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SPAUDOS SUSIMUS SOUTH 
CHICAGOJ PAVYKO

Lietuviai katalikai daug susido
mėjo mūsų dienraščio 

jubiliejiniu vajum
Praėjusį sekmadienį šiuos | likiškai šeimai skaityti lient

LAIKRASTHINKAI SERGA IPRALIT 
PASP0PE2IŲ TAS M. KOKSAS

T?

žodžius rašantis lankėsi So.
Chicagoj. Jis girdėjo gražųjį 
naujojo šv. Juozapo par. kle
bono kun. Pr. Vaitukaičio pa
mokslu, girdėjo nuoširdžius ir 
įtikinančius paraginimus skai 
tyti ir remti katalikiškąją 
spaudą. Paraginus žmones po 
sumos susirinkti, kad plačiau 
aptarti spaudos reikalus, salė 
prisirinko pilna.. Pats klebo
nas nuoširdžiai paragino savo 
parapijiečius užsiprennmeruo- 
ti “Draugą,” nes tai dienra
štis, be kurio nė vienas susi-•_ į/L * |
pratęs katalikas negali apsiei
ti. Ilgesnę kalbą pasakė L. 
šimutis, “Draugo” redakto
rius. Gyvais pavyzdžiais jis
įrodė reikalą kiekvienai kata-1 žinoma.

po vieną katalikišką laikrašti 
ir organizuotai remti vienin
telį mūsų religinės ir tautinės 
minties laikrašti “Draugą.” 
Taip pat jis išreiškė vilti, kad 
nuo dabar tarp šv. Juozapo 
par. žmonių ir mūsų dienraš
čio prasidės nuoširdus liendra 
darbiavimas. Susirinkusių 
nuotaika pakilo, kada jiems 
buvo pranešta, kad būsimo še
štadienio “Draugo” numeris, 
yra pa verkimas So. Chicago 
lietuvių kolonijai. Gerb. kun. 
Vaitukaičio ir kontest. muz. 
K. Gaubio pasidarbavimu jis 
bus įvairius ir įdomus, nes lig
šiol So. Chicago mažai tebuvo

PIRMĄJĮ KARTĄ ĮVYKO 
TOS RŪŠIES AUDIENCIJA

VATIKANAS, bal. 9. — 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI vakar suteikė kolektv- 
vę audienciją Ryme esantiems 
80 užsienių laikraštininkams.

Šis įvykis yra pirmasis Va
tikano istorijoje, nes niekados

SKUBUS pYDYMAS IŠ

GELBĖJO NUO PAVOJIN

GŲ KOMPLIKACIJŲ

Smarkiai užsišaldė ir juu 
ketvirta diena yra gydytojų 
priežiūroje #V. J i.rgio klebo
nas, J. M. idonsignoras Myko
lus Krušas. Temperatūra bu
vo žymiai pakilusi, ir juu bh-

audiencija nesuteikta antkart vo paliesta plaučių plėvė, ta-
visai katalikų ir nekatalikų 
grupei.

Audiencija įvyko konsistori- 
nėje salėje su visu atitinkamu 
ceremonialu. Kiekvienas lai
kraštininkas skyrium — pre- 
zentuotas Popiežiui. Nekatali- 
kai laikraštininkai buvo dis- 
pensuoti nuo bučiavimo Popie 
žiaus rankos.

Laikraštininkus sugrupavus 
priešais sostą, Šventasis Tė
vas į juos kalbėjo prancūzi
škai.

čiau skubus gydymas sustab
dė ligos eigą ir jau ligonis jau 
čias geriau.

Šv. Jurgio bažnyčios klebo
no asistentai, kun. Šaulinskas 
ir kun. Petrauskas, ligonį pa
vaduoja parapijos darbuose.

Sekmadienyje, bal. 15 d., 
11:00 valandą, Šv. Jurgio baž
nyčioje prasidės misijos ir tę
sis per dvi savaiti. Smulkią 
misijų tvarką paskelbs misijo- 
nieriai sekantį sekmadienį per 
Sumą: Misijas skelbs Tėvai

U2BA2NYCI0S
LAISVE

ŠIOS LAISVES SIEKIA 

MEKSIKOS DEMO

KRATŲ PARTIJA

MEKICO CITY ((per pa
štą). — Meksikiečių krašto 
(nacionalė) demokratų parti
ja turėjo čia suvažiavimą, ku
riame nominuotas kandidatas 
į krašto prezidentus. Šiemet 
Įvyks ^Meksikoj naujo -prezi-! 
dento rinkimai.

i !
Suvažiavimas pagamino par j 

tijos programą (platformą). į 

Stovi už Bažnyčios ir religi-1 
jos laisvę, tokią, kokia gyvuo
ja J„ Žiemių Amerikos Valst.v 
bėse. Be kitko partija stovi'

LIETUVA ATSAKO | VOKIETIJOS 
NOTĄ DEL KLAIPĖDOS |

Apgaili, kad Vokietija be pagrin
do puola Lietuvą

VERŽIAS DARBAN 
JAUNI VYRAI

reikal; ujama kelių 
ŠIMTŲ, SUSIRENKA 

TŪKSTANČIAI

Miškų darbininkų ofise, 310 
W. Madison, vakar naujiems 
bedarbiams išdalintos aplika
cijos. Reikalinga kelių šimtų tvarko dalykus, priklau- 
jaunų darbininkų. Aplikacijų sanciūs Lietuvos įstatimda-

KALNIAS. — Kovo 21 d. 
Lietuvos Užsienių Reikalų M i 
nisteris atsakė Vokietijos Mi- 
nisteriui Lietuvoje į jo notą 
dėl tariamo tautai ir valstybei 
saugoti įstatymo nesuderina
mumo su Klaipėdos krašto sta 
tiltu.

Lietuvos notoje pasakyta, 
kad. Lietuvos Vyriausybė, no 
pripažindama šito priekaišto 
ir konstatuodama, kad įstaty-

už radikaliu} agrarų įstatymo pauti SUpĮwj0 ke|j tūkstančiai vystės, ramia, kad kalbamoji 
Vokietijos nota nėra paremt 

bendraisiais tarptautinės
keitimą

Suvažiavime
m.

AMERIKIETIS KUNIGAS 
MASKVOJE TURI LAISVĘ

* ■ — ■■ ■ Ą
BERLYNĄ^ (per paštą). 

— Nuvykus Maskvon ameri
kiečiui katalikų kunigui Izo- 
poldui Braun, nepaprastai 
daug šusidomėta religine situ
acija. Kun. Braun yra augu
stijonas, buvęs anglų ir vokie
čių kalbų profesorius Assump 
tion kolegijoj, \Yoreester, Ma- 
ss. Kum Braun yra vyskupo 
Neven, prancūzo augustijono 
vadovąd>ėje. Vyskupas Neven 
yra apaštališku administrato
rium Maskvoje.

Žiniomis iš Maskvos, kun. 
Braun laikinai apsigyvenęs 
mažam viešbuty iki gaus nuo
latinį butą. Jis kasdien laiko 
šv. Mišias prancūzų katalikų 
•bažnyčioje. Be šios bažnyčios

ta organizacija šiemet gyven
tojų tarpan pasiuntė apie 
10,003 specialių agentų su pro 
paganda, ka t žmones atkalbi
nus nuo-Velykų minėjimo. Be

dieviai skelbia, kad ši šventė 
esanti “baržųjų religinis prie
taras.”

Propaganda prieš religiją 
teeinu nepaveikia žmonių. Y pa 
tingas reiškinys. Kuo daugiau 
prieš religiją kovojama, tuo 
labiau rusai darosi religinge
sni ir per šventes gausingiau 
lanko neuždarvtas cerkves.

STREIKUS DETROITE
DETROIT, Mieli., bal. 9. — 

Automobilių pramonės specia
lus darbo boardas turi daug 
darbo.

Hudson Motor Car kompa- 
vra .tar ir dvi lenki, kunigų ' ni> uždarė fabriku, ir apie 
aptarnaujamos l«xžnyfros. Joai18-030 ,lal"',uri ,l»r-
trys kartu aprūpina Maskvoj 
gyvenančių katalikų dvasinius 
reikalus. Daug kataliką pri
klauso diplomatinėms atstovy
bėms.

Kun., Braun be jokių varžy

bo. Si kompanija nutraukė dar

laPyvavo apie 
f>00 delegatų. Pirmininkavo 
Aurelio Manriųue. Pirminin
kas išaiškino visus svarbiau-

,jaunuolių, nuo 18 iki 25 
amž.

Pakviesta daugiau policijos 
susirinkusiųjų patvarkymui. 
Tik .KM) aplikacijų išdalinta,

nei
teisės dėsniais, nei Paryžiaus 
konvencija dė, Klaipėdos kra
što.

Me, pageidavome «u jumis'Marijonai: tėvas Juozas Vait- 
matytis individualiai ir pirmo į J44*'’’4*'“*’ S*. Hy-

je vietoje reikšti jums Mūsų
dėkingumo, kad jūs siuntinė
jate tik teisingas žinias viso 
pasaulio žmonijai, kalbėjo Po
piežius. Mes džiaugiamės tu* 
rėti su jumis personai} kon
taktą. Visų sakoma, kad šie 
Vatikano rūmai yra tėvo na
mai. Tas tikra tiesa, nes čia 
visi vaikai kviečiami ir priima 
mi. Tad jus nuoširdžiai pri
imame ir sveikiname pavie
niui ir visus kartu.

Pabaigoje Šventasis Tėvas 
palaimino laikraštininkus.

NACIAI NEKLIUDĖ KATA
LIKŲ JAUNIMO VAIK

ŠTYNĖMS

bus, negalėdama gauti auto- N. Barės.
mobilių italių iš Motor Pro
ducts kompanijos, kur dau
giau kaip 1,000 darbininkų 
streikuoja. Dėl jų streiko tuo-

•i yy •_ a< i . *. I se fabrikuose daugiau kaipmų vaikščioja Maskvos gatve-1 . 1
mis su kunigiška (rymiška) 
apykakle, ko nematyta čia per 
daugelį metų.

Katalikų liažnyčių lankymas 
Maskvoje yra patenkinantis, 
nepaisant sovietų vyriausybės 
priešreliginio veikimo. Sekma
dieniais dažnai visos trys ba
žnyčios yra kupinos, susi ren
kančiųjų dauguma yra rusai. 
Vienatinės bažnyčių pajamos 
yra žmonių laisvos aukos.

Artinantis Velykoms, bedie
vių organizacija sukėlė naują 
padūkusią kampanija prieš re
ligiją. Velykos Rusijoje yra 
viena iš svarbiausiųjų šventė, 
tad krikščionybės priešai per

sius klausimus, kurie turi būt daugiau kaip reikia, ir ofisas i Lietuvos Užsienių Reikalų

i kolas UrbortavičiHS, M. I. C. 
i.

TE DEMON 
AUŠĖS

SIEMENSTADT- — BER
LYNAS, bal. !). - C»a stato
mai bažnyčiai pašventintas 
kampinis akmuo. Ceremoni
jas atliko Berlyno vyskupas

MRXICO CTTY, bal. 9. —. ” ...
čia įvyko moterų demonstra
cijos, kurios pasibaigė riaušė
mis, kada policijos puolamų 
moterų pagallmn išsijudino 
medikalinės mokvldos studen
tai.

Keletas tūkstančių katalikių 
moterų sukėlė demonstracijas 
prieš švietimo sekretorių, ku
ris turi pasiryžimo į mokyk
las Įvesti lyčių pamokas.

Policija puolė moteris. Daug 
moterų ėmė bėgti į medikali
nės mokyklos namus. Studen
tai puolėsi ginti moteris nusi- 
sukdami prieš policiją.

aptariami prezidencialės kam- uždarytas, 
panijos metu. Tarp kitko jis
pareiškė:»

Yra absurdas neklaidingais 
vadinti tuos žmones, kurie ne 
pripažįsta Popiežiaus neklai- 
dingunjo. O daug kas neklai-~j' 
linguoju vadina vyriausiąjį 

. revoliucijos šefą, gen. Plnlnr- 
to Elias Gailės.

Mes reikalaujame savo re
liginiams Įsitikimams pagar
bos ir teisės, kad kiekvienas 
meksikietis laisvai galėtų išpa 
žinti tai, prie ko traukia jį 
širdis. Didelė dauguma šio 
krašto gyventojų yra katali
kai. Didžiausia krašto autori- į 

1 tetų klaida, kad jie kišasi

ARMĖNAI KOMUNISTAI 
PUOLĖ SAVO PRIEŠUS 

CHICAGOJ

M i nisteris, tarp kitko, prime
na, kad Boettcherio byloje Vo 
kieti jos vyriausybės (tada bu
vusio Tautų Sąjungos narii) 
nusistatymas pasirodė prie
šingas vėliau padarytam Nuo
latinio Tarptautinio Teisingu-’5 
mo Teismo sprendimui. 

Lietuvos notoje taip pat su,Šį sekmadienį popiet Chica- 
goj įvyko armėnų riaušės, ka- i 
da armėnai komunistai užpuo
lė ramiai mitinguojančius ko
munistų priešus armėnus _. . .
We,t Bnd W„man’» klinbo Llc,'7» ,n Jo8 t"r"4”;’“ii»l

tegralumą piopagandos Vokia 
tijoje, kuri negalėjo nepalikt 
be įtakos kai kurių Klaipėda**

niinėti gausingi Lietuvos de- 
maršai Berlyne dėl visos eilės 
atsitikimų nukreiptos prieS

auditorijoj, 37 So. Ashland 
ave. Ši pastaroji armėnų gru
pė yra perpus religinė ir poli
tinė. Ji tarėsi, kokiu būdu iš-

• * vaduoti savo kraštą iš bolše- 
žmonių dvasines problema,'.vikl' P™’?““4'™' »' ltaskelbti

Ne tik vra klaida, bet ir ^nepriklausom, respubliką. O* 1 . J • v •
lis nusikaltimas.

Kandidatu į prezidentus su 
važiavimas nominavo gen. An

4,000 darbininkų neturi dar- 
bri.

Vadinasi dėl vieno tūkstan
čio streikuojančių darbininkų 
netenka darbo apie 22 tūk- j 
stančiai. '

Specialus dfcrbo boardas pa 
siūlė taikos sutartį. Darbinin
kai atmetė. Boardas gamina 
kitas taikos sąlygas. O reikia, 
kad tos sąlygos tiktų ne vie
niems darbininkams, liet ir 
darbdaviams.

Pbiladelphijoj suimtas A. 
R. Hammel, Brink Ex press 
Co. sargas, kurs pereitą gruo
džio mėnesį su 39,000 dol. din-

tą laiką nuknitę dirbo. Minė- go.

Sąryšy su šiomis iškilmėmis, 
katalikų jaunimo organizacL 
jos turėjo vaikštynes. Šį kąr- 
tą naciai ramiai laikėsi.

Vyskupas kalbėdamas parei 
škė, kad katalikai visados pir
miausia turi pasitikėti Dievu.

NESUTARIA NUSIGINKLA 
VIMO KLAUSIMU

LONDONAS, bal. 9. — An
glija nieku būdu nesutaria sn 
Prancūzija nusiginklavimo 
klausimu ir šiuo reikalu čia 
gyvuoja slegiąs pesimizmas. 
.'Vyriausybės sferose kalbama, 
kad nėra vilties susitarti su 
Prancūzija, kuri per daug vi- 
Rko nori, Rtato tik sau palan
kias sąlygas, o kitiems nieko.

Randama, kad tuo klausimu 
diplomatiniai susirašinėjimai 
yra tuščias darbas.

Meksikos Katalikų Bažny-i tonį0 Villareal, buvusį provi- 
eios vyriausybė nepritaria ka zionalio prezidento Adolfo de 
talikų demonstracijoms. Ka- |a Huerte žemės ūkio ministe- 
talikams senai nurodyta, kad r;
sau reikalingų teisių siektų tei 
sėtn ir ramiu būdu. Tada Ba
žnyčios priešams nebus pro
gos dar danginu spausti kata
likus.

STEIGS LENKIŠKAS 

MOKYKLAS

PRANCŪZŲ FAŠISTŲ KO
VA SU KOMUNISTAISI • • / ’v H» -

PARYŽIUS, bal. 9. — čia 
ir Tbionville, palei JVokietijos 
pasienį, fašistai susikovė su 
komunistais. Kovoje pasinau
dota lazdomis, peiliais, plyto
mis ir akmenimis.

, Pasiųsta atsargos policija 
perskyrė ir numalšino kovoto
jas. Apie 200 komunistų are
štuota.

Įvairiose Prancūzijos dnĮy- 
se komunistai nerimsta. Jų 
vadai ir laikraščiai gundo dar 
bininkns revolincijon prieš 
buržuazinę tvarką. *

Iš Klaipėdos ganta žinia, 
kad direktorijai buvo įteiktas 
prašymas leisti steigti lenki
škų mokyklų. Direktorija, ku
ri trūklio steigti lietuviškoms 
mokykloms, vis dėlto nedavu
si neigiamo atsakymo.

tas, suprantama, yra priesin 
ga komunistų nusistatymui.

Keletas šimtų komunistų ar 
menų užpuolė mitinguojan
čius. Kilo muštynės, kurios 
greitai persimetė gatvėn. Nu
vyko kelios dešimtys poliemo
nų ir vos juos perskyrė. Daug 
sužeistųjų, iš jų apie 8 pavo
jingai. Keturi vyrai ir trys 
moterys areštuota.

Žiniomis iš Bostono, ir te-

sluogsnių nusistatymui. T' 
liau, atsakant į Vokietijos no*, 
tos pasakymą, kad įstati 
nuostatai tnrėtų atsiliepti 
būsimus lietuvių vokiečių sai 
tykius, notoje pareiŠkiar 
kad tautai ir valstybei saugo
ti įstatymas yra nukreipt 
prieš sunkius nusikalstamus 
darbus, kurie tiek pat negali- 
palikti nebaudžiami Lietuvoje 
kiek jie palieka nebaudl 
Vokietijoje, todėl Lietuvos Vj 
riansybė nemato, kūrino būdu 
kova su jais galėtų paliest 
teisėtus Vokietijos interesi 
tiek, kad tai galėtų atsiliepti

nai armėnai komunistai puolė'būsimus abiejų valstybių san~
savo priešus armėnus. Ir te
nai išlietas kraujas — daug su 
žeistųjų. Laimė, kaili nei vie
nur, nei kitur nepanaudota 
ginklai.

PRIEŠ VVAGNERIO 

BILIŲ
ŠIANDIEN “PRIMARY" 

BALSAVIMAI
VVASHINGTON, bal. 10. — 

Chicago Association of Comm 
erce atstovybė čia protestavo 
prieš senatoriaus ^Vagnerio 
bilių, kuriuo norima išnaikin
ti kompanijų unijas.

Trys plėšikai per langą įsi
veržę apiplėšė bazilijonų kle
boniją, 2238 Ricc gat.

šiandien Chicagoj vyksta 
“jtrimary balsavimai. Numa
toma, kad piliečių balsavimai 
gali būt neramūR, kadangi 
stropiai kovojama prieš suk
tybes. Daugeliui tas nepatin
ka.

Balsavimo vietos atidarytos 
nno 6.-00 reto iki 5.00 vakaro.

tykius, kurių plėtimu drangii 
gurno, teisinės lygybės ir tei
sės pagrindu Lietuvos Vyriat 
sybė yra visados rūpinusis.

Nota baigiama pasigailėy 
mo pareiškimu, kad nei Vo) 
tijos įteikta nota, nei jos dai 
ma ekonominėje Srityje pre 
ja už Lietuvos įVyriauay 
žingsnius Klaipėdos k rašt 
nėra padiktuotos4 tokio pat 
pėsčio dėl abiejų valsty) 
santykių.
---------------------------------

ORAS
CHPCAOC TR 

KF5R. — Šiandien 
ir šalčiau.

APTLfl
diliagyd
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DIENOS KLAUSIMAI
rinkimų diena

, Bkimain

Šiandien Illinois valstybėj nominuojami 
politinių (tartijų kandidatai į-įvairias svar
bias valdžios vietas. Taip pat partijos renka
si savo atstovus, vadus, kurie joms -vadovaus

sekančios du metus.
Rinkimų diena yra svarbus įvykis denio- 

s valstybės gyvenime, nes kokie žmo- 
išrenkami, tokia* ir valdžia. Jei tie ren- 
ieji žmonės vra pirmiausia dori ir teisin

gi, jei jie yra patriotai pilna to žodžio prūs
ine, patekę į valdžių jie rūpinsis žmonių ir 
krašto gerove. Bet jei jiems terūpi savoji kar
jera, asmeniški dalykai, pelnas ir tuščia gar
bė, tokie didelę nelaimę kraštui užtraukia.

Kokios rūšies asmenys šiandien pateks 
attfis galutiniams lapkričio mėnesio ri- 

ir kokio tipo žmonės atsistos par-
lokalinio politinio gyvenimo) priešaky

je^ tai pareis nuo pačių piliečių. Amerikos 
tintume gyvenime nuo seniai «yra įsigy-

5renust bloga ypatybė — balsuotojų dauguma 
seka tas politikierių grupes^*3utfos daugiau 

•prieš rinkimus barška, kurios daugiau pini
gų rinkimų kampanijai praleidžia. Tuo būdu 
duodama proga bile kam patekti į valdžių. 
Tik kada iškįla korupcijų eibės, kada pilie
čiai neljCĮiakdiu mokesčių naštos, tada jau 
supranta, kad balsavimų dienoj padaryta klai 
da. Bet, atėjus rinkimams, (lakurtojama tos 
pačios klaidos. Dėl to visi reikalai taip ir ei
na, kaip toji ‘‘daina be galo”.

Mes, lietuviai, tiesa, nedaug tegalėtume 
prisidėti prie to, kad pusukti šio krašto poli
tikų į vienų ar kitų pusę. Lietuvių balsuotojų 

r skaičius nėra gausingas. Daugelis mūsiškių 
ir galėdami kažkodėl nebalsuoja. Tačiau tai 

, nereiškia, kad mes turime eiti ten, kur srovė 
neša. Mes turime palaikyti tik tas "'grupes, 

. kurios susideda iš dorų, teisingų žmonių, kū

Parašė dr. jūr. ir med. G. B. Kreitneris 
Išvertė Jenas Labananskag

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys)
Puolimo laikai ir va!sty1w"s priežas

ty* tautos .-junonoje buvo amžinau atme- 
muuos. '

Su didžiausiu atyda buvo žiūrimn, 
f kad Bekepa/:kartotų daugiau tie liūdni j- 

vykiai. Tim tikslu buvo persunktas visas 
AaUėjiJnas ir mokymas.

Konf arijus vadove vo kiniečiams nuo 
pat jų bpiio iki grabo

Jis auklėjo juos narine; jis auklėjo ir 
mok* juos mokykloje; berašydamas savo 
etin'** sentencijas, jis mokė juos skaity
mo ir rašymo meno; jis (įeidavo jienis ga
rbingos. persunktos bendruomenės Idėjo
mis, praeities tradicijas; jis lydėjo juos4
per visas šventes; jis paskelbdavo juos 
pilnamečiais; jis ji os sutuokdavo; jis ve 
dė juos'per .visokius gyvenimo pavojus iki 

-amžiaus galo ir pagaliau lydėjo juos j 
amžinos ramybės vietų.

lvonfdcijci nežinojo jokio atskiro to;-

-

rie atsistoję valdžios priešakyje rūpinsis dar
bu žmonių ir krašto gerovės reikalais. »

Be to, ir mes patys turime siekti poli
tinio gyvenimo aukštumų. Kad prie to eiti, 
pirmoje vietoje reikia naudoti tų jėgų, kurių 
mums duoda krašto konstitucija, -būtent — 
balsuoti. Dėl to šiandien eikime balsuoti. Chi- 
cagitąiai ir apylinkių lietuviai, nuėję balsuo
ti, partijų sųrušuose rasime ir lietuvių kan
didatų. Taigi, mūsų pareiga prie jų vardų 
pridėti kryželį. Nepavydėkime jiems. Priešin
gai — padėkime, tesivaro pirmyn. Jau laikas 
tumus vieningai padirbėti, kad išrinkti savo 
tautiečius į vienų ar kitų vietų, nes aiškiai 
matome, kad kol to nepadarysime, negausime

Šv. Dionyzas, Kankinys

6VENTOJO P ASK UTIM* 

KOMUNIJA

Antrojo šimtmečio •pradžio
je, mūsų Išganytojas parėdė 
taip, kad nuostabiais įvykiais 
parodyti tikrųjį Savo esiinų 
&venčiau«iame Sakramente ir 
tuo pačiu išreikšti Savo mei
lę ištikimiems savo tarnams. 
Tai yra užrašyta Šv. Dionyzo
gy venimo istorijoje. Jis buvo 

tinkamo pripažinimo ir reikale vis neturė- Paryžiaus pirmasis vyskupas, 
sime kur ir per kų atsikreipti, kad mums
padėtų.

Mūsų diemuštis nuolat ragina lietuvius 
organizuotis į geras ir stiprias politines orga
nizacijas. Taip pat jis noriai padeda tiems 
tautiečiams, kurie rimtu būdu dirba ir kopia 
politinių aukštumų. Jei kitos tautinės grupės 
galėjo šioj srity šio to atsiekti, kodėl mes 
turime pasilikti visų kitų užpakalyje. Taigi, 
jau laikas rimčiau imtis (miltinio darbo.

kunigo Kustiko ir diakono E i nepasitenkinimo ir nesusipra-
leuterijaus.

Tą pačių dienų šventieji ka
tas. Bet, nežiūrint tų 
baisių kankinimų ir nepake-, Pr*e“ teisėjų, kurs veltui ry-

visų

liainų kančių; Šv. Dionyzas ne
liovė skelbti Jėzaus Kristaus 
mokymų ir ginti Šv. Tikėjimo

tinių. Studentai ne žydai prieš 
kurį laikų pareikalavo, kad

ūkiniai buvo vėl sunkti stoti j mokslo tikslams būtų teikiu 
ii ii ir žvdų lavonui. Šis reika-

žosi palaužti šventąjį jų kur- 
žygiškumą Šv. Tikėjimo tvir
tybėje. Kai atėjo ties žudymo

tiesų. Per stebuklų jis ištvėrė į' ^vvu^ieji kankiniai
visus kankinimus ir baisias'^v- Dionyzas pake- 
kančias ir vėl buvo įkalintas 1 lė savo rankas ir akis į dan

gų, nuoširdžiai melsdamasis:

Šv. Dionyzas iš Atėnų utė- ^riiKQ ir tvirtybę, 
jo j .Uomų, kad atlankyti Š\

sv. Dionyzas jautė, kad av-. ..yieSpatio Dieve, Galinga.
tinusi jo gyvenimo pabatga ir si, Tl.ve> Gyvu<)jaB;.j0 Uievo _____ ___
paskutini kart, jis ruošėsi at- ir Tu> šventoji IKaaia> atsii|1|n gj
našauti sv. Mišių auk,g B Sliprintojaj kurį Mate tik 
kur visada gaudavo ypatingą. vienas DievaĮ); viena ir ,a |)a(i

l’ovilą, esantį kalėjime. Po to; 
šv. Klementas jį pasiuntė 11 
Galijų drauge su kun. Rusti- 
ku, diakonu Eleuterijum ir ki
tais, kad to krašto gyvento-

Šv. vyskupas ištarė galinguo 
sius konsekracijos žodžius. Šv 
kankinys netrukus turėjo pri
imti šv. Komunijų. Kalėjimas, 
kuriame Šv. Dionyzas atnaša-

jams skelbus evahgelijų. Savo į&v- ^*sių aukų, staiga nu-

Ciceros lietuviai jau išleido į kunigus 
ketvirtų jaunikaitį kun. V. Urbi}, kuris pra
ėjusį sekmadienį atlaikė pirmas šv. Mišias 
Šv. Antano parap. bažnyčioj. Pirmieji iš Ci
cerus kunigai: P. Gasiūnas, A. Valančius, V. 
Petrauskas. Jauniausiam Chicagos arkidie- 
cezijos lietuvių kunigui V. Urbai linkime ge
riausio pasisek’uno darbuotis Dievui ir Tė
vynei.

* • •
Lietuvos bibliografijos instituto davi

niais, šių metų sausio - vasario mėn, išleistą 
144 leidiniai, viso 395,911) egzempliorių tira
žo. Vidutinis vieno leidinio tiražas sudaro 
2749 egzempliorius. Pernai tuo pačiu laiku 
buvo išleista 113 leidinių, kurių tiražas buvo 
266,705 egzemplioriai. Taria vieno leidinių.ti
ražas siekė 2360 egzempliorių.

• . .
* Pasirodo, kad Pasaulinė Paroda Chica

goje ir šiemet turės pasisekimo. Jau parduo
ta pustrečio milijono tikietų iš anksto. Va
dinas, daugiau negu pernai šiuo laiku. Tik 
dar nežinia, ar šiemet kvies atskiras tauty
bes organizuoti savo dienas parodoj, ar nei

• • •
laisvamanių ir jų bedieviškos spaudos 

dėka, Lietuvoje persiskyrusių šeimų skaičius 
nuga. 1923 m. persiskyrimų buvo 8,673, kuo
met 1897 m. tebuvo tik apie 1500. Suįrusios, 
ištvirkusios šeimos, tai didžiausia tautai ne
laimė.

> • «
Spauda skelbia, kad Dėdė Šamas rengia

si statyti Maskvoje milijono dolerių vertes 
ambasadai rūmus. Visuomenė norėtų žinoti, 
kam tokie palociai komunistiniame krašte!

šių mokslo: jo valdymo sistema buvo su- 
konstrektuota pagal moralės ir papročių 

1 principus; jis ypač smerkė įstatymų prie- 
! vartų ir grąsymų bausmėmis. Konfue. sa 
ko: “Jei norime žmonės įstatymais val
dyti ir bausmėmis priversti juos parėdy
mų klausyti, tai tada jie stengsis juos' 
kaip nors apeiti, jie neturės jokio gėdos 
jausmo. Bet kada žmonės valdomi dorybe 
Ir jiems nurodomi pagrindiniai tikro pa
dorumo dėsniai, tai tada jie įgyja gėdos 
judamų ir vengia pikto”.

Vienintelė Kinijos teisės kodifikaci- 
ju, “Ta Tsing lai Li’’, “Dorovės mokslo 
ir ritualo nuostatui ”, yra didžiulis san
tykių, dorovės ir papročių normavimo ri
nkinys. Jo bausmių sistema yra trumpa, 
sudaryta pūgai esamų visuomenėj tvarkų 
ir jos svarbiuuaias teisines gėrybes. Bai
sios bausmės, kurios nusižengus prieš šei- 
iiitis tvarku, yra mažesnės, ir, nusižengus 
prieš valstybę, kaip didžiulę šcūuą, ^- di
desnės, pinooje eilėje neturėjo tikslo vei
kti išgąsdina neini, bet svarbiausias jų ^įk- 
s'us buvo išauklėti tautoje įsitikinimų, kn<t 
jos brangiausioji gerybė-, visuomenės tva
rka, via gera i apsaugota. " ' '

Adniinist racinės teisės santykiuose va 
hižioa organų veikimas buvo apribotas vi
skų apiniun’ių Konfucijaus savivaldybinių

lavimas atkreipė ir vyriausy
bės dėmesį, kuri dabar išleido 
atitinkamų įstatymų.

Pagal tų įstatymų, medici
nos fakultetui bus atiduodami 
lavonai mirusių kalėjimuose 

į nusikaltėlių, nubaustų kalėti 
ilgiau kaip G metus, bet kokių 
nusikaltėlių, kurių lavonų ne

šulinės, žmonių miru-

kelionėje jis sustojo Arlese, 
kad tikėjime sutvirtinti krikš
čionis, kuriuos Šv. Povilas ir 
Trofinius atvertė. Iš čia jis 
vyko į Paryžių, kad to miesto 
žmones atversti į tikrųjį tikė
jimų. Garbingos pasekmės ap
vainikavo uolių ir išganingų 
darbuotę. Ir netrukus Dievo 
įsakymai buvo sąžiningai pil
domi ir dorybės pradėjo kles
tėti naujų krikščionių gyveni
me.

švito dangiškųjų šviesa. Mūsų 
Išganytojas, apgaubtas dangi
škųjų dvasių galybėmis, apsi
reiškė regimas; ir, imdamas 
konsekruotų ostijų j savo ran
kas, tarė:

‘'Priimk. meilingasis Mano
Širdies sūnau, priimk šių bia- 
ngių Dovanų, kurių šventesnių 
būdu priimsi Dangiškojo Ma 
no Tėvo karalystėje. Baisias 
kančias tu iškentėjai, bet bai 
sesnes kančias turėsi dar kęs
ti su nepalaužiamu vyrišku 
mu. Tačiau, nepalyginamai di
desnė bus tavo užmokesnis Da-

substancija ir nepadulinamu 
Trejybė, priimk sielas tavo ta
rnų, kurie suvo gyvybes šian
dien aukoja Tavo meilei!”

k garsiu balsu, kun. Kušti- 
kus ir diakonas Eleuterijus at
sakė:

‘‘Amen!”
Po tos trumpos maldos, ant 

kaladės jie guldė savo galvas, 
kurios buvo nukirstos. Ta vie
ta buvo kalne netoli miesto. 
Dėl to tas kalnas gavo vardų 
ir vadinasi Montmarte — Ka
nkinių Kalnas, kur šiandien 
stovi bu galo graži ii- brangi 
Švenčiausios Jėzaus Širdies 
bažnyčia.

Kun. A. T. (Sąmata)

šių prieglaudose, savižudžių, 
rastų negyvų ant kelio, jeigu 
r.catsiranda kas juos palaido
ja ir t.t. Įstatyme nėra pasa
kyta, kad tie nuostatai liečia 
tik krikščionis, taigi jis bus 
taikomas lygiai visų tikybų 
išpažintojams, o tuo pučiu ir 
žydams.

PAGALBA BADAUJAN
TIEMS VILNIEČIAMS

Šv. Dionyzas tapęs pirmuo
ju Paryžiaus vyskupu, iš gra
žių pasekmių be' galo džiau- 
gėsi drauge su naujai tapu |n«^e d,d<w“! tav0 6vM“u'
siais krikščionimis. Tačiau, i"'0 KarbS e,a’ ze,"ėJe' Man° 
druidai, matydami, kad ją ■ 
dievaičių aukurai* iš palengyo 
eina į užuomaršą/ be galo įtū
žo ir ėmėsi pragaištingų žygių. 
Dėl to jie dėjo pastangų, kad 
iš prefekto Eešenijaus gauti į- 
takos ir paspirties. Tas jiems 
pavyko. Ir prefektas Fešeni-Į 
jus įkalino Šv. Dionyzų, kun. j

karalystėje bus palaiminti vi
si, kurie seks tavo gyvenimų. 
Tavo meilė dėl manęs įgyja 
tos vertybės, jei ko (įrašysi, 
bus tau Nuteikta. Ta Vo malda 
bus visada išklausyta dėl tų 
visų, kuriems melši mano už- 

i tarvnio ar pagaPbos”.
Po tų žodžių mūsų Išguny-

Kustikų ir diakonų Eleuterijų. ’ tojas palaimintomis savo ran- 
Tuo metu Šv. Dionyzas bu- [komis suteikė šv. Komunijų iš

vo pasiekęs gilios senatvės ir 
ėjo 110 metus. Šventieji išpa
žintojai ir kaliniai, nors smar
kiai ir žiauriai buvo persekio
ti teisino tribūnoje, vienok jie 
drąsiai gynė šv. tikėjimų. Šv. 
Dionyzo uolumas, drąsa ir iš
tvermė buvo nepalaužiama. Jis 
buvo plaktas, ištiestas ant gri- 
dirono, mestas plėšriems žvė
rims, įdėtas į pečių, kryžiuo-

tikimam išpažintojui ir kanki
niui. Tada Jis išnyko iš akių, 
palikdamas šv. Dionyzų suža
vėtų ir apimtų dangišku -džiau 
gsmu. Ir kai jis pabaigė šv. 
Mišias laikyti ir padarė padė- 
konę, ištikimi tikintieji, kurie 
buvo aplankę gerbtinų savo 
ganytojų, tapo paguosti jų nu-

LAVONUS MOKSLO TIKS
LAMS TURĖS DUOTI 

IR ŽYDAI
Vytauto Didžiojo Univeisi- 

teto medicinos fakultetas rei
kalingus mokslo tikslams ir 
studentų praktikos darbams 
lavonus ligi šiol gaudavo tik 
tuos, kuriuos palaidoti iš li
goninių ar kalėjimų niekas ne- 
pasiiindavo. Tie lavonai būda
vo tik krikščionių, bet ne žy 
dų. Žydai savo lavonų neduo
davo, remdamiesi tuo, kad 
draudžia jiems jų religija. Stu 
dentai žydai, kurių medicinos 
fakultete yra didelis skaičius, 
praktikos darbus atlikinėjo su 
krikščionių lavonais, labai da
žnai neparodydami mirusio 
liekanoms tinkamos pagarbos. 
Žydų studentų kai kada netin-

Lenkų spauda praneša, kad 
Vilniau^krašte šiuo laiku žiau 
raus bado yra paliesta apie 
90,000 žmonių. Valdžios ir sa
vivaldybių teikiama badaujan
tiems pagalba»toli gražu ne- 
nuramina žmonių panikos.

Visai neseniai Lietuvos Kau 
donasis Kryžius badaujantie
ms Vilniaus krašte gyvento
jams norėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje organizuoti pagalbų. 
Tačiau lenkų valdžia atsisakė 
tokių pagalbų priimti. Tik 
vėliau vienai Vilniaus lietuvių 
labdarybės organizacijai lenkų 
vąldžįa leido tokių, pagalbų iš 
nepriklausomos Lietuvos,,pri
imti.

Kovo 13 d. Kaune 
organizacijų atstovai 
dentų organizacijomis 
komitetų, kuris draugi
nepr. Lietuvoje pinigais ir 
maisto produktais rinks aukas 
ir jas siųs Vilniaus krašte ba
daujantiems žmonėms. Aukų 
rinkimas eis tuo pačiu būdu, 
kaip 1929 m. Šiaurės Lietuvos 
nuo nederliaus nukentėjusių 
kraštų gyventojams. Komite
tas kreipėsi į visus lietuvius, 
ragindamas ištiesti duosnių pa 
galbos rankų bado šmėklos iš
tiktiems vilniečiams. Tsb.

liūdime, nors netekdami bra-! kainas elgesys su lavonais iš- 
ngaus tėvo ir gerų jo tarnų:1 šaukdavo kitų studentų tarpe

vienetų, kaip šeimų sąjungų, kaimų, mie
stų, cechų, gildijų ir Lt. Administracijos

žinias. Kiekvienas galėjo dalyvauti egza 
minuose. .Jei vaikas pasirodydavo gabus,

organų pareiga buvo, susitarus sn vietų ; tai, jei jis buvo iš neturtingos šeimos, rei-
savivaldybėmis dėl išpuotbmų mokesčių, 
juos paskirstyti atskiroms savivaldybių 
sritinis, vykdyti jų išrinkimų, prašalinti 
pasitaikiusius priešingumus, tokiems įvy
kiams, kaip potvyniams, žemės drebėji
mus, nederlius ir iš jų kylantiems liūdo 
pavojams ir, epidemijoms suardžius ūkiš
ką ir socijalinę harmonijų, teikti valsty
binę pagalbų, jei nepakanku vietinių jėgų.

Tad valdininkų veikimo sritis nerei
kalavo jokio teisės žinojimo, bet reikėjo 
tik sugebėti valdyti ir tvarkyti tautų pa
gal moralės ir teisybės įstatymus. Taigi 
ir priėmimas į valstybės tarnybų buvu su
rištus su tų gabumų įrodymu.1

Per visus tris metus, vasaros laike, 
būdavo provineijaliniai egzaminai ir kitų 
jttivasarį valstybiniai egzaminai,' kurie a- 
tidarvdavo duris į • valdininkus. Būdavo' 
egzniiiinuojuma iš Konfucijaus ir kitų’Vli-l 
džiųjų filosdfų raštų. Egzaminų metu Bū
davo‘vieni nuo kitų atskirti; negalėjo Im-1 
ti jokio pikto panaudojimo ir netelsyliėrs. 
Priėjimas prie egzaminų kiekvienam buvo 
lais\ as; mokyklų buvo visame krašte; taip 
pat buvo ir mokslininkų, kurie perduoda
vo gilių tyrinėjimų ir iš kitur atėjusias

kiniuų pinigų sudėdavo pirminė šeiniu 
(pirminė šeimų sųjunga) arba kaimas, 
kad tas atidarydavo kelių; aukščiausių 
garbę. Juo daugiau iš kurios šeimos nr 
vietos išeidavo mokytų ir valdininkų, tai 
tuo būdavo didesnė garbė ir pasididžiavi
mas visų jos narių.

Egzaminai būdavo griežti, ir kas juos 
išlaikydavo, Įgydavo teisę būti valdininku.

Censorių institutas 
Konfucijaus valstybė, kad apsaugotų

tautą nuo karaliaus ir jo valdininkų uz- 
urpaeijos, įkūrė dar ir kitų institutų: cen
zorių institutų. Daiis 56 žymiausiųjų mok
slininkų buvo pastatyti kaip cenzoriai so
stinėje, o kita'tlalis provincijoje. Jų pa
reiga buvo sužinoti tautos nusistatymą, 
sekti valdininkų veikimų ir elgesį Loppi- 
nėšti karaliui.apie kiekvienų tautosMčf)^- 
tariinų rr. apTA padarytus valdininkų kdrih“ 
petencijos' (»ėrženginius, kud karalius ga
lėtų juos pašalinti. Cenzoriui išklausyda
vo kiekvienų. Cenzoriai taip pat! sekė ir 
Karaliaus gyvenimų j r elgesį; jei jis gy
vendavo nedorai, piufiždavo mokesčių fo
rmoje gautus pinigus arba nesirūpindavo 
tautos gerove, tai būdavo išreiškiamas jani

kėlėt os 
sudarė 
visoje 

su stu-

viešas papeikimas ir reikalaujama ]>usi- 
taisyti. Buvo prieita ir prie tokių pasi- 
kariojančių baisenybių, kad cenzoriai, ku
rių jieisĮiėjinių karalius neklausyduvo, vie
šai nusižudydavo, kud tu atlyginimo au
ka pabudintų karaliaus sąžinę ir ” at
vestų jį vėl prie tiesaus kelio”. Cenzoriai 
įgijo didžiausį tautos pasitikėjimą ir no- 
(>aprastų autoritetų.

Taip Kinijti plėtojosi iki XIX šimtui, 
pradžios.

Jos teritorija aukščiausio iškilimo me
tai buvo didesnė už Europą i-r turėjo dau
giau, “negu ketvirtį viso (lasaulio gyven
tojų.

Tauta valdėsi pati, šeinių junginiai ir 
savivnldybiniai vienetai neše socijulinės 
globos naštų, ir geriausieji tautos sūnūs 
tvarkė jos gyvenimų.

Valstybei administracijos išlaidos bu
vo mažos; mokesčiai teisingi ir pukefia- 
mi'(l nuoš. žemės derliaus).

95 nuoš. gyveno iš žemės ūkio gami
nių ir prRiuofi:»s fabrrkatų.

Ekonominių atžvilgiu Kinija laivo ne 
pi įklausoma kitų kraštui kraštus tiekė vi
sa 'kas buvo reikalinga tautos pragyveni
mui; išsiplutinusi biuru} prekyba rūpino
si gerybių mainaiu. 1

(Daugiau bus)
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2YDIROŽĖS
2vdi rožės puikios, jaunos —
Žiedai gelsvi, raudoni kvepia!
Aki veria spalvos .šaunios —
Susint, gėrėtis, puoštis 'liepia...

a • •

Žydi rožėti, kvepia rožės —
Raudonos, baltos, inargaspalvėsf 
Puošia gamtų, duoda grožės — 
Pasauli žavi plffėiagalvėsl

e >• «e

Žydi rožes puošnios, gražios —
ftinlv kutena švelnus jausmas...
Žydi jos... nors vėjai daužos —
Krūtinėj kilu meilė, džiaugsmas!

» • *

Žydi rožės — aukso gėlės —
Dangaus skaistumo pilnos, mielos... 
Rožės! Jūs nekaltos lėlės —
| jus panašios skaisčios sielos!

1931 m. kovo 28 d. L. šilelis

gunnų pasitikti. Kai,kanu tas žygis išrodė vi
sai neprotingas ir begalo pavojingas. Pasi- 
tikėdamns Dievu 1 remias susėjo su gunnais 
vietoje vadinamojo Mineio, netoli Mantuvos 
miesto, j šiaurę nuo Romos.

KOKIE BUS NAUJIEJI 
LIETUVOS PASAI

Keletą ’ motų vartojant da
bartinius pilkuosius pasuR pa
aiškėjo, kad jie nėra pakanka
mai tikslūs. Vidaus reikalų ml 
nisterija sumanė tad snstaty* 
ti ir išleisti naujus. Darbų pa-

Leonas Didysis
(Žiūrėk 82 nr:). »

Tas šv. Leono susitikimas su gunnų va
du Atyla bu% ir bus stebėtinas visiems isto
rijos žinovams, ir nesuprantamas netikin
tiems. Ikonas nenusižemino prieš užpuolikų 
vadų, nė negrasino jam, liet rimtai pasakė, 
kad neskriaustų žmonių, nepadarusių jam
nieko blogo. Kaip kitais atvejais, taip ir šiuo _
sykiu Leonas pasisakė kas esųs, būtent V. ^ir^ri apsėmė- Spaudos Fon- 
Jėzaus pastatytas vyskupas ir ganytojas bei'^a8”
užtarėjas visių krikščionių, tu rys tiesoj kal
bėti Dievo vardhi ir kalbus.

Atyla paklausė to beginklio senelio, sn 
kuriuo buvo tiktai keletas asmenų. “Dievo 
botagas’’ nebandė plakti to, kuris buvo su
stabdęs erezijos plitimų. Pats Atyla nė kiek 
nebuvo geresnis už eretikų, nes veikliau
siai buvo stabmeldys. Jo žiaurumas ir nuo- 
žmylip tokios, kad nėra kito, prilygusio jam.
Tariaus tas Atyla paklausė bejėgio ir betur
čio popiežiaus.

Leono raštas ir Clialkdono. Kantarylms 
įutarimu pasklido visoje rytų šalyje ir tikė- 
(imas išvengė pavojaus. Eutychijaus klaida 
įko vien-varmėnuose. Nckatalikai armėnai 
lar ir dabar tebesilaiko tos klaidos, o kata
likai armėnai su savo dvylika vyskupų ir pa- 
trijarkų taip tiki, kaip ftv. Ikonas yra para
šęs Flavijonui.

Nekatalikai pravoslavai, grekai, serlmi, 
liulgarai, rumunai ir rusai l^eonų Pirmąjį 
pripažįsta šventuoju ir priima visų jo laišką 
rašytų Flavijonui. Bepig būtų, jei jie ir šios 
dienos popiežius taip gerbtų, kaip jų protė
viai gerbdavo Šv. Petro įpėdinius pepktame 
šimtmetyje po Kristaus. Melskimės, kad rie
šai ir kiti rytinių apeigų krikščionys supra
stų, jog Kristaus Bažnyčia negaH šiandien 
būti kitokia, kaip ji buvo pirm penkiolikos ar 
šešiolikos metų. Kokių Kristus mums paliko 
Bažnyčių, tokia ji turi' būti amžinai iki pa
saulio pabaigai. Kristus-gi mums paliko 
Bažnyčių, kurioje vienas turi dangaus kara
lystės raktus ir yra ganytojas visų Kristaus 
avelių bei avinėlių.

4. Lemas ir Al byla.
ftv. TėvaS' Leonas Pirmasis, sustabdęs 

Eutyebijans erezijos plitimų, neturėjo laiko 
pasidžiaugti savo didžiuoju nuopelnu. Atsto
vams grįžtant iš Clialkidono, iš šiaurės atėjo 
žinių, kad kita nelaimė ne atslenka, bet atjo
ja. Nei tuomet žmonės nežinojo, iš kur atsi
radus gunnų tauta, nė daTlar mokslininkai 
nėra susekę jos kilmės. Žinia tiktai, kadi 452 
metais gunnai A tylos vedami, perėję, per Al
pių kalnus, ėmė deginti ir griauti šiaurinės 
Italijos miestus, grobiami jų turtus, žudyda
mi žmones.

Išsigandę užpultųjų žemių gyventojai 
verkė ir sakė, kati! baisi Dievo rykštė ištiko 
juos. Tų išgirdę gunnų vadtes ir pasididžiuo
damas sakėsi esųs “Dievo botagas.” J Romų 
atėjo paskalas, kad nė žolė ten neauga, knr 
gunnų arklio kanopa yra žemę palietus.

Popiežiui rūpėdavo žmonių dvasia ir ti
kybos grynumas. Tų, reikalų atlikęs, Leonas 
nemažai nuliūdo, patyręs, kokia nelaimė atei
na žemiškiems jo dvasinių vaikų dalykams. 
Popiežius neturėjo nė kariuomenės, nė pini
gų. Visi sakė ir kiekvięnas matė, kad tik tais 
daiktais galima sustabdyti plėšikus. Toli gy
venantis imperatorius Markijonas pagelbos 
neatsiuntė, nė žmonėmis, nė turtu.

ftv. Tėvas pareiškė drąsių -mintį: eisiąs 
[sustabdinti Atylų ir gulinus be nieko nieko. 
Jis tik kvietė su savim imperatoriaus atsto
vų konsulį Avienų ir Romos miesto prefektų, 
mes sakytume majorų, Trigerių. Jie trisia

LIETUVOS ŽEMĖS 
BANKAS

ba buvo rusų, lenkų, vokiečių, 
latvių. Kiekviena pradžios 
mokykla vidutiniai aptarimu'*** spaudos nauja

iaai t : „ * • I Kun. A. Petrausko. M. I. C.ja ĮOOL Lietuvos gyventojų.
Praeitais metais visose pra 

džios mokyklose dirbo 4405

NAUJI RAŠTAI.

Žemės Bankas dabar yra 
Lietuvoje įstaiga, apie kurių
visi, visur ir nuolat kalba. Vie [mokytojai, kurių 4023 buvo 
ni jų giria, kiti peikia, bet ji

Šiuo tarpu naujų pasų 
j ra pagaminta kelios dešim
tys tūkstančių.

Naujieji pasai už dabarti
nius yra truputį mažesni. Da
bartiniai yra 13,6 cm. ilgumo 
ir 6,5 cm, platumo, o naujieji 
— ]?T em. ilgumo ir 8,5 cm. 
platumo. Naujieji pasai turi 
ne 8, bet 24 puslapius, įdėtus 
į gražius žalios medžiagos 
(granatolio) viršelius. Ant vi
ršelių nėra jokių ženklų ir

Pats gunnų vadas paskui savo didikams 
sakėsi viršaus Tx?ono galvos matęs ore du
nepaprastai rimtu asmeniu, kurių dviejų vie- ... y ™ . ■
nas grasinęs Atyjai kanto, jei nepaklausytų Jok.o paraSo. Pop.ens paimtas 
popiežiaus. Tų patyrę krikščionys spėliojo,
kad tai buvę šventieji Romos globojai apa
štalai Petras ir Povylu. Laisvamaniai netiki 
į šventųjų apsireiškimus. Bet jei to apsirei
škimo nebūtų buvę, tai liktų nesuprantoma, 
kodėl Atyla su savo kariuomenę pasuko at
gal. Juk jis nebuvo minkštaširdis.

5. Gemerikas.
Nuo gunnų Leonas apgynė ir-Romų ir 

didelius Italijos plotus. Atyla nepoilgam mi
rė. Jo kareiviai užtvenkė Arno upę ir, pa
leidę jų bėgti į šalį, dugne iškasė duolię, joje 
palaidojo savo vadų ir, sugriovę tvenkinį, pa
leido upę bėgti senąja vaga.

Bet 455 m. užpuolė Romų kita nelaimė. 
Netoli to miesto atūžė baisi vandalų daugy- 
bė -Genzeriko vedama. Leonas Pirmasis vos 
suskubo išeiti iš Romos, kad vandaliai jau 
buvo čiapat. 'Popiežius nuėjo pas tų gruo- 
bonių vadų. Genzerikas pasirodė blogesnis 
už Atylų: neapsėmė grįžti atgal. Tačiaus 
Leono rimtybė ir to vandalų vado žiaurumų 
žymiai sumažino.. >

Genzęrikas pasižadėjo ir išpildė, kad jo 
kareiviai, įėję į miestų, žmonių nežudtvs, nė 
triobų negriaus, nedegins, o tiktai Turto pa
siims kiek galės. Nors tas apiplėšimas buvo 
stambi nelaimė Romai, bet netokia didelė,

Lietuvoje užima laibai svarbių 
vietų; tai vienas stipriausių 
Lietuvos ekonominio gyveni
mo stulpų, kuriuo daug ka? 
remiasi.

Žemės Bankus įsisteigė 1924 
metais. Pradžioje lianko kapi
talas buvo nedidelis ir, supra
ntama, jo operacijos buvo ma
žos. Bet laikui bėgant, banke 
kapitalui augo ir operacijos 
didėjo. Pirmuosius metus Že 
mės bankas veikė su 5,000,0(K 
litų kapitalo, o šiemet ^jau jis 
operuoja su 130,000,(MM) litų ka 
pitalu.

lietuviai, o kiti svetimtaučiai. | 
Tais pačiais metuis visose| 
mokyklose buvo 241,410 mo
kinių. Tiyginant sn 1932 mJ 
mokinių skaičiumi, pernykš
tis buvo didesnis 6377 vai
kais. Jų 223,372 lankė lietft- 

rviskas mokyklas, o kiti — ki- 
tatautiškas. Iš tūkstančio gy
ventojų mokyklas lanko 105 
mokiniai.

su vandeniniais Gedimino stu 
lpų ženklais, baltas,, turįs gel
svų fonų (afspalvį). Fonas su
darytas iš liausies raštų. Kie
kvieno puslapio vidury yra
gelsvas Vytis.

• i
Naujųjų pasų pirmame pusią 

pyje yra vieta įrašyti pavar
dei, vardui ir tėvo vardui, o 
ištekėjusių moterų ir tai pa
vardei, kuria vadinosi prieš 
ištekėdama. Ąntrame puslapy 
yra vieta įrašyti gimimo lai
kui'ir gimimo vietai, Šeimos 
padėčiai ir kurio nors valsty
bės vieneto požymiui, ftis pa
skutinysis dalykas atstos, ma
tyt, dabartiniuose pasuose e- 
samų nuolatinės gyvenamosis 
vietos pažymėjimų. Be to, ant
rame puslapy yra vieta pažy
mėti paso savininko kilmei, 
kas, turbūt, atstos esantį da 
bartiniuose pasuose tafitybės

Kun. A. Petrausko, M. I.

labai įdomi knyga

Praeities Pabyros
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalia pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c. 

Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė.,

Chieago, 111. 1

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir au “suirusiais'' nervais —• Jaučla- 

•„ T . tfis silpnas ir pavargęs — tik pusiauBe pradžios mokyklų, Lie- žmogus. Jt-lK<i taip. Štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes dietuvoje vaikų švietimas ir au

klėjimas varomas vaikų dar
želiuose,- kurių šiuo laiku yra 
80. Lietuviškų 58, žydiškų 15, 
o kiti 7 yra lenkiški, vokiški,
rusiški. Visuose vaiki) darže-

.Jau dveji metai kaip banke liu()S(. mokytojos,
velkinų nepaprastai sunkina |)arŽp)juB ,ank„ 332G vaikai. 
ir varžo patalpos ankštumas <lauKiausia priejmokyklinio 
O banko operacijos vis didėja amžiaus (nesu|aukę 7 ,netų).
Nudirbti didesniam darbui rei 
kia ir didesnio aparato. Ban
kas aparato didinti negali, nes 
nėra kur sodinti daugiau dar 
bininkų ir nėra saugios vietos 
daugėjančioms byloms, doku
mentams ir t.t.

Neseniai išleistas naujas ū- 
kininkų skolų mokėjimui pa
lengvinti įstatymas duoda Že 
mės Bankui dąpg naujo darl>o 
Numatoma, kad vyriausybė nt 
trukus išleis įstatymų, kurine 
bus pavedama Žemės Banku 
suimti skolas ir išperkamuo
sius mokesčius iš visų nauja 
kurių; kas pareikalaus dar la 
biau išplėsti banko veikimų.

Todėl Bankas turėjo staty
dintis naujas patalpas, n o r .- 
krizio laikais tai nėra lengva.- 
dalykas. Didelis namas pradepažymėjimų. Trečiame puslapy

kaip tiems miestams, kurių ir triolias vanda-1 bus surašomos asmens žymėsi™ s4u.tyli 1933 m., o šių metu 
lai išiegino ir gyventojus vandalai išžudė. Į (ūgis, plaukų spalva, akių spa lapkričio mėn. turi būti užbni-

(i. Mirtis.
Dar daug kitų stambių nuopelnų Bažny

čiai ir Italijai padarė popiežius I.eonas. 3b 
rašyti pamokslai stebėtinai gilūs, gražūs ir 
naudingi. Dvidešimt suviršnm metų Ji s C iš
buvo popiežiumi.
' Skaudu pasidarė Romos miestui ir visai 

Katalikų Bažnyčiai, kuomet pasklido žinia, 
juog Leonas mirė K) lapkričio 461 metų. 
Nieks neabejoja, kad jis yra šventasis. Vei
kiai visa Bažnyčia jį pripažino ne vien šven
tuoju, liet ir Bažnyčios Mokytojam /fJakta- 
m). Tiek katalikai, tiek pravoslavai ir šian
dien jį garbina sn šventaisiais, vadindami jį 
Didžiuoju.

Didelių vargų jis rado imdamas Bažny
čių valdyti, da didesnės naudos jis jai pada
rė bevaldydamas. Stebėtinas buvo to gany
tojo rūpestingumas savo Avelių gerove, kad 
jas apgynė nuo vandalų ir gunnų Žiaurumo. 
Dar didesnis nuopelnas buvo tikybos apgy
nimas nuo EutjvchijoR erezijos. , j-

Pasimelskim prie šventojo ir didžiojo po
piežiaus Leono, kad išprašytų pravoslavams 
malonę suprasti, jog Kristaus Bažnyčia ne

su keletą kunigų išvyko į šiaurę Atylos ir gali būti be popiežiaus.

Iva ir t.t.), pri klijuojama pa
so savininko fotografija ir de
damas paso savininko parašas. 
Be to,, šiame puslapy yra vie
ta dešinės 'rankos smiliaus pir
što atspaudui.

Tolimesniuose puslapiuose 
yra vietos įrašyti ligi 17 metų 
amžiaus vaikams, pažymėti a- 
pie karįnės prievolės atlikimą, 
šeimos padėties pasikeitimams 
ir t.t. Keturiolika paskutinių 
puslapių paskirti pažymėji
mams registruojantis valsčiuje 
ar policijoj. Paso savininko 
užsiėmimas visiškai nebus žy
mimas.

Kaip matome, naujieji pa
sai nuo dabartiniij daug kuo 
skiriasi. Jie sutvarkyti tiks
liau ir patogiau. Be to, jie 
už dabartinius žymiai bus sti
presni.

nas.

Nusa-Tone
yra užvardlnim&s TONIKO, kurj Gy
dytojas .Specialistas ISrado, -lr kuris 
dabar parduodamas visose vaistlny- 
Mose. NUGĄ-TONE yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų alterativų. ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus or
ganui. duoda nauj» gyvenimą ir e- 
nerglją. J0b valgysite geriau.—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų 
ir moterų tapo pagelbėta. TrlsdeSlm- 
ties dleijų treatmentas už Vienų Do
leri — gaukite tikrųjĮ—garantuotai

Lietuviškūs darželius lanko 
2689 vaikai. , V

Praeitais metais 770 prad
žios mokyklos turėjo nuosa
vus namus. Gi kitų mokyklų 
būstinės buvo samdytuose na
muose. Pradžios mokslui 1933 i 
mt. išleistu 23,047,841 lt. Be- J 
jidras mokyklų turtas siekia 
apie 3f) mil. litų.

Be vaikams skirtų pradžios 
mokyklų, Lietuvoje, ir suau
gusieji šviečiami vakariniais 
kursais bei paskaitomis, dau
giausia, iš žemės-ūkio ir na
mų pramonės srities. Tsb.

gtas. Namo statyba su vidaus 
įrengimais kaštuos 1,170,000 
litų.

PRADŽIOS MOKSLAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje pradžios moky
mas nuo 1930 metų yra priva
lomas. Vaikas sulaukęs 7 me
tų pradžios mokslą eina 4 
metus. Kasmet mokinių ir 
mokyklų skaičius vis didėja. 
Praeitais metais visoje nepri
klausomoje Lietuvoje (be 
Klaipėdos krašto) buvo 2298 
pradžios mokyklos su 4378 
komplektais. 2129 mokyklose 
buvo dėstomoji lietuvių kal

yba, o kitose mokyklose, ku
rias daugiausia išlaiko 'įvai
rios mažumos, dėstomoji kai-

Stop 
Itching 
Skin

'trynes, „rtlinnao Žemo sustabdo 
niežėjime odos | penkias sekundas 
— Ir pagslhlnsas prie Eezemos, 
puėkų. dedervinės,'Ir Išbėrimų Že
mo bevelk stebuklingai praSa'.ina 
visokias odos iataeljas. kadangi 
lo gydymo ypatybes retai randa
mos kitose gyduolėse, Visos valstl- 
nyčlos užlaiko—66c. 60c. 61'. Y mi
tingai tvirtas Z.mo, Du syk ge
resni rezultatai 61.26,

__________žemo
FOG SKIN IRPutati On 5
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SERVICE

Prsp. J. AMBRAZIEJUS
166 Grand St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St, Naararti, N. J.

JOHN 9BKYS
4J3 Park S«., Hartford, Coan.
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19J Grand St„ Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ
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342 W. B'tray, So. Boston, Maaa.
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Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATBRBURY, CONN.

TREČIAS MOKSLO METŲ 
LAIKOTARPIS

f,
MarianapolE. — Daugelis 

mokinių buvo išvažiavę Vely
kų atostogoms pas savo tėvus, 
feiuo metu jau visi sugrįžę ir 
ant daugelio atostogininkų vei

Antradienis, baland. 10, 1934

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

VVATERBURY, CONN.

dys sviedinio žaidimas, nes 
visi sportininkai Sfuo laiku 
yra susidomėję tuo sportu; 
jaunuolis yra traukte traukia 
mas prie to svaidinio. Jeigu 
nori atsikvėpti tyru oru ir pa 
miklinti savo kūną — tai pa-, 
žaisk šiek tiek sviediniu ir ma 
tysi, kiek daug gero jis pa 

! darys.
Todėl, jaunuoli, kad prųlei-

Studentu ir Alumnu Seimas WYOMIN£KLOMIO LIETUVIAI REMS JAMES-JANU 
ŠAUSKO SKRIDIMĄĮ LIETUVĄ

dų galima matyti linksmų iš
raiškų, bet, žinoma, randasi ir 
keletas liūdnų veidų. Mat. tuoiJus S> luoksl° tinka-
>u prasidės mokslas ir vėl "'ai' sad6k visas J“v® I'ajC‘«‘“‘ 
reikės įdėti sunkaus darbo,'tanl darbui>

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Studentų Organizacijos Cent
ro Valdyba šiuomi praneša, 
kad Studentų ir Alumnų Sei
mas įvyks s. m. liepos 2 d 
(pirmadienį) ir 3 d. (antradie
nį, Marianapolio
Thompson, Conn.

Visos studentų ir alumnų

Seimas prasidės iškilminga 
mis pamaldomis 9,:30 vai. ry
to Kolegijos koplytėlėje. Sei
mo atidarymas įvyks Kolegi-s H
jos salėje. Rylų' bus bendrus 
seimo sesijos studentams ir

Kolegijoje | alpmnanis. Popiet — alum- 
1 narna.

Valęąre, 8 vak, Towi? Hali,

IŠRINKTAS KOMITETAS 

AVIACIJOS DIENAI 

BIRŽELIO 3

kuopos privalo atsiųsti į sei- ■ Tbompaone, įvyks viešas imsi
mu kuo didžiausį skaičių at- linksminimas (semi-lomial da-

W rikes Baiire, Pa. — Sek- 
rnudienį, kovo 18 d., Reding- 
ton viešbutį įvyko Janušaus
ko transatlantinio skridinio su 
sirinkimas ir išrinkta pastovus 
komitetas. Šį bendrų susirin
kimų parapijų, kuopų, klubųdaug rūpesčio ir darbštumo, Į 1’ūPes^° sunkaus durbo ir, stovų-(Vių) alumnų, studentų , nct‘) seimo dalyviams. Nuošir- kimų

nes kiekvienam bus sunku už- a11^ ^a^°’ matysi savo darbo įr narių rėmėjų. Kiekviena j džiai kviečiama visus, apylin- n di augi jų šaukė Lietuvių R.
kuopa siunčia po vienų atsto- 'kės studentų kuopos narius-es 
tų nuo kiekvieno penkių pil-l-’r ik1 draugus į šį gražų pasi ti

nęs kiekvienam bus sunku už 
miršti praleistųsias atostogas. 
Su šiuo laikotarpiu baigas ir 
1933-34 metų mokslas mūsų

vaisius. Pats jausiesi labai 
linksmas, kuomet pamatysi sa
vo vardų ant garbės lakšto ir j nai užsimokėjusių kuopos na-

kolegijoje iė kiek daug džiau- nieko ntsakaid apie tuvo mo-Įri-ų. Atstovų įgaliojimai priva-
gsmo ta mintis atneša jaunuo
liui! Mat, baigianti; mokslui 
vėl prasideda atostogos jau 
nebe savaitė ar dvi, bet ilgas, 
ilgas laikas, net trys mėne
siai. Turbūt, dar mokslui ne-

tutę, kuomet ji pamatys jot- 
sūnaus vardų laikmatyje, žy
mintį, kad jos sūnus vienus 
darbščiausių mokinių Mųria- 
napolio-Kolegijoje. Jeigu no
ri suteikti tų džiaugsmų savo 
motutei jaunuoli, mokinkis irsibaigus jau kai kurie moki- 

niai kaip iie praleis a- B"'ai atlik savo "K'ksl°
teinančias atostogas — ar eis;Bas’
maudytis, žuvauti, o gal ir at
siras darbščių pasimokinti, ku

.• rie mano laikas nuo laiko per 
atostogas pasimokinti, pažvel
gti į savo studijos knygų ir 

.taip praleisti nors dalį atos- 
togų. Bet, žinoma, daug šiam 

'^mokslo darbui kenks ir truk-

KAM SKYSTI LBOSIM 
TOJAI JUMS NEKENKIA

Sviedinys

Šį metų Marianapolio Kole
gija turės gan tvirtų sviedi
nio ratelį ir, galiu sakyti, kad 
bus stipresnis už pereito meto 
ratelį. Kažin kodėl ? Atsaky
mas glūdi tame, kad mes tu
rime gerų Vedėjų, kurs ne trik 
pats buvo geras žaidikas, bet 
kuris jau yra baigęs kolegijų 
ir ten buvo gerai pasižymėjęs 
sporte. Todėl su p. Jono Ra
kausko pagalba bus galima iš
rinkti gerų ratelį, Ipiriuorni 
būtų galima atstovauti mūsų 
kolegijų prieš kitas kolegijas. 
Is pradžių mūsų vedėjui bus 
sunku, nes nėra'daug medžia
gos, iš kurios būtų galima ri
nktis žaidikų, o iš pereito me
to ratelio atliko tik šeši žai-

lo turėti šiuos parašus; Dva 
sios vado, pirmininko i r rašti ' 
ninko. Tie atstovai turės bal 
savimo teisę.

Visos studentų-ir' alinimų 
kuopos privalo atsiųsti įvai
rius sumanymus, rezoliucijas, 
konstitucijos pataisas ir t.t., 
kuo anksčiausiai raštu prieš 
seimų Centro sekretoriui Mr. 
St. Vaičaitis, Marianapolis Cc 
llege, Tlionipson, Conn.

Visos studentų ir alumnų 
kuopos privalėtų kuo greičiau 
šiai atsilyginti prieš seimą 
($1.00 studentams ir $2.00 a-

Doza skystį liuosuotojo galima mio- 
rubtl. Veikimas gali būti kontrolluo- 

.. 4amas. Neveda prie papročio., nerel- 
. ■ kia imti “dviguba porcija" viena ar 

‘ dvi dienas vėliau. Malonus skystas 
lluosuolojas iKs-rzina inkstų.

Pritaikintas skystas liuesuotojaa pajdikai— veteranai: Balys Iva- 
darys gerų vlrftklnlmą. be Jokia ne-! ...... . . _T .
smagumo tuo laiku, ar vėliau. tLauskas, Bromus voveris, Vi 

. Negeras vidurių valytojas gali lai-, acas Diisė, Antanas Kaoevi- 
įj“ vanosite T’ užk‘«t*ju’lu’’ tol>|8us, Stasys Aleksandras h

Patvirtintas skystas įiuoeuotojas Jonus Baltrušaitis, Šiems nre- 
(vienas kuris yra plačiai vartojamas 
suaugusiems ir vaikučiais) yra sy- 

• rup pepsin. I)r. Caldwell's Syrup 
: Pepsin yra receptas, ir yra ištikimai 

saugus. Lluonarimo veikimas yra pa
matuotas ant sėna - naturalisko Ituo- 
suoto>o. Viduriai, nepasidarys pasi
tik lant I ant šitos formos pagalbos, 
katp kad pasidaro kada yra vartoja
mi -valytojai kurie turi mineralinius 
nuodus. Klauskite Jūsų vaistininko 
dėl Dd. Caldwoll's Syrup Pepsin. Na
rys N. R. A. z

i

tams kapitonu išrinktas Balys 
Ivanauskas. Jau t-reti metai 
kai jis vadovauja mūsų rate 
liui ir yra smarkiausias žaidi
kas mūsų kolegijoje. Todėl, 
\ isi linkime mūsų vedėjui ge
riausių pasėkų.

Ev

nksininimų, Įžanga* ne seimo 
dalyviams 50 centų.

8:30 vai. ryto 
Nuo 9:30 vai. iki o

sv.
r* vai.

sotus
STOMACH 

' Ulcer Powdcr

Tai yra geriausias—vienatinis vais

tas nuo

SKILVIO - VIDURIŲ SUGEDIMO

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

pinigus atgal. -
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VICTORY 7386 7048

A. F. CZESNA’S BATHS
TI.'RKMKOS, KV8MKOS BTTLFERIMtR VANOS IR ELEKVIKM 

treatmemtai
AvedUUd man Utini mat Ir elektros masalas

Truatmental visokių. Ilgų. reumatizmo, nervų atitaisymo, Baldlo 
tr taip tolia irs, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių tmatmental.

Minemllnės, sulferlnės vanos duoda didžiausia kraujo cirkulia
ciją, kuomi ghltroa IMsigelbėtl nuo visokių ligų.
* Kambariai dėl porgulėjlmo.

Moterų skyrius atdaras (ftarnlnknls nuo 8 lkl 12 vai. naktlea

7 657 W. 45th Street
Kampas 8o. Paulina St. Tel. Boulevard 45*2

00 atstovų nuo 28 įvairių drau 
gijų-

Atatinkamas kalbas apie šį 
svarbų lietuviams reikalų pa
sakė J. B. šaliūnas, Liet. R. 
K. J8usiv. sekretorius, adv. J 
Lopatto ir Ed. Deltuva.

Į komitetų ir įvairias komi 
sijas išrinkti vienbalsiai šit 
asmenys:

Pirmininkas — adv. J. ±o-, 
patto, vice pirmininkas — J.

mikis; Aviacijos komisija: J. 
B. Šaliūnas, V. Kamarauskas 
ii J4d. Dųltou.

Nutarta Aviacijos dienų ruo 
šti sekmadienį, birželio 3 d., 
š. m.

Nutarta visokiais galimais 
būdais darbuotis, kad sukėlus 
kapitalo. Jeigu kitų syk per 
nuskirtų aviacijos dienų lytų. 
tai kad nors kiek botų surin
kta pinigų.

Gauta blankų aukoms rink
ti ir penki šautai ženklelių. 
Draugijų atstovai tuojau pa
ėmė visus ženklelius ir daug 
blankų rinkimui aukų.

Kurie dar neturite ženkit 
lių ar blankų, tuojau atsišai 
kit pas fin. sekretorių, Ed. Dl 

1 llen, 94 Logan St., Wilkes 
Bar re, Pa.

K. Susivienymo 4-tas Penna
Apskritis ir S. L. A. 7-tas Ap- Venslauslias, V. Kamarauskas, 
skiltis. . A. Galinskas ir P. Stravins

kas, nut. raštininku — Ant 
Ambrozaitis, fin. rašt. — E. 

Dalton (Deltuva), iždininku - 
v ak a- dalyvauti šiame nepaprastame, i L. fteporaitis, iždo globėjai -

1 Susirinkime dalyvavo virš
SIOS

re studentų ir alumnų sesijos.
Vakare, 8 vai. Kolegijos sa 

Tėję šeinio atstovams i-r sve
čiams pagerbti iškilmingas ko 
noertftK

Trečiadienį, liepos 4 d., Ma
rianapolio Kolegijos gražiame 
parke įvyks milžiniška Naujo
sios Anglijos “Lietuvių Die
na”, su įvairia programa. į

Per seimų pakviesti žymūs 
asmenys skaityti paskaitas. A 
himnai ir studentai atskirai 
ir sykiu laikys šavo konferen-

lumnains) savo Centro nario ei jas. *A lumnaisvarstys ir pri
ims savo naujos konstitucijos 
projektų —-formaliai įsteigda
mi “AmerikosLietuvių Kata 

likų Ąlomnų Organizacijų”. 

Seimo atstotų aprūpinimas 

Visi atvykūsieji atstovai į- 
siregištruodami moka: studen 
tui $3.00, aliįmnai ir svečiai 
$4.00, už kų kiekvienam bus 
suteikta per dvi dieni: nakvy
nė, valgis, tikietai į visus pa 
rengimus ir t.t.

* Prašome pranešti 

Visos studentų ir alumnų 
kuopos, atstovai, nariai, sve
čiai ir t.t. nuoširdžiai prašomi 
kuo anksčiausiai pranešti apie 
savo atvykimų, arba būrio skai 
čių, laišku. Visais reikalais, 
kreipkitės: “Sturient’s and A 
lumni Convention Committee- 
Mariaflapolis CqĮlcge, Thomp
son, Conn. v

Visi Amerikos lietuviai ka

talikai - dvasios vadai, prof c

mokesčius. Pinigus siųskite 
Centro iždininkui — Mt. Peter 
Barzilauskus, 3 Elderto Izane. 
Woodhaven, L; I., N. 'Y. Siun
čiant pinigus, būtinai pažymė
kite kas, kiek ir už kų siun 
čiama.

Visų kuopos naYių vardus, 
pavardės ir adresus kuo anks
čiausiai prisiųskite Centro Fi 
nansų sekretorei — Miss įsa 
belle Kovas, 12 Dudley St. 
Rocliester, N. Y.f*

SEIMO PROGRAMA

Pirmadienį, liepos 2 d.

Svečiai

.Yntradienį, balandžio 3 d; 
atsilankė pas mus kun. A. Pe
trauskas, M. I. C., kuris yra 
daug gero padaręs Amerikoje, 
duodamasf misijas lietuvių pa
rapijose. Geriausių sėkmių, tė

iškilmingame lietuvių katalikų M Balčiūtė, M. Banelienė ii 
J. Večkys, spaudos komisiją: 
M. Šalčiūtė, M. Zujus, V. Žu-

šviesuomenės suvažiavime.

Centro valdyba
kauskas, Ed. Dalton ir K. De-

A. Ambrazaitis,

Liet. Aviacijos Dienos
Komiteto Sekretorius

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tol LIFireTte SO67

OR. k RAČKUS
OTDTTOJAS ir CHIRUROAS

X—SPINDULIAI

i 3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 

Valandos: nuo I lln 8 ral. vakaro 
Seredomle to- nedėUomle pagal 

■atarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

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

Office Tel. Wentworth C330
Ites. Tel. Hyde Park 339E

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ Ilt VAIKŲ 

SPECIALISTĖ
LIGŲ

6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: 1 iki 4 po pi'etų, 7 iki 8 vak. 

Išskyrus Seredoins

DR. VAITUSH, OPT.

i Lietuvis
Optomctrid'lly Akių Specialistas .
Palengvins aklų įtempimą., kuris 

I esti priežastimi galvos skaudėjimo,
; svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 

mo. skaudamą akių karStj, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Prtren-

,„i: • n- . t i • •- I ’ i'*”*“ gi'a teisingai akinius. Visuose atsitl-
\ t 11, IT UlCVas tClaiIIllfltt jūsų igjįonalai visuomenės VFd?'' a . kl,nu<>,e egzaminavimas daromas etW 
L,,r,,,vi * ’ ’ 1 elektra, parodančia mažiausias klal-
k-iiu. . lumnai (sendraugiai), studen da*k aty<1t atkreipiama i

5 © ( mokyklos vaikus. Kreivos akys atl-
tai-(ės) ir ti., visose Ameri valandos nuo k» ari « v.

' , Nedgiloj nuo 10 iki 12. Aktm'ų kal-
kos lietuviu kolonijose kurie* no" per p“"? pikius, kaip buvo pir-

T * mtaus. Daugely atsitikimų akys atl-
yra susirūpinę mūsų tautos a £Įų,,nM>," ’£MaklnlŲ' KM,nws

teitimi, nuoširdžiai kviečiami 4712 bolth ashland avė.
Pitone lUsHi-vard 7r.K»

Ketvirtadienį, balandžio 5
(d., mūsų kolegijų aplankė dau
gelis kunigų svečių, jų tarp( 
kun. K. Urlnmavičius, kun. J. 
Ambotasf kun. J. Švagždys, 
kun. P. Juškaitis ir daugelis 
kitų.

Tų imt į vakarų atvyko Jo 
Ekscelencija vyskupas Petras 
Būrys, M. I. C. Jo Ekscelen
cija dabar jau pastoviai apsi
gyveno mūsų kolegijoje. Ma- 
rianapolis Je Ekscelencijos 
bus pastovi rezidencija. Vys
kupas Būčys Melnikus duos vi
sų eilę jHiskaitų ankštose ka- 
ialikiškose įstaigose, kaip štai 
6v. Bernardo seminarijoje, Ro- 
cbester, N. Y.; Saldi. Jėzaus 
širdies seminarijoje, Detroit, 
Mich ftv. Tarno seminarijoje 
Hartford, Conn. ir kitose. Ge
gužės 26 d. keliems mėnesiarne 
\yks į Romų.

St. Aleloandravifiius (L. K.)

llAUOl DAKTABAI

DR. CRAH£S SEGAL
OFISAS

4729 So. Azhland Avė.
t lubos

CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nao 10 lkl 12 vai. ryta. nuo 2 UU 4 
vai. po plotų Ir nuo 7 Iki 1:24 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Įkt 18
valaadal dien*.

Teiefomų, MWway 2880

Offleo

OR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS Ir CHIRŪROAS
7850 so. Halsted Street 

ROOM 218
v»Lf 8-4 fr M vakaro

Oftao VICtory 
lea. TOL •1*1

'-OR. A. A. ROBI
Ruaaa Gydytojai Ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų * 
visų chroniškų li<ų.

(Misas 3102 So. Halsted Sk 
\ Kampaa Slat Stroat

Valandos: t—4 popiet. 7—8 vnl. votį 
tr tv«oudl«»lala lO^lf

DR. MAURICE KARK
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVI 

Tel. YARdu 0*91 
Re&: Tel. PLAa* 8200

VALANDOS;
NU 10-12 v. ryto: 1-8 tr 7-» ▼- «
frodoidfrfluu ti iki ii <ūm*

LIETUVIAI DAKTARAI:
▲menko* Liet. Daktarę Draugijos Nariai

TeL GROvefcill lfibft

OR. A. L. YUŠKA
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

TaL; »-ll ryto 2-4 Ir 7-» rak. 
■eredtmle po pietų ir Nedėldleniet 

Uit auaitarue

MSI W. MAB^UKTOB ROAD

Tol. liAFayette HM

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS ir CHIRURGĄ*

4140 Archer Avenae
Tat; 8—4 Ir 7—S vai. vakare

Rez. 2136 W. 24tto St.
Tek CAJlal u4US

onioe Phone 
puoepeot ivxa

DR. P. ATKOČIŪNAS
DKNTI8TA8 

1444 80. 4»tb OT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 14—• vaL 

4147 80. HALBTfiD «T., OfflCMM 
Peae<L. Bered. Ir Bubat 2—> vaL

Olenoma TeL LAFayette 57M 
Raktlmle Tel. CAMal 0401

OR. A. J. JA VOK
'Office: 2643 W. 47th Stre<

VaL: 2 lkl 6 popiet. 7 lkl 8 vak. 
NedėUoje pagal eu tarti

Res. and Ofti'ce 
Ull Ho. DuavIU NL

CAMAL 0704

OiriM TcL REPuhllc 7004 
Bea. TcL GROvehUI 0617

6617 8. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUOA8

2428 W. MARŲUETTE ROAD 
VaL 2-4 Ir 7-8 vak. Ketv. »-12 ryt*

NedAUoJ aualtarua

DR. J. J. KOWARSKASZ
PHYBICIAN and BURGHBOM

2403 W. 63rd St., Ohicatfo
OFFICK HOUR»:

I to 4 and T to 8 F. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 tkl 4 Ir nuo t tkl 8 vak. 
Nodėllomla pagal autart) 

oriao telel. BOUIevard 7820 

Namų Tel. PROapect l»30

Pfeoae OAMal .*122

OR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAa Jy CH15UROA* 

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Barzdomis Ir Nedėllomla pagal autai* 

REZIDENCIJA
6631 8. California Ava.

TeleCc REPubllo 7808

TcL BOUIevard 7942

OR. C. Z. VEZH’IS
DBMTISTA*

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Btnet 

V*l.: auo 8 lkl 8 vakara 
■arodoj pagal sutarti

Oftao: TcL CALumet 4080 
Bes.: Tel. HEMlock 0280

br. a. 6. Makauskas
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

8147 8o. Halsted 8k
Oflao valandos: 1-4 Ir 0-0 vaL vak.\

BasMoMdo* octMMi ao«* w. teta a* 
Valandos: 10—12 ryto

Osredorala Ir Na440eaata pagal mti

TaL OAMal 02*7
Rea. FROapect 44*8

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

t*21 SaVI* MALSTED STRESU

Oa* So. Arteahu. rara 
Ll ryto lkl 4 poplat

8:8* vakara

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir flydvtojao

2515 VVEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Į' Valandos:

[ 2 - 4 popietį nuo 6-8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VI Ilginis 0084
Ofiso vai.: 2—i Ir 0—8 p. m. 

Nedėliomls pagal sutarti

SeL OAMal M**

DR. 6. L BLOŽIS
DHNTI*Ta* 

2201 W. 'Cermak Road
(Kampas Leakltt *L) 

Valandos: Nuo I lkl 18 ryt*

Nuo 1 |kl I vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIeTard *018—14 
Rea. Victory 2X43

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai.; nuo 1-2: nuo 4:80-8:80

756 W-
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Ilgai nepamir
šim

i
West Side. — Melinė - t ra 

dieinė Aušros Vartų parap. va 
karionė praėjusį sekmadienį 
nevienam surprizų padarė. 
Daugelis ankstį atėjusių į sa
lę stebėjosi, kam pristatyta 
stalų virš -HM) žmonių. • Bet 
apie 7 vai. pamatė, kad nei 
kiek neapsirikta. Publikos pri 
ėjo netoli 400. Kad dar kiek, 
ir vietų Imtų pritrūkę. Dauge
liui laivo tikras scrprizaa.

Vakarienėj, be šiaip jau pa
prastų žmonių, gausiai buvo 
atstovaujami mūsų parapijom

į Žodžiu, metinė Aušros Var- 
i tų parap. vakarienė kuogra- 
žiatisiai praėjo. Visi dalyviui 
išsinešė kuo gražiausius įspū
džius. Valio vestsidieeianis!

Nis

ALTASS VAKARAS
West Side. - ALTASS West 

Side skyriaus (uradgijų atsto
vų) posėdis įvyko kovo 23 d., 
James Barausko svetainėj.

Komitetas rengiamo “Avia- 
tion Dance” pranešė, kad at
spausdino 1000 tikietų po 25c. 
Tikietai pasidalinti platinimui.

iždo paaukojo $25.00 ALTASS 
fondui ir išrinko atstovais:' V. 
Ivanauskų, A. Mežlaiškį, J 
Krūmų, M. Miškinį, A. Skome-

:žį ir F. Klekna.
I ALTASS VVest'Sidės sky
rius turi 25 atstovus nuo 8 
Į draugijų bei klubų. V ba

NEREIKS GRAŽUOLĖS 
RINKTI

D R'A' U 3 X 8

Perkant tikietus iš anksto, 
25c, prie du'T# 5uc. dokiam*5 
grieš gera muzika didžiulėj sa
lėj, (buneo dus mažesnėj salėj 
—_ viršuje

Ji pati atvažiuos. Atvažiuos j 
į Lietuvių Auditorijų balau 
džio 15 d., 7:30 vai. vakare.

, Dariaus - Girėno puminklo 
komil/to susirinkimas įvyks- 
antradienį, balandžio 10 d. & 
vai. vak. “Margučio” redak 
cijoj. Kolonijų atstovui prašo 
mi atsiskaityti iš sporto vaka 
ro tikietų.

K-to sekr. P. Jurgėla

DĖKOJAM
Brighton Park. — šv. Kazį 

miero A. R. G skyrius taip put 
ir seselės- dėkoja savo prietiv 
liams ir rėmėjams už skaitlin
gų atsilankymų į vajaus va
karų, kovo 13 d.

, Dėkojame gerb. klebonui 
kun. A. Driskai už davimų dy-‘ 
kai svetainės; kun. A. Valau 
čiui už gražų vakaro vedimų, 
A. Nausėdienei ir Lurinska.' 
tei už turiningas kalbas.

TĖY0 MARIJONŲ 
;»SUO$ '

Baiandžio 17 dieuų - 
Apreiškimo parap., Brooklyn, 
N. Y. (Kun. Ą. Būblys, M. 1. 
C.).

Balandžio 4—11, Pittsburgh, 
Pa.,.Šv. Vincento bažnyčioje, 
kun. A. Cikoto, M. I. C.

Balandžio 15 — 29,' Chicago. 
III., Šv. Jurgio bažnyčioj, kun. 
J. Vaitkevičius, M. I. C.

AI. I; C.
Balundžio 23 iki 29 d. VVest- 

field, Mass., kun. A. Petrams-’ 
kas, M. I. C.

Balandžio 30 — Gegužės 13 
dd. — Šv. Kazimiero parap., 
Philadelphia, Pa. (Kun. A. Ci
kota, AI. I. C.).

Balandžio 30 — gegužės 6, 
East Yandergrift, Pa., (Kun. 
A. Petrauskas, M. 1. C.).

Gegužės 21 — 27, Chicago, 
III., Aušros Vartų bažnyčioje, 
(Kun. A. Cikoto, AI. I. C.).?

Balandžio 23 — 29 dd. — J. Vaitkevičius, AI. I. C., kun. 
Utica, N. Y., kun. A. Cikota, Al. Urbonavičius, Al. I. C. .JRADIO Stanibesnes aukas davė. Po 

$2.00: D. Dauskurdas, F. Er
čius, J. l’apukštis, A. Šniure- 
vičius, II. VVabcl, S. Žukas.

Po $1.00: G. Adomaitis, E. 
Andreikus,- A. Apčelauskas, V-1 
Arvas, Anglickas,. A. Batiiha- 
las, Al. Baranauskas, V. Ben
zinas, A. Danielius, V'. Domar
kas, Giedraitienė, B. Jociūtė,
S. Jucikas, J. Kisielius, C. 
Kvietkus, A. Kazragis, .L Klu
sas, J. Lindžius, P. Aliklavas, 
N. N., B. Steponavičienė; L. 
Gritis, T. Atroškienė, C. Ma- 
rozas, S. Alazonis, F. C. Ala- 
rozas, B. Alikšis, J. Narsutis, 
J. Pakeltis, J. Paulius, A. Pre-' 
činauskas, 1>. Petraitis, J. Ra
stenis, 1». Rekašis, B. Rckai- 
lienė, Rubšlauskas, E. -S:ite- 
rytė, S. Šiaučiūnas, Sakalas,
T. Sadauskas, F. Šerpytis,, S. 
Stancikis, AI. Ulbas, A. Vit
kauskas, a. Žilius, P. Žiobe- 
rienė.

Kas ji f Atsilankę pamatysime. 
Bara u- Toji gražuolė pasirodys naujoj 

muz. Juozo Saurio operetėj, 
kurį bus statoma scenoj tų 

ai. Vincas Liutkus, Tavern l’ati vakarų. Apie 30 vaidin- 
biznierius ir VVnlter Neffas, | tojų ir 75 balsų L. V. “tfai- 
viešbučio savininkas, paaukojo nos” choras operetę taip dai- 
gėriui©. nuoja, kad net salės lubos kil-

Vakaras bus geg. 19 <
įvairios rūšies biznieriai, ku- 'sko svetainėj. SiIver Crescents 
re savo aukomis daug -prsidė- orkestrą apsiėmė griešti dy- 
jo, kad padaryti parapijai pe
lno. Buvo ir svočių iš kitų ko
lonijų,: d-ras Bložis su žmona, 
pp. Šaltimierai, “Draugo” re- 
dakt. L. Šimutis su žmona ir Komitetas pasiskirstė dar
uti. Programa sudaryta sese- Į bus: eiti per namus, pardavi
au Kazimieriečių (iš vaikučių) i rieti tikietus, ženklelius ir rin- 
ir varg. J. Brazaičio (iš parap. I kti stambesnes aūkas: J. Oru- 

ktenis ir A. Bartus pasiskyrė 
S. Oakley Avė., S. Leavitt St.. 
W. 24 St. ir W. Coulter Str.; 
J. Valonis ir S. Katarskis —

eboro) buvo graži, žavėtina 
Pasakyta visa eilė kalbų. Pro
gramai vadovavo pats gerb. 
klebonas kun. J. Mačiulionis.

Šcimininkės - sųjungietės., Cermak Ibi, VY. 22 PI., W. 23 
baltai pasipuošusios, it gut- ] St., S. Dai ne n Avė. ir So. Ir
bės, patiekė skanių vakarienę; 
jų dukterys ir mergaitės iš so 
dalicijos, kaip vijurkai, tarna
vo prie stalų. Publikos nuo 
tika buvo kuopuikiausia.

Dvi ypatingos 'laimės vakip 
rienėj laukė Al. Jasnauskienę 
ir V. Palionytę. Pirmajai teko

‘ DAINOS" CHORAS PER 
RADIJO

Šiandie 7 valandų vukaro 
reguliarėj antradienio radijo 
programoj, leidžiamoj pastun 
gomis Peoples Rakandų lštlir-
bystės Co. krautuvių, dalyvaus 

nojasi. Operetės scenos nepa- didžiulis Dainos choras, vado-
prastos. Kauno mugė, Ameri
kos 1 lollv\ėdodo filmų agęntai 
su kino apartais ieško gražuo
lės. Kol jie jų suranda, paten
ka į Lietuvos,policijos rankas. 
Amerikiečiai, nemokėdami lie-

vaujainas muziko Saurio. Cho
ras dainuos ištraukas iš nai# 
jos operetės “Gražuolė”. Vi
siems įdomu bus pasiklausyti. 
Be dainų, bus gražios muziko? 
ir kalbų. Kalbės Dr. K. Kliau-

tuvių kalinis, o Kauno polici- ea> IU)S., studentas Labanau- 
ja '— augių, tarp savęs, susi- skas ir kiti. Nepamirškite pa
kalba kąip žąsinai su gaid- siklausyti.
žiais. Juoko virtinės, tiek kiek 
ii barankų mugės būdose. Va

tuvių Auditorijų balandžio 15 
d., pamatys tai, ko dar nėra

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

Specialistai Iškalime lr i.štUrbl- 
me vlsokki rūšių paminklus 1* 
Kra Įmainius

Mūsų šeimyna specializuoja tln- 
nic darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSACOI.A #011 
UELMONT 3485

, Oftiev: H1I.L.K1DE 3885
Alfred Itoselli, pres. Viucent Itoselli. secr.

matęs ir išgirs tai, ko nėra ' čiuosius ir kad nekatalikiško 
girdėjęs. L. V. “Dainos” cho • ji .spauda būtų išmesta » ka

GRABOR1A

ving Avė.; J. Zuura ir L. Ju
sevičius — W. 23 PI.; B. Ka-
zanauskas ir J. Afackevicz ap • dinasi, kas atsilankys į Lie- 
lankvs visus VVest Sidės 'biz
nierius.

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašalpos klūbas savo mė
nesiniam susirinkime kovo 25lras’ ve^aniaw muz. Saurio, dar 

giedančioji kanarkifc su klėt-jiL, nutarė prisidėti prie West|nei 8-vkio Publik°s neapvilė, 
kute, o antrai $5 auksu. 'Sidės ALTASS skyriaus ir iš?TaiP bus ir sykP Visi'wel- 

conie!
Po programos bus šokiui. Į- | 

žanga 50c.', 75c. ir $1.60.
Ramojus

Pranešimai

talikų tarpo. Visi Telefonai:

Al A

ONA WAIŠVILIENĖ
(po tėvai. VėnrkallC)

1 93 4 m., 11:35 vai. vakaro, sulaukus pusės 

ZoliAklų kaimo.

Mirė balandžio C d., 
amžinus.

Kilo lft Raseinių apskri',io. Žigaičių parap.,
Amerikoje išrideno 29 metus.

Pa iko dideliame nuliūdimo vyrų Jonų. sūnų Jonų 22 melų, 
dukterį Onų. 13 Įlieti,, brolį Nikodemų Venski,. dvi pusaeserus: 
Onų Aukfckalnlcnę ir Onų Petkienę, du pusbrolius Stanislovų ir 
Jonų Petrošius; o Kenosha. \Vts.. seserį Marijonų Beltlenę, Svo- 
gorį Antanų, sesers dukterį Petronėlę Pilipavičienę. Svoger) Je
ronimų, Karine, Wls., o Lietuvoje aeaerį I,oinft-elę Gečienę ir gi- 
minės.

Kūnus paSarvotns 6111 S. Albany Avė. Tel. Heinl-oek 1797 
latidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 11 d. 16 nauu, 8 vai. bus 
atlydėta į Avenė. I’snelės Gimimo parnp. Imžnyėlų, kurioje jvyks 
g<dulinK»b pamaldos už velionės sielų. I’o putua'Jd'J bus nulydė
ta J šv. Kkatnifero kapines.-

Nuoširdžiui kviečiame visus gamines, draugua-ges tr patžysta- 
mus-mas dalyvauti Aloae laidotuvėse.

Ntiliūdę: $yras, Hunus, Duktė, Itrolis, Mcmuo, l*u»,M*sr-erės, 
Pusbroliai, Nešim Duktė, švogerisl Ir Giminės.

LaUdvtuvėnia patarnauja graborius M. P. 
YAltda 1138

Miiželkn, Toleforias

VENETIAN MONUMENTO)., INC.
■ ii ' . .-t » ...I.”

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
Ir O* "

Didžiausia paminklu dirbtuvė 
Clitcagoj

Suvirš 50 etų prityrimo

Bridgeport. — Dr-jos.Palai
mintos Lietuvos susirinkimas 
įvyks balandžio 11. d., 8 vai. 
vak., Chicagos-' Lietuvių Audi
torijoj. Malonėkite visi laiku 
atvykti ir atsivesti naujų na
rių. Bus priimami jauni vai
kinai ir jaunos merginos nuo 
18 iki 25 m. be įstojimo mo
kesčio. Valdyba

Lietuvos Seserų Tautiška 
draugija rengia buneo ir šo
kius antro trans-atluntinio siiri 
(limo naudai, šeštadienį, balan 
džio 28 d., 7:30 vai. vak., Lie- 

|| tuvių Liuosybės svetainėj, 14
St. ir 49th Ct., Cieeroj.

Ai A
PETRAS

PILITAUSKIS

įplrė *rialiitulžio 8 d.. 1934 tn.
8:30 vai. ryto. sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo 4A Raseinių ups. 
Kražių parap.

Amerikoje išgyveno 37 metus. 
Paliko dldch'ame nullnd'b.e 

nvoterj Jusefų, dukterį Ilronis- 
iavų, žentų Juozais, VVsankj. a- 
nūkų Edwardų, Svoger), Rvoger-
kas Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Zolpo kop- 
lylčloje. 164& W. 46tb Ht.

laidotuvės Jvyks trečiadieni, 
balandžio 11 d. IS koplyčios 
9:30 vai. bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

, NuoSirdžlat kvfečlamo visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dūly vuali Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris.

(■.minės.
Duktė. Žentas Ir

I^ildotuvSms pu.tamuuja gra- 
borlai l^i<-h«wicz i'r Hūnai. Tol. 
CANai 2515.

.\

Firklti- tb-sial iš dirbtinės lr 
taupykite pinigus

Mes atlikome <larhų dkrngcHiil iym 
niij Clilcagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A.l s
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OBABOBIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale mel^įlu atsisaukt!, o mano 

darbu būsite užganėdi'ntl
Tel. CANai 3515 arba 35l«

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49th Ct Cicero, HL
Tel. CICERO

SIMON M. SKUDAS ~
(1RABORIU8 IR BALSAMnOTGJAJB 

Patarnavimas geras Ir nebrangu*
718 W. l»b St
TeL MORrM MTI

■ J. F. RADŽIUS
Ine.

LIBTUTIO ORAJJOR7U8 
Palaidoja už MS.M lr aakSCian •

Modemiška koplyčia dykai.
««H W. tMh IM. Tol. OANai Ž17Ž 

Cmoago. UI.

I.J.ZOLP
ORABORinS IR LAIDOTUnv___ vauBJAM

1646 WEST 46th 6TBEK1
Tai. BOIJIerarg I

Telefonas YAKds 1133

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOBIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, I1L

ANTANAS PETKUS
UMAMOJUUB 

** Koplyčia Dykai 
4830 WE8T 15th 8TBBET

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS•

3307 Lituanica Avc.
Tel. Boulevard 4139

TeL STt
J. Liulevičius 

ir
Tel. CICKRO 9M ' _______

SYREVVICZE
ORABOIUUa

iAidotovėma pUaa* patarnavtaM 
galima* «• »«« •• 

KOPLTClA DTKAJ
1344 8. Oętro. Itt

i FktamanJ* CTV 
eagoje lr apleUa

Didelė. Ir graži 
Koplyčia dykai

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEISI KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

1 F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite: .

Tel. REP. 3100
2506 W. 63r*d St. J

Svarbus praneši maa žmonėms ir graboriams, kurie 

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 

prirengiu kūną, parsivežu arba nuvežu graliorių už $40.,

UOZAPAS EUDEIKIi
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.......PASAUKITE........

REPublic 83408* - * ’
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturim. aųrySlų ra firma tuo pačiu vardu)



IŠ POLITIŠKO LAUKO
VISI BALSUOKITE

!<=—

įPalutsis, 10 — Vineent W. 
iFralgnuskis, ii —VJo^pli ftlau 
j ter, 1&— J. Mažintas. Viai 

“Draugo” skai|yra geri vyrai, 
j tyto,įai, verti paramos. ’

Cicero. — ftiandien Ciceroj Tat balsuokite visi jr, savo
draugus prašykite, kati bal
suotų už viršui pažymėtus ka
ndidatus.

Iš respublikonų pusės taipgi 
yra lietuvių kandidatų, bet jie

Į) R A n G A S
---------Ti - ■ TS—8! -rig-Į ............ ”

įtrinkimai, taip pat ir visame 
.Cook apskr. ir III. vai. Bus 
nominuojami kandidatai į vi
sokius ofisus. Dabar tik par
tijos išrenka sąyo' kandidatus.

Lietuviai visf tupėtų balsuo mažai priešų turi; yra vilties, 
ti, kokios jie neimlų partijos, kad laimes

jaunas profesi joną las, intelige
ntas, baigęs ftv.. Antano mo
kyklą, Sv. Ignoto lligh' School 
ir ■ chemijos bei fa*nnaęetikos 
kiirsus Illinois univelsitete.

.To kandidatūrą reipia ne 
vien lietuvių jaunimas ir dr- 
jos, lx>t ir svetimtaučiai.

t ros meneilžieuius per 26 me- nintėlė pareiga yra sudėstyti

-'z"d:,cnis, baland. 10, 1934
........... .... ii ■ mi

Chicagiečiai yra laimingi; tu
ri baliote lietuvį kandidatų A. 
G. Kumskį į county komisijo- 
nierius. Jei ciceriečiai galėtų 
balsuoti už Al. G. Kumskį, nė
ra abejonės, kad iš Ciceros 
gautų 100 nuoš. balsų. Mes, ci- 
cerieeiui, turime daug kandi
datų į precinkt conumtteema- 
nus. Dar niekad nebuvo tiek 
daug norinčių būti išrinktais, 
kiek šiemet. Jei lietuviai pra 
laimės lietuvių apgyventuose 
precinktuose, tai bus jų pačių 
kaltė; svetimtaučiai pasijuoks 
iš lietuvių silpnumo. Kad lie
tuviai laimėtų precinkt com- 
mitteemanų vietas, geriausiai 
balsuoti už sekančius kandida
tus: 1 prec. inž. J. Mockus, 2

— Petras ftatkus, 9 — A. P.

Geros laimės visiems. Rep.

Taigi, pasirodo dvi skirtin
gos kampanijos ir iš to viso, 
niekas geras neišeis — vien 
tik suskaldymas balsų lietuvių 
balsuotojų.

Kadangi .rinkimai yra ne
PADARYKIM SURPRIZĄ ■ vieno trustiso, bet trijų, tat

-------- — visi lietuviai balsuotojai pa-
“surprizą” politiftie.

savo
Cicero. — Balandžio 14 d. darykim 

Ciceros miestely bus renkami! riains: vietoj skaldyti
trys trustisai į School board. 
Nors rinkimai nėra patys sva
rbiausi, bet tarp lietuvių eina 
smarki agitacija, kad išrinkus 
lietuvį j tą vietą, būtent A. J. 
Pocių, kuris 'yra gerai žino
mas biznierius, energingas lie
tuvis ir jau antri metai kaip 
eina pirmininko pareigas Cice
ro Lietuvių Improvement klū
bo.

Besiartinant linkimams, pa 
sirodo, kad didelė kampanija 
varoma ir už antrą lietuvį Ch. 
P. Kokanauską, kuris yra dar

balsus, tarp vieno ir kito ka
ndidato, visi balsuokime už 
abu lietuvius: A. J. Pocių ir 
Charles P. Kokanauską. M.

METROPOLITAN OPEROS 
INSTRUMENTAI VER

TI $250,000

Viena iš brangiausių pasau
lyje muzikalių instrumentų ri
nkinių yra Metropolitan Ope
ra House New Yorke. Taip sa
ko Simone Mantia, Metropoli
tan Opera kompanijos orkes-

tus. Jų vertė -apskaitoma su
virs ketvirtdalj milijono dole
rių. •

Trys smuikininkui turi Stra 
divarius smuikas; kiekviena 
verta $25,000. Vienas turi vio- 
linčėlę, kuri pirmiau buvo var
tojama Artūro Toscaninio. Ki
ti orkestros nariai vartoja ir 
taip i«t nepaprastus ir bran
gius instrumentus.

Didžiulė Metropolitan orkes
trą via viena iš geriausių. Ma
ntia sako. Muzikantus, kurių 
yra K2, ir kurie griežia nnt 
dvidešimt keturių įvairių in- 

! strumentų, jis pavadino kos
mopolitais. Jie paeina iš visų 
pasaulio kraštų; turi būti tik
ri džentelmonai ir gabūs mu
zikantai, kad gautų leidimą 
dalyvauti Metropolitan grupėj.

Tai yra labai svarbu, Man- 
• ' 1 • tia sako. Mes priimame tiktai 

padorius, vyrus ir žymius ai\ 
tįstus savo srityje, nes grie
žiant su

ir tvarkyti visų žinomų operų, 
muziką. Vedėjo muzika dėt' 
“Merry Mount”, kuri neseniai 
buvo pirmą syk statyta su 
Lawrenoe Tiltbett vyriausioj 
rolėj, yra viena iš sunkiausių:

BOLIVIJOS KADETU 
MAIŠTAS

LIMA, Peru, bal. 9. — Boli
vijos respublikos kadetai su

tvėrė devynis svarus ir pusę. j kėlė maištą tos respublikos so-į 
“Sevilijos Kirpėjas” yra len-Į stinėje La l’az. 
gviausia; nesveria nei vieno! Maištas numalšintas. Apie 
svaro. Į120 asmenų žuvo ir keletaR

ng-tų manb dftdžlų A. Ir P. Gudin
siu. mano artimesnių giminių bei 
artimiausių mano lėvlSkės Kaimy

nų Vytoflraltftklų — UpInlSklų, 2 d.
Kruodžto" JuAkos oalfje, Rauta gry
no pelno — 200 dol, 36c.

Šiaip Hinulklų aukų Rautu per va
karienę: — 23 dol. 8c. Po 2 dol, au

kojo M. ?4>nlecklen0, I.. Gardys. O. 
HapolavltcnC, lr N. N. Po 6dol. atl
ojo: J. JurRaltla, E. Danihranakle- 
nC, Vienus ujnnuo N. N. J telk? liu
kų: 13 dol. 50c. N. N. — 20 dol.

r- S*

Radiją klausytojai retai gir (, j šimtų sužeista. Vyriausieji {

tli tokią puikią muziką, paša 
kė senas muzikas kai buvo pa
klaustas apie šeštadienio po 
pietinius programus nuo Met- 
ropolitan Opera House scenos 
leidžiamus per NBC AVK A F • 
WJZ tinklus Lucky Strike^ci
garetų išdirbėjų lėšomis!

(Skelb.)

maišto vadai tuoj suimti, sta-;
Į tvti karo teisman, nubausti 
Į mirties bausme ir sušaudyti.

Visa eilė revoliucinio judė
jimo vadų arba sušaudyta, ar
ba ištremta.

PADĖKA

AUKOS SAO-PAULO, BRA 
ZILUOJ, LIETUVIU R. K. 

BAŽNYČIOS STATYBAI

I V-

M# ‘It’s toasted”

r

PINIGAI DEL BIZNIO____

k < m ? iitj
DIODAM!-. ĮSTAIGOMS 

KIMIAM li:s JŲ RLKORgH

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 191 h PI.
Varys FKUKRAI.

INSPRAM E KOKPOK V IJOadą

Omaha, Nebraska. — Nuo
širdžiai tariame visiems ačiū Ter paskalių Vlw», Šventųjų pa rap. 

svetainėje. Roseland, 3d. gruodžio su-
už duosnumą ir rūpeirtingumą ’

, .seselėms. Mės gerai žinome, Paiiuiiene, p. Gylys. s. Repšiene m.
musų orkestrą, Jie pa- , , l ,. Rudreckicnė.' M. Sadauskiene. M.... , v. t kad kuom tik galite, remiate • Adomiene, k. jancienfi. a. Aitas, m.,

Riekia pačią aukštumą; nėra - <h,osnumas Ka ’AftsnM. Balsys. J. Norkus, A. Ja-,i ,n',h- M,lsv uuosnumas SV, l\a 8lulevljtuaf K. Jonclienf. ligninas. I
zimiero dienoje, per ftv. Velv- '•8- Tftmoniene, v. Mitkus, k. nrau-...................... d t ... gelis.

Per paskaitą Katalikų Moterių ftv. 
Onos draucljos susirinkime, Rosela- ’

geresnės orkestros, kurioj bū
tų galima dalyvauti.

Metropolitan bpera House 
samdo tris vyriis, kurių vie

kas ir kitomis progomis teikia 
mums pagalbą ir rodo jūsų 
kilnias siejas.

Brangūs geradariai, jūsų ko 
operacija ir rūpestingumas y- 
ra didelė pagalba jaunuomenės 
auklėjime. Tikrai, be tėvelių 
prisidėjimo negalima būtų tą 
kilnų darbą — jaunuomenėm 
auklėjimą stumti pirmyn. Tik 
jūsų parama galėsime ir to 
liau jūsų mylimus vaikelius 
auklėti Dievo garbei, jūsų ii 
tėvynės naudai.

Taigi, dą sykį tariame nuo-, • z* •
širdų ačiū visiems už jiagalbj

Vietinės šv. Kazimiero
seserys

i n<l. Sd. gruodžio surinkta smulkių 
auku — 7dol. 95c. Po 1 doleri auko
jo: C. RupclklenS. N- Aleknienė. K. 
NorvalMenS. J. Petrclkis, O. Llubie- 
nS, K. SldarlenE, J. I.InkMenS, K. 
RuželIenS, F. GrunskienS, • O. Tra- 
kinsklcnS, P. Žalpienė. A. Ačlutra, 
E. Klimavičienė. F. TikuSlenė. P.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W Monroe St.. prie Clarl
Telefonas STAle TtOO 

Valandos 9 ryte lkt 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais • Iki 9 

Telefonas CAMal 9139
Namai: 6459 S. Rockwell SL

Utarnlnko, Katvergo lr Subatos 
Vakarais 7 lkt 9 

Telefonas REPubiic »«O«

A N O Ii Y S
Turi daug karftčlo. mažai pelenų; la
bai geras pavaduotojas Pocahontas;

:\T,n,,u,,v,a,,c’ "9. ."VTh <«*»«<ų,: Mm*Jokuhausklenė. — 2dol. ir pati ftv. run |5 75 Scrcem'ng 94.75.
Onos draugija — 10 dol. I Į GRINDY MINING CO.

Per pngerbluvlų vakarienę, aure-' C’cdarcrcst 20lt

INSURANCE
NOTARY

PUBLIO

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

R E A O ESTATE 
SIUNČIAM PINIOUS I LIETUVĄ

LAIVAKOROJV AGENTŪRA 
PRIRIRAAYKITK | MOŠŲ SPULKĄ

TEISINGUMO PAMATUOTAS lilzMR

2608 WEST 47th STR. \ ’ 1 Tel. LATayette 1088

Pranešimai

F *r

Visuomet yra malonūs jūsų gerklei

-taip apvalūs, taip kieti, taip / 
prikimbi—be liuosu galų

pilnai
/

Mes mėgstame papasakoti apie didžiuojamės ir kaip Luckies yra 
puikesnį tabaką Luckies—rinkti- padaromi. Jie yra taip apvalūs ir
niausį turkišką ir naminį, ir tiktai kieti, taip laisvi nuo liuosų galų. 
lengvus; švarius vidurinius lapus Stai kodėl Luckies visuomet užsi

laiko gerai—neišdžiūsta. Luckiea 
visuomet—visais atžvilgiais— yra 
malonūs jūsų gerklei.

—jie turi geresnį skonį—be to, 
“It’s toasted’’—dėl garklės apsau
gos. Bet mes lygiai taip pat

Luckiet visuomet yra maloniu jiuų gerklei NB la*al—Ji* yra i
JU yra HarfcMal

Tiktai Viduriniai Lapai — Šie Yra Lengviauti Lapai Jie turi geremį tkonl

NK apitl.iai lapai — JU yra
kakytfa Maobta k au«

• - * 1

Dariaus - Girėno postas 271 
Amerikos Legijono, nariams ir 
visiems lietuviams eks-karei 
viams, kurie dar nėra įsirašę 
Į šį lietuvių postą. Šiuo turiu I 
garbės kviesti visus į labai 1 
svarbų sns-mą, kuris įvyks 
I al. 10 d., 8 vai. vak., Ridgc 
Park Field House, l.ongwood 
Drive ir 90tb St. Amerikos Le 
gi jono National Commandei 
F,lwar<l L Haycs specialiai 
atvyko iŠ Wasliingtono Chiea i 
gon; turėsime progos iš jo iš
girsti apie mūsų visų eks-ka- 
rei vių laimėjimus pensijų ii 

Į bonų klausimais Washingtone. 
Visi dėvės uinfortno kepures.

Nepraleiskite progos; atvy 
kitę. Kviečiu visus. Dariaus • 
Girėno posto 271 vadas J. A. 
Mickeliūnas, C747 So. Artesian 
ave., phofte Prospeet 3222.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visur Chi 

eagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikan dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atailanku 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
ŽyJelį.

NATHAN KANTER
4707 80. HALSTED ST.

I Tel.: YARda 0801
Jk* MH* .«

t

Namų Seimininkėms įsigy
ti Elektrikinę Ledaunę — 
Ret’rigeratorį už 25 centus 
į dieną. Už tiek kiek ledas 
kainuoja, o paskui tapsite 
savininku Ledaunės — Rc- 
fngeratorio. Tie 25 centai 
bus priskaityti už Ledau
nę taip, kad Ledaun£ pati 
per save išsimokės ir už 
jūsų seną Ledaunę gausite 
nuolaidą.'
Budriko krautuvė pirmie- 

ji leidėjai Liettavių Radio
1 Programų, duoda šį pasių- 

lymą 500 kostumerių mokėti už Elektrikinę Ledaunę ant 
mįterio po 25 centus į dieną. Kada I>edaunė išsimokės 
per save, mįteris bus nujungtas ir Ledannė pasiliks jfl- 
M}. 4

Budrikas užlaiko Westinghouse, Norge, Leonard, 

Apex Refrigeratorius.

Kainos nuo £69-00 iki £200 00

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167

RAKANDŲ. MUZIKOS. RADIO, ACCORDIONŲ 
KRAUTUVĖ

Radio Programai: Nedėlioję WCFL, 970 k. nuo 1 iki 
1:30 po piety.

NekėliojiImlioje WAAF, 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai. 
Ketvergais; WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.




