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400,090 DARBININKŲ SVEIKINAME!

PASIRENGĘ STREIKAN
VISKAS DAROMA, KAD 

IŠVENGUS STREIKO

Einasi apie unijų pripažinimą ir 
didesnį atlyginimą

WASHINGTON, geg. 31. — 
Organizuotų darbininkų vadai 
bruzda plieno ir audeklų pra
monėse. Vadai yra pasiryžę 
paskelbti streikų, kuriam da
lyvautų daugiau kaip 400,000 
darbininkų.

NRA administratorius John 
son dirba taip, kad tik išven
gus to didėjo streiko, kurs iš 
tikrųjų galėtų pakirsti pramo
nių gaivinimų.

Daugiausia einasi dėl unijų 
pripažinimo ir didesnio darbi- 
ninkams atlyginimo. Organi, 
zuoti darbininkai šiandien tu
ri progos visoje plieno pramo
nėje įteisėti savų unijas vieto
je kompanijų unijų, 
nebus atsiekta dabar, viskas 
if toliau pasiliks kaip buvę ir 
darbininkai negalės sulaukti 
sau geresnės būties.

Audeklų gamybos pramonė 
je NRA administracija keičia 
kodų ir tuo būdu mažina jau 
ir taip menkus darbininkams 
uždarbius. Šios pramonės 300, 
000 darbininkų yra nusprendę 
pirmadienį sukelti streikų ir 
tai ne-prieš kompanijas, bet 
prieš NRA administracijų.

Jei Johnsonui nepavyks dar 
bin inkus sulaikyti nuo streiko, 
matyt, į šį reikalų. įsikiš pats 
prezidentas Rooseveltas. Ko
kiu būdu jis tai padarys, tai 
klausimas. Kalbama, kad gal 
bus paskirti vienai ir kitai 
pramonei arbitracijos boardai, 
kaip tas yra automobilių pra
monėje.

RAGINA KRAŠTĄ 
VIENYBĖN

PREZIDENTAS PEIKIA

PRAMONES GAIVINI
MO TRUKDYTOJUS

OETTYSBURG, Pa., geg. 
30. — Pilietinio karo metu įvy 
kusių kautynių žaliuojančiam 
plote, kur nulemtas to karo 
bėgis ir kur prez. Lincolnas 
pasakė istorinę kalbų, šių De- 
coration dienų pręz. Roosevel
tas pasakė prakalbų gausin
goms aplinkinių gyventojų mi- 

Jfi tąsioms, supludusioms pagerbti 
karuose žuvusiuosius.

Prez. Rooseveltas karštais 
žodžiais ragino kraštų vieny- 
bėn ir bjrolybėn. Jis kvietė 
įvairių krašto dalių ūkininkus 
vieningai purenti žemę ir gel
bėti miestų gyventojams — 
ypač pramonės centrų darbi- 
ūftdram" ■

Prezidentas aštriais žodžiais 
peikė visus tuos, kurie kriti
kuoja naujųjų tvarkų. Vadino 
juos savimeiliais ir siaurapro
čiais. Jų dauguma siekia tik 
sau naudos, kad tik daugiau 
pasipelnijus, ko daugiau lobių 
surinkus. Kadangi tas jiems 
nesiseka, jie puola krašto vy
riausybę ir mėgina skaldyti 
kraštų į dalis.

Nepaisant to, sakė preziden
tas, krašto gaivinimo pažanga 
daroma ir jau matomas paki
tėjimas.

_ I

MIN. BARTHOU SUMAIŠĖ 
VISUS PLANUS

ŽBNEEVA, geg. 30. — Pran- ginkluoti ir sušuko, kad Pran
cūzijos užsienio ministeris' cūzija nieku būdu nenusjgin-
Barthou sumaišė visus nusi
ginklavimo konferencijai at
naujinti planus. Kalbėdamas 
jis paneigė visus paduotus! 
Amerikos atstovo Daviso, so
vietų Rusijos komisaro Litvi- 
novo ir Anglijos pasiųlymus.

Barthou pareiškė, kad apie 
nusiginklavimų negali būt kal
bos, jei Vokietija pasiryžus 
a tai ginkluoti. Anot Barthou, 
Vokietija pašiepia visas kitas 
valstybes sakydama:, “Jfla 
sau kalbate, o mes ginkluoja- I 
mės.” )

kluos ir neleis Vokietijai atsi- 
ginkluoti.

PAGERBTI AMERIKOS 
KARŽYGIAI
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LIETUVIŲ PRIEŠAS BERMONTAS 
APSIGYVENO LIETUVOS PASU

r-rx~

Lietuvos Sauliai minės .15 mel 
sukaktuves

x
Šiemet birželio 23 dienų su

kanka lygiai 15 metų, kaip bu
vo įsteigta Lietuvos Saulių 
sąjunga. 15 metų sukaktuvės 
šiemet Lietuvoje Saulių rink
tinėse ir būriuose bus minimos 
birželio UI ir 21 dienomis. To
mis dienomis kai kurios rink
tinės savo sąjungos sukaktu
vių iškilmes sujungs su kito
mis vietos iškilmėmis. Pane
vėžio rinktinė švęs kartu ir 
Panevėžio iš bolševikų atėmi
mo 15 metų sukaktį. Šakių 
rinktinė iškilmes sujungs su 
paminklo dr. V. Kudirkai ati- 

(dengimo iškilmėmis Kudirkos 
j Naumiesty. Iškilmes visur nu
matoma paminėti labai plačiai 
ir įspūdingai.

„ Visiems lietuviams labai 
rai žinomas avantiūristas 
montas—Avalovas, kuris 
tuvai kuriantis su savo gauj 
mis norėjo užimti visų Pal 
tįjį drauge ir Lietuyų. Li 
vos savanoriams teko su 
vesti sunki kova dėl savo 
lies laisvėg. Nuo jo gaujų 
kos ne vienas žuvo Lietui 
savanoris, ne viena šeimyi 
buvo išžudyta, nemažai Lieti
vos turto išplėšta. Tai buvo

J. M. aukštai gerb. pral. Mykolas L. Krušas, šv. Jurgio par. klebonas ir mūsų veikimo 
centro — A. L. R. K. Federacijos Dvasios Vadas, kuris lygiai prieš 10 metų buvo pakeltas 
Šventojo Tėvo namų pralotu. Šių sukaktuvių proga sveikiname gerb. Pralotų, linkėdami 
sveikatos, ilgo amžiaus ir visokių Dievo malonių.

MINIOS KATALIKŲ 
IŠKILMĖSE

GRAŽIAI PAMINĖTOS MA
RYLANDO ISTORINES 

SUKAKTUVES

BALfTIMORE, Md., gpg. 30. 
— Šio miesto ir Maryland vai 
stybės katalikai vakar minėjo 
dvilypes sukaktuves: 300 me
tų kaip katalikas lordas Bal- 
timore įsteigė Marylando val
stybę ir 100 metų kaip gimęs 
kardinolas Gibbons.

Prieš pusiaudienį miesto 
gatvėmis įvyko grandioziškos 
katalikų vaikštynės, o paskui 
milžiniškam miesto stadiume 
Jo Kksc. arkivyskupas M. J.

PARYŽIUS, geg. 30. — Va
kar Memorial dienų pagerbta 
apie 30,000 žuvusiųjų kare 
Amerikos kareivių, kurie ilsi
si keliose kapinėse Prancūzi
joj.

J. Valstybių ambasadorius 
J. I. Straus aplankė Sūresnes

POPIEŽIAUS KONSISTO-»•
RIJA

/VATIKANAS, geg. 31. — 
1 š patikimų šakinių sužinota, 
kad apie birželio pabaigų įvy
ks Popiežiaus konsistorija. 
Bus skiriami nauji kardinolai.

GAISRAI MIŠKUOSE
Apturimomis žiniomis, įvai

riose krašto dalyse ir Kana
doj siaučia dideli gaisrai miš
kuose.

Apie šiuos gaisrus praneša
ma iš New Yorko, Maine ir 
Michigano valstybių, taip pat 
iš Kan&dos kai kurių dalių.

_ ... ..... . Kai kur padaryti milžiniški
Curlcy laikė ,lk.hn.»g«, pon-1 medii4ginili „„„„toliai. Bo
tifikalines Mišias

Stadiume pamaldų metu bu
vo daugiau kaip 75,000 kata
likų.

Tarp kitų žymiųjų miesto, 
valstybės ir krašto valdninlrų 
iškilmėse buvo ir apaštališkas 
delegatas Jo Kksc. arkiv. A. 
Cicognani. ^Nuo Šventojo Tė- 
\š> gautas sveikinimas ir lai
minimas.

18 ASMENŲ SUŽEISTA

MEXTCO CITY, geg. 30. -
kapus, kur po pamaldų jis pa- . Vienoje vokiečių parduotuvėje 

Anglijos pla , sakė prakalbų. Smerkė karus ' įvyko sprogimas ir gaisras.tbou atmet _ _
ud leisti Vokietijai štai-1 su visu jų barbariškumu 18 asmenų sužeista.

lietaus pagalbos 
nustelbti gaisrus.

neįmanoma

KOMUNISTŲ RIAUŠES

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 30.— Uostų darbininkai 
streikuoja PAcifiko pakraš
čiais. Jų simpatijai komuni
stai čia surengė vaikštynes. 
Įvyko riaušės. Keliolika riau
šių dalyvių sužeista.

Pasaulinėje parodoje, Chi
eagoj, vakar buvo vaikų die
na. Sakoma, buvo ten apie 
600,000 vaikų.

111-AI KOMUNISTŲ 
BYLA VOKIETIJOJ

ŠV. TĖVO GIMIMO 
SUKAKTUVĖS

gpg. 30. į. 
Išteisėta komunistų partija 
Vokietijoj šiandien vokiečių 
teismams stato daug darbo.

Tūkstančiai komunistų yra 
areštuota ,už priešvalstybinį 
veikimų. Visi areštuotieji trau 
kiami tieson ir turi pereiti per 
teismus.

Štai Breslau, mieste šiandien 
| pradėta nagrinėti byla net lll 
komunistų. Kaltinami už prieš 
valstybinę propagapdą.

JAU DVYLIKA METŲ KAI 
PIJUS XI VALDO BAŽNY

ČIĄ

/VATIKANAS, geg. 30. — 
Šiandien minėtos Šventojo Tė 
vo Popiežiaus Pijaus XI 77 
metų amžiaus
kaktuvės. • t

šio gilauR amžiaus sulaukęs 
Popiežius yra ko geriausioj 
sveikatoj, nepaisant kasdien 
einamųjų įtemptų pareigų, 
nuo kurių negalima nė vienos 
dienos pasitraukti.

Pijus XI yra jau 55 metai 
kunigu. Šiandien suėjo 12 me
tų ir 4 mėnesiai kaip popie
žiauja.

PIENAS EINA BRANGYN

vienos biauriausių Lietuvos 
priešų, kuris., atkakliai 
su tada dar jaunute Lieti 
kariuomene. Dabar kai hitle
rininkai Vokietijoje pradėjo 
atvirai kalbėti apie jų žygį į 
rytus, šis avantiūristas Ber- 
moijtąs-Avaloyųs ąpgyvendių- 
tas rytų Prūsijoje, netoli Lie
tuvos sienos Laukaičių (įvare. 
Jo namas saugojamas ir be 
specialaus leidimo prie Avalo- 
vo niekas negali prieiti. Apie 
jo buvimų labai plačiai kalba
visi Laukaičių * apylinkės gy
ventojai ir dėl <o apsigyveni
mo visi įvairiai spėlioja. Sa
vaime suprantama, kad to ka
ro avantiūristo buvimas išnau
dojamas ir vokiečių kursty
mui prieš Lietuvų.

L A •

Gal būt, kad Laukaičiuose 
gyvendamas Bermontas- 
lovas vėl planuoja naujų 
tiurų į Lietuvų. Matyt,
jis neužmiršo sAvo didelių 
titų. Reikia priminti, kad 
tur būt jau nustojo šonkaulius
skaudėti po to smūgio,

Šiandien Chieagoj pabran- | ji8 buvo apkultas Lietuvai be
ginamas pienas vienu centu įkuriant. Tegul nė n«

kad dabar visokiems bermon- 
tijadoms Lietuvoje laikas.

daugiau kvortai.

Pranešta, kad netolimoj atei 
ty pieno trustas Chieagoj ir 

(gimimo) sn-įvėl ims 11 centų, arba ir dau
giau kvortai.

Mat, kokį laikų bedarbiai ir 
vargšai turėjo “geruosius” 
laikus su pigesniu pienu ir 
kompanijoms buvo maželesnis 
pelnas. Tad norima tiems 
žmonėms iš naujo pasunkinti 
gyvenimas.

' Pieno pabrangimo prieža
stis paduodama kaitros. Ūki
ninkams turi būt daugiau mo
kama už pienų.

.Jam buvo lengva, kai Lietuva 
dar tik kūrėsi, gi dabar 
įžengęs gautų tokį smūgį, po 
kurio-jis savo-jcaulų nesurink
tu ‘f

"/••e > ■— * t,

ŠILUMOS REKORDAS 
GHICAGOJ

Vakar, gegužės m. 31 d., 
cago praleido šilčiausių 
ne tik šiemet, bet ir per 
giausius mietus. 3.00 popiet
buvo 98 1. šilumos. Gegužės 
m. paskutinę dienų miesto isto 
rijoj nebūta tokios šilumos ir 
sausumos.

PARKO TVENKINY 
PRIGĖRĖ

i KUNIGO PAULISTO 
SUKAKTUVES

Trečiadienio rytų iš Ogden 
parko tvenkinio išimtas pri- 
gėrusio J. O’Donnell, 52 m. 
amž. bedarbio lavonas. Popiet 
tam pačiam tvenkiny prigėrė 
nigeriukas Robert Beavere, 10 
metų amž.

RYMAS, geg. 31. r— Mus so
linio vyriausybė kraŠtan įveda 
naujų ekonominę tvarkų.

ffl
v

ii,.

Kun. W. E. Hopper, C.S.P. 
(paulistas) iš Švč. Marijos Parkuose ir bulvaruose veja
parapijos sekmadienį šios pa-jRbl, lfii 'bingusi <1*1 nuolatinių 
rapijos bažnyčioje, Wabash kaitry, 

avė. ir 9 gat., minės savo ku-
nigystės aukso jubiliejų.

Kun. Hopper yra seniausias 
Amerikos Paulistų kongregaci

ORAS
CHICAOO IR

jos narys, 75 m. amž. Jis pa- KĖS. — Šiandien šilta; 
sižinojo su šios kongregacijos j re vėsiau; numatoma kiek 

įsteigėju kun. Hecker. taus.
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nę. Pirmadienį išeis į Btreikų trys šimtai tūk
stančių tekstulinių dirbtuvių darbininkų. Tai 
bus vienas didžiųjų streikų, jei vyriausybė 
nepajėgs jo sustabdyti. » ‘

Streikai šiais neramumų laikais yra kra
štui pavojingi. Tačiau organizuotieji darbi
ninkai kito kelio nesurunda, kad priversti 
darbdavius pagerinti jų būvį,

Bendrai imant, darbininkų padėtis kas 
kart labiau komplikuojasi. Kapitalistai visu 
smarkumu kovoja prieš prez - Roosevelto ge
rovės gaivinimo planų, jo ivykinhnui, daro 
visokiausias kliūtis. Iš to kįla nesusiprati
mai tarp darbo ir, kapitalo. Tais* nesusipra
timais darbdaviai, tur būt, yra patenkinti, 
neg* mano, kad tuo privers vyriausybę išsi
žadėti vykinti savo planų. Tačiau tuo savo 
pasielgimu jie patys sau kasa duobę, nes tru
kdo traukti kraštų iš didžiosios depresijos 
nasrų ir vesti į gerovę,

Vilniaus Krašto Būklė rokų, pelų priemaišomis, kad avi|ų, 3 vag. bulvių, 10 pūdų 
! tik ilgiah turėt,p J sėmenų ir G p. grikių, šian

Pirmosios bado kregždės Vi- badaujančių yra daug dau-
Dėl tokio žmonių ųiaitini- 

mosi ėmė _plisti įvairios ligos.

DIENOS KLAUSIMAI
AMERIKIEČIO DOVANA LIETUVAI

. ----- -----
Plėsdamas savo veikimų mokslo srityje, 

Lietuvos universitetas lig šiol dar neturėjo 
tinkamai įrengtos žvaigždžių stebyklos - ob- 
servatorijos. Tačiau ‘‘Tsb.” pranešimu, da
bar ši spraga manoma užpildyti.

Netoli Raudonės yra savo laiku pagar
sėjusi Zamkų ^pilis,. pastatyta prieš kelis 
šimtmečius. Vienas paskutiniųjų jos savinin
kų buvo garsusis 1831 metų sukilimo vadas 
genef. Gelgaudas.

Neperseniai Zamkų pilį nupirko ameri
kietis, didelis astronomijos mokslo mėgėjas 
kun. Petraitis. Būdamas Amerikoje, kun. Pe
traitis įsigijo teleskopų, kuris savo didumu 
buvo antras Illinoiso valstijoje. Kun. Petrai
tis vis tikėjosi, kad jo teleskopas sudarys 
pagrindų Lietuvos observatorijai ir (ai ob
servatorijai pasirinko Zamkų pilyje, nes ten 
yra didelis bokštas. Tačiau jam nelabai se
kėsi. JUažai kas jo idėjai Lietuvoje jiritafė'.'
Tad jis ir teleskopų Amerikoje paliko.

. .. ■ *

Bet neseniai “Tsb?’ •žiniomis, taip pat 
didelis astronomijos mokslo mėgėjas ameri
kietis 'laktaras Lapauskas susižinojo su ata
tinkamom įstaigom ir, gavęs pritarimo, iš 
Amerikos Lietuvon veža teleskopų ir pinigų 
su tikslu įsteigti ir užbaigti observatorijų. 
Tuo būdu dar šiais metais Lietuva galės di- 
dziuotis, kad turi netik universitetų, konser-’ 
vatorijų, akademijų, ir kitus mokslo židinius, 
bet ir žvaigždžių stebyklų - observatorijų.

Apie dr. Lapauskų nieko nesame girdė
ję. ĮNdteko net sužinoti, kuriam Amerikos 
mieste jis gyveno. Bet tai nesvarbu. Pasiro
do, kad yra žmonių, kurie ramiai, nesigarsin 
darni darbuojasi Lietuvos gerovei.

STREIKŲ BANGA

lniaus krašte pasirodė 1931 
metais, kada mokesčių našta* į ’
paniekė aukšeiausį laipsnį. 
Nuo to laiko kasmet, ypatin
gai prieš rugiapiūtę tūkstan
čiai valstiečių ne tik kad sku- 
rsdavo, bet stačiai badaudavo. 
Apie tai Vilniaus lietuvių 
spaudoje rašyta ir, nurodyti 
buvo būdai, kuriais galima bu
vo išvengti bado. Pradžioj, ži-

valsčiun, berods, nieko nėra 
dar pasiųsta, o valdžia^ kaip 
iš įvairių korespondencijų magiau, negu valdiškos statisti-, baL>ai daug valstiečių serga 

kos rodo. Labai retai tėra to- džiova. Daug ir miršta. Apie, tjti, nemano badaujančių pel
kių šeimynų, kurios neskurs- gydytojų pagalbų valstiečiai pti
tų, kurioms badas akysna ne- j nesvajoja. Jie nuo daktaro at

skirti bado ir skurdožiūrėtų. Tas, kuris turi pūdų 
kitų, tai jau baigia, o ligi nau
jų javų dar toli. Badaujančių 
skaičius kas savaitė auga. Šių 
metų badas daugelio aiškina
mas pernykščių metų neder-

įr sKurtio siena. 
Tokiai padėčiai esant būtinai 
turėjo būti sudaryti šelpime 
komitetai. ,

Vilniaus krašto badaujan
tiems šelpti renkamos aukos

noma, pakako sulaikyti ekzek- &au su tuo sunku sutikti v/en 
į kucijos, sekvestracįjos, panai- Į jau todėl, kad kasmet mūsų 
kįnti nesumokėti mažažemių
ūkininkų mokesčiai, sumažin-

lium, gamtos nelaimėmis, ta-1 Amerikoj, Nepriklausomoj Lie

■Daugėliškio valse. 91 • sod
žius prašo pašalpos: 4 vag. ru
gių, 4VŽ vag. žirnių, miežių, a- 
vižų, % vag. ®ųpų, 9 vag. bu
lvių, 53 pūdų sėmenų, 414 klg. 
dobilų. Ligi balandžio 26 d. 
ten išsiuntė lietuviai vos 3 
vag. bulvių, 1 vag. žirnių ir

Brooklyno laisvamanių “Vienybė”, pa
sisakiusi, kad antrojo transatlantinio skridi
mo idėja priklauso visai lietuvių tautai, ko- 
lioja lietuvių katalikų kunigus Philadelpbi- 
joj, kad katalikai su jų pagalba rengia avia
cijos dienų skridimui remti. Kiek esame gir
dėję, Pbiladelphijos laisvamaniai btsikakė su
daryti bendrų skridimo * komitetų ir dėl to 
katalikai buvo priversti atskirai veikti. Jei 
“V-bės” redaktorius būtų teisingas žmogus, 
jis prisidėtų prie to, kad tas skridimas ištik
rųjų priklausytų visiems, bet ne koliotų tų 
žmonių, kurie nori bendro darbo, bet socia
listai ir vadinamieji “vienybininkai” prie 
jd neprileidžia. Tačiau katalikai ir trukdomi 
šiam reikalui darbuojasi, nes jiems rūpi, kad 
skridimus įvyktų. >

• ♦ •

ti mokesčių našta ir viduti
niams ūkininkams.

Viešojo gyvenimo vairuoto
jai nematė ar nenorėjo maty
ti, kas darėsi Vilniaus krašto
kaime. To gerai ir šiandien tomas-

valstiečiai spaudžia pilvų dir
žu, kad ir pernai nedaug kuo 
geriau- gyveno. Nuo 1928 me
tų, o ypač nuo 1931 m. -Vil
niaus krašte badas — kasme
tinis svečias, tik kartais ma
žiau, kartais labiau jis ma-

nemato. Užuot darę ^didžiau
sius valstiečiftms palengvini
mus mokesčiams mokėti, šiais 
metais paaštrino sek vest raci
jas, mokesčius kai kuriose vie
tose padidino, o lenkų spauda

Yi.-ose Jungtinėse Valstybėse plinta strei
kai. Kai kuriose vietose įvyko riaušės, ku
lių numalšinimui reikėjo kviesti kariuomc-

Parašė dr.’ j u r. ir med. G. R. Kreitneris 
Išvertė Jonas Labanauskas ’

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

8. KETVIRTOJI KINIJOS DALI3 
KOMUNISTIŠKA

Dulk. Bauerio mirtimi misija neteko 
mim garins. Mililaiinė jos dalis atsisky
rė h. provizorinės vadovylės vedama, nu
ėji» prie savo tiesioginio užsiėmiuid, ruo
ši* Mokomųjų kuopą, vadovavo moksliu 
kuro jiLmlemijoje etc.

Civiliai patarėjai tolinu dirbo savo 
galybėje, bet kaskurt vis su mažės 

niu 1 iL-liiiguimi, im nebuvo lokio, kuris 

gab Iii s;iv n ;i e i Ulbu ilel u ;iil.ii-:plt

esniiii,' j-b -g., ,|( , ,,-,įx ...
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šėkus neturėjo laiko > 1 '

niais plonais; jis stovėjo nmsla< rr ■ i>- 

voje «2| CRvy būti ai nebiuj

.tuoj ir Vilniaus "lietuvių tar-' 1 vag. avižų. Duonai lietuviai, 
pe. Kai tik gyventojai sužino- pasirodo nesiųs. Savaime su- 
jo, kad susidarė Vilniuj lie-, prantama, kad valstiečiai ne- 
tuvių komitetas jiems pašal
pom teikti ir kai perskaitė

Vyriausia nuolatinio bado, 
skurdo ir įvairių nepriteklii/ 
priežastis, be žemės stokos, y- 
ra nepakeliama mokesčių na
šta. Kai turi pilnas kišenes 
įvairiausių pakvietimų mokes-

praneša, kad Vilniaus iždo rū-1 čiums mokėti, apiplyšusių, pu
mai tik per balandžio mėn. siau nuogų šeimynų ii- skolų, 
esu 1 milijonų pasiuntę primi-1 kurias padaro bebadaudamas
nimų (upomnien).

Tai ir bus viena priežasčių, 
kodėl šiais metais Vilniausr t ’ * ' h
krašte bent trečdalis gyven
tojų badauja tik ne prieš ru

su šeimyna pas žydus, Stefči- 
kų kasose ir kitur, tui sulau
kęs naujų javų ūkininkas ne
žino, už ko stvertis, kad bent 
dalies to viso nusikratytų. Pri

Didžiųjų valstybių atstovai dar kartų 
susirinko į Genevų svarstyti nusiginklavimo 
klausinių. Manoma, kad toj konferencijoj pa
tį žymiausių vaidmenį turės suvaidinti Jung
tinių Valstybių atstovai. Tačiau abejojame
ar kas'nofs' iš fo išeis. Europoj dabkr kito- ge badu nepradėjiv-rodytis 
kie vėjai pučia. Nors ir kalbama apie taikų, šiltinės ir džiovos epidemija, 
tačiau visos valstybės be išimties kiek tik
galėdamos ginkluojasi, nes viena kita nepa
sitiki.

giopiūtę, kaip-ligi Šiol buvo,]™*1“8 rudeni pusdykiai par- 

bct tuojau ptrt&htfapiūlis. Va-1 duoli J8™8; nors žino,
ldantieji sluoksniai visą laiki,?ad pa\at-atį ir vėi pasikartos
stengėsi tą stūrję ir badę Įta Tod§1 ncnuo'
nuslėpti. Jieai^vsekėsi iki drau 8^aka’ kad juo toliau, juo di- 

dėsnį skurua vinsuečial skur- 
ū ’au šiais metais priėjo 

kad atsidūrė visiško 
bado replėsna. Norėdami nusi
kratyti sekvestratorių, visa 
ka.s maistingesnio, parduoda,

sta, S' j:
Tik tada buvo privęrsti bent ( Pr*e ?° 
kiek rimčiau .pagalvoti apie 
valstiečių padėtį. Nieko nera-

Europos laikraščiai paskelbė, kad dabar
tiniu įlietu Jungtinėse Valstybėse priskaito- 
nia apie keturi šimtai tūkstančių banditų pro- 
iėsijonulų, kurie per metus laiko kraštui pa
daro 13 milijardų dolerių nuostolių. Tai 
biauri rekliaina, kuri turėtų paraginti Ame
rikos vyriausybę ir visų padoriųjų, visuome
nę griebtis darbo ir valyti kraštų nuo viso
kių nusikaltėlių.

Lenkų spauda džiaugiasi, kad Kaune Žy
mių vyrų tarpe eina gana karšti gintai dėl 
Vilniaus klausimo. Tuos ginčus pradėjo prof, 
Čepinskis, kuris yra jiadaręs pareiškimų, kad 
derybas su lenkais reikia pradėti neišrišus 
Vilniaus klausimo. Toki‘a nuomonė lenkus 
džiugina. Bet neį Čepinskio, nei kieno kito

Gegužės m. vidury japonai pasitrau
kė iš jų užimtų Shantungo provincijos 
dalių ir Tringtau uosto; Čiang Kai - šėkas 
tuojau užėmė tų laisvų, sritį su savo ge
nerolais.

Feng Yu - hsiongo viltys dabar bu
vo visiškai sunaikintos; dabar jis žygia
vo su savo kariuomene išilgai Lungliai 
geležinkelio linijų, spęogdino tiltus, kad 
sukliudyti Nankino trupių žygiavimų.

čiang Kai - 'sekas žygiavo iš rytų 
ir pietų pusės.

Dftlutr prasidėjo telegrafu įprasti vie
nų kitais nusiskundimai ir veiksmai. Po 
to stojo pertrauka, kuri buvo užpildyta 
intrygoiuis, klastingais aiškinimais ir 
derybomis.

Feng Yu - hsiungns- nesijautė pakan
kamai sti|aus, kad galėtų stotį vienas j 
kovų; jis tarėsi su kitais generolais, sten
gėsi sudaryti visų Nankinui priešingų jė
gų kiailkjjij; dalykai nėjo pirmyn. Tada 
jis pradėjo vaidinti komedijas.

Feng Yu -^lisiango generolai — su 
žinia savo vado —/lavėsi paperkami ir 

plevenam'iomis vėliavomis perėk>ir SU
(i j i i i ( M) J!U: .iiri- priėmė juos i sn •

Siusi, visų laikų tylėjusi lenkų
spauda ataiga ėmė Mokti, kadiP“^8 siaiP t“‘I> pu.'lm.lžiui ™

20 tūkstančių gyventojų visiS- vaikais B vreno“ karv<’8’ 
ir tai labai nięnkos, surinkękai badauju, neturį ko įdeda 

burnon ir, jei nebūsiu sušelp- svarų kitų sviesto neša mieš
ti, galėsiu pavasarį badu iš- tclin pusdykiai atiduoti. Kepa 
mirti. Savaime suprantama, I duonų su morkų, griežčių, bu-

įsišokimai visos lietuvių tautos nusistatymo 
nepakeis.

• * •
Socialistų dienraštis pabūgo A. L. R. K. 

Federacijos. Kadangi Federacija pagelbsti iš 
Lietuvos atvykusieuis svečiams surengti pra
kalbas, anot to laikraščio, “jų misija pla
čiajai Amerikos lietuvių visuomenei nebus j- 
domi”. Socialistams nei Vilniaus nei kiti rei
kalai nėra įdomūs, jei jie patys neturi pro

vo tarnybų tr pasidavė svarbiausiems jų 
strateginiams nusistatymams.

Pats Feng Ya - lisiangas norėjo iš
važiuoti į užsienį neva “studijuoti Vaka
rų ūkio santykių, bet prieš tai dar jis 
norėjo apmokėti savo trupes ir tada jas 
perleisti gavo draugo Yren Ilsi -sano glo
bai”. Birželio 30 ’d. jis gavo iš Nankino 
tris milijonus doK'apmokėti savo karei
viams-ir 200,000 doJ. savo suplanuotai ke
lionei į užsienį studijų reikalais. Su šio
mis sumomis, kurios jį įgalino naujai ap
ginkluoti savo trupes, kad vėliau vėl ga
lėtų stoti į kovų, Feng Yu -hsiangas vėl 
nuvyko į savo vakarines provincijas (Ka- 
nsu ir Shensi), palikęs Honano provinci
jų ir perbridęs savo perėjusias — jam 
ištikimus — tnipes Nankino priešams.

Čiang Kai - šėkas gerai žinojo, kad 
Feng Yu - hsiangas bandė sudaryti prieš 
jį šiaurės koalicijų; jis norėjo jų parali- 
žuoti. Liepos pradžioje jis išvyko į Po- 
liinų, tarėsį ten su Yen >Shi> - saliu, Sliansi 
prtovincijos valdovu, ir su Čang Hsue- 
liangu, Mandžiūrijos gubernatorium.

Čiang Km n<-pHžino.|O žmo
nių: ji- niiMpii'ko Yejj Jisį - sauo ištiki

spaudoj apie siunčiamų iš Ne
priklausomos Lietuvos Vil
niaus kraštun dvidešimts va
gonų (dabar jų parengta ligi 
50, “MV” Ked.) maistų,, pra
dėjo iš visų kampų plaukti 
prašymai juos sušelpti. Kas
dien komisija gaudavo po 15 
— 25 prašymus, o tosna vie- 
tosna, kur surašydavo badau
jančius, ėjo pėsti, raiti ir va
žiuoti. Ten būdavo tikras ker
mošius.

Rašėsi ir lietuviai, ir gudai, 
ir lenkai, ir žydai, ir rusai. 
Rašėsi visi, kas tik badauja. 
Nors jau mėnuo laiko praėjo, 
tačiau prašymai vis tebeplau- 
kia. 20 dienų dirba Lietuvių 
Ūkio Draugijoj nuo Velykų 4 
tarnautojai po 10 — 11 vaL 
ir vis dar nebaigia tvarkyti 
prašymų. Todėl ir trūksta ga-į 
lutinių žinių kiek valstiečiai 
pašalpos prašo, kas svarbiau
sia, dar trūksta nors ir apy
tikrių žinių iš labiausiai ba 
dalijančių Braslavo apskr. va
lsčių ir Tverečiaus, Adutiškio,
Dūkšto ir k.

'ė- t
Iš Kaltinėnų valsčiaus gau

ti 26 sodžių prašymai sėkloms 
ir duonai gauti. Pasirodo, kad 
ten reikia siųsti D/a vagono 
(apie 1500 pūdų) rugių duo
nai, l’/£i vag. žirnių, miežiu ir

gos savo pirštų prikišti. Tai socialistiška ta
ktika.

* * •
Prezidentas Rooseveltas savo kalboje,\pa- 

sakytoje “Vainikų dienoj” Gettysburge, pa
brėžė tautos vienybės reikšmę. Aišku. Ypač 
šiais laikais vienybė yra reikalinga. Preziden
tas, kuris ant savo pečių užsidėjo sunkių naš
lį — specialiais planais išvesti kraštų į ge
rovę, tai labai gerai supranta.

gavo tiek, kiek reikalingi.
Švenčionių valsčiun reikia 

siųsti, bet dar ligi rašom šiuos 
žodžius nieko neišsiųsta, 3 va
gonai rugių, vag. bulvių, 
6 vag. žirnių, miežių, avižų ir 
sėmenų, 7% p. pupų, 971 klg. 
dobilų.

Mielagėnų valsč. gyventojai 
prašo 2 vag. rugių, 5 vag. žir
nių, miežių ir avižų, 5)4 vag. 
bulvių, 195V2 p. sėmenų, 468 
klgr. dobilų, 21 pūdo vasarinių 
sėklai kviečių. Ligi šiol lietu
viai tegalėjo pasiųsti tik Tve
rečiaus, Mielagėnų ir Adutiš
kio valsčiun apie 6 vag. biri-' 
vių, 33 pūdus žirnių, 300 p. 
sėmenų, apie 3 vag. miežių, 
apie 1 vag. avižų. Toks kiekis 
negali patenkinti ir vieno Mie
lagėnų valsčiaus.

i Aiškus dalykas, kad tokia •
parama badaujantiems vals
tiečiams tėra tik toks mažas 
kąsnelis, kuris mažai kų bepa- 
tenkins. Kas kaltas dėl to, va
lstiečiai puikiai nusiniand, y- 
pač tie, kurie skaito laikraš
čius. Vilniaus lietuviai dau
giau cle-1 pinigų stokos nega
lės sušelpti, bet anksčiau bu
vo vilties, kad pasiseks gauti 
siunčiamas iš Nepr. Lietuvos 
Vilniaus krašto badaujantiems 
maistas. Nepr. Lietuvos spau 
da rašo, kad bę per Velykas 
siunčiamų 20 vagonų maisto, 
kurio ir Vilniaus vaivadija ir 
Varšuvos ministerija neįsilei
do, yra/jau surinkta 14 vag. 
bulvių ir 36 vagonai grūdų, 
kurių šiandien nėra jokios vi
lties gauti.

(“Vilniaus Žodis”)

REMKITE KATALiKIft-
K Ą JĄ SPAUDĄ

mybę, perdavę jam valdyti Chili provin- . nesusipratimų, kurie tačiau dar visada1 
buvo likvfduojami ramiu būdu.

Gegužės m. 27 d. per kratas buvo 
rasti Cbarbine dokumentai, kurie išdavė' 
pragaištingų rusų geležinkelio adminis
tracijos ir kitų organų veikimų; daug bu
vo areštuota ir kai kurie asmens nuteisti 
daugeliui metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Čiang Kai - sekas pasinaudojo šia 
dalykų padėtimi. Jis įpainiojo Čang Hsuc- 
liangų į konfliktų su rusais, gerai 
skaičiuoilamas, kad tada jis nebeturės nei 
laiko, i^ei pinigij kaž kokiems koalici
niams viliojimams.

Jo tikslas buvo pilnai pasiektas.
Dar būdamas Pekine, Čang Ilsite - 

Rangas davė įsakymus, kurie tuojau bu
vo jo pavaldinių įvykinti.

Liepov 10 ir 11 dd. rusai buvo jMiša- 
linli iš rytų - kinų geležinkelio ir tele
grafo tarnybinių vietų, visi jų darbinin
kai ir tarnautojai atleisti, jų organizaci- 

l»anaikintos, visos sovietų prekybos

cijų su Pekinu ir su pelningu Tientsino 
uostu; dabar jis mane, kad jau gali pa
sitikėti Y’en Ilsi - sanu.

Čang llsuc - liangu, Mandžiūrijos va
ldovu, jis jau ne tik pasitikėjo. Tų jis 
norėjo kitokiu būdu laimėti, jis norėjo) 
atimti iš jo visas konspiracijos galimy
bes.

Paskutinieji kinų rytų'geležinkelio į- 
vykiai buvo jam labai patogūs. Dar ka
raliaus laikais šis geležinkelis buvo jai- 
statytas rusų pinigais. 1924 m. rugsėjo 
m. 20 d. sovietų valdžia sudarė su Man- 
džiūrijos valdovu sutartį, pagal kurių ge
ležinkelio administracija turėjo būti vyk
doma abiejų dalių. Todėl pusę visų svar
biausių postų ir telegrafo linijų rusai tu
rėjo savo rankose. Re to, tūkstančiai- so
vietų valstybės piliečių dirbo raštinėse, 
dirbtuvėse ir prie kelio ruožo kaip inži
nieriai, tarnautojai, darbininkai'ir* t.t.

Ai pozicija buvo |*ularyta bolševikų 
atramos punktu ir iš ten, šiaurės Kinijos, 
buvo varomas propagandinis ir organi- 
zacinis darbas.

jo*
atstovybės uždarytos, daug areštuota ir
ištremta.

Ibi ug kul tų t;iį jau l>U' 11 priv edę | »rie (Daugiau bus)
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KAIP MAN PATINKA

KUR SAPNŲ GROŽYBE?

•Rašo Andrius Šnipas

IS ŠALIES ŽIŪRINT
Juozas Poška

.............. '*» ■

j riausi. Bet to neužteko savęs skridimo reikalu, Vaitkaus pi-, “Nesigėdyk pasakyti man, ko- 
pamatyti Li- ki yra mano silpnumai skcaiįtikinti, kad štai Vaitkus yra 

tikrai vertas mūsų pasitikėji
mo šiame darbe.

Kur sapnų grožybė, 
Kur svajonės tos! 
Niekas nebvilioja 
Jau Širdies šaltos...

Niekas nebvilioja, 
Tik daina gaili ’■» 
IS krūtinės plaukia 
Ten toli, toli-.

Kur sapnų grožybė,
Kur gi laimė toj! 
Nesužibo nūdien,
Gal sužibs rytoj!..

Liudas Gira

Įima pasitikėti, kad. jo rank- 
| raštis pasiliks tiktai papras- 

I ta knyga, be jokios dvasinės 
Į prasmės, kokios gyvenimas
Kristaus turi snteiktį ska it y.
tojams”. Žinant "kokios svarbos da

lykas yra tas antrasis skridi
mas, lakūnų atmaina nebflvo 
vienas iš paprastųjų, kasdie
ninių atsitikimų. t

Juk su Janušausku išdirb
ta gana ilgas laikas. Išskridi
mo Lietuvon laikas neperto- 
liausiąi. * ‘ '

Na ir štai tojį žinia: “Janu
šauskas rezignavo!” Iš karto 
tuose žodžiuose pavojus ska
mbėjo. Bet tai tik iki susiti
kome su Vyr. I^eit. Feliksu 
Vaitkum.

Tokios opinijos buvo ir kui^ 
Anastazas Valančius, Uotu vos 
Vyčių organizacijos dvasios 
vadas, kuris Šiomis dienomis 
pareiškė šio skyriaus Vedėjui, 
kad tokios minties yra ir Ka 
trflikų Bažnyčia.-Neseniai J)i- 
ckėnsono Kristaus biografiją 
'sukritikavo trys vyskupai per 
“New World”. „

AR BŪTŲ LENKIJA BE 
LIETUVO3?

Eilėraštį šiaip skyriui, pari
nko Justas Kudrrfta, buvęs 
irtistas Lietuvos Valstybės o- 
leroje, dabar vargonininkas

Neseniai didžiuose Chicagos 
anglų laikraščiuose buvo ap
rašyti trys įvykiai paliečian- 

. tieji Lenkiją, bet kurie labai 
atsidavė lietuviškurųu.

Orchestra salėje lenkų sim
fonijos ^rkestra grojp “Litlv 
uanian Rhapsody”; Tribūno

rmasis, noras
tuanica II (dar jos nebuvo 

j matęs).

Juk mes mėgstame daryti! Nuvykę Mūnicipal Aęrodro- 
sprendiinus apie žmogų tik jį man, nežiūrint vėlaus laiko
asmeniškai ^sutikę, pažiūrėję buvome .įleisti angaran kuria-1 skraidymu. Tu gali 
jam giliai į akis, išgirdę iš me pastatyta Lituanica IT.

Daug vertas •buvo tas regi- 
nys, matyti Vaitkų 'pįrmu kar
tu susitinkant su.tuo lėktuvu, 
kuriuo skridimą Lietuvon at
lik*.

z.

jo keletą sakinių ir jei gali
ma praleisti su juo vienu ke
letą momentų.

Tokio tai susitikimo su tai. 
tkum ieškojau nuo pat jo at
vykimo Chicagon, užpraėjusię 
šeštadienio vakare ir sutiki
mo vairuoti Lituanicą II Liei 
tuvon.

lki dabar ru Vaitkum tokių 
susitikimų turėjau jau ne vie
ną, bet dešimtį. Ir su kiekvie- 

Didelis darbas surasti lajai- nu susitikimu Vaitkų daugiau 
ną norintį (geriau pasakius pamėgau. Pasitikėjimą jau se- 
drįstantį) tokį skridimą, kaip niai turiu.
šis atlikti. Bet dar didesnis, ---------—-
sunkesnis darbas įtikinti vi-( Pažinau, kad Vyr. Leit. F. 
suomenę kad naujasis lakūnas Vaitkus yra labai ir labai ti-

N. I • P. S. parapijoj, Brigh- bendradarbis, p.Cobeen, apra- 

šė apie pastos ženklą (stamp) 
ant kurio yra Pilsudskio at 
vaizdas. P as Cobeen sako, kad 
Pilsudskis yra lietuvis ir kad 
pusė Lenkijoj? vadovų ir inte
ligentų yra Rietuvių kilmės; 
Chicagos lenkai susirinkę Hu- 
mboldt parke pagerbė genero
lą Kosciušką, lietuvį.
' Iš tikrųjų; kuomet pamąs
tai, kad ir daug daugiau to
kių pavyzdžių yra, kaip virš- 
minėti, ateiną mintis — ar 
būtų Lenkija be Lietuvos!

ton Park, Chicago, III

SAVO SKAMBANČIA 
DAINA

.Savo skambančia 
daina,
savo meilės •.
šypsena' Į *
paviliojau aš tave...
Akių degančiais 
žvilgiais,
meilės jausmo 
sūkuriais
sužavėjau aš tave.
Ritmais, rymais 
apipyniau, 
tavo žiedą 
nusiskyniau...
Ir džiaugiuosi! Aš linksma!
Ir viliodama tolyn, 
aš skrendu 
aukštyn, aukštyn 
lygu šėlstanti audra...
Jei manęs 
tu ‘nebijai, 
heapkirpti 
tau sparnai,
eikš, pasieksime žvaigždes! 
Ką! Atlieki!
Tu bijai!
Ar nugąsdino 
vargai!
Tai keliauki požemės...
Kas laisvu 
negali būti 
ir padangėmis
klajoti... •
mano siela nemylės!

Tyrų Duktė Buivydaitė

Eilėraštį šiam skyriui parin 
ko Ona Rezgaitė - Piežienė, 
lainininkė.

vertas pilno pasitikėjimo.

Iš karto, kada Vyr. Leit. F. 
Vaitkų pažinojau tik iš girdė
jimo jo pavardės, įvairiausius 
spėliojimus sau Stačiau.

Atsiliepimai apie jį, kuriuos 
girdėjau, tiesa, buvo kuo ge-

AR ŽINOTE..

AR GALI KATALIKAS NO
VELĘ PARAŠYTI?

/

KAD a.’ a. arkivyskupas Ma^ 
tulevičius mokėjo ir “komuni
stu’* būti! Bolševikams įsi- 
briovns į vyskupų rūmus, Vil
niuje, arkivyskupas bolševikų 
generolui šitaip atsakęs^ “Aš 
irgi komunistas — esu vienuo
lis. Jokių turtų neturiu.''! Vil
nių atvažiavau tik valiza ra-

dyrae šio lėktuvo...”

Ą- Brolau, vienintėlis daly
kas ką toriu tau pasakyti, tai 
širdingai pasveikinti tave tuo 

skristi
' Kaunan ir šiandien’-’ — atsa

Sugrįžęs iš New Yorko, Vai
tkus pasakojo apie incii(pntą, 
kuris jį sujaudino.

Negaliu užmiršti žodžių, ku 
rinos jis, daugiai; sau, išthrė: 
“Nesakau, kad esu geras la
kūnas, bet Lituanica IT šią 
vasarą nusileis Kaune!”

pingas, gilios širdies ir sielos 
lietuvis. Ypatingai kuklus y- 
ra jisai. Nemėgsta apie save 
daug manyti ir kalbėti.

Praėjusį mėnesį sugrįžęs 
iš New Yorko, Vyr. Leit. F. 
Vaitkus išreiškė noro pakilti 
su Lituanica II keliems ban- 
dytno skridimams (Mat armi
joje Vaitkus skraidė kitokios 
konstrukcijos lėktuvn).

Nuvykęs Ford - Lansing ae- 
rodroman pradėjo d uos bandy
mo skridimus. Nuo žemėR jį j 
akimis sekė ten esantis speci-j 
alistas tos rūšies lėktuvų. į

Pabaigus skraidymą, Vait-

Gegužės mėn. 13 d; jau nu
sileidus New Yorke, Jaunutė 
lietuvaitė priėjus prie jo, nu
siėmė nuo kaklo ftv. Tėresiu- 
kės medalikėlį ir duoda Vait
kui sakydama, kad tai viekas 
ką ji- gali duoti, bet esanti ti
kra, kad . toji dovanėlė laimę 
atneš.

“DRĄUGAS”

To istoriškojo šeštadienio 
(geg. 12 d.) vakare apie 10 
vai., užbaigus visą susitarimą kus priėjo prie jo ir sako:

Šiomis dienomis įkaitančio
ji visuomenė pradėjo domėtis nkoje”.
modernine katalikų literatūra, i KAD L. Vyčių organizacija 
Vėliausioj žurnalo “Americ- 192^ metais dovanojo Lietu- 
an Mercurv” laidoj įdėta strai • vos'generolui S. Žukauskui au- 

•psnis “Ar gali katalikas no- Rainį kardą, kurį jiR neseniai! 
vėlę parašyti!” Autorius Jack
English, pseudonįmąs vieno 
kunigo, nuosekliai išdėsto sa
vo nuomonę, kad katalikas ga
li parašyti novelę, kuri pata
ptų literatūros pažiba.

Tai neužginčijamas faktas!
Prieš kiek metų Amerikoje 
mėgiamiausia novelė buvo: 

j Death Comes For The Arclr- 
bishop, parašyta Willa Cath- 
er. Prie moderninių katalikų 
novelistų galime priskirti ra
šytojus ponią Sigrid Undset, 
p. Bruce Marškai!; jie nese
niai atsivertė į katalikų tikė
jimą. Sigrid Undset savo kū
riniais — The Tetralogy lai
mėjo Nobel’io premiją. *

Tvane džiazinių šių dienų 
Kas parinks šiam skyriui j novelių, katalikiškos dvasios- 

poemą Lietuvos poetų kitai novelė netapo nugrimzdinta;

atidavė Karo Muziejui Kau- j 
ne? . <

KAD gegužės 27 d., 1934 
m., sukako du rhetai nuo 
kun. Tuno Gasparai čio, Qui- 
gley pradinės seminarijos pro
fesoriaus, mirties? i ’ C

KAD vienas iš autoretin- 
giausių. kūrinių anglų kalba 
apie lietuviškumą generolo Ko 
8iuškos yra “Koscittszko: A 
Lithuanian”, parašytas ' knn. 
Juozo B. Končiaus ir tilpęs 
“Comnionweal” žurnale gruo
džio 29 d., 1926 m.?

KAD Amerikos - lietuvis 
poetas Žilvitis yra p. Kazys 
Jonaitis, vaistininkas, Brigh- 
ton Park, Chicago, III.?

KAD Beethovenas, 1814 m., 
parašęs savo overtiūrą, opus 
115, dedikavo Lietuvos kuni-

savaitei? Prašau prisiųsti savo |.ji parodo savyje dinaminės jė-( gaikščiui Antanui Enrikui R&- 
mėgiamiausį eilėraštį. gos. dz vilai?
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Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!.
Pamokinantis!

ĮKAITYKITE TR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ*•

Daktaro Patarimas

“GERKPIEM”
Išgerk Šviežio paste

rizuoto pfcrtio stiklą su 
kiekvienų valgiu. Jis 
lengva suvirškinti ir 

palaiko puikią sveika
tą. Daktarai pataria vi
siems “gerti pakanka- Į 
mai pieno”, nes jis su
teikia elementų reikia-, 
mų kilnui, kad jaustu
mėtės kuo geriausia. 
Vžsisakykit iš pieniaus 
dabar, jis paliks pieną 
prie jūsų durų — tai 
parankus ir taupus bū
das pirkti.

M ILK FOVNDATION, INC. 
ši organizacija velku ne dėl 
pelno. JI telkia tnoksližkuz 
faktus apie abelną sveikatą.

205 W. Wa<-ker Drtve, 
Chicago

7 ukstančiai priėmė ta

potepi

Gazo

STEBĖTINĄ
; -" M •

IŠMĖGINIMO

PASIŪLYMĄ!

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan 8tate Bank Name)
, Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos

‘ vakarais 6 ikt 9 s 
Telefonaa CANal H75

Namai: 6459 S. Rockwell St.
..! Telefonas REPublic 9000

Gazo Šiluma įrengta mūsų lėšomis — išimta 
mūsų lėšomis jei jums nepatiks

“Meg ekaitoma gazo Šilumą namų relk- 
menlml lr didele pažanga nuo mūzų senos 
Šildymo sjstemos dėl Svarumy sveikatos lr 
patogumo*.

• Dr. W. M. 8truzyn«kl,
704 N Chicago St.. 

Joliet. IUlnola 
tinka gaąp giluma?... Pul-patl

kaa dieną kūrenau furntaą.
“Kaip nuims

kial! Šiuo laiką .. _ _ __ ______„
— bet daugiau niekados. Daugiau man nebus' 
anglių zėmfmo lr pelenų vilkimo)" ' ’

Joseph F. Cepek.
, 6921 S. Campbell Avė..

... Chicago, Illinois
Apleidžiant namus randu, kad termo

statas patogus ekOnbmlUcal — žeminti žllu- 
o sugrius, gauti greitą Mhsuą lengvu 

aukočiau pataisymu termostato. P-nas Konigs- 
mark taipgi lzbaf mėgsta guzo žilumą."

Mrs. Anna Konlgsmark, 
4019 Cullerton Avė., 

.. ... . Chicago. Illinois
. £u'k*1 Mėgstu (gazo žilumą) geriau ne-

e kiOlt£? lcl,u ft,,<Lmu. o savo namus 
gildžiau visokiais bfldals”.

Mrs. Itobert P. Bazner, 
4084 West 21st St.,

Chi’cago, Illinois

"Žinoma mėgstame gazo žilumą. Matome 
sklgtlngumą vieam name, kaip viskas pasi
lieka žvaru. Kitas dalykas apie gazo žilumą r 
— nereikia rūpintis apie oro permainas pa
vasaryje”.

• Gust Schultz,
12 N. First Street.,.

• Gencva, IlraMU
"Mes naudojome gazo žilumą suvtrž S 

metus lr jsitiklnome, kad nėra geresnio būdo 
mūsų namą apžildytl”. •

.Sigrid Kindwall, 
9011 Ix>6rtiis Blvd..

Chlca<o, Illlrtols
"Tik' natūralu vienas kitam pasakyti', bė* 

aft pasauliui sakau apie gazo žilumą — pigi, 
žvari, patikimo, patogu lr veikli".

Dante H. Barone, R. Ph., 
8864 West Gtv lai o n 8L,

Chi’cago. Illinois
“Nėra rūpesčių apie fumtpą. nėra anglių 

ko semti, nėra purvinų' pelenų vilkti laukan. 
Ižvengtmas visų patžų ir suodžių yra didelis 
malonumas savyje. O, mes neatldnotume g&- 
zo žilumą už nieką".

Robert G. Heinekamp, 
928 Manchester Avė.,

Westcheste>r, Illi'nola

Dėl pilnų informacijų telefonuokite ar aplankykite artimiausį gazo ofisą
_ 4

Gazo ftiluin os Divizija

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
jįt ils Da.’rtulymM tink. ir ten, knr gu, pristato ŽĮŽ

PTJBLIO SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 
WE8TERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY

jDoĄ*t 

Colds
Šaltis krūtinėj orbh gerklėj gali būti 
pavojingas. Palengvinkite JJ i 6 mi
nutes su Musterole. /"erzinimo stab
dyto iu"! Vartojant vieną kartą va
landoje per penktas valandas. ;itne- 
ža palengvinimą. Vartotas milijonų 
per 26 metus. Rekomenduotas gy
dytojų lr slaugių.

Buy gloves wlth w nt 
it savos

Nereik mokėti Me. nž 
dantų most J. Ltatertna To- 
oth Pastą gaunama po 26c. 
Tėmyk, kaip geni JI vei
kiau Ją Tartotadamas per 
metus sutaupai ft.M.

LISTERIN i

TOOTH PAŠTĮ
25c

DICKENS ON<$ KŪRJNYB 

APIE KRISTŲz
—

Vėliausiame “Vyties” nu
meryje tiFpo raštas apie nese- • 
niai rastą rankraštį apie Jė
zaus Kristaus gyvenimą, pa* 
rašytą Charles Dickens’o. Be 
kitko, rašoma:

“Panagrinėkime karakte- 
rius, kuriuos Charles Dicken- 
sonas sukūrė savo knygose: 
kaip vienas, taip visi jo kny
gų charakteriai siekia savo 
pasistatytąjį tikslą ne iš pri
ncipo, bet iš jausmo. Taigi, 
jei jo Kristaus gyvenimas pa-, 
našiai bus aprašomas, tai, ga- Į

Jį OUR OFFICE
u TEK > 

'(BARS n.APS*D MnCTh 
AtTS X. AND ll TSR
BftVTPS kMASSTiLU
VtBAbtMfe- -THE 5AMC , ' 

^OLD HAT
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—V
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DETROITO LIETUVIU
=

ir {
=

r

EAST SIDE

Bįį A tT O AS!SSW R

±:

JT.

Penktadienis, birželio 1, 1934

r-g' a—

Kadangi vasaros karšti# vi- (prisidės, valiau vi^kų pažymė
sime. J. Žyrinas svetainę davė 
dykai Ačiū jam.

Parsitrauk 
Knygas

Širdies Menesiui
SVČ ŠIRDIES AhiNUO. Pa

1-ašė kun. Berliaux. Vertė By
ra#. Kaunas, 1928 m. pusi. 164 
Kaina 35c.

MĄSTYMAI APIE ŠVC.

sus labiau, traukia į laukus ir 
(svarbiausia) kadangi mūsų 
kleb. kun. Boreišis vyksta j 

į Lietuvų, Vilniaus uadavimo 
7 I darbuotė biife organizuojamu 

rmUnį. ,

praeitų savaitę iš Lietuvos | 
atvykę Adelė Grybauskaitė, J. t 
(T-Piragių giminaitė, Ameri
koj gimusi, 5 metų parvežtu 
į Lįetuvų ir ten\ užaugus. Pa- 
trijotinga lietuvaitė! Piragiai,

T '
nimas diplomų vaikauls bai- Patarnavo grab. K. Stepu- 
giantiems purapijos niokyklų. nauskas. S. Sačiūnienei ir vai

kai dėkoju kun. J. R. Olšaus
kui už daug gera padarymų, 
seserims Pranciškietėms už 

nikų, \‘Birutės” darže sesučiųj bažnyčios ir ultorių papuola
mų, Susivienijimo 171 kuopai 
ir visiems už palydėjimų į ka 
pus.

171 kuopai per daug metų 
priklausančiam nariui Juozui 
Degučiui, einant skersai gat 
vę, pagavo automobilius ir 
sužeidė galvų ir vidurius.

Serga ir kitas kp. narys J.

WEST SIDE
SVEČIAI IS LIETUVOS yį sekmadienį Sv. Pranciš

kaus /{ėmėjų dr-ja rengia pik-
Laukfme ir sulaukėme ge- njk}^ ‘‘Birutės” darže sesučių 

rb. kan. Kemėšio, pi oi. \ ait- naudaį Sesutės įr rengėjai- 
kaus įr rąžytojo Babicko. ^c*| nuoširdžiai kviečia visus da- 
rb. svečiai buvo apsistoję pas jy vauĮį Mokslo metui baigia-
gerb. kleb. kun. J. Čižauskų ir 
išbuvo trejetų dienų.

Sekmadienį buvo iskilmin 
gos pamaldos. Sumų laikė ir 
pamokslų sakė gerb. kanaunin
kas.

Parap. choras, ved. muz. .T.

nties, ^esutės neužilgo mus 
apleis, bet mūsų paramos jos 
niekuomet neužmiršta. •

BAIGĖ MOKYKLĄ

s ------------------------__

Geg. 27 d. ftv. Antano pa- 
kaipo biznieriai, par. rėmėjai, 
gę 8 skyrių, gavo diplomus.
Gegužinės pamaldos tų vaka
rų buvo 7 vai. su procesija.
Kleb. kun. Boreišis pasakė 
pritaikintų pamokslų ir išda
lino diplomus. Mokyklų baigė Į susirinkimas

Pasų ir ženklelių . bus gali
ma, gauti pas dr-jų, bei kuopų 
komitetų J. A. Blažį ir M. fti 
monį. *

A er ' *
Po prakalbų kun, Boreišio 

rūpesčiu svečiams buvo suren
gta užkandis, kur dalyvavo ir 
būrelis vietinių veikėjų. Pasi
kalbėta, pasidalinta įspūdžiais.

Bendras išleistuvių komite
to ir dr-jų, kuopų komiteto 

įvyko praėjusį

kaipo biznieriai, geri rėmėjai, į JĖZAUS ŠIRDĮ. F. Massarti,

Praeitų sektnadibnį įvyko 
pirmas parapijos piknikas
“Birutės” darže.* Diena pasi- 'Bakas; guli Manklems, Mielų 

Cižausko, giedojo Mozai to Mi Įaįk^ jabai graži, tad ir žmo-1 ligoninėj.

sekantieji: Skaminas Kazimie 
ras, Slavinskas Edvardas, Kai 
riūnas Pranciškus, Kazickus 
Pranciškus, Žaliagiris Vytaų-

sekmad. po sumos. Išklausy
ta valdybos pranešimas dėl 
vietos išvažiavimui ir klebono 
išleistuvėms. Pasirodė geriau-

dėjo pastangą kad Adelę par j.g. j. Vertė kun. J. Vaišnora, 
Sitraukūs. Tikimės; kad Adelėm. I. C. Marijampolė, 1931 m. 
prisidės prie jaunimo darbuo- pusk 208. Kaina 35c. 
tės* ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES

—-------------------- INTRONIZACIJA. Parašė ku-
Pijus Grybas, vienas pirmų ’nigas J. \ aitkevičius, M. I. C., 

jų spaudos platintojų, įsigijo H. D., Chicago, 1929 m., pusi. 
naujų Hudson, kuriuo, reikalui Audeklo aptaisais 30c.

ŠVC. , JĖZAUS ŠIRDIES 

TROŠKINIAI. Parašė kun. Pr.
! prisėjus, žada jiasitarnauti iv
spaudos reikalais.

žias^ir gražias giesmes. Žavė- nįų atsilankė i\ visų koloni- 
junėiui duetų giedojo artistai'&į(. pinnas piknikag davė
J. ir M. Čižauskai. parapijai gražaus pelno.

Ona Barštienė buvo. auto
mobilio sužeista. Sunkiai sir
go, bet pradėjo sveikti. .

L. Būdvietis staiga susir-

tas, Aleksis.M'illiam, Rebokai-hšiai bus išleistuves rengti ne 
tė Julija, Slivinskaitė Valeri- kur nors prie vandens, bet 
ja, Antuliūtė Patricija, Žyru- jietuvių svetainėj. Visi sutiko

Pirmadienio vakare žmonių j Sįmet “Birutė?” daržas y 
prisirinko pilna svetainė, kad ra gra£jaį ištaisytas, prisodi-1 g?s nuvestas į ligoninę 
|ia>iklau>iiite kalbų. Pirmiau- ! jda daugiau medžių, viskas A Andriušis nuo seniai sir- 
siai parap. choras padainavo'liaujaį nudažyta. 1)aržas “first
sveikinimo dainų ir keletu ki-|class„ piknikailis< 
tų dainų. Svečiams labai pa- \ ,

. ... Neužilgo išgirsime bažnvčio-
;^Kieb. kun. J. čižauskas pa- je parapijom chorų giedant 
pietus, kan. Kemešį labai vai- naujas iaj§fas> kurias parašė 

ir 1 pats choro vedėjas muz. J. Gi

gęs sveiksta.
P. Kratavičienė ir J.. Kin- 

deris taipgi serga.
Visiems ligoniams linkime, 

greit pasveikti.
/K. J. Petrokas

raitė Julė, Bričkaitė Ona, La
pinskaitė Marė, Tumerkaitė

ir liepos 1 d., 1 lietuvių svet. 
bus visų draugijų pastango- 

Aldona. Vaikučiai mergaitės ! iškilmingos išleistuvės my 
su pasižymėjimais baigė 8‘ limo dvadoa vado gerb. kun. 
skyrių. Ačiū sesutėms moky-d F Boreišio. Išrinkta koini-
tojortis uz rūpestingų lavini-i mų.

Iškilmėse dalyvavo ir sve-

sija, kad atlankytų biznierius, 
ir t.t. Komisija žadėjo darbuo 
tis. Čia pat daugelis žadėjo

Kleb. kun. Boreišio išleistu- j Kaina 50c ’ 
vių bilietų bus galima gauti ■ 
k'as sekmadienį pas pardavė 
jus prie bažnyčios po abiejų 
Mišių. Norintieji dalyvauti iš-

J. Vhiūilrv.itls, Chicago, 1933 
i nx/ pusi. 32. Kalba 10c.

NE NUSIMINKITE

Jūs galite gauti pas savo vaigtini'nką 
tajn tikrą TONIKA, kuris per ligą 
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojaus

miufnvin niintei nrix7ol/A 1 preskripclja. Tai yra tikrai gera nau-leistuvių pUOtO,), privalo IS [ jiena dėl vyrų —- tik reikalaukite 

anksto užsisakyti bilietus. Ku
tokiais reikalais galima krei 
ptis į komiteto ^pirm. J. A.

Blažis, 1942 — 25th St. Laf.
1275.

Nuga-fone
Mėnesinis treatmentas už Dolerį — 
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžintu

zdžiai nušvietė Vilniaus
Klaipėdos ^padėtį. ' žauskas.

Prof. Vitkus gyvai kalbėjo
apie Lietuvos pažangų.| Poetas Babickas rodė įdo- | NELAIMINGI ATSITIKIMAI 

mius paveikslas su paaiškini-
,najs Gegužės 17 d. staiga, mirė

Kalbėtojų kalbos b.uyo vi- Steponas Saeiūnasu palikda

Tylutė SUSIRIN KIMAS

čiai: kan. F. Kemėšis, nr-ot. vakarui dovanų. Kas kuo nors 
Vilkus, p. Babickas.

LIETUVIAI D A KJA RAI:TĄ
Amerikos Liet Daktarų Draugijoj Nariai

siems įdomios ir visus paten- 
k ao. Parduota daug ženklelių. 
Kast Sidėje Vilniaus vadavi
mo darbas eina pįnnyn.
z. • ’ • 

Lietuvos svečiai stebėjosi
n m/. J. Cižausko išlavintu 
choru. Ypaė negalėjo atsige
rėti gražiu giedojimu. Kleb. 
kuii. J. čižauskas važiojo sve- 

‘no po miestų ir aprodė daug 
įdomių vietų: „

Si -(•kmadienį per sumų bus 
Dievo Kūno iškilmės. Bus su 
juo" -i ja.

To pgi per sumų bus išdali-

inas žmonų Saliom ijų, ir tris 
vaikelius: Alfonsų, Vladų jr 
Kazį. Paėjo iš Lietuvos Ute
nos apskričio, Maletų vaisė., 
Videliškių parap., ftiščiūnų 
kaimo. .

Velionis kai kurį laikų gy
veno Kanadoj, Montrealėj. De
troite išgyveno apie 18 metų. 
Buvo pavyzdingas katalikas, 
katalikiškai išauklėjo šeimų.

Palaidotas gegužės 21 d. su 
gedulingomis trejomis Misių- 
mis, kurias laikė kun. J. B. 

Čižauskas, kun. Maševičius ir 
kun. J. Valaitis.

Sekantį antradienį, birželio 
5 d., 8^ vai. vakare, Šv. Jurgio 
parapijoje įvyks East Side 
Katalikų Spaudos Rėmėjų dr- 
jos susirinkimas. Visi atstovai 
ir atstovės prašomi atsilanky
ti. Valdyba

PADORUMO LEGIJONAS
y

Po pamaldų visi vyko į Lie
tuvių svet., kur svečiams bu
vo surengtos prakalbos. Pir- 
riiiausia kleb, kun. I. F. Bo
reišis paaiškino svečių atsilan
kymo tikslųf: paskui kan. F. 
Kemėšis, "rašytojas Babickas, 
prof. Vitkus vaizdžiai papa
sakojo apie Jiėtuvos reikalus 
Kan. Kemėšis plačiai nušvįe’ 
tė Vilniaus reikalus, Vilniaus 
pasų ir Vitaliaus ženklelių įsi-

Detroite vyskupas Michael: £.U*ino nųudųj- Prof. Vitkus 
J. (lalluglier “The Michlgan. ,agic želn<S:'
Catliolic” plačiai rašė apie
Padorumo Lėgijonų. Buvo SU

LIETU VIAI DAKTARAI: I LAFayette 7«so

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę •

i. , •
Vyskupo P. P. Būčio, M. I. C. ‘ KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į ‘‘EUKARISTINĮ KON

GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa- 
;i lio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 

C! skupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
iipiaiyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

II.
Kun Pr. J. Vaitukaičio lubai įspūdinga “KELIO

NĖ r O EUROPĄ” ir yi«č. LAISVOJE LIETUVOJE. 

J»l"' i iMveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklų 
;i|>’ iis $1.50.

! , III. .
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS

ĮSPIID2IAI” Jūrėmis,1 Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, C įniki,joje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, leipti', 
k ,, >jp, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi.labai 
gi ių, ir aiškių 300 paveikslų.

K iiis taip gražiai ir brangini išleistos lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
1IŽ š

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kui i siųskie nulius.

/ čia ąąplMU ,, _ . i . ' C"
OtlBniai "Draugo" Ari m in iM.ru <1 jai:
llun< lu «u |luo luMku t..........  už kuriūoa praftau kuogrefčlaunla
i mftuM Kulionių knygas;

VYSK T’. P. BOClG KĖLtGNfcd fl 00 y
KI’N fH. J VAtTCKATCtO -- 1 50 ’ l
KUN. J. A I^AULlLfcf) — 2.00

šauktas net katalikų susirin 
kimas, kuriame dalyvavo virš 
432 atstovai nuo įvairių ueka- 
talikų bažnyčių (protestonų), 
kad apsvarsčius

3 TU
augelis žmonių, y 

pač jaunimo, einant žiūrėti be 
gėdiškų judornųjų paveikslų, 
lankant nepadorius šokiui ir 
teatrus, skaitant begėdiškas 
knygas, praranda padorumo 
savybę.

ūkio pažangų.
Vilniaus pasų ir ženklelių

parduota už virš 20 dol. Virš 
30 .žmonių, įsirašydami į . rė
mėjų eiles atgavimui sostinės 
Vilniaus, įsigijo pasus.

TeL UU/ajelte SO&7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—spinduliai 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedelo) 
VAlendoai nuo S lk< 8 ▼•!. valtgro 

Seredomls ir nedėliomla psgsl 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
" D E N'T I*S T A Š 

4204 ARCHER AVE. t

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

DR. VAITUSH, OPT.

įsigyvenan
čius blogumus. Sus-me nurrK Foley kalbėjo apie katalikiš- 

*. kųjų akcijų, aiškindamas, kad 
ir nekatalikai gali dėtis į vei
klų’ prieš nepadorumų ir atsa-

Siunčiu 03.50 už kuriuos atalųnklte rnan via 

Mane adresas: * „

Vardas Pavaldė ................  .. ..........

Iria Kelionių knygas.

•treet

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne

▼ak* 1—4 Ir 7—• vai vakare
Res. 2136 W. 24th St 

TeL OAMal 0401
------------------- X--------------------------------------- -

Office Phone
PROspect 1028

Res, and Office 
2359 So. Leavltt St.

OAK4JL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
y.“ ‘a i’ .-4*

PHYSICIAN and SURGEON *
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS;
2 to'4 a!nd 7 to » K M. 
Suaday by Appolntment

DR. P. ATKOČIŪNAS
pENTISTAK

1446 SO. 49th CT., CICERO, II I,.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3U7 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
-Tabed. Sered. ir Subat. 2—9 vai,

Dienoms Tel. LAFayette 5702 
Naktimis Tcl. C.lh’ul 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki » vuk.
, Nedėli'oje pagal sutarti

Office Tel. REPublic 7690 
Res. <el. GKOveliill 0617

7017 S. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
242» W. MARUVETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. rfetv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, ■■■' , -X* i - *'«

4645 So. Ashland Ave. '
- . OFISO VALAND08:

Nuo S iki 4 Ir nuo < Iki t vak.
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOLIcvard 7820 

Namų Tel. PROspoct 1030

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DKNTISTAS

2201 W. Oermak Road

(Kampas * Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

• Sercdoj pagal sutarti

'' f
Tcl. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 
Senslomis Ir Nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPųb le 7868

LIETUVI8
Optoinctrlc^ity Aklų Specialistas., 
l-taieng vius aklų itempuua, kuris 

esti pnsžastlmi gaivus Ykaudėjiiuu, 
svaigimo aklų apieinlmo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toilregystę. Frlren-

kinėjo į klausimus. Be to, tiuli- S** u'h’,n*al akinius, visuose atsiti- ” ’ ' kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. S pečiai ė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Aklnfų kal^ 
nos per pusę pigiau s, kaip buvo plr- 
miaus. -Daugelv atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos ptglaa 
kaip pirmiau.

4712 SOITH ASHLAND AVK.

nama dykai literatūra.

Ir mums lietuviams tas da
lykas turėtų labiau rūpėti. Tai

TeL BOUIevard 7042

Susirinkime atstovauta apie Į itin svarbus ir -aktualus šių 
250,000 Padorumo Legijono na į dienų klausimas. Susirinkimuo 
rių. Pasirodė, kad net žydai Į se reiktų kelti protestas prieš
pritaria mūsų vyskupudr sa-' vistts blogumus ir nepadoru-»•
vo susirinkimuose kelia pro- mus, kati Amerikos visuome- 
testus prieš visokį nepadora-, nė nenori begėdiškų judomų 
mų, kurs plinta ir įs*išaknija jų Įiaveikslų, nepadorių kny- 
gyveniman.

Išdalinta peticijos protestui.
Vyskupas pareiškė: “Aš tai 
darau įsitikinu kati Amerikos 
visuomenė nenori begėdiškų 
judornųjų paveikslų; nenori ne 
padorių parengimų, begėdiškų 
knygų; visuomenė nori pavyz
dingos, dorų keliančios spau
dos, moksliškų parengimų, pa 
skaitų, nušviečiančių ir moki
nančių krikščioniškojo pado
rumo”.

Detroite teatrų savininkai 
prisideda prie peticijos. Žod
žiu, veikiama taip energingai, 
kad net miesto gatvėse ren
giama prakalbos. Pav., Henry 

' Sullivan, įžvinus katalikas, vei l 
kėjas Knights of Columbus 
gatvėje kalbėjo žmonių miniai, ) 
aiškindamas nepadorius juda- j 
muo;iu. eįkchu; Dfluiel,

Phone Itoulevar,! 7K»a

Ifimie CAMal <1122

DR. KARL NURKAI'
GYDO AKIS 

Ir prirenka akinius 
ntMakomliigai

VaL: nuo 10—3 v. p.p.
Nedėloje pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

DR. C. Z. VEZEL’IS
D B N T I B T A 0

4645 So. Ashland Ave.

arU 47th Street 
Yal.: nuo t Ikt S vakare 

BaradoJ pagal sutarti

gų, spaudos.
Narė Kat. Spaudos dr jos

IVAIIOS DAKTARAIS

DR. CHARLES SEGAL
OFISA8

4729 So. Ashland Ave.

1 lubos •
CHICAOO. ILL.

z OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki n vaL ryte. nuo 2 Iki 4 
vai po pietų Ir nuo 7 Iki 9f>4 vai. 
vakaro. Nedėliomis auo 14 lkf lt 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso ToL VlCtory 0A0S
ToL DRKrel 0101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų t 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampas lįst Street

Valandos: X—4 popiet, 7—t.val. vak. 
Medėjomis Ir avantaAlenlals lt—ll

’ ToL OAMal 01A7
Rea. PROapcct 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

IS01 SOUTH HALSTED 8TB.EEK

fcoahlennja Mno So. Artn>ria» nvt 
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet 

4 lkf «:»S vakare

DR. J. RUSSELL -
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoju

2515 HEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

k \
, V a 1 a n d o b :

2-4 popiet; nno 6.8 vakarais

Office Tel. Wentworth CHO,
Rea. Tel. Hyde Park 239B

Ru Pbons 
■*<llewnod <041

Offles Phone
Tltlaagle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 
7850 80. Halsted Street

ta*-
ROOM 010

1 i U l-l UA

DR. MAURICE KAHN DR< SUSANA Ai SLAkįS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.

Tul. YAUda 0004 
Rea.1 TcL PLAaa 21(10 

Valandos:
Nuo 18-12 v. ryto; 3-1 tr 7-S v. v.
NedeldiselsM ŠUO 10 lkl 1|

MOTBRŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

6900 SOUTH UAįSTBD'ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Iki 8 vak.

Ofisu: Tel. ĮI.AFayette 4017 
Res.: Tel. HEMJoelt 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.

.Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezhle-neljus Ofisas: 2056 W. 69tti SL

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 00X6 
Ofhs vai.: X•-4'lf 0—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

Teri. Ofiso HOFLevanl 8911 
Rez. VlCtory 2X13

-t4

GIU J, BERTASH
Ofiso vai.

r- >I
:X0

W 35th Street

iM.ru


Penktadienis, birželio i, 1934 D R A U G A S B

Lietuvių Katal. Akcijos Seimas 'greičiausia •kietųjų anglių ia-
Z. <».£* jv;. • v Austrijai būtų parašytos tei-

i ai Beeovery Acl” ir kad kuo- «D|C VIFNA PAVY7I1IN- linkilue> jaunavedžiams atsi- 
liūliu IRT I L Uill Jankius, dvasios vadas'pasakė

Girardville, Ba. — Geg. 27 
(L, dv. Vincento Svetainėje j- 
vyko Lietuvių Katalikų Akci
jos Seimas, kuriame dalyvavo 
didelis skaičius šios apylinkės 
lietuvių atstovų.

Seimų atidarė 2 valandų po
piet malda kun. J. Karalius iš 
Shenandoah, Pa.

Seimo organizatorių vardu

kės gyventojams, kasyklų da
bartinį stovį, darbininkų pa- 
dėtį, kietųjų anglių kasyklų 
kodekse nesusipratimus ir kad 
gerovė šįos apylinkės gyven
tojų priklfuso nuo darbo ka
syklose.

singas veikimo kodeksas. Ir 
toliau, kreipiamės į kennsyh 
vauia atntt>vus> lęgislatūroj ir 
senate, kad jie šį mūsų rei
kalavimų remtų.

Ir toliau, nutariam, kad, ra
šant teisingo veikimo kodek-

Gįl MERGAIČIŲ
t

kun. Dr. J 
Pa

Končius iš Mt. 
sveikino atsto-Carinel, 

vus-es.
Nominacijos komitetas ra

porte pareiškė sutikimų dėl 
išrinktojo prezjdijumo, ir rezo
liucijų komisijos. Pasiūdyti a- 
smenys buvo vienbalsiui už- 
girtį: pirmininkas — P. Lu- 
kašiūnas iš Minersville, Pa., 
vice-pirmininkas — Jurgis Gu

. Biznieriai, kurie dar norėtų 
gauti tikietų, gali kreiptis į

gružių kalbų ir iwo soddliuijop A. Budrį, 939 W. 33 St. ; F 
iinikū drtvRnn Dil0ų, 3343 Lituanica Avė.*įteikė dovanų

Prieš vestuves Elenai buvoIhu/ldon Puik. — I’p. Ka-
... . . i surengta dvi “shewer party:”rnauskai yra vieni seniausių) ® e j

P. Knabarį, 3348 S.
St. Rang.

Morgan
Kom.

Kun. Dr. d. Kokius iš Mt <l«rbo. Valandos būtų taip
Carinei, kalbėjo apie Ka.' ^tvarkytos, kad priverstų a-
tolikjškųjų Akcijų.

Kun. P. Mockus iš Coaldaje, 
Pa., kalbėjo apie jaunimo švie
timų. ..»/a' »

Seimas baigės palaiminimu 
Šv. Sakramųųto, kurį .suteikė 
kun. K. Matulaitis iš St. Claii 
Šv. Vincento bažnyčioje.

REZOLIUCIJOS
Kasyklų reikalu

1. Kadangi, anglių kasyklostauskas iš Shenandoah, Pa.; j . , .- ... .
....................... , ’ ’ ! yra svarbiausia sios apylinkes
1- oii raštininkė — p-lė LJr. , ... , ..., , . v • „ , .. - -'industrija, nuo kurios priklau
kauskiūtė is Mt. Carinei, Pfcj,; . . -„ . T iJTVBO pastovi žmonių gerove.2- ras raštininkas — Jonas Na-, \ ,, , ... . j.
viekas iš Shenandoah, Pa. 1 i2' '““‘“"S1’ k“!t')w

nglių kasyklų kompanijas ly
giai išdalinti darbų visose’ka
syklose, kad visi darbininkai 
turėtų šiek tiek darbo.

Ir toliau nutariam,' kad tai 
būtų padaryto, nors tas ne 
duotų pelno kasyklų savinin
kams, arba jų šėririiųkams, ar
ba, jei tai reikėtų, sumažinti 
net algas anglių kasyklų vir
šininkams.
tIr, galutinai, nutariam, kad 

rezoliucijos būtų pasiųstos A- 
merikos Jungt. Valstybių pre
zidentui, Darbo Sekretorei, 
Bennsylvaiiia senatoriams — 
lieed ir Davis ir šios apylin-

kasyklų kompanijos kai kurias i kės atstovui «— Frank Brumin.
Rezoliucijos komisija- suda-., ,, • , r

. , t. . . .„ . i kasyklas operuoja kasdien, ore: kun. Dobinas is Shamokin,! - ... -• kitas laiko visiškai uždare. Pa., kun. J. Karalius iš She- , . , . . , J-
. . , . • tuomi didindami bedarbių skainandoah, Pa., Ray Kendncks

(Daugiau bus)

iš YVilliain Penn, Pų.
Seime perskaityti pasveiki

nimai J. E. kardinolo D. J. 
Douglierty ir J. E. arkiųys-

eių; kadangi toji padėtis dau
gelį darbininkų, jų šeimyna* 
ir visų. apylinkę įstūmė į nę- 
pakenčiamų skurdų.

3. Kadangi NRA adminis-

LIETUVIAI GRAŽIAI

kupo ticognanui, Popiežiaus įraĮorįaį nepajėgė kietųjų an 
pasiuntimo J. A. Valstybėms.

Kalbėtojai

Kun. J. č'epukaitis iš Phila-

glių kabyklų kodekso įvykdi- 
nti. Todėl:

Mes, Lietuvių Katalikų Ak-
delplna, P., kalbėjo apie ka- cij°s Seini° dalyviai, susirin 
talikybę ir lietuvybę. Taipgi °7 1Q*4
pranešė kas yra veikiama Phi
ladelphijos apylinkėje. Visus 
kvietė atsilankyti į Newtownų 
Philadelphijos lietuvių Avia
cijos Dienų.

M. Brennan iš Shamokin,

kę geg. 27 d., 1934 m., Šv. 
Vincento, Girardville, Pa., ba
žnyčios svetainėje, atstovauda
mi 35,000 šios apylinkės lietu
vių, šiuomi nutariam:

Kad šiuomi kreipiamės, ir 
reikalaujam, Amerikos Jungt.

Pa., prezidentas 9-to distrikto , Valstybių prezidentų padėti 
U. M. W. A., kalbėjo apie kietųjų anglių industrijų po 
kasyklų reikšmę šios apylin- tiesiogine kontrole “Industri-

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 bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas: , l, ; , , '

BIRŽELIO 16 L)., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.

V- ( i.U *
Nbrintiėjl vykti su šiuo laivu, kuriuo vyksta 

ekskursija j LIETUVOS EUCHAltlSTlNf KON
GRESĄ, pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į “Draugų”.

Dabar yra geriausias ir patogiausias laikas ke
liauti per AUantiko vandęnynų ir aplankyti saviš
kius Lietuvoje. , / x . \

Brighton Park’e biznierių; vi
suomet remia dienr. “Drau
gų,” parap. reikalus ir t. p. 
Augino vienturtę dukrelę Elc- 
nų, kuri priklauso katalikiško
ms dr-joąie ir jose veikia., Bu 
dama Vytė rašydavo “Vy-| 
čiui” koresp.; “Cookery by 
Karan” taip pat buvo jos j 
plunksnos skyrius. Sodūlici- 
joj ji taippat daug .darbavos 
per du nietfts, taigi nuo pat 
susiorganizavimo. Nei vienas 
parengimas neapseidavo bp 
jos.

Dabar Elena Kaniauskai-’ 
tė jau vadinasi Gereienė, nes 
geg. G d. susituokė su J. Ge- 
rciu. Per šliūbų bažnyčioj 
solo “Avė Maria” giedojo O. 
Ivinskaitė, smuiką griežė E. 
Meilunaitė. Einant nuo aito-

Toronto; Ont.,, Canada - 
Geg. 24 d., Viktorijos dienų, 
Toronto' miestas minėjo 100 
metų, kaip miestas inkorporuo 
las. Buvo didelė eisena gatvė- 
mis. Dalyvavo 46 tautos, tarp 
kurių ir lietuviai. Lietuviai 
užėmė penkioliktų vietų. Gra
žiai ir tvarkingai pražygiavo; 
merginos buvo pasipuošusios 
tautiškais rūbais; visos gra
žios, kaip rožjįs. Vyrai buvę 
pasipuošę baltomis kelnėmis, 
baltomis kepurėmis, prisisegę 
auksinius kaspinėlius. Išrodė 
kaip laivų kapitonai Vyrai vi
si buvo jauni, aukšti. Paradas 
tęsės apie 3 angį isk ias mylias. 
Miestas buvo išdekoruotas.

Petras Alekna.

viena — jaunojo motinos, o 
kita — jos mamytės ir tetos 
Kačinskienės. t

Ilgiausių metų jaunavedžia
ms, o Elenai ir toliau darbuo
tis lietuvių katalikų dirvoje.

Draugė.

SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS
B ridge porto bučerių jr gro- 

serninkų sųjunga rengia sma
gų išvažiavimų į Sunset Park 
daržų, prie 135 ir Archer ke 
lio, šį sekmadienį, birželio 3, 
d. Pradžia 12 vai. ryto.

t

Šiam išvažiavimui- bilietų 
galima gauti dykai pas sųju
ngos narius. -

Kurie norės važiuoti trokais 
ir užsimokėti 25c už nuvežimą

ATIDENGĖ VĖLIAVAS
Gegužės 28 <L, Juškos salėj 

Amerikps Legijono Dariaus- 
Girėno postas No. 271 surengė 
iškilmingų dviejų vėliųjų — 
Amerikos ir savo posto — ati
dengimų. Apeigomis vesti pa
kviestas Amerikos Legijono 
4-jo distrikto komanderis. Iš
kilmėse taippat dalyvavo Am. 
Legijono Englevvood posto ko- 
jnanders su kitais viršininkais 
^r moterų rėmėjų skyriaus val
dyba, taip ir Dariaus-Girėno 
posto moterų rėmėjų skyrius. i 
Be tam tikrų apeigų, pasakyto 
gražių kalbų. Taippat prįimta

ir prisaikdinta 10 naujų 'na
rių. Po visam buvo užkandis 
ir pasiliuksniiniuias.

Am Leg. Dariaus-Girėno 
postas, susiorganizavęs prie^jj 
nepilnai du metus, sparčiai uu 
ga ir visame vejasi senesnius 
legijono postus. Daugelis na
rių įsigijo pilnas uniforma^.- 
įsigijo dvi brangias vėliavas, 
įsteigė moterų rėmėjų skyrių, 
kuris taippat įsitaisė unifor
mas, ženklelius ir vėliavas. 
Postas auga narių skaičium. 
Dabartniu laiku postui pri
klauso vfrš 70 lietuvių ekska- 
reivių., Su laiku ipanoma, su
traukti visus lietuvius į vienų 
— lietuvių Amerikos Legijono 
postų., Posto komanderiu yra 
J. A. Mickeliunas, moterų rė
mėjų pirm. p. Vaičienė. 1 ,<į$ 

liep.

GARSINKITES
ase

ten ir atgal, prašomi atsilan 
riaus dvi sodalietės nuėmė jai L kyti į sekančias vietas: P
nuo kaklo Marijos medalį, so-

. u—

Knabario bučernę, 34 ir
daliečių ženklų, kurį buvo- pri- • Morgan St., ir K. Beinorausko 
ėmus ir garbingai nešiojo per bučernę, W. 33 ir Emerald A- 
du metus. Taip aĮsiskyrė nuojve brokus ieįa£ia P. Woidat. 
sodalicijos. . įžymūs mėsos išvežiotojas Bri

Pastarame sodalicijos susi-1 dgeporto apylinkėje.

• V

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------ o
Suvirš 50 metų prityrimo
i.... ---- :—o ... —

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
laupykite pinigus

-------o------ -
Mes atlikome darbų daugeliui žymes

nių Chicagos Lietuvių.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą 

Ir Grabnamių

527 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois, ';

SKAITYTOJŲ BALSAI
OBALSIS — 5AVAS PAS 

SAVĄJĮ
—A-r- ■■ •

Cicero. —„Tiek jau tas obal- 
*sis — savas pas savųjį rekla- 
unuojamas mūsų laikraščiuose: 
straipsniuose, skelbimuose ir 

ytt Ypač biznieriai šaukia, o 
į patys to obalsio neprisilaiko.

Mūsų miestely juodukų vi
sai negyvena, o biznierių Įstai- 

>goee kaip tik daugiausiai juo- 
Tdukai dirba. Tų patį galima 
^pastebėti ir pas lietuvins. ** 
į Mes, Ciceros lietuviai, viskų 
patys galime nuveikti, visus 

.jreikalus patys aprūpinti, su 
.savaisiais viskų padaryti. Tik 
renybėje to nėra. Pav., Cice
roj gyvuoja dvi lietuviškos 
Mspulkos” ir ūbi turi advoka
tus čikagiečius. Ar ciceriečiai 
neturi savo lietuvių advokatų? 
Turi net du.- N. Tainavičių ir 
Jkizų <— Ciceroj augusius. Tas 
darlias jiems pritiktų.

Nieko neturiu prieš čikagie- 
,čius advokatus. Seniau kitaip 
l ir būti ųegalėjo. Dabar gi kas 
kita; tarime savo. Jie čia gi-, 
mę, augę, pradžios Tnčkslua 

]įmigę. Jų tėvai — seni vietos 
gyventojui ir darbuotojai. Tai
gi mūsų “spuikoms” kaip tik 
privalėtų visus reikalus jm- 

įyesti saviems advokatams.

GRABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoptflausta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. OANal 3515 arba 3618

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ot Cicero, UL
TcL CICERO 5M7

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR BAIDAM t TOTO J AJB 

Patarnavimas geras tr nebrangus
’ W. 18th st.

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUSf

Tariu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

lt8 MONroe 3377

* J. F. RADŽIUS
* toe. v'4., <.

LIBTUTIŲ ORABORIUS 
Palaidoja ui tli.O ir ankMIaa 

Modernilka koplyčia dykai.
M8 W. Įtik St. TeL OAMal <1Y«

-Cbloago. TU. ,.

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲUDDšl

1«4« WEST 44th STREET

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu' norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių >u firmą

tuo pačiu vardu)

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Ulinoia
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 384

SYREWICZE
ORABORIUS

LAldotuvteS ptlMfl sntnrnftVtaM 
gnllrnaa ak <11 •• 

KOP1.T0IA DYKAI
1344 R. fioth A*l. Oissm. Jliv * • * A t■ -•  A 'SK'

A. MASALSKIS
j GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.'
Tel. Boulevard 4139

Td. LAFuyeltc 3573 *

i

ROŠELLI BROTHERS^ INC.,
-<< . " U fAMIKKLŲ DIEBOAI ••.

Ukallme Ir UdWU- 
me visokių rūšių paminklas ir 
Krabnamius.

Mūsų šeimyna specializuoja He
me darbe per šešias kartas.

Veskite palinkiu reikalus da
giai su pačiais Išdirbėjai^

MOUNT CARMEL 
' KAPINĖSE ' i

▼lenas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 8011 
BELMONT 3486 

Office: HILLSIDE 3886 
Viucent Rosčlli, secr.

■■

LAIDOIAM PIGIAU NEGI KITS
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakl i 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

j r EUDEIKIS
b j? T * t k • * 4 i »• < 4* *

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

ii.

j j BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dienę ar naktį.

PASAUKITE: J
J. Liulevičlus

(irnhorlua IIItaManiiiiiioJa.M I
l'HtHrnaiiJa Chica- 

goję Ir a.pyltkk<Jo.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

Ate.

2506 West 63rd Street
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VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawford Avė

Bus visokių pasilinkąniiniftnj, žaidimų ir įdomybių. 4 vai. popiet kalbės svečiai iš Lietuvos: 
KAN. P. KEMIfcftIS, PROF. VITKUS ir p. BABICKAS. Užkandžių bus visokių, tad iš namų 
nesi vežkite. ? \ ,

Kviečia visli s, KLEBONAS ir KOMITETAS

LAIMĖJO BUDRIKO PIKNIKAS dukrelės Sylvijos ir žento Vi

Chicago. — Kolegijos RS-. 
mėjų Draugija, Marijonų Ko
ngregacijos 25 metų atgaivini- 
4no sukaktuvių proga giliukin- 
gieji gavo 10 dovanų. „Visas 
pelnas buvo skirtas mokslini’ 
mui! į kunigus beturčių jaunų 
marijonų klierikų. Sidabrinio 
jubiliejaus puotoje, skirtas do
vanas gavo sekančiai: 1. 
Auksinę špilkų —- penduluni 
laimėjo No. E442, Stephen Ce- 
sokas, 1625 So. 48th Ch> Ci
cero, BĮ.; 12. Silkinį užtiesalų 
laimėjo No. F4917, Eva Norei
kaitė, 4636 So. Rockwell St., 
Chicago, III. 3. Auksinį žiedų 
.laimėjo No. E4392, Anna Klem 
183 Dukes St., Kearney, N. J.; 
4. Kaklaraiščio špilkų laimė
jo No. C1045, Sam Jenis, 2201 
-5 Cortelyau St., Brooklyn, N. 
Y.; 5. Pinigais $5.00 laimėjo 
No. A483, Antanas O. Aviži-

vįdeuce; 6. Dr. Basanavičiaus 
Ožkabalių Dainas laimėjo No. 
B2761, J ieva Skirienė, 819 S. 
Lincoln Avė., Waukegan, IIL 
7. Knygų vyskupo Būeio “Eu
charistinis Kongresas arba Ke

Tokių piknikų, kokis buvo 
pereitų sekmadienį, labai re
tai kūną.

Pasirodo, kad didžiulis Bi
rutės daržas permažas Budri- 
ko piknikui, nes sekmadienį

. * • limo vestuvių iškilmėse: kleb.
Lietuviai namų savininkai/^" BriSkaų kun. S. Joneliui ir 

Town of Lake (Lithuanian kun" Valančiui, varg. J, 
Improvement A«s’n) laikys1 Kudirkai, solistei A. Pieržin-

ųiėnesinį ’susirinlymų ketvir
tadienį, gegužį 31 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetainėj. 

, buvo kimštinai prikimštas žmo j Nariai, ateikite laiku, nes yra
lionė į Australijų” etc., laimėAnįų jf automobilių. Kiek teko 1 dau8 svarbių reikalų svarsty-
jo No. A789, Julė Saulis, 17 
Winner Avė., Utica, N. Y.; 8.

nugirsti, iš rengėjų, Budriko ( mUb 
piknike dalyvavo apie 7,000

Knygų pr. Basanavičiaus Pa- įmonių, kurie visų dienų buvo 
sakų II tomų laimėjo No. 6786, linksminami dainomis, muzi- 
Eva DuBall, IOO8V2 Eu Enter-j ka, šokiais, akroba tiškais nu-
prise Str., Springfield, IU.; 9. 
Knygų Dr. Račkaus “Gotai” 
laimėjo No. A3697, W. Julius, 
1536 S. lith St., Sheboygan, 
Wis.; 10. Knygų kun. Pauliu
ko “Kelionė Europoje ir Azi

Raštininkas

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

nis, 435
6i.

įillstone Avė., Pro-1 minjstracijos.

joje” laimėjo No. F34, A Au- 
sūfa, 428 E. South Sfe, Wilkee 
Barre, Par

Tas visas dovanas galima 
atsiimti iš šito laikraščio ari

—i—■

n * ATŠAUKTA BAVARUOS

KAN. F. KEMĖŠIS IR KITI 
SVEČIAI ŠIANDIEN KAL

BA CICEROJ

LIETUVIŲ DIENOS KOMI
TETO SUSIRINKIMAS

skiepei, choristams ir visie
ms. šeimininkėms: sesutėms 
Valentinienftns, A. Žylienei, 
B. Junokienei ir jos mamytei 
savo sesutei V. Ručinskienei, 
broliui A. Sinusui ir visiems I

sąlyginis. Išimtos pramonės 
privalo mokėti darbininkams 
nustatytų mažiausių* atlygini
mų ir laikytis nustatytų dar
bo valandų, taip pat į darbų 
nepriimti vaikų. /

KARIUOMENĖ ĖfcMN, UL
dalyviams Statkų šeima

meriais ir mažų vaikučių iš
lavintomis grupėmis. Kas pa
žymėtina, tai publikos užsilai
kymas: visi linksmi, draugi
ški, malonūs, rodos, lig viena 
didelė šeimyna kokiam tai po
kyly susirinkus ir tokioje nuo-

IŠIMAMI KODAI Iš 6RK-
ŽTOSIOSKONTfiOLĖS
TVASHINGTON, geg. 29. —

Daug kas numato,, kad NBA. 
administracija palaipsniui pra 
dės atsisakyti nuo griežtosios 

tys turi nuvykt? į U. S. Co'urt P™““*’ kodų vykdymo kon

Žemiau išvardytieji asme
nys, norėdami atsiimti laiška
nešio nepristatytus (dėl neti
krų," neaiškių adresų, arba ki
tokių priežasčių) laiškus, pa-

' PEKIN, III., geg. 30. —.
American Distilling kompani
jos įstaigose vykstąs streikas 
pasirodė' gręsiųs ramybei. Gu
bernatoriaus įsakymu prisių
sta viena kareivių kuopa (kom 
panija).

IR PROSUOS ATSTOVAI
BERLYNAN, geg. 30. — 

Vokietijos vyriausybė panai
kino Vatikanu Prūsijos ir Ba
varijos atstovybes ir atšaukė 
pasiuntinius. Prie Vatikano 
paliktas tik vienas Vokietijos 
ambasadorius, kaip tas pažy
mėta padarytam konkordate.

PREZIDENTAS
YORKE

NEW

į, NEW YORK, geg. 30. — 
Prez. Rooseveltas čia atvyko 

f po pusiaunakčio ir popiet Now 
NUTRAUKTA SOCIALISTŲ Yorko uoste praleido karo lai

vyno paradų, kuriam dalyva
vo apie 96 karo laįvai. •

PRAKALBA

taikoje visi skirstėsi į riamu-^ House, tarpe S. Clark, S. Dear-, trolės" 6i°8 administracijos pnrK-FnRr) T11 __ 
čius jau pradėjus temti. j born ir W. Adams St. Įėjus1 Piln°3e žinioJe bus Palikti tU{-1 ROCKF ’ ” g g’ '*

Šiandien, 8 vai. 'vakare 
“Draugo” redakcijoj, jvyks 
masiniame draugijų susirinki
me išrinkto Lietuvių Dienos į

komiteto susirinkimas, į kurį 
Si vakarų, tuoj po pamaldų, vigi nAriai prašomi atvykti<

; Antano parap. salėj, Ci- Turėsime pasitarti kokiu hfl- 
cero, Ilk, kalba iš Lietuvos^ lr kada rengti Lietuvių 
atvykę svečiai — gorb. prof. ' Pirm.
kan. F. Kemėšis, prof. Vitkūs
ir p. Babickas. Pastarasis ro
dys įdomius paveikslus iš Lie
tuvos gyvenimo. , f

Vakar vakare svečiai kalbė
jo Sv. Jurgio parap. salėj. Jie 
plačiai nušvietė Vilniaus va-

VAKAR KALBĖJO SV. JU 
RGIO PARAP. SALĖJ

Reikia pastebėti, kad Budri
ko korporacija jau 5 metai 
nuolatos leidžia lietuviškas 
radijo programus, iš dviejų 
stočių: sekmadieniais iš WC- 
FL nuo 1 iki 1:30 popiet, ir 
ketvirtadieniais nuo 7.-30 iki 
8:30 v. vakare iš stoties WH- 
FČ, taipgi užlaiko rakandų ir 

’ radijo Krautuvę aHkesii 3417 

S. Halsted St. Chicagoje.

nuo Adams iratvės klausti !tai didžiųjų gamybos pramo- Per lan‘ri) ' >alę’Tkur ka,1**n 
nuo Adam. gat es, klausti] . , , . , socialistų vadas Norman Tho
prie Advertised Window, pa
duodant numerį, kaip pažymi 
ta.

501 Baranauskus-Joseph 
514 Krusainski Alezander

Ačiū

Brighton Park. — Ačiuoja- 
me visiems dalyviams mūsų

- ................... . ■ 4-

PAGERBIMO VAKARIENĖ
Birželio 3 dienų Gimimo P. 

8. parapijos salėj Chicagos 
sąjungietės, padedant Federa-

__  ( cijai ir Vyčiams .rengia kan.
avimo reikalus, dabartinę į, KemėSiui p^ti vakarų. 
Jaipėdos krėsto padėtį ir ki- Į ' Prašome visjŲ tų> kurie fūri 

8 Lietuvos reikalus palietė, bi,ietų, (ng vė|iau
Rytoj vakare svečiai kalbės ^udiehio) vakare praneStl, 
liros V m tu pnrap, alėj, Mickeliūnienės telefonu 
ėst Sidėj. . Prospect 3222, kiek, maždaug.
Kitose vietose kalbės: jy yra jftpjatinta bei kiek bin
Sekmadienį, birželio 3 (L, 5 galima išplatinti. Komitetas 
L Vytauto parka, Dievo Ap ,____________

DR-JOS DIEVO MOTINOS 
SOPULINGOS IŠVAŽIA

VIMAS

Cicero. — Draugija ftv. Die 
vo Motinos Sopulingos išva
žiavimas (besket piknikas) 
bus Aekmad., birželio 3 d., An-

vaizdos parap. piknike; 7:80 
vai. rengiama pagerbimui pue 
te $v. Panelės Gimimo parap.
< 11'

Pirmadienio vakare, birio- 
lia 4 d. tv. Mykolo parapijot
gn •

a adienio vakare, birželio
g d., tv. Panelės Nekalto Pra- J tano Dainelio darže, prie <7 Į 
sidžjimo parap. salėj, Brigh- i ir <)akwood Avė., Willow 
ton Park. Į Springs, III. Komisija kviečia

Trečiadienio vakare, birželio j visus ciceriečius ir chicagie- 
8 d., tv. Kryžiaus parapijos čius ir užtikrinam, kad visi 
salėj, Town of Lake. bus patenkinti. Bus gera mu

Ketvirtadienio vakare, bir zika šokiams, 
lėlio 7 d., Vitą tvent, pmp. K„ri, važiuos truku, Iš an • j 
salėj, Roselande, kur renkasi kg^> ppgjomį užsiregistruoti 
Hotmiti ir U Wett PoUmtnoip^, F Milia„sl(ąi 1425 49 A„ 
iy ii flo, Chlcagog. , !2 vai. ryto trokas atvažino.-

atminkime kad rūpinimaslt, Pr‘p saIčk Automobiliams ka- į 
lies yra: Archer Avė. iki Kaan i 
Avė.; Kean Ava. iki 87 gat-} 
vės; 87 į vakarus iki Oak- 
wobd Avė. Tenai ir daržas.

Reng. Komisija

g^fb spauda ir platinimas joe 
yra vienas iš geriausių darbų 

rifas savo pareigas, ypaf 
atžvilgiu, atlikdami

dalos išganymų ’

EKSKURSIJA į LIETUVOS EUCHARISTINĮ 
KONGRESU

•, Puošnusis laivas
BERENGARIA

išplauks iž New Yorko
1934 m., birželio 16 d.

Ekskurrijai vadovaus “Draugo” specialis atstovas \| 
* Visokių informacijų kreipkitės į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago

Arba

CUNARD LINE

nių kodų vykdymas, o visos 
mažosios pramonės bus išim
tos iš tos priežiūros.

Mažųjų gamybos pramonių 
yra laimi daug ir jų kodų vyk
dymas yra labai komplikuo
tas, reikalingas daug darbo 
ir išlaidų.

' V » ' . . . V .: ' "' i - 4 *
Prez. Rooseveltas jau išėmė 

iš griežtos kontrolės, taip va
dinamųjų, patarnavimo pramo 

'nių kodų vykdymų. Sakoma, 
kad artimiausiuoju laiku visos 
mažosios pramonės gaus tuos Į 
palengvinimus.

mas, įmešta ir susprogdinta 
ašarinė bomba.

Keletas šimtų kląusovų spru 
kū lauk krankštaudami. Per 

1 pasiauhų keletas sužeista. So
cialistas baigė prakalbų lauke.

ĮRENGTAS VASARNAMIS
. Išrendavimui arba pardavi

mui, Lakewood, Mi<?h., arti 
Muskegon. Sietinės durys, ge
ri keliai, žvejojimas, maudy- 
mos $20.00 į mėnesį.

South Shore 3979
—u-

I

Rertdence Phone 
Englow<XMl 5S4O

P, CONRAD

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
turu

ITiAUMTval. Įmonių rprordlnlmaii Ir kitos karo batrybin aprašyta. W 
T. aCAKIAlN'O paraityto Ja Ir 1-Ja, premija Amerikoje apdovo notoj* 
karo apyaakoj*

Durtuvų rrumtynėa. noodlnrl ir&ial. lėktuvų pa*«vlniu. fcrtllertjoa 
uamal

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ ”
(GOD, H AVB MERCY OK CBI) " -

*I.M. ltalkalaukita: “Drauraa", 3334 So. Oakley Av*.. Ch

POPIERUOJAM Ir PENTVOJAM

Atliekame viau. namų dabinamo 
darbus. Darbas pigus lr uttlkrtn- 
taa. 1934 m. popleroa rolė — IU’.

JOSEPH AIOAITI8 
IMS 8. 50Ui Avė. Cirem, IU. 

TeL Isir»ypC4e 471#

Cicero
pas S. P. BUKAUSKĄ 

4938 W, 15th čftr.,
C" I C ’Ė -R’O

• dabar eina 
išpardavimas maliavų labai 
pigia WH0LESALE kaina. 

Gera proga sutaupyti 
pinigus.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E / '

Dabar kol ketone dar lemo* Mldlaad'o 
nauji permanental dėl pavakario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manieure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - marcel - manieure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

' 4182 ARCHER AVENUE
TEL. LAFAYBTTE 4*39

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

I '
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
'ILE DE FRANCE’ 

Expre8s 
Laivas

Plateunm Informacijas teikiam Ir parduodam Laivakorte*. 
Padarome vtaokliift popierių* Ir dokimu-utn.". Miinėtam pinigu* | 

LIETUVA

NOTARY
PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS 

KUS BONUS

REAL ATE
1$ metų teisingai 

SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVI.

2608 W. 47th STB., Tel. LAFAYETTE

J

Butine. Phone 
Englmvnod &8M

' Dėl kaitrų ' vakar Chicagos 
biržoje kviečių bušeliui mokė- mqpern proto

ta jau vienas doleris. Į „ „
* - . \ \ i HoUyvrnorf-ftvleeignt*

AUKŠTOS n VA’E8 
>• PAVEIKSLAI 

Nutrauk lame <Urn* ar
vakare

420 WEST 63rd BTREET
CHlCAriO . ,

r-
Pl»ne Prospect p»4

EDWARD TROST
PAIMTINO and DBCORATINO

H \lil)WA«F anil PAINT ETORK 
Stri W. tSvd Str.. OScaco

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI YPATAI YRA
MALONU TURSTI GRASIUS 

IR DAILIOS PLAUKUS

Ala naujaa naturalUkaa vaistai 
netik sulaiko plaukų slinkimų, pra- 
Halėna plelskcbas. ,bet Ir atgauna 
plaukus. ft| naudlncų valete paal- 
aekė auroatl, man bealrydant alin
kime aavo plaukų. Paaekmė* klo 
naujo valato yra patvirtint** Ir aa- 
rantuojamoa Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $1.00. 
AtslSauklte latfkB;

MRS. PABŪNA RIMKUS
l&Sl SHIELDS AVENUE 

Chirafco HHphta, IU.

CLTMAX. Steninės popleroa valy-

“*■....... 3 25c
SEA Craft Spar Varnllaa. Oallo-

“ ............ *1.50
lat Olos* Enamel Maliava, taip 
leagvat utaldada kaip Ir maliava, 
dltflsta lllangvo, kaip gloaa arba 
mtmel — kvorta.............

Baltas Enamelfb, IRdIIflsta I 4 va
landas, kvorta.................. 7OC

YANAS HARDWARE& 
PAINT COMPANY

$747 WE«T Mrd STREFT 
1107


