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ETIOPIJOS IMPERATO
RIUS IŠVYKO ARABIJON

Addis Ababa m iestas apiplėštas  
ir  sudeg in tas

TEN ŽUVUS VIENA J. VALSTYBIŲ 
MOTERIŠKĖ ADVENTISTE

DŽIBUTI, Prancūzų Somų- ' WASHINGTON, geg. 2. -■ 
ja, geg. 3: — Šiandien vairo- J J . Valstybių ministeris (pa

y ru  traukiniu iš Addis Ababa, siuntinys) Etiopijai Gomeliu.- 
Etiopijos sostines, atvyko im
peratorius Baile Selassie su 
šeimos nariais ir  palydovais 
ir  Anglijos karo laivu tuojau 
išvyko į Adenu, Arabijoje.
Matyt, jis vyks Anglijon.

Imperatorius visiškai tyli

Van II. Engert per radiją pra 
nešė čia valstybės deparlamen 
tui, kad imperatorius ir visi
vyriausybės nariai apleido sos

apie įvykius Etiopijoje.

AVASHINGTON, geg. 3. — 
J . Valstybių atstovas praneša 
iš Addis Ababa, kad tenai 
šaudymosi laiku tarp kitų žu
vus ir  Mrs. A. K*. Stadin, is 
Loma Linda, Cal., adventiste

LIETUVOS KREDITO ĮS
TAIGŲ VEIKIMAS 1935 M.

tinę Addis Ababa ir etiopai 
puola svetimšalius, plėšia na
mus ir  degina patį miestą. Tai 
vykdo etiopų plėšikų gaujos, 
su kuriomis kovoti policija ne 
turi priemonių. Kone visas 
miesto centras išdegintas. Po
ra šautuvo kulkų kliuvo ir J. 
Valstybių pasiuntinybės na
mams, bet niekas nesužeistas.

Apiplėšta eilė svetimšalių 
namų. Nukentėjo ir J. Valsty
bių vicekonsulo namai. Daugu
mas svetimšalių -gavo prieg-

--------- - landos Anglijos pasiuntinybės
KAUNAS. Pagal 1335 | r j])ose gjos pasiuntinybės rui- 

in. gruodžio 31 d. balansus, (lnjn„as sĮjiVpas apjuostas dy- 
Lietu.vn’s . kredito/-Įstaigų '"ei? i giį,latų vielų tvoromis; Keli 
kinlas šitaip atrodo: _ išimtai indėnų kareivių su kul-

Zepelino vidus, 
skelbiama, kad jis 
kos Valstybes.

Šis lėktuvas, naujai pastatytas vadinasi Uindenburg: Yr.i 
išlėkš iš Vokietijos'; gegužės 6 d. ir lėks į Jungtines Aineri-

(Acme Photo).

NUJŲ PAŠĖLIMAS 
ISPANIJOJE

n5ičD0‘ Apaštališkas dele- H± ! '
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VATIKANAN KVIEČIAMI KATALIKŲ 
AKCIJOS DIREKTORIAI

VATIKANAS, geg. 2. — 
I Viso pasaulio vyskupijų kata- 
j likų akcijos direktoriai ir jų 
j padėjėjai yra kviečiami suvyk 
j ti Vatikanan, kad buvus ar- 
I čiau Šventojo Tėvo Popie- 
! žians Pijaus X I ir tuo būdu 
I Jo Šventenybei pareiškus: sa
vo meilės ir gilaus dėkingu
mo, kai Popiežius gegužės 
mėn. 31 d. minės savo 79 me
tų amžiaus sukaktuves ir pra
lės 80-uosins metus.

Ši kvietimą direktoriams pa

skelbė italų kataliką akcijos, 
oficialus laikraštis i r  tai "At
kartojo maldininkiją komite
tas Romoje.

Kaip žinoma, gegužės mėn. 
31 d. Popiežius celebmos iš
kilmingas; pontifikaii;nes Mi
šias Šv. Petro bazilikoje, po
piet gi tą pačią dieną atida
lys naujai pastatytus Kongre 
gacijų Rūmus Romoje.

(Anksčiau buvo praneštai 
kad Kongregacijų Rūmai bus 
atidalyti kitą dieną).

IR ANGLIJA APLEIDŽIA 
ETIOPIJĄ

KOMISIJA SUVARŽO TE
LEFONO KOMPANIJĄ

LONDONAS (per-paštą). — BALTIilORE, Md., geg. 3. ROMA, geg. Y. _  Museoli- 
Laikrašfis Catholic Times štai — Apaštališkas delegatas .J. ( ||įo Ay rjaBSy.|,(-, sufiarg planus, 
ką praneša iš Ispanijos: Valstybėms, Jo Kkse. arklį i.- j Į-njp gekaninginu italinti Soma

Per įvykusias radikalų riau | ' ' ' ’Pas A  J- Cicognani, |j jos gyventojus,
šes Yecia, Ispanijoje, gauja ^*en ®Tvyko į Šv. Alfonso lic-
raudonųju moterų iškasė ka- ll,vhJ bažnyčią ir 100 vaiku-. Italija nuo 1889 metų 
punše palaidotus Tumelio vy fi1 suteikė Sųtvil-tinimo suk rito Somaltjos koloniją rytinė-

LONDONAS, geg. 2. — 
Anglijos vyriausybė planuoja 
ir vėl keisti savo nusistaty
mą Italijos atžvilgiu. Pasi
rengus paskelbti, kad ji to
liau neužtaria Etiopijos ir 
pasisako prieš sankcijų vyk
dymą prieš Italiją.

Anglijos vyriausybė randa,
kad jei T. Sąjunga atsisakius

»i ką nors gelbėti Etiopijai, tad
Anglija turi atsisakyti sa-

Visų kredito įstaigų buvo 
diskontuota vekselių per 59 
milijonus Jitų; i&luota pasko
lų speciale einamąja sąskai
ta  apie 150 milijonų lt. ir ki
tų paskolų apie 25 niil. lt. Iš 
viso* išduotų paskolų suma 
praėjusių metų gnuodžio 31 j 
d. sudarė per 390 mik lt.

saugoja sritį.
Anot J. Valstybių ministe- 

rio, apie 50 amerikiečių yra

kos vaidžia is

Addis Ababa mieste, o Ang
lijos valdini ą — didesnis skai 
čius.

Kadangi italų kariuomenės 
koliumnos yra netoli Addis A-

Visose kredito įstaigose' bu babu, imperatorius llaile Sela-

skupo palaikus ir su baisiau
siu pašėlimu juos sudegino.

Paskui. gauja puolė vienuo
lyno privačias kapines ir išnie 
kino palaidotų ten vienuolių 
seserų kapus.

Be kitko mieste ir apylin
kėse sudegino 15 bažnyčių ir 
vienuolvnas.

ramentą. ** •»-

i Tai pirmą kartą šios lietu
vių kolonijos istorijoj įvyks
ta. kad Šventojo Tėvo at.-lo- 

jvas atlankytų lietuvių Dažny 
čią ir vaikučius sutvirtintų ti
kėjime.

jo Ąfrikoj«u..Apie pusės mili-iV0 - lipžto nusistatymo prieš 
ketvirtainių kilometrų į A n g l i j a  sakosi,' kad 

kaip:.i051 vienos priešinimasis 3Ius- 
: solinio žygiams Etiopijoje y. 

bergždžias dalvkas.

vo tuo pačiu metu 1SS niil., ssie su savo palydovais ir kai kinėmis ir k
lt. indėlių.

DARBININKAS ŠUL1NYJ 
UŽSIMUŠĖ

KAUNAS. — Prieš kuri 
laiką Ukmergėje, kasant šuli
nį, vietos darbininką Praną 
Rinževičių ištiko nelaimė. Tr
aukiant jį į viršų, nutrūko 
virvė, ir darbininkas nukrito 

-iš 15 metrų aukščio. žemyn. 
J  Krisdamas nusilaužė abi ko

jas ir  rmgurkaulį. Kiek pagu
lėjęs ligoninėje mirė. Liko 
žmona ir  keturi vaikai. Velio
nės laidotuvėse dalyvavo la
bai daug darbininkų.

Radikalų sukurstytos tam
suolių mintos' virsta pusln.it-

Švč. Vardo draugijos narini 
sudarė garbės sargybą garbiu 
gani svečiui.

jono'
plote ' gyvena daugiau 
vienas milijonas gyventojų ir 
tarp jų vos apie 2,000 italų, 
daugiausia valdininkų. Iš pa
čiu sumalu tik nyki dalis te
moka. šiaip taip susišnekėti 
itališkai. O juk itališka kalba 
yra oficiali valdančiųjų kul
iai.

Šis naujus Anglijos vyriau
sybės nusistatymas tomis die 
noinis bus svarstomas parla- 
ui nte.

j kuriais vyriausybės nariais (negalima nė tikėtis. 
I traukiniu išvyko prancūzų 
j Somalijos link, Šiandien gauta 
į žinia, kad imperatoriaus trnu- 
1 kinvs jau pasiekė Diredaivu 
miestelį, kurs yra pūsiaukely- 

•je tarp Addis Ababa ir pran
cūzų Somalijos. Sakoma, kad 

1 traukinyje nesama iniperato- 
: riaus. Kai kas kalba, kad jis 
išvyko į pietvakarus, kur link 
atsimetę jo kareivių gausingi 

I būriai. K iti sako, jis yra išvy

ko geresnio iš jų

SUIMTAS ŽUDIKAS A. 
KARPIS

NEW ORLEANS, La., geg. 
2. — Vyriausybės agentai pa 
galiau .čia susekė ir suėmė 
grobėją, žudiką ir plėšiką 
Alviną Karpį — Karpavičių 
iš Chicago, 26 m. amžiaus.

60 ASMENŲ AREŠTUOTA 
PRIE KUNIGO KAPO

MEXICO ITY (per paš
ilą)- — Vera C'rtiz miesto au
toritetų įsakymu policija ar- 

I eštavo 60 asmenų; kurie su- 
. sirinko į kapines ir meldėsi 
šalia kunigo Dario Arosta 

i kapo.

RUOŠIAMA DIDELĖ LIE 
TUV03 KARIUOMENĖS IR  

VISUOMENĖS SUSIAR-
i TINIMO ŠVENTĖ

Illinois prekybos komisija 
nusprendė, kad Illinois Bell 
Telephone Co. Chicagoj gali 
imti nuo obonentų tik 3 dol. 
60 e. už “ cradle”  telefono i- 
tnisymą. Obonentai už šią in
strumento rūšį turi Mokėti 
kas mėnesi po 15 centų įdėm
ioje 25 centų ir mokėjimas 
gali tęstis lik per <lu metus.

Komisijos nuosprendis įsi- 
galiojj šio gegužės ni'ėndšio 
II d.

Ikišiol telefonų kompanija 
už tos naujos rūšies telefono 
instrumentus ėmė net Iki 9 
dolerių, kaip 'pats instrumen
tas nėra vertas nė trečdalio 
šios sntnos. Tai buvo aiškus 
obonentų išnaudojimas. Per 
kel tą metų niekas nevaržė 
šių kompanijos žygių. '

Pagaliau pasireiškė protes
tų. Komisija buvo priversta 
veikti.

PRATĘSĖ MIŠKO 
IŠVEŽIMĄ

KAUNAS. — Miško Depą 
tamentas pratęsė pirkto miš-1 padangėmis skraidė italų karo 
ko išvežimo terminą iki 19371 lėktuvai ir išmėtė atsišauki- 
m. kovo 1 d., nes daugelis p ir- ' mus. Praneša, kad Etiopijos 
kėjų dėl blogų kelių • nespėjo , nauju, imperatorium valdovu 
išvežti savu laibu miško. i bus Meneliko anūkas — Lij 

--------------------  Tašu sūnus, kurs kol kas gy-

Suimtas ir jo sėbras Kreti 
kęs karo frontan, kad kovojus • Hunter, 37 m. amž., su ku- 
prieš besiveržiančius italus. j r ' ū0 jis tam pačiam bute g>-

Į Yra žinių, kad italų verži- 
j masis žymiai sutrukdytas dėl 
Užgriauto vienatinio vieškelio, 
kuri italų inžinierijos kuopos 
taiso.

veno. Suimtos taip 
jais gyvenusios dvi

pat su 
jaunos

Vakar

moteriškės.
Piktadariai negavo

priešintis agentams. 
Karpis-Karpavičius

popiet Addis Ababa | lėk tuvą išvežtas į St. 
Minn.

progos

tuojau
Paul,

AUSTRIJA ŠAUKIA TAR
NYBON STUDENTUS

GRAŽIŠKIAI. — Kovo me
nesi 30-31 dienomis Beržinių 
kaimo daubuose ūkininkai sa
ko esą jau  matę gandrų. Taip
p a t jau  y ra  matę pempių, geri Šio karo laiku mirė įkalintas • šaukti į stovyklas.

VIENA, geg. 2 — Austri- 
vena prancūzų Somalijoj. Lij įjos vyriausybė paskelbė, kad 
Yasu kitados užėmė Meneliko ateinančią vasarą Įtaisomos 
sostą, -bet šiandieninis impera-1 studentams stovyklos. Visi 
torius jį pašalino ir  įkalino, (studentai privalomai bus. ipa- 

Kokiais
vių ir  varnėnų. Žilagalviai se-1 Lij Yasu. 
neliai pranašauja -blogus 'šiuos j —
1936 metus.

| tikslais tai daroma, nepasa- 
I kvta. Spėjama, kad karo

PLATINKITE “DRAUGĄ” luankštininmi.

Somalai yra narsūs ir a t-1 
kaklus kariautojai. Iš jų su-I 
organizuotos armijos ir italų 
karininlcų vadovaujamos šian- j 
dien sėkmingai kariauja Etio-1 
pijuje. Daug jų žūsta kovose, | 
namie gi palieka daug našiai- į 
čių vaikų.

Tai gi Mtissolinio vyriausi'- ’ 
bė ir yra suplanavus šių naš-

Kun. Aeosla peršautas 1931 laivių dalį pabūti. Italijon, is- 
vienoj tiažny—' nri-’ki ti juos italų kalbos, o 
vaikus kate-i grąžinti juos: Somali-1

kizmo. i j° n> 1'U<1 j*e ten italių tų sa-
_____ . ____  ( viskius somalus.

PRAVEDĖ KARO LAIVYNO j Ne mažas skaičius italų kr-1 

BILIŲ \  I eipės vyriausybėn, kad ji leis- i
----- —  ' tų parsivežti tų našlaičių ne-

WASBINGTON, geg. 2. — igriukų, kad juos anldėjus Ita-Į
Kongreso žemesnieji rūmai lijoje. Iš pradžių vyriausybė!

metais, kai ji. 
čioj mokino

pravidė karo laivyno depar
tamento bilių, kuriuo skiria
mo 531 milijonas dol. išlaidų 
laivyno didinimui.

Bilius 
na tan.

tuojau pasiųstas

NORĖTA NUŽUDYTI ISPA 
NIJOS PREM JERAS

MADRIDAS, geg. 3. — Is
panijos policija susekė salikai 
bį prieš premjerą Azaną. Su
imta keliolika sankalbininkų.

nebuvo palanki šiam sumany
mui, bet dabar pakeitė nusi
statymą radusi, kad reikUin- 
ga tuos vaikas, itališkai kul
tūrinti, kadangi iš to numato
ma Italijai nauda.

Apie šį įvykį oficialiai neskcl- styti
biuma.

Našlaičių surankiojimas ir 
jų sugrupavimai pavesta ita
lams misionieriams pranciško
nams Somalijoje. Jie pasiliks nias. 
ten misionierių globoje iki 
bus atlikti galutini žygiai, kad 
juos parvežus • Italijon. Vy
riausybė planuoja juos paskii 

tarp  italų valstiečių 
' ūkiuose.

KAUNAS. — Jau  kuris 
laikas, kai Lietuvos, spaudo
je keliamas kariuomenės ir 
vi.-uoi.r i:ės didesnio susiar
tinimo reikalingumas. Tiesa, 
ir dnl ar tarp kariuomenės 
ir visuomenės santykiai nė
ra šalti. Tačiau manoma, 
kad juos galima dar daugiau 
vispusiškai išplėsti. Šio dar
bo jau pernai ėmėsi Vytau
to Didžiojo universiteto stu
dentų atsargos karininkų kor 
poraeija “ Ramovė.”  Ben- 
dradarbiandąina su kitomis 
Lietuvos organizacijomis, kor 
poraeija visame krašte buvo 
surengusi gražaus pasiseki
mo turėjusias kariuomenės ir  
visuomenės susiartinimo šven 
tęs. Tų švenčių pasėkoje bn- 
vor įsteigta ginkluotoms kraš
to pajėgoms remti organi
zacijų sąjunga ir atgaivintas 
ginklų fondas, dabar smar
kiai augantis ir visos Lietu
viu tautos gausiai remia-

LIETUVA DALYVAUS
PARYŽIAUS PARODOJ

KAUNAS. .1— 1937 m. Bary 
žiuje rengiama didelė tarptau 
tinė paroda (L'eicposltton In
ternationale de 1937), kurios 
šūkis yra .“ menas ir technika 
moderniame gj’venime.” Bal
tijos Valstybės toje parodoje 
yra nusistačiusios dalyvauti 
bendrame paviltone. Šios di
delės parodos organizaciniam 
darbui atlikti visose Baltijos 
valstybėse yra susidarę atitin 
kalni komitetai, kurie bendrai 
apsvarstys su tos parodos reit 
gintu susijusius klausimus. «

JAUNIMO' IR MUZIKOS 
SAVAITE

Pradėjus rytojaus diena 
per visą savaitę Chicagoj bus 
minima “ jaunimo ir muzikos 
savaitė.”

Majoras Kelly tuo reikalu 
paskelbė atsiliepimą.

LONDONAS, geg 2. — 
Anglijos premjeras Baldivi - 
nas ragina jaunimą, 
savanoriai įstotų 
ntenėn.

O R A S
kad jis 
kariuo-

CHICAGO SRITIS. — Nu
matomas pragiedrėjimas ir šil
čiau.
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3. Kasmet vasario 16 d., spalių 9 d. ir TĖ1/II M A R IlH N il OCIŲĮL . v>e,ll,a'sial nutarė-prisidėti, 
kitomis progomis visiems vizuoti Vilniaus •■"•J? Itln llIJU n ĮI uLIvll į Jgrirskta komisija rengtis 

pasus, įlipinant į juos Vilniaus ženklelius. NAR|JQ§ NAUJOS KOP"'1’™ Pi,aiiko> kuris !v.viis lie“ 
Tam reikalui reikia paruošti (sumobilizuoti) , v - , n p  C T 1 T v n ipos 4-tų Marianapolio Koie- 
kolonijose visų ( ilę pasiaukojusių darbuotojų. UGlUo OIAliBA oMAR" gijoje, Tliompson, Coim. Ko-

KIAI VAROMA PIRMYN
sus, klijuoti Vilniaus ženklus ir tuo aktui- _____ _ • n  i- • -• xr-i • 1 1 'Jena- JDelioniene.
gai prisidėti prie Vilniaus kovos. , Talkon eina visi rytinių val-

5. Reikėtų sudaryti visos amerikiečių ak-' stybiy Tėvų Marijonu Rė-i Va Kalneli,i Kregždutės!
cįjos centrų, kuris, lai akcijai vadovautų i r 1 
atstovautų išeivius'Lietuvos VVS-gos centre.

Visus tuos uždavinius numatydamas W S-I 
gos Centras kovo mėnesį delegavo Amerikon!
vieną žymiausių ir daugiausia Sąjungai n u - kad vlena kregždė nedaro pa-|nymas, kad šių, 1936,

ėjai bei geraširdžiai. | Magdalena Urnionieuė su- 
-----------  šiliniame darė pranešimų, kad

Lietuviškas priežodis sako, Į “ Laive”  tilpo gražus suma- 
Lai-

Skaitytojai pasistatytų

paminldu galės būti, ar gra- giau išteklių įrankiams ir  da
žus, paveiksluotas langas, ar lims, žinoma, laikrodis gražiau 
altorius — tai priklausys nuo atrodytų” .
to, Įdek tos pagelbos ateis. Baikausko bendradarbiai juo 

Nuoširdžiai ačiū tiems, ku- d i(|ž.luo;jasi. J'jS) girdi, ne tik 
ne  jau padarė gražių pradžių. geras R a it in in k a s ,  bet ir iš

irto,n. V. Kulikauskas, M.l.G. radėjas. Žmogus skurdžiai gy- 
“ Laivas’to vendamas, teuždirbdamas per

------------------- - | mėnesį tok 130 litų, iš to pra-
Kauiliskis išrado Laik- 1 “yvena ir išradimams randa 

atliekamų litų. Be laikrodžiurodį ir antmometrą

l'vsisiekimo a 'U iL » .e r 'ta -  
Liia' iojų koop-' a i-•-o iikvida

DIENOS KLAUSIMAI

sipelniušių savo žmonių — Vincų Uždavinį, vasario, bet kaip pasirodo jų |i
V. Uždavinys tiems aukščiau minėtiems daug, tai sakome, kad jau iš-isau paminldu naujoje Tėvų I ciūiame biure g ' -’-d taksi Ui-

uždaviniaius atlikti beveik idealiai tinka. A- aušo tikras pavasarėlis. Tuo- Marijonų Seminarijos koply-Lh-E sieninis --ikrodis, kurio 
merikos lietuviai greitai galės patirti jo gra-Jmet žmonės deda savo skran- čioje, aukodami, kas gali tam s i n.'ių vietoj ant virvelės

MŪSŲ KOVA DĖL VILNIAUS

į Jlūsn tautos kova dėl Vilniaus, savo so
stines atgavimo, pereina į naujų laikotarpį, 
kuriame reikės visiems lietuviams labiau sa
vo jėgas įtempti.
0- Ligi šiol kai kurie lietuviai vis dar ti

kėjosi, kad- gal ir pasiseksiu šiaip taip su 
E ūkais susitarti,, jei ne dėl visiško ir greito 

I visi} užgrobtų žemių grųžininio, lai bent dėl 
geresnių kaimyniškų santykių imųtatymo, ži
noma, muiiis anaiptol neatsižadant savo lei-

į šių į Vilnių ir -visų okupuotų Lietuvą.
, Palys lenkai nekartų spaudoje pažymė

davo ir  jų valstybės vyrai žodžiu pakarto
davo, kad jie visiškai pripažįsta, lietuvių tau
tos savaimingumų ir valstybės teises — ir 

I kad Vilniaus krašto lietuvių teises gerbsiu, 
-nori tik, kad to krašto lietuviai būtų lojalūs
Imlių valstybei.
f Tačiau paskutinieji įvykiai Vilniaus kra- 

šte ir visoje Lenkijoje mus galutinai įtikina, 
I kad nėra ko laukti.iš lenkų, jų geriems no- 
6 tams pasireiškiant. Lenkijos vyriausybė ro

t e  tvirčiausių pasiryžimų iš pagrindu išgriau
ti lietuviškumų Vilniaus krašte. Pilsudskio 
įpėdiniai su Lietuvos dvarininkais priešaky

I je slopina Vilniaus krašte kiekvienų, net ir 
pekalčiausių tautinės gyvybės pasireiškimų. 
Į Mokyklos ir skaityklos galutinai likviduo- 

Į .anios. spauda visiškai varžoma. Susipratę 
Į lietuviai persekiojami, tremiami, kišami į 
F kalėjimus.

i Lenkų politikos linija rodo .jų kietų nu-
' sistatymų vykdyti savo tradicinę imperia- 
I Jistinę mintį: -išnaikinti lietuvybę Lietuvos

■rytuose ir  per mūsų galvas siekti Baltijos 
jūros. Galima numanyti, kad naujam karui 
ištikus lenkai turės didelės pagundos pra- 

■  dėti vykinti savo amžių svajonę... Žinoma, 
visa lai neturi mūsų nei gąsdinti nei į nusi- 

I minimų varyti. Lietuvių tauta lik užsigrū- 
dys gal dar ilgai ir sunkiai kovai. Pergalė 

f vis tiek bus mūsų pusėje, nes mūsų pusėje 
fc-teisybė. Per amžins mūsų tauta turėjo ko- 
Į  voti už savo gyvybę. Kovosime ir toliau. 
■ Perdaug  brangi yra gyvybė ir laisvė, ypač 

tautai, atgimusiai naujam gyvenimui.

P Turint tai prieš akis, tenka klausti: ko
kios gi mūsų pareigos.' Ko lietuvių tania 

—bei valstybė gali laukti iš savo brolių išeivių’ 
Visų pirma reikia, žymiai pagyvinto ir iš

plėsto kultūrinės kovos frontą čia Amerikoje.
i Lietuviai, labai svari,i išeivijos moralinė 

parama, ypač šiuo lenkų siautimo momentu 
Lietuvos rytuose. Tačiau nemažiau svarbi 
dabar ir  materialinė Vilniaus kovos parama.

E Įteikia visiems žinoti, kad ir Vilniui Va
rnieti Sąjungos, su. jos Vilniaus Geležiniu Fo
ndu darbai ir uždaviniai žymiai prasiplėtė. 

S Juo laidau 'Vilniaus krašte lietuvybė slopi
nama, juo daugiau jai paramos turi teikti 

I tėvynės sūnūs persavo VVS-gų. Pati'VVS-ga 
lėšas gauna iš savo narių mokesčio ir aukų 
Lietuvos žmonių ir iš:-imu. Iš Lietuvos val
stybės iždo Sąjunga lėšų negauna. Mūsų vai- 

I  slybė turi labai svarbų darbų diplomatinės 
kovos dirvoje ir  lenai pritaiko savo rūpestį 
ir lėšas.

į Taigi, labai svarbu, kad mūsų išeiviai 
labiau susirūpintų pinigišku Vilniaus kovos 
parėmimu. Todėl reikalinga: ’

f 1. įsteigti visose kolonijose Vilniui Va
duoti S-gos' skyrius, kurių nariai apsiimtu 
mokiįti kovos reikalams kasmet bent po pusę' 
dolerio (kas gali ir po 1 dolerį).

| 2. Kad lie skyriai (ir .ALRKFederacijos
VVS-gos skyriai) pasistengtų savo kolonijo
se ir apylinkėse išplatinti Vilniaus pasus ir

I ženklelius, neaplenkiant nei vieno lietuvio, 
a r  įeito Lietuvos išeivio ar jos draugo,

žų nuoširdumų, didelius gailumus ir visišką dutes į šalį ir smarkiai puola 
atsuk, vinių Vilniaus idėjai. ! į darbelius. Tuomet tik kruta,

V. Uždavinys žada aplankyti čia visas, y k lnįrga laukai darbiniais 
nors ir mažiausias lietuvių kolonijas. Laiko
turės pakankamai, nebus reikalo skubėti. V.
Uždavinys mi.lai eis kalinėti visur ten, kur 
tik jisai bus kviečiamas. Tik labai prašy
tume, kad kolonijos, kiek galėdamos, paleng-l

gyvulėliais, mašinomis ir link
smais artojėliais. Bu šypsena 
veide jie beria grūdus i žemę, 
nes viltis jiems sako, kad jie

tikslui nors po vienų dolerį, paklibintos b kaitė. įjos kny- 
Tų nekuriu -įkaitytųjų suma- gos. Visas bankrutavusio ko- 
nyiSų užgyrė geri). Tėvas Kū

vintų jam keliones, kurios,'kaip žinoma, su-jatneš daūS dau° nau->’1 S u 
sijusios su didesnėmis išlaidomis. Tiesa, VVS- 4elių.
gos Centras skiria jam kuklių lėšų jo p ra -/ Marijos Kableliuose (Mar-!

jis pagamino aritm'ometrų su
dėties ir atimties veiksmams. 
J į  pagamino iš medžio gaba
lėlių ir plieninės vielos. Pirk
tinis aritmometras kainuoja a- 
pie 700 litų, o Baikauskui jis 
kainavo tik keli litai. Jei Bar
kauskas turėtų progos dirbti 
ne buhalterijoje, bet kurioje

iiyifla užgyrė geri). Tėvas K u-;'opera tyvo tur»as globojamas teclmiSkoje įmonėje, ko jis ne 
likauskas. Tų dalykų paaiški- Imvidacrnės km .isijos Tik s.e paprastai norį netenka abe- 
nus, tuojau prasidėjo aukos. • b laik rod i' itin  kitų sa- kad  gavo gabuujus galg. 
Aukojo šie asmenys.- Rimša vininkų. Jis priklauso biuro tlį jabįau ^ g i n t i  ir bfltr 
Vladas 2.00; Palevičia Petras sąskaitininkui P. Baikauskui- naudillgas imoneį. Baikauska 
1.00; Grigas. Jonas 1.00; Lė- Baikai. Jis ne tik laikrodžio turf į  daugiau projekhj, bei 
verienė Pranciška 1.00; Bart-'savininkas, bet i r  jo k ū rė ja s .,^  nagali į^yj^ytį, nes, kaip
kratė Mikalina 1.00; Pilipo- Baikauskas laisvas nuo da-

gyveniniui, tačiau pačios Sąjungos iš cento jan kul. allt vįenos kal- nillte Anastazija 1.00; Mažule-įrbo valandas sunaudoja tech-
nių aukų sudaromas biudžetas yra ribotas,! ej ^  stovi Tėvu Marijonų lden® leva LŪ0; Kulišauskie-1 niškai kūrybai. Laikrodį pa-
Sunku būtu Sąjungai padengti visas jos de-L, . J. , . 7 , nė Magdalena 1.00 ir Urmo-i gamino iš skaldos gabalėlių,. , ISennnanja, kuriai sumanyta °  °  . .
legato Keliones išlaidas. Taigi, Sąjunga la-
, ■ • . . .  ■ , i-, ■ ■ • i i Ipastatvti nauja, erdvinga Rop-bai įvertintų ir butų dėkinga, jei, kur bus,į  • . ’ . . :

nienė Magdalena 1.00. dviračio dalių, .batsiuvių var-
—  ...... .. „_..c ——- o_, , -----— . .. nradeda' pasižadėjo per sekau-1 tojainų vinių, medinių ratukų.,
galima, jos d.legatui būtų duodamas butas; 1 ’ į  į ; snsirink-iiiin prisidėti su sa- Vietoje retežėliu panaudotos
ir palengvinamas pravažiavimas. ; nušvisto tikras pavasarėlis, ne ’  F I

i vien tas gamtinis, bet kitoks.
Jo atsilankymo ir prakalbų proga, būtoj

labai svarbu, kad būtų parenkama kiek auka.. . . , •• • ■ nava.sare.lis.VVS-gos Centro varomai akcijai, Vilniaus : ' .
.kovos reikalams. Iš tu aukų būtu išrašomi a e e ne ' lena <re=
I ir Vilniaus p.sai, kas jų dar neturį ir į l i - i ^ -  het vlsas P ^ ’ 
j pinami ženkleliai. Taip pat labai svarbu,,kpsl | k9ds- 1;a- paklausykite ką 
I juo daugiau Amerikos lietuvių skaitytų Vii-1 kallia P ranSieJi <,ljaivo” ^a*" 
| niaus reikalams skiriamų žurnalų “ Mūsų Vi-

į jis aiškina, “ šiandien dar tu  
riu ko pavalgyti, bet rytoj 
— poryt čia darbas baigsis 
ir galiu likti be darbo” .

Vyskupo Laiškas Iš 
Šv. Žemesvo auka. Lai ši pradinė maža kanapių virvelės. Laikrodžiui | 

auka . paskatina kitus dar gaminti turėjo tik 5 įrankius: 
KilneEus ska,illlnS 'aa' prisidėti. cirkelį, plaktukų, žirkles, dil-

ilaydalęna Urnuniieuė, ,d® lePleS-
12 šliyr ra st.1 ■ Laikrodis teisingai rodo iai- 

, ką ir pasibaigus valandai “ iš- 
Atlėkė graži kregždutė ir iš muša”  (skambina). Balkaus-. 

Providence, R. I.' ir su malo- kas nėra baigęs jokio techni-,
, , ,  .. . . .  . ,,, iiiais, padrąsinančiais žo- ško mokslo, tik  skaitęs įvai-!Tėvų Marijonų Rėmėjų 12 ., .. , .T . . . ,_• ■ ■ dziais: Teko skaityti Lai- nos techniškų klausimų lite-i

ve”  apie koplyčios reikalus, ratūros. Į  techniškus darbus 
Aš tiems reikalams > aukoju turėjo, palinkimo nuo mažų Į

I

tvtojai, IVorcester, Mass.:
į inius” (2 dol. metams).

Kol dar nėra pačių amerikiečių sndaiy- 
to visos aJicijos centro, prašome visais sios <

1 akcijos reikalais kreiptis į W S  delegatų V. su su la ' Ullil a a u  zl° “ 
Uždavinį (46 Fiftli Avenūe, New York, N. Tuomet Pa« kall« ‘a aPie daug

. Y-) ; gražių dalykų. Labdaringo-
Kan. F. Kemėšis, -j s:'-'ls draugijos atstovai pra-

VVS-gos Centro Komiteto Narys , nes®

skyrius laikė savo mėnesinį

J. E. Vyskupas Kankinys 
Teofilius Matulionis *-15i 
redaktoriui L. Šimučiui rašo- 
■“Sveikinu Jūs ir šeimų iš šve
ntosios Žemės šv. Velykų :-ro- 
ga. Linkiu nuo V. Jėzaus gau
sių Jo' malonių. Visose šven
tose vietose atsimenu ru .

Netrukus Vysk, Matu'ionis 
jau bus- grįžęs į Savo tėvynę 
Lietuva.-

kad gavo “ Maironio

savo dienos darbo mažų au- dienų, 
ką — $5.00. Labai.'gražus su- “ Piemenaudamas buvau pa-i i  ‘
manymas, kad' visi “ Laivo”  daręs laikrodį, pasakoja Aukos NukentejUSieniS 
Skaitytojai paaukotų iš savo Baikauskas, —■ bet jis per va- Nuo Potvynio

CLEVELANDO "JOMARKAS’
P ark ų ”  surengti pikniką Ko- • . , ,  o -  • i  -r,I, .. . . : dienos uždarbio pasistatyto landų ėjo tik... Jo minutes. Pa-
'egi os naudai. .Jis įvyks nigs. jį .  , į . ' T 'js a u  paminklų. Gražus būtų siryžau surasti paslaptį, ko-; per praeita savaitę Gene-

Pasirodo, kad šių metų birželio pabaigoj i“ Darbininkų” Dienu Kvie-i dal',baS' A' Kacewmls-\Ael nlan<> g a m ta s  laikrodis . ralinis Konsulatas gavo ir Li<=
bus tikras lietuviškas jomarkas. Ten įvyks įeialnaa pagd-bon visas Rvti-I- T . . . . .  , v. . S“. fabnkkl įtuvon išsnmtė $15.50 aulai nu-
SLA seimas, o prieš lai dvi konferencijos: inilJ Valstvbiu Apskritvs ’ i i a lSJ-1!auJai '“ P’̂ m i pa-laikrodžiais. Paslaptį radau, gebėjusiem s nuo potvynio, 
komunistų - socialistų ir tautininkų sanda- V ' * 1 “ . ' ' ‘ vasaris ima švisti. Ateis ja i|T a i buvo nepakankamai visos Aukavo sekami:
riečių. : Katalikų Federacijos atsto-iir;šilta vasara, jei geraširdžiai laikrodžio dalys apskaičiuotos Pranas ir Ona Barbašausksi

Vieni ir kiti sakosi renkasi į konferen-;vai pranešė, kad draugijos-“ Laivo” . Skaitytojai bei Tė-jdidumo atžvilgiu. Dabar pa-jjg Brooklyno — $10.00.
ei jas svarbiais reikalais. Komunistai ir so - ja i  priklausančios rengiasi, vii Marijonų Rėmėjai sukrus I siekiau to, kas. nepavyko pie-i L. J. Stasikeiis- notaras ir 
ciąlislai reikalausią Lietuvai demokratijos, o prie parapijos forų. Skyrius'sau paminklų pasistatyti. Tuo meilaujant. Je i turėčiau dau-1 agentas !š Gardam-, Mas- -

,E

tautininkai ir sandariečiai norį susitarti ir 
bendrai dirbti lietuvybės palaikymui. I tuvių yra- Gardino ir Suvalkų apskrityse, o

Bet, tikrenybėje, skelbiamieji konferen- Nang'ardėlio vaivadijoje lietuvių taip pat; yra 
cijų tikslai, tai tik pretekstas. Jie konferuo--Lydos ir kiek Valažino apskrityse, 
ja prieš SLA seimų tam, kad gėriau susior- Lietuvių gyvenami plotai yra, palyginti,

: ganiznoti seimui ir kovoti dėl tos organiza- -nemaži, ypač ilgu ruožu jie tęsiasi iš žiemos 
cijos vadovybės. ! vakarų j vasaros rytus iš abiejų pusių Gar-

-------------- -----  - Jino - Vilniaus - Turnionto geležinkelio lini-
PASIUNTINYBĖ VIS DAR POLEMIZUOJA jos (305 kini. ilgio). Paėmę toliausių pietuose

---------— iDruskininkų ir toliausių šiaurėje Breslaujos
. Prieš porų dienų .iš Lietuvps Pasiuntiny-1apylinkes, gausime apie 300 kliu. ilgio ruožų, 

bes Informacijų Skyriaus Vašingtone gavo-įkuriame .jier 200 kinu priklauso lietuvių gy- 
| me straipsnį, pavadintų “ Kas kam rūpi” . įveliamiems plotams. -Tai tilt dalis lietuvių 

To straipsnio nedėjome, nes Pasiuntinybė ja- įgyvenamų plotų. Daug lietuvių gyvena kilo
me polemizuoja su įvairių poltinių nusista- se srityse. Vilniaus vaivadijoje tik du liėtu- 
tymų lietuvių grupėmis, duoda nurodymus vių gyvenami valsčiai yra atskirti šiek tiek 
kas ,ką turi veikti, gina Lietuvos tautininkų t imta u tusių plotų nuo ištisai -lietuvių gyve- 
nevj klišių, tanios vienybę ardančių politikų n.inų viltų. Didesni lietuvių gyi'enauii plo- 
ir t.i. Neapsieinama ir be užgauliojimų. tai yra vienas į vasaros rytus, o antras Į 

Mūsų manymu, Lietuva siuntė į Jung-, žiemos vakarus bei pietus nuo Vilniaus, 
tinęs Valstybes savo pasiuntinį ne tam, kadį Minėtame straipsnyje, be lietuvių tankų
jį s čia gyvenantiems lietuviams- (kurių dau-tono Vilniaus krašte, paliestas i r  jų kultūri- 
guina yra šio krašto piliečiai) nurodinėtų uis bei ekonominis gyvenimas atskirais aps- 
•kų veikti ir ko neveikti, kokiai valdžios'fo-r-i kritimis.
nuli pritai'li ir kokiai nepritarti, liet tam ,' » » »
kad atstovautų Littuvų Jungtinėse Valsty-'
liėšė ii- rūpintųsi Lietuvos -piliečių reikalais. “ Tėvynė” spėja, kad SLA centro, val'dv- 

Savo polemiškais ir  užgauliojančiais bon bus išrinkti visi. senieji, t. y. dabartiniai 
straipsniais Pasii.ntinyliė mūsų veikimui pa- valdybos nariai. Vadinas, ši organizacija pa
dalys daugiau blogo negu gero. • silieka socialistų kontrolėje. Nors narių dau-

----------------- — gumų sudaro katalikai ir tautininkai, tačiau
KUR OKUPUOTOSE SRITYSE GYVENA ; socialistai paėmė viršų,-nes seniau stovėju- 

LIETUVIAI įsieji prie organizacijos vairo neigė katalikus:
narius, su jais visai nesiskaitė,, dėl to 'dabar

turbūt jokiuose rinkiniuose pasaulyje nie
kas nenaudojo, kokias priemones, kokius 
šmeižtus SLA veikėjai panaudojo šiuose 
Pildomosios Tarybos rinkimuose” .
Kur komunistai ir socialistai įsimaišo,

kitaip ir negali būti. “ Kiek neapykantos, 
kiek piktoj išmislų SLA narių tarpe pasėta, 
tai net baisu ir pamintyti” . Kas nežino, kad 
socialistai su komunistais yra geri visokių 
šmeižtoj ir skandalų meisteriai.

“ Tėvynė” , SLA organas, pripažįsta, kad 
los organizacijos vadai visai nusipolitikavo 
ir kad:

$2.50.
Apolionija Simoriavičieao — 

$2.00.
Juozas Ainaitis — $1.HG.
‘ ‘ Moterų Vienybė ’' Brook- 

lyne suruošė šiam toksini ba
lių balandžio 25 dienų, ’j'eko 
iš rengėjų sužinoti, kad nuo 
baliaus likęs pelnas galiniai 
greičiausiu laiku bus iš*--ių 
: tas Lietuvon.

Už aukščiau suminėta * a u 
kas nuo potvynio mikentrju-

“  Išrodo, kad S. L. A. Pildomosios T a-|įįų  vardu visiems “tariu mas 
rybos rinkimų kampanija su kiekvienais i nuoširdus aeiū- 
rinkijnais vis eina blogyn ir  blogyn ir
pastarieji' rinkimai virto tiesiog nepaken
čiamu teroru. Pereita visokios žmonišku
mo ribos tiek spaudoje, tiek visokiais la
peliais ir specialiais leidiniais. Kuomet 
tokis nesvietiškas teroras naudojamas 
SLA viršininkų rinkimuose, tai ateityje 
bijos kandidatuoti į Pildomosios Tary
bos urėdus kiekvienas save gerbiąs S.
L. A. narys. Todėl SLA nariai ir veikė
jai: kur nueisime patys ir kokiuu pade- VH)f savo. lllnl,,.oį0 grvtelėje. 
ton įstums,me organizacijų ii- toliau? to- S1 , pišk s?i: JlllI,a /p rm i l  
knis rinkimus ruošdami!”  . , . . .  toi i , , -  r jh- Knygas pla.ir.-j k--uis- de-ilu sų  manymu, dėl to kalto y ra  patys į  . (. . _

tautininkų šulai. Juk  neseni tie laikai, kuo-PJ1."1̂  I!ie V '<> •>' n gyvenęs 
m-1 jie bičiuliavosi su socialistais, su ja is I ' ' kal‘t>J sugautas,
iš vieno varė prieškatalikiškų akcijų, stip- ’’ išsisukdavę, is rusų ž;.n- 
rino socialistų veikimų ir tuo.būdu juos taip i K n y g a 1’ .autiavę, iš J.

Lietuvos G.ner. K-onsu’atas 
4? Fiftli Avenuu 

Ne\v York Ci!y

MIRĖ K ~7G N E šys

CKAPISKIS č ii  įniiė kny- 
m.šys M atuki- kuris .turėjo 

99 motus. Pasta r uc iv laiku gv

‘V. R .”  26 nr. aprašo Vilniaus k rašte ; rinkimuose jų dauguma malė. reikalo užsi | išaugino, kad šiandien pačius taulininlrus PJlt!’nlo-
• lietuvių gyvenamas vietas, Apsčiausiai lie-i.laikyti pasyviai — nebalsuoti, 

tuvių esu gyvenama Vilniaus vaivadijoje:. V i-! Apie buvusius valdybos rinkimus “ T-nė”
! lniaus - Trakų, Švenčionių, Breslaujos ir Aš-' sako. kad: '

m uos apskrityse. Balstogės vaivadijoje iie-; ■'Piktesnių, m  žmoniškesnių priemonių j plaukit.

i melo lauk iš SLA.
Dabar galima jiems priminti teisingų | Du Cellophane Žaketai už

I lietuvių priežodį: vyrai, kų pasėjot, tų n  i tikrina Dvigubai-Švelfliįį Old
iGolds šviežumą.
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Marijai

Sveika Marija

: Pas vienus tėvus augo sū- 
•nelis, Tėveliai labai mylėjo 
savo vienturtį Jonelį. J į my- 

'r  draugai, nes jis buvo 
Is geras. Mokslas Jone

liu. sekėsi, liet jis buvo nepa
vydus ir mažiau žinantiems 
ineilai padėdavo pamokas iš
mokti. Vargšų labai gailėda- 
Vos. Pamatęs vargšų, einant į 
kiemų, atkeldavo .Vartus ir 
prašydavo mamytės,, kad duo
ti} kų skanesnio. Gavęs ko 
prašė linksmas paduodavo el
getai, Mylėjo Jonelis žmęnes, 
liet dar labiau mylėjo gerą
j į  Dievulį.

Linksmas ir laimingas augo 
pas savo mylimus tėvelius. 
Nelaimė! — miršta tėvelis, po 
dviejų metu ir  mamytė. Jo
nelis paveldėjo tėvelių turtus, 
be t jo nieks dabar nedžiugina. 
įSėdii' nuliūdęs, nusiminęs na
mie.
| Atsirado draugų, kurie lan
dydami atnešdavo Joneliui 
įpasiskaityti knygų ir  laikraš
čių. Iš  karto Joneliui nepatiko 
(atneštieji raštai, — nes jie 
buvo nekatalikiški, o jis buvo 
pratęs pas savo tėvelius skai
ty ti tik gerus raštus, — bet 
įnano sau: “ Pažiūrėsiu, nie
ko nekenks, juk aš suprantu, 
Kas gera ir kas pildą. Mane 
hesugadins tie raštai”  ir skai
to.- Prisiskaitęs tokių raštų, 
pasidarė nebe tas Jonelis.

j Pradėjo lankyti su draugais i 
I smukles ii- ištvirkimo v ie tas.; 
Užmiršo visa, ko jį tėveliai į 

|mokė, tik vieno negalėjo už- 
I miršti, kai jis, būdamas 20 
klūpojo pas mirštančios ma- 

i nlrtės lovą, o ji mirdama sa
ike: “ Sūneli, vieno prašau, 
niekados neužmiršk 'praeida- 

imas pro Švč. Marijos statu
lų sukalbėti “ Šveiką /Mari
j a - ”  T • '

K artų Jonas eina, kur jį 
laukia ištvirkę draugai. P ra
eidamas pro koplytėle, įėjo Į 
jų. Koplytėlė išpuošta, mat 
rytoj prasideda gegužės — 
Švč. Marijos — mėnuo.

Žiūri į Altorių, kur Dievo 
Motina su Kūdikėliu Jėzumi 
ant rankų. Bet kas ta i ■— Jė
zaus rankose ir kojose žaiz- 

'dos; jis taip dar nėra matęs. 
(Pagaliau suprato, kad jo nuo- 
I dėmės Jėzų sužeidė. Puola ant 
kelių ir  nori Jėzų atsiprašyti. 
Bet kas čia? Statula pasida
rė lyg gyva. Jėzus sužeista 

i rankele apsikabina Marijos 
kaklų, prisiglaudžia prie Jos 
peties ir, rodos, nemato nusi
dėjėlio.-Jonas meldžia Jėzaus 
Motinų kalbėdamas: “ Sveika 
Marijai...”  — ir  kų mato? 
M arija Jėzų stato ant alto
riaus, pati klaupia prie savo 
Sūnelio kojų, kad atsiprašyti} 
už nusidėjėlį, Jėzus, savo Mo
tinos prašomas, ištiesia su
žeistas rankytes prie Jono; 
jis jas bučiuoja ir  ašaromis 
laisto. Jėzaus žaizdos, gailes- 

I čio ašaromis laistomos bu- 
I čiuojamos, gyja.

Draugai nekantraują: “ Kur 
Jonas, kas jam atsitiko?”  Jo 
nas ilgai meldėsi koplytėlėj. 

| Išėjęs iš koplytėlės, ' eina į 
bayžnčių, atlieka išpažintį ir 
priima Šv. Komunijų. Parė
jęs namo, sudegina visus ne- 

| gėrus raštus. Gyvena dorai 
! ir savo draugus patraukė prie 
! Dievo. P. Ž.

Ii vailcus. Jis  ir dabar mane 
priims.”  Sugraudintas misijo- 
nierius paklausė: “ O dėlko tu 
taip trokšti priimti šv. Komu
nijų?” Vaikutis atsakė.- “ Jė
zus padės man būti geram ir 
apsaugos nuo blogo, kad aš 
galėčiau dangų pasiekti.”  Ma
žasis Jėzaus mylėtojas buvo 
priimtas į. kitų vaikų tarpų ir 
jam buvo leista priimti su ki
tais "šv. Komunijų.

Juodukas Brangina Š v . , 
Komuniją

Kartų kovo mėnesį pas vie
nų misijonierių Afrikoje kaž 
kas pasibeldė trečių valandų 
naktį į duris. Tai buvo vienų 
ponų naujai- atsivertęs negras 
— juodaodis. Nors ponai ji 
leisdavo į bažnyčių, tik rei
kalaudavę kad atliktų ir pa
reigas? Minėtasis juodukas, i 
šventadieniais teturėdavo liuo-1 
so sau laiko iki penktai va
landai ryto, nes pasldans jau 
namų ruoša. Taigi šis uolusis 
juodukas, būdamas geru kata
liku, keldavosi sekmadienio 
ryte pirmų valandų nakties ir 
kokius penkius kilometrus ei
davo tamsoje pas kunigų 
misijonierių, kad galėti} atlik
ti išpažintį ir  priimti šv. Ko
munijų. Nors kunigas buvo 
labai nuvargęs, bet matyda
mas, kad juodukas taip myli 
Jėzų, nusivesdavo atėjusį į 
bažnyčių, išklausydavo jo iš
pažinties ir  suteikdavo šv. 
Komunijų. Valandėlę pasimel
dęs, juodukas su džiaugsmu 
grįždavo namo savo ponams 
pusryčius gaminti. Kai kuni
gas po patarnavimų grižo į 
savo kambarį, laikrodis išmu
šė trečių valandą.

(Bus daugiau) -

Motinai

Laimina Marija mus — 
j Jai paveskim troškinius! 
j Užtarėjai žmonijos 
(Meilė nuoširdi bujos;

—  Į,! J i  atlygins nuims'už tai,
Ji įkurdins mus aukštai.
Jei Marijai dirbsim mes,
Ji šviesiais keliais mus ves!..

Kug. Matusevičius

O, daug iškentėjai, močiute, į 
'Vargelių ir skausmų širdies, : 
O, daug prarymojai naktelių I 
Nifiun'rtdama man lopšines.
Ne kartų ir ašaras liejai, 
Kalbėjai maldas -:tu šventai, 
Kad augčiau; kad būčiau lai- 

(mingas,
Kad lenktų nelaimės; vargai.

Motinėlė 
Tu, inaiio•Motinėle, 
Močiute Sengalvėle! 
Gana pailsai, nuvargai,
Kol mane užauginai.

Naktužę ant rankelių, 
Dienužę ant akel ių ; 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Šventasis Tarcišius
Mane mokinai vien kas dorųį 
Kas motinai lietė jausmus... 
Kuo aš, motinėle brangioji, 
Atlyginsiu tau už vargus!?

“ Hobby Sbow”, kurį surengė American Boys’ Com- 
momvealth adresu.: 3415 IV. .13 PI. Visos išdirbystės 
yra tai tos apielinkės. vaiki} daubas.

Pirmojo dėl Švenčiausios E- 
ueharistijos kankinio, Švento-1 
jo Tarcišiaus gyvenimo apra-( 
šyine, skaitome, vienų dienų1 
pagonis kareivius sutikusius'.

Turtų nors didžiausių ture- Į gv.entg jį Tareišin benešant} I 
(ciau’ i Švenčiausiąjį •Sakramentų į Į 

Vistiek jais per maža mokėt.... l<aĮ(-.jjlnų pasmerktiems krikš- 
Todėl, motinėle, brangiausia, |
Žadu amžinai jus mylėt!

eionims ir  grasinusius jam ; 
mirtimi, jeigu jiems nepasa- i 
kvsiųs kų nešas. Kilnusis vai- I 
kiltis, nežiūrint grasinimų, sa -' 

. . _  I vo brangios paslapties neiš-
LopSUie Į (]avgj jr  uj  ištikimybę gerą-

Saldžiai ilsėki, mergyte bran- i3111 Jėzui, užmokėjo savo gy- 
(giausioji! yybe — pagonys akmenimis

Žavi gegužio naktis. 31 užmušė. Tačiau pagonys
Jūrė nutilo, liūdnai nžsimųs-' nieko nelaimėjo. Nors suplėšė 

(('•-■įusi. I šventojo drabužius į šmote- 
Krašta bučiuoja vilnis. " | Uus> bet 1,5 . »'ažiausios žy- 
Laikas ateis, ir įšėlusi vėšulą Im&! paslėptosios brangenybes 
Baugiųjų giesmę užtrauks.
•Jūrė vaitos ir putosi

A'd. Keraitis (“ K .”)

— Švenčiausiojo Sakramento 
; tad stebuklą: 
tuos. kurie d<

Pirmoji Šv. Komunija
(Im ta iš Jeun. J. Marcinkonis 

“Pirmoji Komunija”)

..paskum mirei ant Kryžiaus, 
itrečiųjų dienų atsikėlei iš nu- 

, Jei gali ka nors gero pade- .mirusių ir  pagaliau įžengei į 
ri/Zį šilas, flims a r  7,:o-ldanKV Mieliausias Jėzau! Aš
,7-7. . . / r 7 • 4 . ;Tavc gerai pažįstu. Pasakykne/ n r iu  negali? Juk ir tu esi , . , , v m i.. . . . , :Vyskupui, kad as Tave pazį-
toks patt kaip ir kiti. Dabar į r  fca(j jjs ]eįsįų man gv.

priejęs-ej'usi pirmosios Komuniję, priimti.”  Netoli 
Kouvįvuijos, pdclaręs-iusi daugėtos mergytės sėdėjo vienas 
gražiu pasiryžimų, pasistenk kunigas, kurs visa tai girdėjo 

lųi/ia-mm-u. įfrfi p a n i r o -  . pranešė vyskupui. Susi- 
< i r  sefc 7cito ųrošius pa- griaudinęs tokiu, mergytės uo- 

. rT, j . . lmnu vyskupas leido jai pri-. Jzeus. Tada ir tavo gyve- . . .  ~ Tr- L •• 1t . . im ti sv. Komunijų,.
\iimu daugelis kas gėrėsis, ly- j
Įzmi 7,:a.w ir tu  gėrėsies skai-i Le^  irJ am Priimti 
į , .. v . , | S'w. A m in iu sw/(Zawia.s-a čia sciimom  aprašy
mus pavyMUus. ' Matto Grosso Švenč. Jėzaus

Širdies misijonierių gyvenime 
'  ,7 - • TT , buvo toks atsitikimas. 1913 m.

• -  I Švč. Paneles Marijos Nekalto
Amerikoje Kolumbijos vy-prasidėjim o šventėje daugelis 

ikupas lankė' parapijas. V ie-Paikų turėjo pirmų kartų eiti 
įoje parapijoje priėjo p rie 'P ™  Dievo Stalo. Tų laimin- 
ysknpd devynerių metų mer- S'J.Pl vaikų tarpe norėjo būti
;vtė ir paprašė leisti ja i pri-,ir-m ažas, penkerių metu ber- 
niti šv. Komunijų. V yskupas'iliu]<as- Jis  Mga pas Tėvų 
.tsakė: “ Mano vaikeli, tu  dar i Colbaehini ir  ašarodamas sa- 
icr maža ir  nežinai, kas šv. bo jam: “ Teve! I r  aš noriu 
Istijoje slepiasi.” ' Nuliūdusi įimti šv. Komunijų.”  Misijo- 
lergytė nuėjo į bažnyčių, at- p ie n u s  paglostė berniukų J r  
ikjaupė prie altoriaus ir  p ra- tarė: “ Tu esi dar per mažas

GRAŽŪS PAVYZDŽIAI

ėjo šitaip melstis: “ Mieliau- 
iasis Išganytojau! Vyskupas

|

M otina
Daug yra pasaulyj 
Mums gerų žmonių,
Bet visų gerifiūsla 
Motina vaiki}.-,
(Motina jautriausia, 
Molina" duosni:
Vaikui savo kąsnį 
Atiduoda ji.

Daug yra pasaulyj 
Meilių įvairių,
Bet kilniausia meilėj 
Motina vaikų.

Myli ji  vaikelį,
Myli nuostabiai: 
Rūpinas Įdek gali, 
Vargsta taip labai.

Rankos jos švelniausios, 
Žodis toks saldus, — 
Kas gi už motulę 
Dar brangesnis bus?

ujn(ju-'nerado. Tokiais tad slėbūklais 
' /gj. Dievas atžymi

imeilės Jam aukojasi.
Vertė Pr. Gvazdamskas (L.K.) 

Tyli prie krašto apkerpėję a k - I _______________

Niūrūs galingi pulką”’“ 5’" ”  !KaiP Atsirado Lakštute 
Baisiai užgrius ant jų  bangos (Pasaka)
.... . .  (įniitusioš, .y įell.j vakaru Kristus išėjo
Kils ir  vėl puls alkanai. pasivaikščioti. Prie upelio pa- 
Taip. Bet dabar negirdėti <lar'matf pavar„usj žveji-
. . (v6sulo-'-iti žuvis.
Žaidžia švelnutė vilnis. | Kl.ishli i|o žv -Q> ka(Į

Bangos lyg kalnai išau.

Saldžiai ilsėki,

Žavi ramioji nakti

mergyte bran-
(Klausioji! ; į a Jis pa6me

. ( ,jis neturėjo- jokio draugo. T'a-
I

M. Vaitkus, i

gabale
suvilgė į vandenį ir, nulipdęs

1 paukštį, išmetė aukštyn. Pa.uk- 
------------ —---- štiš suplasnojo sparneliais ir

|nutūpė prie upelio kranto į 
Teta: — Kogi tu, Mary te, j lazdyjms ir ėmė stebuklingu 

žiuri pro langelį verkdama? (balseliu giedoti. Žvejys suža- 
Marytė: — Kaip man ne- vėtąs klausėsi jo giesmelių, 

verkti: Tėtis pirko man ka-| Nuo to laiko lakštutė gieda 
liošus ir skėtį (parasonėlį), oi prie upelio ir savo giesmele 
laukė nėra nei purvo, nei lie- ramina pavargusius žmones;

J. K. Gailius.

Senovės Bausmes 
Mokykloje

Bepig dabar jums, vaikai mo
kyklų lankyti. Ne vienas Vei
kia ją  baigdamas, su ja skir
damasis. Mokykla vaikus glo
boja; myli, moko juos mylėti 
gražių lietuvių kalbų.

Ne taip seniau su vaikais 
mokykloje elgėsi. Griežtai ir 
smarkiai juos bausdavo. Klup
dė juos ant grindų, ant žir
nių ištisas valandas. Prasi
tarei lietuviškai (lietuviškai 
nevalia buvo kalbėti Lietuvo
je), — tuoj tau kabina ant 
kaklo lentų, kurių ligi tol turi 
nešioti, kol Įritą sugausi pa
našiai prasikaltusį. Susiknpri-; 
nai — te maišelį smėlio ant 
pečių; susiraukei — tuoj der- 
ve išleptų skudurų lipina ant 
kaktos: sugavo meluojant — 
po kailiu kabina iš raudono 
milo iškirptų “ liežuvį” ; neiš
mokai pamokos — gauni ne
šioti “ asilo kepurę”  iš popie 
l iaus su ilgomis ausimis. Kar
tais kaltes išrašiuėdavo sūt 
popieriaus ir prisegdavo jį 
prie nusikaltėlio nugaros, kad 
visi skaitytų ir ji peiktų.

Visiems matomoje vietoje 
kabojo rykštė ar kančias, ku
rie vaikams primindavo baus
mę. Kam teko jų ragauti, tū
rėjo prieš -baudžiamas ir nu
baustas juos pabučiuoti.

K. A. J.

ir  nežinai-, kas reikia žinoti ei- į 
nant pirmų kartų prie Dievo!

akio, kad aš dar nežinanti,'Stalo.”  Vaikutis atsiliepė:; 
asxšv. Ostijoje slepiasi. B e ti“ TaĮP, aš esu dar visai ma- 
š žinau, kad Tu esi Dievo,i žas ir jaunas; bet aš neapsa- 
ūnus, kad Tu esi tas Kūdi-I komai trokštu- priim ti Jėzų. 
plis, kurs Betliejuje buvo lo-|jufe tu, Tėve, nuolat mums 
elyje paguldytas, kad Tu kalbėjai, kad Jėzus labai my-

JUOKIS JEI PATINKA
Mokytoja: — Kodėl, Domn- 

li, nesimokai, skaityti?
Domulis: — Visos kėdės bu

vo užimtos,- neturėjau kur at
sisėsti.

Mokytoja: — Kaip ta i vi
sos kėdės buvo užimtos? Kuo 
gi jos buvo užimtos?

Domulis: — Vakar mūsų 
kopūstus piaustė, tai visos lrė- 

jilės buvo kopūstais užimtos.
Mokytoja:' — Tai gal yra 

koks suolelis, ant kurio galė
jai atsisėsti ir pasimokyti?

1 Domulis: — Yra dv i. sofos, 
•bet abidvi sulūžusios, negali
ma ant jų sėdėti.

Mokytoja: — Nesuprantu, 
kų pasakoji, pasakyk aiškiau, 
kaip ištikrųjų yra.

Dopiulis: — Mama- liepė 
man nesipainioti.

— Kur gi tavo brolis?
— Jisai serga ir guli lovoj. 
— Kas jam yra ?
.— O, mes žaidėme, 

labiau atsilošime per 
■Ir jis.laimėjo.

katras
langų

Ievutė: — Mamytė prašė 
| jodinos... ' '

Vaistininkas: — Jodinos?.. 
Tai vadinasi jodas, ne jodina. 
, Ievutė: — tįa l-ir juodas...

Vaistininkas: —r O už kiek 
duoti? Užteks už pusę lito'?

Ievutė: — Ne, ponuli, už 
pusę lito bus perdaug; Mamy
tė sakė — už 50 centu...

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

“Good.1 I I I  
come rigk tover 

a f te r  it."

Im. glad. you-'pKoneč
tkat my ca r was 
ready. ? 

I-O K -H "

a u t o s  *« d 
RottERskAie 

RE-Pa IREO
° Blfiss my vAiskera, 

Bttfcter. Iforgot 
a ll  aL oat you .!’
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WAUKE6AN0 LIETUVIU 
VEIKLA

Žmogus gali būti laimingas 
būdamas ir neturtingas, h ji. 
gali prisilieti prie labdaringų 
visi.omeniniu darbų. Turtin
gas žmogus, tai kas kita yra. 
Jis  pats savo gyvenimų aprū
pina ir dar jam lieka. Jis  sa
vo pertekliumi šelpia neturtė
lius, negalinčius užsidirbti, na
šlaičius. Tokis gailestingumo 
darbas negali pasilikti be at
pildo. Gailestingumas remiasi 
ne pri. varta, bet Dievo ir a r
timo meile.

Gailestingumas atrado gerų 
dirvų šios parapijos žmonėse. 
Metai atgal Jonas ir Rozalija

GHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

dienų padaryti kuolinksmiau- 
sių — taip linksmų ir laimin
ga, kad ji niekados iš mano 
atminties neišdiltų.

i elykas praleidome iškilmi- -Širdingai ačiū gerb. \ įsų 
Bažnyčia buvo gražiai šventų parapijos klebonui ku- 

: sėlių Aazimieriečių išpuošia. nigui J. Paškauskui už pnė- 
Per rezurekeųos šv. Mišias mimų manęs toms iškilmėms 
buvo pilna žmonių. Choras ve- ir už pavedimų man laike Mi- 
dainas gerb. seselės M. Judi- šių surinktas aukas sumoje 
tos irgi gerai pasirodė giedu- $109.41. Ačiū labai ir trusli- 
jime. Velykų kolekta buvo$30, sams: J. Lileikai ir 1J. Bru- 
.uilt snė, negu praeitų metų. žiū, kurie daug darbo padėjo 

primicijų pasisekimus
Velykų vakare, parapijos' .. . .. , . .•. “ 1 1 J P rocesijo j 1S klebonijos ba-

svet., i-vyko šaunus ‘‘klebono • i i , i’ - - .. znyvion dalyvavo ov _imos dr-
—iiius '. palileJaiuas parapijai - • ,. - •- 1 . . . gijos nares ir Seselių b.azinue-
iielno $108.00; Apart vietiniu,' - ,• , ■ , •1 v 7 .  . neeių išrikiuoti berniukai ir

buri žymių sve-’ » •*- „  - - -
ei-b. k l e b . ' - šv. M isiąs p rn n ie ija ų lu : p e lk e  1

»  i i k  = - ua'l>, s gražus trijų ir pusės metu be-
Jukueiai paėmė našlaitėlę au- k ll.įa 'ls buvo tikrai malonu ■ , . . ....
. .  , ,  . . .  - . . rn iu k a s  b . J a u ra . iM iaugsnui
g iliu . V argše m ažyte nesen iai V elvkas švęsti • v. . b. , •* iA • i- Ai * v ‘ p la k a n č ia  šird im i se iliau  ta-tebūva išvydusį pasaulį. Ma- _ _  1 .. v
žytė sveika auga kaip rū ta ’ Velykų trečių dienų tolimų- Pulklil Procesijų bažnyčion 
darželyje. įjų  kraštų misijonieri-us, kun. Pr ê altoriaus išpuošto Sese-

susilaukenie 
č.ių eliieagieeių -  
kun. Maitinkaus lirai

Čia matome Etiopijos miestų llarrar. Tai antras Etiopijos didži-usias miestas. Italijos armijos iš pietų arti
nasi to miesto link. Šiaurinė Italijos armija artinasi link sostinės Addis Abeba. Šitiem miestam puolus, Etiopija 
bus parblokšta, nes tie miestai yra paskutiniai etiopų atsiskyrimo punktai.

Viena kita savaitė at<ml A- Pijus ilačiulionis laikė iškil- Lių artistišku skoniu. Rožių ir stalnonienei už jų malūnų pri- Velykas vėl praleidę visas ir - labai gražus programas.- V'i- 
anas ir Veronika Junčiai pa- niingas-šv. Mišias mūsų baž- M ’jtJ kvapė ir pajinių ž»lu-. gidėjimų prie pietų prirengi- didžiules lietuvių parapijas, j SOs narės-dalyvauja ir cie.e;,'iš-

Vi- knikų, gegužės 3 d.
nt
siėmė iš katalikų našlaičių nyčioj. Celebrantui asistavo 
prieglaudos auginti našlaitėlę diakonu' kun. A. C. Martin 
kelių savaičių amžiaus. Jun- kus, sulaliakonu kuu. J. Ma
giai brangina ir augina kaip čiulionis, M.I.C. Po šv. Mišių 
gultų gražių lelijėlę. .gerb. priinieijantas suteikė sa

Einant Lincoln avė. ir Aš- vo palaiminimų.
tuntą tegali matyli buvusios 
bažnyčiųs vietų. Reginys šiur
kštus. Tartum šaukte šaukia 
greičiau statykite sau bažny
čių.

Parapijos mokyklos kamba
riai pamaldoms yra neįrengti, 
nepatogūs. Visi nepatogumai 
užsiuiirštama, išvydus altoriu
je Švenčiausia per šv. Mišias, 
arba išdavinėjimo laike.

Darbas pagražinimo mūsų- 
bažnyčios progresuoja labai 
gražiai. K ai jis bus užbaig
tas, tai visiems bus kuo pusi-

myne atnašavau pirmų iškn- mo. Primicijos gardžius pietus Aukų savo parapijai Velyko-: kjaį. 
minga Dievui pal'iii»-.uičių au- gamino ir priruošė gabi virė- se sudėjo netoli $1,700. V ar-I . . . .
kų. Prie šv. Mišių aikikunigu ja Elzbieta Sireikaitė. Ja i pa- gu manyta, kad šiuose blo- • Savaitės ti.gyje ^ . i k O ' . - s

asistavo ii' gražų turiningų pa dgjo roselandietės šeimininkes: guose laikuose tiek aukų ga- PA'ap. svetainėj y u  vi- nn«i.i5inie-ti Pus
lokių parengimų. Sunku , bųtų ‘‘k i l o t i  n  pasidžiaugti. Bus.

mokslų pasakė klebonas Paš- Barisienė, Cirtautienė, Čeririe- lėtų sudėti, 
kauskas. Dijakonu ir subdija- Dabulskienė, Genienė, Ja- Ciceriečiai mato reikalų
konu buvo kunigai J . Labart

čia vislių surašyti. Toliau pra- tilirai gražu. Pirm ų sykį Be

J,au pradėtas bažnyčios le
mento darbas. Viduj, kur rei

nčienė, K. Jucienė, Klimieuė, aukų nesigaili duoti. Štai tla-
• nešime daugiau. Dabar tik-dar bažnyčia bus ta ip  pui-

ir  J. Juška. Ceremonijoms va- Mikolaitienė, Petreikienė, Za- bar mūsų bažnyčios vidus v ia  . . . .  , . . .
dovavo klierikai Edv. Abra- leekienė, Žukauskienė. Prie pentuojamas- - gražinamas. ’J’al 1U0®tbl 1- augo pi

kalinga, dėdama plesleris ir mavičius ir  II. Knoedler. Už sįa lų tarnavo-: Barisiūtė, čiut- Jau  pradeda matytis, kad da-! f̂ == —
naujos paipos. Taisomi ir gražų mišių atgiedojanų ta - raitė, Dambrauskaitė, Gudai- rbas bbs gražiai atliktas. K le-, I
priveržiami visi bažnyčios,1a- riu nuoširdų ačiū pro!. J . Ra- yų Meškauskaitė, Misiūnaitė, bonas priminė, kad reikia mo-į
ngai. Šį atsargų darbų atlieka kauskui, jo chorui ir solis

priduriu, kad ciceriečiai sfuai- kiai papuešta. Garbė, ėieerie- 
čianis!

BUICK <
P, treikaitė, Pociūtė, Pueliorie- kėli už bažnyčios -puošimų; pa 
nė, Kimkutė, Tmnoniūlė, J . ir rapijonai savo gerb. klebonui'1 
D. Žebrausliaitės, Žukauskai- pritarė duosniomis savo auko ) 
tė. Jnis.

Širdingai ačiū parapijos na- Atvelykio sekmadienyje t ’i- 
jome primicijas -gerb. kun. 

’mo Kiškūno. šv . Antano 
patarnavimų bažnyčios ir  sve- parapija jau penkis savo pa
ta itė s  prirengime. rupijos sūnus j Dievo Vyny-

Kun. Kazimieras Toliušis nų atvedė. Kitų pavasarį vėl
_____________ vienų sulauksime. Garbė Ci

ceros katalikams, garbė mūsų

K. Norvilas. K iti vyrai iš pa- tams.
lapijos jam prigelbsti. V isg i, Primicijų pietų svečiai ypa- 
šioj mažoj parapijoj esama I tingai džiaugėsi programų, ku 
gabių vyrų. Pavyzdžiui: toks* rį prirengė ir tvarkė Šv. Ka- 

Praeitos žiemos speigus dar j^cvo*k’s Norvilas, Žutautas ir 1 zimiero seselės. Nelik vietinės nu, užvaizdai Konstantinui rėjoi
rodos ir  dabar tebejuntame, ikiti’ Tiesi°g mekanikai.' P ^  l mokyklos mokiniai čia pui- ! ])raUgeĮįui ujį j0 taip malonų Albi 

■tokių darbų kur reikėtų išiiio-. kiai pasirodė, bet I r  dalis Šv *

•ir

i keti daug- pinigo samdant, 
Imūsij parapijos "vyrai daug 
i tinkamiau atlieka, nes dirba 
kaip sau. Samdininkas gi pa
lieka samdininku. Rap

PA D Ė K A

ROSELAND. — Po malo-

Tuo metu viskas likosi sukau
styta; Bet parapijos naujos 

i bažnyčios statymo fondas ne
nustojo augęs. Kubile kaip 
augo, jis augo tiesiog šuoliai-,.
Šiandie y ra  kuomi džiaugtis 
ii- yra -kuomi pasirodyti savo 
kaimynams'. Eonde yra pini
gų $23,806.

Į  naujos bažnyčios statymo 
fondų aukojo šios kolonijos Pr' ,n'čijų, įvykusių baiau- 
vaistininkas Pr. Šeštokas .$200. .džio 26 d '> noriu vicSai l’adė 
Po $100: J . 'V . Zilaitis, J  .0. .koti visiems, kurie darbu ir 
Docis, L Bi Savokynas, V. M. dovanomis prisidėjo, k a d ' tų 
Jakaitis, Joana Zaveckiūtėį j taip brangių • mano širdžiai 

adv. T. T. Podžiūnas, P. A.
Boliasį J . O. K antautas, J .  E.
Kuzmickas, A. M. Akusevi-1 Ofiso. Phone 

eius, S. K. Petruškienė, J . O.
Petruška, D. lioren, T. A. Sta-1 
niulis, J. A. Šalčius, D. 'J . -No- 
rkevičia, P. J . Bukšas, P. P. j 
.Stankaitis, Dr. Jonas Zekas. j 
kun. Juozas J . Čužauskaš, t', i 
A. Bakšys, P . A. Sadauskas,
K. E . Vasilius, J . P . Kliora, '
K. P . Kliora, J . M. Zaveckis, I 
j .  Mį- D ragūnas, A. A. S tepo-! 
nkus.

Architektas gamina naujos' 
bažnyčios statym ui planų. Tru j 
Jnpoj ateity je planas bus ga- j 
tutinai paruoštas. Kontrakto-1 
ria i, gavę bažnyčios planų, 
paduos savo skaitlines ir  pra- 
švm a g au ti statybos darbų.

Kazimiero Aliadeiuįjos beno. 
Kiek ten pasišventimo ir triū 
so- padėta, kad išvysčius ir 
aikštėn' iškėlus lietuvių jau
nuomenėj paslėptų talentų! 
Tegu Visagalis gausiai joms 
už tai atlygina, nes mes ne
įe ita i įvertiname jų pasišve

SMAGIOS ŽINIOS gerb. klebonui už moliėjimii 
pašaukimus auklėti.

eekmadienyjė dr-sl
CICERO. — Nerasi sekma

dienio, kuriame ciceriečiai ne- Bia 
ntimo didingumų. Ačiū labai Nurengtų kokių nors pramogų. Dievo Molinos Sopulingos un 
panelei Ida C. Lutz už palin-j P ricS pat Velykas per pora nes »avo  ̂ Sidabro Jubiliejų, 
ksminimų svečių savo puikiu ' savaičių ciceriečiai dirbo dva- Ryte bažnyčioje bus bendra 
solo. Pietų programų vedė ĮsiSkųS darbų, lankėsi į  misi- Dvasinė Puota — šv. Komu-Į 
klebonas Paškauskas. *ias ' Krdvi Šv. Antano baž-inija, vakare, 7:30 vai. parap. į

Labai ačiū Ambrozienei ir 'l11!’“ 8- būdavo pilnutė kas v.a- Į svetainėj jubiliejinė pnota i r i

PONTIAC
. A G E N T Ū R A

Milda Auto Sales
PIRMA IR  VIENINTĖKĖ LIETUVIŲ

G E N E R A L  M O T O R S  A G E N T Ū R A

805W.31stSt. Tel.Vidury 1696
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai

. I karų.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PROspect 1028
Kės. and Office 1 Tel, 

2359 S. LeavittSt. 
OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(ICOWAItSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Chicago i 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundav bv Ąppointnicnt

D R . S T R IK O L ’IS
FHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Ncdcliomis pagal sutarti 

Ofiso Tclef. BOUlevard 7820 
Naimį TeL PROspect 1930

TcL CANal 6122

DR, S, BIEŽIS

P er Šv. Velykas tfikstanti-
CANal 0257 Įn5s ?J"onk’ ndnioe vienijosi su

Rei. PROspect 66591 savo prisikėlusiu Išganytoju, 
prie Dievo stalo.

Duosnmne ciceriečiai per
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•1821 So. Hąlsted Street

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

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. BOUlevard 7042

LIETUVIAI DAKTARAI

Res. 6924 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848n n  A UCVri IIO unico lei. nziiiaiocK lo-usDRiClLEELIS DR, J, J, SIMONAITIS■DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredoj pagal sutartį

Tel. Ofho BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak. 
Kctv. ir Ncdeliomis susitarus

Tel. CANal 2345

Ū R ° 7  fR E R T iS H  1 DR' F ' C- W N S » A SUlll m JI U IbI I I rtVII fiVTYV'n'A t  A- o m  GuToįron a o’
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 W est 35th Street

Po šv. Volykij iškilmių, nuo- Į 
bodis. Rodos, kad ko trūksta,' 
ko tokio laukiama ateinant, I 
atsilankant. Ar gali kas nepa ] 
siilgti gegužes mėnesio, Mari-| 
jos mėnesio gražiųjų pamaldų:! 
šventų maldelių, žavingų ska- j 
nibių galingų giesmių, gra
žiausios litanijos.

Su Dievo pagalba nėra nie- j 
ko negalima. Dievui padedant 
TVaukegano lietuviai pasista
tys gražių, mūro bažnyčių.

Begilas,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredoinis ir Nedek pagili sutarti 

REZIDEN’CI.IA
6631 S. Califoniia Avė.

Telefonas REPnbbč 7868

DR. T . DUNDULIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vak: 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, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CIII'CAGO, ILL 
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 32 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 l 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vuh
yakare !

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Roz.: Tel. FLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 b' 7-8 v. Vak. 

Nedėliomis aso 10 iki 12 dienų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. yjikarc 
Ketvergius pagal sutarti 

R ES. 2136 W. 24th ST. 
Tel. CANal 0402

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY akių 
SPECIALISTAS

Palengvina akių  įtem pim ą, kuria 
esti priežastim i galvos akaudftjimo, 

i svaigimo, ak ių  aptem im o, nervuotu- 
Imo, skaudam ą, aklų karštį, atita iso 
trum paregystę i r  tollregystę. P riren -

, g ia te isingai akinius. Visuose a tsiti- Į 
Į Rimuose egzam inavim as darom as su , 
e lek tra, parodančia m ažiausias k la i
das. SpecialS a tyda  a tk re ip iam a’ ) 
mokyklos vaikus. K reivos akys ati-

.  taisom os. V alandos nuo 10 iki 8 v. 
|N ftdėlioj nuo 10 ik i 12. D augely a t 
sitik im ų akys atita isom os be akinių. 
K ainos pigiau kaip  pirm iau.

4712 SO ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

AR v m n  1 U E R Į
Je i taip, ta i neužmiršk, kad dienraščio 

“ Draugo” laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamsios kelionės reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per “ D raugo”  agentūrų 

' bile kada galite važiuoti į Lietuvą.

Tiesiog į L ietuvą L aivu 
“ G R IP S H O L M ”

» Gegužes-M ay 29 dieną 
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

Pradėkite ruoštas iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
IKiirii., Kely. ir Pelu. 10—0 vai.
3147 So. Halsted. St., Chicago 

Pancd . Sai'eiL ir Suhnt. 2—0 vai-

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė. Į
Valandos: 1—3 popiet ir -7—8:30 I

vakaro
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

30 MĖTŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

’ pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 ila 8 vak.
Tel. CANal 0523

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656

DR. J. SHINGLMAN
4930 West 13 th Street 

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

į vakare. ,
1 Nedėliomis pagal sutartį
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TEISIŲ SKYRIUS
prieš turtingą biznierių, kuris noičjo pradėti taisyti, bet štą ir pamačius nuo naj .u suia' garėto durnus neskoningais, liarūs cigaretę išdirbiniai tu-u 

Į pareiškė blogus žodžius a p ie , Klaipėdos miesto magistratas rkiai einantį vyrą, tuoj sėdo Drėgnumo nedateklius leidžia J ri rūgštume perviršių nuo f,3 
pir- Į sausiems, dulkėtiems cigareto i iki 100 nuošimčių daugiau ne-mane. S is “ keisas yra teis-j nutarė suinteresuotoms įsiai- į automobilių ir sut’ku 

line jau keli metai. Pora me k.oms pasiūdyti naują aerodro- mą poli cistą pakvietė j pagili
nėsiu atgal, ši ypata mirė. Ala- *mą statyti už miesto pievose, bą vagiui sugauti. B važiuo

t o  advokatas pranešė m an,'frie kanalo. Esą, miestas ga- 
kad jis tą  teisiną ištraukė. A l lėtą ten naujam aerodro.nui 

i taip galima padaryt be skun- skiypą nupirkti. Dabar esamas 
namo, vertės $1,500; Negavau dėjo LeroUronms būsiąs narni

ATSAKYMAS: Abelnai, a- mas kitiems tikslams.
Advokatai praneša savo k l i e n ---------------------

bet advoka-
prasižengęs, jei jis

Veda adv. Charles P. Kai 
6322 S. \Vestern A v. Chgo.

KLAUS1MĄS: Aš ti 
trus morgičius ant mūrinio

:unu an-

jokio nuošimčio nei alniokė- 
jinio per o im tus. K ėlias die-

k-ja-

dūmams susidurti su deiikat- 
nomis gleivotomis rūkyto, jo

nas atgal, atnešė man g e lto - 'tu i kas atsitinka, 
ną popierą, ant kurios yra už- fa< nėra

ištraukė bylą, kadangi m irtisrašy ta  didelėmis raidėmis,
‘ Sununons*’. Aš nežinau ką 
d-ryt, bet tik  tiek, kad. mes 
visi esame labai nusiminę. A r 
aš galiu prarast tą  $1500 ? Su
teikit man greitą  patarim ą? 

ATSAKYMAS: I

UKININKAI DOMISI PA
ŠARŲ RAUGINIMU

Ukmergės apskr. agron. A. 
Krištolaičiui prižiūrint, kmo-

p ..naikino jos galimybę. K 
tais žodžiais sakant, proccdi
ra  dar nėra perėjus į judgc-'s*  vietose buvo pradėta rau- niam kalėjime.
mentą,. tiktai buvo užvesta by Ig’nti žaliąjį pašarą. B angini-; _______
la. Mirtis kaip sakiau, pana:-ima: visai gerai p-i.isekė ir

s Pavirsu" kiną teismą ant visados ir j ■'km inkų tarpe ta- sukėlė di- 
tinių paduotų faktų, aš negu- prįe j0 t luų0 negalima uŽvest delį susidomėjimą. Jau atei- 
lėciau pasakyt ar tos ‘‘paves- jęRo.s' bylos.
kos”  y ra  jūsų apsk lindimas,, o KLAUSIMAS

jau t ji pažino vagį, n ,jo; iris
tas suėmė. Pasirodė tui as Le-
wis Miller. Policijos M“L ,!°
kišeni'.iju a vogt i la.iškų ir
svetimų čekių $2,05«» sumai.
Pasirodė, kad bėgiu u vi ėjų
įlietų jis išmainęs votj ą sve-
t imu čekių $2,000 -’ii.jjni. Jo
brolis praeitais met-i's 1aip
pat suimtas uz panašuLię- va-
gysbes ir  uždarytas <dei’ali-

plėvelėmis.
Iš  priežastit s

n ūmo kontrolės
didelės d 'ėg  
svarbos, Lu-

;u Lucky Strike.
(Advertisement)

gegulės 2, 1S>3«; ' 
>o nivtŲ cžnziaus.

JONAS LAZAUSKAS

Apie 15 die-
greičiausia, foreklozuoja atgal, aš nuėjau 

į, nam ą tas, kuris tu ri antrus dįdstlk vaistinę. N

r-anf-į rudenį ',J«.iąjį pašarą ža
da rauginti '  mini daugiau 
ūkininku. Tuo reikalu keliose

DRĖGNUMO k o n t r o l ė s  
- isVArtBA LENGVAME 

UŽojlRŪKYME

Paskutiniais metais pripa-

Soj gičius. Tili tada būt - gali- j 3Uy0, iabai apšvie
na pasakyt stovi tos bilos, į į ^ aįs buvo ant 
kada pam atyčiau tas Pave8_ j aš paslydau i r  kuone nušilau-1 n ia 

• I žiau savo koją ir  tas  skaus
mas padidėjo ir  koja ištino.

kausino i r  nuosto- 
Ar aš ga>Cmu

visi, ir  m otina pati, tikėjom, savin,nką?
kad niirs» Mano - motina-- bu- \ mo a x o «■». A lSAK -iM Ao: Jus
dama tokiam padėjime, šutei- , _ , k- -. - . ’ • skųst vaistines savinm
Rč man. nepaprastą dovaną, ko . . .  ■"  i klausimas
k iti mano seserys ir  broliai 
man užvydėjo. B et nepapras
tas  stebuklas pasidarė, kad  ji 
išliko gyva. ir  dabar , y  ra  t ga
na stipri. D abar mano m oti-, ,, , ■ ’ .. neatsargiai Įg  x
na  sako; kad as ja i su,gražiu-1,- , . l -i . ■°  įtiek, kad netik tai vie 
čiau tą  dovaną. Aš žinau, kad 
jeigu aš atiduosiu, ta i j i  a ti-1 
duos mano broliui. A r j i  gali 
mane priverst , sugrąžinti?

KLAUSIMAS: Mano moti
na yra 77 m etų amžiaus. L a -1 j au daug 
bai sunkiai susirgo, kad  mes j jį0 apturėjau

B

pa gelbstin t įžymiam mokslis ' 
kų tikrinimo įrankių išd irbę-! 
jui, išvystė būdą greitam ir 
tikiv m drėgnumo kiekio ma
tavimui laike išdirbinio. Lu- 

Į ckv Sti'ike cigaretų išdirbė
ja i buvo šio išvystymo pionie-; 
riai, kuris dabar yra  vienu ■ 
iš nepakeičiamų Lucky Strike j 
procesų.

Lucky Strike išdirbėjai tuo
dar nepasitenkina. Jų dirbtu-1 

I

MOKESTIS UŽ SKYRIŲ 
UŽDARYMĄ

M.

KAUNAS. — Paskutiuiuo- j 
ju metu lenkai ėmėsi urmu.; 
uždarinėti lietuviškųjų drau- i 
gijų skyrius Vilniaus provin-j 
vijoje. Dabar dar ėmė reika-l 
lau ti mokestį už skyrių uždą-; 
rymą. Mielagėnų valsčiaus vir 
šaltis, už Liet. šv. Kazimieroj 
dr-jos Gilūtų skyriaus uždaiy 
mą' pristatė draugijos cen-; 
t r ui, kad jam  apmokėtų tokią '

| vės y ra  aprūpintos su isliso- '^ įk a i t ą ;  važinėjimas dviem į 
mis drėgnumo ir  temperatu- j ve£jTliais j Gilūtus —■ 5 auks.'

3 ja u  1 V ie n ą  U lU iiJn R ų . TUO r e i k a l u  k e l i o s e 1 . . .  , _ . H ^irlzrrm n nrrA T nraiSm ic T - i .  ,  .  . . .  iT , , , n - rodyta, jog drėgnumo ir  tem- ros tvarkymo priemonėmis. L j 49 dokumentų pasiunti-
SI01-S vaistine .*•‘tiese  įvyko l.askaitos. Bei- I - ll nnVioc iSimfinai lih fnl-in o : , .k , ■ -v-, . , L . , Iperatnros tvarkymas praino- jLuckies i š i m t i n a i  t i k  to k io o ^  m a s  -—  1  auks. 30 sk., įrisi-
3sta, bet kas L i; pažymėti, sau  nuo rau -. . . . . v. . . <nivo-n«t» vm onminimi n« r  .. i 1 • , v ’, 3 • * neje smarkiai plečiasi ir y ra  StPyoQse y ia  gaminami 11 pa mas _  gg sj. l r  g j.
grindų, k a d 'g i j  >:c pašaro kalves d i'.cua z.y-1 ; knmnnii „ ,. . 7 . . svarbiausia priemone kontro-, U0«Jan11, lauk®. 51 sL

K ilo iš Panevėžio A pskr.. 3 f l  
dabruvo paraK ., K ukom ų kitu- 
ūio. A m erikoje įSgyvėno' 3 l
t  ILS.

P a lik o  d ide liam e  nųlindiiiiė.;: 
m oterį R ozaliją- 5 p o š u h ig ^  
Jvaziinierjį. r-oyiją. S im on u  1 
Juozapi) ir j o n ą  Mockim, 8 po
dukros; Oną. b a k e š  i r  vyrą, i 
Joam> Po io iiįj i r  vyrą.,' R oziū iJ  
ją  M ockus, 1 brolį A ntaną. La?.- 
zauską, 1 pusb ro lį J.uozapą. 
Sinaių.

K ū n as  pašarvotas 2126 W ėst 
22 t'.avo .

L aido tuvės  įvyks k e tv ir ta d iė -  
nį, gegužės 7, iŠ nam u--8:30  X  
M. bus a tly d ė ta s  į A ustos 'V ar-j 
tą  pa rap . bažnyčią, kurioj įvyks  
g edu lingos pam ald o s  už. vclid-' 
uio sielą. . P o  p am ald ų  bus nu 
lydė tas  į šv. K azim iero  k ap in es.

N uoširdžiai ' k v ieč iam e  visus’]  
g im ines, d ra u g u s-g e s  ir- p a ž y s ti 
t am  us-irias d a ly v a u ti šiose ia i- 
doluvėse.

N u liū d ę  3I6tįeris, P osūn ia i, 
P o d u k iv s , jiro lis , P u sb ro lis  ir  
Gim inės.

daugiau pj.iui

ŽYDAI VIETON PINIGŲ, 
IŠVEŠ IŠ LIETUVOS 

PREKES

galite Žydai Lietuvoje turėjo įstei- 
bet gę tautinį fondą, kurio buvo 

aimėji- tikslas pinigus išvežti ir in- 
’:rodyt. vestuoti Palestinoje. Valiutų 

suvaržymas, einant išleistao-

eina apie 
mąy A r jūs galėsite 
kad kas nors buvo ne 
grindimis, arba  vieną □r. a n t-[ ja  įstatymu, uždraudė pinigus 
rą  ..faktą, kad vaistine buvo 1 gabenti į užsienius.-Šiomis die 

aprūpinta antjnoniis buvo atvykęs iš Pales- 
bot Linos Anglų Palestinos banke 

į ir  antras ir  trecias asmuo ga- direktorius, kuris tarėsi su 
įėjo ta ip  p a t paslyst. xlrba mūsų vyriausybės atstovais, 
kai mes vadinam a ‘‘gross ne-'gutarta^ vieton pinigų, išvežti 
gligence on the p a rt of tlie Palestinon Lietuvos prekes, ir

:ro SU

priemone
liuoti tūlus dirbtuvių proee-j Drėgnumo kontrolė yra  
sus ir saugoti išdirbtus garnį- j^en u  iš daugelio pamatinių 
n įus pagerinimų, kurie padaro Lu=

Lucky Strike cigaretų iŠ- c^ es lengvų užsirūkymų, iš 
dirbimas pateikia įdomų pa- brandaus - kūno
vyzdį- kaipo patvirtinim ą jįo tabako. Šie pam atiniai page 
fakto. Nes Lucky Strike ty - 'riniraai i'iina vidurinius pui-.- 
rinėjimo skyrius atrado, jog ^’ausi° tabako augalo lapą 
svarbiausia a tsk ira  savybe ei- naudojimą, parinkto tabako 
garėtų išdirbnne, be paties ta- •pavyzdžiu prieš pirkimo iš- 
bako, tai drėgnumo kontrolė, nagrinėjimą, tinkamą išsisto 

Jo„ ftėkmei. priklauso gaii. |vėįimą, mokslišką sumaišymą, 
m ^ ias p ^ a r y if  Vienodus ei- ap&rbTffią afikstesnėse tempe 

garėtus, kontroliuoti degimą
ir valdyti dūmų kokybę. Per- 
riršius drėgnumo kliudo tin
kamam degimui ir  padaro ci-

tik
i “PLATINKITE “DRAUGĄ,J

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ATSAKYMAS: Pagal įsta-jdrug store ” . Būtų patai tina, bendrai pasikeisti prekėmis Į 
tymus, jūs tu rit sugrąžint, ka? kad, su vietiniu, advokatu p a - ' tarp  Lietuvos ir  Palestinos.
daugi “ g ift of causa mdftis” T'sikalbėtum 
buvo ka ip  mes vadinam, “ on —
condition tliat she would liave 
died from  tliis illness. She ha- 
ving recovered, the condition 
was no t  fulfi lled and it  wa.’ 
not a. valid g ift” .

KLAUSIMAS: Kiek metų 
prabėgo, aš užvedžiau bilą 
kaip  uŽvadina “ slander suit ”

Pavogė Telefoną
ŪKIŲ VERTĖ NUKRITUS |

Bloomington, III. Autoritetų 
apskaičiaviinu, McLean apskri | 
ty, Illinois vai., ūkių v e r tė , 
per pastaruosius penlcis me-1 
tus nukrito 42 mil. dolerių. 
1930 in. ūkių vertu toj apskri
ty  siekė 120 mil. ;dol., o šian-

N O .68 GH. BARAN H
COMM1SSIONER OF THE 

FIRST DISTRICT 
ir

KANDIDATAS PERRIN
KIMUI DEMOKRATŲ 

BALOTO
Primary rinkimai gegužės 5 d.

“ Žmogus, kuris iškovojo taupu
mą Lake county valdžioje”

P ANE VĖŽYS. — neseniai 
pas malūnininką Biežį Joną 

[užėjo kažin koks fran tas ir 
, pasakė, kad atėjęs pamainyti 
Ijo susenusį telefono aparatą.
' žmogus nieko nemanydamas Į die tik ta i-$78,137,057 
tuo jau  šį “ mechaniką”  prie 
telefono prileido. Už 1—2 die
nų atėjęs iš pašto valdininkas 
pata isy ti “ neveikiančio”  te
lefono nerado aparato. Savi
ninkas .pamatė, kad jis  buvo 
skandžiai apgautas, o telefo
nas tapo pavogtas. Tai tūr-

I būt pirm as atsitikim as netik i 
i Panevėžio pšt. įstaigoje, bet 
ir  visoje Lietuvoje.

KLAIPĖDOJE STATYS 
NAUJĄ AERODROMĄ

P rie  Klaipėdos, Pem pininkų ' 
[laukuose esantį aerodromą n o -! 
|rėta panaudoti lėktuvams, k u 
rie  šią vasarą pradės vidaus | 
susisiekimą Kaunas - Klaipė
da - Palanga. Šį aerodromą’ 
m ūsų atitinkam os įstaigos jau

Do you  look

MERGINA SUGAVO 
> PAŠTO VAGI 

Tas įvyko Ėvansf?n? R. 
?vliddletoniūtė, 21 m., indu*5* 
savo šeimos pašto dėžutę išplė

RAY J. MADDEN
i

COUNTY TREASURER
(Lake County)

GABUS —  PRITYRĘS 
VEIKLUS

Democratic Primaries - —  
—  Gegužės 5 dieną, 1936 

GARY, 1ND.

-S o u r H a i rTelis/

J isa i vadinasi Conrad Fu- 
rrows. Išrodo, kad jis jau  
toks didelis, k a d 'g a li vesti, 
bet ta ip  nėra. J is  tėra  I i  
metų amžiaus.. B et aukščio 
jis  ja u  tu ri 6 pėdas ir. 5 co
lius. J is  g re it augo i r  dar 
tebeauga.

Važiuokit j Lietuvę!

EKSKURSIJOS
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas

I f you’ve lošt the spirit o f youth  
you can find it again. ųuiekly and 
natūrali y w t th  Clairol. If your hair 
is  drab and uninteresting or streak* 
cd w ith gray, Clairol w ill impart 
natūrai color 'or change its shade 
gradually . . .  sccretly .  .  .  quickly. 
D on’t  think o f Instant Clairol and 
P rogress ive  C la iro l as conunon, 
old-fashioned hair dyes. Clairol 
does w hat nothing elsecan! In one  
sim ple tr e a tm e n t C la ir o l sham - 
poos, r e c o n d itio n s  a'n'd T IN T S . 
A sk your beautician or w rite now  
for[FR EE booklet, FREE advice 
on  care o f hair and FREE beauty 
analysis.

CtMRM
B. R. PIETKEWICZ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St. LAFayette 1083

J Beverly Kine, Clairol Ine..' 
|  132 West 46rh St., N. Y. C. ĮfreeĮ

Send FREE booklet, advice and analysis

I  | -------------------
I
* į,----

!  : į , ' ' - į Sta

My Beautician it

ratūrose ir  standarizūotą ga
minio vienodumą. Be to,. Lu- 
ckies yra mažiau rūgštus. Ne- 

! seniai padaryti cheminiai ba- 
ndymai parodo, jog k iti popu-

' Nervuotas — Susierzinęs?. 
Štai Greita Pagelba

K am  būti nervuotu ar. susie rz inusiu?  
j'NUGA-TONE su te ik s  g re itą  pagelbą. 

Tai y ra  tiesus nervų  tin k lu i ton ikas  
ir ve ik ia  a k stin u  visai n e rvų  siste
mai. N erv ingum as daro  žm ones ar
žiais Ir nem aloniais. S uvaldy lū t savo 
nervus su NUGA-TONĖ ir g re ita i 
užm iršit bedas. N UGA-TONE netu ri 
p ras to  skonio. J is  y ra  plokštelių for
m oje ir  lengvas p riim ti. P a im k it vi
so m ėnesio try tm e n tą  u ž  Vieną Do
lerį. J e i rez u lta ta i nepatenk ins, jūsų  
pin igai bus sugrąžin ti. P a rd u o d a  ir 
g a ra n tu o ja  visi ap ticko ria i. N eatide- 
liokit— g a u k it bon k ą  šiandien . V en
k it pam ainų. R e ik a la u k it tk ro  NU
GA-TONE.

N uo užkietėjim o im k it— UGA-SOL
— Idealų  L luosuo to ją  v id u rių  26c i rSOn

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

E U D E IK IS
ir

TĖVAS

R EPublic 8 3 4 0

Buy gloves with what 
if savęs

Nerelk mokėti- 60c. už 
dantų moetį. Llsterlne To- 
oth Paate gaunam a po 2 6o. 
rčtnyk. kaip gerai ji- vei
kla, J ą  vartotadam as pei 
ouetua sutaupai |S.00.

LISTERINE 
TO0TH PAŠTE 

25c
Help Kidneys

Don’t Take Drastic Drugs 
Your Kidneys contain 9 mlllion tlny

tubes or . Uiters whioh m a y  be endangered 
by neglect or drastic, Irrltatlng drugs. Be  
caroful. I f  functlonal K idney or Bladder 
disbrders m ake you suffer from Getting 
Up Nlghts, Nervousnesa, L obs of Pep, Beg  
Pains, Rheurhatjc Paina, Dlzzlneaa, Gir
eles Under Eyes. Neuralgia, Acldlty. 
Burnlng. Smarting or Itchlng, you don’t 
need to take chancea. A li drugglsts now  
havo the inost modern advnnced treat— 
inent for theso troubles—a Doctor’a prea- 
cription cailed Cyatex (Slsa-Tex). Works 
faot—safe and aure. In 48 houra it m ušt 
brlng new v lta llty  and ia guaranteod to 
make you fecl 10 yenra yoūnger in one 
week or money back on return of ompty 
packago. Cy.atex costs only 3c a  doae a t  
druggiets and the guarantee proteets you.

Išdirbėjai ankstesnės rūšies pam ink
lu ir  Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chicagoj

Suvirs 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Te lefonas  SEEIey 6 1 0 3
Gbicsgo, Illinois

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp
J. F.
L a ta ic z  ir Sunai
S. C. Lachawitz
J.

1646 West 4Cth S treet 
Pilone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. F airfie ld  Avė.
2314 Wešt 23rd Plaee 
Phone Canal 2515

42-44 E. lOąth S treet 
Phone. PULlman 1270 
arba CANal 2515

4092 Archer Avė. 
Phone LA Fayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė
Plione YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49th Ct., Cicero j 

Phone CICero 2109

J. F. Radžiiis 668 W est 18th Street
Phone CANal 6174

S. M. Skudas 718 Wcst U3th Street 
. Phone^MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N AKTĮ

J. F. EUDEIKIS 1
Yards 1741-1742

Pilone 9000

G AKY, IND. LAEDOTUVIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geridusias patarnavknas — Moteris pa tarnau to ja
15th Avė.I
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Madų Paroda

PRIDGEPORT. — “ Style 
sLovy’’ surengtas spėkomis A. 
R;'.-1). 2 skyriaus, bal. 20 d. 
Š <  Jurgio par. svet. įvyko ir 
pavyko. Susilaukėm publikos 
net 700 — kėdžių svetainei pri

nuojant pianu S. Ridikienei. 
Seserys mokytojos su virsi-

ninke sesere Ona Maria prie
šakyje išrėdė scenų, ir plat
formų modeliams. Zakristijo
nas J. Gumuliauskas ir jo a- 
sistentas Trumpulis visame pa 
rengime daug rėmėjoms pa-

trūko, tad mums jų maloniai (̂ J°- A^aū jiems širdingai.
Urba, geliu krautuvės savi-daugiau paskolino graborius 

Stasys Mažeika, už ką. jam 
ačiū. Ką rėmėjos veikia

ninkas paskolino gražias pal
mes scenai papuošt be jokio

visuomet pasekmingai išeina, j -)'ani *r ren:"
Mes ne blofuoįam, liet-tykiai Iki,,lfi tuos> knrie ,,IUS re',lia 
veikiame. O kaip rėmėjos su-l MacllJ Pa™f>°* komitetas: !•' 
kviečia publiką.? Ogi HttOŠirr Burba> K' <iarucknitė, O. Ka 
Hitai ir asmeniai visus, kvi.?; J  į s k a i t ė ,  S. Vodmanaitė, vi- 
uamos. Štai pavyzdys kaip bi- s;i darbli l” ' ikiai alliko- Vali« 
lietai buvo pardavinėjami. j°u,s ir visiems kurie P™ 5ias 
Tiesa ju kaina maža, vos 10c; j PramoKos Koresp.
bet' kiekvieną parduot reikt- j
jo prie žmonių prieiti, jį pa-! Parama Studentams 
ksaesti; jam parduot, štai ke- Kaip jau yra žinoma visie- 
letas pasižymėjusių bilietų pa- ms Cliicagos lietuviams, Lie-1 
rdavėjų: Antanina Nausėdiecė tuvių Studentų klubas buvo 
pardavė 125, Onytė Kažiaus- surengęs pasekmingą “ Muzi-j 
kaitė 80, U. Gudienė 30, K. kos ir  Dramos V akarą” , kovo 
Garuckaitė 25, M. Okonienė 1 d. Lietuvių auditorijoj. Taip 
25, F. Burbienė 25, C. P etra i-!pat žinoma, kad to vakaro pc- 
tienė 25, U. Petraitienė 25, A. Inas ėjo įsteigti stipendijos 
Vaicekauskienė 15 ir t.t. Ta:-p fondui, iš kurio būtų šelpiami 
dirbant visoms vieningai i o- beturčiai lietuviu studentai.

ir potvinis sutrukdė statymą tvenkinio ant Columbia upės. Tą tvenkinį stato AVashingtono vyriau- 
(Acnie Photo).

ri dainininkai ir -Budriko akd- 
rdionistai.

nuomenės kuriai reikalinga pa direktorium
ramu.

Algirdas Kuli s, pir

Gražiai Išleiskime

Gegužės 13 'd..- .Ile’’-ri:i res 
m. jlaurante, 63-71 W. EUndolph 

sl« (2 lubos) jiems n  rg.ama 
atsisveikinimo vakaras. Vie
tas reikia rezervuoti iŠ ank
sto pas ren eini v komisijos na
rius: “ Draugo'? rcd lėle f Ca-

' Šio mėnesio pabai0oje žy
musis numizmatikas, garsusis _
studentavimo laika1’- knlhčlo- Inai 7790, M. Šrupšicnę — Laf.

zultatai puikiausi. 
“ Lewis Style Sliop’:

Minėtas vakaras pelno davė
4716 apie $150.00. Tai yra gera. pra- 

S. Ashland av., tikrai parodė džia — bet tik tai pradžia.
gražių drabužių. Povilas Šal
tini ieras gabiai programą ve
dė. Buvo jaunas akordionistas 
Šemetas, buvo “ trys žernai- 
tia i”  jie įnešė į programą t. 
v. “ low comedy” . Kun. A. Va- 
lančius ir “ savo”- įnešė — ji
sai publikai patiko pareikš
damas abejingai, kad sunku

jas d-ras A. Bačkos -u žmona 
išvažiuoja į Lietuvą, k .ir Švie

Kaip dabar stovi, ta i pinigų 
užtektų išlaikymui- vieno stu
dento vienam pusmečiui uni
versitete. Būtų daug geriau, 
kad tani vienam studentui bū
tų galima nors metams mokslo 
išlaidas uždengti.

Todėl dabartiniu laiku klu
bas visas pastangas daro, kad -

esą atspėti ką moteris v ilk -! surinkti dar $150.00, žinoma, 
sis — a r nesivilks... Pranutė i kuo- daugiau, tuo geriau, nes 
Garuckaitė padainavo akoinpa yra tiek ir tiek lietuvių jau-

0331, T. Petkienę -  iief 5C97 
ir I. Sakalą — Prospect 3222.

ti/no Ministerijos tapc paskir-1 Gįceroje — K. Sriubičnę Gi
tas Vytauto Didžiojo muzie-1 cero 6222. Bilietų gąi ima gau
joms numizmatikos -skyriausi ti taip pat pas kitus rengimo

i ?

įkomisijos narius: 4, Bacevi- lias į valandą "VVestcru avė.-, 
čių, 1850 VVabansia n v., A. Ša-• tarp 95 ir 103 gaivią, llclen 
tldenę,. 1420 S. 48 w -., Cice-| AValsh, 18 m., trafiko.* r  išėjo 
ro. Bilietas asmeniui $1 Ne
užsiregistravo arba I?

įsakymu nugabenta į «ij <kri- 
auksto ties ligoninę pažnuen begal- 

neįsigiję bilieto, asmenys ba-ivių automobilistų aukų. .Tos 
ukiete negalės daJyundi Ba- tėvas pasakė: “ Tas gal pa- 
iikieto pradžia 7 vai.*\Y.karo. mokins dukterį” .

TĖVAS SAKO: ‘TAS PA
MOKINS DUKTĖ 3 T ’

Pagauta važiuojant 45 my-

ŠIANDIE BUDRIKO PRO 
GRAMAS WAAF, 7 V AL. 

VAKARF

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ U Ž ŽEMAS KAINAS 

3 3 4 7 - 4 9  S. H als ted  S t.

JOHN GIECH 
(GIRĖNAS)

M irė gegužės i d.. 1936 m.. 
11:30 vai. vakare , su lau k ęs p u 
sės am žiaus. Kilo iš T au rag ės 
ap sk r.. Opynps parap .. Vydoga- 
lo kin. A m erikoj išgyveno 26 m.

Paliko  d ideliam e nuliūd im e 
2 pusseseres: Z ofiją ir  fivogerj 
P ra n ą  M ikolaičius Ir ju  sūnų  
A lbiną, ir  A gniete  G illenę Ir 
švogerj A ntaną Gili. pusbro lius: 
Praną. G irski ir  S im oną Ir jo  
šc \n y n ą . g im ines: Ą gnielę U r
bonienę. jos 3 d u k te r is  *.** sūnų 
J a i  joną ii k ita s  g im ine” : o 
L ietuvoje brol, P e trą , sesers 
d u k te ris  K e te rd ’tę  ir  jos sū 
nų ir  k ita s  gim ines

L aido tuvėm is rūp inasi Zofija 
M ikolaitienė.

K ū n as p aša rv o ta s  .John . B. 
E gan  koplyčio j, 5908 S. Kedzio 
Avė. L aido tuvės jvyks tre č ia 
dienį, gegužės 6 d. IS kop ly 
čios S vai. .ryto bus a tly d ė ta s  
j G im im o P an e lės Svč. p arap . 
bažnyčią, k u r io j Jvyks g ed u lin 
gos pam aldos, už velionio sie
lą. Po pam aldų  bus nu lydė
ta s  j šv. K azim iero  kap ines.

N uoširdžiai kv iečiam e visus 
gim ines, d raugus-ges ir  pažy
stam  us-as da lyvau ti šiose la i
dotuvėse,
• N u liūdę: P usseserės, svoge- 

rSnl. P u sb ro lia i i r  G im inės.
L aido tuvėm s p a ta rn a u ja  g ra 

bo,rilis Joh n  E . E gan . T elefo
n as C.ROvehilI 0090.

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale- Alus Stiklais.

Sandvičiai ir  Chile. 
PETER KAZWELL. Sav.

-----------  | 6334 So. Westem Avė.
Kiekvieną pirm ad iv n. ir pe- j e| proSpect 5086 Chicago, UI.

nktadienį primintina pasiklau ~ ■ ■- -----
syti naujo Budriko radio pro- LIETUVIAI ADVOKATAI 
gramo iš stoties WĄ VE, 920
kil. nuo 7 iki 7:30 vai. va
kare. Programe dalyvauja ge-

J O S E P H  E. KLEN
I  Iras been a resident of Lake County bis wbole life 

and of Slovak Parents.
As your present S tate Representative be lias made an 
enviable record. He has supported the Old Age pension, 
Labor Legislation and tbė opening of Taverns an Sun- 
day in Lake. County. Re sollicits you support.

VOTE FOR

K L E N N o. 7 0
AN THE DEMOCEATTC BALLOT FOR

C om m issionep

*1 4 9 ”
Model Illustrated— GAQ-60.

A li  Prices Include Delivery, Installation, 
One Y ear Free Service.

Striking beauty tbat is sm art’and difterent 
.  . .  conveniences that only Shelvador can 
offer to lighten daily tasks and make 
housekeeping e pleasure • . .  greatly in- 
oreased usable capacity . . . world-leading 
value I There’s a model for every purse 
and purpose. *  Come in —  a real treat 
awaita you.

PARSIDUODA NAMAS -----
PARSIDUODA 2 aukščių medinis 
namas. Pigiai. Savininkas važuo- 
jn i Lietuvą. Taipgi parsiduoda 
rašomoji mašinėlė. Ka-eipkites: 1416 j 
S. 50th Court, Cicero, III. . . . . . .

MALIAVOJIMO KONTRAK- 
TORIUS

MALIAVOJIMO kontraktoi’ins -—
Dekoratorius. Maliavoju senus ir 
naujus namus iš vidaus ir  iš | 
lauko. K reipkitės: Peter Grybas, j 
6127 So. Maplevvood Avė. REP- 
ublic 5332.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
M etropolitan  Sla_t.e B an k  nam e 
V alandos kasdien  nuo 9 ik i B 
Penedelio. Sęredos ir  Petnyčios 

v ak a ra is  nuo 6 iki 9 
T elefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell S t
T elefonas R E P n b lIe  9(100

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
I ’elephone: REPublic 9723

E M IL  D E N E M A R K  IN C , 
Autorizuoti Pardavėjai 

B U IC K  - C A D ILLA C  - LA S A LLE
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

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

BUICK *35. —  5 Sedan, Radio. k a ip  n a u ja s  . . . .
BUICK *34, — 6 Sedan. k a ip  n a u ja s  . . . . . . . . . . . .

[B U IC K  *33. —  5 Club Sedan. su  T ru n k  . . . . . . . .
BUICK *3u, — 5 Sedan, g era i bėgan tis , . . . . . . . . . .
BUICK *29. — 5 Sedan .........................................................
CADILLAC *34. —  5 Sedan, puikiai- išrodo . . . . . .
CADILLAC *31. —  5 Tow n Sedan . . . . . . . . . . . . . . .
CADILLAC *29. — 5 *l’own Sedan . . . . . : . . . . . . . . . .
C H EV R O LET *32, — 2 Coupe, labai šv a ru s k aras 

I C H E V R O LE T  *30. — 5 Sedan. bėga O. K . . . . . .
i DODGE *34. — 2 Coupe, k u ošvarlauslas . . . . . . . .
•F O R D  *:}5. — 2. Coupe, ka ip  n au ja s  . . . . . . . . . .
i LA S A14. E ‘34. — 6 Sedan. labai g ražus . . . . . . . .
LA SALLE *30. — 7 .Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LINCOLN ‘33. — 7 Sedan. tobu lam  stovy . . . . .
LINCOLN ‘31, —  S port P haeton , ka ip  n au ja s  
LINCOLN *30, — 7 Tow n Car. lab a i šv a ru s k a ra s  
OLDS *31. —  2 Coupe, g ražus m ažas k a ra s  . . . .  
PACKA RD *29. —  7 Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P IE R C E  *33. —  7 Sedan. labai pu ik u s . . . . . . . . . . . .
PI.YM OUTH *34. 5 Sedan. tobu lam  stovy . . .  . .  
RE!O "31. —-  2 Coupe, labai šv a ru s  . . . . . . . . . . . . . .

įm a in y k ite  savo se n ą  k a rą  lib era liškom  sąlygom , a n t  
saugaus, a tsakančio  karo . B a la n są  ga lite  išm okėti leng -. 
vais išm okėjim ais, in h n a n t p iln ą  a p d ra u d ą , v a r to ja n t 
m ažai ka inu o jan t) G. M. A_ C. p laną.

SS %
IŠRENKITE

NO. 64 CARROLL O. HOLLEY x
i

SHERIFF
Demokratas Lake County, Indiana

b

PAMATYKITE PAS BUDRTKĄ VISŲ 1ŠDIRBYSČIŲ ELEKTRTKTNES LE- 
DAUNES SU 5 M ETŲ GARANCIJA. IŠMOKĖJIMAI NET IK I 3 METŲ

JOS. F. BUDRIK Ine.
3 4 1 7 - 2 1  S. H a ls ted  S t.

Tel. BOUlevard 4705

B U D R IK O  PR O G R A M A I: N edeliom is W C FL, 970 k. nuo 7 iki 7:30 valandą.
P an ed ė lia is  WAAK, 920 k . nuo  7 ik i 7:30 v a la n d ą  vakare .
K e tv e r ta is  W H FC , 1420 k. nuo 8:45 v a la n d ą  vakare .
P čtnyeiom is W A A F nuo 7 ik i 7:30 v a la n d ą  vakare .
BU D R IK O  R ad io  m etin is  p ik n ik as  gegužes 17 dieną, B iru le s  darže.

795.
645.
5 9 5 .
225.
1 45 .

1295.39F
14t
295.
195.
445 .
475.
875.
345.

1395.
595.
395 .
295.
145.
795.
4 7 5 .
295;

3 8 6 0  Ogden Avė, - C hicago  
C ravvford 4 1 0 0

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

v Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
‘apdraudos nuo ugnies.-yejo, etc., atsišauk:

84O.West 33rd Street
TELEFONAS: YARdš 2790 arba 279i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR RODAVOJIMO B-VĖS
-^K AsTIXK .iĖ- Y.


