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LĖTU VOS KAIMYNAMS DAUG ROPI 
JOS GRIEŽTAS NUSISTATYMAS

Nevykusi Varšuvos propaganda 
dėl demarklinijos

VARŠUVA, bal. 30. — Len: si dėl Lietuvos, kuri 
kijos, Vokietijos, Sovietų ir 
Pabaltijo valstybių spauda vis 
dar spekuliuoja apie tai, ka* 
buvo tartasi maršalo Pilsud
skio su atsilankusiu čia pran
cūzų reikalų ministerių Bar
thou. Savo keliu supainiotas 
politinis stovis nesikeičia žie
mių rytų Europoje.

Vokietijai atmetus Maskvos 
kvietimų, kad Pabaltijo val
stybėms garantuoti nepriklau
somybę, Lietuvos klausimas ir 
toliau užima ryškiausių vietų.
Visų kraštų spauda svarsto 
griežtų Lietuvos nusistatymų
dėl Vilniaus. yra ženklas, kad Lietuva no-

Sakoma, kad Vokietija tųjrinti su Lenkija nutraukti nė- 
garantijos pasiūlymų atmetu-1 oficialų karo stovį.

žiauriai
apsieinanti” su Vokiečių ma
žuma Klaipėdos kraite.

* VARŠUVA, bal. 30. — Len
kai skleidžia žinias, kad pir
mų j į kartų Lietuva, kiek pa
stebėta, jau pradedanti linkti 
prie demarkacijos linijos pri
pažinimo nuolatine Lenkijos 
Lietuvos siena.
. Lenkų autoritetai iš Vil
niaus krašto praneša, kad lie
tuviai išilgai demarkacijos Ir
onijos pradeda statyti sargy
bai nuolatines žvalgybos sto
tis. Lenkų galvojipiu, tas ir

TELEFONŲ NAUDOTOJAI 
LAIMĖJO BYLA

CHICAGOJ

00M1 ANKETA 
LIETUVOJE

SLEŽEVIČIUS MATO NAU
DOS Iš SUSIARTINIMO SU 

VARŠUVA
RYGA, bal. 29. — žiniomis 

iš Kaimo, laikraštis ‘‘Diena” 
skelbia žymiųjų lietuvių veikė 
jų ankietų susiartinimo su 
Lenkija galimumo klausimu.

Liaudįninkų vadas Sleževi
čius pareiškia:.‘‘Aktyve poli
tika santykiuos su Lenkija, be 
išsižadėjimo lietuvių pretenzi
jų kas link Vilniaus, turėtų di
džiai kilnių reikšmę. Tos rū
šies galimumas turi būt ra
stas, kadangi vokiečių agresy
viai planai gręsia laetuvąi.”

Tautininkų vadas prof. Ta- į ^os k'el’"nsl ff^rb. kun. A. Bal- 
mošaitis sako; ‘‘Nereikia bijo- (1- £• ^un- donų Jakaitį, 
ti garbingos izioliacijos. Sku- M.I.C., Marijonų 1 rovincijo- 
bus veikimas negalimas, ima- Antanų Rakauskų, k e-

ŠIANDIEN SPAUDOS PRAKALBOS 
MAROUEnE PARKE

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTUVES, 
“DRAUGO” VAJAUS IR GEGUŽES 

PIRMOSIOS PAMINĖJIMAS
Šį vakarų minios žmonių 

renkasi.į Šv. Panelės Gimimo 
par. salę, Marąuette Parke, 
šiais tikslais: apie dienraščio 
‘‘Draugo” vajų, kurs dabar 
eina tej kol rijoj; apie Lietu
vos spaudos laisvės uogavimo 
30 metų sukaktį ir apie darbo 
žmonių reikalus sųryšvje su 
gegužės mėnesio pirmąją die
na.

‘‘Draugo” rėmėjai šio va
karo kalbėtojais užkvietė: vie-

Jo. Eksc. vyskupas W. D. O’BRIEN, kurs pereitų trečia 
dieni, balandžio m. 25 d., Svč. Vardo katedroj konsekruotas 
tituliariu Calipda vyskupu. Paskirtas Chicagos vyskupu pa
gelbininku

i

(Tiieagos telefonų naudoto i
jai laimėjo didelę kovų su te-
lefonų kompanija.

Vyliausias krašto teismas 
nusprendė, kad kompanija te
lefonų vartotojams yra kalta 
ir turi grųžinti 30 milijo
nų dolerių. Toje sumoje yra 
apie 9 milijonai dolerių nuo
šimčių. • I
-1923 metais Illinoiso valsty

bės prekybos komisija suma-

PAKLIUVO CHICAGOS 
POLITIKIERIUS

CalincBV
UŽ GLAUDESNIUS 

SANTYKIUS
„r;a

Anądien federalinių agentų 
areštuotas Chicagos politikie
rius ,J. J. McLaughlin paga
liau išpažino, kad jis per savo 
rankas praleidęs apie 53,000 
dol. iš 200,000 dol. sumos, ku
ri buvo išmokėta grobėjams

1 už pagrobtojo St. Paul banki-
žino už telefonų naudojimų ra- nj,)1(o Bremerio paleidim,. 
tas. Kompanija kreipės teis- *
man ir gavo “injunetion” ^e to yra areštuotas ir jo1 
prieš naujų ratų vykdymų. metų amžiaus sūnūs, taip
Miestas apeliavo. Ir tik va-<Pa^ keletas kitų asmenų, kurie 
kar vyriausias J. Valstybių ’ ^uvo sankalbyje su minėto 
teisinas galutinai paklupdė J bankininko pagrolx*jais ir da-( 
kompanijų. Nusprendė, kad l’n<>si apturėtu grobiu.

gautas “injunetion” priėš išmokėti grobėjams bankno- 
naujas ratas neturi jokios ga- tai buvo paženklinti ir tuo bfl- 
lios ir kompanija privalo grų- du „„sekta kaltininkai, 
žinti 21 milijonų dolerių tele
fonų naudotojams. Kompani
ja nno 1923 metų ėmė netei
singas ratas.

ISPANIJA SIUNČIA VATJ- 
KANAN SPECIALŲ 

ATSTOVĄ
«\ f.4

MADRIDAS, baln 30. — Is
panijos vyriausybė siunčia Va 
tikanan specialų atstovų kon
kordato darymo reikale.

4 .

Atstovu yra buvusiojo prem 
jero Lerroux kabineto valsty
bės ministeris Pita Romero.

ATGAIVINA TEUTONU 
VYČIU ORDENĄ '

MARIENBURGAS, -Vokie. 
tija, bal. 30. — Taip vadina
mas nacių vyriausybės filoso- ___
finis diktatorius dr. A. Rosen ratįfjkuos padarytų sy Vati-

nt domėn keletu nepasisekusių 
bandymų netolimoj praeity.”

Krikščionių demokratų 
prof. Pakštas pažymi, kad 
“dabartinis momentas” ne- 
atatinkamas Vilniaus klausi
mo sprendimui. Bet jei Lenki
ja darytų bent kokius terito
rinius nusileidimus, tai gal 
būt ik rasfa išeitis iš šiandie
ninio “status (/uo?’ Lietuva 
neturi jokio pagrindo užmeg- 
sti normalinius santykius su 
Lenkija.”

Krikščionių demokratų dr. 
Karvelis pareiškia: “Mūsų 
kova negali pasilikti be teigia
mų rezultatų. Neatsižvelgus 
į niekų pradėti derybas su len 
kais būtų lygu politinei trum
paregystei. Tačiau kiekvienų 
betarpiškų arba per kitų ko-

deracijos centro pirmininkę,

KLAIPĖDOJ SUIMTAS 
SMOGIKŲ BŪDYS

KLAIPĖDA. — Šiaulių apy 
gardus tardytojo balandžio 11 
d. nutarimu, padarius kratų, 
suimti “Sozialistische Volks- 
gerr.einsehaft” Klaipėdos mie
sto grupės va-lai.* kontoristas 
Ewald Gronenberg, plaukioji
mo instruktorius, G. Bertram,
Klaipėdos kr. seimelio ateno-
grafas ir “Sozial. Volsgemėin ’ sa-rg. karininku, Franzu Ul- 
schaft” biuro vedėjas Moli- richu priešakyje. Kratos me-

Mol/aughlin ir jo sūnui skir 
ta po 100,000 dol. laido kiek
vienam. . • • ' e

PATYS SAU PAKENKS

Dr. Wirt iš Gary, Ind., pa
reiškia, kad organizuotas dar
bai pats sau nori ant kaklo 
užnerti kilpą, jei jis reikalau
ja privalomojo arbitražo gin
čų sprendimui.

berga8 čia sakė prakalbų apie 
Vokietijos vidaus tvarkų. Jis 
pažymėjo, kad Vokietijos val
dymo sistema bus monarkija, 
su respublikonišku pagrindą.

f

Iš jo aiškinimų suprantama, 
kad naciai atgaivina istorinį 
teutonų vyčių ordenų. Vyriau
siajam nacių vadui mirus, jo 
vietų automatiškai užims se
kantis rangoje vytis.

Dr. Rosenbergas aiškino, 
. kad Vokietijos -valdymui bus 

* iriu P a omojo tinkamųjų tautos
arbitražo priešaky atsistos 
koks politikierius ir taria gali 
kliūti organizuotiems darbinin 
kams.

mis. Be to, suimti “ChristL 
Arbeitsgemeinsehaft” smogia 
inaRis būrys iš 12 asmenų su 
savo vadu, Šilutės Herderio

tu pas suimtuosius buvo ra
sta daug įdomus kariškos ir 
inkriminuojančios medžiagos. 
Ištardyti, Bertramas, fGronen-

vidurinės mokyklos mokytojų, burgąs, Molinus Ir kt., buvo 
Vokietijos kariuomenės at- pasodinti j Bajorų kalėjimų.

adv. Ch. Kai, L. Šimutį ir ki
tus. Vietos vargonininkas p. 
B. Janušauskas tam tikslui pa 
rengė dainų. Parapijos mokyk 
los orkestrą gros gražius mu
zikos šmotelius.

Įėjimas į šulę nemokamas. 
Biznieriai ir profesionalai 

susidomėjo specialiu “Drau
go” numeriu, pavestu Marųua, 
tte Parko kolonijai, kuris išeis 
būsimųjį šeštadienį.

Šia proga norime pranešti, 
kad kontestininkai, sužinoję 
apie kontesto pabaigų, kuTi 
bus gegužės mėn. 20 d., tikrai 
sujudo. Dabar prasidės tikro* 
lenktynės. .

I

PAKVAIŠĖLIS NUŽUDĖ 
KUNIGĄ

NEW YORK, bal. 30. — Pa
kvaišelis Dominick Mavra, kąr 
penteris is Neva r k o, N. J., 
nužudė Švč. Marijos P, Kur
melio Kalno parapijos klebrv 
nų kun. Julių Moscati.

Baisi tragedija įvyko klebo
nijoj. Pakvaišėlis kelis kartus 
šovė į klebono brolienę ir vie
nu šuviu pataikė stačiai j krū
tinę grįžusiam iš bažnyčios 
klebonui. Moteriškė sužeista.

Prieš keletu metų .Mavra 
statė namus klebono brolienei. 
Ji užmokėjo jam tiek, kiek kon

PIRMUTINIS DARBASr 
KONKORDATAS RA

TIFIKUOJAMAS

VIENA, Austrija, bal. 30.
— Kanclerio Dollfusso vyriau 
sybės sušauktas senasis parla
mentas 74 balsais prieš 2 pri
pažino naujų Austrijai konsti
tucijų ir po to jis paleistas.
Parlamento paskutinėn sesi- 
jon neatvyko 92 atstovai. Tai 
daugiausia socialistai, kurie 
po įvykusiojo sukilimo prieš 1
vyriausybę neteko atstovę tei- apBvarstytii ka. ] ri»ė nenorėjo mokėti

NACIAI KONFISKUOJA
KATALIKŲ LAIKRAŠTI

V '—V — ■ ■ ■ ■*1
BERLYNAS, bal. 30. — 

Kas sekmadienį dalinimų ka
talikams prie bažnyčios durų 
katalikiškų savaitraštį, vakar 
nacių policija konfiskavo.

Tuo laikraščiu katalikai kas 
sekmadienis informuojami a- 
pie vedamus katalikų ginčus•I
su hitlerininkais. Naciai šioje 
laidoje rado, buk kovojami, 
prieš pačių vyriausybę. Kon-I 
fiskuotoj laidoj vienu straip
sniu buvo atvaizduojamas, 
kaip nacių jaunimas be jokie 
pagrindo ir neteisėtai puoK

traktu buvo nurodyta. Tačiau l'ata'’*<lJ .jaunimų šalia Beri) 
8 • kių valstybę lenkų pasiūlymų jis reikalavo daugiau, o mote- no kovo raėn- 25
1" . -i ; _ X __ s___________k._ A- l - I r* i u V A nnnnrnin laikraščiai išsimetuoja.

sės. Daugelis jų yra pakliuvę 
kalėjimam

Tokiu būdu Austrijoj, vyk
doma nauja tvarka. Naujas 
Dollfusso režimas pirmiausia

kanu konkordatų.

DIDINAMAS DARBININ
KAMS ATLYGINIMAS
\VASHINGTON, bal. 29. 

— Kone visam krašte priva
čios kompanijos savanoriai di 
dina darbininkams atlyginimų.

Kai kurios kompanijos grą
žina darbininkams mokėtų 
prieš pasireiškusį ekonominį 
krizį atlygiriimų.

vadų branduolys, kuriam vy
raujančių vietų užims Hitle
ris. Tai bus vyriausioji orde-
no taryba. Dar nėra galutinai PARYŽIUS, bal. 30. - 
nuspręsta, ar Hitleris pats Mantese, ui 36 mylių nuo Pa- 
paskirg savo įpėdinį, ar tai pa ryžiaugt vakar komunistai su

kėlė riaušes ir apie 5 valandas 
kovojo su pilietine sargyba.

darys minėta taryba.

Dr. Rosenbergas pareiškė, 
kad apie to» rūšies tvarkų vo
kiečiai svajojo per 1,000 mė
ty. Šiandien tos svajonės kū- 
nijamos.

AP

KOMUNISTŲ RIAUŠES

dangi mūsų santykiai sų Var
šuva yra viena svarbiausiųjų 
problemų. ’ ’

Tautininkų generalinis sek
retorius Rastenis sako: “Gale 
tumėm daryti šimto nuošimčių 
nusileidimus. Tačiau Vilniaus 
atgavimas yra mūsų mažiau
sias reikalavimas. Šiuo klau
simu nėra nusileidimo.

žmogžudžio žmona, Mrs. 
Pthil. Marra, 6 vaikų motina, 
pasakoja, kad prieš /porų sa
vaičių jos vyras darbe nukri
to nuo pastolo ir pažeidė gal
vų. Nuo to laiko jis ėmė kla
joti ir buvo lyg ne savas.

DD LIETUVIŲ VAIKAI 
- DINGO

BAIGĖS STREIKAS 
PITTSBURGHE

PITTSBURGH, Pa., bal. 
30. Čia baigės angliškų dien
raščių ekspeditonų streikas.

Darbininkai laimėjo. Jiems 
grąžintas Sumažintas 10 nuo
šimčių atlyginimas. Darbinin
kų reikalavimas 5 nuošimčiais 
padidinti atlyginimų pavestas, 

1 arbitražui.

Daug sužeistųjų.
^Komunistai sukėlė riaušes

pralaimėjus jų kandidatai par 
lamentan priedinins rinkimus.

TEISfiJAS JARECKI 
IA

Cooko apskrities įrišėjai 
Jareeki pavojingai susirgo 
gripu (inYluenza) ir paimtas į 
ligoninę. Bijoma, kad gali 
kartais įsimesti plaučių užde
gimas. »

tikii -

MEDICINOS RŪMAI 
LIETUVOJ

Pereitų šeštadienį iš namų 
išėjo ir nežinia kur dingo Jw 
zukas Sorokas, 6 metų amž 
12024 So. Wallace avė., ir Ka 
roliukas Šalkauskas, 7 m 
amž., 12047 So. Wallace gal 
Ieškota per naktis ir dienų 1 
nerasta Policija graboja Cc 
lumet upės pakraščius.

Berniukai lankė lietuvių p?

Vidaus reikalų ministerija jau 

paruošė ne gydytojų, kaip 
ankščiau buvo projektuota, 
bet medicinos rūmų projektų,
kuris apims visus medicina be rapijos mokyklų, 
siverčiančius žmones Lietuvoj, 
būtent, gydytojus, feldšerius 
ir t. t. Rūmus sudarys devyni 
atstovai, iš kurių trys bus val
džios skiriami, o 6 renkami.

COLUMBUS, O., hal. 36 . - 

Iš Ohio valstybės kalėjimo pi 
bėgo trys kaliniai.

BERLYNĄ IŠTIKO AUDRA

BERLYNAS, bal. 30. — šį 
miestų ir apylinkės ištiko bai
si lietaus audra. Vietomis li
jo ledais. Daug namų rūsių 
užlieta. Kai kur sutruko van
dentiekiai. Silezijoj vžsemta 
keletas miestelių. Nukentėju
sioms pagalbon pašauktos smo 
gikų kuopos.

JERUZALE, Palestina,, M 
30. — Rytoj, gegužės m. 1-|| 
čia uždraustos visokios vali 
Stynės.

ORAS
CHICAGO IR AP? I 

KfiS. — šiandien numato 

lengvas lietus; popiet ar 

karų kiek šalčien.
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DIENOS KLAUSIMAI

PIRMOJI GEGUŽES

Marijai, Gegužės Karalienei
Sveika, Marija, Gegužės na- sitiko Jeruzalės gatvėse, ka

raliene! Tai yra Tavo mėnuo, • reivių vedamų kalti prie kry-

šviesesnis darbininkas artimui turėtų susipa
žinti su tomis garsiomis enciklikomis.

Katahjtų Bažnyčia ‘nedaro revoliucinių 
perversmų visuomenėje santvarkoje, nes revo
liucijos kelias yra kruvinas, žiaurus ir ne- Skaisčiausioji Marija! Visa ga 
atsiekia savo tikslo. Bažnyčia laipsniškai parimta jungiasi pagerbti Tave,

Movknr\ro m fnnn n ra in irvimninnt M/JIki/ein T «««*■lengva refotmuoja gyvenini^
Kuda šiandien- bolševikai ir socialistai

triukšmaus, žadės neįvykiaaraų žemėje rojų, 
katalikai darbininkai tūri ririitai studijuoti 
socialinį klausinių, svarstyti ir orgahižuetie, 
kad padaryti rimtos įtakos į krašto Valdžių 
ir darbdavius tvarkyti, gyveninio reikalus 
sulig Bažnyčios nurodymų, nes tai yra vienin
telis kelias laimėti Šioje žemėje palankesnes 
darbo ir- gyvenimo sųlygas.

Šiandien bolševikų ir socialistų spauda 
pilna keršto ir kurstymų. Darbininkai šaukia-, 
mi eiti į miestų gatves demonstruoti ir triukš
mauti. Ir, be abejojimo, kai kuriuose kraštuo
se įvyks riaušių ir kraujo praliejimų. Dėl 
neapgalvotos Maskvos agentų agitacijos gal 
ne vienas darbininkas nekaltai ir be jokio 
reikalo turės nukentėti.*

Bolševikams, nė socialistams darbo žmo
nių gerovė nerūpi. Iš darbininkų vargų ir ne
laimių jų vadai sau pragyvenimų ir biznį 
daro. Be to, jų sųjudžio tikslas yra ne kad 
padėti darbininkams iškovoti geresnį duonos 
kųsnį, bet kad suardyti valdybių senųjų po
litinę ir ekonominę tvarkų ii" tuo būdu ir tų 
paskutinį duonos kųsnį iš darbininkų atimti. 
Kilūs betvarkei, jie stengiasi įsteigt savo dik
tatūrų, išnaikint visus, kurie ne sn jais, už- 
daryt darbininkams burnas, kad jie ir prasi
žiot negalėtų prieš jų diktatūrų, taip kaip 
dabar Rusijoj. Įvedė diktatūrų, panaikino gy
vo-ir Spausdinto žodžio laisyę. persekioja vi
sokį religinį judėjimų, n>5jSfiįfrTĮ‘a bt&riv&as, 
kankina ir žudo dvasininkus. Ar ne laip yra 
Sovietų Rusijoj?

Darbininkai savo reikalais tini rūpintis. 
Niekas kitas jų medžiaginės gerovės nepakels. 

-Jiems reikia susiorganizuoti ir organizuotai 
veikti į vyriausybę ir, darbdavius. Tas dar
bas turi eiti ne griovimo keliais, ne kerštu, 
bet rimtai ir planingai. Niekas geresnio pla
no darbininkų klausimui išrišti nėra pasiūlęs 
ir vargu-kada pasiūlys, kaip Popiežius Leo
nas XIII savo enciklikoje “Rerum Novarum“ 
ir dabartinis Bažnyčios Galva Popiežius Pi- 
■jns XI enciklikoje “Quadragesimo Anno”. 
Netrukus savo dienraštyje pradėsime spaus
dinti apie šias enciklikas rimtų rašinį “Baž
nyčia ir socialinis klausimas’*, iš kurio pa
aiškės, kaip rimtai ir sįstembtingai 'Bažnyčia 
rūpinasi darbininkų reikalais. Kiekvienas

............................................................................ *■■- .„iib.mM

VOKIEČIŲ PROPAGANDA AMERIKOJ
. . I , I ■

Chicagos Tribūno korespondentas p. Do- 
nald'Day, atsilankęs Klaipėdon, pateko hit
lerininkų įtakon ir Amerikos spaudoje šmeižia 
Lietuvų. Praėjusį sekmadienį JTribune, edito- 
rijalų puslapyje, skyriuje “From aeros the 
sea”, įdėjo rašinį, dėl kurio lietuviai turėtų 
protestuoti. Iškraipoma istoriniai faktai, pri
metama Lietuvai, kad ji persekioja to “kraš
to didžiumų“ — vokiečius (kada Klaipėda 
buvusi užimta, jų buvę net 95 nuoš.), cenzū
ruoja jų spaudų, trukdo veikimų ir t.t. Vie
nas Klaipėdos vokietininkas p. Day papasa
kojęs, tarp kitko, kad vokiečių persekiojimui 
lietuviai vartoja aziatiškus metodus, kurie 
kadaise buvę naudojami prieš Lietuvų. Ir 
dėl to, anot to vokietininko: “The situation 
is steadily gettmg worse instead of better“.

žiaus. Sūnus ir Motina pažiū 
rėjo vienas į antrų ir skaus 

Mellingiausioji Marija! Lau- mų jūra užpylė'jų širdis. Ta* 
kai sužaliuoja javais, gražio? f?ūnus, kurį mažytį nešiojo ant 
ir • žalios lankos sagstosi k ve- rankų, supo, valgydino, buria 

vo, dabur visas nukankintas. 
Jo veidas tik viena žaizda, o 
galva erškėčiais nusagstyta 
Bet, Nekalėiausioji Marija ir' 
Sopulingoji Motina nesirūsti-1 
no ant Jėzaus žudytojų, tik jų 
gailėjo ir už juos meldėsi. Ji 
visus skausmus ir sopulius ąp- 
kojo Dievui už nusikaltėlius, 
kad Kristaus Kančia ir Jos 
sopuliai nenueitų niekais, bei 
būtų išganingi nemirtingoms 
sieloms.

Jėzus, Dievo Sūnus, mirė 
ant kryžiaus. Marija stovėjo 
po kryžiumi. Po Išganytojo mi 
Tties buvo trys įvykiai: nuė
mimas nuo kryžiaus, apraudo
jimas ir palaidojimas. Krikš
čionių menininkai atvaizduoja 
meniškus vaizdus. Sopulingoji 
Motina yra labiausiai brangi
namas krikščionių paveikslas. 
Prof. Dr. B. Bartmanas rašo, 
kad Sopulingosios Motinos pa
veikslas vakarinėje Europoje 
gražiai piešiamas ir turi gi
lios, sujaudinančios prasmės. 
Jame Išganytojo Runas guli 
Marijos prieglobstyj: galva, 
liemuo, rankos ant Jos kelių 
ir rankų, o kojos žemyn nu
leistos. Čia Marija ryškiausiai 
matė tas žaiždas, nuo kurių 
Išganytojas mirė. Tų žaizdų 
buvo daugybė, didelių ir ma
žų: nuo plakimo, nno apvaini-

p i ančiai s gėl i ų žiedais, miškai 
ii sodai skleidžia* puikius sa
vo lapus ir gimdo akį trau
kiančius žiedus, dangus pasi
daro giedresnis, upių, ežerų ir 
jūrų vanduo tampa tyresnis ir 
įgauna melsvų spalvų, kvapios 
gėlės darželiuose pražysta, vi
lioja žmogaus akį ir kutena
uoslę,-gyvulėliai savo gyvumu" 
ii paukšteliai linksmais savo 
čiulbėjimais ir'^plasnojimnis Ii 
nkfemina žmogų. "Tos visos gro 
žybės žmogų verste verčia ri
mčiau pagalvoti apie Sutvėrė
jų ir iš širdies gilumos, pilno? 
dėkingumu, Jam duoti širdin
gas dėkas.

Katalikų Bažnyčia visų Ge
gužės mėnesį ^kifia ŠVtenč. •Ma
rijos, Dievo Motinos, garbei, 
tų visų grožybių Karalienei 
Jų Viešpats Dievas išaukštino 
viršum viso sutvėrimo, pada
lydamas Jų žemės ir Dangaus 
Karaliene ir skildamas Jų 
mylimiausia mūsų Motina. Vie 
špats Dievas Šveteo?Marijų la-

Jo Eksc. Chicagos vyskupas pagalbininkas 
B. J. SHEIL šiandien mini 6 mėtų vyskupavimo 
sukaktuves ,

draugkentėjimas yra sieloj ka- nti save. Kiekviena kūno ka
nčios. Taigi, pildėsi Simeono J nčia turi būti ir sielos kančia, 

žodžiai, kad Marijos širdį pėr-.O kiekviena sielos kančia turi
vers skausmų kalavijas. Juo 
labiau nematomi kalavijos aš-

bū(j tikėjĮlno kančia. Visos 
krikščionių kančios turi būti

mėnys^ juo tykiau jis veikia, kankinių kančios. Visos kauki 
juo skaudesni jo smūgiai. To-<njų kančios kyla iš tikėjimo 
kios žaizdos neužgyja ir poJ dvasios. O tikėjimo dvasia y-

S

P-nas Day jau nekartų yra parodęs savo 
vienpusiškumų. Šį sykį jis pasisako Klatap- Ibiausiai numyliu. Jis Jų su 
dos (jis žadina Memeliu) klausimų “Štuai-'. tvg$* visiškai lilkaltų, kurios
javęs“, tačiau gaila, kad jo “studija“ išėjo 
labai vienpusiška. Jei p. Day būt nuodugniau 
klausimų tyrinėjęs, jis būt sužinojęs, kad 
Klaipėdos krašte lietuvių yra dauguma, kad 
Liėtuva pastaruoju laiku labiau pradėjo sekti 
vokietininkų veikimų, nes jie organizavo šu- 
kiUpjų^,. nor^įflmįdįrt
lriėtijoš7 kuS(pau,<nikb sftiai K ~ _ _______

doje savo agentus ir'akcijai prieš Lietuvį iš- turėjo visas dorybes visoj pil-į mis prikalimo prie kryžiaus
1 • J V • . Y . T*F O V. *• •' J • -»• • • • a 1_. f I** *

pirmpradės nuodėmės nė ma
žiausias taškas nepalytėjo. Ji 
pasidėjo ir gimė nekalta ir 
skaisti, laisva nuo pirmpradės 
nuodėmės ir visų savo gyveni
nių buvo laisva nuo visokios" 

Tūšies. Ji tarpininką
niūsų Atpirkimo darbe. Jį^haviAio eitUCčlbis, *Tluo*r ^Iš

leidžia dideles pinigų s*ūmas. Vokietininkai, 
be abejojimo, siunta matydami, kaip sparčiai 
auga lietuvių susipratimas Klaipėdos krašte 
Gaila, kad to nepastebėjo Tribūno korespon
dentas, kuris melagingai informuoja Ameri- 
kos spaudų. O gal jis turi medžiaginio išroka- 
viino tai daryti? Vokiečiai propagandai pini
gų neskundžia. # l

Šia proga norime pažymėti, kad p. Dav 
ir lenkams padeda vesti propagandų prieš 
Lietuvų. Vakarykščiame Tribūne laidoje iš 
Varšuvos jis rašo, kad. Lietuva pirmu kariu 
po 14 metų sutikusi priimti demarkacijos li
niją, skiriančių Lietuvų nuo Lenkijos. Tai bū
sianti galutinė siena. Tai yra netiesa? Jokia 
Lietuvos vyriausybė nedrįs tokio žygio pa
daryti,, kol Vilniau# klausimas nebus išrištas.

numoj. Arkangelas Gabrielis, j Ji matė ir stabmeldžių virsi- 
apreikšdanias Jėzaus Kristaus Jninko Longino atvertų Jėzaus 
Įsikūnijimo paslaptį, kad Ji «onų (Mat. XI, 29). Marija ga-
taps Dievo Sūnaus Motina, iš
vydęs Jų pilnų Diejo malonių, 
nulenkdamas galvų, pasveiki
no: “Sveika, Marija, malonės 
pilnoji!“

se*: ‘>rrr-

‘Parašė dr. jttr. ir med. G. R. Kreitneris mės, -rutulį visiškoje savo galioje.
Išvertė Jonas Labanauskas

eciy 
Stovi Maskva

(Tęsinys; ___
Tadu V i Lobas paskelbė savo 14 punk

tų, kurių pats svarbiausias buvo minėta 
"tautų apsippprendimo teisė“, kuri turė
jo užtikrinti būsimų pasaulinę taikų.

Kol pergalė dar nebuvo paaiškėjusi, 
to! Anglija i> Prancūzija gynė šį princi
pų. Bet kai vėliau'pergalė pakrypo jų nau
dai ir kai Taikos Konferencija posėdžia
vo. tąi Anglija, Prancūzija ir Italija {»- 
rėiškė, kad Vilnono pasiūlymas suteikti 
laisvę visoms tautoms yrn nesuderinumas 
su iiiiperijulizmo interesais ir laike poef- 
ilžiii buvo griiUitasi visų gnliinų priemo
nių, kad Įiaraližuotų Vi įsom, principus. 
Taip buvo sudaryta taikos sutartis su 
labai neteisingomis sąlygomis. Silpnosios 
ir mažosios tautos ne tik kad negavo jo
kio savarankiškumo ir laisvės, liet patėko 
į dar baisesnę priespiKRių, negu buvo bu
vusios prieš tai. Tai įrodė, kad stiprio
sios val.-tybčs jau laike užgrobusios žc

mirties. Meilės žaizdos užgy
ja, bet sielos žaizdos — nie
kada Marija, Sopulingoji Mo
tina, 4ūek daug kentėjai!

Be to, Sopulingoji Motina

ra meilės dvasia. Sv. Bernar
das, lygindamas Motinos ir 
Sūnaus meilę, sako, kad Sūnūs 
iš meilės mirė, o Motina, ne
galėdama kariu mirti, iš mei-

yra ir Kankinių Karalienė. į lės kentėjo. Kamgi, rodos, Ji 
Kankinimosi yra laisvas pasi-• turi nekaltoi kentėti? Dėl to,
aukojimas. Kankiniai ištieja 
kraujo ir daug kenčia. Bet 
yra ir dvasios kankinimosi. 
Čia ndiejahta kraujo, bet jja- 
mažn, tykiaiąkenčiant mažina 
mos gyvybės sultys. Tai yra 
tikrai karžygiškas kankinimo 
si. — Tokia karžygė kankinė 
buvo ir švenč. Marija. Kai

kad Ji amžinai mums liktųsi 
kilniausias pavyzdis vargiu 
gani mūsų gyvenimui - šioje 
ašarų pakalnėje, kad Johanus 
būtų Amžinoji jiagtioda, kad'1 
tarp vargų ir kančių galėtu 
nie meilingai atsikreipti į gar 
testingu Kankinių Karalienę ii 
kad pamiltame Dieviškojo Jos

Jėzus Kristus buvo veliamas i Sūnaus Širdį, kuri trokšta vi
nukankinti, paskui Jį sekė di
delė minia liaudies ir moterų,

Įėjo įsižiūrėti į Brangiausio 
Sūnaus užgesusias akis, kurios 
taip neseniai buvo gailestingu
mo ir gęruino dangumi .vi- i kurios dejavo ir raudojo. Atsi- 
siems nusidėjėliams ir kenčia įgrįžęs į ja*, Jėzus tarė: “Je-

Tačiau, Nekalbiausioji irjūtiemi. Kų bloga padarė tos; ruzalės dukterys, ne manęs ve 
Skaisčiausioji Marija, kartu rankos, kurios dabar taip žiau rkite, velyk verkite pačios sa 
yra ir Sopulingoji Motina, nes riai sulaužytos ir išsukiotos? vęs ir savo vaikų“ (Luk. 
dar nebuvo nė vieno žmogaus'Kuo kaltos tos kojos, kurias XXIII, 27-28). Jėzus Kristus 

taip negailestingai prikalė 1 nepasmerkia raudojimo ir a-

siems gelbėti, jei tik į Jų atsi
kreiptume ir garbintume.

Šv. Bažnyčia, skirdama Ka 
nkinių Karalienės garbei ' š: 
gražųjį Gegužės mėnesį, kuria 
me ir visa gamta Jai nusilen
kia, išskleisdama visas savo 
grožybes, todėl, ji taip pat no
ri, kad ir mes Jų gerbtame išir nebus iki pasaulio pabaigai, 

kuris tiek kentėtų, kiek Mari
ja kentėjo. Tik atsiminkime sa matant,'Sopulingosios ir Nu visada reikia žinoti, dėl ko ve-* mis ir karštomis maldomi 

kad savo vargus ir kentėjimus 
(Tęsinys 6 pusi.)

prie kankinių medžiot Tai vi-šarų,* bet duodą suprasti, kad nuolankios širdies paeinančio

Jossopulius, kada matė savū kryžiuotojo Motinos kančios į rktL Mūsų ašaros tari paragi 
Sūnų visų Sukruvintų, kai su- buvo draugkentėjimas. O pti mus įsigilinti į save, paži

socijhlistinę • valstybę, kuri pasidarė Vil-
Bet Vilsono šūkis, kartų paskelbta-, Į softo principų gynėja ir" reikalavo visoms

silpnosioms ir mažosioms tautoms apsi
sprendimo teisės ir laisvės.

.Didelė viltis kilo pavergtų žmonių 
tarpe. - * ;

Kaip atrodo dabar esama padėtis?

Iš 1,5 milijardojMUonių visame žemės 
rutuly yra 400 mil. įkaltųjų, turinčių Eu
ropos ir Amerikos kontinente neaprėžtų 

.galybę; jie pradeda išnaikinti'visas kitas 
rases. Raudonieji Amerikoje jau yra iš
nykę; Afrikos juodukams gręsia toks pat 
likimas; Indijos rudodžiai yra arti pra
žūties ir geltonajai rasei gręsia tas pats, Į
— jei neateis gelbėtojas.

150 mil. rusų trukdo kitų baltųjų žy
gius ir yra nutraukę su jais bendravimų: 
jie dabar mušto bendrai traukti į kovų su 
silpnosiomis mažosiomis Azijos tautomis
— prieš kitus baltuosius tiraiuuu Taigi 
{telieka tik 250 mil. baltųjų prispaudėjip 
Jie nuolat l»ando nježmoniškais metodais 
ir karo jėga, pavergti kitus 1250 mil. žmo 
nių. Taigi žmonės pasidalo į du lageriu: 
vienoje pusėje 1250 mil. prispMfdųjų ir 
kitoje pusėje 250 mil. pavergėjų. Nors pa

nebegalėjo būti atšauktas. Kiekviena sil
pnųjų ir mažųjų tautų, kuri tik buvo pri
sidėjusi prie antantos laimėjimo, tikėjosi 
įgyti laisvę, kaip altjyginimų už pasiti
kėjimų. Taikos konferencijos rezultatas 
jas labai apvylė. Annamas, Bunna, Java,
Indija, Malajų salynas, Turkija, Afganis
tanas, Egiptas ir silpnosios Europos tau
tos pamatė, kad jos yra apgautos ta ap
sisprendimo teise ir prade,jo nepriklauso
mai vienos kitų veikti, kad Išgautų sau 
laisvę. w *

Tada staiga nukrypo {mvergtųjų akyp 
į naujai susidūrusių Rus i jų.

Anksčiau Rusija buvo viena iš antan
tos valstybių. Kai kilo karas su Vokieti
ja, ji pasiuntė 10 mil. kareivių į frontų.
Be Rusijos antantos linija Vakarų fron
te grėit butų bnvifeį vektorių pralaužta.
Su Knmjcs pagalba pAvyko antuntai na- 
galėti Vokietijų ir laimėti karų. Karo vi
dury Rusija prudf jo suprasti, kad ji tik
tai padėjo vienai Krutulei jėgai nugalėti 
kitų bmtalę jėRQ iL be to, kail iš to nieko 
gero negalima lankti. Viena kareivių ir 
šiaip piliečių grupė nutraukė ryšius nu
antanta, padarė taikų su Vokietija, nu- k skubrioji grupė skaičiaus atžvilgiu yra 

uu 1 menkesnė,vertė avųjį imperijalizmų įr įkūrė naujų tačiau ji turį galingas pozici

jas ir jos politinė ir > ūkiška galybė yra 
nepaprasta.

Slaviškos rusų tautos rasės — 150 
mil. — Lenino, jų švento pranašo, vado
vaujamos, staiga sukilo ir pradėjo kovų 

| su imparijaliznin ir kapitalizmu už žmo
nių lygybę.

Pasaulio tautoms akys dalmr atidary
tos; jų politinis niųstyinas yra paaštrėjęs, 
ir jos žino, kų turi daryti.

Mes kiniečiai turime sužadinti savo 
tautinius juusmus ir savo galingus 450 
milijonų panaudoti kovai už visų paverg
tųjų žmonių laisvę teisę.

250 nrih tironiikų račių pavergia 1250 
milijonų. Leninas buvo nugalėtas pašau 
lio imperijai!stų, nes jis stojo į kovų prieš 
1250 milijonų vergiją, kurią padarė 250 
milijonų, ir reikalavo visų teisių lygybės; 
dėl to jis ir sovietų Rcsija turėjo bOĮll 
sunaikinti. 150 mil. rasų tari sudaryti pa 
grindą Europos paaanbnėa revoliucijos ir 
400 mil. kiniečių —pagrindą Atsijos re 
voli&cijos. Visos pavergtos tautos tari bfl 
ti sujungtos tion vadovyban; jos turi Ii 
vien kovoti prieš imperijalizmų ir prieš 
priespaudą ir taip privesti pasaulį prie 
išlaisvinimo*.

Taip skamba, trumjmi sutraukos, Dr. 
Sun Yat Seno “Pirmas Principas“, “Na-

ci joną lizino'’ principai. Geriau būtų 
pa vadinus pirmu Borodino principu.

Savo antrajame “Tautos suverenite
to’’ principe Dr. Sun Yat Senas pareiškia, 
kad Kinija turinti pasiimti iš Vakarų tik
tai, kas geriausia, ypač technikų ir moks- •
lų, o politikos srity — jo sumanytų kon 
8titue*ijų su kardinaiinėiuis tautos teisė
mis. Miame II principe jis paneigia tai, 
kų jis savo deniagogiunio rašto pirmame 
{jrincipe yra pažymėjęs kaip svarbiausių 
jiagrindų sudaryti tautinei sųaionei: šei 
mos jausmą ir ginlinei priklausomybę, nes 
jis visiškai išiueta senosios tvarkos savi- 
valdybinius elementus ir jų vieton pasta
to jau stipriai Kinijoje diskredituotų par
lamentarizmų. Vieton beasmeniškos natū
ralios priklausomybės prie savivaldybės, 
paremtos šeimos, kaimo, cechų, gildijų ir 
kitokių vyresniaisiais, jis pastatė jiaski- 
to individo politinį veikimų. Kraštas, ku
ris iki šiol laimingai ir patenkintai ja n 
nuo tūkstantių metų sav y sto via į valdos i 
demokratinėje laisvėje kaip šeimų valsty
bė, ateity turėjo patapti teoretiškai poli
tinių partijų objektu, praktiškai — kaip 
jau buvo galima numanyti — {teteko į 
vienos partijos prievartos valdžių, kaip 
tai yra įvykę sovietų Rusijoje. y'

(Daugiau bus)

JI
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n t rudiems gegužės 1 d., 1934

Aršiau negu mes kad buvome muziejaus statybą, baigti k re-1 vės nuotakumą tikslinti, kad 
burliokų prispausti. Taigi bro- ditan. Bet tuo pačiu už darbą jis negalėtų plėsti savo vagos 
liams vilniečiams reikalinga ir statybos medžiagą jie rei griauti krantų bei pavasario 
mūsų pagalba. Ar nebūtų ge- kalaitja ne 600,000 litų, bet metu skandinti panemunės gy
ni sutverti komitetus visose 800,000 litų. Paskutinioji su-’ ventojų Nemune, prie Nevėžio 
parapijose, kad jie jiarinktų ma Vytauto Didžiojo komite- žiočių, tėkmei bei lajvininkys 
aukų drabužių vilniečiams. to sąmatoje nenumatyta. Ran- stei trukdo ir pavasarį ledus

fl. .. , _ ^govai sutinka muziejaus sta- sulaiko didžiulė Raudondvario
1 Girtinas butų darbas orga- , , . . 17 . , . „„„

... . .t . tvlios darbus baigti šiais me sala. Ji 1929 metais turėjo a1 nizuoti jaunuolius ir iš jų p*- * 7 . . .. , . .
Daryti “Vilniaus pulk,,”. Mes hus hro'au ~ P“ 22 “ <0;'e

turim čionai smarkių vyrų, bu-, .. ’ \ ‘ ....
, . , , . . . sumos jie sutinka palaukti. kia apie 700 metrų. Vykdantvusių Lietuvos kareivių, nęls J r * . / ,

kapitonų Lietuvos karinome. Dabar komitetas galvoja, Nemuno reguliavimo da.bua 
nės. Kaip būtų gražu pamaty- g^itu laiku būtų galima dabar toji sala liko apie lo ha 

I ti marguojant Vilniaus pulką. į surinkti 300,000 litų. Komite- eKu mojant (rauną,
Juozas tas kitos išeities neranda, kaip mOs PU8laU užtvankos, vadina

____________ dar kartą kreiptis į Lietuvos mos Runomis. Jos upės srovi
A D 61 AIC AICT AIC DIIC visuomenę, prašyti aukų šiam spaudžia į Nemuno vidurį ii
MI SIAlv Mtl Alų DUv kilniam tikslui. Jeigu pavyks tokiu būdu griauna Nemune e

RAIBTI^ VYTAUTO'' tiek aukų surinktiiUi vytau- sančias salas- Nu°1929 m- n*
1 DflIU I flv V I I flU IU t01)5(^žio j mugėjus 8jaig me. šiol jau sureguliuota 12 klm
1 ' DIDŽIOJO MU- tais galutinai būtų baigtas sta Į Nemuno. Per tą laiką pastaty

DRAUGIAKUMAS

Tik susikūrusi nepr. Lietu
va beveik jokio išėjimo į jūrą 
neturėjo. Jai tada priklausė 
menkas jūros ruoželis prie Pa
langoj. 1923 metais, atvadavu
si Klaipėdos kraštą, Lietuva, 
gavo platų išėjimą į .jurą ir 
neblogą Pabaltijo uostą Kiai 

|| pėdą. Uostas imtasi gerinti,
! modernizuųti ir sulyginti su 
kitų Lietuvos kaimyninių vai- 

' stybių uostais. Dabar per Kiai 
pėdos uostą eina nemažas ki
tų valstybių prekių tamzitas 
ir į jį gali įplaukti dideli jū
rų laivai ir net karo laivynas.

Tik pati jūros nauda, j'flrų 
Į reikšmė daugeliui valstybių ir 
1 pačiai Lietuvos visuomenei ai

škinti lyg ir buvo užmiršta. 
l' Kai kurios organizacijos buvo 

darys daugiau potvynių pavo besiimą to darbo, manydamos 
jaus. šią vasarą pląčiu mastu Lietu-

Kaune susidarč komitetas, 
beveik prieš metus mirusiam, 
žinomam visuomenės veikėjui, 
garsiam rašytojui, publibistui 
kan. dr. Juozui Tumui - Vaiž
gantui paminklui statyti. Gar
bės komitetą sudaro: Valsty
bės Prezidentas, Ahtanas Sme
tona, Arkivyskupas Metropo
litas Juozas Skvįreckas ir Vy
tautų Didžiojo universiteto re

tų guiuua. sm.s nūnai? u/.- Rasmet dgl negilaus įr sek. 
baigti, Vytauto Didžiojo mu- ,aug Nemun0 UeR Kaunu gw>.J 
ziejaua statybų. Tuo tarpu lig grūB,aT0 -r miestai |
Šiol komiteto pastangos joki, Vasa.
VU,8,1) nedavė. Muaejtu W roa metu Nemano seklumos da
ti dar trūksta 600,000 litų. To- L .,,
k,,, palygint, nemažų suniko ,aukiojimui
mitetui galėtų paskolinti tik .. . , 'x r g metų pavasarį buvusie
stambūs rangovai. Nė bankai, ...j . . . . T, ». , , \ , ji ledų susigrūdimai ant Vers-
nė taupomosios valstybes ka- . ,, , , .,r ' vu ir Raudondvario seklumų,
sos kol kas kreditų duoti ne- df;ka 1929 metais dėtų Nfr 
gali, nes dar nebaigtus statyti „„„„ reKuliavimo darbl) bllv„
Vytauto Didžiojo muziejaus rr, wkmingai nugtamti žemyn ir, 
mus negalima įkeisti. I ,„0 Kannas iSvengė

— —
Ligšiolines komiteto dery- susio didžiulio potvynio. Ne

bos su rangovais liko be rezul- raunąs tvarkomas laivininkys- 
tatų. Tiesa, rangovai sutinka tės sąlygoms patobulinti, sro-

PAVASARINIS

Rangia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų S^unt 

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

Amerikoie

Išplauks ii N«w Yorko

LIEPOS 12 d., 10.34 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą 

TREČIOS KLESOS KAINOS:
ls New Yorko j Klaipėdą ,..... ............$ 97’'
l abi pusi — į Klaipėdą ir atgal.........*167’'

triMat JtMg. Ttknu

O pagalba viens kitam dar
buose, rugiams pinuti. Darbas 
sunkus ir dienos karštos. Ap
sivilkę storais namų austais 
drabužiais, ištisą dieną! prakai 
tą Dėjus, vakare, grįŠtant na 
mo koks būdavo draugišku
mas. Su dalgiais, grėbliais ant 
pečių visi linksmus, visi dai
nuoja, net laukai ir girios ska
mbėdavo.

Kodėl mes, amerikiečiai, čio
nai negalime taip gyventi? Čia 
bkiūrėk, tik švilpia viens pro 
IMtą, paniurę, nekalbūs.
" Gyvenant vienkiemiuose, ar
ba kaimuose, kiek ten prisiri 
nkdavo žmonių į šermenis. Vi
si suklaupę ant kelių melsdft 
vos, prašydami Dievo jo sie
lai laimingos amžinybės. Plas 
mus čia žmonės nenori atiduo
ti paskutinio patarnavimo net 
mirus žmogui, čia pat už sie

nos nenori nueiti ir poterėlį 
sukalbėti už jo sielą. Juoeas

Dai informacijų ItraipkiH* j:
RA VĖL PETER BARTKEVIČIUS
IE IUS *7* N> ** M~
rooktyn, N. Y. MR. PAUL MOLIS ~

1730—24th Se, Dttmit, Mld».
N.vrark, N. 1. LITHUANIAN NBSMB PUB. OO. •» NAUJIENOS

’7’’ * H*U“4 Chio*’,U-•rtlord, Conn. OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
BURBAU ING CO. DIRVA

rooklyn, N. Y. K. a KARPIUS 115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės
K. SIDABRAS, PitM. 206 All Narioo. Bank Baildiu

342 RP. B*w«y, Su. Boatoa, Maa. 1200 Caraoa Si., PktaUntk, Pa.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

IN OUR OFFICE
YO4EN TUE CHA1NP5

FILL UF>, I’LL. -just Pi-AN
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ANO THBN’UL ’
RAME TO STANO M

NMAT- EU-VA-EONRA-BO 
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SKAUL TUEfcE ARE N’T CUAlI 
ENOVGR FOlt PGOPLE TO Sn 

' -------------- 1 ____X

3GVT Arm 
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PASIŪLYMAS

Atsišaukė į mus, amerikie- • 
čius,* Lietuvos moterų sekcija 
prie Vilniui Va<lnoti Sąjungos, 
kad gelbėtumėm vilniečiams 
lietuviams, kurie yra visokio 
nedftteklio spaudžiami, okupa
ntų persekiojami, kankinami.

KOMERCINES PASKOLAS 

DUODAME ĮSTAIGOMS 

RE.MIANTIES JŲ RKKORIH

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FKDERAL 

INSUKANCK KORPORACIJOS

■I
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Redaktorius

RUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WAI^EHBURY, CONN.

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

WATERBUBY, CONN. .

užbaigimas. Sesutės mokytojos, rsai gatvės užbėgo ant jo au 
ypač .viršininkė sesuo Priscitta tomobilius ir taip sužeidė, kad 
deda daug pastangų, kad pro po 3 valandų* mirė. Velionis 
graina būtų turininga ir gra- buvo geras Sv. Kazimiero pa- 
1LV.-' • rup. {jarapijonae. Rep.

Kunigų Pakai- ir svečias kun. jAorKunay, m. ttJurKausaas). jaunas vaiki- labai Įdomus nuo pradžios ik; 
I. C. * '* j nas, bet turi daug drųsos ir1 galo ir viai Marianapolio Ko-

ątpdentŲ gaiagĮ noro kumščiuoiis. Linkimajam legijos studentai juomi džiau-
Waterburio Studentų 8 kuo-' praeiriiušti j pirmaeilius kum/gėsi, nes žaidimas išėjo mūsų 

pos vakaras (Festivai Dggee)' žtinMikus. naudai — 8 prieš 6. Žaidimo
bus gegužės 26 d. Grieš gera į ----------------------- pradžioj viskas rodėsi tamsu.
(10 muzikantų) orkestrą, Įža-į ATSISVEIKINIMO PUOTA kės mes buvom užpakalyje t.u-
nga pigi. Kviečiame visas Wa- i ------------ ' rėdųrui 1 prieš oponentų 4.
terburio ir apylinkės jaunimo New Britain, Omid. — Ba Bet paskui, kai atėjo penktas 
kuopas atsilankyti ir susipa-' landžio 29 d., parap. salėj su- laikotarpis (Inning), jau bu- 
žinti su studentais. Vakaras ruošta pp. Sintautams išleistu- vora lygiai 5 prieš 5 ir kada 
bus dv. Juozapo salėje. i vių atsisveikinimo vakarienė, žaidimas pasibaigė radom sa-

Waterburio lietuvių teik- iPp- Sintautai čia pasižymę jo Į v uosius priešaky, laimė jant žai 

’ kaipo žymūs darbuotojai kata dimų. Tai parodo, kad niekad

Chicago. Heightg, Iii. — Sv.
Kazimiero parap. šokių vaka
rai su trumpais programėliais 
ir dovanomis būna kas sekma
dienį iki geg. 13 d., gražiai se
kasi. Paskutiniame vakare, ge 
gūžės 13 d., vienam laimingam 
teks naujas $150.00 vertės re- 
frigeratorius. ,

Kun. Vincas Puidokas, Auš
ros Vartų parapijos Worceste- 
ry4 asistentas paskirtas klebo
ne dv. bažnyčios
.VFeatfield, Mas*.

Būnant WoreesteTy kun. V. 
Puidokas pasižymėjo gera iš
kalba ir veiklumu draugijų ta
rpe. WorceaterMČiai labai ap 
gailestauja netekę linkima u s 
būdo, darbštaus kunigo.

Birželio 13 d. šios parap 
klebono gerb. kun. A. C. Mar- 
tinkaus vardinės. Parapijonai 
jau galvoja, kaip gražiau pa 
gerbus savo klebonų.

DRAUOAS

Katalikiškasl \ 
Lietuviškas! 

Patriotiškas! 
Teisingas! 

Naudingas! 
Pamokinantis!

Šiais metais Sv. Kazimiero 
parap. metinis piknikas Vytau 

i to darže bus . liepos 1 d. Per 
1 praeitus du metus lijo. Ar ir 
i šį metų lis? Ar lis, ar ne, bet 
piknikas bus, , . -

Hartford, Conn. — Gegužės
6 d. Šv. Trejybės lietuvių ba
žnyčioj prasidės 40 vai. atlai
dai. Kaip paprastai, į atlaidus 
suvažiuos daug kunigų.

Šv. Kazimiero bažnyčioj bir
želio 8 d., 7:30 vai. vakare J. 
E. vyskupas Sheil teiks Sut 
virtinimo Sakramentų.

Šių vasarų didžiulis parapi 
joe karnivalae parapijos ki<> jOe^tb 
me įvyks nuo liepos 14 d. ibi'
22 d. * * . t&£S

Birželio 10 d., parap. salėje 
7 vai. vakare bus gražus šioe 
parap. mokyklos metų mokslo

Bal. 29 įvyko, inctjnė 
pijos vakarienė.

tiesiog mo dtotn'butorlų. Sį Gydyto
jaus preskripcLja dabar parduodama 
visose vatotlnyčlosev Viena* Doke ris 
ui mėnesio treatmentų — bū-kite sa- 
vltal gaukite butelį Šiandien — garan-
tiuvtna /

s jr Marianapolis. — Sporto iž- 11 
ury dui ištuštėjus, o reikalui esant 8 
jus igyB naujas uniformas sviedi- & 

nio rateliui, nutarta pardavi- Į’ 

rar. nėti bilietus (chance tickets). 11 
(na, iau gana daug parduota, J 
laį. bet pardavinėjimo laikas dar u 
iua, neužsibaigė. Šiuos bilietus stu- 
jaa. dentai pardavinėjo per savo 
rija velykines atostogas. Iki šiai 1 
aip dienai daugiausia bilietų yra 11 
pa. pardavęs Vincas Urbonas iš • 
rin- Waterbury, Conn.

vei- Sporto vyriausias tvarkyto- j 
the jas> mokytojas J. Kundrotas, j 
u®;, paskelbė tokį šių metų svie , 

dūrio ratelio maršrutų:
Iria) 1. Balandžio 26 d. — Ni- J 

chols’ Jr. Kolegija. • t 
ll9* 2. Balandžio 28 d. — Assum j 

ption, Kolegija. ’ ;j
a / 3. Balandžio 30 d. — Rliodėv

Island Kolegija.
4. Gegužės 5 d. — Šv. Tomo 

ra Seminarijų.

5. Gegužės C d. — LaSalle
10J° Akademija. j

6. Gegužės 23 d. — Putnaus j 
Trade. ' I r

7. Gegužės 24 d. — Rhode Is j 
land Kolegija.

aigl 8. Gegužės 27 d. — Vyčių 2b , 
. . kuopa. ]
} ir 9. Gegužės 28 d. — Nichols < 
“J Jr. Kolegija.

10. Gegužfe 30 d. — Šv. Ro- , 
'■&U ko, Brockton, Mass.

11. Birželio 1 d. — Putnain
Trade. (

rčioS Birželio 2 d- — Asųuinp ,
3 a. tion Kolegija.
P1'’1 Peržiūrėję maršrutų^ pusto- < 
’.^us besime, jog kolegijos sviedime ( 
i*,n0- ratelis šiemet loš vien su tau 
sten' raiteliais kurie priklauso kole 
hHV° g’JŲ eilėse. Nors Marianapolio 

Kolegija pirmų metų lošia su 
jau gerais išsilavinusiais ty- j 

&0' mais, bet optimistiškai žiūri > 
a^en. ateitį, štai jo žodžiai ‘Žiūriu į 
en a ateitį kuo optimistiškiausiai.
'* Kf<*‘ nes kolegijos ratelį šiemet gu- 

, <jarys jauni žaahkai, kaip: J. 
n< Andrulionis, J. Karnandulis,
, P. Balčiūnas, J. Šaulys ir ki-

ti. Mūsų oponentai turi gerus 
ratelius, bet tai niekis, mes 
taipgi turime gerų ratelį. Eee

^^ai metų svie-
, dinio ratelio lošimai atneš ga- 
box- , '. ,,

, . rbę Mnrianapohui. 
ir,,

nnas Balandžio 26 <1. įvyko labai 
ą at- laukiamas žaidimas taip NI- 
učio) cliols’ Kolegijos ir Marianapo- 
lurke lio Kolegijos. Žaidimas buvo

Vely kų dienų vakare, apie j 
10 vai., Ant. Jociui einant ske-

LTRTOV1AI DAKTARAI
LIETUVIAI IlJkKTAlAI 

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
New Haven, Conn. — Gegu

žės 13 d. lietuvių Šv. Kazimie
ro bažnyčioj prasidės metinės 
iškilmės: 40 vai. atlaidai. Vi
si lietuviai iš anksto raginami 
ruoštis pasinaudoti ypatingo 
mis Dievo malonėmis.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

8051 West 43rd Str.•<
(Prie Archer Are. netoli Kedato) 

Valandos: nuo S Iki S vaL vakaro 
Ssredomls lr nedėliomis pagal 

•u tartį

M. A. J. JAVOS
D E N T IST AS 

0, 4204 ARCHER AVĖ.
11 corner Saeramento 
11 Vai.: noo 9 v. ryto iki 8 v. vak.Bris tol, Conn. — Lietuviai 

rengia aviacijos dienų lakūno 
• Janušausko naudai, kuris šią 

w,. vasarų rengias skristi per At
lantu. Linkime biistoliečiams 
pasisekimo. Manoma, bus kvk 
čiama ir Waterburio lietuvių 

, orkestrą, vadovaujama N. A- 
leksio. Gera orkestrą.

Office Tel. Wentworth 6330
Res. Tel. Hyde Tark 3395

BR. SUSAM A. SLAKIS GYDYTOJAS Ir CHIRUGAH
MM W. MARiQL7KTTK road 

VaL >-4 lr T-l ruk. Ketv. I-II ryto 
N«d«te> muarai

Kės. and Office 
23&» So. Leavftt St. 

CAM 1L 0701

Office J»hone 
PKOspcct 1028MOTERŲ IR VAIKŲ LIGįį 

SPECIALISTE

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

Iftskyrus Seredoms DB. G. 1/BLflŽISPHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd 81., Ghioafo
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to I F. M. 
8unday by Appolntment

LIET. VYČIŲ B0WLING 
BANKIETAIS

GYDYTOJAS IR CHIRUBOA8 

4645 So. Ashland Avė.
OFiaa YMLAHDO8:

Nuo S Iki 4 lr Bito « Iki S aak. 
Nadėltomto pasai autarU

e«U prieiaeUmi gahros skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karSŲ, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclaJA ftyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NeddioJ nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
nos per pusę plglaus. kaip buvo plr- 
mlaus. Uaageiv atsitikimų akys ati- 
Utoopios «he akintų. Kaiaos pigia* 
kaip pirmiau. .

4719 8OLTH ASHLAND aVe. 
Phone RonlevarA 7MP *

Valandod 1—8 lr 7—9 s*ft. 
įdomia lr Nedėliomis pagal put 

* REZIDENCIJA /
MU S. O*Uf«rui» kva.08. C. L VEZEL’IS

DBMTIftTAft

4846 So. Ashland Ato.
•rt* Kr^t

T*l.: nuo • t vakaro 
■eradol m«bM nutarti

OFISAS
4728 So. Ashland Avo.

9 luMk
CHIGAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nno M Iki U vai. ryte, auo t iki 4 
vaL po pietų le nuo 7 Iki 9:94 vai. 
vakaro. Nedėllęmls nu* 14 Ikf 19 
valandai dien*.

Rueas Gydytojas Ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampas »lst Btmet

Valandos: 9—4 popiet. 7—9 vai. vak 
Nedtlfomls lr Iventadlenlato 14—U

BR. P. L ZAUTORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRginia 0094 
Ofiso vai.: 2—4 ir 4—8 p. m. 

NodtUomla pagal sutarti

DR. M. McCRADlE GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVI

Tel. YARds 0444 
Rrv.: Tel. PLAsa 9200 

VALANDOS:
Nuo 14-19 v. ryto: 1-9 Ir 7-4 v. 4
NtdildtogUla £09 UU 19 OMftų

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai 
2515 WEST 69th ST.

Oi. ir Res. Tel. HEMloek 6141

Valandos:
2 - 4 gopietį nuų Q. U vųkųrųis

IBLALBtRTASttGYDYTOJAS lr CHIRURGA8
7850 So. Halsted Street 

ROOM 914
V41.1 9-4 T*9 VSL vakar*

Ofiso totflf.t nno T-4t Itin ttfld-SlS*

Nu2>?one
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L: v. “ DAINOS ” CHORAS 
SPAUDOS ATGAVIMO 

SUKAKTUVtSE

4183 Archer Avė., 253t> W. t,:i 
St. Programoj dalyvaus grup. 
nortiiskiiečių, kurie, vadovau
jant varg. N. Kuliui, padai
nuos daug gralių dainelių. D r. 
Veaelis, DDS,, patieks įdomi i 
kalbą iš dantų hygienos. Juo
kdarys ‘‘Ofclis Kepurė’’ pasa
kos naujų juokų. Bus gražios 
''muzikos, o, bė tp, bfls įdomių 
žinių ir pranešimų. Nepamirš
kit pasiklausyti.

P APPRR2 VI PRDMA j“luinos” choras, važiuoja į 
• nwUHOQ. RuZDUVt^ ' Keuanec koncertuoti? Gegužes

--------------- G d. biznio komisijos nariai
own Of' Lake. — Moterų važiuos į Keaanee pas gerb. 
angos 21 kuopa įvngiu ba- kuni S> j Bartkų, kad apiiū- 
itų sekmadienį, gegužės'6 rėjus sales ir kitais reikalais. 
J. Krenciaus svetainėj kuo- Vietos anglų laikraščiai žada 
dvasios vadui gerb. kun. lietuviams gražios publikaci- 

Skripkui pagerbti jo vardę jog>
iu. \ akaras rengiamas be- į koncertų žada suvažiuoti 
ui su parapijos komitetu, lietuvių ti Spring Vaiky, La 
Įaugi kun. A. Skripka Šv. ^He ir kitų apylinkės mieš
imus parapijoj klebonauja telių, taip pat ir apylinkės lie- 
» pat jos susitvėrimo, yra ‘ tuviai ūkininkai.
tatęs vienų iš gražiausių Pažymėtina, kad L. V. “Dai 
vagoj bažnyčių, daug triū- nos” choras savo nemažų re- 
padėjęs šiai parapijai per. pertuarų dainuoja be- gaidų — 
is metus, tat tikimos, kad atmintinai. Bandoma net Vy- 
npijonai, įvertindami tai. tauto Didžiojo kantatų išpildy 
itlingai susirinks gegužės 6 ti be gaidų -— atmintinai.

ro susirinkimas, kuris buvo' 
gyvas ir pilnas entuziazmų. 
Sukeltas geras ūpas -savybės 
vakarėliai surengti. Vakarėlis 
bos už kelių savaičių. Švara 
tyta ir kiti įeikalai.

Varg. B. Janušauskas gra
žiai sutikime su visais darbuo
jasi. Tat, ir giedojimo mokini
mo darbas sparčiai eina. Cho- 
įas skaitlingas. Jam priklauso 
pasižymėję giedoriai. Garbė 
varg. B- Janušauskui, kad gra 
žiai vienija škaitlingų būrelį 
jaunimo. ,

neSinis susirinkimas ‘bus ge
gužės 1 d., Lietuvių Auditori
joj, 7 30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite atsilankyti. Y- 
ra daug svarbių dalykų' svar
stymai. Visi prašomi užsimo
kėti užsilikusius mokesčius.

Valdyba

Gegužės 8 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos salėj Federaci
jos ruošiamam lietuvių spau
dos 30 m. sukaktuvių pami
nėjime programoj dalyvaus L. 
V. “Dainos” choras. Rep.

MARIJONA
RASHINSKAITĖ

uiirfi bai. 29 «t. 1914 m.. 5:40_ 
vai. vakare, sulaukus 59 meti# 
;imz

Ki.o iš Tauragė* upakr. Kal
tinėnų miestelio.

Amerikoje lteyveno TO metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

du broliu*: Juozapų lr Joną; 
brolienę Marijdbų ir brolienę 
Juzefų ir gimines.

Kūnas pašarvotu* pus brolj 
Juozapų. «S9 W. I4th St.

LAidotuvė* Jvyks ketvirtadie
nį, gegutė* J d. Iš namų 8 vai, 
bu* atlydėta g 8v. Jurgio par. 
balnyčių, kurtoje Jvyks gedu- 1 
lingo* pamaldos ui velionės sie
lų. Po pMnaMi) bus nulydėta) 
Sv. Kazimiero kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus-ges ir pazys- 
tanui8-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Rėplai, Uiulicnės ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
8. P. Mažeika. Tel. Yards Ll28

Pranešimai
Šiandie 7 valandų vakare iš 

stoties \VGES eis nuolatinė 
antradienio radijo programa, 
leidžiama pastangomis Peop
les Furniture Co. krautuvių:

Fed. Chicagos Apskr. mėne
sinis susirinkimas įvyks geg.
2 d. Aušros Vartų par&p. mo
kyklos kambary, 8 vai. vakare.

Susirinkimas svarbus, nes 
daug yra naujų sumanymų, 
reikalų svarstyti, k. a. spau
dos atgavimo 30 metų sukak
tis, Vilniaus krašte badaujan
čių lietuvių gelbėjimas ir t.t. i 
Visi atstovai, kolonijų veikė
jai bei dvasiškija kviečiami 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba

Bai. 2tį d. įvyko iškilmingas 
šliūbas choristės Genovaitės; 
Stankevičiūtės su Boleslavu 
Klimu. Per šliūbų solistas J. 
Gubista giedojo “Aye Maria”.

G. Stankevičiūtė ilgus me
tus priklausė prie Aušros Va
rtų parapijos choro. Gabi da
rbuotoja. Laųn ingos ' kloties 
jauna| Porelei. skui mokinosi Harrison ir vė

liau Engleuood Higli Scliool. 
Baigus aukštesnes mokyklas, 
įstojo į Šv. Bčrnardo ligoninę, 
kuri yra sujungta,su Loyolos 
universitetu.-

. Šipniis dienojpis perėjo val
stybinius kvotimus ir gavo 
slaugės diplomų su atsižymė- 
jimais.

Duhartiniu lanku slaugė A 
Lukošiūtė darbuojasi Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Geriausio jia- 
si sekinio profesijoj. X X

pačiai* išdirbėjai*

Marųuette Park. — Pavasa
ris ypatingai daug darbo jau
nimui priduoda. Begalo malo
nu matyti, kaip nuoširdžiai ir 
noriai kiekvienas veikia, pri
sideda prie gražaus bendro da
rbo. Tai yra OiiiS.i Pan. Šven. 
parapijos choras, vedamas va
rg. B. Janušausko.

Balandžio 19 d. įvyko clio-

ArlĄast Šv. Kazimiero Re-' 
mėjų seimas. Ir mūsų choras 
nepamirštamas. Išrinktos cho
rų atstovauti: K. Skelly, p. 
Pratapienė ir Z. Jonavičius.

L. V. “Dainos” choro svar
bi repeticija šį vakarų, gegu 
žės 1 d. 8 vai., Lietuvių Au
ditorijoje. Be to, bus trumpas- 
pasitarimas apie dalyvavimų 
gegužės 8 d. spaudos atgavi- 
jno 30 m. sukakties minėjime 
ir geg. 13 d. ekskursijų į Ke- 
•vanee. Kviečiame ir norinčius 
įsirašyti į chorų. \ Valdyba

Vienas blokais J rytu* ono 
didžiulių vartų

Keuanee, Ilk, lietuvių kata
likų parap. klebono kun. B. J. 
Bartkaus iniciatyva ir vietos 
bei apylinkių lietuvių pagei
davimu, gegužės 13 d. L. V.

Choras iš anksto svarsto a- 
pie du vakarus. Vienas jų bns 
rudeninis šokis, kitas — kon
certas.

Choras1 koncerte žada išpil
dyti gražių programų.

Try* telefonai:

Rez. I’ENS ACOIjA #011 
UEI.MONT MM %

Ofliųc: B J LESTOE IMS 
Viucrut Ro*ell<, secr.

Pursuant tofa Tesolution adeptui! by the Directors bf 
the North West fcide Lithuanian Building <& Loan Asso i
ciation, at its regular weekly meeting held at the Office of ; 
said Associatien, at 1644 Wabansia Avenue, Chfcago, IlL, į 
on January 19, 1934 at 9 P. M., public notice is herfeby 
given, that the North West Slcb Litinuudan BuSMing & 
Loan Associ&tibs, will dizpose by sale, to the highest •; 
bidder there-for. the' follovnng described premises:

The North 50 feet of Lot 18 in Block 20 in 
Slieffield’s Addition to Chicago in Tovnship . 
40’Nortli, Range 14, East of tlie Tliird Prin
cipal Meridian, in Cook County, Illinois, coni- 
monty known as 1709-11 N. Ashland Avenue, 
Chicago, Illinois,

and accept in payment of the consideration therefor, if 
the purchaser desires, eitlier in part or in vhole, sliares 
of the North West Side Lithuanian Building <fc Loan 
Associatien, \vithout regard to eitlier priority or listing 
on tlie list of vithdravuls and maturities.

Sealed bids will be received until!) p.m.’on the lltli day, 
of May, 1934. Each bid mušt be accompanied with a certi- 
fied check on some bank or trust company in the City of 
Chicago, for the sttm of Fiftv Dollars ($50.00), payable, 
to the Associatien, which will be held as forfeit as agreed 
and liųuidated- damages, without returning in wboie or 
in part in case the bid 4b accepted and not fulfilled. .

The North West Side Lithuanian Building & Loan As
sodation, by its Directors, reeerves the right to reject 
any or all bids.

All bids and Communications sliould be addressed to 
Joseph S. Bekus, Secretary of the North West Side Lith
uanian Building & Loan Assodation, 1644 Wkbansia Ave
nue, Chicago, Illinois.

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

Secretary

Bridgeport. —• Dr-jos Sald
žiausios Širdies V. Jėzaus mė--VARGONININKŲ PUOTA 

PAS V. DAUKŠUS
PLATINKITE “DRAUGĄ’

Visi Telefonai:

Balandžio 24 d., pasibaigus
40 valandų atlaidams Šv.‘Kry-- ■
žiaus bažnyčioje, V. Daukšai 
pakvietė suvažiavusias vargo | 
nulinkus pas save vakarienei.1

Pp. Daukšai yra žinomi, kai 
jm) inteligentiška šeimyna. Vai! 
kai jau užaugę ir baigę ankš
tas mokyklas, ycda gražų gy
venimų, tėvukas taip pat dar. 
drūtas. Pp. Daukšai daug mę-1 
tų gyvendami Chicagoje turu 
įsigiję nejudinamąjį turtų — 
didelį namų. Vladas Daukša y- 
ra Chicagos provincijos ir vi
sos Amerikos L. R. K. Vargo
nininkų Sųjungos pirmininkas. 
Vargonininkauja jau su vir
šum 30 metų vienoje iš gra
žiausių bažnyčių Chicagoje, t 
y. Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Ponia Daukšienė, tykaus, šve 

lnaus būdo, visuomet maloniai 
svečius priima. (

Po vakarienės gražias ir tu 
riningas kalbas pasakė varg. 
vicespirm. A. Glemža, B. Ja 
nušauskas, J. Kudirka, p. Pie 
ržinskas, prof. A. S. Pocius ir 
pats šciminžhkas VI. Datikša. 
Toastmasteriu buvo A. Mon- 
deika iš Cioero, III. «Sflnk 

Pakvtetė *pas sake 
Varg. A. Glemža iš Indiana 

Harbor, Ind.,’- phkvietė vargo
nininkus pas save į pagalbų 
užbaigimui 40 valandų atlaidų, 
gegužės 1 d., Šv. Kazimiero 
bažnyčioj. IB-L

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!Pirkite tiesiai U dirbtuvės lr 

taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymes- 
<t alų • Ckteagos Dietų vių.

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

telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LA<CtfAWICH
STANLEY P. MAŽEIKA

LtBTUVttl OBABOBIAI
Patarnauju laldotuvRtaa kuopigtausl* 
Reikale meldUu atrttaukti. o mano 

darbu -būsit* J^Mlėdftltl
2314 WANŽrd Pi" ClSago

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Litnanica Avenne
Chicago, Hl.

paveskite dėl manęs

SKALVIO - VIDURIŲ SUGEDIMO

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

pinigus atgal.

1MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ. ~

3201 S. Halsted Street Chicago, I1L
TEL. VIOTORY 7386 7048

STOMACH 
Ulcer Powder ANTANAS PETKUS

GBABOBH7S
KofiHUb Dykai 4830 wrnFi0th tfttteter 

Cicero, minda 
TsL CICERO 2109 ir 859-J.

3100

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

BAIGE^LAUGtŲ 
; MORALĄ.A. F. CZESNA’SBATHS LJ.IOIF

Tt'RKTZKOe, RtmUKOa SCT.FERIVM VaMOS IR ELEKTROS 
ltefl||kT keatmehtai

Treėtmentzt rteoklų Ilgų. reamBtMM, nervų BHtaMyroo. SklSlo 
Ir taip tollati*. *u elektriniai* prteUlaala Vlotetlni*! Saulė* 8pln-< 
dailų trUatmeaUl.

Mineralinė*, eulfartnėe vanoe duoda dldfUualg kraujo clrkulU- 
clją, kuomi garima iMgelhėtl uuo Višakiu • Ilgų.

Kambariai dėl pergalėjimo. .
Moterų akyMuž Atdara* CtarMnkalė nao S'tkMt VAI. naktie*.

/ Marųnrtte Park. - Aleksam 
d ra Ivukošlfitė, sesutė žinomos 4844 WESTl Mth 
Ievos ’ Lukošiūtės šiomis die- ,***• “LJ 1^s»-a4ib 
nori lis Imigė Loyolos universi- tncRRo sm 
tetų fatoCgytojos mokslų). ŠYREWICZE 

Staugė A. Lukošiūtė yra bėi . . .* . LAidetuvėnu-pMga* pat*r ertmių
gus Aušros Vartų parap. pra- lig"
džios mokyklų, West Side, pa- ( L3<4 §. figth Ąvą^ Pąąro, Hl

JEIGU NORITE DAILUMO U NPU<!:\NUUM0 
-LllBOTUVESE......... PAŠAUKITE......

534-0 So. Kedzie Avenue
(Neturim* Bąyyttų bu firma too pačia rar i,i»



vaitės ligi atsiskaitymų i|, tfc 
kietų. Ar jie pasivys ir pra
lenks brightonparkiečius,.' tai 
dar eiceriečiai nedrįsta praiuv 
šauti. Tik saldo: ‘^pažiūrėsi 
me”. .

dv. Kaziniį*ro parap. — lie

pos 1 d.
u Draugo” (jieųraščio — ge-

gūžės 20 d. ii* rugsėjo 3 d.
i : ' '■ I

L Vyžių —' liepos 4 d. 
Labdarių Sąjungos — gegu

žės 30 d.
dv. Kazimiero Akademijos 

rugsėjo 30 d., j
- Kun. A. Linkus

Si i s iorganizavo Gcero Rėmėjai Gegužės 21 — 27, Chicago, 
UI., Aušros Vartų bažnyčioje!, 
(Kun. A. Cikoto, M f. C).

PARSIDUODA.• y t

Mūrinis hizniavas namas, 3-jų 
aukštų, geroje vietoje, arti 
transfer kertės. Parsiduoda la
bai pigiai Atsišaukite:

2513 SO HALSTED ST.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa- 

1 žįstamus atlankyti mane mano 
1 biznio vietoje. Užlaikau dide- 
I lj pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reiknle esant, atsiminkite 
Žydelį. A \

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

1 dėtuvių dv. Antano bainy-Į organizuoti į draugiją. J vai
sina Cicero klebonas kun. (Je-ldybą išrinko: garbės pirmini 
lonunas Va ič imas, balandžio nkn klm. Jeronimą Vaiėūną, 
29 d. sušaukė Marijonų Kole- pirmininku A. Valančių, v. pi
gi jo® Rėmėjų susirinkimą, katlnn. Juosą Motckaitį. rasti o in- 
parapijoje esantieji pakrikę ku A. Janušauską, iždininko 
Kolegijos Rėmėjai susi organų Adomą Stulginpką, iždo glob. 
motų į draugiją sekminges- Antaniną John Jonienę ir Vin- 
riain visuomeniniam ir para- cą Brusoką, tvarkdariu Petrą 
pijo® darbui. Taurosą. Prie tokios rimtos

Susirinkimą atidarė patsai valdybos sąstato darbas ture® 
klebonas, prašant Dievo jialai- eiti gerai. ’ 
mos numatytam darbui ir ižą Į Susirinkimus nutarta turėti 
ngine prakalba nuo savęs pu-' kas mėnesį, antrąjį mėnesio 
lapijiečius susiorganizuoti į' sekmadienį pirmą valandą, 
draugiją ir paremti Tėvų Ma f komisiją Tėvų Marijonų 
rijonų Sidabrinio Jubiliejau® Sidabrinio Jubiliejaus vaka 
parengimus. f susirinkimą už- rienei rengti išrinkti: Ad. Stu- 
kviestieji Tėvų Marijonų pro Iginskas, Karolina Ijeketienė, 
vincijolas, kun. J. J. Jakaitin Cecilija Lupeikienė, Antanas 
ir apskričio nariai J. Kulikan- Janušauskas ir» A. Valančius, 
skas ir A. Grybas atskiromis Atstovais į Chicagos apskiš
kalbomis suteikė praktiškų nn <įo rėmėjų susirinkimus išrin- 
rodymų Kolegijos Rėmėjų da kti A. Valančius ir A. Janu- 
ibnotet šauskas.

Susidarė labai maloni posė- (\įa pgĮ susirinkiyie nariai 
ožiaująneių nuotaika. paėmė 100 tikietų jubiliejinei

Visi atsilankiusieji vienbal- marijonų vakarienei ir tuojau 
šiai pritarė savo klebonui, kad pradėjo pardavinėti, kadangi 
Cicero Rėmėjams reikia susi- beliko tik su viršum trys sa-

Marijai, Gegu
žės Karalienei

(Tęsinys iŠ 2 pAsl.)

Jai aukotume, kad Ji, Dieve 
Motina ir mylimiausioji mūsų 
Motina, galėtų juos sudėti į 
pervertą iv plačiai atvertą mu- j 
sų Išganytojo Širdį, melsdamie Į 
si:

0, Marija, Dievo Sūnaus Mo 
tina ir Kankinių Karaliene, ne j 
apleisk mūsų ir užteik mus į 
pas savo Sūnų, Kurs n:us pri i 
imtųuj Švenčiausios Jo Širdies į 
Valstybės karalystę, kur pa j 
laiminti gulėtume amžinai gy 
ventu.

* - Kun. A. T. (Samatii)

ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prio Clark

Tėtcfoaae HTAtc »•«« 
VnlundoH • ryt p Iki 6 popiet '
2201 W. Cermak Road '

Panedėllo, Seredoa Ir P/tnyi'loH 
vakarai'* « Iki 9 

Telefonas CAN ttl 0122 i
Namai: 6459 S. Rockwell St.

L'tarnlnlto, getvnrgp Ir Subaloa 
Vakarai* 7 Iki •

THcCMMk KEPublk- OCOO
Tel.: YARds 08C1

Bal. 29—geg. 1 Spring Va
liny, UI. kun. Ėftrmius P1. Vit
kus, m. i. c.

Balandžio 30 — Gegužės 13 
dd. — ftv. Ką&ttniero parap., 
Philadelphja, Fa. (Kun. Ą. 'Gi- 
kotą, M. I.
> Bal. 29 d. — gegužės 6 d.— j 
Omaha, Nehr. v — T. A. Pet
rauskas, M. I.Xį 

Geg. 7 d. — 13 d. — Spring 
field, 111. T. A. Petrauskas,* 
M. L C.
I Geg. 14 c. <— 20 d. — I^eno- 
sba, Wis. T. A. Petrauskai, 
M. I. C. '

THOR Agitator Skalbykla
, ' e -- - ♦•*<."4'**** - . * z * - A
kumpam laikui tiktai .... .........*37.50

PRAMOSIMAS
Machines for the price of

Dr. Maurięe Kakn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužis 1 d. 
persikėlė į naują rezidenciją. 
Kainų telefono numeriu bus pa
keistas į PLAza 2400.

(Skelb.)

KIETIG P APVALUS 
ir PILNAI PRU All three for

star kodėl, jūs atrasite, Luckies neisdziūsta

pilntū sukimštas į kiekvieną Luclty—taip apvaly, 
taip kietą, laisvą nuo liuosy galy. Štai kodėl Luckies 
užsilaiko gerai — kodėl, jūs atrasite, Luckies 

neišdžiūsta, rot rvarbut dėmi* kiekvienam rūšy. 
tojui. Jūs matote, visuomėt visais atžvilgiais —« 
Luckies yra malonūs įūsy gerklei, '. / _

Luckies naudoja lengviausią tabaką — nes Luckies 
naudoja tiktai švarius vidurinius lapus — ir šie yra 

lengviausi lapai. Jie turi geresnį skonį. Be to, 
mokslas lošia savo vaidmenį padarydamas šį rinktinį 
tabaką tikrai maloniu įūsy gerklei. "It’s toasted" 
—dd gerklės apsaugos. Sis išnokęs, puikaus skonio 
tebakas yra supiaustomas į ilgus, šilkinius pluoštus ir

Pilnas pasirinkimas L1DAUNIŲ REFRIGERATORS, 
SKALBYKLŲ, RADIO, DULKIŲ VALYTOJŲ

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

“It’s toasted" 
Luckies riiuomel yra maloniu 3417-21 So. Halsted Stjūsų gerklei

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 1 FRENCH LINE

Į <ILE H2 FRANCE’
LIETUVĄ maliau Express

kaip 8 dienos Laivas

Platesnes Informacija, teikiam Ir pordnodMn laboko: tcs. 
Padarome Vl-okbif. pnftb-ruiH Ir dofcr.imentns. ShirM'-tnm pinigus )

1,1 B T V V 4

PERKAM

LIETUVIS 

KUS BONUS

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

13 irete tcl.lnaal pamatuota* Maita. 
gVSIPAaiNKJTF. IP. REMK1TK I.IETVVI.

7th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

rinbar kol kainos dar kmis Mldland’o 
nauji permonentai <kl ?ava>«rlo:

REALISTICS

82.00 ir aukščiau iki 86.00
Kiti padnbinimai: Shampoo — 

finger wave—50c; Shampoo - fin- 
ger wave i arch - rinse — 81-00; 
Manicnre -35c; Marcei - 50c; Sba 
mpoo - marcel - mani eure - 81-00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE 
TEI.. UFAVETTE sese

Tiktai Viduriniai !ie Yra Lengviausi Lapai

1 1

5r*>'




