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GELEŽINKELININKAI SUSITAIKĖ SU NESISKAITO SU 
KOMPANIJOMIS KONKORDATO
.. v. v CENZŪRUOJA VYSKUPŲ

Kompanijos grasina IO n uos. ganytojiškus laiškus 
atlyginimo dalimis

AZIJOS RYTO PASIKALBĖJIMAS SU GIMIMO PAR. 
KLAUSIMAS KLEBONU VAJAUS REIKALO" 1

AVASHTNGTON, bal. 27. —
(Geležinkelininkai kompromisu 
susitaikė su geležinkelių kom
panijomis. Tuo būdu išveng
ta streiko pavojaus. Streikas 
būtų palietęs apie du milijo
nus darbininkų.

įGeležinkelių kompanijos po 
G savaičių derybų sutiko dar
bininkams grųžinti 10 nuošim 
čių atlyginimų, ftis nuošimtis 
buvo sumažintas prieš pora 
metų ir kompanijos l>e jokio 
triukšmo žadėjo grųžinti. Ka
da gi šiemet darbininkai parei 
kalavo grųžinti, kompanijos 
ne tik atsisakė tai padaryti, 
bet dar nusprendė daugiau 5 
nuošimčiais sumažinti atlygi
nimų.

Darbininkai pasijuto apvil
ti ir jie pareikalavo derybų. 
Abiem pusėm tarpininkavo 
prezidento Roosevelto skirtas 
geležinkelių koordinatorius. 
Pereitų savaitę jis atsistaty
dino, suirus deryboms. I’o to 
Įvykio. prezidentas Roorfevel- 
tas pagrasino kompanijoms ir 
podraug reikalavo, kad darbi
ninkai dar ilgiau palauktų tų 
10 nuoš. atlyginimo gražini
mo. Darbininkai atmetė tų 
reikalavimų. ,

Atnaujintos derybos ir pa- Į 
galiau susitaikinta. 10 nuo- 
šimčių šiaip bus grąžinta.' 'iy2 ! 
nuoš. liepos m. 1 d., 2Į/j nuoš. 
sausio ,m. 1 d., 1935 m., o li
kusieji 5 nuoš. balandžio mėn.
1 .d., 1935 m.

Pranešta, kad prezidentas 
Rooseveltas
kus taikai ant geležinkelių.

STREIKAI CLEVELANDE 
TĘSIAS

’CLEVELAND, O, bal. 2G. 
— Streikai,šiame mieste nedi
dėja, bet kai kuriais atvejais 
mažėja, ftiandien atidarytos 
kai kurios žibalo refinerijos ir 
gazolino stotys. Nežiūrint to, 
ima trukti gazolino automobi
liams.

Kituose fabrikuose tūkstan
čiai darbininkų nemano pasi
duoti kompanijoms.

RAGINA VYRIAUSYBĘ, 

KAD JI ATREMTŲ 

PAVOJŲ

I.ONIX)NAS, bal. 2G. — Bri 
tų darbo judėjimo vadai pa
skelbė pareinkimų, kuriuo ska
tinama vyriausybė, kad ji im
tųsi visų galimų priemonių tik
slu apsaugoti Europą nuo 
grasiančio naujo karo. Nuro
doma, kad ginklavimosi maži
nimo reikalu pasitarimai ne
turi nė mažiausio pasisekimo. 
Kiekviena valstybė ginkluoja
si, o tas ne kų gera lemia.

Darbo vadai pareiškia, kad 
karo baisybių yra galima iš
vengti tik tuo, kad T. Sųjun- 
gon patraukus J. Amer. Vai-

IŠ UNIJOS PAŠALINAMI 
KOMUNISTAI

DETROIT, Mieli., bal. 2G.

— j l ankių ir gvintrėžių ineka- 
nikų nepriklausomoji unija nu į,. gį panašiai pasielgta, 
sprendė iš savo organizacijos

BERLYNAS, bal. 2G. - Po 
lieija paėmė savo eenzūrori 
Aaeheno katalikų vyskupu iš
leistų ganytojiškų laiškų tikin
tiesiems. Vyskupas* pasiuntė 

protestų kancleriui Hitleriui.
,Jo Eksc. pažymi, kad tuo bū
du policija nesiskaito su kon
kordatu.

Viena vyskupo laiško da^is 
atspausdinta bažnytiniam lai
krašty Muenchen - Glacbacb.
Ta vieta kur turėjo būti kita 
dalis, palikta tuščia ir ten pa- 

1 dėta pastaba, kad ^neleista 
! spausdinti policijos Įsakymu.

Vatikano padarytu su Vo
kietija konkordatu \ ra garan-s^.j>cs jr g.3V Rusiją. Anot jų, 

j tuojama katalikų vyskupams vienatinė priemonė, 
teisė skelbti suvo laiškus tikiu

i tiesiems per bažnytinius or- 
i ganus tikėųimo ir dorovės rei- 
i kalais.

Pranešta, kad su kitų vy
skupų ganytojiškais laiškais

DILLINGERIS, RASI, 
NUŠAUTAS?

pašalinti visus komunistus na-1 
rius. Ir tas nuosprendis jau 
imta vykdyti.

Pni.jos viršininkai susekė, 
kad komunistai užsiima pro
paganda tikslu suskaldyti uni

PAGERINS DARBININ
KAMS DARBO SĄLYGAS

Ligšiol daugelyje Lietuvos 
pramonės įstaigų yra nepa
kenčiama sanitarinė būklė. 
Darbininkai dirba tvankiose 

patenkintas įvy- patalpose, kuriose beveik nė
ra jokios vėnteliacijos, o nuo 
dažų pasidaro biaur.u*, tvan
kus ir nepakenčiamas oras. 
Net pertraukų, pietų bei poil
sio metu, darbininkai neturi 
sveikesnių kambarių. Įvairūs 
Įspėjimai Įmonių laikytojams 
mažai kų tegelbsti. Paskuti
niu laiku vidaus reikalų mini
sterija parengė įstatymo pro
jektų, kuriame įmonių laiky
tojai Įspėjami, kad įmonėse 
būtų tinkamai sutvarkyta sa-

PASKIRTAS NAUJAS 
IŽDININKAS

Cooko apskrities boardas 
paskyrė apskrities iždininku 
T. D. Nash į vietą mirusio 
iždininko J. B. McDonough. 
Naujas iždininkas baigs mi
rusiojo terminų iki š. m. gruo
džio men. Naujas iždininkas,
bus renkamas lapkričio mene
f’i- į

Nash ikišiol liuvo iždininko Į 
ofiso advokatu. 25 metus da-1 
lyvanja politikoje. 1911 me- • 
tais jis buvo išrinktas alder- i
monu trečiam varde.

■ nitarinė priežiūra, darbinin-

MASKVA, bal. 27. — So
vietų vyriausybė negauna kre
dito paskolos ftvedijoj. Netu
ri kuo garaVituoti.

1 kams poilsiui, pavalgyti būtų 
atskiri, sveiki kambariai. Be 
to, reikalaujama, kad tuose 
kambariuose būtų laikraščių, 
mažos lubliotekėlės, vieta šva
riems rūbams pasidėti, kad bū 
tų patogios prausyklos su šil
tu ir šaltu vandeniu. Įmonių 
vadovybės, kurios nepildys 
laiku šio įstatymo, administra
tyvinin būdu bns baudžiamos * > 
pinigine bauda.

ORAS
CIUCAGO IR APYLIN

KES. — ftiandien rytų numa
tomas lietus; šalčiau.

Kone visuose katalikų vy
skupų laiškuose yra aist
mas pasireiškęs tarp nacių 
jaunimo ir katalikų jaunimo 
konfliktas.

Nacių jaunimo organizacijų 
vadai atkakliai dirba, kad vi
sų katalikų jaunimų įtraukus 
į savo | organizacijas ir, su
prantama, atitraukus juos nuo 
Bažnyčios ir nuo klusnybės 
Bažnyčios valdžiai. Vyskupai 
savo laiškuose smerkia tų. na
cių tikrai smerktini), žygį ir 
įspėja savo jaunimų, kad jis 
laikytųsi savų katalikiškų or
ganizacijų, savo katalikiškų 
idealų ir pasiliktų ištikimas 
Bažnyčiai. Naciai mato, kad 
vyskupai tuo būdu kliudo jų 
smerktiniems darbams ir«to
dėl imasi cenzūruoti vyskupų 
laiškus.

Katalikų jaunimo draugijos 
čia surengė specialų susirin
kimų, kuriam jų vadai saky
dami prakalbas pareiškė, kad 
katalikų jaunimas yra patrio
tiškas ir jis nereikalingas 
jungtis sųjudin su nacių jau
nimu, kad Hitlerį glorifikuo- 
ti.

Chicagos aJdermonns O. E. 
Nelson, kurs su 17, kitų asme
nų buvo kaltinamas rakiete- 
riavimu, kriminaliniam teisme 
išteisintas.

ST. PALTŲ, Alinn., bal. 27. 
- Eederalinių agentų ir poli-

iškina- CUOK tarPe pasireiškė many
mas, kad, rasi, ieškomas žudi
kas jau nušputas ir, gaudant 
jo gaujos narius, podraug ie
škomas paties Dillingerio la
vonas.

JAPONAI PASIAIŠKINA 

IR VISKAS BAIGTA

AVASHTNGTON, bal. 2G. — 
Anglija ir kitos valstybės šian 
(lien daug susidomėjusios Azi
jos rytų klausimu. Ypač tuo 
daug susidomėjusi Anglija ir 
J. Amer. Valstybės. Per savo 
atstovus Japonijoj reikalauja, 
kad japonų vyriausybė išai
škinti andai paskelbtų pus- 
oficialį jiareiškimų, kad Azi
jos rytų reikalai priklauso 
išimtinai vieniems japonams, 
kad į Kinijos vidaus reikalus 
nė kokia kuri valstybė nepri
valo kištis be japonų atsiklau- 
simo. Vadinasi, japonai skel
bia Azijos rytams žinomų ame ! 
rikoniškų “Monroe doktrinų,” 
kuriaja viso Amerikos žemyno 
reikalais rūpinasi išimtinai 
Lik J. Amer. Valstybės.

Kol kas tų išaiškinimų rei
kalavimai yra neoficialūs, tad 
japonai neduoda nė formalių 
išaiškinimų. Japonų vyriau
sybė tik pažymi, kad japonų 
nusistatymas nieku būdu ne
kliudo tarptautinių sutarčių 
arba atvirų Kinijos durų. Sa
ko, japonarps svarbu tas, kad 
jie Azijos rytuose gyvena ir 
tenai ne kam kitiems, bet tik
jiems daugiausia rūpi išlaiky- 

Dillingerio nušovimo mintis tvarkų ir taika.

Didžiosios ]iasaulio valsty
bės subruzdo veikti prieš ja
ponų nusistatymų, kadangi 
jos ten turi didžiuosius inte
resus ir prekybų.

pasireiškė radus jo pamestą 
automobilį, kuriuo jis paspru
ko apsišaudydamas, palikęs 
paskui save du agentų lavonus 
ir keturis kitus pašautus Mer- 
cer, Wis.

Pamestam automobily už
tiktas kraujo kalnas. Kai kas 
sako, kad Dillingerio sėbras 
galėjo būt pašautas. Kiti gal
voja, kad, rasi, pats Dillinge
ris gavo kulkų ir jo lavonas 
kur nors pamestas.

DR. WIRTO PASAKOJI
MAI BE PAGRINDO

FILIPINŲ NEPRIKLAUSO

MYBE

ŠANCHAJUS, bal. 26. — 
Iš Amerikos grįžta nan.o Fi
lipinų salų senato prezidentas 
M. Quezon. Jis pareiškia, kad 
už vienerių metų salos laimės 
pilnųjų nepriklausomybę.

Jis mano, kad J. V. kongre
so pravestų Filipinų salų bi
lių veikiai patvirtins salų le- 
gislntūrn. Po to bns dirbama; 
konstitucija.

PARYŽIUS, bal. 27. — Vy
riausybė skelbia, kad Prancū
zijos finansų stovis gerėja.

Spaudos prakalbos bus pirma* 
dienį, balandžio m. 30 d.

ftiuos žodžius rašantis lan
kėsi Marąuette Parke pas ftv. 
Panelės Gimimo jiar. klelx»na 
gerb. kun. A. Baltutį dienraš
čio “Draugo” platinimo rei
kalu. “A, spaudos atstovas, 
prašau!“ — maloniai pasiti
ko energingasai dvasios va
das. “Kaip mūsų mėnraštis 
gyvuoja!” — jisai klausia. 
“Gerai” — atsakiau, “liet no 
rime, kad jis dar plačiau bū
tų skaitomas.”

“Mūsų par. ypatingai gerai 
darbuojasi St. Staniulis,” kai 
bėjo klebonas. “Bet šio va
jaus metu jam reikia eiti į 
talkų. Dėl to sudarėme tokį 
planų: būsimųjj sekmadieni 
(bal. 29 d.) js*r visas ketve
rtas žv. Mišias kunigai pasa
kys pamokslų apie kataliki
škos spaudos reikšmę. Pirma
dienio vakarų parapijos salėn 
sušauksime didelį spaudos 
masmitingų su 'prakalbomis. 
Tame masiniame mitinge pla
čiau pasitarsime, kaip sėkmin
gai pravesti dienraščio vajų 
Marąuette Parke. Jei išleisi- 
te specialų dienraščio numerį

mūsų jxir., leiskite gegužės 5 
d. Mūsų biznieriai, neabejo- - 
ju, tame numeryje pasigar- > 
sins. Kiek galėdami pasidar
buosime, kad dienraštis “jDr-. 
angas” plačiai pasklisti) po 
mūsų kolonijų.”

“O kų bendrai manote apio 
mūsų spaudų?”

“Aišku, šiandien negali.bū 
ti gero, susipratusio. kataliko, 
j kurio namus neateitų bent 
vienas katalikiškas laikraštis, 
Spauda turi didelę įtakų į šei
mos ir visuomenės gyvenimų,' 
dėlto reikia pasirūpinti, kad 
katalikiški laikraščiai, ypatin
gai dienraštis ‘Draugas,’ visij 
katalikų būtų skaitomas ir re- ■ 
m i a mas. Mūši) tauta spaudos 
pagalbja įgijo laisvę ir per ge
rų katalikiškų spaudų ji pasi
liks šviesi, kultūringa ir stip
ri.”

Taigi, matant' gerb. kun. 
Baltučio tokį palankumu ka
talikiškai spaudai, netenka 
abejoti apie “Draugo” va
jaus pasisekimų Marąuette 
Parke.

PLĖŠIKŲ SIAUTIMAS 
LIETUVOJE

SAULĖS ŠVIESA NAUDO
JIMASIS IS

AVASHTNGTON, bal. 26. — 
Kongreso komitetas, kurs ty
rinėjo “smagenų trnsto” įsi
galėjimų krašto administraci
joje, paskelbė savo išvadas. 
Pareiškia, kad dr. Wirto pa
sakojimai apie “smagenų tru ro 
stų” yra be pagrindo, kadan
gi jis negali savo tvirtinimų 
paremti faktais.

Du komiteto nariai respub
likonai yra priešingi daugu
mos nuosprendžiui.

AVASJUNGTON, bal. 27. — 
IŠ Tokijo gautas japonų vy
riausybės paaiškinimas kas 
link japonų nusistatymo Azi
jos rytų, o ypač Kinijos, klau 
simu.

Japonai pareiškia, kad jie 
neturi pasiryžimo skaldyti Ki 
nijų. Jie nori Kinijai vieny
bės, Kinų valstybės klestėji
mo. Pasiryžę ginti Kinijos ne 
priklausomybę. Neturi nė ma
žiausio noro neigti tarptauti
nių sutarčių ir yra priešiūgi, 
kad* kas turėtų Kinija išnau
doti.

Kalbama, kad J. Valstybių 
vyriausybė šį klausimų uždą-

/

KALBĖS APIE MĖLYNĄJĮ 
ARĄ

AVASHTNGTON, bal. 27. — 
Pranešta, kad artimiausiomis 
dienomis NBA administrato
rius Johnson kalbės per ra
dijų apie mėlynąjį arų ir pra
monės atstatymų.

Matyt, jis prakalbų sakys 
iž Columbum Ohio.

ANGLAI GARANTAVĘ LIE 
TUVAI 3 PROC. VISO BE

KONŲ IMPORTO
9

Užsienio laikraščiai prane
ša, kad Lietuva išsiderėjusi 
iš Anglų 3 proc. viso bekonų 
importo. Tuo būdui kas mėne
sį į Angliju bus galima ekspor 
tuoti po 18,000 centnerių. Atei 
nan&ais metais Anglija savo 
kontingento Lietuvai taip pat 
nesumažins.

Anglai už tai buvę kompen
suoti lengvatomis jų anglių, 
tekstilės ir įvairių geležies dir 
binių importo į Lietuvų.

Marijampolės krim. policija 
sulaikė tris žymius plėšikus A. 
Juškų, K. Barauskų ir 17 metų 
U Karšinskų.

Jie Rivos Vanaginskienės 
kepykloj, Marijampolėj, grie
bė Vanaginskų už gerklės ir 
pareikalavo atiduoti pinigus, 
o kitas parsimetęs Vanagin- 
skienę ant žemės ir įkišęs pir
štus į burnų, reikalavo tylėti, 
pagrobė 400 lt. pinigų ir pasi
šalino. v

Visi plėšikai pasoointi Ma
rijampolės kalėjime.

Barauskas ir Juška kovo 2 
d. vakare Ramanavo km., 
Krosnos vaisė., apiplėšė ir nu
šovė to kaimo gyv. Paserbskį, 
apie 65 meti) amžiaus, ir dar 
kovo men. 8 d. apie 16 vai. 
Šunskų m. apiplėšė J. Bartu- 
škos krautuvę.

Paskiau jie buvo nutarę prn 
dėti plėšti klebonijas, pirmoj 
eilėj Šunskų. Kovo 8 d., kaip 
buvo sutarta, abu nuvyko į 
Šunskų m. ir jau rengėsi plė- 
šti. Sutemus, abu atėjo prie 
bažnyčios, žiūrėjo į klebonijos 
kiemų, tačiau nėi vienas iš jų 
nedrįso pradėti savo sumany
mų — pabijojo. Užtat apiplė
šė J. Bartuškos krautuvę. Į 
krautuvę įėjo Barauskas, ne
va, pirkti prekių, o Juška pa
siliko gatvėje. Kai Bartuška 
pareikalavo už prekes apmo
kėti, tai Barauskas išėmė iŠ

Ateinantį sekmadienį, balan į 
džio mėn. 29 d., Chicagoj pra
sideda taip ’ Tariant, saulės 
šviesos taupymas, kurs tęsis 
per visą vasarą.

Tas reiškia, kad’ sekmadienį >1 
laikrodžiai bus nustatyti vienų 1 
valanda pirmyn. Reiškia, vie
nų valandų žmonės turės ank- 
sčiau keltis ir naudosis ilge- 
sniais vakarais.

NERANDA MACHADO

NEW YORK, baJ. 25.
J. Valstybių maršalas sų pa
dėjėjais ieško buvusio Kuboi 
prezidento Maehado, kurs vi-' 

j sų laikų čia gyveno. Niekas.,
, nežino, kur jis yra. Maršalas <• 
į turi įsakymų jį areštuoti.

Kubos vyriausybė reikalau-| 

ja, kad Maehado būtų gružui-- 

tas Kubon. Jis kaltinai 
žmonių žudymais.

Sąryšy su automobilių 
girnų Chicagoj tomis dienom!*] 
areštuota 16 įtariamųjų.

kišenės revolverį fr, atkišęs 
Bartuškų, pasakė: “Ot, 
bus užmokestis.” Bara" 
bėgant iš krautuvės, 
šovė į jį, tačiau nepa’ 
rauskas bėgdamas ai 
6ie plėšikai yra padarę
dauginu nusikaltimų, kų 
tyrimas tebetęsiamas.

J
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R Penktadienis, baland. 27, 1931

“DRAUGAS”
, IAetna kasdien, Aakrrua •ekmac'Jenlua
yęllENUM E H AT> >S KAINA J Amerikon Valstybėse:

v» — |6 01'. rusei metų — $3.30; Trinia mėnesiams 
<S3-00; Vlemtiu meueaiul 7ūc. Kitose valstybėse

erata: Metams — S7 00. l’usei metu — $4 00
'— .03c.
IbLmų asUnoa prlalucčfaanoa p*r«lkal*Tu*

irbiuna Ir koreapot daatama rMttJ ntfrą-
MU »*4arytl Ir MprfetuoAiUM Um

Mokių.
Ina priima — nuo ll:AA iki 11:11 wL 

sakančiai dienai priimami iki
B vai. po piet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FK1END

Publlahed Daily, Ezeept Bunda?. 
BUB8CRIPT1ON8: Ona Teai — Biz MooUo

tt.lt; Three Moutha — fl.tl; One Month — Uo. 
$• — One Tear — >7.11; 81z Montha — 14.11:
— .lio.

■BvtrtMag kn "D1UUO18" brinia beat reaelto 
“DftĄUGS’’*^rS?lo3Sy Avė., Chicago

L REIKŠMINGA SUKAKTIS

k-j

mūsų

kelią, kuriuo einant būtų gulima derinti in- 
dividtuno ir kolektyvo interesus teisingumo 
principu.

Jei švenčiant 25 m. sukaktį, galėsim kon
statuoti kaip laktų tokių Lietuvos preziden
tinės institucijos evoliucijų, tuį Valstybės Ta
rybos balandžio G d. akto istorinė reikšmė 
tik dar padidėtų.

Sv. Raštas Mokslo šviesoje

EKONOMINIS KANAS

Vokiečiai nuolat didžiuodavosi, kad jie 
galį ekonominiu, spaudimu tuojau Jnetuvų 
“paklupdyti“. Kui Lietuvos vyriausybė pa
staruoju laiku ėmė smarkiau drausti Klaipė
dos vokietininkų priešvalstybinį veikimų, Vo 
kietija anot “Tsb.’’ tikrai ėmė vartoti tas

Vokietijos naciams biau 
riausiojo rasistinio u Ulijo
na lizino sumetimais pra
dėjus pulti ir niekinti 6v. 
Kaštų, tariamės būsiu nau 
dingą tuūsų skaitytojus 
bent kiek supažindinti su 
Sv. Rašto knygų tikrąja 
verte. Red.

Šventieji Metui, kurie dar 
truks iki Velykų, duoda pro
gas ū- yra akstinas arčiau pa
žinti rašytuosius krikščioniš-

i klausimo gvildenimui skiliai 
j nemaža vietos (plg. skyrelius i 

_ i“Die Bibel und der vvirklichc}

rae» įžvelgsime į tų kūrinių vi-• ^ensc*1’’ un<l 1-ebens-,
sumų, jų pietoj imąsi, izraelitų1 ’virklichkeit ). 

dvasių, mes nustebsime jų to-į /trim, ii žymaus niatemati ; 
Imlumu, duodančiu teisę tuos
kūrinius laikyti klasiškais. "

Kartų vienas anglų rašyto

Prieš penkioliku metų balandžio G d. mū- 
tautos provizorinė atstovybė, Valstybės 
rba, išrinko Antanų Smetoną Lietuvos 

epublikos prezidentu. Tai pirmas mūsų at- 
Latatytosios nepriklausomos respublikos pre- 

pūdentus.
Šiuo aktu Valstybės Taryba atbaigė iš- 

ršinę musų vyriausybės koirstruavimo for-
mų ir dėlto gal ir ne visai be pagrindo būtų 

iyti, 1 <ad nuo to akto datos prasidėjo ir 
savistovios vyriausybės istorija. Nieks 

bekabėjo neneigs, nes asinės skirtumo neini*
kad Valstybės Tarybos Prezidiumo val
io laikotarpis buvo savistovaus valdymo-

Jšetapas, bet jis turėjo tendencijos evoliu- 

luoti savo forma.
BZftKk V
y'įį Senosios tautos ir jų valstybės, siniliiie- 
čiais išbuvusios, gal ne visai supranta nau- 
ju atgimusių jaunų valstybių džiaugsmų ir 

j palyginti, labai trumpo perijodo sukak- 
žity minėjimų, nes jos šimtmetinius, kartais
-ttftstantinetinius jubiliejus temini.

L j’&i . ....
Mažajai gi valstybei, po karo atgijusiai, 

lfitmetu laikas a ra netrumpas. Jis savo Įvy- 
kti, pergyvenimų, atliktų darbų ir padėtų au-

■ilHi gausingumu, trunųias, savo turiniu gal 
daug daug kartų ilgesnis negu ]«its skai- 

is pasakyti gali. Todėl ir mūsų prezidenti- 
institueijos penkiolikos metų sukaktis 

įsų jaunos valstybės sąlygomis yru reikš 
lgus laktas.
,Yra valstybių, km- (ligi šiol, pav., Esti- 

r We) atskiros prezidento institucijos nėr. Es- 
Praktika Įrodė, kad tai nevisai patogi val
io sistema ir dėl to estai, matyti, daro

srityje pakeitimų.
Respublikos valstybių forma, sako dien- 

tis “Rytas”, beveik visur yra faktinai ne
tiriama nuo prezidento institucijos, Šiais 

riamentarinio režimo sukrėtimo laikais šio-
'institueija tinkamai suformuota gal gale
li būti tas faktorius, kurs būdamas vidury 

abiejų kraštutinumų -- anarchiškos lai- 
ir ne kon 11 oliuojamos sauvalios — sugfe- 
rasti valstybės gerovei būtinų vidurio

dr. jur. ir m«d. G. R. Kreitneris 
Išvertė Jonas Labanauskas 

v*

Stovi Maskva
n • (Tęsinysj

J vakai lis orien1uot,a stiukui! ija lui'o 
nepaprastu i išaugusi. 1910 m. 42,000 mo- 
kyklų mokėsi 1,GDO,(XMI mokinių. Sekau 
čiais įlietais tie skaičiai dar milžiniškni 
padidėjo. 1919 m. l."»4.090 mokyklų lunke 
4,500,000 mokinių ir 192;’, m. pabaigoje 
177,000 mokyklų mokėsi 6,400,fX)O moki 
nių. Prie to teikia dm prklčti lups legi- 

. jonus, kuri'* studijavo užsieny! ši nnujcji 
kurta juą buvo utprnlusi nuo KoiiTiu-ųaus 
santvarkos; ji laivo nusikračiusi tėvą na
mų, senuos ir šidnių bendruomenės vurž- 
tų. Po daugelio Tigšiolinių nusivylimą, ku 
vilios ji buvo jsTgyvcruisi kurtu su Or. 
Kun Yat Senu ir su kavų laimėjusioniis 
valstybėmis --- dabar jai buvo patekėjusi 
Alaskvos saulė. $»ė vįeha Uita priešinga

jui rą savo vaikams nors via-j j.
jas vienume literatų, draugijos ną skyrelį šv. Kašto parakai* 
susirinkime skaitė Rūtos kny- lyti ir šį tą apie ten rastąsias 
gą, tik pakeitęs vardus. Visi liesas papasakot, jų suprati- 
buvo sužavėti tuo pasakojimu mų pagilini. Panašiai, pav., 
ir norėjo žinoti autoriaus va-į elgėsi ir pernai lajikričio in. 

rdų. Tas anglų rašytojas pa-1 miręs dr. Poerner. I)r. Sig. 
pasakojo tada, kad tai labai. Waitz savo vienoj knygoj pa 
senas raštas, parašytas 2500 j brėžia, kari Sv. Raštas yra la

kojo apreiškimo dokumentus 
ekonomines priemones. Pirmiausia jie, sulau- — Šv. Raštų. Bažnyčiai Šv. 
žydamį prekybos sutartį, tiktai Lietuvai su-Į Raštas yra pirmoj eilėj tiky-j . 

magino 75 nuoš. sviesto kontingentų. Turėjo i bmių ir dorovinių tiesų kom-i
būti kontingentas 1710 tonų sviesto, o pali- į pleksas. Mokslo žmonės, mok * y
ko tiktai 600 tonu. Be to, visai sustabdė va-1 tdo patyrimas, vadovaujantie-1 raMytoias Giovani Pupini apie , .
r •• - i -L- -i ii; motai linko šv Rašto rasti Naująjį Testamentų taip atsh I “astmas pasakoja, kad, pav.,

dinamąjį inaząj; susisiekimą, reiškia, uždrau- Ji piotai linkę mv. Kašte įasti J™1 * i

m. prieš Amerikos atradimų,! bai vertinga knyga, kultūros 
trumpai, tai ne kas kitas, kaip: istorijai. Visai teisingai. Čia

daug kitų vertybių.

tv. Raštas yra labai turtin
ga poezija. Jau Penelonas ra
šė: “Šv. Kaštas nepalygina
mai praneša klasikus savo na
tūralumu ir paprastumu, sa
vo atvaizdavimo gyvumu, sa
vo kilniu didingumu. Net Ho
meras negalį prilygti Mozės 
giesmės kilnumui, kurią turė
davo kiekvienas izraelitas iš
mokti atmintinai. Niekuomet 
graikų ar loty nų odės nėra pri 
lygusius psalmių didingumui. 
Niekuomet Homeras ar kuris 
kitas poetas neatvaizdavo taip 
Dievo niajeslotingumo, kaip 
Ižai jas. Arba, kuris gi kūri
nys galėtų prilygti* Jeremijams!

KUR ŠIAIS METAIS LIE
TUVA DĖS SVIESTI
Lietuvoje pieno ūkio bei 

-v lesto gamy bos kėlimu ir į
ko bailei- gyvenimo žinome, užsieni išvežimu rūpinasi Pie- 
<ad jis mėgdavo kiekvieną va-I nocentras pvl- pirmuosius tris 

ių melų mėnesius Pienocent
ras į užsienį išvežė daugiam
kaip 920,000 kilogramų. Paly 
ginti su pernai to pačio laiko 
išvežimu, tui yra daugiau ne
gu 20 nuoš. Jeigu sviesto eks
portus taip eis visus metus, 
tai šiemet jo bus išvežta 10 

■ milijonų kilogramų.

l’uiint galvoje tų valstybių, 
kurias Lietuva išveždavo

galime apsčiai rasti kultino.-.
L . . . . ... - . - -, I sviestą, kontingentu įvedimus

Garsusis italų konvertitas, | istorinių, etnograllinų ir kit. į .

dė parubežio gy ventojams eiti per rubežių į 
Lietuvos pusę žymiai pigiau maisto produk
tų nusipirkti ir parsinešti. Betgi pasirodė 
lazda turinti du galu. Pirmiausia, įtuo už
draudimu labai piktinasi ir triukšmauja Vo
kietijos pasienio gyventojai. Ant Tilžės —
Panemunės tilto įvyksta daug susirėmimų 
tarp besiveržiančių į Lietuvos pusę vokiečių 
parubežio gyventojų ir jų smogikų — sargy
binių bei muitininkų. Pagaliau, tas mažasis 
susisiekimas buvo naudingas ne vien Lietu
vai. Iš Klaipėdos krašto ir kitų Lietuvos pa
sienio vietų žmonės eiliavo į vokiečių pusę 
ir parsinešdavo be muito daug vokiečių pre
kių. Taip kad Šita pasienio prekyba buvo abi
pusė. Dabar Lietuvos vyriausybė davė parė
dymų! savo pasienio muitinėms, kaži vokiečių 
prekės nebūtų pernešamos į mūsų pusę be 
muito. Leidžiama tik tiek prekių nešti be
muito, už kurias tektų mokėti muito nedau- raudoms dėl savosios tautos 1 
giau kaip 15 centų. Kitaip sakant, Lietuva 
irgi jiuliai suvaržė mažąjį susisiekimų, ap
sunkindama vokiečių pramonės gaminių ga
benimų Į Lietuvą. Tuo būdu dabar Vykst» 
tarp Lietuvos ir Vokietijos ekonominis ka
ras. Gal imti Lietuva šitam ūkiškam “kare riklų ir kovos vežimų tratėji-i 
turės daugiau nuostolių negu Vokietija. Bet ,nQ _ viskas taip gyvai, taip 6v‘
Lietuva čia veda “karų’’ iŠ tikrųjų ne eko- vaizdingai aprašyta. 1 mane sužavi ir Lvangelijo
noTiiiiiį, o liktai gina savo teises, neleisdama' * Imtinas paveržiu mano širdį,
svetimai valstybei kištis i savo vidaus rei-! T‘* I*4* ir kili Pavirtina. Kaip mažos yra visų filoso 

kai

Taip aukščiau minėtas
Marumus suvarzv mus

liepia: “Joks Jėzaus gyveni- j B11 iidnkysti's istorikai kalba, 
mo aprašymus, nors ir būtų į ••“P' ne ',ena> uinJ laikų plau- 
parašytas didžiausios išmin-, hio.jimo budus, kaip Šv. Kaš 
Ges buvusio rašytojo, negalė-: • I OVH° kelionių aprašy

ti) būti gražesnis ir tobulesnis Įinai’

už Evangelijų aprašymų. Pi r- šv. Kaštas yra dorovinio ei 
mųjų keturių istorikų malo į gesio taisyklių rinkiny s, ko 

niausiąs blaivumas niekad ne-į Teksas. Kard. Gibbons savo 
bus nugalėtas jokiais stiliaus j veikale •Kristaus pasiuntinys’ 
ir poezijos stebuklais rašo apie Šv. Raštą:

Šv. Kaštas, būdamas vertin-; “Jo doroviniai dėsniai yra 
ga knyga savo literatūrine Jo- mūsų gyvenimo linija. Jei mū 
rnia, nusipelno ypatingo dė- i gų krikščioniškoji civilizacija 
inesio savo turiniu. Palikda yra taip apčiuopiamai perau-

ir kito 
Pienoeentrui sudaro nemažai 
rūpesčių. Iš paskutinių gautų 
žinių aiškėja, kad Anglija šiais 
metais sviestui įvežti kontin- 
gentų neįves ir jos rinka Lie
tuvos sviestui ir šiais metei 
liks laisva, žinomu, remtis vil
na rinka dar negalima, todėl 
Lietuva ieško dar kitų naujų 
sviesto eks,Miltui rinkų. I’aiv- 
ginti, muliažus sviesto kiekius 
įveža Belgija ir Prancūzija. 
Todėl Lietuva šiais metais tuo 
s<* kraštuose mano turėti pla
tesnę savo sviestui rinkų. Bi 1- 
gijai Lietuva galėtų parduo'.i 
1,5 milijonus kilogramų. Pran- 
eūzijon Lietuva gali įvežti 1

mį teologiniams žurnalams Šv.! gusi ankstybesnes ir dabartį 
Kašte telpančiais apreiškimo nes socijalines sistemas, tai 
tiesas, mes vien gamtiniu, žino turime būti dėkingi tam kil-! milijoną kilogramų sviesto. Zi 

gišku žvilgsniu čia rasime Į eiaja.ni Sv. Rašto dorovės mo-1 noimi, į Prancūziją ir į Belgi- 
daug vertybių. Visų pirma Šv.! ' j ją Lietuva sviestą tada galės

įvežti, kai ji patikrins vidujeKašte mes randame apsčiai h-1 .
„. .. . loliau tas mokslo vvras pa-, . . . .

, . . XT , . . ; osofimų tiesu. Garsusis rusų ,,,,,, ' rinkif ‘U kraštų pramones ga-nelaimių, ar Naktuno atvaiz- • ‘ ■ šakoju, kad dekalogas vra ri)0 . . . ,, ' , . ,
tautos filosofas Solov ovas tu , ....." . lininiams. Į Palestiną Lietuva

. las ... .... ’ metų senesnis uz Likurgo i-|v. . x . .....................
. , . . i siais metais mano įvežti apie

statvmų rinkini, 2(HK) metų se-1 . . 1
. \ , . .. , . i. kilogramu sviesto, o

nesiūs uz Justimjono “Lorpusj. . • .
.. ,, ,,.Wk • ' Ji Čekoslovakiją — 100,000 ki

(. įvile , J,J(JO m. senesnis u/.

davimui Ninivijos žuvimo 
Šv. Kašto dalis (beskaityda
mas, žmogus, rodos, lyg ma

tai j«,ts Viešpatį, lyg girdi gi-

dalvkų nagrinėjimui yra ne
mažai darbo įdėjęs,. et i»?v 
neūzų J. J. Kousseau pabrė
žia: “Turiu prisipažinti, kad 

Rašto niajestotingumas 
<i-

į Napoleono kodeksą ir beveik 
įtiek pat metų senesnis už A 
lutei ikos konstituciją. O vis 
I dėlto tas dekalogas ir šiandien 

visur yra daugiau žinomas ir

logramų. Tsb.

• * | w «• I ’ ’ •* t» I ’ I it ’AilUttlctll Za IJ1U11 IcX-t II
kalus, čia eina kova nė KlaipMo. Ta.p zyn,u5,3 prap,■»/.,, poetas,{ų taygon, 5n visu savo «W»- kaip bct kuris
kuria,„e Lietuva negali leisti vokietininkams lr krlllk“ J- pr- l-«harpe, gv- fnmti, pneš vienintelę knykitas
ncryl>olai šeimininkauti ir nei jame lietuvi- 'cnls ASUI smtt. ir pagar-! gą . ęSu Biblija palyginus , kĮii| rinkjl’|VS h. ,as ,h,ku|0.

nimą slopinti.

Tuo būdu tenka džiaugtis, kad Lietuvai 
pasisekė sudaryti prekybos sutartį su Angli
ja, kur yra plati dirva Lietuvos žemės ūkio’įdi negalėsiąs geriau raini- 
produktains. i kuoti. savo literatūrinio dar-

• • • • bo, kaip jas išversdamas.
ftioniis dienomis mirė žymūs Chieagos po- Grovas de Maistre psalmes 

litikas Joseph B. McDonough. Kadangi jis laikė daug gražesniais kūri- 
užčmė žymią vietą valdžioje ir demokratų ! niais už Safo ir Pindaro odes.

sėjęs savo Le cours de lit-: kitas žinomų knygas, pačias, . . 4 .
,, ... . • ... . v . .. . . gas niekuomet nebus galima

terature , negalėjo atsigėrėti1 gerąsias, rašo mokslininkas R.

— Lietuvos ministeriu kabi 
netas patvirtinti už-ieniu r< i 
kalų ministerijos sudarytą su
sitarimą su Estija, Suomija, 
Norvegija ir Vengrija dėl iš 
radimo liūdijimų, prekių žen 
kių ir modelių apsaugos.

psalmių grožiu. Jis rąžė apie 
jų poeziją ir galų gale nuspre-

Boyle, jos atrodo tik kaip pla
netos, kurios savo šviesą, žibė
jimą, gauna nuo saulės.

Toliau, šv. Raštas gausus 
savo pedagoginėmis ir net ni2- 
todinūmis tiesomis. Neveltui 
todėl Fr. W. Foersteris, tas, 
galima vadinti, tautų jiedago-

partijos vadovylk-je, tarp norinčiųjų užimti Net pats Kcnanas, įvertinda- gas, savo veikale “Religion
jo vietą politikierių kils didelė kova.

1 "-JT—. L'L.' : -3-IL . .--.t 'L i---------------

įtaka nebeturėjo jokios reikšmės. Lenino 
mokslas apie pasaulio išvadavimą, apie 
visų uiti spaustųjų tautų išganymą j,atapo 
jfiunubmciičs širdžių nuosuvybe. Bolševiz
mas u[»guubė savo šešėliu priaugančią nuu 
ją kurtą, ki li organizacijos žinovų ran
kose turėjo būti perdirbta į ardantį pa
saulinės revoliucijos ginklų.

Prie \iso to prisidėjo <ku naujas (*- 
sikeitimas: svetimšalių užimtos pirmosios 
[mzieijos pradėjo svyruoti.

Kiniečiai buvo pripratę pii]aižinti ba
ltajam žmogui fizinę ir moralinę pirme
nybę. Išsiplėtusi bolševikų galybė dabar 
pasiuntė į Kiniją 20,900 priešingų revo- 
lii.cijai rusų. Netekę savo turtų, turėjo 
jie dalmr inikiutis prie kiniečių gyvent 
mo būdo ir ištirpo dideliame jų skaičiuje. 

Moterys nuėjo į kiniečių paleistuvy lies na 
mus. vyrai dirbo kartu su vargingiausiais 
darbininkais arba ėjo elgėtaudami rš na
mų į namus.

Nelaimingas šių vargšų pabėgėlių Ii 
kinius iš pagrindų pakeitė tikėjimų balto 
sios rasės pranašumu.

mas psalmes, kalbėjo: “Jei'und Charakterbildung’’ to 1 B. Sližys.

parodė savo tikrąjį veidą Jų reikalavi
mu Kinijoje buvo jianaikinto.s vokiečių 
ir austrų o.teritorijalumo teisės, jaiskel- 
bta, kad visos jų skolos, nemokant nė vie
no cento, naikinamos ir konfiskuojama jų 
privatinė nuosavybė.

Kiniečiui gerui žinojo, kud nėra jo
kio skirtumo tarp vokiečių, austrų, an
glų, prancūzų, italų ir t.t. Kodė-I staiga 
kiniečiui taip turėjo Įiesielgti su vokie
čiais ir austrais, bot su kitais ne! Kodėl 
jie turėjo tik iš vokiečių ir austrų atimti 
Užfiksuotas teises, net privatinę nuosavy
bę ! Ar dė! to, kari vokiečiai ir austrai 
buvo bejėgiui! Tuip! Taip reikėjo many 
ta. Reiškia.: sutarties laužymas yra gali 
mas tada, kaila antrasis yra bejėgis. Tai 
labai gerai jiastebėjo kuoinintuugas!

5. NUO BOKODINO LIGI oZlNG 
KAI- tBKO

Komhitema* vargais negalais įsitvi
rtino pietų Kinijoje. Dr. Kun Yat Seno 

Bet taip pat ir dj<Uiosįos valbtybės priešai stovėjo prieš Kantono vartus, ir

išrauti iš žmonių širdžių ne- _ Pernai metais iš visų va- 
pridarant tuo žmonijai did- ldiškų įmonių Lietuva turėjo 
žiausių nuostolių. 45,965,100 litų pajamų. Paštas

(Daugiau bus) Įdavė 6,487)300 lt., telegrafas

_______ _____ ____ — lIGIJiOO lt., telefonas — G,-
— Kia giedos r.o sto direkcl- Į 699,900 lt., geležinkeliai — 29,- 

jos pirmininku, vietoj atšauk-! 510,800 lt., kitos įmones 2,- 
to ligšiolinio inž. R. \'įsockio, | dOo/MH) litų. Palyginus su 1932 
paskirtas buvęs ministeris inž. metais iš valdiškų įmonių pa

jaluos sumažėjo 4,858,700 litų.

jo jailies galvoje jau suliesi mintys bėgli Iraisią pri"sj»audą ir naujai ntsiradusū 

į Japoniją.
Tai buvo ženklas, kini reikia greit ir 

atsargiai veikti.
Komunistų partija musių dar nebuvo 

laimėjusi. Komunistų profiaganda turėjo 
nusikratyti pilietiniais elementais, kurie 
sudarė jaivienius dr. Sun Yat S<*no šali
ninkus, su kuriais iš jirudžių buvo bert 
riradarbiautu.

Todėl ir buvo galima tik jiuhiipsuiui 
eiti prie krašto subolševikinimo. Pirmiau
sia turėjo būti sukeltas tautiniu pagrindu 
svetimšaliams priešingas nusistatymas ir 
privesta prie boikotinių judėjimų; boiko
tas turėjo smarkiai paliesti svetimų val
stybių, ypač Anglijos, prekybos sritis ir 
sukelti ūkio krizių ir nedarbą. Tautiniai 
boikotinini sąjūdžiai vėliau turėjo būti 
praplėsti jio visą Aziją. Tada tucėjo būti 
laimėtos masės, kad sukurtų ant jų jieeių 
Kinijoje koimutistinę valstybę.

Netikra pudėtis Kantone buvo reika
linga greitos pro pagauti i nės akcijos. To
dėl Borotlinas pasirįžo mesti minioms kaip 
šūkį didžiausius kinų tuutos sunkumus —

vietos kariuomenių vadų iiiiĮierijalizmo iš
naudojimą.

Atvyko bolševikai, proĮiagaiidos ir 
organizacijos žinovai ir piudėjo kelti ma
sių susipratimą bolševikų metodais, ku
rie šiame krašte buvo dar visai nežinomi. 
Buvo įsteigtos propagandos mokyklos ir 
prasidėjo bolševikų akcija — demonstra
cijomis, susirinkimais, mitingais, prokla 
manijomis, užrašais ant gyvenamų namų 
šventyklų ir mokyklų. Miniai buvo mesti 
tik du šūkiai — šūkiai, kurie jailiete gi

liausius širdies troškimus ir lyg koks Die
vo pažadas skambėjo prispaustų žmonių 
ausyse: “Šalin inililariznius!’’ ir “Šalin 
iniperi |alizinu>! ” Tai pataikė į opiausia 
vietą, laimėjo minios simpatijos ir tuo 
pateisino save ir laikinai pridengė savo 
tikrąjį veidą.

Tada buvo eita prie jNtrlijos organi 
zacijos — prie kuomiiitango. I’iiniiaii-ia 
reikėjo sustatyti jmrtijos prrrgramą

(Daugiau bus)
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UiilivlU, tūlo reikalingiems dalykams.

Taipgi labdarių draugija no 
Worcest©r, Mass. — Tėvu rj jVOS(į nauja pašalpos sky- 

Marijonu Rėmėjų 12 skyrius},.^ ir kviečia visus užintere- 

buvo surengęs bai. 2, “Whist

KAIP MAN PATINKA
Rašo Andrius šnipas

Gyvenimus ln* dainos, poezi- j įkai ty 'vakarėli su gražia pro 

jos mum inioti nuobo-! krHn,H i>' užkandžiais, kuriuos

dus. Kuomet užbaigiame ka.s-: suaukojo Kolegijos geradariai! į(-.s paklausyti vyrai ir mote- 
dieninius savo darbus, kuo- žmonės, apie poia šimtų as- vaikinai ir merginos.

Imt u

met mūsų gyv. įtinu*, rods, vi-."‘enų. Programa buvo maloni:i 
skas aptemsta, tuomet daina, pirmiausia kortom lošimas irj 
poezija, lvg rožių kvepėjimas, I<,ovani.1 laimėjimas; antra

užkandžiai; trečia - Kolegi-1 rražiai rengtasi prie paminė

jęs Rėmėjų rvtų valstijų aps- -i’,n0 Motinų Dienos. Tą die- 
krivio pirm. gerb. kun. V. Pili-i na užprasė Sv. Mišias ir visom 
doko kalba, kurioje pareiškė Į nnr^s pilims šv. Komuniją, 
dėkingumą susirinkusiems už { ^a'P vakaro rengia Motinų 
parėmimą taip kilnaus darbo, | PT^mbimui bankietą, jMalro- 

! tai yra pagelbėjimo Kolegijai

Moterų Sąjungos 5 kuopa

__ | Kaip kasmet, taip ir šiemet

pakutena musų jausmus, at
gaivina širdis.

Stengsiuos šiam skyriui pa 
rinkt trumpų eilėraščių žy
miausių Lietuvos poetų pasi
skaitymui, deklamavimui. Jei
kas iš skaity-toių žino koki i .. . ....... ...

. x Išmis sunkiais laikais; ketvir-
gražų eilcrastį, maloniai pra ta — Marianapolio Kolegijos

studentai gyvai sudainuoja kd- va^iavnn0’ kuris įvyks birže- 
letą dainelių, vadovaujant BroP’° ^a,ron"10 parke jau

... . v . liui Jonui Baniui, M. T. apskiicio valdybai pranešta ir
rikos dienraščiai rašys apie )<un A Morkf,naR? M T c ,i kuopa dės pastaugi], kad i.š-

savo kalboje papasakojo apie važiavimas pasisektų.
Lapūgietė

šau man atsiųsti.

Ateinančią žiemą visi Ame 
kos dienraščiai rašys api< 

vieną lietuvį, kuris bus pamy-j

nio paiko svetainėje. Taip gi 
jau pasirūpino vietą dėl Mass. 
Maine ir N. TT., apskričio iš

lėtas visos šalies gyventojų. T . .
, «- Lietuvą.

lai Juozas Stankus (Stan-j
?ook), .T. A. V. armijos trenk į Vėl pasirodo Marianapolio 
motės akademijos futbolo ko-i •‘’Ludentai; šį kartą sugieda 
mandos kapitonas. Jis bus vie|^eb’ką giesmę ir keletą dai
nas pavyzdingiausių čiagimių liūlių. Marianapolio studentai 

lietuvių (“jaunojo kraujo”), j .iau kelis kartus palinksmino 
kuris nevien skelbs lietuvių va voreesterieeius savo hamionin- 
rdą, bet ir teiks garbės lietu- P«‘ išlavintais balsais, už ką 
viams ir čia, Amerikoje, ir , voreesteriečiai jiems yra dė- 
Lietuvoje. Prasidėjus futbolo Į kingi.

sezonui jis bus kiekvieno 
no ir jauno, minimas.

Mes, lietuviai, galimi* did
žiuotis kapitonu Juozu tuo, 
kad jis mylį savo tėveliu kai- j 
bą, tą senovės sanskritų dia-' 
lektą. Savo laiške Andriui ftni

se-i Prie užkandžių sutaisymo 
Ipasidarbavo: M. Vaitekūnienė, 
P. Račinskienė, M. Dilionienė, 
F. Kundrotienė, M.. .Turgelio- 
nienė, N. Parnlienė, A. Gadi- 
liauskienė, P. Alavožienė, O. 
Landž.iuvienė, AT. Sčiukienė.

. ‘ , ... v ,, - .. Prie salės sutvarkymo prisipili tarp kitko rašo: “skaitau ... • .
i • i n j n dėjo J. Gudzevieius, Mazukna, „ ,rtOI ’’ , /.

etuvių kalba dėl Kaunas, 1934, 332 pusi. Kai-
, , . w , Parulis, J. Landžius. j „ .

ir rašau lie 
praktikos, kad ‘nepamirščiau 
tos savo tėvu kalbos”

Juozas Staneook yra 21 me
tų amžiaus. Baigęs Tligh 
School 1929 m. Pasimokinęs 
vienus metus Notre Daine uni
versitete, įstojo į VVest Point 
akademiją. Čia pasižymėjo ne 
a ien moksle, bet ir sporte. Mė
gsta skaityti klasikų knygas.

Vakarėlio nuotaika buvo la
bai maloni.

na 3 litai.

Dr. Konstantinas Hali. Ver
tė Mykolas Genys. DIDŽIŲJŲ 

VYRŲ JAUNYSTĖ, ftv. Kazl-Blaivininkų 25 kuopos lai
kytame susirinkime 13 diena i miero Draugijos leidinys. Kau 
šio mėnesio, valdyba pranešė,' nas, 1934, 263 pusi. Kaina li- 
jog rengia muzikalį vakarėli, tais 2.00.
pagerbimui amžinos atminties > E Moisiejevag Ka]bos žifl. 
vyskupo Valančiaus. Vakarė-, f-jo j TallIiantas REGIMO

1,0 surengimu daug dąrbuo SIOS VAIZDUOTĖS UGDY

Didžiausias jo pasiryžimas y-| jasi gerb. kun. Jonas .T. Baka-Į j^q (pjESIMO) TEORIJA I

ra — ateinančiame sezone su-j nas ir valdvba Vakarėlis i- i i- n -i - ■ •, ,T . . vtimv.iu. vnnnirur. , (|a||S. Rruksninis piešimas.
p.ickti Notre Dame universi-1 Vvks bai 29 d 1 i> ■ - . • . • ,»
Į t I • i Pradžios, vidurinėms ir auks-

Labdaringa draugija Į tesnėms mokykloms, ftv. Kazi- 
( Visos draugijos kurios nori Į miero Draugijos leidinys. Kau

PAVYZDINGAS RINKINYS | lb piknikui vietą Maironio t nas, 1934, 139 pusi. Kaina li- 
NOVELIŲ JAUNIMUI slnarkiaį Sllbm,,o r(, j tų 2 50

ngti parko atidarymo pikni 
ką, kuris bus gegužės 20 ar 27 
dieną. Visas pelnas skiriamas

Mykolas T. Jodka, Mariana
polio kolegijos studentas, 20 
metų amžiaus, patiekia seka-1 ,aMarinffai a;.jaį Tuomi lna.
mą, labai pavyzdingą, jauni I _______________________
mui novelių sąrašą. Tai jo de- turėtų paskelbti jaumioliams, 
šimtis mėgiamiausių knygų: savo nariams.

1. Fabiola —Cardinal Wi.sc-j jaunimui, paskendo
1 šiam džiazo atmosferoj!*, šis 

rinkinys bus kaip žvaigždė ro
man.

2. My New Gurate — Canon 
Sheelian.

3. Žemės Dulkė — Ttadzevi- 
čaitės.

4. Quo Vadis — TT. Sienkie- 
viez.

5. The Masterful Monk — 
Chven Dudley.

6. The Princess of Gan-Sai 
— Andre w Klarmann.

7. Saul of Tarsus — Eliza 
bet h Miller.

8. Via Crueis — F. M. Craw- 
ford.

9. The Monk’s Pardon —• 
Raoul de Navery.

10. Slippy Medei* — C. Oe- 
mler.

ftis sąrašas dešimties knygų 
yra pavyzdingiausias Ameri- I 
kos lietuvių jaunimui. Jauni- j 
mo laikr. “Vytis” tą sąrašui

Pierre Benoit. Vertė A. Ru 
revičius. AURORA. Lianten- 
burg - Detinohlo Hercogienė. 
Netolimos praeities romanas.’ 
“Sakalo” Bendrovės leidinys. 
Kaunas, 1931, 260 pusi. Kaina! 
3 litai.

F. Kemėšis. KELIO BEIES 

KANT. Kapitalistinės santva- į 
rkos krizė. Kauna. 1932. 46? 
pusk Kaina 1 litus.

IN OUR OFFICE r~

OR

Tb ClCan

danti kelią gerą', sveiką nove 
liu skaitvma.

j

suolus žmones lankyti mėnesi
nius susirinkimus. Tai bus pi- 

1 mintinė draugija, kurioje ga

HRAUDAR . A ' ' ’

Jonas Aleksa. LIETUVIS- i 
KŲ GYVENIMO KELIŲ BE 

IEŠKANT, Lietuvių tautos li
kimo klausimu. II nis tomą?. 
Autoriaus leidinys. Kaunas. 
1933. 421) pusi. Kuiną 8 litai.

Hubertas - Kraft Graf Stra 

chwitz. Vertė P. Jankevičius. 
Redagavo V. L. DIDŽIŪNAS, 

ftv. Kazimiero Draugijos lei

dinys. Kaunas, 1934. 112 pusi.

Katalikams netinka ir to- Į 

kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovą prieš tikėjimą, 
bet ir negina tikėjimo, nei 1 
nesirūpina katalikų reikalais.

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimoc 
tyrumą.

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu: 
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKtBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyveninio trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš. Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, ftv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš ftv. Dvasią. Bažnyčios esmė. ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharisti.pL Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po' mirties. • Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Poslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Ola nuplčSk

Gerb. ‘'Draugo" administracijai:
Siunčiu t............... už kuriuos atsilakite man Vyskupo Būčlo knygas

"KATALIKŲ TIKYBA". I
I tomą — TIKU’. Kaina *1.00; apdaryta ,1.35
II tomą — JOZIIS KRISTUS. Kaina vlAd; apdaryta ,1.90
III tomą — SV. DVASIA. Kaina ,1.00; apdaryta ,1.35.

arba:
Siunčiu ,2.80. kad atsiųntumčt.? be aptaisu.
Siunčiu ,3.65. knd ai siusi urn-M* audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Būčlo knygas "KATAblKV TIKYBA".
Vardas, Pavardė .........................................................................................

Adresas ......................................................................................Street

KNYGOS ATSIŲSTOS 
PAMINĖTI

Vardas. Pavardė

Street

Dr. P. Kuraitis, V. T), uni
versiteto profesorius. ONTO

LOGIJA II tomas. Pirmieji 
dėsniai ir kategorijos. Vytau
to Didžiojo Universiteto teolo-! 

gijos - filosofijos fakulteto lei- i 
d i nys. Kaunas, 1933, 165 pusi.

J. H. Ingraham. Vertė, My
kolas Genys. KUNIGAIKŠTIS 

IS DOVYDO NAMŲ. Apysa
ka iš Kristaus laikų. ftv. Ka
zimiero Draugijos leidinys

Kį TIK ATĖJO IŠ UETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju;

Mavystapas Jurgis Matiilen
Surašė virs 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministerini, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 

Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Cla nuplėAk:

••DRAUGAS", 23S4 SO. OAKI.EY AVE., Chieago. I'.l.
Slunčln #I.IK1 už kurtuos atsiųskite man knygą. "ARKIVYSKUPAS

JURGIS MATULEVIČIUS."

Vardas, Pavardė ................................................................................

Mano adresas .................................................................................................

hicack) Ii

BO5S . DSS 
POSITJON AM

MIN&

k

į

'• V

H0IM SOON 
CAM yocj 
STATtT IN

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI
Parsitrauk Tris Knygas 

Vedančias Tobulybės Keliu

Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS. M. I C.

I knvga:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 

aptaisais $1.25.
I

II knvga:
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap

taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 

Cla nuplčSk

Gerb. ‘ Draugo" A<iininlslraelj«i:

Siunčiu Jums $.................. už kurl'uos atslųskile knvgas:
K RISTAI S PATARIMV KRl.IAIS. audeklo aptaisais, ,1.25 
SIE1AIS TAKAI TOBI’l.VRftV. audeklo aptaisais, ,1.25 
DORYBĖS, audeklo aptaisalu ,1.25.

Arba: Siunčiu ,3.00 už kuriuos prisiųsklie \isas tris KI'M. K. MA- 
TPJ.AICIO knygas,' audeklo aptaisais.

Mano adresas

Ar Važiuoji į Lietuvi) ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Atnerikos linijas laivu “FRE
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 O., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

"’i

t

JE5 4S SOON 
AS AH CAN OT 
MAH OLE JNOMAN 
ON 4Ofc»,

BOSS l» •'//k

\U»o n < č

/

Eucharisti.pL


Penktadienis, baland. 27, 1934

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
K AUKŠTAS SVEČIAS kare. Mnz. J. Cižau>kui už 

1 gražy duinuumą, taipgi p- ' 
Į lems S. Bukšaitei it A. Juod i 

I.. mi.-ijų įeikalais, sinuĮiUį(vį Visiems
,u v o atwkęs J. E

Dainininkė M. Čižauskiene

Čižauskiene apvažinėjo vieti-1 
ties mergaičių namų ruošos i 
mokyklas. Mot. S-gos 26 kuo
pų tuo laiku pasižymėjo, nes ' 
atstovi* iš'Clevelumlo išsivežė 
p. Čižauskiėnės asmenine tlo-J 

vatui (jos piešinys) laimėjo at- ! 
stovei $12.1 M).

Bal. I'J 
Detroitan
vyskupus T. Būčys, M. 1. C. 
Apsistojo pas kun. .1. Čižai.s- 
ką, kur išbuvo G dienas. Pen
ktadieni lenku seminarijos, O 
rckard Lake, Mieli., rektorius, 
kun. A. Klovo, pakvietė J. E. 
pietums. Popiet sakė kalbą 
studentams ir klierikams. ,io 
ilga kalba nustebino ir suža- u- 

vėjo visus. Po kalinis gerb. j 
svečias turėjo ilgą pasikalbė
jimą su seminarijos fakultetu, 
lektoriaus namuose. Mokyto- . 
jaį pareiškė, kad J. E. yra 
didel is žinovas daug kalbu, gi j 
Įlįs istorikas, pilnai žinantis' 
pasaulio santykius, tikras iii , 
toligentas ir neapsakomai ma
lonaus būdo asmuo. Su J. E. • 
dalvvavo kun. .1. Čižauskas ir1

l

lošėjams 
(kiek teko girdėti, veikalas 
\ įsiems {attiko) ir visiems at- 
silankusiems už |>aratnn ir I 
aukas. i

\ isy aukotoju vantai bus- 
patalpinti sekam iam “Drau- i 
go” penktadienio numeryje.

Dar kartą tariame visiems
I

Renginio Komisija ir 
Rėmėju Draugija 

———Į
15 METŲ SUKAKTIES |

BANKIETAS

c i

Rengia Moterą Sąjungos 7,1 
kp., balandžio 29 d., Šv. Jur-j 

gio parapijos svetainėje. Pra :
džia 6:30 vai. vakare. Bus gra I

. . I
ži programa. Wlū>ų daininin-

kun. V. Musev.eius, kulis nu ĮkaHS l*“1“"’"”* gražią .lamą., 
vežė savo automobiliu. JmĮiogi bus Kalbi.. Vis. kuo-

Sekmadieni per sumą J. E. i ",a,ul ‘HsiHtnkyt. •' I“""',
Į liejimą. Ruošiama gardi vaka-;pasakė ilgą, gražy pamokslą.

.Vakare, per seserų vajaus pro ; 
gramą, gražiai kalbėjo 
Sv. Pranciškaus kongregaciją. 
Pirmadieni S vai. ryte dioce- 
zijos seminarijoje .1. E. laikė 
Rytų Apeigomis Mišias, kurių 
klausėsi apie 7,00 studentų. A- 
fcistavo su savo tarnais ukrai
niečiu klebonas kun. Senibra- n< 

tovič. G vai. vakare J. E. Še

rienė*. o po vakarienės I uis
okiai prie geros orkestros.apie i

l šeimininkė* jau bemaž menuo 
prie to rengiasi.

•Jau 4 melai kai Detroite sc-j 
kalingai darbuojasi lietuvių!

PAVASARI NIS

“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUŽĖS-MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE

115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.
|bei kitataučių kataliku tarjni. Čižauskiene nors gimusi
Itin atvykus rado pakrikusi *' augusi Amerikoj, bet nepa- 
i Mot. S-gos jaumunečių skyrių; plastai gražiai vartoja lietu- 
jos pasidarbavimu t ruiupu lai ; V1'J kalbą už ką yra gavus ko 
lėlį k \ VI 11 S I C< > 1' • IIIZI’IltM's ir! H IĮ >1 <?I I lCH t U II C t 1111(1 ii U 1\ S (ll ii S* r p
ku skviius penu11 | 1 / ; I uri paradus nonas savo

Išiundien gražiai bujoja. Turi į iuviių. kaip komp. J. N5iujalis. ll.o)npozi(.i jas (lian(1|vs (|ainns)
, savo chorą, rengia vakarus įr «dv. Gabrys ir u. a. Dr. Basųjų vįsų n|-ipianii| „Bar. 

daug joms laiko pašvenčia. Vieį navieius. ' borytė”. Taipgi turi parašius
tinis 7>4 kuopos suaugusių cho- i Mai i joną yra indi rėmėjai 

, ras, jos vedamas, irgi .jau ke- liet. kataliku spaudos. Pp. Či-į 
i li< kartus gražiai pasirodė. Ji žauskai prenumeruoja net st 
'taipgi daug darbuojasi labda ptynis lietuviškus laikraščiu.-

Priklausė prie Clevelando o- 
I eros Co. įf dažnai dainavo 
dideliuose teatruose vidurmie- 
st v.

(Tęsinys 5 pusi )
1

(rvbės srityje. Priklauso prie j M. Čižauskiene muzikos mo 
i Įvairių svetimtaučių inolerų ■ kįnOsį kelis metu 
draugijų bei organizacijų, iš rijoj Boston, Mass., {taškui

kouservato*. I°",ka8', ličio.

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir nu "suirus,uis" narvais — jaučia
tės silpnus ir pavargęs - lik pusiau 
žmogus. J.igu taip. Atai yra geras 

suteikiantis geresnes dlv-

I

kur gauna drabužių bei ava
lynės išdalinimui lietuvių su
vargusioms šeimynoms.

Vietiniui laikraščiai rašo a- 
pie p. Čižauskiėnės atsižvniė-i 
,iimą bapkietuose, klubuose ir 
šiaip žymesnėse v ietose bei ba ; 
žuvėjose.

---------------------------------------------------------------- !

LIET U VIA J DAKTARAI:

Nuga-pusketvirtų metu Peabody ko- '
nservaton.joj Baltimore, Md.

. tyra užvardinimas TONIKO, kur| Gy-
YeliailS kelis metus pus garsų- ! dytojas Specialistas iftrado, ir kuris 

dabar parduodamas visose vaistlny- 
jl (buvusį Metropolitan ope- i 'jose NUGA-TONE yra konibinaci- 

p ,, i Ja tam tikrų tonikų alterativų, ku
rt,S dainininką) prol. c. -I. rios stimuliuoja, atgaivina visus or-
.-ii- /u i i /u : .... ganus, duoda naujų gyveninių ir e-SadllCr. t |C\ elaml, t/lllo per nergįją. Jūs valgysite geriau.—mle- 

. . , , i-- i gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
oll ll pilSę įlietų SlUtiljaVO Gili- |r UiOĮCrų tapo pagelbėta. Trisdešim

ties dienų treatmentas už Vienų I,o- 
••ią. lerį — gaukite tikrąjį—garantuotas.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

minarijoje valgė vakarienę. S 
vai. įspūdingai kalbėjo (angli
škai) pripildytame studentų k*, 
šiaip žmonių auditoriume; ai
škino ir rodė paveikslus seno
viškos rusų bažnyčių architek
tūros. Tų vakarą muz. J. (' i-

Tel. LAFayetlr 3057

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DBNTISTAB 

1444 SO. 49th CT^ CICERO, HJ. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 18—» Tai. 

3147 80. HALHTKD ST., CHIOAGC 
PaaedL, Barad. Ir Bubat I—• ral

Dienoms Tel. LAFayette S731 
Naktimis Tel. CAMal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Offioe: 2643 W. 47th Street 
VaL: t lkl i popiet. 7 Iki 9 rak. 

NedėUoje pagal sutarti

TeL GROvehUI 15B5

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

Vai.: #-11 ryto 2-4 Ir 7-# vak. 
Bered< inJs po pietų Ir Nadėidienlal 

tik aualtarua
3433 W. MARųLKTrK ROAD

Mol. S-gos Centro Pirm. da- Riete, surengtąjį George \\ a- 
shington viešbuty. M. čižaus- 
kienė turi {nešimo dovaną ir 
Baltimorėje dailės kursuose 
mokino piešti. <Ket šiandien

I yvaus 54 kp. 15 metų gyvavi 
mo sukakties bankieto prog 
ramoj, sekmadienį, bal. 29 d.,

Moterą Sąjungos 7,4 kuojjai
.. . ", ‘ .. . ,, • . mo sukakties bankieto prog-

jau išrinko Motinu Dienai 1 °
ĮKiminėti komisiją: Kumblie* i

e. , • 'S vai. vakare, Šv. Jurgio pašau i ui lene ir \ alatkevieie-1 ; .
rap. svetainėj, Detroit, Mieli. 

M. Čižauskiene dabartiniu

(Prie Archer-Are. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S lkl 8 vai. vakaro 

Bered o m ts Ir nedėllomla pagal 
sutarti

pas kai kuriuos lietuvius rau
dasi jos gražių rankų darbų. 

Cleveland, Dilio, suorganiza

nę. 'Tikimės, kad jos surengs 
gražų paminėjimą. Linkime 
joms gerų sėkmių.

Pinnunnkė' Pasta ruošiu.- tris metus jį ei-' rių išvirš KM) narių; jomis te 

j na Mot. S-gos Centro Pirm. ko daug kartų pasirodyti sve

laiku yra mūsų labai įžymi
veikėja ir artistė - dainininkė.' vus Mot. S-gos juuuameč.ių sky

GRAŽIAI GIEDOJO

Balandžio 15 <1.. S vai. vak

jttireigas; Via S-gos Garlk-s timtaučių tarpe; vedė suaugu
sių sųjungieč-ių chorą iš viiš 
4G narių. Taip pat buvo įstei
gus dainavimo mokyklą, ku-( 
rią lankė skaitlingus būrys mo

Narys, gabi jauiiamečių orga
nizatorė. Nedaug vra ko!oni-

DR. A. P. GURSKIS
J) E N T I S T A S 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
i VaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

~ Office Tel. Wentworth C330
Res. T. I. Hyde l’ark 3395

ŽBUskas artistiškai įsigiedojo Į Šv. Jurgio ,«i-ap. salėj.* A. Pe ir <lklcMlių Amerikos lie 

giesme. (Stalnit Mater, A pdžiui ra-lant r,-Ilginio turinio j liV1„ >uvažįav„lių, kur „

te Maria, Sužadink Širdį). I’i-, paveikslu.. -- “Liurdo Stebu-: Ų konccrtaVus. P>e lo ji <lai ' kinių. Clevelande taipgi turė
T**® skambino kun. J. < ižau— kiai . kada huto rodoma gio- nuVo įvairiose radijo progra jo garbės prieš atidarant “X 

mose.kas. Vakaro vt-dėju buvo kun. lito ir Pančio šv. statulos, mui 
V. JMasevičiu.--. At.-isveikinan! zika- J. Čižau-ka.- solo giedu-!

DR. SUSANA A. SLAKIS
moterį; ir vaikų ligų ' 

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
C. C. W. National Convention’i Valandos: 1 iki 4 po pietų. 7 iki 8 vak.

Jau 33 metai, kai M. Čižau (Amerikos Kat. Moterų Sei-
rtėdcntaj J. E. atminčiai įtei ,jo S\eika Marija , o kada įkienį sėkmingai darbuojasi mas) giedoti Cherubini “Avė 
kė gražių dovaną. Antradienį ■ buvo rodoma procesijos, va- iįetuvių tarpe. Iš priežasties Maria”. Atstovių buvo apie 
/. E. išvy ko kalbėti į semina-1 d.ovau,jant muzikui čižauskui jos nepaprastai gražaus lialso tūkstantis, 

ir šiaip gabumų, vos 11 metu Lietuvos moterų atstovės p.
. ... 4 r -z- i , - -orėdama buvo priimta prie Pikčilingienės misijai Ameri-(
1 SU4| patarnavo muz. J. č-; ro.lo.noj. proc-Mja .„„larė g|..sv. Kryžiau, ii,-t. parap. augn-lkoj p. čižauskieaė fkvelan.lv 

au.- {spūdžio. ,s!|į cj,oro (Mt. Carrnel, Pa.) ir dau
i iki ištekėsiant už muz. J. Či

Niagara Pails, N. Y. Į vyrų choras galingai giedojo 
Automobili tini {>o miestų ir “Garbė- ii- šlovė”. Giesmės ir (,

Išskyrus Seredoms

DR. VAITUSH, OPT.

TeL LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 8—4 Ir 7—> vaL vakara

Rea. 2136 W. 24th St.
teL CAMal 0403

OfHee TeL REPuhllc 7«M 
Rea. Tel. GROveliiU 0«)7

BBI7 S. WASHTKNAW AVB.

DR, J. J. SIMONAITIS

VAKARAS PAVYKO

ig {tąsi,kirbai o. Su jauna 
nietėnii.s buvo surengus tok;

RFIfTIIIK ęiflflAMYMAę 0‘Jll n..) buvo viena programą, kad net pati atsto-rn.mnnno oumnnimRo veiklia,i«m i,,<-re-iičin <<>; L- « i- i. v •: \iikiiau. iii mergaičių loj j>a stebėjosi. Per biznierius su
' .Bal. 22 d., šv. Pranciškaus _______ ., ,
v- , . .. . .. raP’J0!- atstove aukas rinko. Vadova-Vienuolyno liemejų dr-ja su-, Arėjo \ itkausko Lipęs spunj pu fiž iu-kiene „o.m , l •••• , •

, . . I 1 ,lla vizauskiim {,oj,u x,, komisijai, kuri atlanko ( le
renge gražų vakarų sesučių doj ajsisaukima< dėl Amerikos .- n.ė*d-,r,i-i li< iny,.D i it . __ .. iiaiizaio mėgiamą ik iu\ m, volnndo mr»*sto majoru.
Bandai. lietuvių rašytojų antologijos,

Atvaidinla juokinga k ome-1 remtinas. Vertėtų net medžią- 
dija ”Nelaiminiras Buickas’’.! girnai tą sumanymų |wreniti.

Visi lošėjai savo užduotį at-1 Amerikos lietuvių tarpe k„n”r«-so “ Dailės jct

liko puikiai. Veikalas publikų į daug yra tokių, kurie plunks- (|r \į |{ačkus nu-.,
begulo prijuokino. ! r-a kovojo uz >,minios laisvę f sk.nos’Mukal,ill(, M|VO j

ir Lict.no- nepriklausomybę. L.KlJr 1|a|tuŽ4- >a„,an<,ta*« ir , !
Tat sumanymų išleisti Ameri |(cik- dainininkei,
kos lietuvių nišytojų nutolo . i5a||iinwrVf \,(| . 19|9 „u bj 
gijų reiklų vi>ie«,is paremti ir ,.(> ati,|ari,.s pirmą Amerikoj 

l«4«-li juimaiii rašytojui, kn- • įj« (,nai,.j,| dainavimo mokyk-I 
ris. atvykęs Lietuvos ima-į,^ kliri./iaak(. -25 moki į 
-i tokio daria.

Vakare taipgi nuilom-jo da
lyvauti garbi liga.- svečia- J. 
E. vysknpu.- Būč>-. Jo kullm 
buvo visiems labai įdomi.

Muzikalę dalį išpilti-- muz. 
J. Čižauskas, p lės S. Lukšai
tė ir A. Juodsnukaitė.

Vakaras davė gražau: P
no, nes žmonių < Inu:

Juozas ir Julija Mediniu 
Detroit. Mieli.

Office l’hone
PROspect 1028

Res. and Office
2330 So. l/eavltt St. 

CANAL 0706

GYDYTOJA8 Ir CHIRUGAS
2428 W. MARQUBTTE ROAD 

VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 1-18
Nedalioj aualtarua

Nuoširdi padėka
Tariame nuoširdų ačiū vi “DRAUGAS”

sietus, kurie prisidėjo prie re. -------
ngto vakaro sesučių naudai, i Katalikiškas!
> |kič J. E. \y.-kiipiii Bučini; Lietuviška^!
už įdomių kalbų. Taipgi tr‘*rli.

• < -Ik!el»oniii kun. J. č'ižauskiii,( 
kims iš anksto kvietė, raginot 
vitsus daly i auti minėtame va-l

l’atriot iškas! 
Teisingos!

Naudingas! 
l’a mokinau t in!

mėgiamą
dainą “Kur bakūžė sumano-i j„ įgauta aukų. ( leve
tr. . J hi i n įlojau t tą pačių dai-1 lando miesto majoro {Atvestam i

nuo

nų \V(,rcest<-r, Mass., p-r Mo - , *• offįr-ial

Tės. Be to, gy lemiama Balti-Į 
oiorėj turėjo ,,rogo- net kelis, j 
kartus važiuoti j Amerikos so- 
f-tinę \\ asiiingtonų ir dainuo-, 
ti Lietuvos atstovyltėj. bei 
kitataučių ,«n rengimuose. Jį J 
buvo viena delegačių iš Bai- Į 
liinorc važiuoti {tas J. A. Val
stybių preznlentą \\ il-tmą. i 
Lietuvos nepriklausomi 1h-s rei į 

kalaite Tuo pačiu laiku daina
vo iškilmingam atstdvų bau

car” atstovė su p.

I v A I I O |

DR1. J. J. KOWARSKAS
1-ftYSICIAN and KURGEOK

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS

TeL CAMal 3183

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampaa Laavltt it.) 

Valandos: Nuo 3 Iki 11 ryta

Nuo l Iki I vakara 

BeredoJ pagal sutarti
LIETUVIS

Optometrk-aily Aklų Specialistu .
R^Tengvins akių {tempimų, kuris 

ėst: priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karStj. a, įtaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gta. teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose rgzamlnavimas daromas gu 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama )

! mokyklos valkus. Kreivos akyg ati- I 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. j 

' Nedėlioj nuo 10 iki 12 Akinfų kai- 
į nos per pusę pigiaus, kaip buvo pir- i 

minus. Dauselv atsitikimi) akys atl- Į 
Isismve be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOUTH ASHI.AMD AVĖ. 
Pitone ItSMHevard 75H1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 Ir nuo < lkl 8 rak. 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso 8CM. BOUIevard 7A3»

Namų Tel. PROspect 1830

DAKTABAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISA3

4729 So. Ashland Avė.
> luboa

CHICAOO. ILK

OFISO VAItaNOO8:
Nno 14 iki 12 v«l. ryta, nuo 2 tkl 4 
vai po pietų Ir nuo 7 iki 8.24 vai 
vakaro Nedėllomla nuo 1# Ikf 12 
valandai

Oflao Tol. VICtory
Tol. mtKzol •!»»

Tel. BOUIevard 1»M

DR. c; Z. VEZEL’IS
DBNTISTAB

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Btraet 

Vai.: nuo • )kt 8 vakara
Berado] pagal sutarti

CAMal «1U

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAe Jv CHIRURGAS 

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—t Ir 7—I rak. 

Šaradomis Ir Nedėliomls pagal autajf 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ava.

Telefonas RKPukUo 7843

Telefonas MIDway 2880

DR. A. A. ROIH
Ruaaa Gydytojas Ir Ctalrurgaa 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas Slst Street 

Valandos: 2—4 poplst. 7—• vai rak 
Nedėliomls Ir kran tad len lala 14-.-1I

Tel. CAMal 0357
KM. FKOapect

-DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

SOUTH HALSTED 8TR3K2

On.«o: Tel. CALumei 4083 
Ros.: Tel. HEMlock «2M

DR. A. G. RAKADSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAM

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4.ir 4-1 vai. rak. 

Uesldencijoe Ofisas: MM W. Mtk BA
Valandos: 13—lt ryto 

•svertomis tr Medėnomla pkgal evtarK

M41
Office Pkone

BR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS ir CHIRCROA8

7850 So. Halsted Street
ROOM 11«

.valu »-4 ir 7-3 vaL vakara

aeou no. Anodam «v» 
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet

• Ikf 8:88 vakara

DR. MAURICE KAHN DR. J. RUSSELL
OYOYTOJAB Ir CHIRURGAS

<631 SO ASHLAND AVI
Tel. VAR<ls 0W4 

Rer-: Tel. PLAia 82O« 
VALANDOS;

Nuo 13-18 v. ryto; 1-8 Ir 7-3 v. «
Biadėidieoiaif auo !• IIU H dlana

Lietuvis Chirurgns ir Gyilvtoj.ia
2515 KĘST 69th ST.

Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

V a I a n d o s :
2-4 gopiel; nuo 6-8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ilt CHIItURGAH 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. YIRglnta (HIIIB

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p m. 
Nedėliomls pagal sutarti

Tel. Orieo nol'levard 5811—14 
Ret. VlCtnry 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso esi : nuo 1-8: mm <

756 W. 35th SW«t

fkvelan.lv


.r
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AlA
ANTANAS SAMOsKA

All'rc I >.t*.t ii.Iž.i . > 21 d. 1931 Iii.
1.3u \;il rito. sulaukęs 35 mo
tų um.iaus K l.., IA TuurugAg 
apskričiu, kvvduinus parapijos, 
kadugiui, kaimo. Amerikoje iš- 
gyvino .1 melus.

Paliko illiiuliaiue nuliūdime 
s«sei| Viktorijų Martinkie-nę Ir 
kvogerj Juozapų, brolį Jonų ir 
gimines, u l.ietuvoj brolį Kas
parų. s, sįeris Barborų Kasparu 
vlėnnę ir eilių ir gintinos.

Kūnas pašarvotas 1533 So.
4 vili i l l.al<iotuves įvyks šui- 
tudiehį. lalandzlo 28 d., iš na
mų s vai. ryto bus atlydėtas į 
sv. Antane parap. bažnyčių, Ci
cero. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
KazZniero kapines.

N ueSirdžtai kviečiame v isus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus.mas atsilankyti šermeny
se.

Nuliūdę: Sesuo, Brolis, švo- 
geris ir Giminės.

laiidotuvėms patarnauja gra- 
burius A Petkus. Telefonas 
Ovai o 2109.

kurą gegužės G d. J rengimo: Antunas l’eldžius, chicagie- 
komisiją išrinktos: M. VaiZ-ū-Įtis darbuotojas, Detroite rodė 

nuitė, H. Karnagaitė, M. Ši r- judamuosius paveikslus “Liu- 
Kasevičiūtė. A. Kai- nlo Stebuklai” visose trijose 
Kasevičilite, E. K i- parapijose ir pas svetimtau

čius. Paveikslai visiems pati
ko. Rodytojas A. Beldžias ga-

APSAUGOKIT VAIKUČIUS! nti kostuuienums naudą šio 
NUO KAULŲ SUMINES- Į stebėtino išradimo, ir dabar

TEJIMO

DETROITO
ŽINIOS

\ aite, M. 
kiūtė, A 
bildaitė. J “clieek room”: K. 
Markauskaitė. P. Uolinaltė, E. 
Kasius i į- M. /,al>ala\ ičiutė. 

Susirinkimas baigtas malda.

A. a. Dr. Hess, kalbėdamas 
'apie vitamino D vertę jspin 

1 (luliuotam piene kaipo viešos 
\o žmonių pagyrimą už gerus 1 sveikatos apsaugojimo žingsnj 
paveikslus ir pasižadėta atei-I nuo kauly suminkštėjimo, sa

-------------- Į tyje jo darbuotę remti. Viešė-! ko: "Nėra stebėtina, kai mes

Marijos Vaikelių draugijos damas Detroite A. PeldŽius mąstome, ar tik šis būdas ne- 
j vajus tęsias per visą baland- aplankė įžymesnes vietas, ar-' batą geriausias, kad sustab 
i žio mėnesi. Daugiausia pu-tan- Ziau susipažino su dvasios va-1džius kaulų suminkštėjimą. Jei

gą deda M. Yaičūnaitė ir V.
Čepelioniutė, kad prirašius 
kuo daugiausia naują nariu 
Seniau priklaususios, bet dėl 
vienos, ar kitos priežasties, ap- 
leidusios dr-ją vėl prikalbin
tos ir Įrašytos. •

Balandžio 21 d. Jurėną na
muose E. Yaičūnit nč surengė 
savo dukrelei Adelei “surprise 
slioevei”. Susirinkusios links
mai vakarą praleido.

P. Baltrus, nors dai jaunas j dd. — šv. Kazimiero parap., 
vaikinas, In-t galius muzikoj. | Pbiladelpliia, l’a. (Kun. A. Ci 
Turi piano akordinną vertės I kotą, M. I. C ).

$GtX).l)O. Ir kitiems duoda pa- Gegužės 21 — 27, Chicago,
mokas, i . ,

Adelei sunešta daile

pardavinėja Įspinduliuotą Vi
taminu D pieną už 1 centą dau 
giau už kvortą negu paprastas 
[justeurizuctas pienas.

Sekantieji pagarsinimai a- 
piu, VVielaml’o {spinduliuotą 
Pieną buvo priimtos Conimit- 
tce> on Foods, American Me
dičiai AssOciation:

1. Pakankamai vitumino I) 
gerai sutvarkytame diete, yra 
maistingas apsaugojimas dan 
t ims ir kaulams visų amžių Kt‘ollzes 
žmonėms.

2. Kūdikis ar auguntis vai-

ĮVAIRIOS žinios

dais, taipgi pasimatė su pro- visas pienas vaikučiams būtą 
fesijonalais bei veikėjais, nes • tinkamai įspinduliuotas, būtu 
pats, būdamas lietuvių judė-J labai mažai rikietą”. 
jimo darbuotėj, norėjo pažin- Svarba vitamino D glūdi 
ti ir detroitiečių lietuvių ju 'tame, kad duoda galimybę kū kas, kuris gauna prisakytą ka 
dėjimą, nes pirmą kartą buvo į nui tiksliau suvartoti kalciu ij*dienine porciją VVieland’o Į-

Šiais metais lietuviškos 
pramonės propagandos niėnuc 
visoje Lietuvoje bus gegužės 
mėnesį. Tuo pačiu laiku bus 
sušauktas visos Lietuvos pra 
moniniiiką kongresas, per ku 
rį numatomu įsteigti pruinv 
nininkų atstovybę.

— l.igšiol į lietuviu versk* 
Aininką sąjungą galėdavo į 
stoti kas tik norėdavo. Nuo f 

1 d. prasidės versli 
įlinką sąjungos “valymas”, po 
kurio sąjungoje liks tik tik

rieji, sąmoningi lietuviai vers- 
lovininkai..

— Vienas kaunietis išrado 
vaistus nagų kaltūnui pašali
nti. Anksčiau tokią vaistų me
dicina nežinojo ir kaitulius ša
lindavo chirurgijos pagalba. 
Išradėjas muilo tą vaistą ui* 
patentuoti.

x

PRANEŠIMAS

Dr. Maurice Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 d. 
persikels į naują rezidenciją. 
Namų telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.

(Skelb.)

i Detroitą atvykęs.

TĖVU MARIJONŲ 
MISIJOS

Balandžio 30 — Gegužės 13

mą ir fosforą. Natūralus šal
tinis vitamino D yra odoje, 
kai ją liečia saulės ultru-violet 
spinduliai. Civilizuota žmoni 
ja šiauriniuose kraštuose ne

spinduliuoto Pieno, yra auto 
matiškai apsaugotus nuo kau
lą suminkštėjimo.

DAINININKĖ MARIJONA į 
ČIŽAUSKAS

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
ir vaikams scenos veikalą.

Marijona Čižuuskienė turi 
pavydėtiną platų muzikos bei 
dainą repertuarą. Dainuoja 
net astuoniose kalbose.

Komp. St. Šimkus, viešėda
mas Čižauską namuose, para
šė populiarų dainą: “Oį grei
čiau, greičiau”, liankraštis bu I
vo įteiktas p. čižauskienei.. . . • , ,1 1 . rėmėjas kilniu elarbą, u
Pas pp. Čižauskus yra viešėję

3. Sekant pripažintus nusta
tymus [spinduliavimo tekni 

gauna pakankamai saulės ir to į Los, pieno skonis ne maino- 
kiu budu negauna užtektinai J mas; naturališka maitinimo 
vitamino D. Šis trukumas pa-Į vertė pieno ir kiti vitaminai 
sirodo kauluose kaipo rickets: j v į a nepakenkti įspinduliavi- 
dantyse kaipo puvimas.

Neseniai buvo išrastas bū

dovanu.
razią
Pupa

WEST SIDE
KRIKsTYNOS

III., Aušros Vartą bažnyčioje, j<ius Spinduliuoti kasdienini 

(Kun. A. Cikoto, M. 1. C.).

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJASI TESTAMENTAS

Evangelijos — Apaštalų į 
Darbai — Apaštalų Laiškai — I 
šv. Jono Apreiškimas. Pusiu-1

620. Kaina, su aptaisaisStasys ir Valerija Stepulio- 
niai bal. 22 d. savo dukrelei $1.25, 
iškėlė krikšlynas. Krikšto tė- Tomo ZLemplo APIE SE 
vais buvo D. B. Brazis (graboIRIMĄ KRISTAUS iš lotyną 

5rius), veiklus darbuotojas ir kalbos vertė Jurgis Bal t rusui-

pią

pieną. Štai kas daroma: plona 
filmą pieno v ra judinama pro 
ultru-violet spindulius leidžia
mus iš carbon are lempos. Šis 
procesas nemaino skoni, nei 
sudarymo įspinduliuoto pieno: 
vertenylrė visų kitą vitaminą 
ir muistingumo vertenybių 
piene yra nesugadinta.

Wieland yra v i erta iš pirmu 
tinią pieno kompaniją duoda

mo.

4. J’inkamai įspinduliuotas 
šviežus pasteurizuotas Vita- 
min D pienas priduoda žema 
kaina, visados galimą gauti 

■produktą, kinio generalinis 
vartojimas leis visam miestui 
valdytį kaulą suminkštėjimo 
atsitikima. (Skelb.)

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpeclalIMal Iškalime ir išdirbl- 
me visokių rūšių parniūkime ir 
grabnamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite pamini.lų reikalus tie
siai au pačiais lšdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itez. PEN’SACOUA 0011 
REIA1ONT 8485

Office: lillA.bIDb 3845
Alfred RoseUI, pres. Viucent Uoseli!, secr.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:
Elz

daug įžymią iš Lietuvos ir A- 
merikos žmonių.

M. Čižauskienė yra daug e- 
nergijos ir 
jus mūsą tautai, neskaitant pi 
nigą ir boną aukotą įvai
riems Lietuvos reikalams. Lž 
visą tai yra gavus ir gero iri 
blogu. Bet, kaip priežodis sa- j 
ko: “Kas nedirba, tas neį nu
kenčia". Ponia Čižauskienė I 
per jiastaruosius 33 melus vi- ' 
sko jiergyveno.

Lai gyvuoja mūsą artistė - 
veikėja!

bieta Paurazient, pasižymėjus 
.visuomenės veikėja ir nenuil
stantį darbuotoja katalikybės
ir tautos reikaluose. Vardas

sveikatos puauko- | , , , - , •• r>1 . duotas \ alencija. Per pietus
ir vakarienę dalyvavo ir kleb. 
kun. I. F. Boreišis, muz. J. A j

Blažys, Dr. A. G. Sack, sve- j 
•

čiai iš Clcvelarnlo — Stepulio- 
nių šeima ir Jankauskai, bū
relis vietos artimesniu drau- 
s,. '

tis. Puslapių 384. Audeklo ap 
t ai sais. Kaina — $1.20.

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ 
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ. 
Puslapių 267: Kaina 45c.

KATALIKIŠKAS LAIDO 
JIMAS, puslapių 1G, kaina 10c

“DRAUGAS”,
2334 So. OaKicy Avė.,

Chieago, III.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies Fainlnklg 

tr Grabnamlų

Didžiausi* paminklų dirbtuvė 
CblcagoJ

---------o---------
Supirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigas

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Cbleagos I. lėtu v ių.

MARIJOS VAIKELIŲ 
SU3IRINKIMAS

Šv. Jurgio parapijos Mari
jos Vilkelių draugijos susiri 
likimas įvyko Imlandžio 8 d.

Gerb. Sleptilioniai yra veik
lus darbuotojai, Stasys gieda 

i Vyčių chore ir remia katali- 
‘ kiškąją akciją. Valerija eina 
I Moterą Sąjungos G4 k p. pir- 
Įmininkės jiareigas, daug pas

tangą deda sąjungiečią nau- 
į dai.

Veikėjams Stepulioniams li
nkėtina savo dukrelę Yalenei-

Susiiirikimą atidarė- pinu. M.,'.
ją išauginti tokia veikėja kaip

Yaičūnaitė malda. Nutarimai 
praeitu susirinkimo perskaity i 
ii ii priimti. Dr jon įsirašė se
kančius naujos narės: K. Mar
kauskaitė-, A. Žukauskaitė, K. 
Dudenaitė. Išduota raportas 
imu kauliuko žaidimo vakaro.

Iha-ios v.ldfls gerb. kliu 1 

J. Čižauskus įift-sė, kad depre i 
sijos im tu narėms, kurios ne
galėjų užsimokėti mėnesinių 1 

moki-sfią, d raugi ja dovanotą 
ir, pradedant balandžio mėne
siu, išnnujo užsimokėtą įsto- ( 
jimo m<.ke>li 23c ii kad dau-! 
giau nepa-iliktą sii mokesčiam. I 
Imsimas \ i'-nbal.-iai priimtas.'

Iha-ios vadas taip |>at j«i- 
tai> draugijai, balandžio mė- i 
m-.-y suruošti vają. )ri«-šimas 

pi įimta--.
Primokinm.o vakaras. kad 

pi imi iiošiis prie mi tinių iškil- 
n.ią (procesijos) gegirz.es inen., j 
paskiria.- gi-mižė- ti d,. 7:30 

vai. vakare.
Nutarta suruošti šokią va-',

ir jie patys.

| Ką tik išėjo i& spaudos nauja
Kun. A. Petrausko, M. I. C.

labai įdomi knyga

Pratite Pabyros
i Atsiminimai iš 1903 — 1914 

pergyventą laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI

LACHAWICH 
IR SOMOS

I LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvės* kuoplglausla 

■ Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėd/ntl 

Tel. CANal 2515 arba 251«
2314 W. 23rd Pl., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, DI. 
Tel. CICERO 6»27

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniča Avenue
Chicago, III.

Z

SIMON M. SKUDAS
IJRAHORIU8 IR BAUBAM UOTO J AB 

Patarnavimu gera* lr nebrangu*
718 W. 18th St 
Tel. MOBioe M27

J. F. RADŽIUS
Ine.

I.IETUTIŲ ORABORIUS 
Palaidoja už 116.00 lr anklčlaa 

Modernlik* koplyčia dykai.
•ON W. IStb Bt. Tek GAMal *174 

Chicago. IU.

ANTANAS PETKUS
GRABOHIŪS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T lffcfa STBEET 

Cicero, Ulinois 
Tel. CICERU 2100 ir 859-J.

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

KARAS1 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų gruiutvn.M, nu-Mlingi mrjm.I. lėktuvų poAoviinaK. arlllerljoa 

griuiiMUMti. tiuonlų Kprog.lininiUM ir kilos karo l>uiHyl»M upruAyla W. 
T SI'.V.MON’ll l.araAyluje Ir 1-Ja premijų Amerikoje apilovannloje 
kuro upyaukoje

‘ DIEVE PASIGAILĖK MŪSŲ ”
<<•«>■». IIAVt: MUKI V ov I S!)

400 pn9>l fvfrli ;ip<Lirjii Kainn tik NII.25, nu |H-r*tu*ifimu
*IXU». I.inkilu. “1 iriitiRitM". 2334 So Oukh-y Au < hlcugn, III.

I.J.Z01P
ORABOKIOS (K LAI BOTU V T H

▼aiyajAi
1644 WKST 4€tb STBEET 

TeL BOOIevaeS

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituaniča Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAP*re«to >67S

J. LJuIeviČhrt

ra. CICTKRO W4

SYREWICZE
ORABORIUS

LaMota^Ma* pila** satamavlinaa 
■sitmsa O fto.M 

mopltoia dYkai
IM4 0. Nkli Ava, Cta.ro, ūl

OraboTMi

I
Patarnauja Cbk 1 

caaojo Ir aplella- , 
Mje.

Dldvdė ir rra«1 !
Koplyčia dykai

4OBS Arotoet Ava '

UOZAPAS EUDEIK
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.......  PASAUKITE.

REPublic83
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime nųryšių sn firma tuo pačiu vardu)

.jumLr o*, tf. k > * Ut -.Lt 4 a.4 a.-

gegirz.es


o Penktadienis, baland. 27, 1934

TĖVŲ MARIJONŲ SIDABRINIS JUBILIEJUS IR 
MARIJONŲ! KOLEGIJOS RĖMĖJAI

.Inu tik mėnuo beliko iki, gerb. klebonu paprašė prita- 
paminėjimo lietuviams bran* irimo jų parapijose suorgani- 
gios Tėvų Marijonų Kongre-1 zuoti Kol. Rėmėjų skyrius. Pas 
gaeijos atnaujinimo 23 metų visus klebonus prielankumas

Kiekvieno kataliko turi bu

itį dklžiausins rūpestis, kati bū 

i tų stipri katalikiška spauda, 

knd ji pasiektų visus tikin

čiuosius ir kad nekatalikiško

ji spauda būtų iš,nešta iš ka 

talikų tarpo.

f MIRĖ KUN. IGNAS 
LAPSYS

Bai. » <1. Linkuvos mieste 
kunigas Ignas l.ap-i

sukakties (iškilmingos vaka
rienės ).

Vakarienės surengimui tin- 
kamnm Marijonų Sidabrinio 
Jubiliejaus paminėjimui, Kol. 
•Biin. paskutiniame susinę i

I buvo vispusiškas. Atsakymas 
buvo toks: “Ar tik tiek jus 

Į tereikalauja!? Darykite ką tik 
jūs norite Kolegijos paramai 
mūsų parapijos**, bile tik jūs 
rasite mūsų parapijose ganė-

galiota komisija: kun. Pr. Vai- tinai veikėjų tam darbui vvk-
tukaitis, A. Lubertas, .1. Ku
likauskas ir A. Grybas.

Komisijos darbas jau jsibė- 
gėjęs pilnąją vaga. Sus-mas

dyti, o iš mūsų pusės jūsų vei
kimui visada bus pilnas pri
tarimas”.

Tni tokį prielankumų komi-
neapsivylė komisijos įgalioji- gija bai. 22 d. patyrė pas gerb. 
mu i klebonus.

Čia kalbėjome apie mūs go- 
ib. klebonus. O kaipgi yra 
su pasauliečiais?

Ta pačia proga komisija tei
ravosi ir pasaulionių ūpo. Vi
sur rasta didis prijautimas 

Į pas veikėjus ir pasižadėjimas, 
j su klebonų pagalba, suorgani
zuoti vietose skyrius ir veik
ti organizuotai.

Visas vakarienės pelnas bus 
paskirtas neturtingiems klie
rikams, kuriuos Tėvai Mari
jonai auklėja ir leidžia į ku
nigus. ,

Žodis kolonijų veikėjams

Pirm Tėvų Marijonų Jubi
liejinės vakarienės, Kol. Rėm. 
Apskritys prašo visų veikėju 
visose kolonijose pasitarti su 
savo klebonais ir, radus tin
kama dienų, paprašyti, kad 
sušauktų Kol. Rėmėjų steigia
mąjį susirinkimų. Bet pirm

Komisija, veikdama iš vien 
su Kol. Rėm. Apskričiu ir ne
skaitlingų esančių skyrių pa
galba, sudarė planus tinka
mam Sidabrinio Jubiliejaus pa 
minėjimui.

Bet depresijos metu visgi 
buvo gan rimtų abejonių, begu 
komisijai pavyks tuos planus 
tinkamai įvykinti.

Darbas pradėtas nedrųsiai. 
Nutarta suruošti vakarienę 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, geg. 13 d., 1934 m.

Tr, štai, netikėtai Dievo Ap
vaizdos parapijos gerb. kleb. 
kun. lg. Albavičius pakviečia 
vakarienę ruošti savo parap. 
erdvesnėj svetainėj prie 18-tos 
ir Union gatvių.

Įvyksta stambi atmaina

Didž. gerb. kun. I. Albavi
čiaus pakvietimas maloniai su 
tiktas. Tada reikėjo pamainy
ti ir diena vakarienei. Iš ge-

Kastas Sabonis. Sekmadienį 
bai. 29 d. dainuos koncerte, 
rengiamam Vicker park salėj, 
2040 W. North Avė., antrojo 
transatlantinio skridimo nau
dai.

DVASIŠKOS KNYGOS
... . ....

Mąstymai apie švč. Jėaaus
Širdį. Jš italų kalbos vertė j. 
Vaišnoras, M. 1. C. Pusi. 208; 
kaina 35c.

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo 
dr-jos Įstatai. Vertė kun. P. 
»Saurusnitis, su apdarais. PusL 
120;-kaina 60c. -

Mišių Auka. Parašė k uit 
Juozas Jusevičius. Pusi. 88; 
kaina 25c.

Miaijonieriaus Užrašai. Pa
rašė kun. Ricliard W

lyje mir< 
švs. Prieš karų klebonavo Ru | 
*dj°j°» Samnroji*, ir užėjus I)i Į 
tižiajam Karui, jis buvo pir-! 
niasis lietuvių šelpimo komite- Į 
tų globėjas ir rėmėjas. Pru-1 
Ridėjus Ijolševikų priespaudos i 
laikams, grįžo į Lietuvų išvar Į 
gintas ir iškankintas. Grįžęs1 
į Lietuvų, gyveno šalia savo 
artimųjų Linkuvos miestelyje 
iš gaunamos dvasininkų pa
šalpos.

Vidaus Reikalų Ministerija 
sustatė naujų <1 raugi jų įstaty
mo projektų ir jį perdavė svar 

į styti Minist. Kabinetui. Tas 
‘Alex I projektas netrukus bus priim- 

ander. Vertė Broliui Marijo , tas ir paskelbtas.
nai. Pusi. 188; kaina $1.25.

Šv. Teresė Vaikelio Jėaaus 
Parašė Dr. V. Padolskis. PusL 
112; kaina 50c.

Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus 
Novena. Kaina 10c.

Gyvenimas Šv. Juozapo. Pu
Paulikas (parapijos trustisas) 
ir Sucila.

Tarpais labai gražiai kele- ! slapių u6; kaina 15c 
tų originalių dalykėlių atvai- Giesmyncts. Paruošė kun. J.
dino mokyklos vaikučiai sese- Tilvytis, M. I. C. Pnsl. 496; 
rų Kazimieriečių prirengti.

kė pats
Ši vakarienė su taip turini

nga programa ilgai pasiliks 
žmonių mintyse ir širdyse. To 
kios gražios puotos ši koloni
ja, turbūt, nėra turėjusi. Vi
si, kaip seni, taip ir jauni, di
deliu pasitenkinimu praleido 
keletu valandų ir pilnomis

gūžės 13 d. vakarienė nukel- j kauksiant susirinkimų, reikia į džiaugsmo širdimis 
ta j gegužės 27 d. Reikėjo jier- 'Prane^ti «L Kulikauskui, 2334 . sau
mainyti ir tikietus, nors jtį Oakley avė., keliomis (lie
jau daug paskleista plačioje non,,H P'rmiuu. Tokiu būdui 

kiekvienai kolonijai atvyks iš 
Centro ir iŠ Apskričio pagal
ba skyriui suorganizuoti.

J. Š.

visuomenėje.
Visa tai rengimo komisiją 

džiugino. Bet tam džiaugsmui 
dar ne galas. Kun. L Albayi i 
čiaus pasidarbavimu, jų para
pijoje susitvėrė stiprus Kol. 
Rėmėjų skyrius.

Panašios žinutės girdėtis ir : 
iš Cicero, lll. padangės. Didž. 
gerb. kleb. kun. H. J. Vaičū- 
no iniciatvva bnl. 29 d. ren-

GRAŽI BUVO PUOTA
So. Chicago. — Naujam kle

bonui priimtuvių puota įvyko 
sekmadienio vakare, 22 d. šio
mėnesio, parapijos svetainėje, 

giamasi suorganizuoti taip |!Ot E„o|a tikrai puikiai
stiprų Marijonų Kol. Rėmėjų
skyrių.

Visuomenėje pritarimas vis 
didėja. Štai, vos žodį ištarus 
A. L. R. K. Federacijos Aps
kričio susirinkime, balandžio 
4 d., Apskritys mielu noru na 
sižadėjo visapusiai remti ir 
išrinko atstovus į pagalbų va
karienės rengimo komisijai.
Dar toliaus.

Balandžio 22 d. komisija: A.
Grybas, J. Kulikauskas ir J.

ruošta. Vakarienei valgius ska 
niai pagamino šios: Kasparie- 
uė, Živatkauskienė, Žeimienė 
ir Kazakevičienė. Po vakarie
nės prasidėjo graži programa.

Juo numatoma, ka ? tų drau 
gijų, kurios bus rastos prie
šingos Lietuvos interesams, 
bus galima visai neregistruo
ti. Taip pat visos dar veikian-

PAVASARI N IS

“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUŽĖS-MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE

115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.
struoti savo skyrius, o jų isla, Kalbama, kad šiuo laiku 
tai ir v8isa kita, kas reikalin- Lietuvos vyriausybe vėl pini
gą, turės būti paskelbta “Vyr, ,dės derylps su Sovietų Rusi- 
Žbiiise.” ' ja, <|ė| likusių 30 kunigų lie-

------------------ Į tuvių ir 20 žydų rabinų Lictu-

IŠLAISVINS KUNIGUS IR 
KALINIUS IŠ SOVIETŲ 

RUSIJOS

<

Kaip žinom**, praeitų vasa
rų tom tikromis derylminis 
Lietuvos vyriausybė iš Savi
tų Rusijos kalėjimų išlaisvi

no ir į Lietuvų sugražino 12 
kunigų, su vyskupu T. Matu
lioniu ii- 4 pasauliečius, l'ž. 
lai iš Lietuvos kalėjimų So
vietų Rusija pasiėmė apie 20

vos piliečiu išlaisvinimo. Ma
noma, ka-’. šie vyriausybių pu 
sitarimai bus sėkmingi ir va
sara kalinamieji kunigui jau 
grįš i Lietuvą.

Per .Velykas Romoj** apsi
sukusiam vyskupui T. Matu
lioniui. Popiežius perdavė pa
dėką Lietuvos vyriausybei nž 
rūpinimusi lietuvių kunigų iš
laisvinimu.

čios Lietuvoje draugijos turės. kalinių komunistų. Dabar is- 
persiregistruoti jiagal naujų laisvintieji kunigai beveik visi 
tvarkų ir taip pat perregi- jau turi parapijas Lietuvoje.

PARSIDUODA

Mūrinis bizniavus namas, 3-jiū 
aukštų, geroj** vietoje, arti 
transfer kertės. Parsiduoda ln- 
bai pigiai $3.300, Atsišaukite:

2513 SO. HALSTED ST.

kaina 42.25. Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Apie Kristaus Sekimų. PusL į Kurie Yra Toli Keliavę

Ant galo gražių kalbų paša- Į 3g4; koina 20 

ci- pats knn. I*r. Vaitukaitis. Į ir araadis Verks

mai. Pusi. 62; kaina 10c.
DRAUGAS PUB. OO., 

} 2334 So. Oakley Avė.

SVEIKA MARIJA!
skirstėsi Ar myli Mariją? Ar nori a 

pie Ją pasiskaityti gražių

Gražių dovanėliu gori,. k iJ - 4« myli lr na
borai įteikė parapijos choras.!ri dang gra.

(’ickevičių šeimyna ir moky
klos vaikučiai.

Žmonių buvo tiek daug, kad 
daugelis, neįtilpdami svetainės 
vidun, turėjo grįžti namo.

žiu dalykų išgirsti; tai būti 
nai pasiskaityk ką tik išėjn 
šią iž spaudos -Ipiygą, vardu 
• SVEIKA MAJftJA!?
Iš kun. A. Stots’o raštų lie ■ 

tuviškai parašė Kun. Antana-!
Reporteris Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius aut gražios 
popieros Svč. Marijos ir Jš 
zaus paveikslus.

JAUKUS PAGERBIMAS
Ratnova Gardens, bai. 25 d. j 

ryšy su gimtadienio ir varda ' 
dienio paminėjimu suryošta j 

jaukus neseniai atvykusiam iš 
Lietuvos rašytojui - poetui A-

T.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. * KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON 

GRESĄ AUSTRALIJOJE ", su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
lik vyskupui Būčiai teko. .lis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

IT.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga ‘ KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE. 

Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

TTT.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, PĮgipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoj**, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangini išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie nuims.

čia nuplėšti

E X T R A
Greitai parsiduoda aplleka. Biznis 

nuo seniai gerai išdirbina. Geroj a- 
pyli'nkėj. Priežastis: savininkas tv- 
aptlekorlus ir be ta. turi klt;> biznj. 
Tel. luifayette 2i>14.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W Monroe St.. prie Clark
Telefonas KTA te 1IM 

landos > rvt« Iki B popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Beredos fr PėtnyCloc 
vale arais « Iki •

Telefonas CANai 81M 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utarnlnko, Ketverto lr Subatoa 
Vakarais 7 iki »

Telefonas REPubUo MO«

ANGLYS
Tori <latt£ karščio. mažai peleni,: ’.n- 
1 ai peras pavaduotojas Pocahotitas: 
Bla_k Gold luinu or epg J6.0U; Mino 
run $5.75. Serc«nt'np $4.75.

GRI'NOY MINING CO. 
Cedarerest 2011

NAUJI RAŠTAI.
šv. Jėzans širdies Introni-

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Happy Daya Ahead for Yon
Thlnk of lt—how this old world 

dnes make progresą—nnw eomes a 
prescription whlch is known to phar- 
inaeists as Allenru and vrlthin 48 
hours after you start to take this 
nwtft ketina: formula pain, agony and 
Inflammatlon eaused by encess uric 
r:td has start ed to depart.

Allenru does Just what this imtino 
says lt wlll do—lt Is guarantee-1 Ynu 
can get one generolu, bottle at lead- 
Ing drugsfores everywhere for 85 
centą and If lt doesn't brlng the Joy- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly rotume d.

Gerbiamai "Oraugo” Administracijai:
Siunčiu su šiuo laišku $. ...... už kuriuos prašau kungret'ėiaukta

atsiusti man sekančius Kelionių knvgas:
vysk. p. p. bhčto keliones — $100 
KI’N. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAUl.lT’KO — 2 00

arba:
Siunčiu $2.50 už kuriuos atsiųskite man visus tris Kelionių knygos. 

Mano adresas:

Vardas, Pnvnrdė ................................................................................................i
........................................................................................... Street

vėjui Vitkauskui pagerbimas.' zacija Parašė kun. S. Drau- 
Susirinko virš 100 rinktinės I gelis. Pnsp ]32; kaina 60c.

Vertė 

Puat
Pirmiausiai Kastas Gaubia, i l'uWikw- -lankiausiai laikruš-i Naujas TeaUmenta..

parap. vargonininkas, pakvie
tė vakaro vedėju D-rų Rakau
ską, kuris pasakė gražių įžan
ginę kalbų.

Didžiųjų mergaičių choras 
padainavo dvi pasveikinimo-

tininkai, menininkai ir profe
sijonalai. Dalyvavo ir Lietu i 620; kaina $1.25. i

vos konsulas Kalvaitis. Prieš, Jėzaus širdis ir Jaunimas.' 

vakarienę išpildyta trumpu Laisvai vertė kun. Zajančkųu-i 
programa. A. Vitkauskui įtei- ska<5> L C. Pusi. 55; kaina !

Juozapas Skvireckas.

Šliogeris (pastarasis pavadavo.dainas. Sveikinimo eiles pade- 
A. Lubertų) leidosi į tolimes-' klemavo D. Lesneckaitė. Ma
nės kolonijas asmeniškai iš'žųjų mergaičių choras padai 
anksto kviesti į vakarienę vi-'navo porų gražių dainelių. Dvi

kta gėlių, dovanų ir atminti 
nė knyga.

NAUJAS ŠTABO NARYS

sų parapijų gerb. klebonus. 
Bet suspėta aplankyti tik trys 
tolimosios parapijos, tai yra: 
Visų Šventųjų parap. didž. ge-

žvaigždi atliko A. Morkis, pa
skambino — A. Leonas, ]>ašo 
ko — k LaVeigne. Solo j«v

Kad patenkinus vis didėja
ntį kostumerių reikalavimų, 
llalsted Excbange National) kaina 30c 
Bank of Chicago įsteigė Fo- 
rcign Exchange (pinigų siun
timo) skyrių, kurį ves I. Pa-

10c.
ŠvenČ. Jėzaus širdies Troa 1

kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu

kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.

švenčiausios Jėzaus širdies 
Intronizaoija. Parašė kun. J. 

Vaitkevičius, M. I. C. PusL 92; v

CN8URANCE

NOTARY
PUBLIO BANKERS,

PERKAM

Lietuviškai

BONUS

REAL E S T A T E
SIUNČIAM PINIOU8 I I.IETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRI8IRA8TKITE I MOŠŲ SPULKĄ 

TEIK1NGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LATayette 1088

VISADA
UŽMIRŠTA

dainavo KnišJcaitė; L. ftneku- 
rb. kleb. kun. J. Paškauską, i <>«. Grigalaitė, L. Rimkus. Y- 
Šv. Petro ir Povilo parap. di-; patingai net keletą kartų gra- • pftpCn,ick per devy-
dž. gerb. klebonų kun. A. Lin- dainavo Kastas Sabonis, Į niftlika mphl fj5rho si dnrbn
kų ir ftv. Juozapo parap. di- 

dŽ. gerb. kleb. kun. Pr. Vaitu- 

kditį.

Visi trys gerb. klebonai mie 
la noru sutiko dalyvauti iškil
mingoje vakarienėje pasižadė
dami ir gausia medžiagine pa
rama.

Prie progos, komisija visų

o jam pianu akompanavo p. 

Sauris. Didžiųjų merginų cho

ras gražiai dainavo.

Kalbėtojais buvo kun. J. 
Paškauskas ir kun. 11. Vaičfl- 
nas, kurie f>nsakė įspūdingas 
kalbas. Iš vietinių kalbėtojų 
buvo: Cickevičius, P. Radze
vičius, PoceviČius, Baltuška,

nioliką metų dirbo šį darbą 

apylinkėj, kurių šis bankas a- 

ptarnauja. ftis patarnavimas 

apima visus kraštus ir Sovie

tų Rusiją.

Naujas ankštas stovis jdė> 
liams buvo pasiektas šiame 
banke. Iki balandžio 14 <1., 
1934, buvo $2,795,247.29.

(Skėlb.)

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.

aNoo Saatinguaių Sąnarių
lukaMaia j«- 

' •kaaiamaa atnariaa, 
IMtryaiataa m

įtrinkta 
Ir apritkta 
Uo<T««*a«Uto

Pela liMlerln 
aalenrrU.

pereieaa-
-- —---- patirti aa

kokiu trrifaaia earoniaa ekauemei lauk. 
VieoM vMatinCea kaina Jie. ir fOe.— 
(Itirtiaro didumo bonkutCa. •
Tiktai tikraaie tari Inkaro ualtbaienUi.

lakite
ki«4<« P«r oi, fr jW

PJIN-tlPElLER

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dnhar kol kainos dar temos Midland’n 
nauji permanomai d«"-l pava-arlo:

REALISTICS 
$2.00 ir ankščiau iki $6.00

Kiti padabinimni: Shampoo — 
finger ivave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sba 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
MIDLAND BARBER

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

TEI.. IjAFAYETTE 41189

Kas atsineš š, |tnffarslni- 
m, gaut permanei!t nava 
50c pigiau neini paprastai.

Ar žinot, kodėl Jon oe- 
mAgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
prležantlm, nas bloĮfO kra
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi t, gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien Bandymai ro
do. kad šis raistas atlieka 
greit, ko kiti raistai ne
padaro per 4 dienas

LAMBERT PHARMACAL

COMPANY

St. Ix>ula, Ifo.

LISTERINE
promptly ond» odort ordlnary 
•ntlsoptlcs can’t hlde ln 4 daye-




