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KRIZE GRESIA ANGLIJOS 
MINISTERIŲ KABINETUI 

ŠIANDIEN ATSKKIS Į AMERIKĄ 

Premjero Baldvvino vyriausybę 
netenka pasitikėjimo 

KABINETO NARIAI NESUTARIA 
ITALIJOS KLAUSIMU 

LONDONAS, geg. 8. — Ne
paprasta krizė numatoma An
glijos minisiterių kabinetui. 
Premjero Baldwino vyriausy
bės prestižas paskutinėmis 
dienomis vis smarkiau pradė
jo smukti. Vyriausybe ima 
netekti visuomenes pasitikčji-

SUDARYTAS PLANAS 
ITALU KOLONIJOS 

VALDYMUI 
ROM,A, geg. 8. — I š . poli

tinių šaltinių patirta, kad I-
mo. Seniau Anglijos vyriau- talijos kolonijų .ministerija 
sybės nuomonė buvo viešoji į'pa<jarius tokį planą italų ry-
nūomenė. Šiandien gi tarp šių 
nuomonių spraga tiek padi
dėjo, kad vyriausybei nuna-
tomas pavojus. 

Tas įvyko, kai vyriausybe 
viešai išpažino, kad ji nieko 
nelaimėjusi kovoje prie& Ita
liją. Parlamento opozicija gi 
įkaitino vyriausybę, kad įi 
neturi pastovaus ir griežto nu
sistatymo svarbiausiais tarp
tautiniais reikalais. 

(Vyriausybė* kaltinama, kad 

mwrm *"jmes Mussoiimo ŽY 
sius Ktfįpijoje, o paskiau E 
tiopiją apleidusi. 

Pavs i reiškęs visuomenėje vy
riausybe nepasitikėjimas tarp 4. Numatyta naujos didžio-
pačių ministerių sukėlė rim-'.^ios kolonijos valdžios viršu

tines- Afrikos kolonijos (su
lietų krūvon: Etiopijos, So-
malijos ir Eritrėjos) valdy
mui: 

1. Pastatyti naują sostapi-
Ij, o Addk Ababa palikti tik 
paprastu gamisjoniniu mieste* 
liu. 

'2", Sudarvti etninius admi-
nistrativius /valdžios distrik-
tus, kuriuose ištikimieji eia-
gimių vadai galėju «1fcoperuo-
ti su italų civiliniais autori
tetais. 

vTsa^*ifi3l 
rines grupes, palikus tik sa
vanorius kareivius italu ka-

i 

rininkų vadovybėje. 

VOKIETIJA NEDUODA ATSAKYMO 
| NUNCIJAUS PROTESTO NOTĄ 
VYRIAUSYBEI |TEIKTA KITA 

PARAGINIMO NOTA 
Wi 

AMSTERDAMAS, ge£.- 8. rinkimai aiškiai parode, kfl 
Popiežiaus nuncijus .Vokie- katalikai remia vyriauivl 

t i jai, Jo Eksc. arkivyskupas / stovi jos pusėje visais sva; 
C. Ofsenigo, andai Vokietijos Iriaisiais krašto reikalais. Ni 
vyriausybei įdavė protesto no-j žiūrint to, .kai kuriose šalif 
tą d ei nacių nesiskaitymo suidajyse ir toliau katalikų ki 
konkordatu., {sutartimi) i r 'n iga i spaudžiami ir persekk 
reikalavo, kad vyriausybe at
sakytų i notą. 

" H I N D E N £ U R G A S " AMERIKOJ. Mifinįškas vokiečių dirižablis Hindenburgo 
vardu, perskridęs Atlantą, nufotografuot 
kehurate, N. J . Dirižablis gabena 5(1 ke1 

MAŽOJI SANTARVĖ KA- KUN. DR. R I A I T I S KAL- LAUKIMAS " 
RINGAI NUSISTAČIUSI ^ BĖS P1R 

1 JH.-

BELGRADAS, geg. 8. — 
Mažosios santarvės — J$go-
sJavijos, Čekoslovakijos ir 
Rumunijos', . užsienių reikalų 

etų Amerikoj. Šiandien jis bus jau La-
ir daug pašto. (Aeme Photo) 

jami. 
Po įvykusių rinkimų Saar 

Praėjo nemaža laiko ir nun- I teritorijoj areštuotas viena 
cijus nesulaukė atsakymo. Sa- ji kunigas už tai, kad jis pe 

BURGO" ATSKRIDIMAS 

• i 

• 

tus nesutikimus. Dalis minis
terių reikalauja, kad turi bū
ti griežtomis priemonėmis vei
kiama prieš Italija. Kita da
lis nusistačius nusileisti Ita
lijai. Ir , štai, susirinkus Že
nevoje T. Sąjungos tarybai ! ' t r o j c 

Anglijo* vyriausybe ir vėl ne-| 
turės griežtojo nusistatymo i VATIKANO LAIKRAŠTIS 

nėse pastatyti kokį žymų ir 
"populiarų italų princą. 

ministerrai čįa*« o,J>tftfę-
P% 

skelbė pasauliui, kad ši san
tarvė nusprendė ir toliau lai
kytis griežtosios vienvbės ir 
griežtai stovėti už taikos su
tarties vykdymą, ypač Aus
trijos atžvilgiu. 

POPIEŽIAUS VARDUVĖS 
IR ENClKLllĄj MINĖJIMAS 

Pažymima, kad mažoji san-x 

vtarvė neleis Autrijai paneigti 
5. Turėti kolonijos duris at- ] Germain taikos sutarties ir 

viras visoms valstybėms, ku-
rios pripažins užkariautos te-

įsiginkluoti. J i , esą, pasiren
gusi karan, jei minėta su-

I talijom atžvilgiu. 
A:-gi i jos vvriausyl)ė pasiun

tė notą Vokietijai dėl Hitle
rio siūlomos taikos. Jei ir Į PARYŽIUS, geg. 8 

ritorijos italų politinę kon- ftartis M t ų p e r^ e i ! g į a m a # 

Be to, mažoji santarvė grie-
tai pasisako prieš Hapsbur-
gų dinastijos grąžinimų Aus
trijos, arba Vengrijos sostan 

Pirmadieni, 
•981 
tej įvyks Popiežių 
XTTI ir Pijaus JXJ, enciklikų 
socialiniais klausimais pami
nėjimas, taip pat Šv. Tėvo 
pagerbimas vardo dienoje. A-
pie enciklikas kalbės kun. dr. 
Ražaitis, Vilkaviškio* semina
rijos profesorius. Bus ir dau
giau kalbėtojų. Dalyvaus ir 
kiti svečiai iš Lietuvos — dr. 
J. Leimonas ir p. Laučka. Su
sirinkite visi, kam rūpi šių 
dienų socialiniai ir politiniai 
reikalai. 

XK\V YORK, geg. 8. — Pi
ji žaifrl is Iii n d e ubu rgas net o 1 i 
nuo New Yorko. Rytoj ank
sti rytą jis pasiejM -jLake-
hurstą. Padarys greitumo-

vo keliu nacių autoritetai ir 
toliau persekioja kunigas ir 
pasauliečius katalikus. 

Tad šiomis dienomis nun
cijus įteikė kitą notą vyriau
sybei reikalaudamas, kad bū
tų atsakyta j pirmąją notą. 

Nėra žinoma, ar nacių vy
riau sybe atsai r ką ji at
sakys. J i labai gerai žino, kad 
kiekvienam žingsnyje peržen
gia konkordato Sąlygas ir jau
čiasi kalta. Matyt, negali su-
galvoti kokių nor£> išsisukinė
jimų. Kitaip ir visa negalima 
nė išaiškinti. Kultūringos val-

- N 

rinkimus atsisakė* vie&ai pa 
dėti kryžiuką ant balioto, ka 
dangi balsavimas turėjo būt 
slaptas. Kai kur naciai ne 
paisė slapto balsavimo i r bal 
suotojus vertė padėti kryžių 
kus ten, kur jų buvo nuro 
doma. Girdi, tuo būdu norėti 
išbandyti ištikimybe vadu 
Hitleriui. Kunigas prieš t a 
sukėlė protestajgĮg ^areštuotas 

Badeno kr«E$ visa eilė ku
nigų buvo areštuota dar prie! 
rinkimus ir laukė teismo. Bu
vo kaltinami "nerštikimvhe" 

NEW YORK,.geR. 8. - Sufk > 7 n o i r pasiaiškinimų. 
nepaprastu susidomėjimu lau 
kiamas čia vokiečių milžiniš
ko keleivinio, ir paštinio di-
rižablio (orlaivio) Hindenbur
go atskiidimas. 

Šiuo skridimu pradedamas 
betarpiškas Europos oru su
sisiekimas su J. Valstybėmis. 

alstybei (Hitleriui). Po rin-
j juk negali kimų tačiau prieš juos už^es-

l i< ' j^^^fa^Hijaiu^el jaanaikimi, ir ^ie 

Badeno kraštas per linkimui* 
Paskutiniai parlamentan ; vieningai pasisakė už Hitlerį. 

HITLERIS PASIŪLYS TAI
KA EUROPAI 

BERLYNAS, geg. 8. — Vo
kietijos diktatorius Hitleris 

GAL ITALįf KARALIUS 
BUS PASKELBTAS 

IMPERATORIUM 
Pirmą kartą aviacijos isto-

. . . . , T i T -v i , gavo Anginos notą su na
rnoje jvvksta, kad dirižably- f* . . . . , „ ! 

, i klausimais apie jo paskelbtus 
taikos pasiūlymus atginkluo-

GIRIA DARBAVIMĄSI 
UŽ TAIKĄ 

Jo ANGLIAKASIŲ SUTARTIS 
SU OPERATORIAIS 

NEW YORK, geg. 8. 

SUK) reikalu nebus kas laimė- Emia kardinolas Verdier au
ta, ministerių kabinetas tik- iaį paskelbė tikintiems atsi-
rai nukentės. ! liepimą, kad jie karštai mel-

j stusi už taika, vpač šiais po- Č i a P^ ' i ^ šy ta kietyjų anglių 
MEKSIKOS KATEDROJE litinių suiručių laikais. ******* angliakasių dviejų 
ĮŠVENTINTAS KUNIGAS Vatikano laikraštis "Ossor-

ivatore Romano" didžiai auk-
MBXICO CITY, geg. 8. — Iština kardinolo Verdiero žv-

STREIKAS, UŽDARYTOS 
GAZOLINO STOTYS 

Anądien vietos katedroje ku
nigu jšventintas I. O. Marti-
nez, gyvenąs vsergančio arki
vyskupo Paskualio Diazo rū
muose. 

Naują kunigą įšventino Chi-
apas vyskupijos vyskupas G. 
Anaya, kurs čia pavaduoja 
sergant] arkivyskupą. 

Kun. Martinez ir toliau pa
siliks arkivyskupo rūmuose ir 
gelbės sergančiajam. 

ŠAUKS LEGISLATOR4 
SESIJON 

i?į, kurs yra tikrai krikščio
niškas. 

PRANCOZIĮA TURI VARGO 
SU PINIGAIS 

PARYŽIUS, geg. 8. — Kai
riesiems gaivalams laimėjusi 
parlamento rinkimuose, žmo
nės pradėjo pulti bankus, 
kad ištraukus savo indėlius. 
Vyriausybė nežino, kas jai 
daryti. 

Gubern. Horneris pranešė, 
kad jis šį mėnesį sušauks le-
gislatūrą nepapraston sesijon, 
kad pravedus piliečių pasto-

ITALAI PAĖMĖ HARRAR 
MIESTĄ 

ROMA, geg. 8..— Žiniomis 
iš Etiopijos, italų pietinio 
karo fronto armija paėmė 

vaus registravimosi įstatymą. 'Har ra r miestą. 

metų sutartis su operatoriais 
(kasyklų kumpa n i jomis). 

Sutartyje numatyta penkios 
dienos savaitės darbo po 7 
valandas kasdien. Atlygini
mas nepakeistas. Kompanijos 
sutiko vykdyti ' * cbegfc-off'' 
sistemą. 

SUIMTAS DAR VIENAS 
GROBĖJAS 

SAN FRANCTSCO, Cal., 
geg. 8. — Federaliai agentai 
*eia suėmė ilgą laiką ieško
mą Wm. Mahan, kaltinamą 
vieno jauno turtuolio iš Ta-
eoma, Wash., pagrobimu. 

Pas suimtąjį rasta 7,300 
dol. Tai dalis iš 200,000 dol., 
kas buvo grobėjams sumokėta 
už pagrobtojo paleidimą. 

Mahan buvo grobėjų gau
josi vadas. 

MINNEAPOLIS, Minn. 
i 

geg. 8. — Sustreikavo gazo 
lino stočių tarnautojai čia ir 
St. Paul mieste. Uždaryta 
daugiau kaip 800 gazolino 
stočių. 

je įtaisytas altorius ir 
rytas laikomos šv. Mišios ka
talikams keleiviams. 

Dirižablis Hindenburgas y-
ra 813 pėdų ilgas. Juo vyksta 
51 keleivis ir 56 vyrai įgulos. 
Atvežama daug pašto. 

JVELIAMI POLICIJOS VIR
ŠININKAI 

jant Reino kraštą. 

Hitleris yra pasiryžęs at
sakyti Anglijai noton. 

NUSKENDO LAIVAS 

VVASHINCTTON, geg. 8. — 
Vedant tirimus susekama, kad 
suimtam plėšikui gmbėjui A. 
Karpiui i r jo gaujai yra gel-

LONDONAS, geg. 8. — 
1 lamburg-American linijos 
garlaivis New York susidau
žė sn olandų garlaiviu Alp-
hard Žiemių jūroje. Pastara
sis nuskendo. 26 vyrai įgulos 
išgelbėta. 

Pirmiausia jis pasiūlys an
glų vokiečių konferenciją 
Berlyne. Pakvies jon lordą 
Halifax. 

Paskui Hitleris paduos " e -
konominės taikos planą" ir 
jis mano, kad tuo reikalu bus 
sušaukta Lakamo sutarti pa-
sirašusiųjų valstybiųt konfe
rencija. J is sako, kad Šioje 

ANKŠTA TURGAUS 
k AIKŠTE 

ALYTUS. — Alytuje du 
kartus per savaitę būna tur-
gai: pirmadieniais ir ketvir
tadieniais. Paskutiniuoju lai
ku, ypač pirmadieniais, tur-
gai būna labai dideli, aikštė
je nesutelpa ne tik atvestie
ji parduoti gyvuliai, bet ir ū-
kininkų vežimai. 

I>eie policijos viršininkai kaii , „' . . . , .,, u . 
-,Y i 'J _ m . konferencijoje bus įskelti po

kariuose miestuose. Dėl to ir .... . . . T . . . 
litiniai ir ekonominiai suma-

buvo sunku sugauti sį žudiką. „ _ _ , 
BALTAS St lRNIUKAS 

KOPOSE 

ROMA, geg^ 8. — Rytoj čia 
numatomos nepaprastos Itali
jos istorijoj iškilmės. Dikta
torius MussoJini pasiryžęs ry
toj užkariautos Etiopijos anek-
savimo (prijungimo Italijon) 
paskelbimą. Kai kas spėja, 
kad, ravsi, Italija bus paskelb
ta imperija, o Italijos kara
lius imperatorium. 

Nurodoma, kad, štai, An
glijos karalius turi Indijos 
imperatoriaus titulą. Tad I-
t ai i jos karaliui gali būti pri
pažintas Etiopijos imperato
riaus titulas. Tas žygis pri
klauso nuo diktatoriaus Mus-
solinio. 

Etiopija bus sulieta vienon 

KOPOS. — Kopose pasiro
dė visai baltas stirniukas. 
Kopų gyventojai nori jį pri
jaukinti. 

Kas link įduotų jam Angli- kolonijon su italų Somalija 
jos notoje klausimų, Hitleris ' , i r Eritrėja. Visi plotai vadin-
žada paduoti bendrą ateaky- s i* "Italų rytinė Afrika". 
mą. Sako, jis yra priešingas, 
kad Anglija galėtų jį kvosti. 
J paklausimus atsakys ben
drais ruožais. 

SUNKUS YRA ORO 
SPĖJIMAS 

Oro biuras Chicago j kelin
ta diena negali nuspėti oro. 
Tai sunkus dalvkas. 

POLICMONAT PRALOŠĖ 
TEISME 

JERUZALĖ, geg. 8. — Pa
lestinos arabai skelbia boiko
tą žydams. 

Daugiau kaip 200 paleistų 
iš tarnybos ir pensijonuotų 
Chicagos' policijos ir ugnia
gesių departamentų narių 
kreipės teisman, kad jie būtų 
priimti atgal tarnybon. Pra
lošė. Sako, apeliuosią. 

Illinois valstybės iždas gâ -
vo daugiau kaip pusšešto mi
lijono dol. pirkimo mokesčių 
už balandį. 

• JERUZALĖ, geg. 8. — 
Čia atvyko Etiopijos impera
torius su šeima ir palydovais. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas lietus su 
griausmais; popiet vėsdau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

DĖL ENCIKLIKŲ MINĖJIMO 

Vakar dienraštyje skaitėme Federacijos 
centro paraginimą, minėti popiežių Leono XII I 
ir Pijaus XI enciklikas socialiniais klau
simais. • 

I tų paraginime ar tik nebus pirmutinis 
atsiliepęs Federacijos Chieagos apskritys, ku
rio rūpesčiu yra rengiamos paskaitos apie 
enciklikas "Rerum Novarum,J>, "Quadrage-
simo Annp", kitaip vadinama — "Sociali
nės Tvarkos Rekonstrukcija". 

Šis svarbus minėjimas įvyks būsimo pir
madienio vakare. Aušros Vartų para'p. salėj. 

Keikia tikėtis, kad Federacijos apskri
ties Chieagoje pavyzdį paseks ir kitos lietu
vių kolonijos, kad tam reikšmingam pami
nėjimui susijungs visos katalikiškos organi
zacijos, kurioms tik rūpi Katalikų Akcijos 
svarbūs socialiniai uždaviniai. 

Tikimės, kad į Federacijos atsiliepimų 
atsišauks visa mūsų dvasiškija, katalikiškoji 
spauda ir visa katalikiškoji visuomenė, nes 
šiandien socialiniai klausimai yra tiek svar-

e/ 

būs ir tiek aktualūs, kad visiems reikia apie 
juos kalbėti, rašyti, juos rišti. 

Kas šiandien nežino, kad liberalizmas 
yra suskaldęs visuomenę į dvi labai smarkiai 
tarp savęs kovojančias klases. Darbdaviai vi
su įnirtimu veda kovą prieš |§^hminkus*ir 
jų organizacijas, norėdami ir ateityje, kaip 
ir praeityje, juos išnaudoti savo asmeniškai 
gerovei, savo turtams krauti. Iš kitos pusės 
darbininkai kovoja su darbdaviais. Katali
kiškajai Akcijai, kaipo visų luomų organi
zacijai, uždedamos pareigos nutiesti naujos 
socialinės santvarkos kelius laikantis krikš
čioniškų sociologijos dėsnių. Dabar ypač tas 
sąjūdis yra svarbus, nes industrijos srityje 
kas kart labiau kyla skaldymosi klasėmis 
dvasia, kuri taip pat veržte veržiasi ir į 
tas ekonominio gyvenimo sritis, būtent «— į 
Skiniukų ir amatninkų tarpų, kurie ligšiol 
dar turėjo šiek tiek laisvės nuo kapitalizmo 
priespaudos. 

Iš čia kyla didelis reikalas socialinės 
santvarkos reformos ir kad reikia klasėmis 
susiskaldžiusių visuomenę palenkti pagrin
dinėms krikščionybės idėjoms, paskelbtoms 
aukščiau minėtose enciklikose. Žodžiu, nuo 
klasių kovos reikia eiti prie pasekmingo 
savitarpio luomų bendradarbiavimo. 

Enciklika "Quadragesimo Anno" yra 
nutiesus! du kelius krikščioniškai luomų san
tvarkai ir Katalikų Akcijai: visuomenės bū
klės reforma ir papročių pagerinimas. En
ciklika, be to, stato vienų svarbių sųlygų: 
kiikščioniškais pagrindais socialinės refor
mos organizavimo darbo jėga neturi būti su-
Liipninta netinkamuVdalyJto išdėstymu ir kad 
negalima pasitenkinti vien problemos iškėli
a u , bet reikia rūpintis jos pozityviu sutvar
kymu. Visuomenės pertvarkyme reikia imti 
pozityvų vadovavimų, nepasitenkinant vien 
esamos santvarkos kritika. 

Popiežius Pijus XI reikalauja iš Kata
likiškos Akcijos, pagal abiejų enciklikų "Re-
rum Novarum" ir " Quadragesimo Anno" 
dvasių, energingos iniciatyvos, vienybės, tin
kamo prisirengimo ir geros valios. 

Dėl to, susipažinkime su enciklikomis, 
pcisiimkiniu jų. dvasia ir eikime į darbą, krik
ščioniškojo socialinio teisingumo vykinti į 
gyvenimų. 

GERBKIME MOTINAS 

Motinų Diena yra rytoj. Dėkingi sanūs 
ir dukterys, be abejojimo, stengsis tinkamu 
būdu pagerbti motinėles, padaryti joms malo-

BRANGIOJI MOTUTE 
jai išgyventi kol mum., pradžiuginti ir apdovanoti. Nereiktų, ( S o n a t o r i a U s į A B f l e d ka-_ DieVag dood» ;. 

namiršti nė mirusiuiu. Joms gal labiausia,., . f . . __ . . 
panurso ne muu ųj « lba, pasakyta Jungtinių Vai- jos vaikai užauga i r pasensta. 
reikalingas vaikų atsiminimas, reikalingos 
maldos. Šiuos žodžius rašantis, pernai vasarų be
važinėdamas Lietuvoje, sutiko daug sengal
vėlių motinėlių, kurios iš savo vaikų, gyve
nančių Amerikoje nė "margos gromatėlės" 
nebesulaukia. Jos verkia, skundžiasi. Sūnaus 
ar dukters trumpas laiškutis motinai būtų j v a i k e l m " i r 
didžiausia dovana, didžiausias džiaugsmas. L ) i e v u I 

Gerbkime savo motinas, nes ir žmogaus, v , 
4- • « iv .., f„- ,io,.^t; ;«0tn. J ° s šviesa jau nuo senų 

prigimtis ir pats Dievas tai daryti įsako. j v . v. . V1 
laikų šviečia amžių vieškely, 

stybių senate, 1921 m. birželio ji vis juose mato žydinčių jau- į 
men. 29 d.). ,nystę: savyje ji dar turi jų; 

Motinos meilė! Tai yra ta- k l k f l d i k i * k ą P«*tu glamonė-1 

sai auksinis, šventas žitdas *"** p ^ l i a u , kuomet jinai 
(rvšys), kurs paeina iš Dievo P n * l a i > t i n a P^ie mirties var-

vienija motina prie savo 
visus žmones su 

tų, nėra jokio suraminimo taip 
saldaus, kaip pribuvimas tų, 
kuriems davė gyvybę " apgy
vendinti ir pripildyti žemę". 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS viera, tai kaip ugnis ir van-
duo. 

Šiandie, tavorščiai, pirmiau- , 

BISMARKIŠKAI PERSITVARKO 

Europos spauda paduoda papildomų ži
nių, kad šiomis dienomis Vokittijos užsienių 
reikalų ministerija buvo galutinai pertvar
kyta. Visa ministerijos santvarka dabar yra 
taip pat stipriai centralizuota, kaip buvo 
Bismarko laikais. Kad naujai pertvarkytos 

šiai prašneku į mergužėles —Į Mano delnas rodo, kad sun-
Nėia galimybės pavaduoti rūtyteles ir moterėles — le- kų dūsavimų turės ir laisva-

kada laukinės .moterys, ba- motinos meilės. Žinome, kad lijeles ir duodu joms žinoti maniai. I r jų logika sutriu-
daudamos, glaudė savo vai- Tiesa yra tikėjime, kad Die- ' linksmą navynų. 
kus prie krūtinės ir mirė, kad * * pasodino šitų šventų jau- j £ f a j ^ ^ . ^ ^ 
jų mažyčiai gyventų. Tos mei- smų, meile motinų Širdyje. 
lės šventoji ugnis di-ga š v i e - ' N o r s visi kiti jausmai būtų 
šiai lygiai turtuolių rūmuose, m i l \S sustingę, meilė vis gy-
kur dažnai puotos yra kelia- y u o j a ir skverbiasi. Meilė pe
nios, taip ir neturtėliu namuo- ,veis P e r degančias negarbės 

1 ministerijos darbas bus sukoncentruotas dau- j m _ h l S n o s e j tamsiuose ir ma-1 " ^ ir vis gyvens, bus iš-
giau politikai, negu diplomatijai, rodo iv at-1 „ ^ k a m b a r i u o s e eJi y r a v į e . jtikima. Motina įeis kalėjiman 

ir pabučiuos sūnaus rankų, is-skiro politinio skvriaus įsteigimas. Politinio ' . ._« . 
. . r .. j . . . .. -o-, nintelis > 

skyriaus direktorium skinamas artimas Kib-
bentropo bendradarbis dr. Diecklioffas. To 

žmonijos galingas jau
smas, šventas ir nekaltas pa

skyrimas vedėjas turės atsakyti prieš gene-1 ^aukojimo jausmas. 

kištų per geležis. J i -sėdės tei-

moterų grožio meistras, mote
rų plaukų gražumo ekspertas. 
Jo rodą, kaip moterys gali 
turėti gražius plaukus labai 
lengva, visoms prieinama ir 
nei cento nekaštuojanti (o tai 
labai vožna šiais čėsais). Jo 
rodą vra tokia: kiekviena 
moteris, norėdama turėti gra

sus. Aš nei nebeišmanau, kur, 
Šliupui atvažiavus, laisvama
niai dės nezalezninkų kirkes 
ir savo veikėjus, kurie šian
dien yra kunigais, pralotais 
ir biskupais. Ar juos suskasi 
iškarti varpnyčiose, kaip a-
nais čėsais buvo Šliupo pra
našauta f Taigi, galima su
laukti neregėtų dzyvų, kaip 
dzūkai sako. Kaip bus, nebus, 

ralinį sekretorių, kuriuo dabar yra Buelow,as. 
Nauja santvarka užsienių reikalų ministeris 
gali turėti daugiau tiesioginės įtakos atskirų 
sričių darbui. Dr. Diecklioffo paskyrimas po
litinio skyriaus direktoriumi rodo, kad užsie
nių reikalų ministerijai daugiau įtakos turės 
ypatingas Hitlerio ambasadorius Ribbentro-
pas, kuris, kaip žinoma, palaiko glaudų kon
taktų su Hitleriu. 

Kyšimu su pertvarkymu iš ministerijos 
atleisti iš dalies su teise gauti pensijų du. 
svarbus senojo režimo valdininkai, būtent *— 
nevisiškai ariškos kilmės rytu skvriaus ve-
dejas dr. Meier ir vakarų skyriaus vedėjas 
dr. Koepke. Dr. Meier yra žinomas ypatin
gai iš tų laikų, kada tarp Lietuvos ir Vo
kittijos santykiai Jnivo labai pablogėję. Dr. 
Meier ir Koepke jau seniai buvo paleisti 

atostogų". 

Laukiniai žyėrys klauso jo
sios balso ir atsako į josios 
šauksmų. Tigrė, radusi savo 
laižo jų žaizdas ir tada su ke-

ano kambaryje šalia apkaltin- &m ^ ^ t u r į k a s d i ( m ftnt jale, vierykit man, Šliupo vizi-
tacija pas lietuvius cicilistus 
ir laisvamanius sudarys jam 
tiesiog pašvinkusio skonio. 

to sūnaus, nors minia ir sau
kia ji nubausti; jinai neabe
joja, kad jis nekaltas. J i sto
vės šalia nužudymo vietos ir 

čiuos jo lavonų ir apkaišys 
gėlėmis. Jo lavonas jai pri
mena ta sūnų, kursai ėmė kū-

. . 

kuomet nevertas sunūs jau nu-
vaikus nužudytus, sustoja, ap- - , . , .. , , , . . . . . v. T . . v, 'žudytas, verkdama, ji pabu-rstu ir įnirtimu širdyje ieško 
jų nužudytojo. Lapė, stovėda
ma urve, stačiomis akimis ir 
raudonu, kaip kj^aujas, liežu
viu, miršta, gelbėdama savo 
važlvusj 

Galima kartais pamatyti 
kaip baili putpelė su stebėti
nu - sumanumu irfllar, daugiau 
stebėtina drąsa gina savo iš-

I galvos pastovėti. Šitaip mo
teriai atsistojus, tas eksper
tas sako, kraujas iš viso kūno 
subėgs į galvų ir tokiu būdu 
pradės plaukai grožė'ti. Vienuose namuose vakar 

buvo tikras pragaras. Tarp 
Kadangi, šioj kontrėj mes Į ^ ^ i r m o t er ies kylo ginčas. 

esame jau pripratę prie viso- j ž o d i s ) p o ž o d ž i o batalija. Vy-
kių durnysčių, tat nenusidy- j r a ^ p a R r įebęs gėlių vazonų 

nui pasistiprinimo iš jos kū V1kit, tavorsciai, jei pamaty- j paieido žmonai, o toji kočėlu 
no — primena jai sūnų, k u r s , s l t e ku r lų leidę st-ovint ,ne | pataikė vyrui į-kaktų. Įširdus 
jos sūnus. Skauda jai motini- įan* k°JlJ> ale ant galvos. Alo-; žmona pagriebė nuo stalelio 
škų širdį — kad jos sūnus tok* j t o 1 v s ypatingai yra linkusios vyriAą stovylų ir užsimojo 
negeras"— neištikimas. P r i e v i s o k i u ^ r r ( ,ž io receptų. 

Jeigu gyvenimo kelias lv-

i a, 

TEISINGAS KALTINIMAS 

Anglijos užsienių reikalų sekretorius kap. 
A. Eden, kalbėdamas parlamente, pripažino, j J e i ^ 1 1 Jni ®4 panašumas 
kad Anglijai nepavyko sustabdyti italų eti-ji"otiniškos mMlel ghvuliuose 
jopiečių karo. Nieko nepadėjo nė sankcijos, j i r paukščiuose, jeigu toji šve-

Klyvilando laisvamanių ga-
zietos redaktorius sako, kad 

senukui Grigaičiui" jau lai-
prieš medžiotojo taikymų. Ala- n e a p s a k a u džiaugsmu i ? l » J k a ? būtų eiti už pečiaus gul
tume, kad jukš daiktas nega- sididžiavimu. Jeigu jis pašau-1 ̂  Q n ( i j ^ į ^ m o j ( in į į **i0^rįš-

ktas stoti karau, jinai su juo j j ^ p r o t a | | į į A J o l o g i k a v i . 
mi atsisveikins neliedama a-
šaruj nors širdis ir pripildy
ta ašaromis. Kuomet jis ilsisi 

perėtus vaikus, įs ta tydama dė.o jos sūnų į garbės lau-
gyvybę pavojun,-- stovėdama k us , tai jos širdis degte dega 

•Ii užimti motinos meiles vie 
:tos. P 

ant vyro. 
— Brone! Stap! — sušuko 

vyras. — Kai mudu musamės 
svetimas neprivalo kištis!. 

rsai sutriušus. 

JOS žygis. 
Po kap. Edeno raporto kalbėjo Darbo 

karo laukuose, jos dvasia btt-

šys Visagalio: " O Tėve, duok 
jam gyvam sugrįžti". Jinai 
trokšta tūkstantį kartų mirti, 

Jomis tik šiek tiek buvo apsunkintas l tal i- |ntoji motiniškos meilės ugnis des ir melsis už jį. Jinai pra
tini panašumų minėtuose su
tvėrimuose, tai su kokiu įtem-

Partijos atstovas llugii Delton. J is metė ipiinu ji dega mūsų motinų 
skaudų, bet teisingų Anglijos vyriausybei ap- krūtinėje, su kokiu neapsako- bet neparodys savo širdies bai 
kaltinimų. Girdi, Britanija pasiėmė į savo \ „ džiaugsmu pripildo mo-
rankas Tautų Sųjungos vadovybę ir jų pa- t e r s s i e l a s a v a m k ū d i k i u i ! M o . 

. \ ynausybe pirmiausia raginus ir dra- ^ r k d ^ ^ ^ 

Girdėjau, į Amerikų atva
žiuoja dr. Šliupas su pačia 
ir vaiku. Taigi, jis čia turės 
daug darbo, kol ištikrins "lo
giškus protavimus" savo vai
keliu. Čikagos cicilistus! reikė

jai rtuoklis: — Tie pypko-
riai, kad būtų kaminais tapę. 

Pypkorius: — Kodėl? 
Girtuoklis; — Jiems nereik

tų rūkyti. 
Pypkorius: — O girtuokliai 

kad būtų bonkomis tapę. Juos 
būtų pripilę degtine ir užkim-
sę. 

leido. 

— Mačiau tamstų vakar su 

Jos akys, šviečiančios meile, 
temato tiktai vaizdus, pilnus 

sinus etijopiečius gintis nuo užpuolikų, pa
žadėdama jiems paramų, bet vėliau paliko g y V y b ę s t a t ° m x m p a V 0 J U I h 

juos vienus skaudžiam likimui. Delton pa
brėžė ir tų, kad sukeltų Mussolinio neapy-
kantų Didžiajai Britanijai ir tas jai daug jdžiaugsmo ir garbės. J i žen-
kainuosių ateityje. Be to, anglai iš karo darę o i a į tamsybių pakalnę su šy-
gerų biznį, pardavinėjant aliejų italų karo 
reikalams. 

Žodžiu sakant, anglų politika italų - eti-
jopiečių konflikte buvo tokia, kuri verta 
ne vien kritikos, bet ir papeikimo. 

B' 
psena ant lūpų ir degančia 

siųx gal net gabenti į sanato-
ių skausmų. Jinai jo ieškos ' " j a ir Markso "Kap i t a lu" gy-j žmona vaikštant, 

karo laukuose kritusiųjų tarpe jdyti dolerinę džiovų ir divor-J — Iš kur tamsta žinai, kad 
ir, atradusi, pabučiavimais ir : suoti nuo kapitalistų, ba, ži-jtai būvu manu žmuna? 

nute, kapitalistai ir Marksu'1 — Eidami nieku nekalbėjot. stengsis sušil-glamunėjimais 
dyti šaltas ir neatsilieijiančias 
luinas. Jinai įdėtų savo meile 
degančių širdį karstau su jo 
lavonu ir jos siela budėtų tuo 
amžinu neišnykstančios mei-

širdimi: kuomet pirmas verk- Įles budėjimu. 
smas naujai užgimusio kudi- Motinos meilė! Kas jų ap-

Romas Insa 

MOTINOS MEILE 

Tuo klausimu rasite keletu straipsnių 
šiame dienraščio numery. Tikimės, kad skai
tytojai jais pasinaudos, nes juose keliamos 
mintys tinka visiems: mažiems, jauniems ir 
seniems. 

ITALŲ DŽIAUGSMAS 

Italija virto džiaugsmo kraštu. J i džiau
giasi laimėjusi karų su Etijopija. Visur ren
giamos manifestacijos, daromi planai Etijo-
pijos ateičiai, Italija pasiskelbs imperija. 

Bet, šaltai galvojantieji žmonės nemano, 
kad Italija moraliai laimėjo karų. Koks čia 
ualį būti laimėjimas! Italija užpuolė daug 
kartų už save mažesnį, silpnesnį, nepasiruo
šusį, beveik beginklį. Kova buvo labai ne
lygi. Tai buvo nelyginant vilko užpuolimasi tingumu prižiūri savo kūdikį 
ant ėriuko. I r dėl to italams nėra ko džiū
gauti. Nei bent tik dėl to j i e turėtų džiaug-" 

, tis, kad jų užpuolimui nepastojo kelio did
žiosios pasaulio galybės, susispietusios Tautų 
Sąjungoje, ir kad jos nenubaudė. 

* * * 

kio pasiekia jos ausį, jisai kri- ^ ^ apo i edos ir aprašys! J i 
nta į jų tartum dangiškoji, v m pagimdžiusi, išauklėjusi 
muzika. Josios drebančios ra jSventuosius ir mus visus žmo-
nkos paglosto švelnų .veidelį ^ 0 Motiniškoji meilė, kaip 
ir jos siela šaukte šaukia: jjį g a r bj n o- a . prakilni - šven

ta. Motinos meilė — ji yra 
o) > y " a r mano angelėlis gyvens f 

Sekančios dienos greitai pra
lekia vilties sparnais. Motina 
jį globoja ir stiprina savo kū
no maistu, kiekvienas lašas 
semtas iš begalinės meilės šal
tinio. 

Jinai su neapsakomu rūpes-

Vienas Indiana valstybės teisėjas suma
nė naujų dalykų. Jis paskyrė savaitę, kurioj 
neturėtiį būti divorsų — perskyrų ("No Di-
vorce \ \ e e k " ) . Tokių savaitę paskelbdamas, 

ir kuomet jos kūnas ilsisi, jos 
siela budi. J i su pasididžiavi
mu žiūri į augantį vaikelį. Ji
nai jį auklėja, apsaugoja, kiek 
gali, nuo nelaimių ir veda tei
singumo keliu, pamokina ti
kėti į Amžinųjį Dievų ir Jį 
mylėti. 

plati kaip jura ir už jų giles
nė. >> 

Tavo ir mano motina: 
Viena graži — viena miela, 
Jos jaunystės dienos jau nuėjo 
Nors dienos ilgos, skausmo a 

tėjo 
Širdis jos meilės, begalinės pi

lna! 

Laisvai verte 
Šidlauskų Jonas 

— Ko taip nuliūdęs! 
— Vakar turėjau baisų iš

metinėjimų. 
— Sųžinės? 
— Jįa. Nuėjau pas savo 

Kuomet metai sniegų su-
teisėjas pažymėjo, kad tuo nedaug kas bus , k r a u J a a n t Jos galvos, atmai-
galima pasiekti, bet vis dėlto bus priminta '1 1 0 J o s gelsvus (plaukus bal-; merginos tėvų prašyti jos ran- pavojus jos nenubaidys, nie-
i'aktas, kad moterystė turi būti neperskiria- l**is, J0 8 meijė Vis pasilieka '• kos. J is mane pro. duris iš-|kingumas nesusilpūms, nedė-
ma, nuolatinė. galingesnė į? saldesnė. Jeigu ^ metė. Ikingumas jos nenustelbs. J i 

Per motutės skausmus iš- paaukos kiekvienų savo sma 
vydome šį pasaulį, per jos gumų jų džiaugsmo labui; ji 
pasiaukojimų, pasišventimų iš- džiaugsis jų garbe, triumfuos 
mokome žengti pirmutinį ži- ijų pasisekimu; ir, jei vargas 
ngsnį, tarti inrmutinį maldos |juos užklups, jie taps jai dar 
žodelį. Jos vargeliai, jos skau- brangesni jų varge; jei gėdos 
smai, rūpesčiai dėl mūsų iš- šydas apdengs jų vardus, ji 
augino mus į vyrus ir mote- juos mylės ir godos; ir, jei 
ris. Jos dėl mūs deganti mei- pasaulis juos atmes, ji bus 
lė Viską paaukojo; kiauras na
kteles miego nemiegojo; už-, 
liūliavo mus savo švelnutėse 
rankelėse į mumis neatmena
mų sapnų šalelę. Kokia didi 
ta motinos meilė, koks nuos
tabus jos savo vaikui pasiau
kojimas. 

Amerikos rašytojas Wash-
ingtonas Irwingas labai gra
žiai apibudina motinos mei
lę... "Motinos už savo vaikus 
meilėje reiškiasi meilus švel
numas, kuris viršija visus ki
tus širdies .prisirisimus. Šal
tumas tos meilės nesušaldys, 

jiems visas pasaulis5 

Palaimintas žmogus, kurs 
sumanė nuskirti motinos gar
bei metų tarpe jai dienų! Mo
tinos diena yra mums asmeni
škai kiekvienam brangi. Kiek 
atiminimų, kiek prakilnių mi
nčių! Rask tokį žmogų, kuris 
negerbtų motinos, asmenį, /jos 
pasiaukavusių širdį, jos meilę. 
Rasit, ir tas paskutinis latras 
palenks kelių ir pabučiuos kra 
štelį to brangaus asmens. Ne
bent jis būtų toks ištvirkęs, 
toks palaidas, kaip tas nedo
ras jaunuolis, kuris išplėšė 
motinos širdį. Net i r tuomet 
brangioji motutės širdis jam 

(Tęsinys 3 pusi). 
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J (5-kių veiksmų komedija) 
i - -Sulietuvino Kun. K. J e n k u s . — 

(Tęsinys) 

Klemens.: — Na, ir ki tas . 
Faklausk jos, kas jus išdavė. 
Tai jos darbas ne mano. (jei-
na J u r g i s ) . 

Ju rg i s : — I r jūs visi mane 
juokui laikote. Pr ivedete pi te 
to, kad aš savo veido čia ne 
begaliu parodyt . 

si tr is metus., Tada mudu ap-
sivesiva. 

Vainienė ( šauk ia ) : — Bar
bora, sakau eikš čia, Barbora! 

Barbora: — Einu, einu. Zi
gmai, dar ka r t ę sudiev. Būk 
man ištikimas ir ištvermingas. 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

tars , ka ip ir t a rė anam jau
nuoliui, suklupusiam žemėn: 

kuomet mes vargome, džiau- .stas, kad Marytė taipgi „ever- turime gerbti garbinga, die 
tesi, kuomet mes džianow»5. v+™ « ~ ~ - l . ___ , ,. . » . . . 5 s«""«*gą, aie-

1 1 

£ėsi, kuomet mes džiangėmet 
Mes jos viltis buvome, jos 
saldus džiugesys, saldus jos 
ichoras. J i mus rūpestingai iš
auklėjo, mus prie gero Bievu-

Vis motutė. Kas saugo šeimos 
darą, kas ją ugdo? Motute. 
I r vis motutė. J i y ra tas šei
mos angelas sargas, kuriuo 
įspėjamas žodis nuramina Įsi 

> Į j F - c, - „ -—^ v.icn^ , siūbavusias šeimoje aistras 
Kurie esate skaitę ir studi- j atminimai, kuomet motutė ta-1 Jos dėka visos krikščioniško' 

jave anglų li teratūros, be abe- ve pirmą kartą u t rankutės šios dorybės šeimos rately,' 
jonės būsite apsipažinę su an- nusivedė bažnyčion? I r tu, sa-j bujoja. J i dvasinio atsikėlimo 
glu poeto Vilimo Cowperio bi- .vo mažas gležnutes rankutes ' angelas. 

gražiai sudėjęs meldeisi į ge 

. r u " ^ j « > niuo j-nic KCIO JL/1 
— suneh ar neuzsigavai pul- .i- - I - A 
d a m a s ? * P j h o Pavedė.. . Ar ne saldūs, sie

la, maitiną, tie jaunų dienų 

ktų negavus savo dal ies! - i vobaimingą-motutę. j f y r a tas 
paslėptasis tur tas dirvoje, tas 
brangus perlas, tas užslėptas 
žemėje skarbas, kurį* mes tu
rime brangint. 

M O T I N A 
Brangus y ra žodis motina. 
Kuomet motina pradeda nuo 

pirmų dienų auklėti kūdikį, 

Klemens.: — Va, ir trečias. 
A r pragaras visus piktuosius 
paleido ? 

Barbora (rodydama j Kle
mensą) : — Tr štai vienas, ku
riam mes visi tur im būti dė
kingi. 

Klemens.: — Ką tokiam 
kvailiui ir beverta kalbėti. Du 
rnas per visą pilvą. 

ografija. J o biografijoje paste
bėsite vieną žymią charakte
ringą žymę, biitent: kad j is 
buvo karštas priešininkas ge-

Zigmas: — Būt ar t i laimės Į rbimo paveikslų ir statulų. 
J i s per tai baisiai nekentė Ka ir vėl jos netekt! 

Jurg is (į Klemensą): — Ma
tai, Kiemensąį, kokių nelai
mių priežastimi esi. Kas tau 
juokinga, kitiems skaudu. 

Klemens. (lyg a tbudęs ) : 

talikų Bažnyčios, nes joje ne 
tik buvo toleruojami paveiks
lai ir statulos, bet dar buvo 
raginama juos piešt i r kur t . 
Bet koks didis paradoksas Vi-

Turiu planą... Sugalvojau... 1 H m a s Cowperis y ra ! — J i s 
Uuok man ranką... Tu... ir tu, .neapkentė paveikslų, bet gi 
piktasis.. . Pasi t ik mane į dvi 
valandas sode. I r jef šį kar tą 
jus apgausiu, galėsite man** 

Zigmas: — Kurio neužsimo- J vadinti kuo tik norite, galėsj-
ka nė taisyti . 

Barbora: — Bet durnas bū
damas vis moka iš kitu nema
lonumų pasijuokt. 

Zigmas: — Aklas jautis . 

Ju rg i s : — Jau t i s pergeras 
jam žodis — paršas ! 

Klemens.: — . J u o d u dvokią 
šeškai! Aš abiems jum uode
gas nukaposiu, jei man dar 
nors vieną žodį ištarsi t . 

Ju rg i s : — (Jaila man jo, bet 
Zigmai, kas link tavęs — Ta
vo elgesys reikalingas paaiš
kinimo. Žinojai, jog aš klaidą 
ant klaidos dariau, o manęs 
neperspėjau 

Zigmas: — Savo nelaime 
sugraudintas, a r dabar laikas 
a iškinimams! Visai nedraugi
škai, J u r g i . 

Barbora: — Ponas, Ju rg i , 
norėjome jus perspėti, bet bu
vo jau pervelu. Buvai labai 
įsivėlęs. (įeina Stasys) . 

Stasys (į Ba rborą ) : — Po
nia Vainienė nori, kad tamsta 
tuojans apsirengtum. Arkliai 
jau pakinkyt i . Reiks keliauti 
30 mylių važiuoti šį vakarą 
( išeina). 

Barbora: — Netrukus atei
siu. 

Jurg is (į Z igmą) : — Taip 
lengvai nepaleisiu tavęs už 
tokį nedraugiškumą. 

) te skelti man į žandą. Sudiev*. 
( J i s išeina)." 

(eina Zigmas i r Stasys) . 
Zigmas: — Sakai, ,kad ma

tei ponią Vainienę ir panelę 
Barborą išvykstant? 

Stasys: — Taip, ta ip . Nu
važiavo vežime, o Klemensas 
jojo paskui an t arklio. Gerą 
gabalą kelio jau nuvažiavo. 

Zigmas: — Tai dar nenu
stoju visos vilties. 

Stasys: — Taip. Pono J u r 
gio tėvas jau atvyko. J i sa i i r 
ponas Vainys per paskutinį 
pusvalandį nieko daugiau ne
darė tik juokės iš p. Ju rg io 
klaidos. Štai i r jiedu ateina. 

Zigmas: — Aš turiu pasislė
pti . Nueisiu sodan ir lauksiu. 
(Įeina Radvilas ir Vainys) . 

Vainys: — Ha, ha, ha... I r 
kokiu balsu visiems įsakinėjo! 

Radvilas: — Ar kukliai at
sakinėjo į jūsų klausimus. 

Vainys: — Kukliai — nie
kai! Bet argi j is negalėjo pa
stebėti, kad aš neatrodžiau į 
paprastą aludininką. 

Radvilas: —- Galėti galėjo. 
J i s užtat i r manė, kad tamsta 
nepaprastas savininkas. 

Vainys: — Tiek to! Mano 
nuotaika jau persimainė. Šis 
tavo sūnaus i r mano ukters 
sujungimas suteiks abiems 

sukūrė gražiausias eiles apie 
savo motinos paveikslą. Turė
jo būt kokios nors priežastys 
bime. Ki ta ip j is nebūtų suku-
tam jo savo motinai pager-
ręs tas gražias eiles. 

Mūs gyvenimas ar t imai su
sijęs su motutės gyvenimu. 
J i mums gyveno; — ji verkė, 

rąjį Dievulį. Kas, jei ne bran
gi motutė, atspėjo tavo idea
lus, tavo siekimus. Kas tave 
suramino, kas tau suteikė pa
guodos žodį, kada liūdesių jū
roje buvai paskendęs. Rodos, 
kar ta is viskas žuvo svyravi
mų, abejonių ir liūdesių sken-
dulyj. Aure! Motutė tave pa
guodė, stiprybės žodį suteikė 
ir tu vėl kaip tas drąsusis 
kareivis karo fronte žygiavai 
pirmyn... pirmyn j pergalę. 

Motutė tai gyvenimo širdis, 
šeimos židinys. J i y ra tas ry
šis jungiantis vaikus su tėvu. 
Kas gi užlaiko taiką, ramybę 
namuose? Kas sutaiko užrūs
tintą tėvą su paklydusiu sū
numi? — Motutė. Kas dalina 
šeimos turtus? Kuris prižiūri, 

— - — - i — - — - — - - J i ' i i / i m i 1 , 

kuomet mes vargorne, vargo, 'kad Jonukas nebūtų nuskriau-

Pagaliaus, paskutinysis tas 
motinos atr ibutas — ypatybė, 
ta jos karš ta savo vaikams 
meilė. Vienas asmuo buvo pa
reiškęs: "kodaugiau motina 
kenčia, to juos daugiau my
l i " . I r a r ištikrųjų nėra taip? 
Niekuomet ta jos meilė ne
gęsta; visuomet gyva, neišse
miama, nepergalimai 
lygiai visus myli, jiems pasi 
aukoja. J a i visi gražūs, malo
nūs. Neveltui pasakyta, kad 

j ir ̂ varnai gražiausias varniu
kas. Kągi mes galime tuomet 
pasakyti apie motinos meilę? 
Nėr motutei skirtumo ta rp Jo
nuko arba Juozuko; — jei vie
nas arba antras susižeidė, mo 
tutei skauda; — jei vienas 
arba antras veda palaidą gy 
venimą, motutė liūsta. 

Matome, kodėl dabar mes 

Viena Lietuvos dukra .sako: t a d a * P 8 ^ s a v y J e b e g a ' 
- K o k s džiaugsmas ir koki* I i n ? v a i k m m e , ) ę - . . 
laimė būti moterei suprastai Motinėle brangmus.a, mane 
ir a t jaustai ; kas josios gyve
nimo esmę sudaro, dėl ko ji 
pašvenčia gražiausias savo gy
venimo valandas, kam skiria 
visas geriausias savo širdies 
daleles, dėl ko visą savo gy
venimą pasiryžta vargti , ken
tėti i r be skaitliaus leisti ne-
migų naktis i r vieno tetrokšta 
būti gera motina. 

auginai, 
Svajonių vainikais mane 

dabinai. 
(Jnrsingam pasauly esi tu 

viena, 
Bet kar ta is savo vaik'ų būni 

užmiršta. 
I r tavo širdis būna suspau-

sta, 
Erškėčių vainikais vien api

pinta. Šis giliausias, tvirčiausiai? Į r---— 
a, neišse- m a t e r s - Plotinos jausmas, kur ! I š ^ a i n a b ū t u t a s> kuris pa 
tvirta! J i t v i s a m i k e n ' č m , visa pakelia ,1i m i r š t u s a v o niotinos meilę, 

• I V i e n o tfila.lllrin. i e e a i M *l,.l 1 / r p „ •„_ vieno telaukia iš savo dukre į 
lių ir sūnelių — ją atjausti 1 
ir suprasti . 

Atjauskime Ir cnpraskime 

(Tęsinys 4 pusi.) 

karnai, nuoširdžiai, gražiai, net 
plačiai ir iškilmingai paminė

tą meilės kupiną širdį. Atitin- kime Motinų T/ieną. 

ŠVIEŽIAS kiaušinis 
Lygus šviežiam cigaretui 

PROGRESS 
KRAUTUVĖ 

SKELBIA 

DIDĮ GEGUŽES MfiNESIO 

Siūlomos gražiausios prekes namams 
MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE 

Visos Vištos deda ŠVIEŽIUS kiaušinius 
Bet V ISI Cigaretai NĖRA ŠVIEŽOS! 

II 

KLAUSYKIT V IS I ! 
Visi sako " T A I P " ! 

• • A r šviežus kiaušiniai geresni negu 
seni kiaušiniai? 

Zigmas: — O a r tai buvo Į d ž i a u g s m o ir mūsų draugiš-
d iaugiškumas iš tavo pusės ! k u m o r > ' š i a i t a P § tampresni. 
atiduoti kitam, ką tau pave-
uziau saugoti? — 

Barbora: — Zigmai, poną.-

Tiesa, mano duktė neturi di
deles pasogos. 

Radvilas: — Kam kalbėt a-
•u r M Lpie pasoga. Ju rg i s turi pakan-Jorg i , prašau nebesibarti . M s- »* r . * 

. , • . . 1 -A T>, karnai turto. I r nuo manės vi-
ne dar labiau sujaudinsit. P i a , . - „ . • • m a n u o u j u u u i H A U . I l H , — W * P I U U J I ^ , > V I -

Sau visa užmiršti. (Įeina S t a - j s k ^ P******. Nieko daugiau 
sys). jj*m nereikia, k a i p geros 

d o r o s žmonos pasidalinti gy
venimo smagumais. J e i viens 
kitam patinka, kaip sakai? 

Vainys: — Kaip kad sakiau. 

A r šviežus cigaretai geresni negu seni? 
Visi sako " T a i p " ! 

2 T S ' P 0 ^ 0 ^ ^ 6 - - • ^ ^ ^ b e t D V T - • s a u g o j a Drigubai-šveL 
nių Old Golds cigaretų šviežumą. Dvi eiles, DVIGUBAS Cellophane už-
pe^etija pakelį i r neleidžia orui persisunkti. Dvi eilės Cellophane nepra
leidžia drėgnumo, neduoda iiem«s l&l*ifttf ;* -1 -i • • 

<• & * u u a Jiems isciziuti ir užlaiko juos geriausiam 
stovyj. 

Dvi eilės, DVIGUBAS Cellophane, palaiko D I R B T U V Ė S - ŠV1KŽF-
M 4 o l ė t u o s e ; jie yra ta ip šviežus, kaip tas kiaušinis, kuri višta padeda 
savo lizde. * 

$75.00 3-jų dalių miegamų 
kambariu Setai 
$ 

$75.00 gražūs Seklyčiom 
Setai 

$ 

<» Stasys: — Panele, laukiam 
tamstos, ( išeina) . 

Barbora: — Tuojau, tuojau, 
(j Zigme ir J u r g į ) Prašau su
sitaikinti . Ta ip judu palikti 
man labai nejauku, (vėl įeina 
Stasys) . 

Stasys: — Arkliai nerims
ta, prašau skubėti. ( Iše ina) . 

Barbora: — Ponas Ju rg i , 
jn suprastum koks likimas 
manės laukia, jūsų pyktis per
simainytų į apgailestavimą. 

Je i viens kitam patirtka! 
Aš t ikrai žinau. Mano duktė 
beveik jau ir pasisakė. 

Radvilas: — Kar ta is mergi
nos pergreit įsivaizduoja, kad 
vaikinai jas myli. 

Vainys: — Aš pats mačiau, 
kai Ju rg i s jos ranką spaude 
labai meiliai, kad prašalintų 

Established 1 7 6 0 

I 

.j „,£ ^ i » ^ g a u u o w » v IJlItJ. ' —"""" g> ' •••[!•• 111%^ 
Ju rg i s : — Begalo sujaudin-j v j s a s a b e Jones . J i s pats tau 
- rp^j _„.v , , , - viską papasakos, nes matau jį 

ateinant. 
tas . Tad, neišmanau ką daryt . 
Zigmai, atleisk. Žinai, jog 
greit įsikarščiuoju. 

Zigmas: — Mano padėties 
keblumas vienintelis išsiteisi-
nimas. 

Barbora: — Sudiev, Zigmai. 
Je i t ikrai mane myli, palauk-

(Įeina Ju rg i s ) . 
Ju rg i s : — Dar kar tą noriu 

ats iprašyt i už mano nemanda
gumą. Veidai raus ta apie ta i 
pagalvojus. 

(Daugiau bus) 

P. S. Pinigus Oražinam 
Dvigubai, Je igu nebūsite 

patenkinti. 

Surūkyt pusę pakelio V vigu 
bai-Švelnių Old Golds. Jeigu 
nesakysit, kad tai puikiausi ci
garetai, kokius kada nors rū
kėte, sugrąiinkit mums liku
sius dešimts cigaretų ir apdan
galą bile kada laike 30 dienų 
nuo šios dienos, ir mes prisiu
sime jums dvigubai tiek pini

gų, kiek jūs užmokėjot už pil
ną pakelį pridedant už per
siuntime. Mūsų adresas: 119 
West 40th St., New York City. 

$80.00 3-jų dalių moder
niški Miegamų kambarių 

Setai 

$44.50 
$30.00 gražūs, naujos ma

dos, 9x12 kaurai 

$16.95 
$50.00 stalo viršų mados 

Gesiniai Pečiai 

>24.90 

$119.00 Refrigeratoriai 
netoli 5 cu. pčdų mieros 

$89.50 
$75.00 puikūs console, 7-8 

tūbų radios 

$29.95 
$30.00 Studio Couches 

$16.95 
9x12 gražios Klijonkes 

$2.98 
$30.00 5-kių dalių Break-

fast Setai 

$14.95 
$25.00 gražūs nauji Loun-

ging Krėslai 
$12.95 

Naujos Mados garantuot i 
Midget Radios 

$6.95 
Imame senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 

didele nuolaida. Lengvus išmokėjimai. 

IŠORINĖ EILĖ 
" C E L L O P H A N E " 

Atsidaro iš Apačios 

VIDUJINĖ EILĖ 
C E L L O P H A N E ' ' 

Atsidaro iš Viršaus 

2 EILĖS, DVIGUBAI "CELLOPHANE" I 

palakiuose 0VI6tlBAI-šVELNIAfS 
RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 

padaro i»«»D|RBTUVĖS-ŠVIEŽUMi| 

3222-26 S. Halsted Street 
Tel. Victory 4226 

J . KALĖDINSKAS, Vedėjas 

^ 

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo rytoj , 
nedelioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, £360 kilocykles. 

11 
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Baisūs Įvykiai Ispanijoj 
Kulkosvaidžio šūviai J Prikryžiuotę Žmogų. 

le Žibalu ir Sudegino Numirusį. 
Komunistas Gaia Dievo Motinos 

Paveiksle 

Apipyli 

— Išsikaskite duobo, — bu- rieji tango savo ranm-e Is-
vo duota komanda devyniems, panijoj valdžią vokiau laik-
Tas buvo Ispanijoj, prieš po- rašeiai rašė, kad tie aršūs Ba-
i;} me]ij. 1, i>va.:4aiv:. it soei- žnyčios priešai uždare tokias 
įa lis ta i Ov;cdo miest-j sugavo'katalikų įstaigas: 416 ligoni-
bekiansHn i^ja/Jiu-ią ;>HMOIU-'niij su 82*382 slaugomaisiais, 
stų tęva, kartu su aštuoniais 68 klinikas su 51,341 aptar-
kitais vienuoliais, norėjusiais 'liautų asmenų, 38 vargšų vais-
eiti išpažinties. Už poros die- jtines 30,784 kartus veltui pa
nų išvedę ant kapinių sušau- tarnavusias, 518 vargšų namus 
de. Tokiom kairiųjų atlieka- su 39,077 gyventojais, 12 rau-
mos baisybes Ispanijoj nenau-
jiena. 

Šiurpulinga spaliu men. 
revoliucija 

1933 m. lapkr. 19 d. įvyku
siuose rinkimuose laimėjo de
šinieji. Kairieji ryžosi x>ada-

psuotųjų namų su 15,320 Ii-1 
gonių. Iš viso kairioji Ispani- j 
jos respublika uždare ar nu
savino 2,241 įstaigų su 666,682 
žmonėmis, vien todėl kad tas 
įstaigas vedė kunigai ir vie
nučia i ! Be to, bažnyčių ir vie 
nuolių sunaikinta 1931 m. 55, 

ryti revoliuciją ir tų savo pa- Į1932 m. — 51, 1933 .n. 50. 
siryžimų vykdė sekančiame j Kiek žuvo mokslo ir meno ve-
spalių mėnesį. Suriku beišpa- rtybių! Pav., Madrido jėzuitų 
šakoti visus tų kairiųjų rcvo- kolegijoj sudeginta 100,000 

BKTTŲ LKGACIJOS ETIOPIJOJ SARGYBA. Būr ys indėnų Sikh grutės, iš Indijos, kurie pasižymi narsu
mu, saugoja britų legacijų Addis Ababoj. Per buvusias riaušes prieš italams užimant miestų, daug svetimšalių 
rado prieglaudų legacijoj ir buvo apsaugoti. (Acme Photo) 

— • . 

K. J. Prunskis "M. L. 

liucionierių žiaurumus. Vion knygų, kurių tarpe daug bra-

j ų " "pažangus ' ' darbai! 

Naujos baisenybės 

(Medo mieste nužudvta J0-40jI1gių senienų! Štai "pažangių-
kunigų, vienuolių, ir klierikų. 
Be pracĮ^ioj suminėtojo, k la
me bendrame kape palaidota 
17 kairiųjų nužudytų dva;"^-
kių. San Vincente de Casiello 
atveda prieš didįjį altorių a pi 
pylė benzinu kjoboną j ; vika
rų ir juos sudegino. Vienas 
kunigas buvo pi^e mejzio pri-
kryžiuotas ir kulk o .vaidžhi 
sušaudytas. Oviede Kunigų Jo-
RČ Viliamu va apipyiė benzinu 
ir gyvų sudegino. l< vi* no O-
viedo vienuolyno VOJ spėjo iš 
bėgti vienuoliai, kaip trobr-si 
iš^pn^fdino. Tariau \yrcsnįjį 
&ugavę tuoj nužudė. 

1933 metai?, kada 'ter kai-

Teruel lavonų, pakaoLio jį žiūrint į laiLui/uiušc įdėtus lavijas?... Bet visa tai mes Viso labo š. m. sausio 1 d. 
medy ir apipylusios žibalu jį smilkstančių bv.ny-'ių atvaiz- nugalime del To, kurs mus kiaulių priskaitoma 1,200,440 
sudegino. Panašiai privatinė- dus! Tenebūnie mums sunki mylėjo. (Kom. 8, 35-37) 
se kapinėse išniekinti moterų jokia auka savo d-eugijai. To 
vienuolių lavonai. I reikalauja XX p.'p/.'aus kauki--

Taip tyčiojasi tie sulaukėjo nių kraujo brlsas. Kiekviena 
kairieji iš mūsų mirusių! vi- pavėluotų valai: ! i k ualikams 
sa 15-to miesto bažnyčių ir vėliau tenka <Upii .u savuoju 

pernai tuo pačia metu fcuve 
1^36,660. 

Avių ūkį paskutiniais me
tais pradėta gerinti ypač ko
kybės atžvilgiu. Bet taip pat 
didėja ir avių kiekybė. Per
nai jų skaičius padidėjo 36,-
220. Viso labo sausio 1 d. avių 
buvo 1,236,660. 

Paukščių ūkis taip pat au
ga. Pernai vištų priauginta 
342,200. Sausio 1 d. vištų bu
vo 3,752,900, o prieš metus 
tiktai 3,410,700. Tik žųsų prie 
„ūglis, kiek sumažėjo. Kai bu
vo geros eksporto sąlygos, /a 
sų auginimas krašte buvo g3-
įokai išplitęs. Pasitaisius ri'i 
koms, žąsų skaičių pei ui'.-1 u* 
galima net keleriopai padid: 
nli. Taigi jų sumažėjimas ta
ra tik laikinis reiškinys. 

Viso labo sausk) 1 d. žąsų 
buvo 283,200, prieš metus gi 
- - 234,550. 

vienuolynų sudeginta. Sud< g 
r t a ir gražioji Dievo Motinos 
bazilika. 

Kokie baisūs, šiurpulingi į 

krauju. 

GYVULIU ŪKIO STATIS
TIKA LIETUVOJE 

Pažadino šūviai į brolių 
krūtinės 

Neseniai Ispanijos kairieji v > ' k i a i ! K a i P %**> ar jau kata 
pravedė saviškių daugumų į i i k a i> v i e n t o d m > k a d J į o k a 

seimų. Tuoj pasirodė jų vieš
patavimo vaisiai; pasruvo ka
talikų kraujasj suliepsnojo ba
žnyčios ir vienuolynai! 

Taip naikina jie meno ver
tybes. Neseniai ispanų seimo 
posėdy atstovas- Calvo Sotelo 
pasakė kalbų, kurioj nurodė, 
kad tik per šešias kairiųjų 
valdymo savaites Ispanijoj bu 
vo padaryta 199 užpuolimai, 
be to, įvyko 1713 paJcgimai, • ž i a u r i a į niekinau,, 
per kuriuos nukentėja 106 ba-

talikai, turi būti Kojomis n,m 
džiojami beteisiai vergai ?! Ar 
jau katalikai nebegali f mėti 
savo tėvų žemėje ramybės.' Ar 
jau ir mirusieji katalikai ne
begali ramiai ilsėtis savo kar
stuose! Kairieji mėgsta save 
vadinti pažangiaisiais. Ne, tai 
netiesa! Jų darbai sako ka ki
tų! Katalikų kraujas, sudrė
kinęs lsx)anijcr: /CUK; degina
mos meno ir moK-'o vertybės, tegu tik kas paliestų mūsų 

mirusioji Dievo Motinų, užmuščiau tų. 

Centrinis statistikos biuras 
surinko naujus apie mūsų gy
vulių ilk į duomenis. 

Ispanijos katalikai sukruto. Sausio men. 1 d. visame k ra 
Jie tiesia naujus darbo pla- šte arklių buvo 557,960 (prie* 
nus. Didžiosios savaitės progd metus buvo 570,500). Pernai 
žygiavo daugtūkstantinės ka jų skaičius sumažėjo dėl pa-
talikų eisends. Nevienas soči- gyvėjusio eksporto; maždaug 
jalistas, pamatęs savųjų drau ti k pat arklių, kiek per visu* 
gų žiaurumus, prisijungė prie metus sumažėjo, pernai eks-
katalikų būrių. Kai Sevilos portuota užsienin, 
mieste buvo nešamas stebuk- Raguočių galvijų viso labo 
lingas Dievo Motinos paveiks- buvo 1,168,160, o prieš metu-
las, prie jo pribėgo vienas vy- 1,158,440. Kaip rodo anksty-
ras ir sušuko: besnių metų statistika, raguo-

i 

.v , • , , , čių skaičius, ypač melžiamų 
— As esu komunistas, bet . . ' . ; ! ^ . , 

karvių, vis didėja. Pernai me-

MOTINA 

(Tęsinys iš .'; pusi.) 

nesuguaucana laidymas, 
znycios. Iš jų ob vjsiokai su- !, 3 • . , . 
_ ° kad tai vis rlnt-tai ne 

i degė. 

Ižiamų karvių priaugo 17,190, 
tuo tarpu kitų raguočių suma
žėjo. Žymesnį melžiamų kar-Uranadoj, kur neseniai su 

I pazan-1 begintos bažnyčios prieš Ma- vįu prieauglį davę Biržų, Pa-
giųjų, o laul::.iių: lloningojo Kristaus paveikslų nevėžio, Šiaulių, Trakų aps-

Ri'.si.ja, Mek,:ka, Ispanija klūpojo 40,000 tikinčiųjų. Nuo kričiai. š Paskutinėmis žiniomis iš Is 
vargus ir rūpesčius; kuris ne- panijos, Kartagenos įvarytos tai trečias sb;»d>r :< nubusti, degančių bažnyčių" įkaito jų Kiaulių pernai sumažėjo 
atsimintų, kiek motina meiles šv. Vincenta a Pauio seserys, i sukru ti, suteik.-jėgas inun s, š i r ( i y s > nužudytuosius matant 36,220. Jų skaičius kasmet vis 
įdėjo, kiek vargų turėjo ir rūpestingai globojusi-, vaiku- katalikai. Gan., mums vien du- ' . u ž v j r § j ų kraujas. Dajmr ka- m ^ ė j a n u o tada, kai tapo su-
ašarų išliejo, kol užaugino, čius. Sėkloje įsiutusios moters saujant skakwMio»i nužudytųjų telikai g a i į kaiįoti tuos Sven- v a r ž y t a s bekonų auginimas. 
Bet daug yra tokių, kad užau-i ištraukė palaidoto vyskupo mūsų brolių Yitrlii- ir dejuoti to Povilo žodžius: _ ^ . _ • 
gc nenori motinos pi'isiminta, I • Į 
jai laiškelį parašyti. Bet m o~! AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Tai kas gi atskirs mus 

AKIU GYDYTO |AI 

! 

tina niekuomet neužmiršta. \ Ofiso Phone 
Daug yra tokių, kad pasą- j * * < * • * 1028 

ko: o, aš jau pasenau, ji mane 
užmiršo. Ne! ji neužmiršo. 
Nors būtum ir penkiasdešimts 
metų, vis vien esi jai kūdikiu. 

Ji laukia tavos grįžtant. Jos 
akys įdubo bežiūrint. Jos šir
dis begaliniai plaka, trokšda
ma savo vaikelio meilės. Jos 
rankos nori tave apkabinti. 
(irįšk prie motinos, o pama
tysi, kaip sužibės jos pražiū
rėtos akys, kaip išsities jos 

i 

rankos, kurios tave mažutį 
nešiojo; ji spaus tave prie sa
vo krūtinės, kur dega begali
nė meilė. 

Kaip linksma tiems, kurie 
turi prie savęs motinėlę. Jos 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOU'AKKKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., ChJcago 

OFFICE HOUItS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday bv Appointraont 

I 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SUF.GEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 «ki S v*k. 
Nedeliomia P i n i sutaitj 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 0257 nuo Kristaus meilės? Ar var-
R*3. PROspect 6659 gas?*ar suspaudimas? ar ba

das1? ar plikumas? ar pavo
jus- ar persekiojimas? ar ka-

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

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

f> iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj }m^al sutartį 

LIETUVIAI DAKTAKAl 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 

dienoj su džiaugsmu sega prie 
krūtinės raudonę gėle. Paau-
kokim jos intencija ir nevy
stančią gėlę — šv. Komuniją. 
Tai bus brangiausia dovana, 
kokią galime jai suteikti. 

O tie, kurie jau netekę tos 
laimės, raskite suraminimą, pas 
Motiną Mariją, nes dabar yra 
Jos mėnuo. 

Siųskite maldų vainiką sa
vo motutei per dangiškąją 
Motinėlę. * 

Konstancija Mickaitė-Skelly 

I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

• Valandos 1—3 ir 7—8 
Scredoniis ir Nedel. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

Tel. 
Res. 

Ofiso BOUlevard 5913—14 
VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avemie 
Tel. VIRginia 0036 

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

Res. 6924 S. Talman Ave. 
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. 
Ketv. ir Ncdėliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketveriais pagal su ta r t į , 
RES. 2136 W. 24th Stf. 

Tel. CANal 0402 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
4729 So. Ashland Ave. 

2 lubos 
CHICAOO, 1LL. 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedūliomis nuo 10 iki 12 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakare 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rcz.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sercd. ir Stibat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
t . REZIDENCIJA 

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

2suo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v.vak. Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Nedėliomis n^o 10 iki 12 diena pagal sutartj 

DR. VAITUSH, O P T . 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAULY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
eati priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas, su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama i 
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 

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. SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

J© s>t>eeiališkunias yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Ncdčliomis pagal sutartį 

KŪDIKYSTE 
{Motinos dienos proga) 

Laimingas, laimingas, kas savo jaunystėj 
Naudojos matutes svontaja globa, 
Kad brolių, mažučių soselių draugystėj 
Jani buvo kaip rojus tylioji troba. 

I fettjuągsnlindai jis mini, jog buvo papratęs, 
Kad motina vakarą lovon nuneš, 
Jis juoksis, galuosis. rūboli pametęs; 
tumios ji matuto, auselę papeš. 

Kad rytmetvj, savo lovelėj pabudęs, 
Kaip saulę, matutes veidelį išvys, 
'IVeiuos jos rankelę, kaip buvo pripildęs, 
Meiliai apkabinęs, " M a t u t e ! " sakys. . . 

Laimingas vaikutis! Ant mielojo veido 
Jis slcaito malonę ir džiaugsimi akely! 
Mažute širdele, kaip paukštis, jam skaido; 
Jautrioji žodeliai jam gema minty. . . 

Bet kiek tai atrasi našlaieru-varkelių, 
Kurių noglobojo švelnoji ranka, 
Kuriems nebueiavo matute galvelių, — 
Kur augo be motinos, skurdo auka . . . 

Taip! Jaimes ragavo, kas savo jaunystėj 
Naudojos jautriosios matutės globa, 
Kad brolių, seselių šiltojoj draugystėj 
Jam buvo kaip rojus tylioji troba! 

IM. Vaitkus. 

AR VAŽIUOJI (LIETUVĄ ? 
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 

" D r a u g o " laivakorčių; skyrius aprūpins visos 
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per "Draugo" agentūrą 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą. 

Tiesiog į Lietuvę Laivu 
"GRIPSHOLM" 

Geguzes-May 29 dieną 
O —- 0 — O 

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

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

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

informacijų kreipkitės į 

• 

Tel. CANal 7790 
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Šeštadienis, gegužes 9, 1936 * < * o A S 

CICERO LIETUVIŲ Ž I O S 
Baigiantiems pradžios mo- Ta proga kalba, pasakė kleb. 

kykhj, mokiniams būna du įsi- kun. Valūnas , 
dėmėtini įvykiai: diplomų ga-! Draugija dėkinga "Drau-

IŠ MOTERŲ SA-GOS 
CHiCAGOS A m i l 

SIISiRtNKiMO 

CALUMET CITY, ILL, 
ŽINIOS 

40 VAI. ATLAIDAI 
INDIANA HARBORE 

vimas ir gavimas klasės spa l - ' gu i " už garsinimą, B. Jurge-
vų. Spalvos juos padaro lyg laitei už giedojimą solo "Ave 
ir didesniais, nes visiems pa- Maria*• per šv. Mišias, A. Mo-
reiškia, jog tas mokinys arba ndeikui už pritaikintą m lizi

na i remia "Draugą". ul)raii-
yra geriausias lietuvi& gus 

Gegužės 3 d, atsilankė Jie ! 40 valandų atlaidai £v. Pra-
n_ ' T~ * . , . t u v i , i i r i š Caluinet City, 111., ' neiSkaus bažnyčioje prasidės Praeitame apskr susirinki- • 44lv ,, ^J„ • . ., . , . . . v_ * . . . , . . 1 Draugo pavasariai pikiu- sekmadieni, gegužes 10 d. ir 

nio patirta, kad visos kuopos;, m • • i „,v ,• 4 • . .v , . • .*, ., . 
, , . . . ., . • kų. Taipgi buvo lietuvių, ir iš baigsis iškilminga procesija 

darbuojasi vajaus reikalai- '^--12*. -vi , . . , -- • 1 v 
, , : : _. r?' _ • i te v. nrancisfeaus parapijos In- antoaienio vakare, gegužės 1-
kad laimėjus $<i.00 apskr. d o i , TJ v 1,,, ,. ^ 

d w l jUiana llarbor, Imi. dienc. • iM 
mokinė sėkmingai baigia pra- ką, atsilankusiems svečiams, vanj*- Kacl Į , ^uvo šalta, bet vis Atiaidai tai ypatingas Die-
džios mokyklą. , draugijų, atstovams: J . Bar- Pirmiau buvo manoma, ka tiek Ik tuviai iš šių kolonijų vo malonių laikas. Todėl nuo-

O g u ž ė s 1 d. baigiančioji ;tašku — Lietuvių Kareivių 21 kp., Town oi 'Lake, yra pi 'atvyko į Vytauto parką m širdžiai kviečiu visus j atlai-
klasė gavo spalvas. Parapijos draugijos, A. Petkui — Šv. r m o j vietoj. Bet kadanjri 6 7 f t i * pasilinksminti, pasišokti, dus pasinaudoti Dievo malo-
sidabrinio jubiliejaus proga, Antano draugijos, A. Jurgi lai- kp., Mai ųaet t e Tarke, vienu bet ir pasirodyti, kad jie stip- nėmis. 
spalvos yra mėlyna ir sidab- tei — Amerikos Lietuvių Ka- šuoliu pralenkė visas kitas ir 
rinė. Kaip ir kasmet, ta pro- talikių Dukterų klubo. 
ga surengta trumpa progra- Dar tebeskamba mūsų au-
111a iš dainų, deklemaeijų, ir syse aidai dainų, kurias gir-
juokingų pranašysčių apie bū- dėjome iš dainininkių seknia-
simus vyrus ir moteris. Kle- dienio vakare. Dainavo E. Ka-
bonas baigiančiai klasei pasą-j ndi o tai t ė, akompanuojant St. 
kė gražia, reikšminga kalbą. Bernadišiūtei, D. Riimlžiūtė ir 

L. Valatkaitė, akompanuojant 
(iegužes 9 ii. Kazimieras A. Valatkaitei padainavo, pu-

Rakaeius ir N. Bermontaitė 1 šoko ir paskambino pianu. L. 
taps "Mrs . and Mr." Jauna- Juknaitė skambino "Cirand 
vedžiams linkime laimės. March" ii kitus kūrinius. j -

spūdingai kalbėjo adv. J . J . 
(Jrish. Dainavo Juozaitienė, a-
kompanuojant p. liaeine. Dai
navo Jurgelaitės, akompanuo
jant varg. Mondeikair Kalbė-

mano dar smarkiau pasidar
buoti iki vajaus pabaigos, (bi- kas dienraštis. Man linksma, 
rželio 1 d.), tat tikrus rezul- kad vajaus kontestininkai ir> 
tatus bus galima sužinoti tik 'pienunieravo ' 'Draugų" dau 

važiui įa j sa^o gimtine ap- mytes. 
lank\ r] tėvelį, brolius, seseris | Gegužės 1 d-, 8 v. ryto už 
ir gimines, vienok parapija prašytos šv. Mišios, per ko 
nepraleis progos. Sekmadienį, r ; ,is visos narės, pasipuošu 
geg. 10 dieną vakre, parap. šios gėlėmis, eis bendrai p r 
svetainėj bus bankietas su šv. Komunijos, (iražų, j>ritai 
gražia programa. Tikimės, kad kinta pamokslą tai dienai pa 
.skaitlingai dalyvaus ne tik sakys kleb. kun. J. Siauui 
rostiand iečiai, bet suvažiuos kas. Viso narės prašomos da 
svečių iš kitų kolonijų. ryvauti pamaldose, taip pat h 

Roseiandietis visos mūsų parapijos m<>itvry* 
h-A mergaitės, kad . . T " i i pa 

w i\ S. ST&ros malon-' - susi-
NORTH S1DE. — Moterų r.mirtį kiek anksčiau. K « 1 pa-

Kun K Bičkauskas ! ^ U T l g ° S ^ k u o l ) 6 s n a r ? , s n u " sipuošus gėlėmis ir r;.HK ia: su-
j tarė gražiai pagerbti savo nw sigrupa^u^ E. Mar4jolaitieBC 

Sekmadienį visos parapijos 
motinos minės Motinų dieną. 
Susirinkusios į bažnyčią in 
eorpore eis prie šv. Komuni
jos. Paskui bus bendri pus- jo V. Narušaitienė, M. Kan-
ryeiai, o vakare gražus prog- dratfenė, P. Zakarienė, M. Pa
ramas, kurį rengia jaunesnės seekitnė, A. Gudienė, J . Šilei-
parap. moterys motinoms pa- i kis, S. Bružaitė. Dainavo Gai-
gerbti. VLsi privalėtų atsilan- liūtė ir Gruskaitė, akompanuo-

baigiant vajų. 

Kuopų atstovių raportai ti
krai buvo džiuginanti, nes vi
sos kuopos didina savo būre
lius; kitos veikėjos net eina 
per namus ragindamos lietu-

kyti. fi<\nt Bukauskaitei. Tanias Gai-
ii.is ]iadainavo ir paskambino Apskr. arbatėlė įvyks geg, 

itara. j ̂ 0 d., 8v. Jurgio jiarap. sve-
Jteiktas ro/ių bukietas M. tainėje. Bus ir programa, j 

Paleckienei nuo ponios Esteile kurią komisija kvietė prof. A. 
Suur , kad tuo išreikšti pade- Pocių su Lridgeporto daini-
^^- ininkais. Bus taipgi ir užkan

džių uz labai mažą įžangą. 

I Šv. Kazimiero Akademijos 

geliui lietuvių. 

bie netuviai iš Caluinet Ci
ty, 111., buvo atsilankę į 'Drau 
go' pikniką: O. Bublienė, A. 
L. Bublis, P. Lukas, V. Bub-
lis, J'. Lučinskas', J . Vodas ir 

vaites tapti Moterų Sąjun-o^ B. Bublis. Iš Indiana Harboi 
narėmis. Ar gaii būti gražės- i Gudi.n^ Ei^minskienė, J . Pau 
Uis pavyzdys! Lai bus leista lauska^ P. (iuzis, S. Gudas h 
man tart i : visos į darbą ifc-Į Lug kitų. 
birželio 1 d. Po to galisime ii 
sėtis. 

Illinois valstybė r-ikalauja, 
kad mūsų, Chieagos, kuopos 
būtų daug skaitlingesnės, nes 
čionai yra "lionie. oflice", via 
išimtas čarteris ir čia randasi 
Centro Valdyba. 

Piknikas visiems patiko. Ba-
sabolininkai gerai pasirodė, 
l'/kamlis buvo gardus. Muzi
ka taipgi gera. Lon Ijaban's 
orkestrą grojo lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Vvtau-
to parke yra malonu laikas 
praleisti. 

2GJPĮPASTf f iA f f lJ0S^ 
DARBO 

ROSKLAND, III. — Veik 20 
metų praėjo nuo tos dienos. 
Kada tnergingas jaunuolis, Jii 
rgis Paskališkas, pinną kav 
tą Ir5ke šv. Mišias. Tas įvyk; 
birželio mėn. 1DIG. Visi, ku
rie jį lažinojo, daug tikėjosi, 
nes VOJ 'uatė jo uolumą Die
vo, ''a;l>)yčios ir visuomene-" 
reikaluose. Ir dabar žiūriu-
į praeitj, aiškiai ;.ulima 111a 
t:\ti, kad žmonių pysitikėji 
ma.> kun. Paškausku nebuvo 
veltui. V(Y tą laiką jis nepa
prastai tJVug atliko Tą ypa
tingai 
rpe j ; 
tis 

a*qg atliko Tą 
•įpranta, tie, kurių ta-
i f uvo fckirta darbiv-

Peoples 
K R A U T U V I Ų 

Dicas 

Išpardavimas 
Siūlo Nepalyginamas Vertybes ant 

Visokiu NAMAMS REIKMENŲ 

Pereitą, sekmadienį Dievo 
Motinos Sopulingos draugija 
surengė pruotą. sidabrinio ju
biliejaus proga. Rytą visos na
rės dalyvavo Mišiose i r dvasi
nėje puotoj*, o vakare susi- Komisija i r valdyba reiškia 
rinko parapijos svetainėn ba- širdingą padėką visiems daly-
liui. Viskas gražiai pavyko. | viams ir seserei Miliauskienei, R _ m - j ų ^ ^ ^ . . ^ ^ 
Draugija per dvidešimts pen-jkuri nenuilstančiai, kaip vi- j ̂ ^ . K S r i u b i e i l ė ? A , M l 

nelgienė, O. A. Nevulytė. Ap
skritys nutarė šį seimą pa
sveikinti su auka. 

O. A. Nevulyte, apskr. rast. 

Atsilankę lietuviai susipaži- j Pvidešimts metų Kimigavi-
no su daugeliu Otiicagiečių. mo -i^r^kčiai paminėti, \ i sų 

Jaunas Antaną? s-venU;1 parapija rengia puotą. 
Nors kt4rCM*R jubiliejų svę^ 

PLATINKITE "DRAUHĄ' Liet;, nes ^g- 15 d. jif 

kis metus gyvavimo .gražiai 
darbavosi ir darbuojasi Die
vui ir Tėvynei. Linkime yn 
dar tiek metų sulaukti. 

"Draugo ' Raiėjas 

vi
suomet dirbo šiam draugijos 
vaKarui. Koresp. 

DRAUGIJOS JUBILIEJUS 

DĖMESIO 

Gerkit ir Reikalaukit 

Gegužės 3 d. draugija Dievo 
Motinos Sopulingos minėjo si
dabrinį jubiliejų. Dieną pra- mą. Taipgi bus svarstoma, 
leido gražiai. Rytą per šv. Mi- Į kaip sėkmingiau dirbti vajaus 

iSnsivienymo 48 kuopos na
riai įsidėmėkite, kad 'sekma
dienį, gegužės 10 d. įvyksta 
!;bai svarbus susirinkimas. 
Bus renkami delegatai į sei-

įrkite naują Radio dabar. 
1936 Zenith Console Badios 
parsiduoda po J W i i . 9 o 

.J)3(> ^letii Mados kitokie 
Midget Badios po į'g.J'"» 

šias in eorpore ė.70 piie «v. 
Komunijos. Dvasios vadas ku
nigas H. J . Vaičūnas pasakė 
gražų pamokslą. 

Vakare buvo bankietas. Va
karo vedėja buvo pirm. Ona 
Kimkienė. Draugija džiaugia*i 
turėdama pirmininke pasižy 
mėjusią parapijos ir visuome
nės daibuose. M. (lutįaitės gra 
žus narių pasveikinimas ir sy-
kta 'teikimas dr-jos dovanos 
(dvasinio mikieto su gyvųjų 
gėlką j M. kietu) dvasios vadui, 
kun. H. J . Vaičūnui, taip pat 
buvo gražus. 

Suteikta dovanos: M. Kon-
dratienei už neėmimą pašal
pos per dvidešimts penkis me
tus, P. Zakarienei už neėmi
mą pašalpos per dvidešimts 
metų. J . Dudienei, P. Anke-
vičiener ir O. Kaminskienei 
už ne&mimą pašalpos per de
šimts metų. Dovanas — po rą
žančių, už išbuvimą draugijoj 
dvidešimts penkis metus, ga
vo: V. Narušaitienė, E. Petro
šiene, J . Karkauskiene, O. Oe-
kanauskiene, J . Subaftlene, O. 
Martinkienė, K. Junčienė, M. 
Slaroniene, B. Balsienė, A. ; 
Lanrinaviciene,' A. Andrejan-
skiene, M. Laurinaitiene, V. 
Punfcauskiene, A. Zajauskiene, 
V, Petrošiene, J . Kiškūnienė. 

duveje. Pirm. 

PAVASARININKŲ, DR. J. 
LEIMONO m J. B. LAUČ 
KOS VIZITŲ CHICAGOJ 

SEDULA: 

TARPTAUTINIS ŠOKIŲ 
VAJCARAS 

Tarptautinio šokių vakare 
Chieagos Stadiume šį vakarų 
rengiamam Herald and Ex-
aminer bus ir lietuviški šo
kiai. Šokėjai bus tautiškuose 
kostiumuose. Be to, programoj 
bus žymių judžių ir radio ar
tistai. 

t{r 
Roseiand. Gegužės 12 d . 

L. V. 8 kp. 
G.gūžės 13 d. — Indiana 

Harbor, Ind., L. V. 55 kp. 
Gegužes 14 d. — Dievo Ap

vaizdos parap., L. V. 4 kp. 
Gegužės 15 d.' — Brigkton 

Pk., L. V. 36 kp. 
Gegužės 18-19 dd. — Nortl: 

Side, L. V. 5 kp. 
Gegužes 20-21 dd. — Cicero 

L. V. 14 kp. 

I 

REUMATIZMAS 
SAUSGELĖ 

Nesikankyklte savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų G61imy, art^a Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo. 

CAPS1CO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršmine-
tas ligas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padfiko-
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c, a rba dvi už $1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų. 

Justin Kūlis 
3259 SO. EALSTED ST. 

Chicago, I1L 

Dabar reikalingi Dulkių va
lytojai. Pilnai pernaujinti: 
IToover išdirbystės dulkių 

valytojai po. . $ ^ Q(-^ 
Eureka išdirbystės duikių 

valytojai po . . $ ^ ^ J . 9 o 

ATYDOS! 
Vandens Vartotojai! 

Suvirs 2,000,000 galionų vandens yra IŠPUS-
TIJAMA KASDIEN Ciceroj dilto, kad van
dens prietaisai netinkamai sutaisyti. 

Vartokite vandens kiek tik reikalauiate, bet 
NEPUSTYKITE jo. 

Sutaisykit ir laikykit geroj tvarkoj visus sa
vo vandens prietaisus. N 

FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water 

1^; • • 4* 

A. B. C. Drabužiam Flo-
vyklės. Naujausi Modeliai 

nuo ,. I^U^BO 

Kee-^rae Naujos garantuo
tos plovyklės $.*)().()() vertės 

po $00.&"> 

I'asirinkinitU^ visų gerųjų 
išdirbysčių plovyklių: 

MLAirTA<3r, THOR, 
APKX, A. B. € . , 
\YH:STIN(JHOrSK, 
BKK-\ \ \C ir kitokių. 

(ieneral Motors, Frigidai-
es, 1U36 metų mados 
nuo $ " | O 6 , 0 ( j 

">])arton $12.").(K) vertės, nau-
,i Rel'rigeratoriai 

po $ 8 9 ' r ) 0 

Pasirinkimas: 
SPAKTON, CKOSLFAV 
(ilBSON, GKl'X()\V, 
\VESTIN(;HGUSK, 
PRIGIDA1BE ir kitų. 

Imame senus dalykus j mainus amt nauj^, 
duodame didelę nuolaida. 

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems! 
Pirkite Dabar — Daug Sutaupysite 

trURNITURE 
M A N U F A C T U RING C O M P A N Y ® 

4179-83 Archer Ave. 2536-40 W. 63rd St. 
Tel. LAFayette 3171 Tel.HEMlock 8400 

• H 
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DRAUGAS šeštadienis, gegužes % 1936 

VIETINĖS 2INI0S 

Juozapas ir Elena Gedvilai (su siinais: Jurgiu ir Pran
ciškum), kurie 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį minės 
gegužes 10 dieną. 

SIDABRINIS GEDVILU 
JUBILIEJUS 

TO\VN o;-' v\K::. — Jm-
zapas Gedvilai atvyko is Lie
tuvos (&aukėnu parap.) 1907 
metais. Elena po tt'vais Nor-
butaite, atvyko i? Lietuvos 
(Kražių parap.) 1910 m. Juo-

IŠKILMINGAI BAIGTA 
40 VAL. ATLAIDAI 

TOWN QF LAKE. — Ge
gužes 5 d. iškilmingai baigta 
40 vai. atlaidai. Per visas tris 
dienas tikintieji lanke bažny
čią ir naudojosi nepaprasto
mis Dievo malonėmis. Misi jo-

du susituokė g y . 11 d., 19U n i e r i u g d o m i n i k o n a s s a k ė g r a -
Kryžiair parap. baž, ž i u g k s h l s # S e s e r y s labai 

nyčioj. 
Sekm., ^eg. 10 d. WM val-

ryto toj pačioj bažnyčioj bus 
laikomos Šv. Mišic* jų inten
cija. Jie minės laimingojo 25 
melų vedybirru gyveninio so* 
kaktį. 

Po Misii; p;u..vnia:\c jų na
me, 461YJ S. llermitage ave. 
rengiama jnliiiicjhiS puota. 

Jubiliatai i$au*iėjo du sū
nus: Jurgi ir Pranciškų, ku
rie yra pnvvviiLgi jaunikai
čiai. 

Gedvilų *elit& yra amžinas 
narys Labd. Sąjungos 1 kp.; 
nariai remčjai Marijona Ko
legijos "i Seni., Jėzuitų vie
nuolyne. Hv Kazimiera Akad. 
Remejų čj-jot' 1 skyr., š> Pra 
nciškaus Se u»ru Htmeju dr 
jos 3 sky:.9 Apaštalystes Mal
dos, Tretininkų ir daug me
tų būdami nariai tų draugijų 
daug joms pasidarbavo. 

Jubiliatė E. Gedviliene tai
pgi yra narė Moterų Sąjungos 
21 kp. J i yra daug pasidar
bavus parap. piknikuose (dau
giausiai vadovauja virtuvėj) 
per daugelį metų. Taip pat 
ir bazaruose ir visuose visuo
menės parengimuose. Gedvilai 
yra pavyzdingi parapijonai ir 
duosnūs aukotojai. Niekuomet 
neatsisako nuo gerų darbų. Y-
ra "Draugo" , " L a i v o " ir ki
tų katalikiškų laikraščių skai
tytojai bei rėmėjai. 

Linkime pp. Gedvilams il
giausių metų. Kad Dievulis 
duotų jiems sulaukti ir auk
sinio jubiliejaus. Raporteris 

gražiai papuošė altorius. Cho
ras, vedamas varg. Daukšos, 
gražiai giedojo. Įspūdis pasi
liks neišdildomas žmonių šir
dyse. 

"Shower party" 
Geg. 3 d. įvyko šauni "sho-

wer p a r t y " H. Kriaučiūnaitci 
(Krause), žinomos biznierkos 
Teresės Kriaučiūnienės dukre
lei. Sunešta gražių dovanų bei 
linkėjimų. H. Krause neuž
ilgo įstos į moterystės luomą. 

Gedulo sukaktuves 
Sueina lygiai metai, kaip at

siskyrė vienas parap. komite
to narių visiems žinomas V. 
Kriaučiūnas. Geg. 11 d., 8 vai. 

ryto, Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
bus pamaldos už jo sielą. Ve
lionis buvo senas "Draugo*' 
skaitytojas. Likusi šeima, sek
dama savo mylimo vyro ir 
tėvelio pavyzdį, po šiai die
nai skaito ir remia dienraštį 
"Draugą" . 

Klesos parengimas 
Motinų dienoje, geg. 10 d., 

parap. salėj, popiet, bus išda
lintos klesos spalvos visiems 
šįmet baigiantiems Šv. Kry
žiaus mokyklą. Visų baigian
čiųjų motinėlės susirinks į pa
rapijos salę, kur bus kuklus 
parengimas. 

Pirmoji Šv. Komunija 

Kas met pirmoji šv. Komu
nija vaikų įvykdavo per 40 
vai. atlaidus. Šįmet tapo iškel
ta į Motinų Dieną, geg. 10 d. 
Iškilmės prasidės apie 7:30 v. 
ryto. Procesijoj vaikučiai iš 
mokyklos bus lydimi į bažny
čią. Mišias šv. laikys pats kle
bonas. 

Tolyn varosi 

Povilas Duzinskas, kuris mo 
kinasi Šv. Marijos misijonie-
rių vienuolyne, Techny, 111., 
šįmet baigs "h igh school". 
Po atostogų važiuos į Phila-
delphiją. Dievui padedant už 
kelių metų Povilas taps to
limųjų kraštų misijonierium. 
Linkime jam pasisekimo mo
ksle ir ištvermes pašaukime. 

Šaunios vestuves 

Town of Lake žinelėse, 
" D r a u g o " nr. 103, įvyko klai
da. Rašyta, kad Balčiūte su 
Katausku susituoks iš ryto 
per šv. Mišias. Bet šliūbas bu
vo 5 vai. po pietų. Bažnyčia 
buvo labai gražiai išpuošta. 

Stotis T.O.F.L. 

SAVO NUTARIMĄ 
PILDYSIM 

WEST SIDE. — Sąjungie-
tės 55 kuopos visos prašomos 
imti dalyvumą Motinos dieno 
je, geg. 10 d. Užprašyta šv. 
Mišios, 8:30 vai. ryto, per ku
rias eisim " i n corpore" prie 
šv. Komunijos. 

Visos malonėkite susirinkti 
svetainėn 8 vai. Čia pasipuo-
šim gėlėmis ir būriu eisim į 
bažnyčią. 

Geg. 10 d. vakare kuopa re
ngia vakarėlį motinoms pager
bti. Vakarėlis įvyks Jasnaus-
kų salėj, 2259 W. Cermak Rd., 
7:30 vai. vakare. 

;ti. Vietoj važiuoti kur kitur 
| čia pamatysit pamokinantį 
•perstatymą, ir lengva širdimi 
grįšit namo, jausdami, kad 
tuo pačiu atlikot gerą darbą, 
nes vakaro pelnas, skiriamas 
parapijai. 

Kas neatsilankys, gailėsis 
išgirdęs nuo kitų apie tą vei
kalą. Taigi, nepraleiskit pro
gos. Sodaliete 

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS 
SVEČIAI 

Švedų Amerikos Linijos lai
vu Drottningholm išplaukusiu 
iš Gothenburgo, Švedijos, ge
gužės 2 d. atvyksta Š. A. L. 
Klaipėdos skyriaus vedėjas 
Pranas Zaborskis ir žurnalis-

| tas Vladas Bakūnas, Klaipė-
Visos sąjungietės su savo Į d o s ^ m a t ū r o s valdininkas, 

šeimynomis prašomos dalyvau 
ti šeimyniškam parengime. Į-
žangos nebus. Komisija: M. 
Jasnauskienė ir M. Aitutienė 
žada visus pavaišinti. 

Valdyba 

SUSIPAŽINK SU S V E č I A I S f e t r 8 1 0 iT^ru™ 
I Chieagos vyčiai. Del rezerva-

IŠ LIETUVOS r***re ik ia k r e i P t i s į °^ Pu-
ižauskaitę, 645 W. 18 st., arba 

<; v. . . . jCANal 2594. R AP. 
susipažink su pavasarinin-' 

kais — svečiais, Dr. J. Leimo-į T > r , 1 T > r x ^ * a o T . T T> * v, o, . PE1PINGAS, ges. 8. — Janu ir J . B. Laucka. Susipa-! . . . . Tf. .. L « .. r | ponai privertė Kiniją, kad ji 
t i n imu įvyks Jueus r e s t a u r a - ^ n u t r a u k t ų s t u d e n t l J k a r i s k u > s 

nte, 3241 S. Halsted st., Bri-, maukšlinimus visuose univer-
dgeporte, sekmadienio valuti*, sitetuose. 
4r 

RYT "MOTINU VARGAI" 

SPORTAS 

MAHQUETTE PARK. — 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. mergaičių sodalicija sta-.' 
to scenoje "Motinų Vargai" , 
sekmadienį, gegužės 10 d. (Mo 
tinų Dienoje), 3 vai. po pietų 
ir 7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje. Veikalas pavestas 
visoms parapijos motinoms ir 
verta visiems, ne vien senie
ms, bet ypatingai jauniems, 
pamatyti. 

Vardu sodalicijos nuošird
žiai kviečiu visus atsilanky-

REIKALAUJA DARBO 

Prityręs karpenteris ieško darbo. 
Atlieka bile kokį staloriaus darbą. 
Taipsri pentuoja. Kreipkitės: 

Louis Raudis, CANal 1964. 

Rūkykite Dvigubai - švel
nius Old Golds. 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway. Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZV7ELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 5086 Chicago, DL 

BUICK <§r 
^ 

ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31 Ji St. Tel. Victory 1696 
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai 
^ 

# 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
PenedSlio, Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPubl ic 9600 , 

• ^ 

PARSIDUODA NAMAS 

PARSIDUODA 2 aukščių medinis 
namas. Pigiai. Savininkas važuo-
ja į Lietuvę. Taipgi parsiduoda 
rašomoji mašinėle. Kreipkitės: 1416 
S. 50th Court, Cicero, 111 

Antano Česnos Davis Sąuare 
Tavern lbowling tymas antru 
kart per tris metus laimėjo 
čempijonatą Peoples Recrea-
tion Bowling Lygoj. Kad pa
minėti šį įvykį, Česnai bus 
įteikta trofija, kurią padova
nojo W. Dorscli, savininkas 
Peoples Kecreation Bowlins MALIAVO.HMO kontraktorius 
Parlor, 4715 So. Ashland ave. 
Trofijos įteikimo vakaras bus 
šeštadienį, gegužes 9 d., Davis 
Sąuare salėj. 

Jei nori laimėti vardą gar
bingo veikėjo, pats dirbk, o 
nesisavink darbų pranokėjo. 

Kas skano ir remia katali
kišką spaudą, tas platina čia 
ant žemes Dievo karalystę. 

DIDŽIOJI "DRAUGO" EKSKURSIJA 
NEW YORK - KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgrą. — Stockholma) 

Š v e d ų A m e r i k o s L i n i j a 

MALIAVOJIMO KONTRAK-
TORIUS 

Dekoratorius. Maliavoju senus ir 
naujus namus iš vidaus ir iš 
lauko. Kreipkitės: Peter Grybas, 
6127 So. Maplewood Ave. REP
ublic 5332. 

Telephone: BOUlevard 2800 

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

STAte 4690 PROspect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ADVOKATAI 

188 W. Randolph St. 
6322 S. Western Ave. 

Valandos: 
9:00 iki 3:00 

Valandos: 
8:30 vai. vakare 

Subatoj: 12:00 iki 
3:30 popiet 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 

^ . 

NAUJOJ VIETOJ 

JOS. A. RIZGEN 
LAIKRODININKAS 

Šiomis .dienomis persikėlė i nuosava 
namą po numeriu 

3249 So. Halsted St. 
Tel. VICtory 4356 

Pirmiau krautuve buvo po numeriu 3255 So. Halsted S t 
Čionai rasite didžiausį pasirinkimą dovani] del gra-

duations ir jaunavedžiams. 
Taisome laikrodžius. Darbas garantuotas. 

# 

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, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

LOANS and INSURANCE 
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morigičio. arba 

'apdraudos nuo ugnie*, vėjo. ete, atsišauk: 
840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS 
L'As'l 'IN'fcJK- llljf 

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 
# 

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM 
Ilgio, 575 pėdų; pločio, 74 pėdos: 18,000 tonų reg. tonažas; 

23,600 tonų įtalpos 
IŠPLAUKIA 18 J i E W YORKO 

Liepos-July 1 d., 1936 m., 11 vai. ryto 
Motorlaivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su g-e-

ra ventiliacija. Skanus u* įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokių pramoga: šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kambariai dideli, švarūs ir gerai įrengti. Erdvios salės. Pla tūs 
deniai' įvairiems sparto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jūrų 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės. * 

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, INO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 
AUTORIZUOTA AGENTŪRA 

SWEDISH AMERICAN LINE 

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

BUICK '35, — 5 Sedan, Radio, kaip naujas $ 
BUICK '34, — 6 Sedan, kaip naujas 
BUICK '33, — 5 Sedan, tobulas 
BUICK *30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
BUICK '29, — 6 Sedan 
CADILLAC '34. — 5 Sedan, puikiai išrodo 
CADILLAC '31, — 5 Town Sedan i 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, bėga O. K 
FORD '35, — 2 Coupe, kaip naujas 
FORD '30, — 2 Durų Sedan 
LA SAUL.7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas 
LA SALLE '34, — 6 Sedan, labai gražus 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN *33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LTNCOLN '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 133, — 7 Sedan, labai puikus 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
PONTIAC *35, 2 Coupe, kaip naujas, garant. 
RESO '31. — 2 Coupe, labai švarus 
STUDEBAKER *34, 5 Sedan, labai švarus, 6 cyl 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl. 
TERRAPLANE '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 kainuojanti G. M. A. C. planą. 

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

795. 
645. 
545. 
225. 
145. 

1295. 
395. 
145. 
195. 
475. 
145. 
895. 
875. 
S45. 

1395. 
595. 
395. 
295. 
375. 
145. 
695. 
475. 
695. 
295. 
495. 
475. 
445. 

^ 

SKOLINAME PINIGUS 
Jeigu esate reikalingi pinigg atmokėti senąjį morgtfig arba už

traukti naują paskolą ant savo namo, atsišaukite 

Gediminas B ldg . & Loan Assn . 
JOilN SAUNDERS, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kasierlua 

LEONARDAS A. GItEETIS, Sekretorius 

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro. 

P 

# 

GALITE GAUTI 
Paskolas Del Pirmų Morgičiij 
Pagal Direct Reduction Planą 

PARAMvŲS TAUPYMO SKYRIAI. SU AUKŠČIAUSIU 
PELNU, PAGAL DAYTON PLANĄ. 

KEISTUTIS LOAN k BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1 

840 West 33rd Street 
MEMRKR 

Y Y. I) I. R A L H O M K Y O A > \ N K 
OI < ; 10 

v 
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VIETINĖS ŽINIOS 

#> 

ATBALSIAI Iš " D R A U G O " K v m u ir gcro ,)izIliu darv,nu 
R&p. PIKNIKO 

N A U J O J VIETOJ 

Pavasar inis " D r a u g o " pik-, 
nikas nebuvo toks, ka ip tikė
tasi. Pasisekimą sutrukdė ša
l tas ir š iurkštus oras. Bet 
renginio komisija savo parei
gas gerai atl iko. Taipgi visi 
pikniko darbininkai uoliai pa
sidarbavo. 

Ypač šeimininkes, kurios bu 
vo m Brighton P a r k o šauniai 
savo darbą atliko. Jeigu, virtu
vėje turėjo $165.00. Seiminin
kės buvo sekančios: 

T. Narbutienė, AL Navickie-

BRKJHTON P^VRK. — B i z 
ni l iai Vincas i r Ona Popill 
persikėle į naują vietą. Da
bartinis adresas 4358 So. Ma-
plewood ave. Naujoji Popill 
vieta yra per ta isyta i r nepa
pras ta i gražiai išdekoruota. 
Ant sieną nupiešta daug že
maitišką vaizdą — kaimeliu, 
miškelią, upelių, Kauno apy
linkės ir miestas. Vienas vaiz
das yra Dariaus - Girėno žu-
vimo vieta Soldine. 

Ona Popill, po p i rmu vyru 
nė, M. Sadauskienė, M. (Jrin-lbuvo Wallent, nuo seniai yra 
eaitė, S. Yucienė, H. Yueaitė, j plačiai žinoma Chieagoj biz-
E . Jakubauskienė, II . YTurkšie- jnierka. Ateinantį sekmadienį, 
nė, E . Misiūnaite, M. Kunčau-Jgegužės 10 d. minės vieną me-
skienė, AI. Remeikienė, E . Na- tą ant rą vedybų sukaktuves. 

"Draugo" Radijo Programa 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocyklcs) 

NAUJĄ L I E T a VISKĄ RA 
D I 0 PROGRAMA 

Sv, (irigaliaus vardo, Šv. Antano parap. , Cicero, 111., choras, vedamas žymaus varg. 
dolfo Mondeikos, dalyvaus Dainą Šventės pro^ iame, gegužės 17 d., Vytau to 'parke . 

A-

t r t M >• 10 d. 2 valandą po pietą 
mokyklos kambary. Visos na
res skaitlingai susirinkite. 

Valdyba 

- - i 

rbutai tė , L. Banienė. 

" D r a u g o " rėmėjai i r prie-
teliai labai apgailestavo, kad 
del blogo oro negalėjo būti 
geresnią pasekmią. Todėl da
bar sako, ypač biznieriai, kad 
ateinančiame " D r a u g o " pik
nike, kurs įvyks liepos 12 d. 
naujame darže, prie Archer 
ave. i r 1 2 ; gat., visi šauniai 
pasirodys skaitlingu atsilan-

Ta proga turės daug svečią. 
Rap. 

rengia gegužinį radio progra- j motinėlėms dainelės ilgai pa-
mą rytoj gegužės 10 d., 11 va- L*liks jūsą atmintyje. Beje, ne
landą prieš piet. Programas pamirškite, kad Budriko met i -
susidės iš linksmų pavasario nis piknikas įvyks ateinančiam 

MINĖS SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ 

dainelių, muzikos ir kalbą. 
Dainuos grupė Naujosios Ga
dynė choro. Programo vedė-
jas , dainininkas Jonas Koma-

ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI 

(H'neral Klectric, Kelvina-
tor, VVestinghouse, Sparton, 
Crosky pamatykite ir paly
ginkite kainą skirtumą Bud
riko Krautuvėje 

BRIGHTON PAKK. — Geg. 
24 d. pp. Kazragiaį minės si-
dabrinį vadybinio gyvenimo BRIGHTON PAKK. La-
sukaktį. O. Kazragienė y r a ! b d u l ' i l Į 8 k u u l ) a i a i k y s 8U?*-
•žymi darbuotoja visose duiu- n ' ^ ų n * ^ ^ W d., mokyklos 
gijose. Ta proga rengiama EiŠMi»*j#8 klojau po sumos, 
jiems puota. Komisija (P. Vai- K m i a i i f narės prašomi skait-
ekauskienė ir O. Pocienė) pra- I i n £ a i susirinkti . Turim daug 
šo Kazragią artimųjų, drau- dalykų apsvarstyt i . Kurie dar 
gą bei prietelią prisidėti prie »«»*«( kuopos nariais, prašo 
rengiamos jubiliejinės puotos. m i š i a m v i r i n k i m e įsirašyti 
Tuo reikalu prašomi kre ipt is 
į komisiją adresais : P . V a l 
kauskienę, 4507 S. Calit'ornia 
ave. a rba O. Pocienę, 4314 So. 
Maplewood ave. P . O. 

BU1DGEPORT. — Dr-jos 
Šv. Onos susir inkimas įvyks 
pirmadieni, gegužės 11 d., 7;30 
vai. vakare, parapijos salėj, nas, visuomet turi naują ir 
Narės prašomos atsilankyti. įdomių dalykų pasakyti . Ne-
Daug yra svarbių reikalų sva- pamirškite užsistatyti savo ra-
rstymui. Valdyba dio. Rap. XXX 

sekmadienį, gegužės 17 dieną,' 
Birutės darže su puikiausiu 
progiamu ir brangiomis dova
nomis. Grieš dvi orkestros ir 
Lietuvos benas. l iengktes da
lyvauti. & 

Nauja serija lietuvišką ra
dijo programą bus leidžiama 
kas pirmadienį nuo 8 iki 0 
vai. vakaro, iš stoties \\\S1)C, 
1210 kil. Šias programas leis 
Altbaeh ir R inliart, Inc., 3523 
W. 28th st., kampas Ctifton 
Park ave., didžiulė vyrą ir 

[moterų rūbų krautuvė. 

Sie.ose pirmadienio progra-
muose girdėsite žymius lietu
vius dainininkus ir daininin
kes. Taipgi bus gražios im-
trumentalės muzikos. Šią va
landą pranešėju bus Longinai 
Labanauskas. Visi kviečiami ntj pirmadienį, 8 v J. vakare 
atsisukti savo radio ant sto- pasiklausyti šios naujos lietu-
ties WSBC, 1210 ki!., ateina- \ iškos radijo programos. 

LONGINA3 LABANAUSKAS 

" P L A T I N K I T E "DRAUGĄ* 

BUDRIKO PROGRAMAS 

Pranešimai 

Skalbiamos ir prosinimo 
mašinos įmokant $JE.(K) i r 

po $ ^ . 0 0 j savaite, J n s 

jsigysite vieną iš geriausią 
ABC, Thor, VVestinghouse', 
Mavtag Skalbykla. 

Dabar pirkėjai aplaiko 
brangias dovanas. 

MAKQUETTE PAKK. -
L. II. K. Susiv. 103 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 11 d.. 7:30 
vai. vak., parapijos salėje. Vi
si nar ia i malonėkite atsilan
kyti , nes bus labai svarbus 
susirinkimas. Valdyba 

RADIO 
PROGRESS KRAUTUVĖ 

DUOS GRAŽŲ GEGUŽINĮ 
RADIO PROGRAMĄ 

Frogress rakandą krautuvė 

1 Kadangi SefcmMidnį•:pripuo= 
la Motiną Du na, visą motiną 
pagerbimui, bus puikus radio 
programas sekmadienio vaka
re uuo 7 iki 7:30 iš galingo* 
VVCFL stoties. Budriko radiG 
oikestra yra prisirengus pa
vaišinti puikiais muzikaliais 
kūriniais. Makale šeimyna ir-

iAJsti 

ritm 
BAKING 
POWDER 

i bus t ikra i žingeidi. Gražios 

BUKUITON PAKK. — šv . 
Pranciškaus Rėmėją 2 skyrius 
laikys susirinkimą sekmad., 

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

Tef. Boulevard 4705-8167 
Budriko Programai 

YVCKL. nedeliomis 7 v. vak. 
\VAAF. paned. 7 vai. vak. 
\VAAF. pėtnyč. 7 vai. vak. 

T\.» JR> x\.. 

J O N A S J A K U T I S 
niirO gegužOs 7 d., 1936, 7:15 
vai. \ aka.ru, .sulaukęs 51 metų 
amžiaus. 

Kilo iš Raseinių Apskr., Ne
makščių parap., Ižka ln iu kai
mo. Anui ikoje išgyveūo 30 m. 

Paliko (lidtvliauie nuliūdime 
motei] Pranciška, po tėvais 
l'anašauiskaitr, dukterį Monika., 
2 sūnus: iYtra ir Joną., seserį 
Monika ir švoge.rį Pranciškų ir 
jų šeimyną, 3 pusbrolius: Sta
nislovą, Antaną ir Pranciškų 
Jakučius, 2 pusseseres: Mari-

•joną Krupinskiene ir Marijoną 
Jociene ir jų šeimynas Ir ki tas 
gimines Amerikoje; o .Lietuvoje 
4 seseris ir 1 brolį. 

Kūnas pašarvotas 32 36 S. E-
merald Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gegužes 12 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
pa.rap. bažnyčia, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdo: Moteris, Duktė. Sū
nūs. Ses'uo, švogreHs. Pusbroliai, 
Pussese rės ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. Ma
salskis. Tel. BOPlevard 4139. 

ANTANAS B R 0 Z I 3 
mirė gegužės 7, 1936, 6:45 vai. 
vakare, sulaukės pusės amž. 
Kilo iš Tauragės Apskr., Gau

rės parap., Zaitriškių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 40 met,ų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Julijoną, po tėvais Ve.. 
laite, 3 sūnus: Antaną, Kaži-
Jmicrą, Bronislovą, dukterį ^Ste
faniją, švogerką Marijoną, pu
sseseres YVaigauskus ir Matse-
vicius ir jų šeimas ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 1508 S. 49th 
Court. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 11 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, i 'o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę Moteris, Sūmis, Duk
tė, švogerką, Pusseserės ir Gi
minės. 

Laidotuvių direktorius A. Pet
kus. Tel. CICero 2109. 

Sveikatos Apdrauda Nusilp-
nejusiems žmonėms Apie 

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

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
Ir 60c. • 

/ 

S^me Pricc lodau* 

25 ounces25<? 

* " * TBtibleAction. 
MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Thlnk of it—how thia old world 

does make progress—now comes a 
preseription which is knovvn to phar-
macists as Allenru and wlthin 48 
hours after you start to take thla 
fcvvift actlng formula paln, agony and 
Inflammation caused by excess uric 
ocid has started to depart. 

Allenru does just what this raotice 
nays It will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead-
Ing drugstores everyvvhere for 85 
cents and if it doesn't bring the joy-
ous results you expect—your money 
whole heartedly returnedL 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
IAdirbėjai ankstesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
o—-

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj 

o—'• 

bu virš 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių 

527 N. VYESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 \ 
Ghicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

4005-07 So. Jlermitage Ave 
Phone YARds 1741—1742 
ISkyr.—4447 S. Fuirfield Ave.I 

Lachawicz ir Simai 2314 VVest 23rd Place 
Plioue Canal 2515 

^ ^ . 

Važiuokit j Lietuva! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visy LaivŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlinan 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayet te 3572* 

S. P. Mažeika 331(J Lituanica Ave 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUJevard 4139 

^ : = ^ 

Laidotuvių Direktoriai 
JUOZAPAS 

E U D E I K I S 

<? ^ 

ir 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

Phone 9000 

GARY, IND. LAIDOTUVlV DIREKTORIAI 
K E L N E R — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja 
» 620 W. 15th Ave. 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
f/ranitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima ji 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnės. 

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 
3958 W. l l l t h S t v prie Crą,wford Ave. BEVerly 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
feis didelis išpaiaavunas įvyksta (lėlio, kad as nopajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. MRS. ANNA B1TTIN' 

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

J. F. Radžius 668 West 18th Street 
Phone CAJ^al 6174 

S. M. Sjgte 
I. J. Zolp 

718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Ifieklgftii Ave. 
Tel. PULhnan 5703 

^ 

AMBULAKCE 

j 
PATARNAVIMAS DIENĄ l l i N A K T Į 

F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

file:///VAAF
file:///VAAF
http://aka.ru
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Pasaulio Žinios Paveiksluose 

PASILIKS ETIOPIJOJ. Dalis italų kariuomenes, kuri dideliu 
vargo, paniekė Etiopijos sostine. Šie kareiviai nebus gražinami Ita
lijon. Jie bus aprūpinti žeme naujam pasauly ir ant visados pasiliks 
ten gyventi. 

ŠTAI PLĖŠIKŲ GROBIS 

Tas žmogus ne be reikalo krapšto galvą. Jo namą, 
4348 Champlain ave., be reikalo pradėta griauti. Per 
keno tai klaidą griovikai gavo įsakymą griauti ne tą 
namą. 

IŠ NORVEGIJOS J CHICAGĄ 

^ PASIŽIŪRĖKI^ J J Ų VEIDUS. Tai grupe jaunu automobilistų, suimtų 
už beprotišką važiavimą gatvėmis, trafikos teisėjo J . Gutknechto jsakymu, nu
gal in ta j kamitės ligoninę, kad pamatytų begalvių automobilistų aukas. Visi nu
korę noses. 

. 

PRAEITIES PRISIMINIMAS 

! • 

NAUJO D1LINGERTO TURTAS. Spėjama, kad tai plėšiko Al Brady alias Burke 
ir jo gengės turtas vertes $(10,000, kurį teisingumo departamento agentai rado sugio-
joj dėžėj r,ptown Safety Deposit Co. Brady nugabentas Indianapolin, kur jo reikala
vo policija. 

I š NORVEGIJOS J CHICAGO. Gar
laivis Vigor atplaukęs iš Norvegijos tie
siai j Chieagą. Kelionėj išbuvo 27 dienas. 
Be įgulos, laivu atplaukė ir trys kelei
viai. 

GARSIŲ ITAYArARKET, OHIGAG0J, RIAUŠIŲ LIUDYTOJAU Belikę tiktai 
du garsių Haymarket riaušių malšintojai Pbiicmonai: George Roycraft 89 m. (de
šinėj) ir kap. F. Tyreli, 78 m. per metines — 50-tas sukaktis Des Plaines policijos 
stoty pasakoja savo anūkui apie kraujuotą įvykį. . 

? * 

IŠTRAUKIA PASKENDUSĮ LAIVĄ YRA DĖL KO NUSIMINTI 

ŠTAI, KAS DEDASI PALESTINOJ 

IŠKELTAS SUDEGĘS LAIVAS. Nesenai Chi 
cago upėj, į rytus nuo Michigan tilto sudegė ir 
nuskendo pramoninis laivas Showboat Sam. Dabar 
to laivo griaučiai iškelti į viršų. 

J ^ F A MIESTO VAIZDAS. Pirmas paveikslas Jaffos, Palestinoj, kruvinos žydų su arabais riau-
niiikus a J1 a n P ° ** P r i s l d e n £ u s skydais nuo tam tikrų svaidomų ginklų ir lazdų, blaško riauši-šės 

IŠMETĖ GYVATĘ, APLEIDO NAMUS. Chicagoj 
sulaikytas jaunuolis iš St. Lonis, Jerome Leonhardt, 
kuris apleido namus dėl to, kad motina išmetė lauk jo 
"mylimą" (pet) gyvatę. Prie jo stovi Chicagos polieis-
tė D. Dėdeli. 


