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LENKAI NEILEIDŽIA20 VAftONV MAIŠU
OKUPANTAI SUTRUKDĖ PAŠALPA AUSTRAI VYKDO
KONKORDATį
BADAUJANTIEMS VILNIEČIAMS
KATALIKAI

Nuvargintas Vilniaus kraštas
minta pelais ir žieve
Varšuvos valdžia atsakė «Vil kiomis samanoirtis ir pelėsiais
niaus krašto badaujančių ko J Iš Vilniaus pranešama, kad
mitetui, kad iš Lietuvos 20 badaujantieji, kurie gauna tos
vag. su maistu nelaimingie puvėsių duonos, yra laiminge
siems neįleis, esą įvežimas sni, bet daugely vietų žmonės
produktų numuštų kainas vie minta medžių žievėmis ir rau
tos rinkoje. Nieko nepadeda siasi žemėje, ieškodami įvairių
nei badu mirštančių vaikelių šaknelių, kurias verdasi kaip
ir rankas laužančių motinų kokią sriubą.
skausmas. Užkietėjusios žiau-*
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.. Lenkų policija saugo visus
rių okupantų sirdys tuo nesi..
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• 'kelius ir krato su terbomis eijaudma. Nuo bado bėgdami .
R
v
.zmones
_ net, pereina slapta
, adi nančius išmaldos prasyti
žmoJ
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..
.. .. .
.
nes. Vis mat ieško lietuviškos
mimstracijos liniją ir pasako
literatūros. Valsčių daboklės
ja šiurpulingų vaizdų iš to vi
pilnos žmonių. Areštuoja už
so- baisaus reginio.
tai, kad iš valdžios prašoma
Kaune iš Vilniaus
v uniaus krašto
duonos.
gauta duonos pavyzdžių, kurią,
valgo alkani žmonės. Duona
Visoje Lietuvoje susidarę
dvokia kažin kokia rūgštimi: komitetai gyvai renka aukas
tai sutrinti pelai su kažin ko- pinigais, maistų ir daiktais.
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VIENA, geg. 3. — Padary
tu ir pasikeistu Austrijos kon
kordatu su Vatikanu Austri
jos katalikams užtikrintos ko
plačiausios krašte teikės. Ka
talikai gali burtis į tinkamas
sau draugijas ir sąjungas, pil
nai naudotis tikėjimo pamoko
mis mokyklose ir visur turėti
pirmenybę.
Pačioj naujoj Austrijos kon
stitucijoj pabrėžta, kad Austri
ja yra katalikiška valstybė ir
Katalikų Bažnyčia naudojasi
ko plačiausiomis teisėmis.

LENKįl NAC10N AUSTŲ
RIAUŠĖS VILNIOJE

NIEKUS DARU IS “DRAUGU” KONTESTININKAI KDVI
JA UŽ PIRMAS VIETAS
PROTESTO
NENORI KĄ BENDRA TU
RĖTI SU KOMPANIJŲ
.*
UN^OMIS

Didelę pažangą padarė Stanc
kas ir

NUSPRENDĖ NEDUOTI
ATSAKYMO AMERIKAI

TOKIJO, geg. 2. — Japonų
vyriausybė padėjo į šalį Ame
rikos prisiųstų protestą Kini
jos reikale. Nuspręsta Ame
rikai neduoti atsakymo.

WASHINGTON, geg. 2. —
Organizuotas darbas, kaip paaiški, nutraukia santykius su
NRA administracija. Admini
stratorius Johnson pasiprieši
Japonai pažymi, kad šis
no paduotam Amerikos Darbo klausimas keletą kartų jau
federacijos reikalavimui.
buvo aiškinamas. Tomis die
Am. Darbo federacijos pre nomis tuo reikalu buvo atsa
zidentas Green reikalavo, kali kyta Anglijai. Amerikai yra
į visus krašte steigiamuosius žinomas japonų nusistatymas,
darbo boardus, kurie turi sprę tad ir atsakymas nereikalin-

sti kilusius pramonėse tarp gas.
darbininkų ir darbdavių pasi
reiškusius nesusipratimus, tuI ri būt skiriami iš šios federa
cijos atstovai.
NRA administratorius suti' ko ir pranešė, kad jei taip, tai •

Baiki! nebėr. Kontestinin- Straukas jau persirito ]
kai nebegali mausti, nes tuo 400,000 balsij ir netrukus
išsistatytų save į pavojų, nes da
“virsti pusmilijonin
kontestas baigiasi gegužės mė-(kais.”
Ypatingai smar!
nesį 20 d. Dėl to dirbama vi- per savaitę pasivarė į pri
su frontu. Aukškalnis nori Pr. Čižauskas. Prieš kel
pralenkti Staniulį, o Stanci- dienų jis turėjo tik 55,000 1
kas smarkiai kimba į Aukškal- sų, o šiandien jau turi 252,5
nį. Gal būt už dienos kitos jų Jei jis ir toliau taip vary
tarpe įvyks ‘ ‘ perversmas. ’ ’ kontesto pabaigoje ir Štai
Žymiai pasivarė pirmyn p-nia liui baimės įvarys.
Į gvilpauskienė, kuri žada sukir
Bendras kontestininkų s
sti Kunicką. Janušauskas ir1 vis dabar yra toks:

S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par............... ............. 1,100,
į J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Ind........... 959;
IV. Stancikas, Šv. Kryžiaus par................................... ,.... 776.
‘A. Kunickas, Aušros Vartų par........... „............................ 495,
A. Švilpauskienė, Mt. Carmel par., Melrosd Park, III. 472,
P. Labutis, šv. Jurgio par.......... ............... ........................ 439,
A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, III........... 438,
S. Straukas, Aušros Vartų par............................................... 405,
NEW YORK, geg. 2. — Šv.
Karolina Lengvis, Šv. Antano par,. Cicero, Tll........... 379,
Patriko katedroje vakar titųA. Stulginskas, Šv. Antano par., Cicero, III.
358
liariniu Medea vyskupu kon K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M. par, ......................... 283
sekruotas* mons. S. J. Dęna- P. J. Čižauskas, Aušros Vartų par................................. . 252
liue. Naujus vyskupas, kurs P. Varakulis, Dievo Apveizdos pūr.
223
C.
Deveikis
Jtf.y
šv.
Antano
par.,
Cicero,
III.
218
yra 40 a amž., paskirtas šiai
O.
Rašinskienė,
Gimimo
Panelės
Šv.
M.
par.
215
arkivyskupijai vyskupu pagelA. Gilienė, Šv. Jurgio par.............. ..
178
bininku.
iV. Mandravrckas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 176
Jo Eminencija kardinolas K. Šerpetis, Šv. Mykolo par................................................... 171
Ilayes, New Yorko arkivysku K. Gąubis, Šv. Juozapo par............... .................................... 166
pas, buvo konsekratoriuin.
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y........................ .... 165
M. Misiūnas, Visų Šventų par...................... ........................ 150
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Šv. Pan. M. par. ...... 149
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par.......................................... 148
F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdos par................ . 116
V. Gaižauskas, Visų šventų par................ ........................ .. 9f
A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan ........ 88
77
SO. BEND, Ind., bai. 3. — F. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila, Pa. .......... ..
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par. .... .... ............ 62
Labai sunkiai serga Notre
F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. par.
4;"
Dame universiteto preziden A. Bacevičius, Šv. Mykolo par. .................................
41
tas kun. C. I>. O’Donnell,
C.S.C., Ph. D.
Kun. O’Donnell pereitais
metais užsikrėtė taip vadina
ma streptococcus liga, kuri
ištiko kairiąjį plautį ir gerklę.
Nesenai jis buvo išvykęs
Tokį obalsį iškėlė užvakar praktiškų patarimų spa
sveikatos ieškoti į Florida. Marąuette Parko lietuviai, su-: platinimo reikalais. Gerb.
Tas negelbėjo. Prieš dešimtį
sirinkę į spaudos vakarą, ku J. J. Jakaitis, M.I.C. užfc
dienų grįžo ir atsigulė lovon. ris visais žvilgsniai^ gerai pa vakarą turininga ir pam

MEW YORKAS TURI NAU
JA VYSKUPĄ PAGELBININKA

i į tuos boardus bus skirti, ir
va RŠUVĄ, geg. 2. — Ne kompanijų unijų atstovai. Ad

senai suorganizuota jaunųjų ministratorįųs randa, kad* kaip
lenkų socialistų partija, kuri Aip. Darbo federacijos unijos,
turį fašistų programą,' vakar taip kompanijų unijos turi būt
VilrtiUje 'sukėlė riaušės.
vienodai traktuojamos.
Nuo jų labiausia nukentėjo
Tada Am. Darbo federaci
žydai. Jie išdaužė daug žydų
jos prezidentas Green pain
NEW YORK, geg. 2
Bū gyvenamų namų ir parduotu
formavo adminisratorių, kad
vusis prez. Roosevelto “sma- vių langų.
organizuotas darbas nepripa
AVASHINOTON, geg. 2. —
genų trusto” narys, prof. Mo
žįsta tos lygybės kompanijų
Senatas pravedė įstatymą, ku
ley pareiškia, kad jei kas no
1 unijoms ir nutraukia su NRA
riuo leidžiama miestams pa
ri kaltinti krašto vyriausybę
santykius. Tas reiškia, kad
siskelbti bankrūtijusiais, jei
f/
' «- • ■
...
už visą tą skemą pramonės
Amerikos Darbo federacija
negali išsimokėti skolų ir jei
gaivinime, privalo pirmiau pa
išeina iš NRA programos ir
to bankrutijimo pasiskelbimo
galvoti, ar tas kaltinimas yra
VARŠUVĄ, geg. 2 — Iš šios vykdymą palieka vienai
reikalauja 75 nuošimčių kre teisingas.
sovietų Rusijos katorgos bol vyriausybei. Organizuotas dar
ditorių. Bankrūtijusių miestų
Jei kas nori rasti kaltinin
ševikai pagaliau paleido ir bas ras priemonių savo teises
finansų reikalai pavedami fekus už naujos tvarkos progra
lenkams grąžino Mogiliavo ginti, pareiškia federacijos
ceraliniams teismams.
mos vykdymą, turi jų ieškoti
‘
.
katalikų vyskupą A. Maleckj, vadai.
Šį įstatymą jau senai pra
ne vyriausybėje, bet kur ki
73 m. amž.
vedė žemesnieji atstovų rū
tur.
Parvykūsį iš Rusijos vie
mai. Šie nusprendė, kad mie
Anot, prof. Moley, svarbiau i
sto bankrūtijimas gali būt pri
nuose skarmaluose vyskupą
siąją naujos tvarkos progra
Maleckį čia stoty pasitiko nūn
pažintas tik 30 nuoš. kredito
mos dalį sudarė ne vyriausy
ei jus, J. B. ark. F. Marmagrių to reikalaujant.
bė su profesoriais, bet J. Val
gi.
Šio paskutinio skirtumo su
WASHINGTON, geg. 2. —
stybių prekybos rūmai, kurie
I
derinimui senatas pravestą
Iš Baltųjų Rūmų pranešta,
juk neturi “smagenų trusto.”
HAMMEL - ARMSTRONG kad prezidentas Rooseveltas
įstatymą pasiuntė žemesnie
Tų rūmų nurodymais remian
NEPASIDUODA
siems rūmams.
tomis dienomis kongreso rei
tis iškilo NRA administraci
Naujas įstatymas galės būt
kalaus pravesti įstatymą, ku
ja.
A. tt. Hammel, kurs perei- riuo norima sudaryti naujų
panaudotas apie 2,000 savi
* P
1•
valdybių. Turintieji užtrauk ŠELPJMO FONDUS VOGĖ tais metais dingo su 'Brinką gyvenamų namų statymo ir
Express kompanijos 39,000 senų namų taisymo programą,
tas nemokėtas algas miesto
dol., vakar teisme protestavo, kurios vykdymui bus skirtas
tarnautoji nesiskaito kredi
Areštuoti S. Cooney, dirbęs
kad jis vadinamas Hammeliu vieno bilijonų dolerių fondas.
toriais.
.y
Chicagoj automobilių vogi
Cooko apskrities viešosios ge
ir kaišiojamos jam kaž kokios
Pats prezidentas Roosevel
rovės biure, ir D. H. James,
mai
ima kiek mažėti, kadangi
Preaidentas sako, kad sta
moterys. Pareiškia, kael jis
tas reikalavo Šio įstatymo pravalstybės šelpimo komisijos
tybos pramonė šiandien yra policija stropiai vagius gau
vedimo.
yra Burt Armstrong iš New
visiškai apleista ir reikia ją, do, o teismai jiems neturi pa
tarnautojas.
Yorko
ir
ne
kas
kitas.
Jiedu kaltinami šelpimo fon
atgaivinti, lygiai kaip gaivina sigailėjimo. Pripažinti kaltais
Jo byla nagrinėti pavesta
KALTINAMI RAUDONIEJI
dų vogimu. Per metus laiko
mos kitos krašto pramonės baudžiami ilgus metus kalėti.
teisėjui Epštein gegužės mėn.
Aštriai baudžiami ir tie, ku
šakos.
TORONTO, Ont., Kanada, jie pasisavino apie 8,700 dil.
31 d.
geg. 2. — Šalia Šv. Juozapo
Toliau jis pažymi, kad na rie nuo vagių automobilius per
PREZIDENTAS NEPASI
ukrainiečių katalikų 'bažnyčios
mų statymo .reikalu per kele ka ir iš mašinų dalių daro sau
MAŽINAMI MOKESČIAI
RAŠĖ ĮSTATYMO
rius metus mažai kas veikta. pelną.
namuose, kuriuose gyvena Sios
bažnyčios kunigas M. GregoCooko apskrities turtų įkai Tuo tarpu gyventojai reika- į
WASHINGTON, geg. 2. — notojas jacobs praneša, kad, lingi butų, kurie turėtų nau- 5 TAHOE .CITY, Cal., geg.
ry1, įvyko smarkus sprogimas.
Prez. Rooseveltas nepasirašė jis mažina 15 nuošimčių mo jovinius pagerinimus.
Namai sugadinti.
2. — Po ilgų Šiltų dienų vakar,
gegužės mėn. 1 d., pasireiškė
Kunigas pareiškia, kad tai kongreso pravesto įstatymo, kesčius mažiesiems namams
Chicagos paštoj imta parda- Šaltas oras ir prisnigo apie
bus raudonųjų elementų dar kuriuo nustatomas mažiausias už 1933 metas. 1931 ir 1932
bas. Jis mano, kad tai buvo atlyginimas laikinai samdo metų sąskaitų pataisymas vyk vinėti motinos dienos pašto 10 colių. Medžių ir žolynų Žie
ženklai.
miems pašto tarnautojams.
domus.
dai nušalo.
prieš jį kėsinimasis.

PRAVEDA MIESTAMS
BANKR8TUM0
ĮSTATYMU

M| NAUJĄJĮ TVARKĄ

Iš SOV. RUSUOS GRIŽO
VYSKUPAS MALECKIS

SERGA NOTRE DAME
U-TO PREZIDENTAS

ROOSEVELTAS UŽ STA
TYBOS GAIVINIMĄ

AUTOMOBILIŲ VAGYS
RETINAMI

i

“Katalikiškas dienraštis kieky

no liet. kataliko namuose”

nančia kalba.
Susirinkusieji pasiryžę
tik patys skaityti mūsų
nintelį religinės ir tau
minties dienraštį “Drau
bet taip pat pasidarbuoti,
jis lankytų kiekvieno lie1
kataliko namus Marqr
kyklos vaikų orkestras stebino
Parke,
susirinkusius padaryta pažan
Teko liugirsti, kad sėst
ga. Programai gabiai vadova
nio numeris, kuris *yra ]
vo p. Birgela. Apie kataliki
į stas Marquetto Parko 1,
škos spaudos reikšmę turinin
Adams,'bus papuoštas gra
gai kalbėjo dT. A. Rakauskas.
raštais, atvaizdais iš to?
L. Šimutis kalbėjo apie šių die
Jonijos gyvenimo ir bizn
nų darbininkų, reikalus, Lietu
bei profesionalų skelbimai
vos spaudos laisvės atgavimo
30 m. sukaktį ir apię dienraš
čio “Draugo” vajų. Vietos
CHICAGO IR AP Y
klebonas gerb. kun. A. Baltu
tis (kurį nuoširdžiai sveikina KĖS. — šiandien debes
me vardo dienoje - Red.) davė vakarą numatomas lietus

vyko.
Susirinkimą įvairino
vyrų ir moterų kvartetai, kn
riems vadovavo muz. B. Ja
nušauskas.
Garsioji solistė
p-nia M. Janušauskienė gra
žiai ir jausmingai padainavo
keletą patriotiškų dainų, o mo

ORAS

Lietuviui darbininkui turėtų telktis prie
SVEIKINAME!
Lietuvių
R.
K.
Darbininkų
Sųjungos,
kurios
Iteln* kasdtea. itekyrua sekmadJeolua
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos ValstybCae:
centras yra Bostone ir kuri leidžia darbinin
Metama — $6.00. Pusei metų — <3.50; Trims mėnesiams
■*- W-00: Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėse
kiškų laikrašti “Dąrbhiinką”. Visose lietu
(Tęsinys)
Z
prenumerata: Metams — $7.00: Pusei metų — $1.00.
. cijos uždavinys sprendžiant so
Kopija — .OSc.
vių kolonijose gyvai turėtų veikti šios orga
atkalbimų kainos prisiunčiamos parslkalama
Bendrai
enciklika
padūrę cialinį klausimų.
Bandradarblams tr koraapoc dsntams raitų neart nizacijos kuopos, prie, kurių, be abejojimo,
ai ooprahoma tol padaryti lr naprjMuačtoma tam
daug gero darbininkams.
pasta tankių.
2. bočiairę rstumycios encikli
dėtus kiekvienas darbo žmogus, kuriam rūpi
Bet štai minint Rerum No
kų reikšmė mūsų laikams
savo ir kitų darbininkų likimas. Kuo dau
varum
40
metų
sukaktuves
poKristus nepaliko jokių soci
giau būtų kuopų ir narių, tada gyviau eitų
5 vai. po piet.
Darbinin-j l)lezlus PlJus *1 1931
g«ffudarbininkų klausimų* svarstymai
alinio gyvenimo dėsnių, bet. už
' žės 15 d. išleidžia naujų enc:tat paliko savo dvasių, kuri
ke” ir visuose katalikų laikraščiuose ir kolopati susikuria tinkamų formų
nijose prasidėtų gyvas, rimtas darbininkiškas
LITHUANIAN DAILY FBIEND
ši
naujoji
enciklika
nieko
ir tvarkų. Toji dvasia kuria
judėjimas, kuriam pritaria ir Katalikų Baž
Publlsbed Daily. Eacept bunday.
■UB8CRIPTION8: Ona Taai — If.fO: Slx Montha
naujo
neduoda,
bet
tik
nori
sau formas prisitaikindama vi
—
Titras Months — »» ••: Ona Month — Tto. nyčia, nes ji visais amžiais vedė kovų prieš
>mopa — Ona Taar —
BU Months — M.M:
Leono XIII paskelbtus princi suomet prie gyvenimo reikala
darbininkų išnaudojimų.
lik v-tn “DRAUGUS
---------”.ilu
pus pritaikinti mūsų dabarti vimų. Kuriant naujas fonnas
ratea on a
If
niam gyvenimui, kuris Leku negalima tos dvasios skirsty
” 2334 S.
ij Ava, Chicago
VIENAIP KALBA, KITAIP DARO
riais žvilgsniais yra praslkei- ti, bet reikia priimti visa. Tik
=CW=3=s
aras
tęs po Leono XIII laikų.
ji pilna socialiniame ir ekono
[
Soyietų Rusijos vyriausybė labai dažnai
miniame gyvenime parodys sa
DIENOS KLAUSIMAI
Pijus XI sako, kad gyveni
skelbia, kad ji stovi prieš karų, kad jos at
vo veikimų.
stovai užsienyje dirba dėl palaikyruo taikos mas suskaldė visų žmoniją p
DARBININKŲ ORGANIZAVIMOSI
Kai kas nori Šv. Rašte ieš-'
pasaulyje. Tačiau ji vienaip kalba, bet kitaip du priešingus luomus: turtin
KLAUSIMU
daro. Bolševikai Rusi jų apginklavo nuo gal guosius ir vargšu^. Vargšais koti socialinio ir ekonominio
vos iki kojų. Sakomte, kad apart Japonijos rūpintis negalima palikti lab gyvenimo dėsnių, bet veltui
Gegužės nu*n. pirmoji diena, kurių sočiaSovietų Rusija yra geriausia prisirengusi darybei, bet reikia jais rūpin jie ten ieškos, jie tuo darbu
listai ir bolševikai savinasi kaipo “darbinin
naujam karui. Spauda praneša, kad gegužės tis einant socialiniu teisingu nepasieks savo tikslo. Užuot
kų dienų”, praėjo gana ramiai, be didesnių
pirmos demonstracijose Maskvoje bolševikai mu. Konkrečių priemonių po jie ieškoję dėsnių, turėtų pa
susirėmimų. Matyti, kad ir tie darbininkai,
visoje pilnumoje pasirodė, kaip jie yra pa piežius nepaduoda, bet to ir ieškoti Kristaus dvasios, nes
kurie yra pasidavę kairiųjų įtakai, nepaklau
negalėjo duoti, nesėtai jau bū tik iš jos teka gyvybės srovės.
sirengę “taikų pasaulyje vykinti”.
sė savo vadų kelti triukšmų, nes suprato, kad
tų buvusi ne jo sritis.
“Tik kai Kristaus dvasia taps
Vardo dienos proga sveikiname d. g. kun1. Ale
tuščiais šūkavimais ir triukšmavimais dide^
krikščionių dvasia, tik tada
ksandrų Skripko, kuris jau 30 m. kaip sėkmin
DĖL LIETUVIŲ DIENOS PARODOJ
Quadreg-simo annp reika
lio ir keblaus darbininkų klausimo nėra ga
gai klebonauja vienoj didžiausių Cbicagos lietu
pavyks išspręsti socialinį klau
lauja socialinės reformos, rei
vių —1 Šv. Kryžiaus — parapijoj. Moterų Sąjun
lima išrišti. Darbininkai vis labiau įsitikina,
simų, tik tada žmonės sociali
Šiomis dienomis paaiškėjo, kad ir šiemet kalauja tuos du luomu sujun
gos 21 kuopos ir parap. komiteto iniciatyva, pakad bolševikai, kurie tiek daną prirašo ir
nės ir ekonominės ramybės va
lietuviai kviečiami suorganizuoti lietuvių die gti einant katalikių sociologi
rapijonai
rengia savo mylimam klebonui gražias
prikalba, žadėdami darbo žmonėms rojų, pa
rdan
paduos
vienas
kitam
ra

pagerbtuves
sekmadienį, gegužės 6 d., Kienciaus
nų Pasaulinėje Parodoje Chicagoje. Nors apie jos dėsniais t. y. nei vieno luo
ėmę Rusijų į savo rankas, ne rojų, bet praga
nkas. Kitaip tų klausimų iš
salėj.
tai žinia gauta vėlokai, tačiau dar yra užtek mo neskriaudžiant, bet lygiai
rų ten įsteigė. Darbininkai ten beteko laisvės
spręsti
nepavyks
“
,
—
sako
vy

tinai laiko, kad suorganizuoti visuomeniškų abudu patenkiri^ut.
organizuotis, kovoti su išnaudojimu ir ko
nepajėgia pats to klausimo iš nija. Jau Rerum Novarum en
skupas Dr. Bucliberger.
• ttt'
komitetų, kuris priruoštų tinkamų tai dienai
^aigi pagal naujų enciklikų
voti' dėl geresnio duonos kąsnio. Jie turi pa
spręsti teigiamai, bet dar net ciklika sako, kad žmonės gali
Tuja Kristaus dvasia yra
programų ir visus lietuvius atstovautų pa mtoms reikia
sitenkinti tuo, kų jiems numeta komisarai
nie
neduoda ir kitam .jo spręsti.
paremtos garsios Leono XIII
rodoje. Tuoj reiktų likviduoti pernykštį ko
nuo 6avo stalo. Ten negalima nė žodžio iš
Ir tiktai blai
Taip stumia iš socialinio gy
ir Pijaus XI enciklikos. Todėl
mitetų ir sušaukti organizacijų ir draugijų ngo
tarti prieš darbininkų išnaudojimų, nes grę
venimo Bažnyčių socializmas viomis akimis pažiūrėję pama
nenuostabu, kad pasikeitus esusirinkimų, kad sudaryti naujų.
sia kalėjimas arba sušaudymas. Tų matyda
Gi t)O luomų bendradarbiavi
ir liberalizmas, bet tuščios jų tysime, kad tikrasis" žmogaus
komuninėms ir socialinėms sų
.
..
mo galėsime pasiekti einant
mi šio krašto ir kitų pasaulio kraštų dųrbo
tikslas ne čia žemėje, bet pralygoms
Rerum
Novarum
AUKŠTU
DVASININKU
ŽODIS
žmonės, nebeklauso bolševikų agitatorių, bet
■ dviėm keliais: visuomeninę bujant visuomenės santvarkų trū' sideda mums skiriantis su šiuo
klika nėra pasenusi, bet atro
ieško kitų kelių, kad savo vargingų būtį pa
iltlę reformuojant ir gerinant
ksta Kristaus dvasios, o be jos j pasauliu. Visas socialinio ir edo, kad ji yra tartum šiandien
,, Įtencūi'
Visuomenines būkniekas neįvykdys teigiamų re-, komuninio gyvenimo pagringerinti.
.
'lįfc
parašyta, neš- remiasi gyveni
b<mdm
nesentai išk
fnėnm
visn« ftkrinnniinis
sriŪdi'Veliiriioieiš čia
pia jau
inlr
rma nėra Katalikų Ak
das ’glūdi
religijoje; iš
formų. Juk
Juk visas
ekonominis das
mo Tikrove. Ši enciklika re
’
Mes nekartų esame pabrėžę pavojų pasi
cijos uždavinys, bet tai jaugyvenimas reikalauja gilesnio puikiai suprantamas Bažny
miasi neišgriaunama krikščio
duoti apmokamų agitatorių įtakai. Taip pat Katalikų Bažnyčios nusistatymas profesinių
daugiau politikos uždavinys.
pagrindo ir tam tikro aukštes čios vaidmuo, sprendžiant eko
nių religija, čia yra tvirta kri
dažnai paraginome darbininkus-organizuotis organizaciją reikalu. Užgiriama darbininkų
Čia Katalikų Akcija tik gali
nio tikslo, gi minėtos srovės nominius klausinius. Todėl da
kščioniškoji dorovė ir tvarka,
j' įimtas organizacijas, kurių vadai nesiva- ir darbdavių teisė organizuotis ir reikale ben
daryti įtakos atatinkamoms o- teisingun/as ir meilė. Todėl būdamos grynai materialisti bar paaiškėja socializmo ir li
duoja kerštu, nėra parsidavę kruvinam bol drai tartis ir derėtis aktualiais abiejų pusių
rganizacijoms ar partijoms,
beralizmo klaidos, kurie neno
nės to nepripažįsta.
norint nustatyti ateičiai socia
ševizmui, bet rimtų kovų veda su išnaudo interesais. Su džiaugsmu tenka konstatuoti
Kurios specialiai rūpinasi dar
ri pripažinti išviso religijos ir
Pripažįstame, kad turtai ir
tojais kapitalistais.
faktų, kad Bažnyčios- vyriausybė kas kart bo' klausimo išsprendimu. Bū linio gyvenimo gaires reikia
stumia jų iš viešo visuomeni
atsižvelgti til; į Bažnyčios so- jų padalinimas .visuomenei y
dažniau
primena
reikalų
risti
socialinį
klau

1
* \
nio gyveninio. Be to jokiu bū
tų neprotinga manyti, kad tai *1' • •
• Lietuviai katalikai permažai ligšiol krei
eialines enciklikas: Rerum No ra reikalingi, Bet vien tik jais
simų
krikščioniškais
teisingumo
dėsniais.
galima bus išspręsti vienu už
du negalima bus pasaulyje iš
pė dėmesio į susiorgani žavimų į darbininkiš
varum ir Ųuadragesimo anuo dar negalima pasitenkinti. Juk
simojimu. Bet ypač daug reik
laikyti ramybės ir tvarkos.
kas organizacijas, dėl to jų nemaža suklaidino
žmogui įgimta yra siekti laiKlausimas
kas
turi
dirbti
,
.
,
.
Vokietijos naciai vis dar nerimsta. Kg šmės popiežius skiria papro
visokie agitatoriai. Imant domėn, kad darbi
.
mes, bet kas-ieško laimės zeVisuomenės gerovei ir tvar
norint atstatyti socialinę ir e’
klausimas dar negreit bus išrištas ir jie siekia ir patys greičiausia nežino. Jie ne čių gerinimui, nes socialinė re
miškuosė dalykuose, ar steng kai būtina yra krikščioniškoji
kad tik susiorganizavę tegalės laimėti tų ko tik baugina savo kaimynus, bet ir viduje ko forma galima bus pilnai tik komuninę tvarkų! Enciklikos damasis knodaugiaūsia susi dorovė. Visokie bandymai eko
vų, su kapitalizmu, kuri nuo senovės laikų ei voja ir šokinėja lyg pakvaišę. Kas nežino, tada pravesti, kai bus išauk atsako: Bažnyčia, valstybės vy krauti sau turtų, tas tikrai ne nominį gyvenimą tvarkyti be
na ir eis, darbininkai negali sėdėti rankas kaip^kultūringi yra Vokietijos katalikai ir lėta daug kilnių, taurių asme riausybė ir darbdaviai su dar
ras jos, nes tai nėra Dievo doros yra puikiai parodę, kuiy
sudėję, bet turi organizuotis. Katalikai dav- kaip ištikimi jie yra savo tautai ir valstybei. nybių, kurios mokės apginti bininkais. Panagrinėkime da žmonėms skirta. Žemiškoji lai visuomenė tada nueina. Teisi
Lminkai turi dėtis prie tų organizacijų, ku Tačiau naciai juos persekioja, trukdydami jų teisingai savo reikalus ir dar bar skyrium kiekvienų.
mė niekuomet visų žmonių ne ngai sako Baueris, kad “apie
1. Bažnyčia. — Jų daug kas
rios veikia popiežių: Leono XIII ir Pijaus kultūrinį ir religinį veikimų, konfiskuodami daugiau pasiaukoti visuome
patenkins, nes visuomet bus etikos reikšmę ekonominiams
XI enciklikų'pagrindais, nes tose enciklikose katalikiškus laikraščius. Tai darydami naciai nės ir artimo gerovei. Todė7. nori atmesti, išstumti iš socia
santykiams
sergančių, kenčiančių, niekuo ir socialiniams
nurodyta keliai, kuriais einant sunkusis dar Katalikų Bažnyčios nenugalės, bet vokiečių pagal Pijaus XI enciklikų tai linio ir ekonominio gyvenimo.
(Tęsinys 3 ,pusl.)
yra svarbiausias Katalikų Ak- Bet vargas tam, nes jis Betik met turtais nepasisotins žmotųutų tkrai susilpnins.
bininkų klausimas galės būti išrištas.
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Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris

Išvertė Jonas Labanauskas

v*

ecių
Stovi Maskva
(Tęsinys)

Kadangi esamos trupės buvo sudary
tos iš tokių pat demoralizuotų elementų
kaip ir pietų generolį kariuomenei, tai
reikėjo rūpintis išauklėti taip pat ir po
litiniai puikų karininkų kadrų, kad galė
tų kaip galint greičiau tų trūkumą išly
ginti.
* .
'

Greitai į»o pirmojo partijos kongre
so IJ)24 met. pradžioje buvo įkurta prig
Perlo upės ties Klintonu VVhangpoo ka
detų mokykla ir pavesta tiesioginei gene
rolo Galeno vadovybei. Ji turėjo pritrau
kti puikių karininkams ruošti medžiagą ir
apsukrios partijos komisarus^ kurie galėtų taktiškai gerai vadovauti, stebėti ir
garantuoti karininkų ir šiaip piliečių ištikimybę.

Aukščiausioji viso bolševikų štabo va
Su pirmaisiais 500 uolių mokyklos
lankytoj,) (tai buvo pasiaukoti norį en dovybė buvo M. Borodino rankose; jo
tuziastai aukštųjų mokyklų studentai) bu valdžioje buvo visi tūkstančiai bolševikų
vo pasiekta tokių gerų pradinių rezulta patarėjų, karininkų, instruktorių, propa
tų, kada karo mokykla buvo paversta gandistų etc.
Po daugelio menesių darbo partija
aukštąja centraline karo mokykla.
G0 bolševikų karininkų ir mokytojų nepaprastai išaugo. Beveik visk Vakarų
dėstė, naudodami bolševikų mokslo prie tvarkos mokyklų studentai buvo suorga
mones ir bolševikų auklėjimo metodus. nizupti į sujungus ir prisiekę ištikimybę
.
Mokinių skaičius pakilo iki 3,000, ir ge “Trims Principams*’.
Darbininkijoje buvo įsitvirtinta, su
nerolas Chiar.g Kai-sliekas, kuris vienos metus buvo mokęsis jt u sijos karo mokyk kuriant bendroves, ir tuo būdu laimėta
loje, buvo paskirtas kiniečių vadu. Moki įtaka masėms.
niai pirmų pusmetį buvo praktiškai lavi
Gegnės 1 d. Kartoliajuje įvyko pirma
nami bendrųjų garinių pmtitnų antrų pus sis kuomintango bendrovių kongresas. Tų
metį jie įgydavo puikų specijalinį išla pačią dienų taip pat buvo sušauktas Kan
vinimų iš lėstininkų, artilerijos ir pio tone didelis darbininkų susirinkimas, ku
nierių, kariuomenių dalykų srities, iš bo- riame Dr. Sun Yat Senas pirmų kartų
’lševikų politikos ir administracijos. Tiria pasakę smarkių prieš svetimšalius nukrei
jie eidavo į kariuomeiąS trupes. Ten bu ptų kalbų. Jis, satjė: “Kinija vergauja
vo svarbiai.šia' žiūrima, kad kareiviai at svetimoms valstybėms. Jos darbininkai
sikratytų baimės, nepasitikėjimo, kylančio yra ne po savųjų, bet po užsienio kapi
dėl baliuj,} trupių persvaros.
talistų jungu. Iki europiečių įsiveržimo
Bolševikų laivai vežė ginklus, aniunt- jie visi gyveno iš žemės ūkio ir amatų,
J cijų ir propagandinę literatūrų — nežif,
o dabar dėl užsienio prekių konkurencijos
rint svetimųjų kontrolės.
masės nebegalinčios išsimaitinti. Muitįnių

vietos esančios svetimtaučių rankose, ku- Rusijos ir Kinijos. Bolševikų Rusija buvo
rie pasisavino už muitų gautus pinigus ir
rūpinasi, kad jų prekės — apdėtos mažu
muitu — galėtų dar labiau išstumti vie
tos dideliais*muitais apsunkintus gami
nius. Prie to dar prisideda išnaudojimas
užsienio banknotuis, kurie numuša kinie
čių pinigų verte. Tikrumoje Kinija esanti
svetimšalių kolonija, ir dėl to kinų dar
bininkai negalį įsigyti pragyvenimo prie
monių. Kinija įvežanti pramonės produk
tus ir išvežanti žaliavų;, jos prekybos ba
lansas paskutiniais metais rodųs 500 mik
dol. pasyvą. -Tas skaičius laike 10 metų
pasiekęs 1,000 milijonų. Toji suma spau
džianti ir apsunkinanti darbininko atly
ginimų. Darbininkai ir studentai turį su
siorganizuoti ir-išvaduoti tautų; iš užsie
nio priespaūdos ir tarptautinio išsilaisvi
nimo jungo. Rusijos darbininkui nuėjo
tuoJšsilaisvinimo keliu, jų pavyzdžiu tu
rinti sekti ir kinų tauta...1”

Borodino kuomintango agitacija stai
ga įgavo naujos energijos.
1924 m. gegužės m. 31 d. buvo uŽmegsti diplomatiniai santykiai tarp sov.

pirmoji valstybė, kuri padarė sutartį su
Kinija “abiejų šalių sutikimo” ir “teisi,
lygybės” pagrindu. Jie Išsižadėjo visut
privilegijų, reikalavimų jr koncesijų ir tuo
sudarė didžiulę propagandų kovai su ki
tomis užsienio valstybėmis. Sov. Rusija
gavo teisę visose koncesijose įsteigti sa
vo atstovybes. Tai ji gerai išnaudojo! Vi
sose organizaciniu atžvilgiu svarbiose vie
tose ji įsteigė konsulatus; ikisioliniaiu pi
rmajam vicekonsului buvo pavesta poli
tinė akcija. į Kinijų įsiveržė armija ko
munistų agentų, organizatorių, propagan
distų ir — pagal Borodino nurodymus —
metėsi į rainių. .

Dabar prasidėjo karštos akcijos mė
nesiai. Pirmiausia buvo mestasi į fabriku
įmones — panaudojant darbininkų ben
droves, reikalauta darbo ąlgos pakėlimo,
darbo laiko sumažinimo ir t.t. Tuo buvo
laimėtas bendrovių narių pasitikėjimas.
Toliau, iš lėto buvo prieita prie svetim
šaliams priešingų reikalų, iš lėto, kaip
to reikalavo kiniečių psichologija — bet
vis buvo eita pirmyn.
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doros, be ankštes- įžiūrėti tų patį žmogų ir jį
3. Mokslas ir Tikėjimas - derninių anglų kalba novelių.
nių gyvenimo idealų ir siekių pagerbiant padėti išbristi iŠ A. Jakštas.
į Manau, kad išverstos anglų
žmogus tampa tingiu gyvuliu, materialinio skurdo.
4. Maebeth - Shakespeare. 'kalbon, jos turėtų pasiseki-

BAŽNYČIA IR SOCIALINIS i kėjimo, be

Burnos Hygiena

KLAUSIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

kuris veltui ėda, kuriam terfiSvarbu, kad darbininkus it,
pi vien pilvas arba išlepintas | darbdavius jungtų nuoširdūs,
šiais laikais neturėtų būti gi
gomurys ir lytiškų geidulių pa malonūs ir verti žmonių san
sto, kuris galėtų būti palygin nčijimasi”. Ypač mūsų doros
(Tęsinys) .
tenkinimas”, —.sako Dr. S. tykiai.
tas s,u motinos pienu. Vaikas nusmuk imo laikais reikia at
Nėštumo metu ir kūdikiui
Šultė.
Taigi vienintelė gera socia
geriausiai išvysto savo galvos, kreipti ypatingų dėmesį į ka
esant prie krutinės, he abejo
Valstybė turi saugoti nuosa linio gyvenimo reforma praeis
žandų kaulus, dantis ir bur talikiškos dorovės,nuostatus.
nės, kad motina, turinti nor2. Valstybė. Ne visi vieno- vybės teisę, nes tai yra įgim tik tada, kada reformatoriai
nos raumenis, kuomet yra mai
mališkus dantis bus sveika,
tinamas krūtim*. Mažas kūdi'|(tai vųjstybei priskiria darbuo tosios ir pazityvios Dievo tei patys bus persiėmę Kristaus
jeigu prisilaikys sekančių
kis tarpe valgių turi gauti už-; lę socialinėje ir , ekonominėje sės įsakyta. Jinai netik yra dvasia ir stengsis jų gyveniprincipų.
tektinai atvirinto šalto vau- srityse. Čia pažymėtinos yra leista, bet net įsakyta. Priva rran perskiepyti.
1. Užlaikys švariai kūnų ir
d'ens. Tai reiškia, jeigu vai dvi diametraliai viena kitai tinė nuosavybė suteikia ir ne
Vyt. Mankeliūna^
adantis.
priešingos
srovės
t.
y.
socializ

turtingam
žmogui
šiokio
to

kas valgydinamas kas šešios
• 2. Prisilaikys kasdien prie
Kg? , '
»
1 valandos, tai po valgio trečių mas ir liberalizmas. Socialis kio džiaugsmo jr suraminimo
tąm tikro mankštinimosi.
tai reikalauja, kad viskas bū susilaukus senatvės ar ligos.
3. Turės pakankamai doram valandų reikia duoti jam van
dens. Kuomet kūdikis yra tri tų monopolizuota t. y. visa pa
3. Darbdaviai su darbinin
pasilinksminimui.
vesta
tvarkyti
valstybei
ir
ne

jų mėnesių, tuomet duoti vie
kais. Pastarieji daugiausia nu
4. Užtektinai šviežo oro, vnų kartų į dienų apelsinos paliekama jokios iniciatyvos stato ekonominį gyvenimų, bet
pač miegant.
sunkos, vienų arbatinį šauk pavieniems individams. Gi li savaime aišku, kad ir ekono
5. Išvengs barnių,
terai istai priešingai — liepia
ANDRIUS P. NAUDŽIC6. Užlaikys švariai burnų va štukų sumaišius šu šaltu at- visa palikti pavieniems asme miniame gyvenime atsispindi
virintu vandeniu, nedaugiaus
darbdavių dvasia. Jie bus už NiAS, Marianapolio studentas,
lydama dantis su šepetuku
kaip arbatinį šaukštukų. Apel nims, gi taip tvarkantis, jų sikrėtę materijalizmo ir egoiz- Marian HiHs naujokyne, mėg
tris sykius j dienų arba po sinos sunkų palengva daugin-1 lnarD,nu» pasaulis geriausiai
. „ A
.
....
mo dvasia tai jie tai vykdys sta šias dešimtį knygų:*
kiekvieno valgio.
...
ti. Kada vaikas būna vienų prieis tvarkos socialiniame gyvenime
11 sanlykiuose su aarbinin7.' Dažnai duos daktarui
7
1. Turtingi Skurdžiai - M.
metų, duoti jurai pusę apelsi
zeminuoti dantis; neinaBažnyčia socialinėse encikli kiisi bet *««» būti vi3ai Priei J°k“>no sunkos. Apelsino sunkų
kaip du kartus, kuomet
šingai, jie turėtų darbininke1 2. Vinco Kudirkos Raštai.
galima pakeisti tomeičiij sun koše Yra aiškiai nurodžiusi šo
na■ nėščia ir kuomet kūdikis
ka, jeigu vaikas mėgsta.
cializmo bei liberalizmo ribas
r "prie
prie krutinės.
ir išdėsčiusi krikščioniškų pa8. Pasakys daktarui savo pa
Pradedant kūdikį valgydin
žiūrų. Leonas XIH sako, kad
dėtį, kad jis nelaikytų perilgai ti dirbtiniu maistu, reikia būti
valstybė turi rūpintis visuo
labai atsargiai: pradėti duoti
menės ir piliečių gerove. Gi
9. Neatidėlios dantų taisy visai po maži} dalį, kad nesu toji gerovė turi liesti taip ma
gadinus jo viduriukij ir nesumo, nes tam yra pavojus,
terialinę sritį, taip dvasiųį. Y10. Apleidimas dantų gali !stabdžius normališko virškini pač*. didelis valstybės uždavi
suteikti įvairių ligų ir atsi mo, nes tas sutrukdo normalį nys surasti atatinkamų veiki
vystymusi ir augimų. Kuomet mo faktorių, kurie rūpintųsi
durti kebliame padėjime.
vaikas jau šešių mėnesių, rei gerove, gi jei jų nėra, tai ta
11. .Dantų skaudėjimas, pukia pradėti virti jam avižinę da pati privalo rūpintis.
1 i avimas ir bėgimas kraujo iš
arba kvietinį košę ir duoti po
Ypačiai valstybė turi rūpin
smegenų yra labai pavojingas,
labai mažų dalį — iš ryto apie
tis
tautos narveliu - šeima, nes
o tų galima pataisyti.
dešimtų valandų. Dešimts mė
DANTŲ VARTOJIMAS nesių vaikų reikia pratinti ja jinai remiasi Gi šeimų pa
laiko kaip tik religija, todėl
Beveik keistai skamba, Prie daržovių sriubos, piene valstybė turi bendradarbiauti
kuomet kalbiame apie dantų virtos — ta sriuba valgydinti su Bažnyčia auklėdama žmov
vartojimų, lyg mes nežinotu apie antrų valandų popiet. nes ir šeimynas. Nes: “Be ti/
ii. .... . »« ' ' ' ' • ’
Taip-gi galima bandyti duodi
Rašo Dr. 0 I. BLOŽIS, dentistas,
Chicago, Illinois

ha

5. L’AJibe Constantin - 11a- mo.”

levy.
6. Count of Monte Christo -

Alcxand're Durnas
7. Dievaitis - Mare Radzevičaitė.
8. Klaida - Lazdynų Pelėdn.

9. Under Two Flags - Quida. >

10. Two Years Before the
Mast - Richard Dana.

Pastebiu, kad Naudžiūno sų
rašė yra pažymėta Marės Rad
zevičaitės DIEVAITIS. Toji
knyga tilpo kitų sųrašuose.
Įdomu būtų matyti spaudoje
recenzija tos interesingos kny'
gos. Prie progos dėkoju už
pareikštus sumanymus ir lin
kėjimus. Susi l ašinėsime.

Apie šį sųrašų pųts atriden
tas Naudžiūnas rašo: “Per
aštuonis metus esu perskaitęs
LIETUVIAMS
beveik 1000 knygų — novelių,
biografijų, istorijų, mokslo ir
Taupykit savo pinigus
klasinių kurinių.
Patyriau,
šiame banke
kad novelėse, žinoma su išim
timis, pasireiškia ta pati užuo
mazga (plot), pamarginta įvai
riais, skonį kutenančiais įvy
kiais. Marro surašė telpa ke Halsted St. ir 19th PI.
lios lietuvių kalba novelės, ku
Narys FEDERAL
INSURANCE KORPORACIJOS
rios man patiko, nes jų užuo
mazga biskį skiriasi nuo mo- ii

BANKAS

HALSTED EXCHAHGE
NATIONAL BANK

PAVASARINIS

mėm, kam dantys reikalingi.
Nors ir žinome, bet nevisuo- obuolį arba kriaušę. Kuomet ti. Pasirodžius pas kūdikį koi

mct tų darome, kų žinome. vaikas jau vienų metų, reikia kiomis komplikacijoms, visuoKartais ir priešingai pasiel duoti po truputį duonos šuįmet patartina klausti medicisviestu arba “zwibach”, iš i nos gydytojo patarimo. .<
gi am su savo žinojimu.
ko vaikas prisipratys kramty-i
(Pabaiga bus)
Dantys yra vartojami ne
vien geram sukrantvmui, liet
ir jų sveikatai. Nevartojamas
dalykas genda; genda net ir
geležis, rūdija pamesta drėg- i
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
noje vietoje. Na, o kų be no
rėti su minkštesniais daly
kais.
Tai-gi, neužmirškime:
dantys yra gamtos suteikti,
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kad juos vartoti, liet kuomet
kupai, valstybės prezidentas, ministęriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
mes jų derančiai nevartojamo,

Kį TIK ATĖJO IS LIEIUVOS

Arkivyskupas Jurgis Matutėmis

tuomet jie genda; genda ir
raumenys, kurie dantis palai
ko, negaudami jiems deramo
pasimankštimo. Aiškus daly
kas, deramai vartodami dan
tis gauname dvigubų naudų:
vienų, dantis palaikome geram
stovyje, o kita, maistų dauriau įvertiname, smulkiai sulamtydami ir taip gi palengmiame viduriams suvirškinti,
nes maisto virškinimas prasi
deda burnoje ir kiek geriau
jį sukramtysime, kiek daugiau
su seilėmis sumaišome, tiek
greičiau jis būna suvirškin
tas; tada nebus progoR gauti
vidurių užkietėjimo. Dar tu
riu patėmyti, kad niekuomet
nereikia valgio nugerti van
deniu, nes tas trukdo vir
škinimų.

Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
tuojaus pareikalaus.
čia nuplėSk:

115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

••DRAUGAS", 2334 80. OAKLEY AVĖ.. Chicago, EI.
Siunčiu

$1.110

už

kuriuos

JURGIS MATULEVIČIUS.?

atsisukite

man

knygą

"A HKIVY8KUPAS '

>

Vardas, Pavardė

Mano adresas . j

INOVR OFFICE
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VALGYDINIMAS KŪDI
KIO NUO GIMIMO IKI

DVIEJŲ METŲ
Kūdikis turi būti prie krū
ties laikomas nemažiau, kaip
devynis mėnesius, kuomet mo
tina yra nermališkame stovy

je. Dar nėra išrasta tokio mai
1

I

Ketvirtadienis, baland. 3, 1934
atitaisyti, kas juos galėtų pa tės kas trečiadienių vakarais Lai guriausias Dievas jai at
daryti naudingais piliečiais? varo bingo labai pasekmingai. lygina.
Tai mįslė, kurių sunku įspėti. Tatai ir parapijos ateitis da
' rosi litis kart šviesesnė. Kaip
Šv. Pranciškaus Vienuolyno
Prieš -kelis mėnesius susior- gadynė. Ateina, anot tūlo vei- Manding grįžimas prie tėvu
REDAKCIJOS
ADRESAS;
ganizavęs Katalikų Federaci- ! kėjo, nauja ėra, kurioje Pitts- čių tikėjimo galėtų juos žmo tai būtų gražu, kad taip visas Rėmėjų susirinkimas turėjo įjaunimas susidomėtų parapi- vykti bal. 29 dienų, bet ati
Pittsburgh’o Liętuvių Žinios
jos Pittsburgho apskritys ro- burgho ir apylinkės lietuviams nėmis padaryti. Sunku tikėji
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa. .
mu atgauti, tačiau lengva jj' jos reikalais. Būtų labai gra-1 dėtas į kitų mėnesį ir vėliau
do daug -gajumo. Jokie Svar- katalikams, vadovaujant Fede
KOS'l'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
prarasti,
f
Ižu, kad mūsų vaikinai pasek- bus paskelbtas.
besni tikybiniai ir tautiniai racijai, yra skirta suvaidinti
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
------------■ tų mergaičių pavyzdį. ,,
Noriu išreikšti dėkingumų
šios apylinkės reikalai nepra- svarbių rolę išeivių gyvenime,
Telephone Hemlock 2204
Bal 17 d. Šv. Luko kapuose!
------------<
siems asmenims, kurie darbaeina nepastebėti, neapsvarsty- Tikėkime, tikybinio ir tautinio
kitę Šventųjų Dvasių’ (Jono ti valdybos susirinkimuose. veikimo iniciatyva nebeišlys iš tapo palaidota Monik# Bra-' Šv. Kazimiero parapijoj yra vosi pasisekimui buvusios card
XX, 22). Po to kunigas ant Apskričio darbuotės vaisiai katalikų rankų. Praeities pa zauskienė. Paliko, regis, pen- > geraširdžių žmonių, kurie at- party: S’. Pakrosniui, Sikorsvaiko kaktos daro kryžiaus že -jau pradeda nasireikšti. Grįž mokyti, jie mokės išlaikyti už ketų dukrelių ir vienų sūnų jaučia savo bažnyčios reikalus kiui, J. Navickui, Bernatoniui,
Petrų. Našlavo apie 16 metų. prisideda prie jos pagražini
nklų skirdamas jį į teisingų ta pas katalikus savim pasi kariautas pozicijas.
O. Pakrosniui, L. Simonaičiui,
Buvo
gera,
darbšti
moteris.
mo,
kiek
tik
gali
įr
kaip
mo

jų būrį. Paskui vaikui duoda tikėjimas, savygarbos jausmas
O. Naujaliui, Ei Laukaičiui, E.
PASKUTINIS ŽINGSNIS
Šio apskričio Federacijos va Nors gyveno vargingai, bet ka. Štai, per Velykas visi pakelis trupinėlius pašventintos ir noras kuogreičiausiai pasiI Martinaičiui, M. Katellai, P.
BEDIEVIUI
ldyba savo posėdyje balandžio tapo palaidota labai, gražiai, tėmijo puikiai išdirbtas kardruskos, kaipo ženklų negedi- liuosųoti nuo neprašytų. globė
, ,
, Blažaitienei,
Tamkevičienei,
26 d. svarstė, kaip priimti nes buvo gerai apsidraudusi batktts Jlace) ant didžiojo ir 2imnickienei
ir A. M’arčulaiJonai, besimo- 1UO’ nes druska apsaugo nuo jų iš' kairės, nuo tikėjimo ir į kan. F. Kemešį su palydovais,
KAULAS:
vieno
iš
šbninių
altorių.
Kas
Prigulėjo
prie
L.
R.
K.
S.
92
gedimo; tai reiškia, kad ne-(doros netekusių vadų. Federatienei. Kadangi visi šie asme
kilidamas katekizmo, aš atra
atvykstantį Vilniaus Gelėžinic kuopos.
,
tas karbatkas taip gražiai iš
gestų dvasioje ir tikėjime.-Pa-j cija pradeda visiems imponuonys taip gražiai darbavosi, sedau Krikšto apeigas, bet aš
Fondo reikalais. Išspręsta su
pynė?
Ogi
P.
Navickienė.
Ma

skui kunigas ant vaiko daro ti. Jos autoritetas_kasdien diYra žmonių, kurie apie ap
nesuprantu jų. Paaiškink man
rengti jiems didžiulės prakal
(Tęsinys 5 pusi)
tris kryžius primindamas Šve dėja. Bile užsimojimas be jos
draudų benori nei girdėti. Tai tyt, kad daug darbo ir laikoj
jų reikšmę.
į'
bas birželio 10 d. Piliečių klū-1
nčiausių jų Trejybę. Toliau ku sankcijos jau yra rizikingas
klaida. Kiek rūpesčio ir var ji padėjo, kol tai padalė. Tas:
VYRAI — ATYDA!
JONAS: — Pirmiausiai tu
darbas —.tai didelės kantry-!
S. S. Pittsburgh, Pa.
nigas deda savo rankų ant kū dalykas, lemtas nepasisekti. bo salėje
go turi pakelti neapsidraudu
'
’
’
ri pasiskirti krikščionišką, vai“
Štai yra specialia pranešimas, karia
dikio galvutės ir meldžias; tai Aušta mūsų padangėje kita
Vilimas šiam asmeniui mirus jojo ar bės ir pasišventimo darbas. bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris
dą, t. y. kokio nors šventojo,
pasiekė '•viduramžį” ir jaučia reika
daro atminimui Jėzaus Kris
timieji. Šiandienų dar tapk S Dvi tos karbatkos buvo užbai lingumą tam tikro gaivinančio TONIkad turėtum sau globėjų. An
KO. Kad suteikti galimumą tūks
taus stebuklingų gydymų vien to vandens ant vaiko galvos, tol nerimsta, kol paskutinio mo nariu.
z
D. gtos Velykoms, o trečių užbai cianus, kurie dėl kokios nors priq
tras dalykas, turi turėti inten
gė po Velykų. Per Dievo Kū- ties atidėlioja užsisakyti
patylėjimu ligonio. Po to ku ir ištaręs vardų, trimis kry- cento nenusįkrato. Jų protas
cijų, kad nori apsikrikštyti,
no šventę pamatysune visus
nigas ant kūdikio deda mėly žiaus ženklais, sakydamas:'aptemęs, jųjų draugijoj, nejau-,
priimti tikėjimų ir užlaikyti
tris altorius, papuoštus tonus
nų stulų, kurios ir kūmai pa- (N.) '“Aš tave krikštiju var- ku ir baugu.
jį per visų gyvenimų.
karbatkomis.
Kompanijos
atgabentus
silyti ir veda į bažnyčių kai- dan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ii
tiesiog nuo distrfbutorių. šį Gydyto
KAULAS: — Jonai, kai ma
jaus preskripcija dabar parduodama
bedami: “Tikiu į Dievų Tėvų” Šventosios Dvasios ’ ’. Toliau I straiklaužius čia. pravardžiuoMergaitės Spindulietės pra-į ' širdingai dėkojame P. Na- visose vatstinyčiose. Vienas Doleris
žas vaikas yra krikštijamas,
už mėnesio treatmentą — būkite sa
ir “Tėve mūsų”, išreikšdami ! kunigas deda baltų abrusėlį (jama “West Virginia snakes”, t-itų sekmadienį turėjo, para- vickienei už tokį gražų darbų, vimi gaukite butelį šiandien — garan
jis neturi intencijos. Ar tas
tuotas.
tikėjimų, kurį šv. Bažnyčia ant vaiko krūtinės ir meldžia , nes yra be galo nekultūringi. pijos naudai card party ir bi
vaikas būna pakrikštytas?
mokina. Po to, kunigas skai Dievo, kad jis visuomet būtu , tamsūs ir žiaurūs. Jųjų mote- ngo. Žmonių buvo gražus bū
LIETUVIAI DAKTARAI:
JONAS: — Taip, Kaulai,
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
to ekzorcizmas, priminimui, nekaltas ir skaistus, ir per vi- rys pypkes rūko ir “tabakų” rėtis'1. Galima tikėtis, kad liks
< krikšto tėvai, (kūmai) turi tu
kada Jėzus Kristus išvaryda sų gyvenimų nešioti) nekalty-' kramto, bet kuom skiriasi mū ir gražaus pelno. Labai malo ToL LAFayeUe 7860
rėti intencijų už vaikų. Dėlto,
vo piktas dvasias iš sergan bės rūbelį, Paskiausiai duoda 1 sų lietuviški bambizėliai nuo nu pastebėti, kad jaunimas, y
Kaulai, nevalia imti netikėlius
čiųjų. Toliau kunigas palyti žvakę į kūmų rankas, kas rei-Į“W. Virginia snakes”. Atga- pač mergaitės, labai susidome
D E N T I 8 T A 8
j kūmus, nes netikėliai neturi
cicero, ilk
škia,
kad
kūdikis
visuomet
Į
benti
straiklaužiai,
pagyvenę
vaiko ausis tardamas: “atsi-:
jo (parapijos užlaikymu, labiau
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
intencijos; todėl vaikas lieka
Utar.. Ketv. lr Pėtn. lt—» vaL
darykite” atminčiai, kada Jė vaikščiotų šviesos ir suprati- ĮEllsworthe porų metų, kultū- šiai klebonijos statymo reika
8147 80. HALSTED
CHICAGO
4140 Archer Avenue
>
be krikšto.
1 ''
Paaed* Bered. Ir Subėk 8—8 vaL
zus Kristus gydė kurčius ir mo keliais. Galutinai kunigas1 rėja, žmoniškėją, tuom tarpu lais. Štai, Saulietės surengė
VaL* 8—4 Ir 7—• vaL vakare
rKAULAS: — Kaip reik pa
vaikų sakydamas: mūsų didvyriai Džimai, .Var- card party - bingo, o Sodalienebylius, ir ligoniai tuojau gi žegnoja
Res. 2136 W.,24th St.
Dienoms Tel. LAPgett. am
daryti intencija?
ToL
rdėjo ir kalbėjo. Kunigas klaa “(N.) eik ramybėje ir tegultos, gaidžių-karaliai, Senkai
rai 0408
ToL CAMai 8401
JONAS: — Savo atsakymais šia; “Ar atsižadi velnio, jo Dievas būna su tavim”.
[ir Stankai, pagyvenę Ameri LH5TUV1AI DAKTARAI:
padarai intencijų, nes kunigas piktų darbų ir jo puikybės?”
koj keliolikų metų, ne tik ncRes. and Office
Office Phone
Štai, Kaulai, trumpai pasa
ToL LAFayelte 80*7
klausia priminės vardo,
ko Krikšto tėvai atsako: “Atsi235# So. Leavltt SL Office: 2643 W. 47th Street
PROapect 1028
kultūrėja, bet žiaurėja ir pro
CANAL 070*
VaL: S Iki 5 popiet. 7 Iki 8 vak,
trokšti nuo Dievų Bažnyčios? ž»4u’ Po tų klausimų, kuni- kiau apie šv. Krikšto apeigas. tiškai atbunka. Jie mėgsta a
I
NedėUoje pagal autartfKų
sakiau
apie
vaikus,
tas
Atšaliai: Tikėjimo. O kų tikė gas^ tepa kūdikio krūtinėlę ir
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
pie “edukeišinų” kalbėti, nors
X—SPINDULIAI
jimas duoda? Amžinųjį gyve pečius šventais aliejais primi- pats bus ir jums suteiktas. Ir raides nepažįsta. Išpūtę krū
Offlae TeL REPubllc 7888
aš užtikrinu, Kaulai, kad jei
3051 West 43rd Str.
Rea. TeL GROvehUl 08i7
PHYSICIAN and SURGEON
nimų. Pasimeldęs kunigas pu
ndamas senovės katakumbų vertai priimsi krikštų, tapsi tinę sakosi nebijų nei Dievo,
•#I7 S. WASHTENAW AVK
(Prie Archer Avo. netoli Kedsle)
2403 W. 63rd St., Chicago
čia į vaiko veidų. Tai daro at
nei velnio, bet nuo poliemono Valandoa: nuo S Iki 8 vai. vakaro
Seredomis Ir nedėliomis pagal
ir
OFFICE HOURS:
minimui, kada atsikėlęs Jėzus sustiprinimų šventariie tikėji laimingesnis, linksmesnis
< autartį
bėga, kaip zuikis nuo gon2 to 4 and 7 to 9 P, M.
turėsi
didesnę
Dievo
ir
arti
me.
Dar
atnaujinęs
tikėjimo
Kristus pasirodė Apaštalams
GYDYTOJAS ir CHIRUGAH
Sunday by Appolntment
čiaus, nes svetimos vištds są
8488 W. 84ARQUETTE ROAD
mo
meilę.
J.
V.
S.
ir kvėpė į juos tardamas:.‘Lų- išpažinimų kunigas pila švęsVaL 1-4 lr 7-# vak. Ketv. #-11 ry#8
žinę kankina. Jie vepelioja aNedSUoj susitarus
pie mirusiųjų kūno deginimų,
DENTISTAS
DR. STRIKOL’IS
nors vargšiai toliau savo no- ’
4204 ARCHER AVĖ.
TeL OANal 8188
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sies nemato.
corner Sacramento

Traukitės! Federacija Eina

MTTSBURGH’O LIHUVIŲ ŽINIOS

k

>

(DOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

SOUTH SIDE

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

t44a

so.

asth

or.,

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. K4)WARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. GURSKIS

NEMOKA LAISVE
NAUDOTIS

Ar Važiuoji i Lietuvą ?

Juokai juokais, bet visgi be
galo griaudu, kad mūsų ne
skaitlingoj tautoj randasi to
kių nenaudėlių. „ Ištrūkę nuo
Lietuvos dvarininkų priespau
dos, nemoka Amerikos laisve
ir kultūra naudotis ir patam
pa savo tautai didžiausia gė
da. Nesivadinkite, vyručiai,
tautininkais, nes tauta jūsų da
rbais biaurisi. Suraskite sau
kitų tinkamesnį vardų. Prašy
kite “Keleivį” arba “Naujie
nas”, kad jus tinkamu vardu
pakrikštytų/
Bet visgi kila kiųusimas,
kas jų iškrypusį protų galėtų

Ellsworth, Pa. — Ellswor-

s

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” agentūrų bifb kada galite^ važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Šeandi_navian-Amerikos linijos laivu “FpE

DERIK VIII”.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
infohnacijų kreipkitės į

Lho kasyklos pradėjo dirbti ba

landžio 3 d., tebedirba pilnų
laikų, tai yra,. penkias dienas
savaitėje. Kalbama, kad šį sy
kį dirbs be pertraukos kiek
jlgesnį laikų. Duok Dieve, nes
šios apylinkės žmonės e buvo
suvarginti labiau, negu kur
kitur. Kuomet kįtuose mies
tuose buvo didžiausias gerbū
vis, čia buvo laužoma unija,
i žmonės skriaudžiami, išnaudo
dami, pjudomi vienas prieš ki

tų. Daug gerų žmonių apleido
Ellsworth ir Bentleyville ir
apsigyveno kur kitur, o čia
kompanija prfgabeno visokio
plauko streiklaužių, kurie čia j
užsiliko iki po šiai dienai. Iš
atgabentų mažai tėra naudos
visuomenei.

Klausimas, ar toji ilga be.
,v
, .
„
, darbe išmokino žmones taupu’ mo ir susivaldymo.
Ne ku,

J

1ŪI

I V A1

VaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

OFISO VALANDO8:
Nuo 8 iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak.
Nedėllomia pagal sutartį
Ofiso telef. BOUIevard 788®

Namų TcL PROepect 1930

TeL BOUIevard 7842

DR. VAITUSH, OPT.
~

LIETUVIS

Qptometelc*Ily Aklų Specialistas. .
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Akinių kai
nos per pusę plglaus, kaip buvo plrmiaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau
kaip pirmiau.

4718 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Phone Ronlevarri 75K#

DR. G. Z. VEZELIS

OFISAS

8 lubos
CHIGAGO, ILL.

iki i# mi. ryte. nuo t iki 4
po pl*tų ‘y nV° 7

nuo i#

4645 So. Ashland Avė.
aru 47th Street
Vai.: nuo 8 Iki 8 vata
Berado! pagal sutarti

Nedėliomis ano 1# lkf 18

DR. P. Z. ZALATORIS
So.
11 ryto iki 4 popiet

Seredoj pagal sutarti

Hmm CAMai 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA^

CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

REZIDENCIJA

6631 s. California AveJ
7888

Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

t

Ofisas 3102 So. Halsted St

DR. A. R. McCRADlE

Tel. VARds 0884
Rnc.1 Tel. PLAua
VALANDOS;
Nuo l#-t> v. ryto; 8-8 lr 7-8 v. 8

Nedęldlealais puo ;o lk| M

liH it-1

Ofise: TeL OALmnet 4088
Ros.: Tel. HEMloek 8288

8 Iki »;»• vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS

BR. J. RUSSELL

OYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

Bltf

DR. MAURICE KAHN

ROOM >18

Nuo 1 |kl S vakare

Valandos 1—> lr 7—8 vak.
TaL OANal 0857
Rea. PROapect 8858 Seredomis lr Nedėliomis pagal

/

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 WXST 69th ST.

Of. ir Sės. TeL HEMloek 6141

Valandos:

Kampas 8181 Street
riems> buvo tai gera painoka,',] raundai dien*.
2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais
Valandoe:
i—4 popiet 7—• vai. vak
kad gerais laikais nereikėtų
Telefonas MIDivay 2680
Nedėliomis tr šventadieniais 18——11
pamiršti apie rytojų, nereikės
Office Tel. Wentworth 6330
tų pamiršti, kad po gerų lai
Res. Tel. Hyde Park 3396
Offloe
Phoue
Phone
kų ateina blogi, kaip po gied- KGtevood 0841
raasiii eee<
joa apsiniaukia, pradeda linoGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
; ti arba snigti. Tačiau yra čia
MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ
4631 SO. ASHLAND AVI
i pas mus keletu lietuviškų did
SPECIALISTE
GYDYTOJAS Irt CHIRUROAS
g

vak: »-<
H U H ni vakare

(Kampas Leavltt SU
Valandos: Nuo » Iki 11 ryte

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. A. ROTH

4728 So. Ashland Avė.

7850 So. Halsted Street

DANTISTAS

2201 W. Cermak Boad

DENTI8TA8

DAKTAEAI1

OFISO VALANDOS:

vyrių (gaila, kad jie lietu
viai), kurie tiesiog serga, jei
dar dolerį jaučia kišenėje ir

DR. G. I. BLOŽIS

1881 SOUTH HALSTED STUKSI

8888
DR. CHARLES SEGAL |* Oflao ToLRea.Victory
TaL DRBzel

i vakaro.

4645 So. Ashland Avė.

DR. SUSANA A. SLAKIS

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak.

Išskyrus Seredojp*

3147 So. Halsted St.
Ofiso Valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL vak.
1#—18 ryto
Seredomis tr NodėUomls pagal sutarė

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti
Tel. Ofiso BOI lrf*var<l 591?
Rez. VICtory 23»

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 4:30-8:30

756 W. 35th Street

Ketvirtadienis, baland. 3, 1934

ELZBIETĄ 1LVDZK VlĄIENĖ
(Po tėvai:, lllįautsitė)

URŠULĖ VENCKIENĖ
(Vu tėvais Katau-kuilė)
Mirė gegutės 1 d. 1934 nu 2 J
vai. ryto. sulaukus pusės am
žiaus. Kilo iš Tu u rag.-a apskr., 1
Vagraniunėių parup. ir kaimo.
Amerikoj išgyveno apie 30 me-']
tų.
Paliko
dideliame nuliudime
vyru Kazimierą, dukterį Seteri ,
Kazimierų. Šv. I’rauvi'škaus vie
nuolyne. Pittsburgh, Va., du sQ- '
nus Vladislovų ir Adolfų, sese
rį Marijonų lr švogerį Stanislo
vų Kjbartus, broli Ignacų Katuuskų ir gimines, hivtltenę Ur
šulę Petrauskienę; o Lietuvoje
seserį Onų ir brolį Juozapų.
Kūnas pašarvotas 4624 So.
Paulina St. Laidotuves įvyks
penktadienį, gegužės 4 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėta į Šv.
Kryžiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos
už velionės s'elų. Po pamaldų
bus nulydėta į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažys
tai nus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Duktė, Sū
nui, Sesuo,

J

Mbė gegužis 1 d. 19 31 ųi. II
vai. popiet, sulaukus ’52 metų J
amžiaus. Kilo Iš Šiaulių apskr., 1
Šaukėnų
parap.,
KanecpolioJ
vienkalmlo. Amerikoje išgyveno
apie 29 įmetus.
Paliko dideliuino nuliūdimu
vyrų Adomų, penkias dukten's:
Elzbtetų ir žentų Vludlslovų Kų- 1
slnskų, Juozaplnų ir žentų Ju-•
lijonų Norvaišų, Julijonų ir že
ntų Jonų Mares, Marijonų ir Onų; seserį Anelę Batakienę,
pusbrolius Antanų Steponavičių,
Pranų Bitautų ir gi'mineų; o
Lietuvoj seserj Folioljų Gllienę,
brolį Jurgį Bliautų lr motinėlę
Kostuncijų.
Kūnas pašarvotas 1418 Stž
48th Ct. Cicero, III. Laidotuvės
įvyks šeštadienį, gegužės 5 d..
Iš namų 8 vai. bus atlydėta j
Šv. Antano parapijos bažnyčių,
kurioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velfonės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draųgus-ges Ir pafystainus-mas dalyvauti šlęse lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 4cn'a', Sesuo, Pusbroliai ir Gimi
nės.
'.i
Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2109.

lfrolls, ’ švogeris lr

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741.

Atminkime kad rūpinimasis
kad nieko neprisidėjo. Yra vi- reikalavimų, vietoj, arba bau-j
t
gera spauda ir platinimas jos
lties, kad ir tie su laiku susi- sti žmonės. Sulig'valst. teišlų. Šv. Jurgio parap. mokyklos <
yra vienas iš geriausių darbų
pras. Tiesa, yra tokių, kurie žmogus, kuris buvo baustas už mokytojoms, buvo surengta
Tik visas savo pareigas,,ypač
neišgali, neturi iš ko, tat apie (slaptų svaigalų pardavinėjimą, card party balandžio 22 d. Pe
spaudos atžvilgiu, atlikdami
tuos nėra nei kalbos. O kurie negali gauti leidimo,-tuo tar lno liko ?|S dol. Klebonas kun
pasieksime ir sielos išganymų
gali, ir turi, o nesirūpina, su pu susukta, kad daugelis to Vilkutaitis svetainę rengėjoms
tokiais tai bedu.
kių gavo leidimui už tam tik davė dykai. Visų darbų atliko
Taksi Cau darbininkui taip
Mūs klebonas visiems pasi* rą kyšį. Todėl dabar prasidė- darbščios moterys: O. Lisaus10 PIECE COSME*
i
darbavusiems ir aukotojams ir jo tardymai ir visokie apkal- I kienė, M. Misienė, P. Šaulie pat nerimsta, nęri išeiti
SĖT $1.97
streiką.
bendrai visiems, kas tik Su tinimai kyšių ėmime. Kuo ta* nė, M. Suširskienė.
This la a Famcua Vlvani S*t and tncludea tara pow<J«r, *1.00; Runge, 15c,
Tlsaue Cream *1.00, Oepllatory *1.00.
kuo prisidėjo šiai pramogai, pasibaigs, vėliau pamatysimo
Minėtos moterys yra daug
Faclal Astrlngent 11.15, Batli Salt l.o \,
Tollet Water »l.i*. Purfnme »a.7», Brllnuoširdžiai dėkoja.
K. J. Žvirblis gražių darbų nuveikusios pa
llantlne 15c, Shln VVhttKn.r 75c.
Totai
Gezolino kompanijos nenori
Valtie *11.00. Speclal prlce, *1.07 for all
rapijai.
tan plečia to Introduce thla liną.
nusileisti. Darbininkai tebeVardas ......................................
Reiškiame užuojautos K. Sa- MIRĖ ONA BALCIKONIENĖ
Kazimieras Obelienis ir sū streikuoja. Gezolino stotys už
Adresas ......................................
rgaučiui ir J. Sargaueiui, mi
Siunčiame par paštų COO
nai yra dideli rėmėjai visokių darytos visam Clevelande ir
Pinigai grąžinami, jei
Braddock, Pa. — Balandžio j parengimų. Kas tiktai į juos
rus pusseserei Balčikonienei,
nepatenkintas.
visam Ohio, bet automobilių
kuli paliko vyrą ir dvi neuž 20 d. mirė O. Balčikonienė. Ve kreipiasi, niekam neatsako. pilnos gatvės.
Giu nė I Bea Van 58O-5th Avenue, New York
lionė ilgus metus gyveno Brad Dabar didina savo biznį.
augintas dukreles.
doek, Pa. Buvo visų mylima.
Velionė mirė Dunure, kui
Be skanios lietuviškos rugi
Turėjo Amerikoj giminių: ke
gyveno trumpą laiką. Iš ten
nės duonos, kepa ir kitokios
letą pusbrolių ir pusseserių.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
atvesta ir laidotuvėmis rūpi
rūšies duonų. Dabar pradės
Palaidota balandžio 24 d. su
Specialistai Iškalime lr IšdlrMnosi pusbroliai Sargaueiai. Pa
kepti įvairias bandeles, kek
me visokių rūšių paminklus lr
bažnytinėmis pamaldomis, ku
laidota su bažnytinėmis apei
grabnamlus.
sus.
rias atlaikė kun. Abromaitis.
Mūsų šeimyna specializuoja šia*
gomis Šv, Juozapo kapuose.
Geriausio pasisekimo uoliam
Liko nuliūdę vyras, duktė
me darbe per šešias kartas.
Lai Viešpats suteikia jos
katalikų rėmėjui.
rys Paulina ir Elena.
R.
Veskite paminklų reikalus tie*
sielai amžiną atilsį.
Putinas
siai su pačiais išdirbėjais

ROSELLI BROTHERS, INC

SALIUNININKŲ VARGAI
SOUTH SIDE

Yciingstovvn, O. — Atšaukus

prohibieijų šiame mieste pri
dygo labai daug restoranų,
kur pardavinėjama alus iy de
gtinė. Kai kurie dar ir dabar
laukia pareinant is Columbus,
Ohio, leidimų, bet negali su
laukti. Mat valstybės guberna
torius parėdė, kad kiekvienas
miestas turi paskirti tani tik
rą komisiją, kuri priiminės aplakacijas, savo, arba nuomuojarnų vietų restoranui su vi
sais patogumais dėl publikos.
Tat komisija turi teisės pažy
mėti ant aplikacijos raštu, kad
prašantis leidimo pilnai yra
atsakantis visais atvejais gau

(Tęsinys iš 4 pusl.)
kmės buvo puikios. Gryno pel
no liko $160.55.

Dar sykį dėkoju visiems vei
kėjams ir atsilankiusiems.
*

A. L. Martinaitė,

<

Pirmininkė

ŠV. KAZIMIERO MOKYK

LOS ŽINUTĖS

Mokyklos vaikučiai turėjo rprizą pada
progos pamatyti labai įdomius
šiai card
judamus paveikslus. Vienas sekantieji:
tų paveikslų, pavadintas “Va- Miniotienė,
tikano Balsas”, buvo ypatin
Jigai įdomus, nes jame buve
galima matyt Šv. Petro bazili
Šiomis dienomis iškilo dide
ka, Šv. Tėvas, Vatikano radi
lis skandalas. Pasirodo, dau
jo stotis, Vatikano geležinke
gelis gavo leidinius nelegaliai,
lis ir kiti puikūs Romos regi
, arba netinkamoj, sulig valst.
niai.
Kitas, labai pamokinantis,
PASIDABINKIT PERMANENT
paveikslas buvo rodomas - tai
W A V E
Šv. Mišios.
Tame paveiksle
Dabar kol kainos dar žemos Midland’o
gražiai buvo rodoma Šv.’ Mi
nauji iM-riiiunentai dėl pavasario:
šių tvarka nuo kunigo rengi
REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
mosi zakristijoje iki Mišių ga
Kiti padabinimai: Shampoo —
lo. Paveikslai buvo aiškinami
finger wave—50c; Shampoo - fingerb. kun. Conrad, C. P.
ger wave - arch - rinse — $1.00;
Buvo rodomi ir kiti paveiks
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha
lai, luinais vaikučiai domėjo
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
si. Esame tikri kad iš šių pa
MIDLAND BARBER
veikslų vaikai daug pasimo
BEAUTY SHOP
Kas atsineš šį pagarsini
kino.
mų gaus permanent vvave
4182 ARCHER AVENUE
TEL. LAFAYETTE 4639

Balandžio 23 d. mokyklos
vaikučiai turėjo prograinėlį,
kuris buvo vedamas dviejų pa
ne!ių:<Rutledge ir Sullivan is
Dairy Council. Jos kasmet at ,
važiuoja tikslu trumpais vei-*
kaleliais pamokinti vaikučius,!
kaip užlaikyti savo sveikatą.'
/Tie vaikučiai, kurie lošė šia--J
me veikalėlyje, labai gražiai t
pasirodė..Panelės, kurios juos'

mokino, pareiškė seserims, kad
mūsų vaikučiai turi labai aiš
kią tarmę ir talento prie lo- •
Šimo. Be veikalėlio, buvo ro
domi ir judamieji paveikslai,
kurie rodė sveikatos užlaiky
mo reikalą.

Ką vaikas akimis pamato,
ilgai nepamiršta.

Braddock, Pa. — Vakaras
bal. 22 d. pasisekė labai gra
žiai. Žmonių, vietinių ir apy
linkės miestelių

buvo

pilna

50c pigiau negu paprastai.

Tai yra geriausias—vienatinis vais
tas nuo
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

STOMACII

Ulcer Powder

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
pinigus atgal.

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street

Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386 7048

CIeveland, Ohio. — Moterų
Vienas blokas J rytus nuo
didžiulių vartų

Sąjungos 26 .kuopa rengia
card party vakarą narės Vilimaitienės ruimingam name,
1000 Liun Drive gegužės 5 d.
7:30 vai. vakare.

Trys telefonai:
Nesirūpink

Daugiausiai darbuojasi • ii
bilietus pardavinėja puti Vili*
maitienė.
Kas tik galite — atsilanky
kite. Linksmai praleisime va
karą.

*1.00. ■

Visi Telefonai:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Parniūkiu
lr Grabnamių
Didžiausia paminklų dirbtuvė
i Chicagoj
Sdvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

Telefonas SEEIey 6103

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Chicago, Illinois

LACHAVVICH
IR SONOS

Telefonas YARda 1138

LIETUVIAI
GRABORIAI
-e
■ T

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia
Reikale meldžiu ataitouktl, o mano
darbu būslfb ūžganėdfntl
Tel. CANaI 3515 arba 2516

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PI., Chicago

3319 Lituanica Avenue

1439 S. 49th Ot.

Cicero^ Dl.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Chicago, 1J1.

TeL CICKRO 5627

GRABORIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
raiarnavuoan gėrae ir nebrangu*

W.

718
l«th Bt.
SELJfi52etJ!«L—

Koplyčia dykai

3100

1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

______ Ino. ,

LIETUVIŲ GRABOMUS
Ridoj* af *25.66 lr aukftčian
(odernlik* koplyčia dykai.
V. ltth St.
Tet OAM 6176
Chioago. Ui.

A. F. CZESNA’S BATHS
TCRKIfiKOg, RUSIŠKOS SITFERCfM VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
ft vediški mankštinim*l Ir elektros masažas
Treatmental visokių Ilgu. reumatlemo. nprvų atitaisymo, Balčio
Ir taip tollaua. su elektrlnlatg prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mtnųral t nės. sulferlnėe vanos dunda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galitna Iftslgelbėtl nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motort'j skyrius atdaras Utarnlnkals nuo t lkt 12 vai. naktie*

alcžėjl-

mupleiskanomis.
Išbėrimais, spuogais
Ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydantį antiseptikų Žemo—
Baugus.
Aptiekose.
15c.,
••n..

Rez. TENSACOLA 9011
BELMONT 3485
Office: HILLSIDE 3865
Vineent .Roselll, seer.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave..

UOZAPAS EUDEIKĮ

Tel. Boulevard 4139
GRABORIUBMM^LAlbOTUYIU

1446 WEST 4fith STBEET

J. Liulevičius

JEIGU NORITE DAIGUMO IR NEBRANG
LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE..........

Ralaamnotojaa

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplella
klje.

REPubiic8340

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

5340 So. Kedzie Avenue

(O»l V^bot

(Neturime aųryftlų sn firma tuo pačiu vardu)

9
I Dariaus - Girėno paminklo sta

Ižiojoj salėj. Kons. Kalvaitis mek y. Jesulaičiul.
kulbės įdomia tema — spau
Be to, birželio 24 d. Oaks
dos laisvė ir keliai prie Lie I'arke komitetas rengia didelę
tuvos valstybės įsteigimo.
gegužinę (piknikų) su dauge
Užkviesti ir kiti kalbėtojai, lio naudingų daiktų laimėji
kurie plačiai ir įdomiai api mų. Už įvažiavimų gegnžinėn
budins tuos kelius, kuriais (už tikietų) reikės mokėti tik
eidama mūsų tauta pasiekė 25 cn., o gegužinėj bus įdomių
spaudos laisvės ir nesulaiko dalykų. Visi geri patriotai,
mai žengė prie įsteigimo ne nuoširdūs Dariaus ir Girėno
priklausomos valstybės.
gerbėjai tų dienų susivažiuos
Apart kalbų bus ir kitokių toje vietoje, prisimins šiuos
pamarginimų. L. Vyčių — Dai didvyrius jų laimėjimų ir žu*
nos choras, muz. J. Sauriui va- vinių lietuvių garbei, o vaikai
dovaujant, dainuos patriotis- geriau supras, kodėl jų tėvai,
kas dainas. Dainuos solistai, giminės ir visa lietuvių tauta
jų tarpe ir populiarusis daini taip gerbia tuos du čįkagieninkas p. K. Sabonis.
čius. Čikagos liet. organizaci

Tikimasi, kad patriotingoji
Cbicagos lietuvių visuomenė
gausingai susirinks svarbaus
įvykio, reikšmingų sukaktuviij

paminėti.

Federantas

baland.

3,

i 934

=—ag-.f. r-M .'* ■""", rs-aisa1

Ciceriečiai-tės, nepraleiskite
Gegužės 20 d., parapijos sve
linksmaus vakaro. Kviečiami Į ta i nėję įvyks kas norS nepa-

Pranešimai

iauakaite V. Mlžutavlčlua, 3. Šimkie
ne, K. Mantvilaa, P. St raukas, S. 8antavlčlenG, M. AnibutlenC, J. Pratapas. S, Aambaras, J. Budrlkas, A. Glk'noskaitlingiaasini atsilanky prasto. Mat, vestpulmaniečiai
Town of Lake. — Draugija lienė, J. Kai karus, J. Horlnskus, a
ti. Parengsite kilnų Lietuvos pagerbs savo mylimų ir darbš Šv. Elzbietos moterų ir mer Ivanams, B. ZubienG, A. Vaiskia,
Petraitis, i., IvaJkevlčlenS, Z. B.
garbei darbų. Visas pelnas aki tų klebonų gerb. kun. A. Lin gaičių rengia šokių vakarų, Bark utis, M. Vaznys, 8tu»ienG, A.
Stugls, E. Karlauskalt S, Būras, F.
kitkų Čikagoj statomo pamin riamas Lituanikos antrosios ky. Bus surengta šauni vaka
parapijos naudai, gegužės 5 Vrbells, K. Vallntinavlčlus, M. ŠetkaltG, O. JaselsklenG, J. Kazlaus
klo naiviai ir tuo būdu parei reikalams. Įžangų tiktai 25c. rienė su įvairia programa. Rei
d., Šv. Kryžiaus parapijos sve kas, — 1 dol. 50c.; 8. Galnilnienė,
kštų tinkamų pagarbų mūsų
J. T. kia pažymėti, kad gerb. kun.
— 6 dol. Po 10 dol.| A. Dautaras,
tainėje, 7 vai. vakare. Bus ge Slclllenė,
J. F. Eudelkls, B. Žemgulio
tautiečiams, Atlantiko nugalė
A. Linkus yra vertas pagerbi ra muzika. Įžanga 25c.
nė, M. RumbienG, 3 — labdarių
kuopa. Cicero III. J, Pužauskas, R.
tojams. Sukruskime bendram
mo, nes per du metus savo
Uogintas, A. RlmldaltG, M. Ženieckle
darbui!
n8, F. MartInkus, A. P., Gerb. Kun.
buvimo mūsų parapijoj žymiai
1
J. Statkus, A. Kaminskiene, O. ft.
sustiprino parapijų finansiniai
K-to sekr. P. Jurgėla
A. Rupšytė,. 11 dol. 50c. A. J. •— 11
dol., P. A. Gūdžiai, — 12 dol. IT.
_______ i
ir dvasiniai.
Žlaubcratte, — 15 dol. B. Urbutyie,
— 20 dol., M. K. — 20 dol., J. Če
pulis, —25 dol., N, N. 28 dol., M. «,
West Pullman. — Geg, 6 d.
Mes laukiame, kada bus mū
— 20 dol., O. 8. — 20 dol., V. 8. —
parapijos svetainėje, Moterų sų kolonijoj dienraščio “Drau
85 <1ol„ šv. Kazimiero Vienuti. Akade
miklų, — 100 dol., V. P. — 100 dol.
Cicere. — ALTASS vietinio Są-gos 7 kp. rengia puikų va go” ir katalikiškos spaudos Z. Zabalevlčlus, V. Sriubas. V. Dauk N. N. — 230 dol., N. G. — 100 dol.
B. K. — lt) dol., Toleskienė, — 1 dol
vajus. Visose, rodos, kolonijo- Į
ša, A. Rajsladauskas, D. Kan,lnsklc Didžiai Gerb. Prelate Kun. M. Kruskyriaus koncertas ir šokiai į- karėlį su marga programa
nG. Po 3 dol.: P. Vaiuckis, U. Bl- 4a, — io dol. Tokiu bildu, Išviso Bu
vyks, šeštadienį, gegužės 5 d., Bus gera muzika, visi galės se jau-buvo, nejaugi mos bū liau skaitė, O. šrluhienG, J. Iškąri- į rinkta nuo 11d. Spalių 1933m. iki
Rep čius, A. Žetngulls, V. Rėdys, A. Ccs-123d. Vasario l»34m. — 3600 dol. 48c.
linksmai pasišokti. Vakaro pe siin aplenkti.
Lietuvių Li uosy bes salėje.
na, Ą. GlezmlenG, 8. Žukauskienė, K.
lnas eis nupirkimui staltiesių
Visiems geraširdžiams aukotojams,
Bartkiene, J. VletkienG, Žibąs, N. N.
SVEIKSTA B. OGINTAS
Šv. Grigaliaus choras, kuris ir indų į parapijos svetainę.
E. Rudminalte. Po 4 dol.: K. Kelerls, tiek didžiai Gerb. Klebonams, tiek
M. PlvoraltG. Po 5 dol.: A, Datnbraus jų mieliems parapijonams reiškiu kuo
yra vienatinis mūsų kolonijoj
kas, J. Jankauskienė, J. Gerčys, J. didžiausių padėkų bei turiu nuošird
Geg. 13 d., per 8 vai. Mi
Town of Lake. —- Plačiai ži šukevU'iirs, J. Klnčinas, K. VečeraltG. žiai — Sudiev!
iv kuris savo laiku daug yra gjas
bus yj^pčių pirmoji
B. Sugintas, Sao Paulo Llotuvių
nomų veikėjų pp. Ogintų sū 8. Sugintas, J. Jurgaitis. Vieta, J. Kun.
Brazattskis, M. Čepaitiene. L. Tamo- Katalikų Klebonas.
pasidarbavęs lietuviu visuome

KONSULAS A. KALVAITIS' DARIAUS IR GIRĖNO Į tybai.
Būtų gražus ir patriotiškas
PAGERBIMAS
KALBĖS SPAUDOS
darbas, jei ir kitų kolonijų lie
tuviai surengtų gegužines ar
SUKAKTUVĖSE
Dariaus - Girėno paminklo
statymo komitetas bal. 24 <1.
Lietuvos konsulas p. Anta- nutarė liūdnų, liepos 17 dienų
tos Kalvaitis apsiėmė atvykti rengti Šių didvyrių paminėji
"Lietuvos spaudos laisvės at mų didelėj salėj su pritaikin
gavimo 30 metų sukaktuvių ta vakaro programa. Tas darpaminėjimų, kuris įvyk* ant- i bas įvestį atlikti adv. R. Va
adienj, gegužės mėnesio 8'd.,1 siliąuskuit L. gimI^iuį, R. Sir/ievo Apvaizdos parapijos di-1 mokai,iui> j. Miekeliūnui ir

Ketvirtadienis,

P ii X n g a s

g

-- JL1-------- IJ

$1$ * TAS Iš MOSĮI
PADANGĖS

AUKOS SAO-PAULO, BRA
ZIL1J0J, UETUViy R. K.
BAŽNYČIOS STATYBAI

ALTASS VAKARAS

nės dirvoje, dalyvaus virš minėtoj programoj. Dainuos Ste
ponavičienė. Duetų išpildys ra
dijo dainininkai V. Ascela ir
V. Deveikiūtė. Skiriūtė, žymi
Ciceros pianistė, išpildys pia-'
no solo. Juokingų monologą
pasakys Pocaitė, jos motinai
pritariant pianu. Po koncerto
bus šokiai prie geros Stepona
vičiaus (Stepbens Revellers)

jos ir įstaigos prašomos tų die
nų nerengti kitur pramogų,
kad didesnis skaičius lietuvių
galėtų atvykti ton gegužinėn,
kuri rengiama kilnia tikslu — muzikus.

Šv. Komunija. Mokytojos Šv.
Kazimiero seselės ir kleb. A.
Linkus, skaitlingų būrį vaiku
čių ruošia tai iškilmei.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus para
pijos metinis išvažiavimas piknikas įvyks rugpiūčio .(Au
gusi) 6 d., Vytauto parke. 15
anksto visų prašome tų dieną
niekur nepasižadėti. bet būti
su mumis.

rus .Benediktas buvo sunkiai
susirgęs plaučių uždegimu, ir
nebuvo vilties pasveikimų;.
Dabar jau ligonis sveiksta.
Linkime Benediktui greit
sustiprėti, kad vėl visa Ogiu
tų šeimyna grįžtų darbuotis į
mūsų tarpą.
Draugai ir pažįstamieji pra
šomi ligonį aplankyti. Gyvena
adr. 5648 So. Justine St.

PAKVIETIMAS

PRANKSTMAS
Dr. Maurice Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 d.
persikėlė į naują rezidencijų.
Namų telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.
(Skelb.)

JOHN B, BORDEN

Lankytojas

ADVOKATAS

105

Monroe

W.

prie

St.,

W.

Cermak

siems.

K Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Clark

Telefonus STAte 7®®®
Valandos 0 ryte Iki 5 popiet
2201

Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių1
lietuvius, draugus is senus pa-’
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių ; visokių rūšių vyno ir 1
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilanku-

Road

jums mandagiai.

Reikale
žydelį

esant,

atsiminkite

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios
vakarais 6 iki 9
Telefonas CAN»I 11122

NATHAN KANTER

Namai: 6459 S. Rockwell St.

4707 SO. HALSTED ST.

Utarninko, Ke t vergo ir Subatos
Vakarais 7 iki 9

Tel.: YARds 0801

Telefonas REPiibllc O6OO

f

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK

FRENCH LINE

Į

ILE DE FRANCE’

LIETUVĄ mažiau
kaip 8 dienos

Express

Laivas

Platesnes Informacijas teikiam Ir panhiotlrtm Lslvako.tes.
Padažome visokius popierius Ir dotonmontns. Siunčiam pinigus Į
,
LIETUVĄ

PERKAM

INSURANCE

LIETUVIS

NOTARY

KUS BONUS

PUBLIC

REAL ESTATE
12 meti, teisingai pamatuotas biznis.
SUSIPAŽINKITE m remkjte lieti VJ.

2608 W. 47th STR.,

Tel. LAFAYETTE 1083

Z

Luckies visuomet
visais atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei
taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimšti—be liuosu
galu—štai kodėl, jūs atrasite, Luckies neisdziūsta
Mes mėgstame papasakoti apie puikesnį
tabaką Luckies—rinktiniausį turkišką ir

lūs ir kieti, taip laisvi nuo liuosų galų.
Štai kodėl Luckies užsilaiko gerai—kodėl,

naminį, ir tiktai lengvus, švarius vidurinius lapus—jie turi geresnį skonį—be to.

jūs atrasite, Luckies neišdiiusta—tai svarbus dėmiu kiekvienam rūkytojui. Luckies

“It’s toasted”—dėl garklės apsaugos. Bet
mes lygiai taip pat didžiuojamės ir kaip

visuomet—visais atžvilgiais!—yra malo*
nūs jūsų gerklei.

Luckiee yra padaromi. Jie yra taip apva-

“It’s toasted”
y Luckies visuomet yra maloniu jutų gerklei

X)

Tikini Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai

Pursuant to a resolution adopted by tbe Directors of
tbe North West Sido Lithuanian Building & Loon Association, at its regular weekly meeting lieki at tbe Office of
raid Association, at 1644 VVabansia Aventte, Chicago, UI.,
on Jannary 19, 1934 at 9 P. M., public notice is liereby
given, tliat tbe North West Side Lithuanian Building &
Loan Association, will dispose by sale, to tlie highest
bidiler there-for. ihe following described premisos:
Tbe North 50 feet of Lot 18 in Block 20 in
Sheffield’s Addition to Chicago in Township
40 North, Range 14, Ėast of the Third Prin
cipal Meridian, in Cook County, Illinois, commonly known as 1709-11 N. Ashland Avenue,
Chicago, Illinois,
and accept in payment of the consideration therefor, įf
the pnrchaser desires, either in part or in whole sbares
of tbe North West Side Lithuanian Building & Loan
Association, without regard to either priority or listing
on the list of withdrawals and maturities.
Sealed bids will be received until 9 p.m. on the llth day
of May, 1934. Eoch bid mušt be accompanied with a certified check on some bank or trust company in the City of
Chicago, for the sum of Fifty Dollara ($50.00), pavable
to the Association, whieb ivill be beld as forfeit as agreed
and liųnidated damages, ivithout retuming in wbole or
in part in caae the bid is accepted and not fulfilled.
, Tbe North West Side Lithuanian Building & Loan As
sociation, by its Directors, reserves the right to reject
any or all bids.
Ali bids and comfnunieations sbould be addressed to
Joseph S. Rėkus, Secretary of the North West Side Lith
uanian Building & Loan Association, 1644 Wabansia Ave
nue, Chicago, Illinois.

There are no liens of any kind upon the property
JOSEPH S. RĖKUS,

X

. - »

L-M,

.

Secretary

