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Sutarčių revizij a—svarbiausias klausimas
JAPONAI NEPRIPAŽĮSTA ANGLIOS 

NUSIGINKLAVIMO PLANO
Prez. Roosevelto programos 
vykdymui reikės 8 bilijonų

dolerių

#1

VOKTOS KATALIKAI DAUG DIRBA 
UŽ KRAŠTO RAMYBE

*1

M?

BERLYNAS, kovo 26. — ninkais.

TAIKOS SUTARČIŲ 
REVIZIJA

ŽENEVA, kovo 26. — Šian
dien Europoje aktualingiausiu 
klausimu yra ne nusiginklavi
mas, bet taikos sutarčių revi
zija (patikrinimas ir pataisy
mas). Visa Europa šiuo klau
simu užimta. Apie tai daug 
rašoma ir kalbama.

Taikos sutarčių revizijai y- 
ra priešinga tik viena Pran
cūzija su savo satelitais — 
Lenkija, Čekoslovakija, Jugos
lavija ir Rumunija. Net Turki
ja nusistatė už minėtų revi
ziją.

GAL 8 BILIJONŲ DOL. 
REIKĖS PAGALBOS

PROGRAMAI

IVASHINGTON, kovo 25.— 
Prezidento Roosevelto supla
nuota šiais negerovės laikais 
pagalbos teikimo programa 
krašto vyriausybei turės bran 
giai kainuoti. Žinovai sako, 
kad gal bus reikalinga iki 8 
bilijonų dol.

GELBĖS ILLINOIS'O 
BEDARBIAMS

ES

1. Tornadui (viesului) praūžus per Nasljville, Tenn., miesto dalį. 2. Marietta mieste, 
Ohio, potvynis. 3. Pulk. H. Latrobe Rooseveltas paskirtas karo laivyno sekretoriaus pagel- 
bininku. Jis yra prezedinto Roosevelto giminaitis.

l APIE VOKIEČIŲ ŽYDUS 
PRASIMANYMAS

BOLŠEVIKŲ TEORIJOS CHICAGOJE

DIDELĖS JAPONŲ IŠLAI
DOS

TOKIJU, kov6"2n.-— Japo- 
nų parlamentas pripažino val
stybės sąmatų ir nutraukė se- 
sijų. O išlaidų sųmata yra re
kordinė, ko dar nebūta japo
nų istorijoj. Išlaidų per vie
nerius metus nustatyta 2,239,- 
000,000 jenų.

IVASHINGTON, kovo 25.-j
Prez. Rooseveltas čia atvyku-l BERLYNAS, kovo 25. — 
šiam Illinoiso gubernatoriui lKada viai E>'™P“ » kitų
pranešė, kad vyriausybė gel- .Sali>» laikraščiai šiandien daug
bės minėtos valstybės bedar- ira5° aPie persekiojimus

Vokietijoj, šio krašto žydų or- 
gani«aeija — centraHnė vokie
čių žydų piliečių unija, pas
kelbė, kad tai visa yra tik vie
ni prasimanymai ir melas.

bius.

BUS SUGRIAUTI DU 
BIURAI

AVASHTNGTON, kovo 25.- _____
Du biurai, kurie ITooverio lai- ATSISAKĖ VYKTI ROMON 
kais plačiai žydėjo, matomai,
bus ekonomijos sumetimais su- VARŠUVA, kovo 25.

JAPONAI BOMBAVO 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

PEIPINGAS, kovo 26. — 
Kinų kariuomenės vadovybė 
praneša, kad japonų lakūnai 
bombavo katalikų bažnyčių 
Čien Oang Yinge, didžiosios 
kinų sienos pietiniam šone.

SPAUSTUVIŲ DARBININ
KAI STREIKUOJA

VIENA, Austrija, kovo 
25. — Spaustuvių darbininkai 
sustreikavo. Tai protestas 
prieš vyriausybę dėl spaudos 
varžymo.

PADIDINS MUITUS

BERLYNAS, kovo 25. — 
Vokietijos vyriausybė nus
prendė padidinti muitus viso
kiems importuojamiems rieba
lams. Tuo būdu norima ūki
ninkams palengvinti.

GRĘSIA MIRTIES BAUSMĖ

griauti. Vienas jų yra federa- jLenkijos ambasadorium Itali- 
linė prekybos komisija, o ki- jai paskirtas ir sutiko būt gra- 
tas — užsienių ir namų pre-,fas J. Potockis. Dabar jis stai- 
kybos biuras. ga atsisakė tų vietų užimti.

____________ į Priežastis, tai Italijos nnsis-
BOLŠEVIKŲ BIČIULIAI tatvmas už taikos sutarčių re

vizijų.

PARYŽIUS, kovo 25. —
Bavarijoj areštuotam jaunam 
grafui Anton Arco Valley 
gręsia mirties bausmė. Jis 
nugirstas per telefonų drau-

AVASH1NGTČN, kovo 25.-
Kai kurie sektoriai spėja, VIį»jjA pus£ NEN0RI
kad prezidentci'RiOosevelt o u- ■ OTnimniT
, . . , ... . 1 1 PAblDuOTIkminkų gelbeimo programo- (
je yra daug bolševikiškos te
orijos. Sako, nėrimą šio kraš
to ūkiniftkiur suvaržyti,
kiek šiandien Rusijoj varžo
mi valstiečiai.

Del šios programos kova se
nate bus smarki.

Kaip žinoma, Cook’o aps
krities mokesčių patikrinimo 
Lordas nusprendė, kad visiems 
namams — nuo vieno iki tri
jų aukštų sumažinti 15 nuoš. 
mokesčius už 1931 metus.

Turtų įkainuotojas tam grie

JAPONAI PRIEŠ NUSIGIN
KLAVIMO PLANĄ

WASHINGTON, kovo 25.—
Į Baltuosius Rūmus ir vals
tybės departamentan pristaty
ta peticijos, kurias tarp kitų ŽENEVA, kovo 25. — Tur- 
pasirašo apie 170 “įžymiųjų” ki ja taip pat prisidėjo prie 
krašto moterų. Peticijomis rei judėjimo, kad visos taikos su- 
kalaujama sovietų Rusijos tartys būtų patikrintos ir pa-1 
vyriausybę pripažinti. įkeistos.

UŽ SUTARČIŲ REVIZIJĄ

KOMUNISTŲ RIAUŠĖSTRYS AGENTAI SUSPEN
DUOTI

AMSTERDAM, Olandija, 
NEWARK, N. J., kovo 25.—Į kovo 25. — Ant vokiečių am- 

Del vieno žmogaus nužudymo basados išskleista vėliava su 
čia suspenduoti trys probibi- fašistų “svastika” emblema.
ciniai agentai. Komunistai sukėlė riaušes

LAIVAS APVIRTO ŽYDŲ PAGALBAI

SEATTLE, Wash., kovo 25. PARYŽIUS, kovo 25. —
— Pašto laivas President Ma- Prancūzijoj sudarytas komlte- 
dison vietos uoste netikėtai tas duoti reikalingos pagal- 
apvirto ant dešiniojo šono. bos pasprukusiems iš Vokie-
Du asmenys nesurandami.

ATJAUSTAS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS

tijos žydams.

RUMUNIJOJ SUIMTAS 
AUSTRAS

BUKAREŠTAS, kovo 25.—SAN DIEGO, Cal., kovo 25. 
gui sakant, kad Hitleris turi — Vakar čia ir apylinkėse at- Rumunijoj areštuotas vienas 
būt nušautas. Kas keisčiausia, jahstas lengvas žemės drėbė austras šnipas. Numatomas 
kad jis to neišsigina. Ijimas. 'naujas triukšmas.

Vokietijos katalikų vadai, 
kaip seniau, taip ir šiandien 
daug dirba, kad visas krašto 
politines partijas sutaikyti.

Niekas taip daug nedirba už 
vieningą taikos veikimų, kaip 
katalikai. Katalikų vadų did
žiausias troškimas yra, kad 
krašte visados viešpatauti} 
taika ir tvarka. Jei seniau 
centro partija nelinko su na
cionalsocialistais jungtis, kad

Su nacionalsocialistais vie
ningas katalikų veikimas tvar 
kos ir ramybės palaikymui 
ra galimas ir katalikų vad( 
gal ir pasinaudos tinkama 
proga. Tuo labiau, kad krašto 
vyriausybės viršūnėse šiandien 
yra neginčijami katalikai. 
Kaip von Papenas, taip Hit
leris yra katalikai. Ištirta, kad 
pastarasis yra katalikiškoj 
dvasioj išauklėtas ir šiandien

tuo būdu pastariesiems duoti, savo tikėjimų praktikuoja, 
parlamente persvarų, tas ne-j Von Papenas yra žinomas kai- 
reiškia, kad jie nenorėjo vie-j po uolus katalikas. Šis kita- 
ningojo darbo. Jie susidūrė su dos priklausė centro partijai, 
svarbiomis kliūtimis. Jie nu- Vokietijos Katalikų Bažny- 
matė, kad nacionalsocialistams! čia, vyskupai, kunigai ir visi
teks įsivyrauti ir paimti į sa
vo rankas krašto vairų. Ka
talikai tad neturėjo noro kiš
tis, jiems jų žygiuose kenkti 
ir paskiau būti suiručių dali-

katalikai siekia tautai vieny
bės, tvarkos ir ramaus veiki
mo tėvynės gerovei. Nėra a- 
bejonės, kad tas ir bus atsiek
ta.

PIRKSI KĄ UŽ CENTĄ, 
MOKĖSI 1 CENTĄ 

MOKESČIŲ.

Balandžio mėn. 1 d. Illinois 
valstybėje bus vykdomi par
davimo mokesčiai, kurių skir
ta 3 nuošimčiai. Mokesčių ė-

žtai priešinasi. Jis sako, kad mimui tvarka nustatoma to-

TOKIJO, kovo 25. — Japo-į 

nų vyriausybė atmeta Angli
jos premjero MacDonaldo nu
siginklavimo planų. Japonai 
pareiškia, kad šis planas netia 
ka Azijos ryti} sųlygoms.

boardas neturi teisės mažinti 
bendrus mokesčius.

Šis klausimas, matyt, atsi
durs teisman.

ĮSPĖJAMI PRIEŠ TRIUKŠ 
MAVIMĄ

TEISĖTAS ALUS

.Kongresas pripažino, o pre

3 ANGLŲ LAKŪNAI 
ŽUVO

kia: '
Perkant kų nors nuo 1 iki

33 centų bus mokama 1 cer
atas mokesčių; nuo 34 iki 67 
*centų — 2 centai mokesčių;o 
nuo 68 centų iki 1 dol. — 3 
centai.

Tuo būdu bus renkamas fon 
das bedarbių šelpimui.

1 ŽUVO, 2 SUŽEISTA

VILLA OARCIA, Ispanija, atta„kimni. 
kovo 25. — Anglų jūrinis lėk

Šlapiųjų organizacijos skel
bia įspėjimų žmonėms, kad 
sulaukę tikrojo alaus jie per 
daug netriukšmautų, kad gal
vos ir proto neprarastų, nes Namuose, 4001 So. Park a- 

;tas daug pakenktų 18-ojo prie- ve., kilo gaisras ir 3 asmenims

zidentas pasirašė alaus bilių.
Štai keli faktai alaus klau

simu:
Alus bus gaminamas, par

duodamas ir vartojamas už 
poros savaičių po^ prezidento 
pasirašymo tose valstybėse, 
kurios to nori.

Teisėtas alus ir vynas tu
rės 3.2 nuoš. alkoholio svo
riu,' arba 4 nuošimčius kieky
be.

Federaliniai mokesčiai — 
5 doleriai statinei, kurioje y- 
ra 31 galionas alaus.

Alaus gaminimo^ ir parda
vimo visa tvarka paliekama 
valstybėms.

Į sausąsias valstybes už
drausta teisėtų alų įvežti iŽ

atkirto pabėgimo. Tad jie 15 51apil,jų Ta]3tyW,,l 
penktojo namų aukšto per lan

tuvas smogė į karo laivo stie- NUŠAUTAS OPERATORIUS gų šoko. Užsimušė 12 metų
bų ir įkrito jūron. Trys la
kūnai žuvo.

PAVOJUS PRAĖJO

----- ----- amž. mergaitė, negrė, Etliel
Motion Picture Operators’ Corpus. Jos motina ir kitas 

unijos organizatorius Rolpb vyras sunkiai sužeisti. 
O’Hara, 37 m. amž., nušovė
'suspenduotų unijos narį Fred

EYANSVILLE, Ind., kovo Į p. Oserį, 50 m. amjh O’Hara 
26. — Pranešta, kad potvynio sako, kad jis tai padarė gin- 
pavojus pietų Ulinoise praėjoJ(jnlnaf5iS-

LABAI DAUG PRIVISO 
ŠUNDAKTARIŲ

PAŠALINA ELGĖTAS

TAISYKLĖS ALAUS PAR
DAVIMUI

Illinoiso legislatūroje svars
toma, kokios taisyklės turi būt 
pripažintos sąryšy su alaus 
pardavimu.

Pravarai moka po 1,000 do
lerių }>er metus už federalįlei 
dimų. Pardavėjai sumoka 50 
dol. per metus, o alaus pirk
liai — 20 dol. per' metus.

Alaus pardavimų leista 
skelbti per radijų, laikraš
čius ir kitas publikacijas.

Policijos viršininkas įsakė, 
Iš įvairių provincijos vietų kad iš vidumiesčio būtų paša- 

nusiskundžiama, jog pasku- linti visi elgetaujantieji asme- 
tiniu metu priviso daug šun-'nys. Sako, atvykę žmonės į 
daktarių, kurie neretai neiš- parodų ne kokį įspūdį apturės 
manelius žmones nuvaro į ka-;visur su elgetomis susidnrda- 
pus. I

2 BEG. AUTOBUSAI 
KAUNO - MARIJAMPOLĖS 

RUOŽE

mi.
Lietuvos gydytojų sąjungoj 

keliamas sumanymas kreiptis 
į vyriausybę, kad ji griebtus

900 DOL. ATIMTA

HITLERININKAI 
SUŽEIDĖ LIETUVOS 

ŽYDĄ TILŽĖJE

Praeitų savaitę vakare, Til
žėje, kai Panemunės mėsinin
kas M. Fainbergas ėjo gatve, 
jį užpuolė banda hitlerininkų, 
pargriovė ant žemės ir sužei-

Emil Morovec, 342 No. Cra- dė. Kiek anksčiau jie sunkiai
griežtesnių priemonių apsi- ford avė., iš banko ištraukė
saugoti nuo šundaktarių. 900 dol. Du plėšikai jį užpuolė 

ir pinigus atėmė.

sužeidė Tilžės vaistininkų, žy
dų, Vilką. Žydai Tilžėje da
bar vakare neišeina gatvėn.

Kauno-Marijampolės - Al
ytaus ruože greitu laiku nu
matoma paleisti kursuoti ge
ležinkelio bėgiais 2 bėginius 
autobusus automatricas. Kiti 
bėginiai autobusai bus paleis
ti kitomis geležinkelio linijo
mis, kur žmonių judėjimas ne
toks didelis.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”
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vyriausiajam Bažnyčios vadui. Tuo tarpu į 
valstybiniame gyvenime būna kitaip: kas 
“gera” pozicijai, tai “bloga” opozicijai, kas 
lengvai prieinama vuldžios pataikūnams, tai 
bemaž negalima tiems, kurie kitaip galvoja, 
negu valdžios partija. Neteisybė, vis tiek ar 
ją palaiko monarchija ar respublika, yra 
priešininkė tikrajai laisvei, nes ji (neteisy
bė) neapčiuopiamus sąžinės dalykus smurto 
būdu stengiasi palenkti į tą pusę, kuri lai
kosi ginklais, pinigais ir materiališkais pa
togumais ir kuri stengiasi žmogų paversti 
gyvuliu.

DRAUGAS
SKAITYTOJŲ BALSAI

t -
ŽODIS MOTERŲ SĄJUN

GOS CENTRO VAL
DYBAI

tos kolonijos kuopa nesutiks, 
tai Centro Valdyba gali skel
bti seimą bile kolonijoj, iš ku
rių gauta pakvietimas. Pakvie

Pirmadienis, kovo 27

ti
šiai) apyskaitas ir skelbti jas 97 nariai, 
organe. Centro raštininkė ske
lbia organe vardus naujai j-

bertainines (kas 3 mene- valstijose išsisklaidę likusieji.

Toliau:
“Centro Valdyba” dagi ra-

DIENOS KLAUSIMzU

KRISTUS IR LAISVE

J. Gobis “Šaltinyje” gražiai rašo apie 
Kristų ir laisvę.

~ 'Šiais laikais kai kuriose Didžiojo karo 
labiau nuskriaustose šalyse (Rusijoj, Italijoj, , 
Lietuvoj, Vokietijoj) susidarė sąjūdis prieš 
tą laisvę, dėl kurios žmonės neseniai ėjo ant 
barikadų statydami į pavojų savo sveikatą 
ir gyvybę. Atrodo, kad daugelis žmonių pa
siilgo to despotizmo, kuris neseniai buvo taip 
griežtai pasmerktas. Šis keistas sąjūdis atsi
rado dėl to, kad kraštutinoji demokratija ne
suprato laisvės esmės ir kad daugelis žmo
nių ėmė laisvę naudoti piktiems tikslams. 
Vokietijoj hitlerininkai atvirai sako, kad jie 
demokratiškąją laisve naudojasi jos pačios 
pražoaai'

Laisvė yra ten, kur žmonės yra lygūs, 
kur nėra ponų ir vergų teisiniu ir doriniu at
žvilgiu. “Žmonijos sielos pagerbime yra žmo
nių lygybė,” pasakė T. Dostojevskis. Kris
taus mokslo šviesoje kiekvienas žmogus ver
tas pagarbos, nes jo siela turi pilnutėlę ver
tę: ji yra paskirta amžinam gyvenimui. Savo 
antgamtiškąjį gyvenimo tikslą žmogus tegali 
pasiekti būdamas laisvas savo sąžinėje ir va
dovaudamasis amžinaisiais Dievo įstatymais. 
Kristaus sekėjas yra tikrai laisvas, nes jam 
doroviškai neprivalomi tie valstybės įstaty
mai, kurie paneigia pozityvinius Dievo ir 
Bažnyčios įstatymus. Tikras katalikas nie
kuomet nepripažins valstybinės diktatūros, 
kai tik ji iš savo srities pereis į religinę ir 
dorinę sritį, kai valstybės valdžia imsis “a- 
paštalavimo” toj srity, kuri, Kristaus valia, 
priklauso Katalikų Bažnyčiai. Kataliko są
žinei privalomi tik tie valstybės įstatymai, 
kurie neprieštarauja prigimtiesiems dorovės 
dėsniams ir pozityviniams Kristaus ir Jo 
Bažnyčios įstatymams. “Keikia Dievo labiau 
klausyti, negu žmonių”, sako Šv. Kaštas, o 
Dievo įstatymai ir yra tokie, jog jie visiems 
žmonėms lygūs: kas nuodėmė eiliniam žmo
gui, tai nuodėmė ir vyskupui ir Popiežiui,

Kun. A. Petrauskas, M. I.C.

Sveika Marija

VIII

NUSIDĖJĖLIS 
Tikri pavargėliai

Kad patraukus Tos, kuri yra malo
nės pilna, širdį prie greitesnio pasigailė
jimo, mes elgiamės su Ja, nelyginant a- 
nie pašalyje sėdintieji elgetos su praei
viais. Praeivių širdim suminkštinti, elge
ta atidengia sopuliuotas savo kojas ar 
rankas ir visiems, kas tik pro jį eina, 
rodo jas ir šaukia balsu: pasigailėkit ne
laimingojo !

Ir mes taip elgiamės su Marija. Ir 
mes šaukiamės Jos pagalbos-užtarymo, 
saukiame nuolat: melskis už mus. Kad 
greičiau mus išklausytų, atidengiame Jai 
vigą savo skurdą ir širdies sopulius. Mes 
sakome: —• pasigailėk mūs, o Marija, 
greičiau, nes alpstame prislėgti didžiau
sia vargų našta!

Ir tiesą mes sakome Marijai, nes nė
ra pasaulyje labiau pavargusio sutvėri
mo, kaip žmogus. Kaip tai? — gal pasa
kysi — bene kiekvienas žmogus pavar

“ Draugo” No. 65 kovo 18 
d. š. m. Centro Valdyba ruš-

timai gauti iš šių kuopų: Bal- stojusių narių, prašalintų, mi- so, kad “girtina būtų, jei tos 
tiniore, Aid., Detroit, Mieli ir 
So. Boston, Mass.”

O 12-tas Seimas įvyko ne 
ten kur buvo kviestas bei tar
tas, bet Philadelphia, Pa.

Enougli said... ir vien dėl 
to, kad, tuomet Pliiladelphi- 
joj įvyko

rusių” — ir t.t. .kuopos ir toji grupė (?) būtų
Pusi. 47, par. 1: Centro U- ,susiliil'inus « anksto, ieškoti 

dininkė praneša kuopoms apie tbūalil, kaip mūsų organizacija
jų užmokėtus mok.,tins, iš- ‘l,rėt,» pasukti “av<> ™ikiul«' 
duoda atskaitas, uerečiau kaip >paA giu0 knzi"

sykį į tris menesius ... Yna ir' ...
kitų Centro Valdybos narių, |hi‘e’ kad mes hk tuo ir rŪpi’

.....________________ _____ Sesąui-Centennial kurios savo pareigų net tin-<namėB- Metas *vestl S^un«'on
Smurto valstybės idėja gimė nekatalikiš- cituojama net 1-mos kuopos'paroda; Philadelpllia tais me‘l^niai nesupranta, o ką jau .tauPuni4-

koresnondeneiinsi tfds “šventė” 150 metų nuo'besakyti apie konstitucijos ni-

telyje, tame “Draugo” nume
ryje, baramasi, kam šiokios įr 
tokios Sąjungos nariai, drįsu
sios pareikšt savo nuomonę 
kas link 16-tojo Seimo vietos.

koj sąžinėj: nors Šv. Kašte pasakyta, kad korespondencijos dalis..
kiekviena valdžia eina iš Dievo, bet tai ne
reiškia, kad visi valdžios žmonių norai ir 
veiksniai turėtų Dievo palaiminimą, nes Šv. 
Kašte taip pat pasakyta: “Esate brangia kai
na išvaduoti, tad nebūkite žmogaus vergai” 
(1 Cor. 7, 23). Dievo įstatymai valdžios žmo
nėms ir valstybinių įstatymų leidėjams yra 
taip pat privalomi, kaip ir paprastiems pilie
čiams. Valdžios žmonės yra taip pat atsakin
gi už savo veiksmus, kaip ir jų valdiniai. 
Kristaus mokslas reikalauja griežto pasiprie
šinimo neteisybei be atodairos į tai, ar ji ei
na iš valstybės ar iš privatiškų žmonių. Žino-

Ačiū nuo M. S. 1-mos kuopos 
Moterų Sąjungos 1-ma kuo

pa yra begalo dėkinga,, esu 
tikra, kad Centro Valdyba 
taip skaitosi su jos korespon
dencijomis, kad net už poros 
metų jas atsimena i»r cituoja. 
Taip ir turi būti. 1-ma kuopa 
M. S. yra organizatorė visos 
Sąjungos taip sakant, kaip ir 
“motinėlė” organizacijos. Jos 
(1-mos kuopos) nuomonė bra
ngintina ir gerbtina. 1-ma kuo

gaus teisė ir pareiga nepasiduoti blogybei ii pa stovėjo už Seimą Chicago 
sudaro krikščioniškos laisvės pagrindą. Žmo
gus tikrai laisvas yra tik tada, kai jis nėra 
blogybės pavergtas, o blogybės esmė nekinta 
nuo to, ar ji eina iš paties žmogaus, ai’ iš jo 
gyvenimo aplinkybių, ar iš valstybinės val
džios. Krikščionybės šviesoje, kaip sako rusų

je 15-tame Seime. Tebėra tos 
pačios nuomonės ir šiandie.

Mūsų “guminė” (rubber) 
konstitucija

Centro Valdyba tvirtina, 
kad mainant Seimo vietą rei,-

filosofas N. Berdiajevas, kiekvienas žmogus j kia “laužyt konstituciją” (?) 
turi nepakartojamą individualinį likimą šia
me gyvenime ir amžinybėje. Žmogui reikia

— Vaje, vaje, visai ne. Patar
tina Centro Valdybai pasi-

laisvės; jis negali būti tokiu atomu, kokio'skaityti protokolus Sąjungos 
reikalauja fašistiškai suprantamos tautos “o- 
rganizmas.” Ne atsitiktinai ir ne iš bepras
miškų ir išviršinių aplinkybių kiekvienas 
žmogus turi savo atskirą likimą su visomis 
jo pagundomis ir kančiomis. Žmogus yra 
gyva sąmoninga būtybė, jo siela yra Dievo 
atvaizdas, o ne pasyvinis atomas, todėl if 
valstybės gyvenime jis turi ne vien pareigų, 
bet ir šventų teisių, kurių be atitinkamo pa
grindo niekas neturi teisės iš jo atimti. Is
torija rodo, kad per didelis laisvės suvaržy
mas ir žmogaus pavertimas valstybės atomu 
paprastai baigiasi anarchišku žmonių palai

dumu, kuris vedą į revoliucijų. Reakcinė 
neteisybė veda į revoliucinę neteisybę, pasa
kė filosofas N. Berdiajevas. Istorijos įvykiai 
pareina nuo to, kas dedasi žmonių sąmonėje, 
o diktatūra niekuomet negali teigiamai pa
veikti visuomenės sąmonės. Žmogus yra lais
vas tik tokiame žmonių junginyje, kuris yra 
atremtas į dvasines vertybes. Toks junginys 
yra Katalikų Bažnyčia, kuri Kristaus vardu 
visuomet gynė ir dabar gina ir visada gins 
savo narių sąžinę nuo tamsių politiniu jėga 
priespaudos ir nuo chaoso (netvarkos), esan
čio kiekviename žmoguje.

gęs? Žiūrėk į pasaulį, kiek rasi turtingų 
ir laimingų žmonių! Štai vienas turi pui
kią dirbtuvę, iš kurios gauna milijonus 
pelno. Kitas garsus advokatas ir mėne
siui skaito tūkstančius įeigų. Trečias vėl 
dvarininkas, kurs nė akia apmesti negal 
tų žemės plotų, kurie jam priklauso... Čia 
vėl garsus pirklys arba bankininkas, ku
rių turtų nieks apskaičiuoti neišgali... Ar
gi tokius galima pavadinti pavargusiais 
žmonėms?! — sušuksi nustebęs.

Aš tau, mielas skaitytojau, atsaky
siu: per daug nesistebėk, kad aš visus — 
kartu ir turtinguosius šio pasaulio gy
ventojus pavadinau pavargėliais. Iš tik
ro, juk ir tas milijoninės dirbtuvės sa
vininkas, ir tasai garsusis advokatas, ir i 
pirklys, ir bankininkas, net ir tasai, ku
ris viso pasaulio turtus įsigytų — nepai
sant jų turtų, yra didžiausi vargdieniai...

Netiki manim? — tai įsitikink! Štai 
vieną dieną atsilunko pas tuos, kuriuos 
tu vadini turtingais, viešnia su ^algiu — 
mirtis. Dabar atėjęs pažiūrėk, ar ne tie
są sakiau? — Tavo turtingasis jau karste 
guli, o ką iš savo turtų su savim pasi
ėmė- — Nič-nieko! Taigi šiuo atveju gy
venimas yra tik vienas sapnas. Dėl to 
ir Šv. Kaštas sako, kad mes nieko į šį 
pasaulį neatsinešę — nieko negalime iš

savo miesto į.-isteigimo ir mū- ldymų... 
sų sąjungietės važiavo “cie- 
kavities” taja, tik vietine, o 
ne Pasauline paroda.

O štai 13-tas Seimas, įvykęs 
Detroit, Mich. nutarė 
Seimą įvykinti Worcester,
Mass. Vėliau — Centro Val
dyba buvo sutarus turėt Sei
mą Cicero, 111. bet—naudoda
masi, moterų privilegija” to

Pasaulinės parodos mete, su 
sivažiuos daugiau atstovių, 
nes kai kurios bus atstovės ir 
kitose organizacijose. Pav. 
Federacijos, Vyčių, kurių Sei-

Centro raštininkė išduoda 
atskaitas, bet ne sulyg kons-

_ titucijos reikalavimo, t. y. ne niai įvyks Chicagoje. Be to, 
14-tą lkas ^er^a*n^s (nri no kas nei 'daugelis “pasičiekavis” ir Pa- 

‘ 6 mėn.). Be to palyginus “M. sauline Paroda. Seimas Chica- 
D.” tilpusias atskaitas su au- goję, galima numatyti, bus di- 
ditoriaus raportu patiektu dėsnis negu Shenandoah ar ki

change
atvejo Centro Valdyba tarėsi; 
ir neįvykdė Seimą ne Wor-

bei- mind” iš treęio

“Division of Insurance Supt.” 
Springfieldun, randame dide 
lių skirtumų...

Štai praeitojo 15-to jo Seimo ! 
centro raštininkės atskaitoje

cester, Mass., ne Cicero, bet įlipusioje “M. D.” pusi. 5, No. 
New Britain, Conn... Be to, 10 ramiame: narių Sų jungoje:
kodėl kiti ir svarbūs Seimo 
nutarimai net visai nevykina
mi, tik Seimo vieta taip svar
biu nutarimu laikoma? Tad, 
gerb. Centro Valdyba, kodėl

Pilnai užsimokėjusių 
narių .................... 2293

tur. O šiuo momentu svarbu 
kad Są-gietės iš visų kuopų 

įsvarstytų Sąjungos reikalus.
Seimas Chicagoje gali pa-’ 

gerinti dalykus. Nuo atsako
mybės niekas nepabėgs. Atlai
kius užsispyrimu seimą kad 
ir Shenandoah reiks grįžti į 
Illinois valstiją ir atsiskaity-

Suspenduotų ............ 194 ti

dabar nesiskaitote su kuopų čių). Viso

ankstyvesnių Seimų, kurių nu
tarimai juk lygiai svarbūs bu
vo, kaip ir dabartinių. Štai:

6-tas Sąjungos Seimas įvy
kęs Waterbuiry, Conn. buvo 
nusitaręs ir i Seimo protoko
lą įtraukęs laikyti sekantį t. 
y. 7-tą Seimą (kartu su Fede
racija) Brooklyn, N. Y. — 
Bet 7-tas Moterų Sąjungos Sei 
mas įvyko Cleveland, Ohio, 
nes tuomet Centro Valdyba 
kuopų referendumu, pakeitė 
Seimo vietą...

li tas Moterų Seimas, įvy
kęs Hartford, Conn. pakeitė 
12-tojo Seimo vietą, įvykino j 
jį ne ten kur Seimas buvo nu
taręs, bet kur Centro Valdy
ba nutarė seimuot, o tai buvo 
Philadelphia, Penna.

“M. D.” 9, rugsėjo, 1925 m. 
11-tojo Seimo protokolas, pu
si. 17, paragraf. 7.

reikalavimu, kuomet netolimoj 
praeityje su taip ramia sąži
ne “laužėte” savo “priesai
kas’^?) ir konstituciją?

Ypač, jei ta mūsų konstitu
cija, ne visoms matyt vieno
dai taikoma. Centro Valdyba 
ją vienaip supranta, o mūs na
rius vėl kitaip mokina... Mū
sų konstitucija, yra matyt, to
kia, kokios jos kartais nori 
Centro Valdyba.... ją galima 
(tą vargšę konstituciją) tam
pyti kaip armoniką—o kartais 

t vėl ji taip “sugeležėja,“ kad 
į norint ją kiek “patempti” pri 
Išeina ją laužyti.... Kodėl?

Ar pati Centro Valdyba 
praktikoja tai ką mus 

mokina
“Drauge” No. 65 Centro 

Valdyba labai skaitosi su ko-

(Neskaitant jauname-
2487

narių.”
Gi J Ilinojaus valstijai įtei

ktame raporte (keturi mėn. vė 
liau, būtent gruod. 31, 1931 
m.). Raportas taip skamba:

“American Lithuanian R. 
C. YYoman’s Alliance shows a

Antanina Nausėdienė,
Mot. Są-gos organizatorė 
ir Moterų Są-gos

“cbarter member.”

DEL MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMO

Skaitant “Draugą” numerį 
(kovo 3, 1933) “Skaitytojų

membersliip on Dec. 31, 1931 Balsai”, kampelyje patėmijau 
of 1134 members“.

Kodėl toks didelis
'raštą! liečiant Moterį) Sąjungą 

skirtu- ap*e ateinantį seimą. Pažvmė-
mas ? ; ,

Bet... juo tolyn tuo blogyn.

ta, kokioje valstijoje kiek ka- 
'rtų Moterų Sąjungos seimai

,, . . , , , .buvo laikomi, bet nepazynie-Superintendent ot Insurance, f? • ... • » . - ,.ta metai ir is tos priežastiesMoterų Sąjungos raporte nuo 
gruodžio 31 d., 1931 m. iki narės gali išsivaizdint nepa

geidaujamas prastas mintis a- 
pie kai kurias Moterų Są-gos

d., 1931 m.
gruodžio 31, 1932 m. štai ką
jau randa: , . , , , .. , ... . ,, j kuopas ir darbuotojas tose va-“ American Lithuanian R.’ ...lstijose.

Štai, Mass. valstijoje buvo 
,2 seimai, bet paskutinis įvy- 
'ko 1918 metais beveik 15 me
tų atgal, dar ir Moterų Sąjun
gos Centras nepildė Illinois į-

C. YVoman’s Alliance sliovvs1 
the following figures: Totai 
number of members 910. Nu 
mber of members in the State 
of Illinois 813. Members in o-nstitucija ir mums citatas iš 

jos rašo. Bet ir mes jau išmo- ther statės 97. 
kome cituoti ir štai citata Ce- į Pasirodo, kad pilnų narių 
ntro Valdybai Rinkanti: Konst.i(ne apš vietos) išviso Sąjungo-

“Nutairta kitą seimą (12-tą) j pusi. 45 p. 1. skamba tuipĮ je tesiranda tik 910 iš tą, 813 
laikyti Shenandoah, Pa. Jeigu'“Centro raštininkė turi išduo- Illinojaus valstijoje, o kitose!

jo ir išsinešti. Iš tikro, ir ką gi galėtum 
su savim į karstą pasiimti? — Pinigų? 
bet jie bus tau nereikalingi! Pagalios, 
kad ir būtų reikalingi, tai mirtis neduos 
tau jų pasiimti. Matai, mirtis yra labai 
gudrus sutvėrimas, jei galima taip išsi
reikšti. Ji nesielgia kaip anas neišmin
tingas žmogus, kuris vieton save gelbėtis 
iš ugnies, gelbsti skrynią su pinigais, ir 
abu ugnyje žūva. Mirtis priešingai: ji 
tveriasi pirmiausia už žmogaus ir jį neša 
į Dievo teismą, o pinigus ir kitokias pa
saulio gėrybes palieka pasauliui.

Esi gal gražaus veido, visų akis sa- 
viespi trauki? — Ar liksis tau to gražu
mo bent už vieną centą į karstą nuėjus? 
Vai nueik, mielasis šventadienį į kapines, 
pažvelk į tą visą kryžiais nustatytą plo
tą. Kiek po tais kryžiais ilsis jaunųjų, 
gražumu kadais spindėjusių jaunikaičių 
ir mergelių! — Šiandie gi kur jų gražu
mas? Skaistus veidas? Mėlynos žydrios 
akys? Tiesus liemenėlis?... — Visa kir
minų maistui nuėjo!

Arba gal sakaisi esąs turtingas savo 
giliu protu ir aukštu mokslu! Bet tai tik 
gryni juokai. Juk, ar ilgam tasai tavo 
mokslas ir išmintis? Ryt-poryt ateis žila 
senatvė su visokiomis ligomis ir užslo
pins tavo protą. Takai tiek -proto beturįs,

kiek anasai dviejų metų vaikiukas, kuris 
apie nieką neišmano.

Tokis galas ir kiti šio pasaulio tur
tai ir gėrybės. Bet vėl gal mane perki rsi:

Gerieji darbai
— Tiek to jau—sakysi—su tais žemės 

turtais, aš labai jais nė nepasitikiu. Be 
jų tačiau dar yra kitokių turtų, būtent: 
dvasios turtai, arba kitaip sakant, geri 
kilnūs darbai. Jei kas jų daug turi — 
las visų yra aukštai gerbiamas ir bran
ginamas. Taigi kokiu būdu galima tokį 
gerų darbų pilną žmogų pavargėliu va
dinti ?—

Klausi, ar galima? D aš paklausiu: 
ką gi gera yra jis pats savo jėgomis pa
daręs? Už ką gi jį žmonės taip giria ir 
gerbia ? Gal už tai, kad jis visuomet yra 
teisingas? sąžiningai eina savo pareigas? 
stropiai rūpinasi savo šeimyna? kad myli 
santaiką ir su kaimynais niekad nesiba- 
ra? kad užlaiko pasninkus ir bažnyčią 
lanko ? — Bet tai dar ne kažin kokie dar
bai! Juk kiekvienas gyvulėlis bemaž tą 
pat daro, savo prigimties verčiamas. Žmo
gus dirba, prakaituoja per dienas, o jau
telis argi nedirba, per dieną traukdamas 
žagrę arba mašiną sukdamas? Žmogus rū
pinasi savo vaikučiais, o paukštelė, kuri 
susivijusi po tavo langu lizdžiuką, ar ne

statų, bet visur buvo ramus 
bendras veikimas. 1

Mūsų konstitucija nurodo,

(Tęsinys 4 pusi.)

sirūpina savaisiais, ar ji jų nemyli? Ar 
bebadauja del jų ? Žmogus myli santai
ką, bet pažiūrėk į nekaltąjį avinėlį: koks 
jis meilus, koks nuolaidus—niekam nė 
mažiausios nuoskaudos nedaro!...

Nemanyk, kad aš čia noriu užginčyti 
gerus žmogaus darbus. Ne, aš tik sakau, 
kad dar ne kiekvienas stropiai atliktas 
darbas yra jau geras: tas tik tėra geras 
darbas, kuriame žmogus ne pats savęs 
ieško, bet Dievo, ir kurį atlieka tik Dievui. 
Taigi: geras bus darbas, jei mergina at
sisako tekėti už jaunikaičio, kuris yra 
visiškai doras ir prie kurio širdis ją trau
kė, vien tik dėl to, kad išpildytų Dievo 
valią, kuri iš jos reikalauja, kad liktųsi 
prie senos sergančios motinos ir gelbėtų 
jai mažučius brolius ir seseles auginti.

Arba štai vėl bus dėl Dievo atliktas 
darbas, jei sušelpsime reikalui pasitai
kius tą, kuris mum gyvenime yra pikta 
padaręs. Žodžiu, tuomet dėl Dievo atlie
kame darbą, jei jis nepaiso: ką čia apie 
tai kiti pasakys ? kiek man iš to bus nau
dos? ar kas mane pagirs už tai? Bet jei 
tolydžio klausiame pats save. Ar patinka 
Dievui tas mano darbas* toji mano min
tis ? tasai mano jausmas ?

(Daugiau bus).
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CICEROS LIETUVIU ŽINIOS
CICERO LIETUVIŲ VEI
KIMAS — TAKSŲ-MOKfi- 
TOJŲ IR DARBININKŲ

PARTIJA .

rauja. Narių gausus atsilanky

statyti lietuvį kandidatų, į tru- čekų, lenkų, italų ir kitų tau- 
stee. Ar jie išpildė! tų. Tai yra lygi proporcija

Toliau “N.” rašėjas skun- kas link miestelio tautybių.
D A K I A R A

džiasi, kad nauja partija lietu-

Lietuvių Improvement Klubas 
Indorsavo Naujų Partijų; 
Reikšmė Šio Sprendimo; 

Lietuvių Kandidatų 
Pozicija

t mas, jų minčių įssir 
ir galų gale jų indorsavimo 
nuosprendis aiškiai rodo, kad 
buvo pilnas prisirengimas. 
Taip pat paaiškėjo, kad opo
zicija susirinkime neturėjo ar
gumentų, tik kėlė nelemtus as
meniškumus prieš lietuvius 
kandidatus, kurie aiškiai pa- 
Įrodė jų nevertų pavydumų, o

•eiškimas v*us kandidatus paskyrė pas
kutinėms vietoms. Atsakymas: 
Naujų partijų organizuojant, 
buvo progos daugiau lietuvia
ms išstatyti savo kandidatū
ras. Bet kada partijos komi
sija ieškojo lietuvių kandida
tų, numatomi asmenys neap
siėmė. Kita, lietuviai iš tiesų, 
gavo gerų vietų. Vienas į tru- 
stee, du į Justice of Ųie Peace 
ir du į Constables. Justice of 
tbe Peace yra atsakančios vie
tos, nes jų autoritetas nėra 
niažas; jis siekia visų Cook 
apskritį. Taip ir su konstabu-

Visi yra gero rekordo kandi- „ 3 ’ c**l,met 4030
, . . . ,. ...... . |Kes-! lel- Hemlock «286datai ir verti visų piliečių pi
lnos paramos. Piranešėjas

CHICAGOJE

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai vak 
Rezidencijos Ofisas: 2056 W. OUtb st 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

Lietuvių Improvement arba ,Ile kų kita. Jei neklystu, opo- 
Namų Savininkų Klubas ko- zicijos nariai kovoja už savo 
vo 8 d. ekstra susirinkime pil- miestelio darbelius, arba už 
nai indorsavo visų tikietų Ta- savo draugus, kurie turi pias 
ksų-mokėtojų ir Darbininkų gausius miestelio darbus. Ai- 
partijos. Šis specialus susiri-.^ku, kad demokratų diktato- ... .
nkimas buvo šaukiamas narių riai-valdininkai yra įbauginę i Sl0« viet°8 Parengs juos 
susirinkimo nutarimu. “N.”.sm°s darbininklius gazdinimu | ateityje | geresnes vietas. Tai 
rašėjas skundžiasi, kad susi- netekti darbų. Jei demokratų ^a branduolys lietuvių poli- 
rinkimas buvo “netikėtai Sau- valdovai yra tokie geri, kodėl 
kiamas, kad nebuvo laiko pri- 'jie neišpildo savo pažadų? 2a- 
si ruošti.” Faktai tai priešta- dėjo lietuviams šiais metais

tinio atsižymėjimo.
Lietuvių Improvement Klu

bo indorsavimo nuosprendis

X Lietuvių Amerikos Pilie-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomi*

10 — 9 vai.
čių klubas rengia puikų va- i147®- Halsted st. cnteago
, - , 1V. , Paned.. Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.
karų, balandžio 2 d., parapijos
svetainėj, 2 vai. popiet. Įžanga 
dykai. Programoj bus radijo 
artistai, dainininkai, juokda
riai ir komedijantai. Bus taip
ipat farmerių muzikantai iš lie
tuvių radijo stoties: A. Kup- 
šis, lietuvis kazokas ir jo ko
mpanija: B. Bakutis, J. Gri- 
maila, J. Venskus ir kiti ra-

Phone Boulevard 7641

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

GRABORIAI:
pastatė šių lietuvių organiza- |C^J° artistai iš radijo stoties 
cijų atsakomingoj vietoj tvar- WJJD; Barnis ir Eddys iš

Ofise Tel. Republic 8340 — Ites. Tel. Prospeet 2423

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, ' 
EUDEIKIAI
GRABORIAI

Nuliudinio valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO
VIENAS OFISAS — KKltA KITŲ SKVItiy

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOKIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. 
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dvkal
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

TI BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. S3rd Str.

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo S Iki S vau. vakaro 
Beredomla lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—KAI

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th iSt. Cicero, 111.

| Office Phone 
, Prospeet 1028

Re*. and Offląfl 
2359 So. Leavltt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 tai 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6466 S. MAPUEVVOOD (V*.

kyme naujos partijos. Jos bal
sas ir reikalavimai partijoje 
turi didelę svarbų, nekaip de
mokratų arba respublikonų 
partijose, kurias tvarko poli
tikieriai- bosai; Ritcliy V. Gra
liam demokratas ir Konvalen- 
ka republikonas, nes jie skai
čiuje su kitomis civilės ir tak- 
sų-niokėtojų organizacijomis

WGES, Ona ir Ieva iš WKBI, 
ir kitų.

Vakaras rengiamas tam, 
kad supažindinti šios koloni

jai. Canal 6122

DR. G, I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7666

DR. F. C, MNSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6462

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. #-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 9257 Res. Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6606 So. Artesian Avė.

Valandos. 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:86 vakare

jos piliečius su šio klubo vei- Dr. C.K. Kliauga 
.................................. DENTISTAS

2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ OTDIYOJAJ*

DR. VAITUSH, OPT.

kimu ir pritraukti kuo dau 
ginusia piliečių prie darbo, 
dėl pagerinimo šios kolonijos. 
Dabartiniu laiku klubas kelia 
protestus prieš gaso ir elek-

turės galutinų sprendimų par-droš aukštas kainas, aukštus
tijos reikaluose. Šie faktai pa
geidaujami, kad lietuviai pi
liečiai pilnai suprastų.

Lietuviai kandidatai taksų- 
mokėtojų ir Darbininkij parti
joje yra sekantieji: lietuvis bi
znierius — Juozas R. Lipskis 
į miestelio trustee. Jo vieta 
yra gana svarbi miestelio ta
rybos reikaluose, nes jo vie
nas balsas taryboje prieš ruo- Claus 
šiamų, miestelio biudžetų kas-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa

Turiu automubilius visokiems met padaro legalų neįgalioji- 
reikalams. Kaina prieinama.

taksus ir kad gavus daugiau 
improvementų šiai kolonijai 
be asesnientų ir special taksų.

Klubas dabar daro naujų na 
rių prirašymo vajų. Per šį va
jų galima įstoti į klubų už pu
sę kainos.

Vajaus komisija susideda iš 
penkių smarkių klube narių: 
J. Jacko, J. ‘Juozaičio, D. Gri- 

M. Martinkėno ir A. J.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7 M'.
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 6 Uu 
ik ryto (išskyrų, seredomis). Taipgi 
nuo 1 Iki s vai. vakare Ctanilnhau 
tr Ketv ergais.

Rea. Tel. Hyde Park *895

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Streel
Valandos: 1—3 ir 7-—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

• VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 1362—8411

Tel. CICERO 2*4

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm, pilna, patarnavimu 
galimas ui #16.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

mų. Apropriacijų miestelio 
reikale taip pat jo balsas tu
ri didelę galę. Vincentas Ed. 
Pavis (Pajaujis), buvusis tei
sių moksleivis ir Povilas A. 
Garmus į Justice of the Peace. 
Jurgis Pocius ir Antanas Kni- 
stoftas į Constables. Kiti par
tijos kandidatai susideda iš

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ., 

madienį kiekvieno mėnesio. Vi trumįą regy*tt Ofuo valandoj nuo 2 iki 4 ir nuo

sį nariai prašomi atsilankyti ! Prirengiu teisingai akiniu. vi*uom 
■ . . ,. . ataUiklmuo... egzaminavimas du.ro-ir atsivesti po naujų narj. — - -

i. , i-i i • • i - Palengvins akių Įtempimą, kurisAlalinsko. Klubas susirinki- Mtl priežastim galvos skaudėjimo.
mus laiko kas ketvirtu sek aptemmlo, nervuotu-miis 1U1K0 KUS KtlVlIių SUK mo, skaudamą akių karšų, Nuimu

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez.; Tel. Drevei y iii

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted Si 
Kampas lįst Street 

Vai.: 16—11 v. ryto. 2—4. 7—# v. a 
Nedėllomla tr šventadieniai. 16—12

J. L. J.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no j mūsų ištaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos i jūsų 

n&inug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKJ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. Lafayette 8572

J. Llulevičius
Graborius

ir
Dateaniuoloja.

Patarnauja Chi
cagoje i, apielip- 
k«Je.

Didelė ir graži
Koplyčia dyka)

40*3 Archer Ąve.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėm, patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų iftdlrby.tėa.

OFISAS
468 WE8T 18th STREET 

T.l. Canal 6174

MATAUŠAS
VILKELIS

Mirė kovo 23, 1933. 5:06 vai. 
po pietų, pusamžio metų.

Kilo iš Viea-jų parap. Pet
raškų kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
seseris Kotryną Paliueienę, Ro
zaliją Matulevičienę ir švoge- 
rj Lietuvoje, brolį Jokūbą, 
brolienę ir seserų ir brolių 
vaikus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1625 So. 
50th Avė.. Cicero, III.

Laidotuvės (vyks antradienį, 
kovo 28 d. iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas Į šv. Antano par. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapipes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažyBtą- 
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę seserys, brolis, bro
liene, vaikai ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Antanas Petkus Cicero 2109— 
859—J.

Daktaras
Kapitonas

Pfl.ga.iilfaiifl.rn o kare 

GYDO VISAS DI

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GAS VYRŲ IR MOTERŲ PER M METI S NEŽIŪRINT 

KAIP ŲZMSfcNĖ.JUSIClS tr NEIS ------------------------------ISfcNUJUSIOS ir'kEISGYDOMOS JOS YRA 
Speciąllškąt gydo liga. Pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodljlpią krau
jo, od-oe, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateiktte čia tr persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Prųktįkuoja per daugeli metų Ir išgydė tukstapčiua ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valąpdai (r puo 5—8 valąpdat vakare. Nedėliopil* nuo U ryto iki 1 vai. 
43OO WUT 36th 8T^ kampa* Keeler Avė. Tel. Cr*wford U73

m*, .u elektra, parodančią mažiausia klaida*. *
Bpeclalė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
Valando. nuo 16 ryto Iki 8 vaka

rą Nedėliomis pagal sutarti.
■ K.REIVA8 AKIS ATITAISO I TRUM 
?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□angelių atsitikimų aky. atitaisomo* 
be akinių. Dabar kalno, perpu. nl-
£££ EE’kS"’- *-

4712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589

• iki • vai. vak. Nedėliotai* pagal 
sutartį

Ofiso Tel.: Boulevard 782# 
Mamų Tel.: Prospeet lVMtt

PHONE GROVEHILL 0027 
Vaiutiuos: 2-4; l-H f. M.

Trečiuuieuiais it sekmad. auoiiaru*

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgu* 

6869 SU. VVEtiTERN AVĖ. 
Chicago, IR.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALI8TAB

Phone PULLMAN 0853

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth JStieet

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Guzas, X-RAY, etc.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 81. 
Valandos: nuo lt—4: nuo t—t

HaSėlInmla, n«fl 16 tiri 14

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Boulevard 7686
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar*

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS

Nuo 16 iki 12 dieną
Nuo 2 iki > po pietų
Nuo 7 Utį t vakare
Nedel. nuo 16 iki 11 dieną

DR. MAROKRIO

PRANEŠIMAS
Pereik ė1 tau } erdvesne lr petogeiB1 

' vietą
S325 bO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniai* nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8482

Tel. Grovehill 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Vai.: 6-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak.

Beredomla po pietų Ir Nedėld 
tik cnaitaru*

1411 W MARQUETTH ROAD

Res. Phone 
Englewood 6G41

Office Phone 
Wentworth 300

DR. A. R, MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTEP STREE'
Vai.

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė efl.ro ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVI
SPECUALISTAS

Dilovų. Moterų Ir Tyrų Ilgų 
v*L: ryte ano 16—lt nuo 1—4 

pietų: 7—6:26 vai. vakare 
Nedėllomla 16 Iki lt

Tfllftfonas Midwav 288P

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOTO
Gydytojas ir Chirurgo# 

L800 VVEST 47tb STREK'J

Tel W«ntworth 3000
Rez. Tel. Stewan k U

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai 

6558 S. HALSTED STREI
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai vakare

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Ree. Victory 2843

- DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vaL: nuo 1-8: nuo 6:t0-t*>
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SKAITYTOJŲ BALSAI
DĖL MOTERŲ SĄJUNGOS 

SEIMO

nis dega Chicagos veikėjų ta-1 kia mūsų gyvenime gal tik 
rpe, kad j tų ugnį neįsivelti} vienų sykį taikosi. Tat gi, bra-

PNXuqgw

(Tęsinys iš 2 pusi.)

kaip vieta seimams skiriama: 
“Seimas nuskiria vietų sekan
čiam Seimui ’ ’ kam mainyt nu
skirtų vietų?

Nuo Maine iki Maryland 
valstijų per aštuonias Atlan- 
tiko pakrantes valstijas gyvuo 
ja 47 Moterų Sąjungos kuoc- 
pos; III., Wisc., Mieli, ir dar

kitų dalių darbuotojos reika
linga tų ugnį pirma užgesint, 
o paskui kviest arba reikalaut 
seimo Chicagoje.

Iš atsišaukimų matytis, kad 
ir Chicagoj ne kooperatyviai 
veikiama, nes vos iš 1 kuopos 
ir jos veikėjų atsišaukimas, 
kad seimų laikyt Chicagoje. 
Kur dar 14 kuopų Illinois val
stijoj?

Kodėl atsišaukimas nepada
rytas grupėje arba Chicagos 
Apskr. ?

Kur bus Seimas ne taip sva-

ngiausios sųjungietės, naudo
kimės proga, ir laikykime sa
vo organizacijos 16-tų Seimą 
ten kur viso pasaulio akys y- 
ra atkreiptos, ten kur visų or
ganizacijų seimai yra taiko- 

Įmi, neskiriant tautų ir tiky
bų. Ten kur net ir tolimos 
Lietuvos rengiasi atvykti dau
giausiai, kiek galima. O mes 
sųjungietės bėgsime kur nuo
šaliai, lig būtume prasikaltę

C H ii C A G OJ E

KAS GIRDĖT WEST SIDE
MOKYKLAI REMTI KOMI

TETO ANTRAS SUSI
RINKIMAS

Pabijonaitis ir Stumbrienė.
6. Nutarta, kad kiekvienas

tėvas ar motina, kurių vaikai 
nemokamai lanko parapijos 
mokyklų, paimtų tam tikras 
kortas ir jas per mėnesį iš
parduotų (nuo 1 iki 12 centų) 
ir tuo būdu ne tik gautų do
vanų, bet atmokėtų skolų mo-

Pirmadienis, kovo 27 d. t
i Į n i i .mi .i », » n u J.'1,1'11 ui.?-—

^va.± D±: DIEVO APVEIZDOS PAR.
Avė. Cermak gat. pavadinimas 
prasidėjo su kovo 16 diena, 
taip nutarus miesto taryba.

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

X Kovo 20 d. iškilmingai 
su bažnytinėmis pamaldomis, 

kyklai. Tokį darbų, gali’ atli-Į Palaidota &v. Kazimiero ka-

ŽINUTĖS

X Per Atvelykį laukiame 
nepaprastų iškilmių mūsų ba
žnyčioje — kun. Prane. Luko
šiaus primicijų. Draugijos sa
vo susirinkimuose tariasi, kaip 
tinkamiau dalyvauti ir page
rbti naują kunigą. Ašt.

Ohio valstijų priskaičius ran
dasi 23 kuopos; reiškia per rbu, svarbu yra, kad mūsų
pus tiek. nutarimai praeityje būtų vvk-

Ar tai negalima tose vai. domi kuopų ir Centro.
dvigubai laikyt seimų? Ne 
vien tas, bet Atlantiko pakra
nčių valstijose randasi du- 
trečdaliai narių visos Sąjun
gos.

Reikia paruošti planų, ką 
kiekviena Centro Valdybos na 
rė ir kuopos valdybos turi at
likti, kad darbas

Kovo 22 d., parap. mokyk
los kambary įvyko antras Au
šros Vartų parap. mokyklai 
remti komiteto susirinkimas, 

ir bijotume pažvelgti pašau-j kurį atidarė pirm. I. Sakalas,
liui į akis. Brangios sesutės'Steigiamojo sns-mo nutarimus 
sųjungietės! Reikia laikyti'perskaitė rašt. Kiaurakis. Rei- 
mums omenyje, kad, tarpe dan kia pažymėti, kad p. Kiaura- 
gelio svečių ir viešnių iš to- kis jaunas, rimtas vaikinas, 
limos Lietuvos, bus įdomau- o kas svarbiausiai dar nepa- 
janČių ir mūsų veikimu ir ne miršęs parapijos mokykloj gra 
vienas norės vizituoti ir mūsų!žiai išmoktos lietuvių kalbos, 
organiz. Seimų, susipažinti su Gražiai savo pareigas atliko, 
mūsų amerikiečių motėm} ve!- , Susirinkime dalyvavo šių dr 

atstovai:
Federacijos 3 sk. — Pabi- 

jonaitis.

orgamzaii- jęjmu> pasidalinti mintimis, jų
m .. „ . , j°s’ kaiP ratas> he Tas mnms priduotų naujo ūpo
Toliau laiškas iš Dept. of suktųsi. Turim daugel nutari- \ + r_ 1 ir naujos energijos tolimes-

Trade and Commerce. Nepa- m n seimuose padarytų, bet jie •„ • • n i■ . . . . i niam veikimui. Gal ne vienazymta data. Mano atsiminimu, 'nevykdomi visu. Todėl ir or- -y . . v.- ’ • - ir iš musų sųjungiečių sust
yra liečiamas ne dabartinas ganizaciįa neauga, kaip ture- i i ,’ e •' o » i lauks svecių-nių pas save, ku-
laikas, bet tas takas, kuomet tu augti. , 'rie ks . Pasanli Paroda
Centro Rastinė buvo kitoje, Valstijų Direktorės mažai chi<,agoje. Ar nebūt ‘
valstybėje. Man pirmininkau- rūpinasi apie kuopas savo glo ki#<| jr ;konomiskjau kartu at.
jant 1929-32 m., man, kaipo boję. . ... , nr oZ, . L, stovauti ir savo kuopa M. S.
Moterų Sųjungos Centro Pirm.’ į Kuopų bėdos turėtų būti di- geįme
buvo įteiktas toks laiškas: rektorių pilnai žinomos. | Aisku, ka(] js neknrių Rę.

Jeigu kuopos pildo priede-

Altoriaus Puošimo — Stum- 
brienė.

Šv. Onos — Laucaitienė. 
Šv. Vardo — Kiaurakis. 
Aušros Vartų parap. choro 

— I. Sakalas.
Nekalto Prasid. P. Š. soda- 

licijos — Galiauskaitė.

puošė a. a. Marijona Vyšniau
skienė, už kurios sielų atlai
kyta trejos šv. Mišios (laikė 
kunigai: A. Linkus, V. Čer- 
nauskas ir Martinkus).

A. a. Marcijona buvo gera 
katalikė ir parap. rėmėja. Pa
liko nuliūdime gražią šeimy
nėlę: 5 sūnus ir 2 dukteris. 
Graborius I. Eudeikis gražiai 
patarnavo.

X Jau buvo rašyta “Drau- 
X Pirmadienį, kovo 27 d. ge>” ]<a(| plėšikų užpultas ir 

sueina lygiai šeši metai, kaip 'nužudytas geras žmogus ir pa- 
a. a. Antanina T eravicienė, vyzdingas parapijos narys, a.

a. Teodoras Žutautas. Gailisi 
jo šeimynėlė, kaimynai ir vi
sa parapija.

Kovo 21 d. įvyko a. a. Teo
doro laidotuvės. Žmonių susi-

kti kiekvienas kad ir senai 
nedirba! Kortas išdalins ir su
registruos valdyba.

Sekantis Mokyklai Remti 
Komiteto sus-mas įvyks bala
ndžio (April) 12 d., 7:30 vai. 
vakare. Sus-mų baigė klebo
nas malda. I

Ig. Sakalas, — pirm. 
Kiaurakis, — rašt.

žmona Juozapo Feravičio per
siskyrė su šiuo pasauliu, šešių 
metų jos mirties sukaktuvėms 
paminėti duktė Marijona Sta- 
nkienė užprašė Aušros Vartų
bažnyčioje už motinėlės sielų jrinko tiek daug, kad bažnv- 
iškilmingas calunavas šv. Mi- čioį vietos nebebuvo. Buvo iš-

“Department of Tradė and 
Commerce, Springfield, III.

„ . kils išsiaiškinimai,
nnes laiku ir Centras aprūpi- •,. F . kad sųjungietės per daug uz-

‘Replying to your letter of,na kuopų reikalus laiku. Di- siinteresnoja par0. vičius.
I *■ 4- a-a 4- 11 1 z" 1 Z-a . 1 ■ z, 1-4- . - - — —' -a.aa zv zJ za -u —_ _ ™ _ — _ _ _ 1 _ _ 7 __ I3rd instant we woul<l advise rektorių priedermė pareikalau- da ir negal5s M g Seimo ™. 

that the society bemg a Illi-jti, kad jos globoj kiekviena reiglJ tinkamai atlikti. Bran. 
neis Corporation wonld not kuopa būtų aprūpinta, pašalpa giosios, s^„„gieW,s s„.

AIA
ANTANAS ŠIMKUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ko
vo 24, 1933. 2:30 vai. po pietų 
sulaukęs apie 52 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr. 
(IrenkiSkės parap., I.evikainių 
kaime. Amerikoje .tegyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudfme 
moterj Eleną (po tėvais Kli- 
maitę) 2 dukteris Stanislavą ir 
Jadvygą, 3 brolius — Augustą, 
Juozapą ir Joną, 3 brolienes, 2 
Svoge.rius Pranctekų Reinart ir 
Juozapą Butkų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
7154 S. Eairfield Avė. (.aidotu- 
vės Įvyks AntradienJ, kovo 28, 
8 vai. iŠ ryto iš namų j šven
čiausios Panelės Gimimo par. 
bažnyčią, kurioje įvyks geduli’n 
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Šimkaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoši'rdžiai kviečiant da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę Moteris, dukterys, 
broliai, brolienės, šuogerlal Ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139.

Aušros Vartų vyri} ir ma kurios bus ryto 7:45 vai. j kilmingos pamaldos — trejos 
Visus pažįstamus, ypač Alto- Sv. Mišios, kurias laikė kun.: 

Jnse- r!aus Puošimo draugijų, kn-^. Linkus, kun. J. Paškans- 
rios nabašninkė buvo uoli na-j;aa įr kun. Martinkus. Gražiai 
rė užprašo dalyvauti šiose pa-1 giedojo varg. Daukša ir S. 
maldose. iRaila. Jaudinantį pamokslą pa

X West Side’je vietoje 22 sakė kleb. kun. Linkus. Para- 
Št. dabar jau turime naujų [pija ilgai a. a. Teodoro nepa- 
Cermak'o kelių, panašiai, kaip'mirš, nes buvo įžymus bažny- 
12 St. jau senai pavadintas čios fundatorius.

terų — Kulbis. 
Labdarių 1 kuopos

Be to, dalyvavo šie parap. 
komiteto nariai: Kalnis, Vyš
niauskas, Stumbrys, Markevi-

be permitted to movė its home laiku išmokėta, paliudijimai ir pranta kad marSkiniai jfins, Ribickas ir kiti.
hffiee outside of Illinois, and įvairių kitų reikmenų būtų artian prie kta0) „ dar labiau
the majority of its officers 
mušt he residents of Illinois. 
The home office containing 
its books, and records mušt 
be maintained within the 
Blate of Illinois.“

Dabar neaišku, kokia be
tvarkė yra Moterų Sąjungoje?

lš kokios priežasties galėtų 
ji pakrikti?

Kokiu būdu yra žaidžiama 
Bu Illinois valstijos įstatais?

Beveik visos Centro Valdy- 
ios narės yra iš Illinois vai. 
šskyrus pirm. ir vienų iždo 
jlobėjų iš tos pusės nematau

Atstovai neatsilankė šių dr- 
jų: Marijonų Kolegijos Rėmė-kuopai pasiųsta laiku. Tvarka kuirios rllpinasi p,WIllKT8,

kuopose, valstijose, paskui Ce- ,os jabjall rapinasį įr savais jų, Apaštalystės Maldos, Sv. 
ntras Imtinai turi laiku savo T-pį|<a|aįs, todėl pasaulinė pa- Kazimiero Ak. Rėm. skyrio, 
pri ermes atlikti. 'rodą padalys mūsų seimų daug

Kasau gerai pažindama Mo- įdomesniu
terų Sųjungos veikimų per 17 I Kad nej2eidus Shen#ndoah>.
metų užimdama Įvairias žy- ieJi, galima sekanįis. seimas
imas vietas kaipo C. pirm., di- l174as skirti shenandoah .ie_
rektorė, Apskr. pinu, rašt. ir tėms. Jei Chicagai tu.
kuopose aukščiausias vietas; rės!me duoti sekanti ar dar
teko visokių atsitikimų - ge- kitį Tai kodėl ne g|. ,
ro ir blogo. Bet bendra vieny- T* i A - • . • ,. . ... J ls kurio mes turėsime triguba
be visoje organizacijoje vienu
kartu nebuvo. Artinantis Mo-' 
terų Sąjungos 20 metų gyva
vimo sukaktuvės, kodėl nega- ^nr

naudą. Numažinta transportą- 
cija. Pasaulinė paroda. Ir sa
vo Seimą taip pat kaip ir ki-

jokio prasižengimo III. valsti- įima padaryt pilna tvarka ir žinoty[ transporta.
panaikint pavydėjimų taip-gi cjja spknnčig. vasarų i Chieagųįstatams.

Rytuose kuopos gyvuoja 
įjražiau negu Chicagoj, kur 
kuopose nėra vienybės.

Tarpe veikėjų ar kuopų va
ldybose pasidaro klaidų, bet, 
iž klaidą ar reikia visiškai iš 
^jungos išmest arba priekai-

panaikint partijas kuopose.
T. B. Mažeikienė

. 'bus numažinta ant pusės, o gal

VIEŠAS REIKALAVIMAS

Moterų Sąjungos 36 kuopa 
pastebėjo “M. Dirvoje“ No. 

us ir nemalonumus daryt iki 2-ram, kad sekantis M. S. 16- 
;o, kad narė net išeina iš Są- tas Seimas yra šaukiamas Sbe 
jungos. Mano minty ne. Kas 'nandoah, Pa., tapo nepatenki-

ir žemiau.
M. S. 36-tos kp. valdyba: 

Pirm. K. Mogilienė. 
Rašt. Paul. štaupas, 
Ižd. Alena Luiza.

Moterų Sąjungos 55 kp., Šv. 
Kazimiero Aušros Vartų mo
terų ir mergaičių, Vyčių 24 kp. 
ir kitų.

Klebonas ir komitetas krei
pia dėmesį tų draugijų, kad 
jų išrinkti atstovai dalyvautų 
komiteto susirinkime, nes čia 
dirbama parapijos darbas. 
Taip pat draugijos, kurios dar 
nėra išrinkusios atstovų, pra
šomos išrinkti ir įsakyti kad 
lankytų susirinkimus bei par-' 
neštų raportus. Dr-jos, dabo
kit, kad jūsų atstovai atliktų 
savo pareigas.

Šiame susirinkime padaryta 
šie nutarimai. I

1. Išreikšta padėka klebonui 
ir parap. komitetui už gražų 
nutarimą — kas pirmą sekma
dienį kiekvieno mėnesio baž-Į 
nyčioje per visas trejas mišias 
daryti ekstra kolektą vietinių

E C I A L S

Vyrai — Atyda!
štai vra specialia pranešimas, kuris 
bus jdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramžį" lr jaučia reika- 
ll’.igupią tam tikro gaivinančio TO
NIKO. Kad suteikti galimumą tūksta
nčiams. kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užsisakyti

Redakcijos prierašas. Mes
leidome Moterų Sąjungas na-

v. v . Tes pasiginčyti šiais metais Seserų-mokytojų reikalams,
edirba, nei klaidų nepadaro, nta siuom žygiu, dėl to mato būsimo są:jungos seimo klaugi. j 2. Peržiūrėti seserų mokyto-

mu, nes manėme, kad tai yra 'JU ir klebono patiektų sąrasą, 
svarbus dalykas. Pasiginčyta, kurie tėvai nemoka mokesčių 
išklausyta abiejų pusių argu- luz mokinimų vaikų, uz knygas 
mentai, klausimas perėjo į ,ir
kuopas ir apskričius, dėl to! 3. Patikrinti Šv. Vincento

let kaipo katalikių motoru reikalo tarti savo žodį į M. S. 
Teikėjos turėtų susilaikyt nuo | Centro valdybų ir visas kuo- 
piktumo, pagiežos ir prastų pas, dėmesio link.
raibų, kas duoda pasipiktini- j M. S-gos 36 kuopa laikyta- 

mo ir kitos neturi energijos me susirinkime kovo 3 d., 1933 
veikti. !m., vienbalsiai nutarė išnešti„ . v. , , s skaitome, kad daugiau vietosi Paulo dr-joj ir parapijos

Nesu priešinga, kad Ch!ca., reikalavimą viešai, kad būt, dienraStyje neWra reika](> tam k„yg08e, ar Hvai, luirie nemo 
;o.ie Įvykti) seimas, bet patą- M. S. 16-tas Seimas Saukiamas | tikslu- nįmU ka už TaiknR istiknĮJ-„ negali

Chicagos ir jos apylinkės Chicagoje, III., o ne Shenan- 
’eikėjoms susitaikyt ir viena :doah, Pa. Nežiūrint, kad yra
litai ne tik su dešine ranka 

sisveikint, išreikšt taikų, 
bet iš visos širdies pildyt savo 

įžadus ne paviršutiniai. Tuo- 
iet bus malonu ir iš visur at-

15-to seimo nutarimas, kad 
laikyti sekantį seimų Pa. val
stijoje, bet susidarius tokiai 
ar tokiam supuolimui, kaip 
kad Chicagoje šią vasarą į.

;ovėms važiuot į Cbicagą į vyksta Pasaulinė Paroda. Bū
simą. j tų prasikaltimas nesinaudoti
15 seimas parodė, kad ug- proga ir dar tokia proga, ko-

čus baigiame. ir neturi iš ko.

4. Suruošti pramogų, kurios 
gautu pelnu būtų apmokami 
vaikų, lankančių parapijos mo

GRAFAS ZUBOVAS 
TURĖS STIKLO FABRIKĄ 

Grafas Zubovas susirūpino 
įsigyti nebaigtų statyti stiklo mokesčiai tų tėvų, ku-
fabrikų ties Radviliškiu, įkur-iriuos še,Pia Sv.'Vincento dr- 
tą prieš 10 metų. Fabrikas gr--Įa »*ba» kurie «anna Pa5alP°s 
eit bus baigtas ir pradės veik- 15 miesto« 
ti.

NAUJA CENTO PRAMONE TUO JAUS PARSIDUODA!!!

Nuo vieno Iki penkių centų "Big FloRb” Bpeclab Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po $1 00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią 
gali parduoti už $1.00 Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65e. Užsisakykite 
išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite į ofisą.

PARISIAN RING COMPANY 
į M North Dearborn Street, “Dept. i.n CHICAGO, ILL.

.5. Atlankyti visus tėvus, ku 
rie nemokamai leidžia vaikus 
į parapijos mokyklų ir jiems 
gyvu žodžiu atpasakoti sun
kių mokyklos ir mokytojų bū
klę. Į komisijų išrinkta komi
teto pirm. Sakalas, Cibulskis,

Ringlet End Permanent ........... $1.75
Shampoo and Finger Wave

All Week ................................. 50c
Finger Wave ................................. 35c
Othcr Pcrmancnts $2.50, $3.50, $5.00,

MARY’S BEAUTY SHDP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738

DARBAS GARANTUOTAS

Nusa-Tone
tiesiog nuo distributorių. šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — bukite sa
vimi gaukite butelį šiandien — ga
rantuotas.

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC .HORTGAfiE BAHKERS

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7«0 

Valandos # ryte Iki 6 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos tr Pėtnyčloe 
vakarais • lkt 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. RockweU St.

Utarninko, Ketvergo tr Subatos 
Vakarais 7 lkt 9 

Telefonu Republic 9600

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunininkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų lr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai. 
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1848 West Division 8t 

Tol. Armitage 2961—2961 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.

CASH UŽ JŪSŲ SENU AUKSU. 
Mes mokame augščiuslą kainą už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikletus.

HOME RF.FINERS,
Kesner Bldg.

B No. Wabasli Avenne
Kambarys 600

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iš geriausių rūšių autotnobl- 
tius — BTUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4492 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7199

5332 So. Long Avė.a*. MOZ

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Geriausia kaina — Casli už 
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

Parsiduoda lietuviška užei-
Lietuvoe laisvės Bonus, pirmus Mor-' ga. 8 kambariai, renria $15. 
gicius, Namus, Farmas Ir Biznius vi- . . ajak Į
sose valstijose. Taipgi darom Jval- 'Patogi Vieta. MrS. Emma, 6425 ' 
rlus legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Paslnau- S. W8Stern AVC.
doklte musų apie 20 metų plačiu .
patyrimu biznyje lr teisingu patar-1__________________
navlmu, tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chicago, III. 

GROVEHILL. 10S8

GARSINKINTES
“DRAUGE0

Kiekvienas Tardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Grane Coal 
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis tr už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Pocahontas lnmps ....$9.00 
Summer Creek lump ..$8.00
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