėjimo ir socialius 
klausimus parduota šimtai 
tūkstančių. Nemažas skaičius 
paskleista nemokamai (vel
tui). 

Šios draugijos nuopelnai 
Bažnyčiai yra tiikrai dideli. 

NUTEISTI MIRTI 
NEW YORK ,geg. 11. — 

Apskrities teisėjas B ranča to 
Brooklyno teisme šiandien nu
teisė mirti šešis plėšikus, ku
rie apiplėšę i r nužudė Brook-
lyn-Manhattan tranzito siste
mos kolektorių. 

Tas sakoma, yra labai re
tas įvykis, kad net šeši žudi
kai būtų nuteisti mirti už viep 
no žmogaus nužudymą. 

Nuteistieji: S. Scata, 18 
metų, J . Bolognia, 23 m., T. 
DiDonne, 30 m., D. Zizzo, 22 
m., E. Bruno, 2Q m., ir S. 
Kimmel, 19 m. amž. 

ista-nbule," Turkijoj. 
Naciai jį įkaitino ir teisė 

už valstybės "išdavimą". Pa
galiau jis rastas nekaltu. 
Prieš tai jo turtas buvo kon
fiskuotas, šiandien turtui 
konfiskaita atšaukta, bet pro
fesorius negali turtu naudo
tis. Jo pinigai yra "užšalę ' ' 
nacių banke. 

Yra daugybė* įvykių apie 
nacių paskelbtas neteisingas 

NEW YORK, geg. 11. — 
Išleistas oficialus J . Valstv-
bdų Katalikų Bažnyčios 1936 
metų metraštis. 

J is paduoda 20,735,189 ka
talikus J. Valstybėse, Alas-
koj ir Hawaii salose. Palygi
nus šį naują katalikų skaičių 
su 1935 metų metraščiu, ran
damas 212,136 katalikų skai
čiaus priaugimas. 

Pereitais vieneriais metais 
9 

63,454 • asmenys priimta kata
likybėm 

kimT.lii.ia sudan 
ro kardinolai, arkivyskupai 
ir vyskupai, kurių viso yra 
126 (vienas vyskupų — Al-
toon, Pa., vyskupas McCort 
miręs). 

Kunigų pasaulinių (secular) 
ir vienuolių yra 31,108. Baž
nyčių — 18,387; seminarijų 
— !97 ir jose auklėtinių — 
22,629; kolegijų bernaičiams 
— 196, o akademijų mergai
tėms — 658. Vidurinių mo
kyklų — 1,151, kurias lanko 
195,821 mokinių. 

Parapijų mokyklas lanko 
2,212,260 berniukų ir mergai
čių. 

Našlaičiams prieglaudų 319, 
kuriose išlaidoma 43,733 nas-
laaeiai. Senehams namų 15o 
ir ligoninių 671. 

Su maža išimtimi minėti 
skaičiai yra didesni už nuro
dytus 1935 metų metraštyje. 

PADOVANOJO ARCHEO- AZANA UŽ£M£ ISPANIJOS 
LOGINIŲ RADINIŲ 

UKMERGĖ. — Pabaisko 
valsčiaus! laukuose ūkininkai 
dažnai randa įvairių senovės 

bausmes. Kai kurie nubausti 'lietuvių įrankių ir daiktų. Ne 
išteisinami, kiti ir toliau turi 
nekaltai kentėti. 

PREZIDENTO VIETĄ 

NAKTIMIS DIRBANTIEMS 
MIŠIŲ SUKAKTUVES 

Katalikų persekiojimai vy
kdomi, nepaisant, kad tuo 
būdu peržengiamas su Šven
tuoju 'Sositu padarytas kon
kordatas. Katalikų kunigams 

MADRIDAS, geg. 11. — 
Vakar išrinktas antruoju Is
panijos respublikos preziden
tu premjeras Azana šiandien 

seniai Savidonių kaimo 7 ū-; užėmė prezidento vietą. J is 
kininkai per vieną matininką pasisakė saugoti ir ginti de-
padovanojo Valst. Archeologi-j m< )kratij,a, ,būti ištikimu res-
jos Komisijai 3 akmeninius j publikos konstitucijai. 
kirvukus, akmeninį peili, se-j 
noviškų pinigų ir daug kitų A z M a y r a l i b < > r a l a s i r r a -
etnografinių daiktų. Ypač į - l * * * 1 ' * * r a s ' t a i p P a t k a t a " 

priešas. 

NEW YORK. — Šv. An
driejaus bažnyčioj iškilmin
gomis šv. Mišiomis minėtos 
35 metų sukaktuvės, kaip šioj 2 ŽUVO, 3 SUŽEISTA 
bažnyčioj po vidunakčių imta Kedzie ave. ir 41 gat. sker-
laikyti šv. Mišios, naktimis sgatvyje automobilis susidau-
dirbančių darbininkų, o ypač j že su gatvėkariu. Automobi-
spaustuvių darbininkų, nau-;liu važiavo Stanley Kasele-
dai. vič, 33 m amž., 7301 So. Wes-

1901 metais gautas Vatika-1 tern ave., Miss Vera Koze-
no leidimas šioj ibajnyčioj lai-' vič, 23 m., ir jos brolis Ju-
kyti Mišias 2:30 po vidunak-11 liūs Kozevič, 26 m. amž., 5736 
čio. Tas padaryta mirusio I Artesian ave. 
mons. Luko Emerso pastan- Du pirmieji žuvo, o J . Ko-
gomis. , 

1-
uždrausta peikti nacių pago-' domi mėgsta piniginė — kie-i 
nišką veiklą, arba kritikuoti s j c a įr ^ „ t a r o gabalas. Pa-
sterilizacijos įstatymą. 

Kai kurie kunigai nepaiso 
to draudimo. Jie areštuojami 
ir įkalinami. 

likvbės 

sakojama, kad prieš kokius KATALIKAI VETERANAI 
90 metų tokias pinigines var- PAGERBIA PRELATĄ 
tojo visi to kaimo gyventojai. 

TVARKOMAS PARKAS 

zevič, 

MIRĖ PILIETINIAM KARE 
DALYVAVĘS KUNIGAS 

BALTIMORE, Md. — Mi
rusi Mrs. Eva Maria Bran-
nan paliko apie 30,000 dol. 
turto šv. Povylo parapijai, dento Lincolno laikais. 

CONCORDIA, Kas. — Mi
rė kun. Danielius Horgan, 92 
m. amž. Velionis yra dalyva
vęs pilietiniam kare prezi-

kurs valdė automobi
lį, sunkiai sužeistas. J is pa
imtas į Šv. Kryžiaus ligoni
nę. 

Be to, du asmenys sužeista 
gatvėkaryje. 

DOTNUVA. — Ž. U. Aka
demijos yra keliolikos ha. par
kas. Parko tvarkymas nebu
vo intensyviai prižiūrimas ir 
jau buvo susidariusi nuomo
nė, kad parkas paliks papra
stu miškeliu. Rektoriaus prof. 
d r. V. Vilkaičioi iniciatyva, 

NEW YORK. — Katalikų 
karo veteranų organizacija 
pripažino šv. Sebas/tijono 
aukso medalį New Yorko ar
kivyskupijos generalvikarui 

j mons. M. J . Lavelle. 

ABUNA PASIDAVĖ 
ITALAMS 

ADDIS AB AB A, geg. 11. 
- Etiopų koptų krikščionių 

parku gyvai susirūpinta ir tą ( n ekatalikų) bažnvčioš vvriau-
darbą pavedus dirbti parkų' ^ ^ ^ a b u n a į e r i U o į p r i . 

SALONIKAI, geg. 11. -
Čia streiikas didėja. Prisiun
čiami graikų karo laivai. 

specialistui botanikui Kupre
vičiui, matyti graži pradžia. 
Prie retų, iš svetur atgaben
tų medžių, prikabintos etike
tės, pasodinta nemažai deko
ratyvinių medžių*, užvestos 
naujos klombos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

pažino italų okupaciją. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma kiek lietaus, griaus
mų; maža temperatūros at
maina, i • ų : , 

file:///Vol.lc
file:///Vestfalijoj
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" D R A U G A S " 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet 
Skelbimų kainu* prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams J- korespondentams rastų neffraiina, 

fi neprašoma tai padaryti ir neprtdunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. 

K eila.* tonus priima — nuo 4 vai. liffi 6 V U popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 

;'ufc;N'?MERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
« v t a m e - $• oo Pusei nietų — $ 1 6 0 ; Trims mėnesiam* 
- 11.00; Vienam mėnesiui — 7 5 c Kitose valstybėse 

».iw.»uuierata: Metama — $7.00: Puaei metų — $4.00. 
Koptia — OIo 

DIENOS KLAUSIMAI 

ĮSPŪDINGA DIEii'A, PRALEISTA 
SU JAUNIMU 

GRAŽUS PARAGINIMAS 

Sekmadienis, gegužės mėnesio dešimtoji 
diena, Cliicagos lietuviu kataliku gyvenime 
yra pažymėtina. Ja negreit užmiršime. 

Tai buvo .Motinu Diena. Bažnyčiose mū
sų jaunimas, pasipuošus krūtines gyvoniL 
gėlėmis, gausingai ėjo prie šv. Sakramentų 
motinu intencija. Vakare beveik visos* para
pijų salėse įvyko motinu pagerbimo vakarė
liai. Ta faktą malonu yra pastebėti, ne.•, jei 
motina yra gerbiama, tauta tebėra sveika 
ir religiškai, ir doriškai, ir tautiškai. 

Tauta yra laiminga ii drąsiai į savo 
ateitį žiūri, jei jos jaunimas yra sve ika kū
nu ir savo dvasia. 

Kad mūsų jaunimas tuo atžvilg.u yra 
sveikas, patyrėme iš buvusio sekmadi- mo į-
v\kių. Pagerbdamas savo motinas, jis parodė 
šeini vniška ir doriška sveikatingumą, (ira-
žiai pasitikdamas savo broliu, Lietuvos pa
vasarininku, atstovus — dr. J. Leimunc. ir 
J. Laučkų, jis uzdemonstravo tautos meilę 
|f prisirišimi] prie savi. tihrą krašto, prie Lie
tuvos. 

Gausingas jaunimo, su. irinkimas pac, Da
riaus ir Girėno pamink to, pavasarininkų at
stovų uždėjimas vainikcr ajS mūsų didvyrių 
paminklo, lyg dar labiau sustiprino i \š ius 
tarp dviejų galingų mūsų tautos katalikiškų 
jaunimo organizacijų: Amerikos Lietuves Vy
čių ir Lietuvos Pavasarininkų. Tas gvažus 
lietuvių katalikų jaunimo gestas, tos gra
žios iškilmės prie paminklo ir reikšmingos 
kalbos iš senesnių žmonių akių džiaugsmo 
ašaras išspaudė. Jr kaip nesidžiaugti: išžiū
rint visokiausių kliūčių lietuvių tanios ka
talikiškas jaunimas (ir Amerikoj ir Lietu
voj) tebėra gyvas ir religiškai ir ta&ii.skai 

Labai didingą įspūdį sudarė L. Vyčių 
apskrities surengtas Juciaus restorano sve
čių, Pavasarininkų atstovų, priėmimas. Čia 
jaunimas pasikvietė rinktinę publika, dva
sininkų reprezentacijų, didžiųjų organizacijų 
vadovybę, spaudos atstovus ir šiaip žymius 
mūsų visuomenės veikėjus, kurių pasakytos 
kalbos iškėlė svečių, ypač dr. J . Legiono, 
nuopelnus tautai ir katalikybei, p a b r ė š Lie
tuvos ir Amerikos jaunimo bendradarbiavi
mo svarbų, senesnieji veikėjai žadėjo ji'uni-
mui savo paramą. Jaunimo vadai is savo 
pusės svečių akyvaizdoje lyg ir prisiekė iš
tikimybę tiems idealams, kuriems vykinti L. 
Vyčių organizacija yra suorganizuota, bū
tent — Dievui ir Tėvynei. 

Iš svečių atsakymo į sveikinimu;, pa
aiškėjo, kad ne be reikalo jie stovai Lietuvos 
katalikų jaunimo priešakyje: jie giliai reli
gingi, karšti patrijotai, savo darbui pa i ruo
se, išmokslinti, patyrę. Iš jų kalbų paaiškėjo 
ir tas, kaip trokšta Lietuvos jaunimą.-, ben
dradarbiauti su Amerikos jaunimu, jam pa
dėti ir uždegti ta karšta Dievo ir Tėvynes 
meile, kokia jie h* jų organizacijos nariai 

Dabar eina A, L. R. K. Moterų Sąjun
gos vajus. Ta proga "Moterų Dirva" įdėjo 
K. F. K. ilgokų rašinį, kuriame gražiai pa
raginama auginti šių naudingų lietuvaitėms 
organizacijų. Tarp ko kito sakoma: 

"Daug gera jau padarė Moterų Sąjunga 
Amerikos lietuvėms moterims ir visai išeivi
jai. Tačiau dar daugiau šios šalies lietuvai
tės laukia 3 jos ateityje. 

Atrodo,,kad ir dabar dar tik dalis mūsų 
lietuvaičių tinkamai supranta savo uždavi
nius ir savo jėgas. Dauguma mūsų seserų 
dar ir dabar gyvena taip, tarsi joms daugiau 
nieko nerūpėtų, kaip tik jų virtuvės reikalai. 

• 'Juk tik apsidairykime plačiau po pa
saulį, kas dabar dedasi. Jau nebe vien at
skiri žmonės, bet jau ir kai kurios ištisos 
tautos bei valstybės kelia maištų prieš Dievų 
ir dtda pastangų, kad savo jaunųsias kar
tas išauklėti bedievybėje. Ateistų organiza
cijų lizdai kuriasi ir plečiasi visuose kraš
tuose. Kraštutinis pagoniškas nacionalizmas 
vieton Dievo nori statyti ^avo tautų ar rasę. 
Dievas pakenčia visų tų išklydėlių balsus ir 
žvgius, nes Kristus ir už juos numirė ant 
kryžiaus, dar nuo to kryžiaus numatydamas 
jų būsimuosius piktažodžiavimus ir baisius 
veiksmus. Bet mes, Kristaus Bažnyčios vai
kai, turime apsižiūrėti. Negalime, rankas su
dėję, snausti. Prieš bedievių piktažodžiavimus 
ir paties pragaro Įkvėptus jų darbus turime 
pastatyti savo katalikiškų veikimų. Mūsų 
Šventojo Tėvo raginami ir vedami turime 
pastatyti prieš bedievių akeijų — savo ka
talikiškąja akciją. JSąjungietės turi paversti 

Lietuviu Kryžiaus Keliai Vilniaus Krašte 
Neseniai Kaune einantis die- sa tai, ką rašau, yra tikriau-

nraštis "Lietuvos Aidas" įdė- si faktai. Štai charakteringa 
jo gana įdomų laišką iš Vii- žinutė, kurių atspausdino-"Vi
nimis, kuriame trumpai apra- lniaus Rytojus", ir iš kurio-
soma lietuvių kryžiaus keliai galima patirti, kaip esame tat 
knkų okupuotame krašte, čia ktuojami lenkų policijos. 1935 
tų laiškų ištisai paduodama. metais, gruodžio mėn. 29 dien. 

Mums, Vilniaus lietuviams, vietos mušeikos buvo užpuok 
paskutinieji laikai virto tik- liaudies namuose (dabar jau 
rais kryžiaus keliais. Nėra tos užantspauduoti ir prie namų 
dienos ir valandos, kad nepa- sargyba lenkų stovi) rengia-
siektų mūsų vis nauja, skaudi mą vaikų eglutę, užgesino švie 
žinia. Lenkai lietuviškas mo- sq ir tamsoje su peiliais, brau-
kyklas jau, galima sakyti, su- ningais šaukdami: "visus He
li k vidavę, pradėjo naikinti lie tuvius išplausime, sušaudysi 
tuviškas skaityklas. Per pas- m e ' \ Buvo užpuolę ir per 
kutinįjį Vilniaus " R y t o " su- naujus metus. Prieš tokius 
važiavimą sužinojome, kad jau mušeikų užpuolimus vietos 
per 20 skaityklų uždaryta ir s,kai tykios vedėjas Juozas Di-
keliolika skaityklų vedėjų iš- lys buvo nusiuntęs apskritie;••] 
tremta. Šiuo metu jų skaičim 
dar padidėjęs. 

Labi; didelis sni 
Šv. Kazimiero draugijos v< i 
kiniui. Kaip žinome, ši drau
gija turi tikslų auklėti jauni-

1*0 SVIETĄ PASIDAIRIUS krizė iš dalies ir tokia pavo
jinga, kad žmonės liovėsi 

Kai pasižiūriu j jūs, tavor-
ščiai, veidus, kasdien matau 
Unksnių miną, juokų. Taip ir 
reikia. Juoktis labai sveika. 
Juokas, kaip nekartą esu šne
kėjęs, užmuša žmoguje viso
kias kvarabas. Kas nesijuo
kia, tas prarūgęs visais ga
lais ir greit pasensta. Juo-
kianties net mūsų futbole ia-

juoktis. 
Taigi, juokimės visi ir 

sur kur tik galima. 
VI-

Vienasf tėvas savo sūnų bu
vo išleidęs i aukštus mokslus. 
Atostogų metu tėvas klausia: 

—* Na, o kų ten gero išmo
kai! 

— O, daugybes mokslų! 
Geografijos,, istorijos, liloso-, brikas geriau dirba. Senovėje , 

s Storastai skundą. Tuo pat me- . .. . . . , . , . . , . !,.•• .. . . , si , karaliai, didikai per visokius lijos... tu vi, tos policininkas \arel ia i ... .. . , . M , . , v bailius turėdavo net speeia- Jbuosohjos žodis tėvui bu . , . , ; surase protokolus uz ramumo ..„. . . . . .... . . 
ūgis kirsta i x . liskus juokdarius. Jei ne juok- vo nežinomas, taigi jis ir pa-

• ir tvarkos ardymą skaityklos , . . . vedėjui ir kai kuriems kazi-
niieriečiams, skyriaus valdy-

dariai, tai ne vienas jų nuo 
apsiryjinio būtų kojas patie
sęs. 

mų katalikiška pakraipa. Vi
sose lietuviškose parapijose 
šios draugijos skyriai buvo 
katalikiškos akcijos organai. 
Naikindami Liet. Šv. Kazi
miero draugijos skyrius, ien-

prašė išaiškinti. 
— Gerai, — sako sūnus. — 

'Štai ant ,'sitalo trvs kiaušiniai. 
Matai ? Filosofija įrodo, kad 
čia vra netiesa. Čia ne trvs 
kiaušiniai, bet penki 

savo Saiun*»a stiuria katalikiškos akciios kai naikina ne tik organizuo- ' . * . 
sn\o oųjun0ų supoo M H U U B S O B KLIJUS O 1J, Juozų Jarmali ir Veikūnu ko būti nariu tos akaaemijos. 
gram imi. Juk kas gi nezmo, kaip daug toje tą lietuvišką darbą, bet ir ka- •\r^t • i i 
° . , ,., . r . / , , _ A- / , - i -v , . . . *,.: i • kaaunterieeni pirmininką Joną Vakar gi gavau 'navynų, kad 
;rityje katalikė moteris, katalikė motina ga
li nuveikti. Juk ji, o ne kas kitas duoda vai
kučiams visam jų gyvenimui tvirtą pagrin
dą. Ką ji savo motiniškoji meilėje kūdikiui 
įkvėps, tai jis turės ir nešios savo širdyje 
per visų gyvenimą. Jei jisai ateityje ir pa
klys, tai motinos žodžių atsiminimas neduos 
jam ramybės ir toji atsimintoji motinos mei
lė galės dar ir vėl jį prie Dievo grąžinti". 

Taip pat nurodoma, kad sųjunga ir tau
tybės atžvilgiu svarbų vaidmenį turės su-

j vaidinti ateityje. Dėl to: "visos lietuvaitės 
katalikės moterys turi būti mūsų Sąjungos 
narėmis". 

talikiškų veikimą. Niekas ri
mtai negali prikišti šiai drau
gijai politinio veikimo, bet 
jau 60 skyrių ir skaityklų už
daryta 
tivmti, 
tam reikalui apginti netaria 
nei žodžio. Priešingai, lenkų 

bos nariams. Kovo 12 d. aps
krities storasta tuo protoko Lietuvoje prieš karą 19!0 
lus peržiūrėjo ir nubaudė \ū m. prie juokų laikraščio var-
rainumo ardvma per N. M. lių-gaudžio " G a r n i o " buvo. 

,_. ' ,!.,. , . . , , i •• — Kaip tai penki, jei ais-vedeja Juozą Dili, skyriaus įsteigta net juokų akademija, . 
Kl' l l ITIH.TS'11 TI*1S 

pirmininką Joną Rukšėną ir į kurią buvo priimama tik ge- „ " 
*• f c *• . Trvs tai tik tamsiems 

valdvbos narius: Kaži Jarnia- riausi juokdariai. Ir man te- v . . . . • 
žinomoms atrodo, o iilosoli-
jos mokslas moko, kai kur y-
ra 3, ten yra ir 2. Taigi trys 
ir du bus penki. 

— Durnas tu esi, vaike, — 
atkirto tėvas. — Štai, aš pa-
siimu tris kiaušinius ir juos 
suvalgysiu, o tu pasiimk ir 
valgyk anuos du filosofijos. 

DEL RINKIMŲ LIETUVOJE 

Praėjusį šeštadienį Ameiikos laikraščiai 
paskelbė žinią, kad birželio 9 ir 10 dienomis 
Lietuvoje bus rinkiniai į seimą. 

Apie šiuos planuojamus tautininkų "r in
k imus" savo laiku jau esame rašę. Pasire
miant vidaus reikalų ministerio gen. Čapliko 
pareiškimu, kad politinių partijų daagiau 
nebebus, mes pažymėjome, kad tie rinkimai 
nebus rinkimai, bet tautininkų partijos pa
skyrimai. Kokie čia gali būti rinkimai. jei1 
tik-tautininkų partija teturės teisės sa .o ka
ndidatus į seimo atstovus statyti, jei nebus 
žmonėms jokio pasirinkimo. Kam .dar ir rin 
kinius skelbti, jei piliečiams atimama ^teisė 
pasirinkti tokius kandidatus, kokiems jie 
pasitiki. Toks seimas neturės jokios reikš
mės. Tai nebus tautos atstovvbe, bet tauti 

pu 
Grigą sumokėti po 20 auk.-.. Austrijoj prot. Reškė galvo-
arba H dienų sėdėti areštą ja įsteigti net juoko senatori-

IBe to, kovo 1 dieną tas pats ją. Ligonius gydys ne dakta-
storasta nubaudė už tvarkos rai, ale visokie klaunai, juok-

darvta, 8 lietuviai naujai is- . , ., . . . .. .. ., T1 v. _ . . _ . . _ ir ramumo ardvma vaiku ee dariai. Sulig prot. Reskes, o dvasine vyriausybe . t_ . . , ^ . . .. . ,. . . , , lutes metu vedėją Juozą Dili sanatorijoj ligoniai bus' gydo-
50 aiksimi arba vi.nu mene 
siu arešto, o Kazį Jarmalį, Juo 

katalikiški laikraščiai reišku. 
. . . . . ., , . . , , . ;zą Jarmali ir Jonų Grigą po 

dideli pasitenkinimą; l e n k a i ; ' . . v . 
. . , . Lu v . \2,) auksinus, arba po 3 savai-

mi šitaip: 

Sergantiems nevirškinimu, 

tes arešto. 

net džiovininkams jis skirs 
"jnoko režimų". Ligonys tu-
rės juoktis' mažiausia po porų 

Reikia pastebėti, kad puii- j'valandų per dieną. Profeso-
Visi šie persekiojimai mums | eininkų, įsiveržus mušeikoms, L j ^ būtinai reikalaus kvato-

visai suprantJjpi, nori mūsų j lietuviai pakvietė, kad apgi ; t į 0 m gį^p j a u jU(,ktis. Ba 
lietuviškumą išplėšti ir jo vie- |ntų nuo valkatų ir kad tų mu tik kvatojimas suteikia žmo-

kįmigai taipogi savo grašį pri Į 
dėjo prie Lieti Šv. Kazimiero 
d raugi jos persekiojimo. 

ių pakeisti negarbingu lenkis-Išeikų vadas jau gavo auk> 
kuinu. Bet mm galime viešai į tesnę vietą, o lietuviai visi 
pareikšti, kad I l s lenkų niek- nubausti. Vieton baudos ir 
Mkas darbas nepavyks: nors protokolų mušeikos gavo pa
sidarys visas mokyklas ir #irimą> o nuskriaustieji kalė-
skaityklas, sulikviduos ttiaas JHna> Štai lenkų saugumo or 
araugijas, tai gal pasiliks mu- j ganų teisybė. Šis faktas paly-
myse lietuviška siela, degan-1 ginus siw kitais yra lašas jū-
ti tautos meile, kurios nega- roję. Panašių faktų turime ši-
lės nei uždrausti, nei į kalė-j nitus... 

u ?im< P a d ė t l . Štai kas dedasi, laisvieji 
Provokacijos, protokolai, kre, , ,. . , . . , . , v, ^ r 1 . broliai, \ įlniaus krašte. Mes 

tos, bauginimai, didesni mo- . . 
tikimės, kad Jūsų v.su Širdys 

gui naujos macės, tik kvato
jimas valo kraują ir priver-

Daun taun dešimšiory man 
perkant nektaiza, žiūriu vie
nas! vyriškis sukinėjas ir dai
rosi į visas puses. Pamačius 
tai viena pardavėjų manda
giai jo paklausė: 

— Kame jgaliu tamstai pa
tarnauti f 

— Aš pamečiau, aš pame
čiau, - mikčiodamas sako ly

gia imti "deguonies, von ia . " . , r i a d g j _ a ž pamečiau 
Prof. Reškės žodžiais, jei sta- v. 

savo 

tistika galėtų nustatyti san 
pačią. 

Nieko nemųstydama parda-
tykį tarp juoko mažėjimo ir | v § j a s k u bi a i jam atsakė: 
mirtingumo didėjimo, būtų; _ Lošt and found bren-
nuostabus rezolt. Dabartinė čius vra ant antro floro. 

yra su mumis ir todėl mums 
yra Lenjrtau kentėti" ir kovoti 

kesčiai, pabaudos, samdomi 
mušeikos — visa tai. nukreip
ta, tik prieš lietuvius, ir už 

ninku partijos savotiškas komitetas saugoti, tai, kad j i e yra lietuviai. Vi-Įsu savo angėjais. 
kad, gink Dieve, valdžia iš tos partijos ran
kų neišsprųstų. 

" s e imo" 

gvvena. 
Einant prie išvados, reikia nuoširdžiai 

pasidžiaugti, kad Lietuvos Pavasarininkai 
prisiuntė mums savo "geros valios ambasa
dorius" (good will ambasadors). Mums rei
kia jais pasinaudoti, gausingai lankantis į 
jų prakalbas ir pavasarininkų rankdarbių 
parodėles. 

Suglaudus į krūvų visus įspūdžius, įgy
tus praėjusį sekmadienį dalyvaujant su mū
sų jaunimu, nieko daugiau negalima jasa-
kyti, kaip tik šūktelti: tegyvuoja organizuo
tasis mūsų tautos katalikiškas jaunimas —. 
Lietuvos Pavasarininkai ir Lietuvos Vyčiai 
Amerikoje! 

Iš visko matyt, kad Lietuvos 
rinkimai visai bus panašūs nacių rinkimams 
Vokietijoj, kur tik naciai tegalėjo būti kan
didatais į reichstagų, bet už tat visi oliie-
čiai priverstinai už. juos turėjo balsuoti. Ku
rie nebalsavo, tie buvo vienaip ar kitaip nu
bausti. 

Lietuvai reikėjo pasekti ne HilLerį, bet 
politinę tautos santvarkų nustatant, derinti 
autoritetų su laisve, vykdyti politiuę; soeia-

| line ir organinę demokratiją, bendradaruiau-
[ jant atskiroms konfesinėms, ideologinCms, tau 
| tinėnis, ekonominėms, profesinėms grupėms, 
I kad kiekvienas pilietis galėtų tinkamai pasi-

KEISTOS KLIŪTYS LIETUVIAMS VATIKANE. LENKAI 
KLIUDO LIETUVIAMS DALYVAUTI KATALIKIŠKOS 

... SPAUDOS PARODOJE 

patalpos dail. Valeška rado 
išlaužtus lietuvių skyriaus du
rų užraktus. Dail. Valeška a1-
kreipė į tai Centralinio komi
teto dėmesį ir paprašė griež-

okupuotos Lietuvos dalys. Ga-
spari pareikalavo iš žemėla
pio iškirpti okupuotą Vilniaus 
kraštą. Dail. Valeška užpro-
testavo, nurodydamas, kad lie-

tesnės apsaugos. Po to mūsų tuvių spaudos istorijai žemė-
skyriaus durys buvo užraki- lapis .būtinai reikalingas, nes 
narnos specialiais centralinio jis turėjo kelis centrus, iš kur 
komiteto įtaisytais raktais. plėtėsi. Vis tiek buvo parei-

• 
komiteto įgaliotinis dail. Va

šiais metais Vatikane bus leška su numatytais ekspona-
suruošta pasaulio katalikų tais. Ten jis buvo labai paian 
spaudos paroda. Ten yra su- kiai centralinio komiteto su
darytas centralinis parodai tiktas, ir buvo pareikšta džiau 
ruošti komitetas, kurs susiži- ^gsino, kad lietuviai patys pir-
no su atskirais kraštais, no
rinčiais parodoje dalyvauti. 
Lietuva taip pat sutiko paro-

reikšti ūkiškame, visuomeniniame ir v aisty- doje dalyvauti ir specialus 
biniamė gyveniine. Tautos atstovybę reikia | lietuvių komitetas katalikiš-
liakti lygiu, slaptu ir tiesioginiu baisav'imu, 
kaip nurodo Lietuvos Tarybos 19HS m. va
sario 16 d. paskelbtasis Nepriklausomvbės komitetui prie Vatikano pla-
Aktas ir Steigiamojo Seimo priimto,\ Vai- n a , k a į p m w m a , sutvarkyti 

mieji atvyko savo skvriau.: 
tvarkyti. 

Parodos patalpose Lietuvon 
skyriui buvo duotas atatinka
mas kambarys tokio pat dy 

kos spaudos parodai ruošti J džio, kaip tas, kuriame telpa 
pateikė centįaliniam parodos ir kitų B a l t i j o s .val

stybes Konstitucija. Kitaip (hitleriškai; iš
rinktas seimas neturės tauto.? pasitikėjimo 
ir Lietuvos politinis gyvenimas ii toliau eis 
neteisėtu, tautos vienybę ardančiu kėliti 

parodoj Lietuvos skyrių. Va
tikano centralinis komitetas 
tam planui pritarė. Tada į^Ro-
uią buvo pasiųstas lietuvių 

>tybių. Toks Vatikano paro
dytas palankumas leido many
ti, kad darbas eis sklandžiai 
be jokių kliūčių. Į)eja, jų a t 
sirado ii' visai netikėtai. 

Vienų ryt4 atėjęs į parodos' paprastai, nepriklausomos ir 

Kelias dienas darbas vėl ė-
jo gerai ir rainiai. Bet, štai, 
kartų į lietuvių skyrių atsi
lankė vienas dvasininkas ir 
paklausė, kur yra lenkų sky
rius. Tai buvo mons. Meišta-
vičius lenkų ambasados Ro
moj patarėjas, lenkų atstovas 
prie Vatikano. Po kelių die
nų po šio atsilankymo centra
linio parodos komiteto vyriau
sias tvarkytojas Gaspari pa
reikalavo dail. Valeška paro
dyti lietuvių skyrių. 

Lietuvių skyriuj ant sienos 
kabojo didelis Lietuvos žemė
lapis, kur buvo nurodyti isto
riniai lietuvių katalikiškos 
spaudos centrai ir kuris yra 
būtinas tiksliai ir teisingai nu
šviesti lietuvių spaudos bū
viui įvairiais laikotarpiais. 
Žemėlapy buvo pažymėta, kaip 

kalauta žemėlapį nuimti. 
Vėliau (i-^il. VaieŠ'Ka gavo iš 

centralinio parodos komiteto 
raštų, kad nesu pageidaujama, 
kad parodoj būtų išstatyta lie
tuvių spauda, einanti už Lie
tuvos valstybės sienų. Dail. 
Vaieška centraiiniam komite
tui pateikė kelis paklausimus 
ir paaiškinimus, bet į tai ne
buvo atkreipta dėmesio. 

Mons. Meištavičius yra ki
lęs iš tų Meištavičių, kurio 
yra pasižymėję Vilniaus pa
grobimo metu ir vėliau lietu
viu persekiojimais okupuotam 
krašte. Būdamas dabar lenkų 
atstovu prie Vatikano, jis žiū
ri, kad spaudos parodoj istik-
rųjų atrodo katalikiškoji Len
kija. Vatikane lenkų) įtaka y-
ra didelė jau iš seno. Todėl, 
nors parodos komiteto sluoks-

(Tesinys ant 3 pusi.) 
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Oliver Goldsmith. 

Ji Nusilenkė Kad LaimetŲ 
arba 

VIENOS NAKTIES KLAIDOS 
(5-kių veiksmų komedija) 

% Sulietuvino Kun. K. Jenkus.— - K 

(Tęsinys) 

Klemens.: — Kur jas pali
kau? Nagi ten kur radau. 

Zigmas: — Čia tai mįsle. 
Klemens.: — Gera mįslė. 

Kas važiuoja ir važiuoja apie 
trobą ir niekados trobos ne
kliudo ? 

Zigmas: — Nežinau. 
Klemens.: — Taip, nežinai, 

pasakysiu. Suklaidinau jas. 
Vežiau, vežiau jas po visą a-
pylinkę. Tamsu buvo ir jos 
nieko negalėjo matyti, kur 
važiavo. Taip jas prikraeiau 
ir nuvarginau, kad motina vos 
40 mylių nuo namų, o tikre-
išlaikė. J i mano, kad jau apie 
nybėje ilsisi štai ten. Tode!. 
jei esi vyras, sėsk ant arklio 
ir nešdinkis su Barbora. 

Zigmas: — Kaip aš tau at
simokėsiu, gerasis Klemensą J? 

Klemens.: — Dabar jau mci 
lus drauguži, o kiek anksčiau 
buvo "bulius* paršas, dur
nius..." Kaip greit iš panšo 
virsta mielas draugas kai k u 

• 

riems žmonėms... 
Zigmas: — Nusikaltau ir at 

siprašau. Bet turiu skubėti ir 
pasiimti Barbutę, o tu moti
ną paguosk. (Išeina). 

Klemens,: — Paguosk pats 
Matau, kad ji pati ateina ir 
nekažkoks reginys. (Įeina Vai
nienė). 

Vainiene: — O, Klemensink, 
aš mirsiu, aš taip sukratyta! 
Ne neišlaikysiu. Paskutinį sy
kį kai, išvirtom iš ratų, tie
siog į krūmus. 

Klemens.: — Kieno kalte? 
Kasgi liepė važiuoti naktį f 

Vainiene: — O, kad būtu
mėm namie! Tokia nelaimr... _ M yiga p a s a k v s i u __ a h e m 

Išvertė iš ratų - J purvyną ; G u l ( I a u g y v y | ) C J Q g ^ kaĮ_ 
įvirtom ir pametėm kelią. A r f n u _ a ] i e m y k a ^ ^ 
žinai kur esam? ( L f t i J r o V a i n į ) 

Klemens.: - Spėju, jog e- V a i n y s . _ A t s i t n r a k > l o i g k 

Mm Bivainių giraitėj. Apie mme M i m n e t i k ^ i a u > ^ 
40 mylių nuo namų. j i r t i e s a k a I b § t u m ( J i s e i n a a i , 

Vainiene: — Vaje, tu mano! įYn\ 
Bivainių giraitėj, kur pilna * Vaini-nė (išbėga į priekį;: 
plėšikų. Tik reikia, kad mws | _ V a j e , t u žmogžudys nžimZ 
apiplėštų ir šių naktį būsiu 
visas nelaimes patyrusi. 

Klemens.: — Nesibijok, mo
tin, nesibijok. Girdėjau, jog 

ir tarsiu "hem". Kai kosėsiu, 
žiūrėk, kad geriau pasislėp
tum. (Vainienė pasislepia). (1-
eina Vainys). 

Vainys: — Nejaugi aš kly
dau? Rodos, girdėjau pagal
bos šauksmų? Oho — Klemen
sai ar tai tu? Nesitikėjau, kad 
taip greitai grįžtum. Ar mo
tina su Barbora gerai aprū
pintos? 

Klemens.: — Labai gt4rai. 
Abidvi ilsisi pas tetų — 
"Hem". 

Vainiene (Iš gilumos/: — 
Mirtis. Sprendžiu, jog gresia 
pavojus. 

Vainys: — 40 mylių į tiis 
valandas. Tiek negalėjai nu
keliauti. 

Klemens.: — Geri arkliai ir 
sumanus vežikas viską' gali — 
"Ahem". 

Vainiene: — Kad tik K;e-
mensiuko neužmuštų. 

Vainys: — Girdėjau čia bal-
są. Norėčiau žinot iš kur jis 
atėjo. 

Klemens.: — Tai aš su sa
vim garsiai kalbėjau. Aš p^ts 
sau sakiau, kad nuvažiuot 40 
mylių į tris valandas tai ge
ras važiavimas. "Ahem". Ir 
tikrai geras važiavimas — 
"Ahem". Šaltį pagavau be
važiuodamas — Ahem. Emie 
mudu į namus — ahem... 

Vainys: — Jei pats sau vie
nas kalbėjai, tai pats sau ne
galėjai ir atsakinėt. Ar girdė
jau du balsus (pakeldamas ba
lsą) ir noriu žinot, kur tas ki
tas. 

Vainienė: — Štai jau, Jau 
jis ateina. O., o... o... o.... 

Klemens.: — Kam tau eiti.1 

žinomas asmuo, dalyvavo dau
gelyje ūkiškų organizacijų ir 
devynerius metus vadovavo 
didžiausiai Lietuvos ūkiškai į-
staigai — akcinei bendrovei 
"Maistas". 

Visi nubaustieji Šiaulių apy
gardos teismo sprendimu yra 
nepatenkinti ir žada skųstis 
aukštesnėms teismo įstaigoms. 

Rūkykite Dvigubai - Švel
nius Old Golds. 

Naujas aerodromas. Vaizdas Lakehurst, N. J., naujo jurų aerodromo. Rodyklė parodoma vieta, kurioj pri
kabintas atskridęs iš Vokietijos dirižablis Hindenburg. (Acme Photo) 

Z£= 

Ma-mano brangi] Klemensų 
lonusis pone, štai pinigų, pa
sigailėk jo, pasigailėk. 

Vainys: — Kaip aš gyvas, 
apylinkėj tik penki žmogž^d- t a i manQ ho}y^ K a s 

žiai belikę. Pirmiau buvę de
šimts. Ar ten kas eina? No 
tai tik medis. Nesibijok. 

Vainiene: — Baimė mane 
pabaigs. 

Klemens.: — Ar matai, kas 
ten tuose krūmuose juoduoja? 

Vainienė: — Viešpatie, m ir 
tis! 

cia per 
šunybė? Ka tai reiškia? 

visa parapija sako, jog mane 
išlepinai. Tai dabar džiaugkis 
to išlepinimo vaisiais. 

Vainiene: — Išlepinau lave 
— a? (išveja jį nuo scenos). 

Vainys: — Daug tiesos tas 
liurbis pasakė, (išeina), (fei 
na Zigmas ir Barbora). 

Zigmas: — Brangioji B o 
bute, kam taip ilgai atidėlio
ji? Jei nepasiskubinsim, ir vėl 
visa pražus. Sukelk savTyjt 
šiek tiek drąsos ir visa baig
ta. 

Barbora: — Nebegaliu. Tiek 
daug pergyvenau per pastarą
sias valandas, jog dabar jau
čiuos bejėgė. Nebnoriu naujų 
pavojų. Palauk du ar 3 metus. 

Zigmas: — Toks laukimas 
mane pabaigtų. Be tavęs ne
galiu gyvent. Bėkim taMbai. 
Tegul sau būna deimantai ir 
be jų apsieisim. Eime. 

Barbora: — Ne, Zigmai, rei
kia atsargumo. Aš pati parei
kalausiu mano turto dalies iŠ 
paties Vainio. 

Zigmas: — Jei jis ir norCtų 
tau pagelbėti, jis negalėtų nie
ko prieš ta raganų Vainienę 
padaryti. 

Barbora: — J ; s kai nori tai 
ir gali. Aš pasitikiu juo 

Zigmas: — Deja, nebiiku 
vilties. Kadangi nenori bėgti 
su manim dabar, priverstas 
esu laukti 2 ar 3 netus. (abu 
išeina). 

KAMBARYS 
(Teina Radvilas ir Onutė). 
Radvilas: — Kokiam keb

liam padėjime dabar randuos. 
Jei kas sakė tiesų, tai sūnus 

PASIBAIGĖ GARSIOJI 
"MAISTO" BYLA 

Šiaulių apygardos teismas 
tris savaites nagrinėjo garsių
jų Tauragės "Maisto' ' sker
dyklos bylų, kurioje kaltina
maisiais buvo patraukti: bu
vęs " Maisto" bendrovės pir
mininkas ir vyriausias direk
torius Jonas Lapenas, buvęs 
Tauragės skerdyklos direkto-

stoti. Tokiomis aplinkybėmis 
Lietuvai yra garbingiau visai 
iš parodos pasitraukti. 
riai — Antanas Kubilius ir 

metus sunkiųjų darbų kalėji
mo, Petras ir Konstancija La
penai DO 2 metu sunk. darbų 
kalėjimo. (<Maisto'' bendrovės 

Antanas Placidas Praneulis ir ieškiniui patenkinti iš Jono 
turėjo Panemunėje "Maisto" Lapeno priteista pusė milijo-

LENKAI KLIUDO LIETU
VIAMS DALYVAUTI 

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
PARODOJ 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

niuose atvirai pripažįstama, 
kad Lietuva yra teisi, tačiau 
viešai nedrįstama Lietuvos už-

gaminių krautuvę — Petras 
Lapenas ir jo žmona Konstan
cija Lapėnienė. 

Ilgai teisinas klausinėjo liu
dytojus, kurių parodymai šio
je byloje turėjo gana didelės 
reikšmės. Liudytojų tarpe bu
vo daug žymių Lietuvos ūkio 
ir politikos darbuotojų. Tei
siamuosius kaltino du proku
rorai ir gynė 7 advokatai. 

Balandžio J() diena teismo 
C 

posėdžiai pasibaigė. Gana ii-) 
gai taręsis teismas paskelbė \ 

i 

sprendimą, kuriuo Jonas La
penas ir Praneulis nubausti po 
8 metus kalėjimo (sunkiųjų 
darbu), Antanas Kubilius 4 ' 
— : 1 

no litų. Be to, teismas nutarė 
visų nubaustųjų turtų paimti 
valstybės iždo naudai. 

Reikia pažymėti, kad šiąja 
byla Lietuvoje buvo gana di
delis susidomėjimas. Apie jų 
plačiai rašė visi laikraščiai. 
Tai buvo dėl to, kad Jonas La
penas Lietuvoje plačiai yra 

Stanislovas Karalevičius 
žuvo automobilių nelaimėje 
gegužio 10 d., 1936, 7:00 vai. 
vakare sulaukės 35 metg amž. 

Kilo iš Panevėžio apskr. 
Raguvos parap., Zaliesių vien
kiemio. * 

Paliko dideliame nuliūdime 
3 brolius: Ipolj. -Feliksą, ir 
jona, seserj Johaną Rimkus 
ir jos šeimyną, dėdę Nikode
mą Balsevičių, švogerj Adomą 
Krasauską ir jo šeimyną ir 
kitas gimines ir pažystamus, 
Canadoj brolj Rapolą: o Lie
tuvoje motiną Dominika, bro
lj Vladislovą, 2 seseris: Oną 
Juozaponiene ir Veroniką si-
škienę ir daugiau giminių. 

A. a. Stanislovas Karalevi
čius gyveno 7301 S. Western 

Ave. Kūnas pašarvotas Pavla-
viėiaus koplyčioj, 6823 Soulh 
"VVestern Ave. 

aidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, gegužės 14 d. Iš koplyčios 
S vai. ryto bus atlydėtas } 
Gimimo švenė. Panelės Mari
jos parap. bažnyčią, kurioj j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydeats j iv . Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysta-
mus-mas dalyvauti Šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę Broliai, Se^uo, McK, 
švogeris ir (aminės. 

Laidotuvėms patarnauja Pa-
vlavičia Pndertaking Co., Ine., 
S. Mitohell laidotuvių driekto-
rius. Tel. PRftOapeet 3242. 

Vainiene (tamsumoj nepaži-' melagis, jei sūnus nemeluoja, 
ndama vyro): — Pasigailėk Į tai prarandu gera marčia 
mūs, geras latre! Imk mušu' 
pinigus, laikrodžius, žiedas. 
Viską — tik palik mums gy
vybę. Mes niekam nepasaky-
sim, ne. 

Vainys: — Boba pakvaišo. 
Klemens.: - Ne, atrodo, Jog j H p r o t o i š § j 0 < D a r a t a a r 1)ia. 

tenai karve. Nesibijok, motin,. n c s nebepažįsti! 
nesibijok? 

Vainiene: — Kaip aš gyva, 
Klemensink, matau vyrą atei 
nant. Tikrai matau. Jis mus 
pamatys. Tai galaf* J 

Klemens. (į šalį):1'— Tai pa
tėvis. Dabar tai jau bus mano 
plano galas. Reikia sumanu-

o. (Į motiną). Tai vienas, 
'mogžudžiij ilgu revolveriu 
ankoje. Baisus žmogus. 

Vainiene: — Gerasis Dievu
lėliau! Artinasi! 

Klemens.: — Pasislėpk. Te
nai, o aš su juo apsidirbsiu. 

Onute: -••- Džiaugiuos jūsų 
sutikimu ir parodysiu, jog ta
vęs neapvyliau. Pasislėpk te
nai ir visa iš jo paties lūpų 
išgirsi. Tyliai, jis ateino. 

(Daugiau bus) 

"N 

Vainiene: — Nagi Vainys. 
jei gerai matau. Mano laime 
mano apakino. Bet kas tave 
;via atnešė? 

Vainys: — Daratą, ar tu 
sudurnavojai? Taip toli nuo 
namų. Gi namai aure, ten. (j 
Klemensą) Tai tavo eia dar
bas, išdykėli. Darata, negi ne
beatsimeni tų krūmų? 

m HAMBURG-AMERICAN LINE 
gp§N0RTH GERNAN LLOYD 

130 W. RANDOLPH ST.f CHICAGO, ILL. 

INORTH 
G E RMAN [ 

LLLOYDJ 

Your hair tells your a g e l If your hair is 
drab or sfrealced with gray you look older 
than your years. 

Clairol will help you to look your young-
est by imparting natūrai color to your hair 
or by changing its shade so gradually • • • 
so secretly no ono will know. 

Clairol does what nothing else canl Only 
Clairol shampoos, reconditions and TINTSI 

Ask your beautician or write for FREE 
Clairol booklet, FREE advice on the care of 
hair, and FREE beaufy analysis. VVrite N O W 
on this coupon. 

C1AI1IM 
i«v»rly King, Contuhint 
Clairol, Inc., 
132 W«*» 46th Stroof, Now York City 

Ploato »tnd FREE Clairol hooklet, 
FREE odvic* and FREE onolyn* 

8XX My Beouticion it 

Addren M « M M M 

Sfote -. 

• ' MkWf 

, DASH DIXON 
, WSH AND TrlrZ DOCTOR 
CIRCDMG^E WX>H 

TPYING TO FIND THE PLACE/ 
VVHERE THE' DOCTOR'Sr 

OAUGHTER I S / 
WE'VE CIRCLED .THE MOON ^S 
TWICE NOW/^MD WE HAVEN7 
SEEN ANY.SIGNS OF LIFE/ 

Vainiene: — Gerai tu sakai. I 
Viskas man dabar aišku (į j 
Klemensą) ir tn taip padarei 
savo motinai, tu varliūkšti! 
Aš tau dabar parodysiu. 

Jei bus pavojus aš sukosėsiu i Klemens.: — Nepyk, motin, 

BvTDcaiTCaiTl 
GOING 

CRASH INTO 
PEAK // 

GOS\\ 
THERE'S^NO 
SIGN ORL/FE-
ANY PLACE'/ / 

. A S M O N / T H E 

VŲJMM VVILL HAPPEN 
^^TO THEM ?P£> 



/ 

D R A t T G A S Anjtradienk, gegužes 12, 1$ 

VELYKOS LIETUVOJE PRIEŠ 20 METŲ. VAR
IA PEMPIŲ KIAUŠINIAI VELYKOMS n 

Šiandien Lietuvoje visi ^o- nu, todėl dabar j j as reikti; 
r iai Vftigo, net i r vargingiau- utkivipti ypatingo deniesic. 
si gyventoji] sluoksniai neken- Vainos dabar pradeda perėti, 
čia bado. Mėsa- duona ir k i t i ' t a t iš lizdų reikia išiminėti JŲ 
maisto produkta i tiek pigūs, ' kiaušinius. Vėliau iš tų pat 
kad ju kiekvienas gali nusi
pirkt i . Tačiau prieš 20 metu, 
t. y. p i rmas vokiečių okupaci
nės Velykas, Lietuvos gyven
tojams teko švęsti pusbadžiu. 
Kaimiečiai dar šiaip ta ip gy
veno ir gynėsi nuo bado, nes 
jie ir daugiau turėjo ir geriau 
galėjo paslėpti nuo rekvizici
jų savo gėrybes. 

Geriausia, to laiko padėtį 
atvaizduoja anuometinės oku-
IKieijos laikraščiai 'Dabar t i s ' , 
" K C A V I J O L T Z e i t u n g " i r " Z ; i-
tung def 10 Armee" , kuriuos 
Lietuvę užėmusi leido vokie
čių valdžia. 

Dar kelias savaites prieš Ve 
Jykas, 11)16 m. Kaunas šventė 
generolo l l indenburgo 50-ties 
metų kareiviavimo sukaktu
ves. Balandžio i diena " D a 
ba r t i s ' pirmame puslapy į-

lizdų galima išiminėti ir var
niukai, nes jų mėsa visiškai 
t inkama valgyti . Todėl kas 
norėtų gaut i leidimą išiminė
ti jų varnų kiaušinius, tur i 
kreiptis į apskrit ies viršinin
ką" . 

Toksai gyventojų skatini
mas rinkti varnų i r pempių 
kiaušinius, r inkti Velykoms, 
i>e abejo, buvo surištas su vi
slų kiaušinių t rukumu. J a i 
nuo 1018 metų visame oku
puotame krašte buvo mažai 
vištų, o kurios ir buvo užsi
likę, tai gyventojai nuo kiek
vienos vištos per dieną oku
pantams turėdavo duoti po 
vienų kiaušinį. 

'kKownoer Z e i t u n g " Didįjį 
Ketvirtadienį įdėjo tokių ži
nia: 

Dėkui Michigan City, Ind., j rgio parapijos bažnyčioje. I 
Joe Eitauskui , kur i s teikės ma neertą organizuoja i r renj 

vietos vargonininkas, žinon 
muzikas Ant. Grigoraitis, 1 
ris cia per d u metu sava « 
kimo labai gerai chorą pari 

ne pavežioti po ūkius, į k u 
riuos įnešėme daug kat . spau
dos. P-as Lašas net maloniai 
priėmė bei pavaišino. Dėki'i 
Michigan City ir Laporte, Ind. | šė. Taigi jo bažnytinis d 

j lietuviams, ypač kurie mai/i j ras gegužes 17 dieną čia ir ] 
j rėme užsakydami laikraštį Isirodys. Be Šenadorio lietui 
į dviems metams. Įdomu dar ir katalikų choro, pasirodys i 

Dirižab/y ka ip salione. Vokiečių dirižablio Hindenburg keleivių valgomasis sa-
Honas. Rodykle pažymėtas Dr. Hugo Kekner, veteranas oro (zepelinas) navigato
rius. (Acme Photo) 

dar ir kaimyninės lietuvių ] 
rapijos choras iš Minersvii 

tas. Sužinoję svetimtaučiai po 
litikieriai, kad Lake apskr. y 
ra keli šimtai " D r a u g o " skei j a tvyks čia muzikas vargoni 
tyt&h pasišaukė mane, kad^įnkas Jonas Mikutavičius 
aš paskiibčiau " D r a u g e " j*i;savo Šv. Pranciškaus para 
paruoštus skelbimus Iki šiol jos bažnytiniu choru. Abu c 

rai pasirodys atskirai , dirig 
Ind «ian^ k ^ e k W e n a m muzikui. 

lietuviams, kurie dauginusiai 

to dar nobuvo girdftt. 

Širdingas ačiū Cery 

mane rėme. (Jary, Inu., dabar 
yra virš šimtas skaitytojų. 

to, Grigoraičiui diriguojant 
t liks keletą giesmių jungtij 
choras. 

Visas pelnas iš šio dui" (Jary, Ind., lietuviai šiuo iai 
ku gerai dirba plieno dirbtu- tožnytin&s (religinės) BHII 

kos koncerto skir iamas baže 
lykų I-ją dieną. Tie praneši
mai skamba š i ta ip: 

VaiLaruose: Maaso upes ra
jone įvyko dideli mūšiai. Sa-
ksoniečiai a takavo pranetizų 
apkasus. Į mūsų rankas pate
ko 1646* kareiviai i r 42 kari-

vlėjo didelį generolo Hinden- — Visi darbingi vyrai nuo ninkai. Apie Verdūną vyksta 
•burgo atvaizdą. Beveik visas115 iki G0 metų amžiaus, pa - ! didelės kautynės, kur prancū-
šis laikraštis tebuvo pašvęstas 
šio generolo sukakčiai, nes 
juk k' Dabar t i s " buvo okupan
tų leidžiamu Lietuvai vokie
tinti . 

gal vyriausiojo rytų ironlo 
vado įsakymą, turi mokėti pa
galvę. Šis mokestis imamas 
nuo sausio mėnesio 1 dienos 
ir per metus reikia sumokėti 

Nors okupantai i r bausdavo po (i markes kiekvienam as-
žmones, kad jie neima mar- menini. Kitais metais šis mo
kių (vokiečių pinigu) , tačiau kestis galės būti pad id in t a s " , 
daugelis bausmių nebijojo ir 
imdavo tik rusiškus pinigus. 
Tuo reikalu balandžio mėn. 
" D a b a r t i s " įdėjo tokį straip
snį-

"Vokiečių pinigui būtinai 
reikia i m t i " . 

— Vis dar atsi t inka, jog 
sodiečiai atgabenę savo i>re-
kes į mugę parduoti , ima tik 
rusiškus rublius ir atsisako 
parduoti už vokiškas markes. 
Tokie nusikaltėliai smarkiai 
baudžiami. Sodiečiai teisinasi, 
kad ir pirkliai miestuose ir 

Didįjį Šeštadienį Kauno ba
žnyčiose įvyko pamaldos, į ku
rias atsilankė čia stovinčios 
kariuomenės dalys ir civiliai 
gyventojai. Tą dieną laikrašr 
čiuose buvo paskelbta žinia, 
kad Vokietijoje Osnabrueke, 
belaisvių stovykloje nuo cuk
raus ligos įniręs rusų genero
las Fedorovas, jis gynė Kau
no tvirtovę nuo vokiečių ar
mijos, tačiau pakliuvęs į ne-

zai yra st ipriai įsikasę į že
mes. 

Rytuose: Eusar pradėjo di
delį puolimą ties Daugavpilio 
tiltu i r į rytus nuo Garbunov-
kos. J ų puolimai šįryt sugniu
žo prie musū apkasų. Priešas 
turi daug nuostolių. 

Balkanuose: Be permainų. 

Tai toks velykiniuose laik
raščiuose buvo tilpęs vokiečių 
vyriausio štabo pranešimas a-
pie karo veiksmus. 

Vilniuje, Kaune, Marijampo
lėje, Šiauliuose i r kituose Lie
tuvos miestuose įvyko kariuo 
menių paradai . (Jenerolai ir 
pulkininkai kalbėjo į įsirikia
vusius pulkus i r eskadronus 

VAJININKO J. AUKŠ-
KALNIO PADĖKA 

GARY, IND. — Labai m*£ 
linksma ir neprailgo tas pus 
mėtis vajaus darbo. Per vaju 
pasirodė, kad aš turiu daug 
pažinčių ir draugų svietiškių 
tarpe ir dvasiškijos prielan
kumą. Tas verčia mane viešai 
padėkoti . 

Pirmiausiai dėkoju vajaus-
vedėjui Ig . pakalui. Toliau ku
nigui A. i l a r t inku i , Cliicago 
Heights, 111., Šv. Kazimiero 
parap . klebonui, kur teko dar
buotis. Kun. A. Mart inkus vi
sados nndoniai pri imdavo ir 
pa tarda~^ kur lankyt i •>. i r 
pats klero.^as užsisako " D r a a 
g ą " dviems metams. Kiek pa-
tėmijau, r' ^cago il<ugkts %nu\ 
nes laba- malonūs. Dėkoju ir 
kun. K. 7 ' x kauskiu įr visiems 
lietuviam- Ind. H»rbor, ypte 
tiems, kurie *r:ane parėmė. 

LIETUVIAI DAKTAKAI 

vėse. Girdime, kad susidėju 
šios dvi plieno korporacijos 
žada darbininkams duoti ap
mokamas atostogas ir pakelti 
mokestį. 

J . J . Aukr>kaJnis 

Dėkoju mūsų Gary, Indiana 
klebonui kun. S. Di augeli ui, 
kuris taip pat teikė daug pa
ramos. I r pats , vos atvykęs i 
Gary, Ind.. klebonauti tuoj už
sirašė ' ' D r a u g ą " dviems me 
tams ir .žmones per pamokslas 
ragino liet;:viską kat . spaudi 
skaityt ' 

Dėkoju kun. J . JS, Marciut, 
Mil\va\n:ee Wis., k'ebonui, se
nam mano draugui, varg. \ . SIIENANDOA1L PA. - A 
Šlapeliui, Norwood, Mass., kr teinantį sekmadienį, gegužė-
rie žymiai pareme mano -Ja: 17 d. Šenadorio lietuviai iau 
buotę. ,k ia gražios šventės, didelio 

Dėkui ii,,,CMeagos lietuyia- koncerto religinės .-muzikos, rku 
ms, kurie f» r mane užsisakė ris įvyks Slienandoah Šv. J u-

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS 

"Draugą , " L a i v ą " , arba pi
rko knygų. S. P>artkur ir Joe 
Kelpšas df.ug gelbėjo prikal
binti nis isakyt i kat . laikrašti 

čios reikalams. Įžanga lar 
pigi, tik 50 centų. 

Visi šenadoriečiai laukia t 
nepaprasto pirmo religines n 
zikos (choro) koncerto. 

Džiaugiamės lietuviška 
mokykla 

Šiais metais lietuviams s 
nadoriečiams t ikras džiau^ 
nias, kad jų vaikučiai gii 
mokytis lietuviškai. Ger'fc. k 
bono kun. J . Karal iaus rūpe 
įčiu ir pastangomis pakvit-sli 
čia 7 seservs Kazimierietč 

• r 

^ — — — — _ ^ _ ^ _ ^ _ — _ _ 

(Tęsinys 5 pusi.) 

c^ 

AKIŲ GYDYTOJAI 

laisvę, (ienerolą Feodorovą be j ir juos drąsino nenuilstama1 

laisvių stovykloje iškilmingai I kar iaut i iki galo. Užimtose 
laidojo anglą, prancūzų, rusų vyriausiojo rytų vado s r i tyse ; 

miesteliuose atsisako iš ju im-
ti vokiškas markes. Kiekvie- į" k l t * ^ n t i ^ i n i n k " k * ™ - j kareiviams buvo žadamos Ze
nas žmogus, pastebėjęs tokius : (Jan a įdomūs vokiečių vy-jmes, kuriose jie galėsią įsi-
nusikaltėlius, kurie atsisako riausiojo štabo pranešimai Ve- kur t i , 
pri imti vokiškas markes, tuo- i „ 
jau turi paduoti žandarams " J AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI j * Į Į , C*įĮū*% 

Res. 6924 S. Talman A ve 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR, J. j . SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7-9 vak. 
Kctv. ir Nedoiioniis susitarus 

Ar kas iš žmonių perdavė 
žandarams asmenis, atsisakiu
sius imli vokiečiu markes už 
p iekes ir kitką, tų laikų spau
doje žinių nerandama. 

Tų patį mėnesį "KowBoer 
Z e i t u n g " nuolatos dėjo vy
riausiojo ryiu vado įsakymus, 
draudžiančius gyventojams lai 
kyti karvelius, fotoaparatus, 
r inkti miške uogas, upėse" ga u 
dyti žuvis ir da r daug kitu 
įvairią draudimą. Tas pa ts 
laikrašt is balandžio inen. įde-

. jo tokią žinią: 
— Kauno vyriausias burmi

stras Dr. Pus skelbia, jog 
žvejojimas Nemune i r Neryje 
uždraustas. Nusikaltėliai bus 
>kaudžiai baudžiami. Kaizeriš-
koji vokiečią gubematū ra žve
jojimą tose upėse pavedė tam 
t ikram asmeniu i" . 

Artė jant Velykų šventėms, 
" D a b a r t y j e " tilpo toksai strai 
penis: 

Rinkite varnos kiaušinius. 
— Daugely kraštą, o ypae 

kur yra kopų, gyventojai val
go varnų mėsą. Varnų kiau
liniai y ra tokie pa t geri ka ip 
ir pempių ir juos mielai visi 
valgo, Lietuvoje begalės var-

Ofiso Phone 
PllOspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWAIlSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., ChJcago 
OFFICE HOURS: 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by ApfK)intment 

DR. STRIKOL'IS 
PHySICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso \'al;mdos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 5 vak. 
Nodrlioiiiis pa«^il sutaili 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rei. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUterard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scrcdoj ĮKigal sutartį 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35tfi Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. F, G. VVINSKUNAS 
GYDYTOTAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
BES. 2136 W. 24th ST. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted S t , Chicago 

Paned., Sercd. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4870 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: *9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
liajral sutarti 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAI.LV AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudgjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių 
Rainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

AR VAŽIUOJI | LIETUVI} ? 
Je i taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 

" D r a u g o " laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tarusios keliones ceikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per " D r a u g o " agentūra 
bile kada galite važiuoti j Lietuvą. 

-

ii 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tel. CANal 0523 

— • 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR. J. SMNGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speeinliškumah yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 
VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Nedal iomis imirul Uffiiirti 

Tiesiog į Lietuvę Laivu 
"GKIPSHOLM", 

Gegužes-May 29 dien§ 
o — 0 — o 

DRAUGO" Ekskursijos 
" B E R E N G A R I A " 

Birželio-June 17 d., 1936 
" G R I P S H O L M ' ' 

Liepos-July 1 d., 1936 
Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės j 

Tel. CANal 7790 
^ B 

UNCLE WIGGILY'S TRICM 

I b e ^ y o a r pardoiv 
Vhr.Vog, but-^ 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO YALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
yak&ra 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRUEGA6 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v.vak. 
Nedėliomis aco 10 iki 12 dien§ 

Y o a r pa.per Ki t s my 
hat." 

http://optometricai.lv
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ŠIAUDE LIETUVOS 
SVEČIAI KALBA 

ROSELANOE 
Šiandien 8 vai. vakare Lie

tuvos svečiai — dr. J . Leimo-
nas ir J . Laueka kalbės Visij 
Šventij para. salėj, Eoselande. 
Atsilankiusieji pamatys graliu 
Lietuvos kaimo jaununo rank
darbių ir L. Vyčių £ kp. nariij 
vaidinamą juokingą komediją 
" O , daktare!" Visuomene 
kviečiama gausingai atsilan 
kyti. 

LAKŪNAS KIELA 
CHICAGOJ 

Trečio transatlantinio skri
dimo organizatorius A. Kiela, 
kuris ryžtasi 1937 metais bai
gti Dariaus - Girėno žygi, t. 
y. iš New Yorko skristi j Kou 
ną šiomis dienomis atvyko j 
Cliicaga, kad suorganizavus 
komitetą skridimui remti. 

Rap. 

ANTROJI "DAINOS 
ŠVENTĖ" CHICA60JE 

-— 

Meiliai 

I 

prisimena pereiti 
metai, kaip Chicagos parapi
jos chorai sužavėjo didžiausią 
minią žmonių Vytauto parke 

Tą dieną buvo pirma " Dainos 
Švente' ' Chicagoje. 

S k a m b ė j o da inos m ū s ą pa
rap i jos chorą . Be k o m p . A. 
Pociaus orkestros ir pavienuj 
choru, susidarė mišrus chorų 
choras, kuris galingai daina
vo mūs kompozitorių kūri
nius. Visi džiaugėsi matyda
mi gražų jaunimo būrį. 

Metai greit prabėgo. Stft;. 
atėjo šrų metų vasarėle. Pra
dėjo žaliuoti žolelė, taigi ir 
mūsų parapijos vargonininkai 
stropiai stojo į darbą su sav-o 
chorais, kad vel galėtų liotu-
vių visuomenę palinksminti. 

Taigi, ateinantį sekmadienį, 
gegužes 17 d., vel pamatysime 
tą jaunimą ir mūsų Chicagos 
muzikus - vargonininkus su 
prof. Antanu Pocium priešą 
kyje. Tai Ims antra didele 
"Dainos Švente". 

Išgirsime daug dainų, pa-
matvsime svečius iš Lietuvos, 
dr. J . Leimoną ir adv. J . B. 
Laučka. Visi kartu galėsime 
pritarti savo dainavimu sa 
kiekvienu parapijos choru 
Tat, visi į "Dainos Švtnte" , 
ateinantį sekmadienį, Vytaute* 
parke. Ieva Lukošiūte 

DO YOU KNOW?... ByDom Lavin "Draugo" Radijo Programa 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

"KLAIPĖDOS JULĖ", T I 
KRA GRAŽUOLĖ!" 

ELZBIETA 
SZADBARIENĖ 

po pirmu vyru šykerienė 
po tėvais Matusevičaitti 

mirė gcguž«'\-* 11, li)UG, L»:30 
vul. yto, sulaukus pusės ainž. 

Kiio iŠ KasHniŲ apkr. ir 
miesto. Amerikoje išgyveno 36 
IIHtUS. 

Paliko dideliame nuliūdime 
I mylimas dukteris: Hronisla-
va r ivarūniene ir Kazimiera 
Szadbaraitę. sūnų Joną šyker, 
žentą Dominiką Pivarūną, mar
čią Audrey ir daug kitų gimi
niu. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, gegužės 14. iš, J. F. Kudei-
kio koplyčios !» vai, bus atlydė
ta į Gimimo švenč. Pan. pa r. 
bažnyčią, kurioj jvvks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta ] š \ . 
Kazimiero kapines. 

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gamines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose h i -
dotuvėse. 

Nuliūdę Dukterys, Sūnus. 
/.eii ta.-. Žentas, Marti ir Gimi
nės. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis. Tel. YAIids 1741 

i o 

..., ' -.'-5r^' 

P0PULATION 
3.510,528 

. . . ' » • • • . ^ • . ' • . • 4 % - > 

^/OU CAN TRAVi 
FARTHER FOK 7 * 
iH CHICAOO THAN 
ANY OTHEft CITY 

IN THE WORLD 

CONTAIN5 PAINTING^ 
ANDARTTREASURES 
VALUEDatf2ft0OftOOOf 
^TheSongof-thtLark" 
IS CO>4StDEREDTHE MOST 

POPULAR. 

zzm*m^$ 

dradarbiauja ir lietuvis spor
to redaktorius M r. Urucv J*'-

i 

Oris. Biznio maiadžeri.s yra 
1 simpatingas vyras Kari A. 
lloi'fman. Dirba čia apie 30 
darbininkų, jų tarpe ir keli 
lietuviai, kaip M. Vaičiulyte 
(korektore) ir kiti. 

Atvykus čia redaktoriui V. 
Uždaviniui, Evening JI era M 
apie jo atvykimą labai gražiui 
atsiliepė, pažymėdamas, ka.! 
Shenandoah svečias lietuvis 
keliauja po U. 8. A., renka' į-
spndžius ir rašys apie šį kra
štą knygas, straipsnius. Gegu
žes G d. vakarą jau visi čia 
žinojome iš vietos spaudom, 
kad mūsų mieste yra atvykęs 
svečias iš Lietuvos. Džiaugia-

RADIO 
DAINUO3 RADIO GRANĄ 
DIERIAI. KALBĖS DR. J 
E. SIEDLINSKIS IR T.T. 

U 
^ • 4 . 1. 

<§HICAGO HAS AS MUCH \N6Yld OUT 
FREIGHT TRAFF1C DAILY AS NEW YORK 

AND ST. LOU1S COMBlNEP* 
p:m ;- , i -

— 

mes Eveiiing Herald gera in
formacija. Korespondentas 

Šiandie 7 vai. vak. nepamli 
Skite užsistatyt i savo radi 
aut stoties \YUKS (1360 kil. 
ir pasiklausyti tikrai grąžau 
ir įdomaus radio program< 
Dainuos radio (Jranadierii 
(trio). Be to bus šaunios oi 
kestrines muzikos ir kitokį 
įdomių dalykų. Apie sveikai 

'kalbos dr. J . Siedlinskis. j 
programo vedėjas J . K r u k a 
praneš ką mfisų organizuotoj 
visuomene veikia ir kas nau 
jo prekyboje bei Peoples ra 
kandu krautuvėse. Rap 

BRKMTON PABK. "Nors 
ir prie ronos dėk ' ' Rhys Her
berto "Klaipėdos Julę"., taip 
gražiai suvaidinta N. P. P. 
Šv. parapijos choro, vadov. J . 
Kudirkai, geg. 3 d. Einkuniau 
šios publikos buvo pilna pa-

,- izvs 
rapijos sale. 

Svečių buvo net iš Boehes-
ter, N. Y., taip pat kunigų, 
prof^sijoralų iš visų Cliiagos 
kolonijų. 

Dėka Tendzulytšs, buvusios 
Lietuvos valstybės dramas a-
rtis.".- kuri operetę re/a^avo 
ir prof. Pociaus simfonijom or
kestros choras davė žymų pre
cedentą, j kur] kiti vargoni
ninką* turėtų įsižiūrėti ir pa
našia' daryti. 

Prof Pociui batutu pamo
jus orkestrai užgrojus, uždan
ga pakilo ir pasirodė Klaipė
dos uostas, Baltijos jūra Jū-
įvivi-ii vaikštinėjo daina* dai
nuodami. 

rka parapijos vargonininkas) RELIGINĖS MUZIKOS 
irgi gerai atliko. savo rok 

Merginų choras taip pat 
gražiai įdainavo. Ypač. j>ubli-
kai patiko trio K. Kelertienės, 
B. liokaitienes ir I. Noreikai-

Į tes. Dain. A. Čiapas buvo. Ka-
fzys, "Jūreivių Laimes" laivo 
kapitonas. Gražiai dainavo ir 
vaidino. Jo mylimąją "Vil t į" , 
Julės draugę gerai vaidino S. 
Pauliūte. K. (J lobis vaidino 
"Šiaulio", seno "Jūreivių Lai 
mes" laivo kapitono rolę. Jis 

KONCERTAS 

(Tęsinys iš 4 pas!.) 

kurios įsteigė i r veda puikią 
lietuvišką mokyklą. Gaila, kad 
turime per maža vietos ir ne
galime visų norinčių mokytis 
vaikų priimti. Susirenka ga
na suspaustai apie 140 vaiku
čių, kurie visi gražiai auklė
jami čia mokosi ne tik rašto, 
bet ir savo senos tėvynės mei 

* les, kuri reiškiasi jų gražio-
iššaukė daug aplodismentų iš 
publikos. Kiti lošėjai buvo S. * 
Kokaitis ir J . Lindžius. 

ANTANAS 
PATKAUSKAS 

mirė geg-. 9, 1936, 9:45 vul. ry
te, pusės amžiaus metų. 

Kilo iš .Šiaulių Apskr., Gruz
džių parap., Pakarnių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. 

Paliko dideliaftne nuliūdime 
mylimą moterį Oną, po tėvais 
Pačytė, dukterį Antaniną, žen
tą Juozapą Miklošių, du anū
kus : Juozapą ir patricija ir gi
mines, o .Lietuvoje hroi^ ir y*. 
šerį. 

Kūnas pašarvotas 5915 S 
Wnipple St. Tel. HEMlock 68-
80. 

.Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
geg. 13, 1936. iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
svenė. Pam-lės parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gįmines, draugus-ges ir pažys-
tamrus-mas dalyvauti šiose, lai
dotuvėse. 

Nuliūdo Moteris, Duk**, Žen
tą*, tnūfcal ir Gintnės. 

Laidotuvėms patarnauja di
rektorius J. F. Eudeikis. Tul. 
YARds 1741. 

Jūreiviai, parapijos choro 
vyrai, gražūs/ raudonais vei
dais, geri dainininkai. Jie gra 
žiai dainavo ir daug juoko pu
blikai teikė, ypae kai kurie, 
kaip K. Sveneiskas, tenoras, 
kuris bene tik bitvo pirmas 
jūreivis su ūsais, Kitas jūrei
vis, kuris publika*' U'ike daug 
skanaus juoko, ta ' Kastas Ža
rėniškis, kuris lu.giausiai mč 
gino prisimeilinai prie "Klai-
pettot Ju lėV\ O toji " J u l ė " 
bfiWf* lietuvių »nėgiainiati>ia 
<ii.:iiininke Oru l'-ožiene, kuri 
\ol niu ir daina vuuu žavėjo 
IJyusovus. 

Apie " J u l ę " sukasi visas o-
ppretes veiksnias. Į ją įsimyli 
visi jūreiviai, dėl to kitos Klai 
pėdos merginos pyksta. Atvy
kęs is Paryžiaus dailininkas 
Baltrus Kuklys (art. J . Kudi-

Po vaidinimo įteikta trys 
gėlių bukietai veikalo žvaigž
dei 0. Piežienei ir vienas Te-
ndzulytei. Daug plota ir prof. 
Pociui bei jo orkestrai. 

Varg. Kudirka paskaitė gau 
įą telegramą: "Linkėjimai Ta
mstai Tamstos muzikos dar
buotės apvaikšeiojime. Pasise
kimo "Klaipėdos Ju le i " ! 

Juozas Kudirka is Pittsion, 
Vargonininkų Sų-gos P i rm." 

Šnipas 

KARDINOLAS TEIKS 
SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTĄ 

Gegužes 7 dieną mūsų mo
kykla turėjo malonų svečią, is 
Lietuvos. Čia dabar besilan
kydamas redaktorius V. Už
davinys aplanke mūsų mokyk 
lą ir laike vaikučiams pritai
kintą paskaitą apie Lietuvą 
ir Vilniaus reikalus. Vaikučiai 
svečiui pagiedojo Tautos hi
mną ir tėvynės ilgesio daine 
lc. Vaikučiai labai džiaugėsi 
kad svečias juos ir nufotogra
favo. Lauksime dabar jo nuo
traukų. 

Evening Herald apie 
V. Uždavinį 

Slumandoali, Pa. miestas tu
ri labai simpatiškai redaguo
jamą anglišką dienraštį Eve-
ning Herald, kuris lygiai apie 
visas vietos tautas gražiai at
siliepia, visų jų reikalus at
stovauja ir gina. Kiekvieną 
vakarą visas miestas laukia 
pasirodant naujo numerio ir 
visi mielai skaito. Redaguoja 
jį gražiai sutardami redakto
riai C. T. Strauglm ir Mr. Cli 
fiord A. Sha\v. Gražiai bon-
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VENETIAN MONUMENT C0„ INC. 
Ifcdirbėjai aukštesnes rūSies pamink

lų ir Grabnamių 
ô  

Didžiausia paminklų dirbtnvė 
Cbicagoj 

—o -
bnvirš 50 metų prityrimo 

___——o • 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvei ir 

taupykite pinigui 
— o 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

527 N. VVESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nemalinias {veiktas — 
Dabar Valgo Viską 

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug pagelbėjo NL'GA-
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai n§ra 
mokamas liūdymas. jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitu pra
neša panašius rezultatus. NUGA-
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malinio sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas a rba 
turi varfeo su nemalimu— pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudą 
i keletą, dienų. Mes žinome, kad pa-
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerj. Parduoda visi ap-
tiekoriai su garantija grąžinti Pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų. T T ^ A C O T 

Nuo užkietėjimo imkit—IGA-bUL, 
Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 

ir 60c. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviŲJ 
Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

4G05-07 So. Ilermitage Ave. 
Phone YAIids 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 

<? 

J o Eminencija Kardinolai 
Mimdelein, Chicago Arkivys
kupas, gegužes nien. 31 d. va
karę, teiks Sutvirtinimo sak
ramentą, Švč. Vardo katedroje. 

Laidotuvių Direktoriai 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir 

TĖVAS 
RE Public 8 3 4 0 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda uz 
žemiausias lainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma-
SCS71CS 

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
BEVerly 0005 

Lachawicz ir Sunai 2314. West 23rd Place 
l'lione Canal 2515 

S. G. l a t o i c z 
J. 

42-44 E. 108tli Street 
PJionc PULiman 1270 
arba CAKal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave 
Phone YAPvds 1138 

3958 W. l l l t h S t v prie Crawford Ave. 
(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 

šis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti 
dviejų biznių. MUS. ANJNA BITT1N 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

GART, IXf>. I^AflKyrUVUJ DIREKTORIAI 
KELNER — PEUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja 
Phonę 9000 

^ : ^ 

Night and Morning 

J. F. Radz 668 West 18th Street 
Phone CAKal 6174 

S. M. Skudas 718 West U3ih Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULiman 5703 

AMBULAKCE PATAENAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 
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D R A ' T f O A R 

VIETINĖS ŽINIOS i 

L. R. K, S. A . DARBUOTĖ PRAŠOME GRAŽINTI 
TIKIETUS If&SiJ kilnioji organizacija 

LRKSA išsijudino darbuoten. 
Kadangi šįmet sueina Sus

iimi 50 melu, kadangi tai re
ta sukakt is i r jubiliejinis sei
mas bus Chicago je, t a t visos 
kuopos smarkiai veikia Susi-
vienvnio gerovei. 

Dabar eina Sus-mo vajus ir 
kasdien nauju nariu įstoja. 

Turiu malonumo pažymėti, 
kad laikytam*- mėnesiniame a-
pskrieio susirinkime, Bridge-
porte, šv . Ju rg io parap. salėj, 
baJand. 19 d. parodyta dide
lio entuziazmo. 

Prie seimo riiošiamosi visu 
smarkumu. Komisija posėd
žiauja. Kad šis seimas bus ne
paprastas , tai jau seniai rašo
ma ir skelbiama miisų visiu> 
menei, f seimą suvažiuos mūšy 
protesijona fa i, visa inteligen
tija iš visos Amerikos kampų. 
Dalvvaus ir svečiai iš Lietu-
vos. Pe r seimą j ie prisižiūrės 
savo brolių i r sesučių darbuo- Nuo pa t susiorganizavimo 
tėi šioje šalyje. Nenuostabu, į šv . Kazimiero Akademijos Rė-
kad prie seimo energingai ruo- mejų draugijos iki šiam la i . 

Šiandie paskutine diena u2 
sirezervuoti vietą atsisveikini 
mo su dr. AJeks. ir Kot r ina ! 

i 

Račkais vakarui , kuris įvyks j 
Henrici 's res taurante , 69-71 i 
\V. Randolph st. (2 lubos). R e ; 
zervuoti vietas galima šiais '• 
rengimo komisijos narių tele- ! 
fonais: Ig . Sakalo Prospeet , 
3222, M. Šrupšienes Lafayet te , 
0331, K. Sfiubienės — Cicero , 
6222. Visi, kur ie y ra paėmę 
tikietų vakaro pardavimui pra 
šomi būtinai šiandie gražinti' 
pinigus ir neparduotus tikie-
tus tam, iš kurių kas y ra pa
ėmęs. Negražinti tikietai bus 
skaitomi parduotais ir už juos 
reikės atsiteisti . Reng. Kom. 

ŠV, KAZ. AKAD. RĖMĖJU 
XVII SEIMAS i 

šiamasi. Prieš seimą Chicago 
apskr i tys rengia didelį pikni
ką Vytauto parke. P iknike lai
mingieji gaus vertingų dova
nu. 

r 
Atspausdinta 10,000 tikietų, 

kurio bus kaipo įžanga į dar
žą ir jais galės laimingasis 
dovanas gauti . Iš anksto kvie
čiame visuomenę į jubiliejinį 
LRKSA Cbicago apskr . pik
niką. Jame linksmai laiką pra 
leisime ir dovanu laimėsime. 

kui kas trečią sekmadienį ge
gužes mėnesį įvyksta seimas. 
(Jeg. 17 d. pripuola jau septy
nioliktasis iš eilės seimas, į 
kurį, lig nariai vienos šeiruy-
nos, suvažiuoja, atstovų kurta 
tariasi , kokiu jbūdu galima bū 
tų ir toliau palaikyti tą visų 
pasididžiavimo įstaigą — '»*\ 
Kazimiero Akademiją. 

Kitais metais labai gausiai 
suvažiuodavo iš kolonijų r:"-
mejai, draugijų atstovai, gera . 

Taip pat pasirodysim sveria- dariai , pru teliai, kurie jneš-
ms iš Lietuvos, kad mūsų vei- J davo naudingų sumanymų. 

džiaugsmo k ima s vfa cvvas . ' i 
• » * • 

Vrliau bus smulkiai prane-
*šta, ka ip rengiamasi jub. pi

knikui. 0 . Alaliūnicnj 

KLAIDOS ATITAISYMAS 

TOWN ( 
>r, u D r a n 

L A K K. Žinele-
nr. 111, įvyko 

klaida apie* pinną šv. Komu
niją. Turėjo būti ateinantį se
kmadienį, i>;e£. 17 d., o ne geg. 

10 d. Stotis T.O.F.L. 

Daug gyvumo ir 
seimams pridumlavo atvykę 
jaunučiai - bernaičiai T>ei me
rgaitės, kurie drąsiai ne tik 
seimui linkėjimus pareišk 'a , 
bet ir aukų suteikia. 

Nereikia daug raginti mūs 
plačiąja visuomenę. J i supran
ta reikalą medžiaginiai ir mo
raliniai remti įstaigą — A-
kademiją. Tat tikimės, kad ir 
šis septynioliktas seimas Ims 
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ŠUKYS -- DOODY -- ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobil iu, 

St iklo ir t. t. 

J^rradiem's , gegu&s 12, 193(5 

Pranešimai 
BRIDGEPORfT. — Dr-stūo 

Palaimintos Lietuvos susirin
kimas bus gegužes 13. d., 8 
vai. vak., Chieagos Lietuviu 
auditorijoje. Nariai malonėki
te laiku susirinkti . T u n m e 
daug ką aptar t i . Valdyba 

KAUNAS. — Balandžio 22 

dieną 11 vai. mirė Aukšta-

idvario parapi jos klebonas, 

kun. Feliksas Paškanis. 

" O i džium, džium'» i r "Pamylė jau v a k a r " . 5 i a , dai nas "Dainų Šventė j " , Vytauto parke, gegužės 17 d , dai
nuos šis Šv. Ju rg io parapijos choras, vedamas komp. A. Pociaus. I k i i 1 

UŽEIKITE P A S LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETfiR KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 

Tel. Prospeet 5086 Chieago, Tll 

skaitlingas, skaitlingesnio ne-
gU buvusieji seimai. Šv. Kazi
miero seserys su Šv. Kaz. A-
kad. liėmejų draugijos nariais 
lauks atvažiuojant visai prie 
telių. 

Seimas prasidės šv. Misio 
mis 9 vai. ryto seserų koply
čioje. 11 vai. bus 1 sesija, o 
1 vai. po pietų pietus. Antra 
sesija bus 2 vai. po pfetg 
Abi sesijos įvyks Gimimo P. 
Šv. parapijos s v e i Vakare č 
valandą bus vakarienė su i-
domia programa Šv. Kaz. A-
kad. auditorijoje. 

Visi žinome, kad kuomet 
geri), seserys ką surengia, ta: 
tam parengimui nebūna ly
gaus. Viskas teikia estetini', 
skonio. 

Todėl skaitlingai visi šuva 
žinokime i 17-jį seimą. Paro 
dykūne geri), seserims, kad u. 
tr iūsas i r pasiaukojimas yra 
branginamas ir atjaučiamas 

Rėmėja S. J 

GRAŽI IŠKILMĖ PRIE 
DARIAUS - GIRĖNO 

PAMINKLO 
Praėjusį sekmadienį Ma: 

ą m t t e Parke prie Dariaus 
Girėno paminklo L. V. Cliiefi 
gos apskrit ies iniciatyva su 
ruošta graži iškilmė. Atvykę 
iš Lietuvos svečiai, Pavasario 
Sąjungos atstovai d r. J . Lei 
nionas i r adv. Lauč.ka P a va 
sario vardu uždėjų vainiką ant 
Dariaus - CJirlifo paminklo ir 
abu svečiai pasakė reikšmin
gas kalbas. Pfogriaihai vadove 
vo L. Vyčių eentro valdybos 
vice pirm. stud. J . Poška. Pa 
dėjus vainiką sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos himnai ir 
ant galo sukalbėta trumpa ma 
kielė už 'didvyriu sielas. Visas 
iškilmes nufilmavo d r. But
kus. Filmą Vyčiai padovano 

jo Lietuvos pavasarininkams. 
Iškilmėj dalyvavo virš 300 
žmonių. 

Vakare Juciaus valgykloje 
buvo bendras Chieagos Vyčją 

pagerbimas svečiams. Dalyva
vo virš 50 vyčių atstovą ir 
organizacijos veteranų. Kalbu 
tarpe O. Juozaitienė, akornp 
komp. Pociui, padainavo. Rap 

<? %> 
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Važiuokit į Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant VJSŲ LalvŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
4> 

f 

BUICK m t 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Šates 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

8 0 6 W. 31 st St. Tel. Victory 1696 

ELEKTRINIAI 
REFRIGERATORIAI 

General Electric, Kelvina-
tor, Westinghouse, Sparton, 
Crosley pamatykite ir paly
dinkite kainų skirtumą Bud-
riko Krautuvėje 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 
R E I K A L A U J A D A R B O 

Prityręs karpenterLs iosko darbo. 
Atl ieka bile kokį staloriaus darbą. 
T.ii])«ri pentveja . Kre ipki te*: . 

Louis Raudis, CANal 1964. 

LIETUVIAI ADVOKATĄ T 

JOHN 6, BOROEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
PenedSlio, Seredos ir PStnye'ios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonai FtFPublIe ftflOO 

Telephone: BOITlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETTTVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenae 
"Res. 6515 S. Bockwe11 Strepf 
Telephone: REPubl ic 9723 

P A R S I D U O D A N A M A S 

P A R S I D U O D A 
namas. Pigias 
ja į Lietuvą 

2 aukščių medinis 
Savininkas važuo-

Taipgi parsiduoda 
rašomoji mašinėle. Kre ipki tės : 1416 
S. 50th Court, Cicero, III. 

S T A t e 4690 PROspect 1012 

KAL & ZARETSKY 
A D V O K A T A I 

188 W. Randolph St. 
6&22 S. Western Ave . 

Valandos: 
9:00 iki 3:00 

Va landos : 
8:30 vai. vakare 

S u h a i o j : 12:00 iki 
3:30 popiet 

Skalbiamos ir prosinimo 
mašinos įmokant $ g . 0 0 i r 

po $ " | .00 į savaitę, J ū s 

įsigj'site vieną IKŠ geriausių 
ABC, Thor, Westinghouse, 
Maytag Skalbyklą. 

Dabar pirkėjai aplaiko 
brangias dovanas. 

DOMININKAS KUKAITIS IR KASTAS SABONIS 
Bendradarbiai 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, i r kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien i r išsirin
kite sau karą. 

5 Sedan, Radio. kaip naujas $ 793. BUICK '35, 
BUICK *34, — 5 Sedan, kaip naujas 
BUICK '33, — 5 Sedan, tobulas 
BUICK '30, — 5 Sedan, g-erai bėgantis 
BUICK '29, — 5 Sedan 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 
CADILLAC '31, — 5 Town Sedan 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, bėga O. K 
FORD '35, — 2 Coupe, kaip naujas 
F O R D '30, — 2 Durų Sedan 
LA SALL7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas 
LA SALLE '34, — 5 Sedan, labai gražus 
LA SALLE '30, — 7 Sedan / 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy . .._ 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas 
OLDS '31, — 2 Coupe, gražus mažas karas 
PACKARD 120 '35, 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '29, — 7 Sedan 
P I E R C E '33, — 7 Sedan, labai puikus 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
PONTIAC '35, 2 Coupe, kaip naujas, g-arant 
REK) '31, — 2 Coupe, labai švarus 

i S T U D E B A K E R '34, o Sedan, labai švarus, 6 cyl 
/ S T U D E B A K E R '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl 

T E R R A P L A N E '34, 5 Sedan, puikus mažas karas 

įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 

,* mažai kainuojant} G. M. A. C. planą. 

«45. 
545. 
225. 
145. 

1205. 
395. 
145. 
195. 
475. 
145. 
895. 
875. 
S45. 

1305. 
595. 
395. 
295. 
375. 
145. 

695. 
475. 
695. 
295. 
495. 
475. 
445. 

= ^ 

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

Te!. Boulevard 4705-8167 
Budriko Programai 

W C F L . nedeliomis 7 v. vak. 
W A A F . paned. 7 vai. vak. 
W A A F , pėtnyč. 7 vai. vak. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Crawford 4 1 0 0 

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigu a ' ^ Pirrro Mortgičio. E 
•apdraudos .įuo ugn;r< vėjo. e t a , si ik: 

840 \ \ c s t 33rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 27fU 

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS 
<l INK.!K 
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