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WALL GATVES. SPEKULIANTAI TURI i GEGUŽES 1 DIENA UZ 30 VALANDŲ PRIEŠ NKA KODŲ
DIDELIUS PELNUS

Nepaisant blogų laikų, milžiniš
kas pajamas žeriasi

WASU INGTON, geg. 1. — sunkenybių. Jie Žeriasi mil-
Senato komitetas svarsto bir
ios kontrolės bilių, kuriuo no
rima suvaržyti dažnai išky
lančias beprotiškas biržoje Se
rais spekuliacijas, iš kurių pa
sireiškia kraštui ekonominė 
negerovė.

Šio senato komiteto advo
katas F. Pecora jiatiekė jam1 
dokumentalių įrodymų, kad 
New Yorko biržai priklausan
čios firmos per pereitus šeše
rius metus spekuliacijomis pa
darė daugiau kaip vienų, bili
jonų dolerių pelno.

(Vadinasi, spekuliantai bir
žoje daro didelius pelnus ir 
negerovės laikais. Milijonai 
darbininkų neturi darbo, fab
rikai vos juda, kraštų spau
džia ekonominė depresija, o 
spekuliantai nejaučia tų visų

žiniškus pelnus ir tuo būdu 
dar ilgiau neleidžia kraštui 
atsigaivelioti.

Jei blogaisiais laikais spe
kuliantai daro tokius pelnus, 
tai kas sakyti, kaip didelius 
pelnus jie žeriasi gerovės lai
kais.

J tai atsižvelgus, krašto vy
riausybė ir nori tuos Wall gat 
vės finansininkus suvaržyti 
įstatymais, jei kitokių priemo
nių prieš juos nerandama. 
Tuo keliu (norima 'spekuliaci
joms nustatyti ribas, už ku
rių peržengimų spekuliantai 
susilauks bausipės.

Wall gatvės finansininkai 
atkakliai kovoja prieš šį bilių. 
Jie mėgina paveikti senatorių 
daugumų. Vargiai tas pasi
seks.

AUSTRIJOJ
MINCTA NAUJOS KONSTJ 

TUCIJOS ŠVENTE

VIENA, geg. 1. — Austri
jos vyriausybė šiandien suren
gė naujos krašto konstitucijos 
dienos šventę.

Iškilmės įvyko šio miesto 
milžiniškam stadijume. Be di- 
deliausių žmonių minių šven
tėje dalyvavo daugiau kaip 
50,0(X) vaikų.

Iškilmės labai pasekmingai 
buvo surengtos. Viskas pra
ėjo ko gražiausioje tvarkoje. 
Kancleris Dollfuss trumpai 
kalbėjo ir į vaikus. Jis sakė, 
kad Austrijoje vaikai bus au
klėjami ir šviečiami kataliki
škų idealų pagrindais.
' Gegužės 1 diena praėjo be 
jokio radikalų triukšmo.

> J

f .'<'91 ■N VĖL TAI PAKAR
TOJA atsišaukimu

IVASHINR.TON, geg. 1. — 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas W, Green pankel
io j darbininkus atsišaukimų.

Green griežtai nusistatęs už 
darbo valandų, trumpinimų — 
iki 30 valandų per savaitę su 
atlyginimo didinimu.

Jis pareiškia, kad kitaip 
nieku -būdu nebus galima j>a- 
naikinti nedarbo.

Jis pažymi, kad iš pradžių 
šį jo nusistatymų rėmė prez. 
Rooseveltas ir NRA ųdmini- 
stratorius Johnson. Paskiau 
kaž kodėl jie pakeitė savo 
mintį.

AMERIKOS PROTESTAS 
JAPONIJAI

ĮSAKYTA VALYTI CHICA
GOS G|TVĖS

AVASHTNGTON, geg. 1. —

Valstybės departamentas skel
bia, kad pasiuntė protestų ja
ponams dėl jų pasiryžimo pri
versti kinus, kad jie nutrauktų 
visokius pirkimus Amerikoj 
ir nesinaudotų Amerikos pa
tarnavimais. - f
• Anglija kiek anksčiau pa
siuntė protestų, į kurį japonai 
atsakė ir anglų vyriausybė, 
kaip praneša iš Londono, yra 
patenkinta tuo atsakymu.

Ir čia laukiamas japonų at
sakymas ir numatoma, kad’ 
jis bus patenkinantis.

Japonai atsakė Anglijai, 
kad japonų vyriausybė yra 
pasiryžusi pildyti devynių val
stybių sutartį, kuriaja nusta
toma Kinijos neliečiamybė.

Tačiau Amerika be kitko West Pullmane dingę du ne
protestuoja dar ir Mandžiuri- tuvių vaikučiai vis dar ne-

Chicagos majoro Kelly įsa-

KAIP PRALEISTA GEGU
ŽĖS 1 DIENA

ir - f *

Vakar gegužės m. 1 dienų 
katalikiškas pasaulis minėjo 
pamaldomis. Garbinta Dievo 
Motina, kurios garbei Bažny
čia yra skirusi šį mėnesį.

Radikalui — komunistai, so

MCHIGANE PRIEŠ VIE
ŠUOSIUS GARBUS ;

■ ' r “TS------
DETROIT, Micn., geg. 1. — 

Michigan valstybėje įvyko pi
liečių referendumas dėl skyri- 
mo 38 milijonų dol. viešie
siems darbams.

*.•; • • r- •

. .Dauguma bųjsij atmestas su

VYKDYMU
ILUNOISO PRAMONININ
KAI KOVOJA PRIEŠ BILIŲ

Uiinoiso legislatūroje vyk
sta nepaprasta kova dėl NRA 
kinių vykdymo valstybėje.

Demokratas gubernatorius 
Horner gavo iš AVasbingtono 
instrukcijų, kad NRA kodų 
vykdymo bilius būtų prave
stas. Respublikonai ir pramo
nininkai griežtai kovoja prieš 
šį bilių. Jie pareiškia, kad jei 
šis bilius bus pripažintas, ta
da Uiinoiso valstybė bus iš
keista policijos provincija ir 
valdininkai demokratai dikta
toriaus.

Štai legislatūros atstovai ir 
pasiskirstę šio biliaus klausi
mu. Jų vieningas veikimas 
neįmanomas. Atrodo, kad bi
lius negaus legislatūros sank
cijos.

MUMATO NRA PROGRA
MOS ŽLUGIMU

MADISON, Wis., geg. 1.:— 
Wisconsino universiteto prof. 
ekonomikas W. Morton spėja,

kymu imtasi valyti miestų, cialistai ir kiti, vakar dienų dalyvavo balsavime.
manymas/Mažas skaičius pi-j kad ateinančių vasarų grius
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SOVIETAI IR LENKAI VARŽOS! 
DE LIETUVOS 1

Vienų ir kitų siekimai yra 
nesuderinami

VĖSUS oras m TO
PRIEŽASTIS

~ I

NEW YORK, geg. 1. — Vie 
tos Jj Valstybių oro biuro vir
šininkas dr. J arti e s H. Scarr 
galvoja, kad mūsiškė saulės 
sistema rieda per didelius kos-

BERLYNiAS. — “Berllner 
Boersenzeitung” Varšuvos ko 
respondentas rašo, jog “ne- 

i praeina dienos, kad' nepasklis- 
tų naujų gandų ar tikrų ži
nių, kurių tikslas yra atvaiz 
duoti vis naujoje šviesoje vis 
dar visiškai neaiškių padėtį 

'tarp Lenkijos ir Lietuvos.”
* " t ' ?-I *

Laikraštis konstatuoja, kad

- i

miškų dulkių sukurius vi sat o 
je ir todėl turime šaltų pava-1 Varšuvos vyriausybės oficia- 
sarį. Dėl tų pačių kosmiškų’lus laikymasis tebesųs nepa- 
dulkių turėta ir nenormali žie lankus, nes nenorima užsienių
ma. Dr. Scarro manymu, rasi, 
ir vasara bus vėsoka. Galimas 
daiktas, kad žemė grįžta ledų 
gadynės link.

Niekas iš žmonių negali tik
rai pasakyti, arba nuspėti, ko
kia bus vasara, ar ji bus,šal
ta, ar šilta. (Vaduojamasi tik 
galimumais ir patyrimais. 
Taip elgias ir dr. Scarr.

“Iki šių metų,” sako jis, 
“mes turėjome paėliui šešias 
nešaltas žiemas. Dabar atro
do, kad mes jau išeinam iš 
tos atmainos ir riedame uežj-

N RA i programa ir paskiau vy- «i* kur link
kad prieš atidarysiant šimtme 
čio pažangos parodų visos 
svarbesniosios gatvės liūtų ko 
švariausios.

Miesto gatvių ir gatvaičdų 
valymas priklauso gatyių biu- 

. i rui, o šis tam tikslui neturi 
reikalingų fondų. Majoras 
pranešė, kad jis pasistengs 
gauti tam tikslui reikalingų 
išlaidų ir gatvių valymas turi 
vykti kas savaitę per 6 die-- t
nas.

praleido triukšmaudami. 
Komunistai ir socialistai

vakar labiausia triukšmavo 
Pary žiaus apylinkėse, Prancū
zijoj. Per dienų policija juos 
blaškė. Jų paskelbtas streikas 
neturėjo pasisekimo.

Kituose kraštuose, kaip tai

i ATMAINOS AUSTRŲ 
VYRIAUSYBĖJE

i VIENA, geg. 1. — Austri
jos prezidentas Miklas pasky- 
rė /respublikos vicekancleriu 

Ispanijoj, Vokietijoj, Kuboj austrų fašistų vadų princą
• i a / .* M • i' a * i i • _ • _ L > • • ■ •

DINGĘ VAIKUČIAI 
NERANDAMI

ir kt., radikalams pasisekė vie 
nur kitur sukelti riaušes. Bet 
policija lengvai juos išblaškė. 
Atrodo, kad ir radikalai gal 
ims susiprasti ir daugiau pro
tauti. ,

MERGAITĖS GROBĖJAS 
TRAUKIAMAS TEISMAN

Ernst yon Starhembergų.

Ikišiol buvęs vicekancleris 
Emil Fey paskirtas krašto 
saugumo, ministerių.

riausybė bus priversta viso
kius ekonominius negerumus 
tvarkyti dolerio infliacijos 
priemonėmis.

Profesorius randa, kad vyk
domi pramoniniai kodai yra 
klaidingas žygis. Su jų pa
galba esu negalima grųžinti 
gerovė.<v_ * .'
i 1 ’ ė k * . f* ’ • *

SOVIETAI GIRIAS VIEN 
MIUTARIZMU

ATŠAUKTI LEIDIMAI 
MOKYTOJAMS

jos reikale. Devynių valstybių 
sutartimi buvo įimta ir Mtn- 
džiflrijos neliečiamybė. O Ja
ponai kų gi ten padarė.
,Aiškėja, kad tie protestai 

prieš japonus yra tik papra
sti formalumai.

ŠAULIŲ S-GA IŠKILMIN

GAI MINĖS SAVO 15 

METŲ SUKAKTI

ftiemet sueina 15 metų, kai 
šaulių S-ga oficijaliai veikia. 
Ta sukaktis iškilmingai pami
nėta bus per Jonines, birželio 
24 d. Tai proga sųjunga nu
mato padaryti didelį sųskridį 
Itambyne ir Klaipėdoj.

šiaip sukaktis daugiausia 
minima bus rinktinių rajonuo
se, Programų sudarys pamal
dos, paradas, dainų ir sporto 
šventės, o vakare vaidinimai 
ir pasilinksminimai.

randami. Tai Juozukas Soro- 
kas, 6 metų, ir Karoliukas Sal 
kauskas, 7 metų amž.

Policija, tėvai, kaimynai ir 
skautai išieškojo visų apylin
kę ir jokių pėdsakių niekur 
neužeita.

Policija vakar sulaikė du 
įtariamus vyrus.

George Rogalskį, 13 m. am
žiaus, “grand jury” nuspren
dė patraukti teisman kaipo 
grobėjų ir paprastų žudikų.

D. Rogalski nesenai Chica-

KLAIPĖDA. — Pasiremda- 
'’mas svetimšaliams į viešųjų 

tarnybų priimti ir tarnyboje 
laikyti įstatymu, Klaipėdos 
krašto gubernatorius atšaukė 
savo 1903 m. gruodžio 16 d. 
duotų leidimų pasilikti tamv-goje pagrobė pustrečių metu 

mergaitę, nusivesdamas jų į J boję mokytojams, Vokietijos
vienų apleistų ledaunę, ir ten 
jų išrengęs paliko.

piliečiams, Gustavui Lęnu- 
weit, mokytaujančiam Jonikai

KLAIPEDOS ATGARSIAI 
MIUNCHENE

* Nacionalsocialistų štabas 
Miunchene išrinko specialų 
komitetų, kuris turės rūpintis 
Klaipėdoje suimtaisiais vokie
tininkais. Komitetas jau pra
dėjo rinkti aukas pinigais. Iš 
šio fakto paaiškėja, kur yra 
Klaipėdos išdavikų siūlo ga
las.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Po dviejų parų mergaitė čiuose, Pagėgių apskr., Han-. 
ten rasta pusgyvė. Ji mirė Ii- sui Meller, mokytaujančiam 
goninėje. Jos grobėjas G. Ro į Barzdynnose, Šilutės apskr. 

galski greitai susektas. Pasi- Nustatyta, kad Lenuweit, bū-

MAJSKVA, geg. 2. — Kaip 
kas metai, taip ir šiemet so
vietų vyriausybė minėjo ge
gužės m. 1 d. su didžiausia 
militaristine pompa. Buvo su
traukta dešimtys tūkstančių 
įvairių rūšių kariuomenės. Pa 
radas per kelias valandas vy
ko.

Sovietai parodo pasauliui, 
kaip jie stipriai yra apsigin
klavę, kad niekas nedrįstų jų 
valdomos Rusijos pulti.

Sovietuose jau senai neturi 
Imlso nei darbininkas, nei val
stietis. Ir vienas^ ir kitas pri
slėgtas ginklų ir kumštieg. Užt 
drausta jiems ir Dievų gar
binti. Tos rūšies stovis nega-

“Yra žinoma, kad oran paki 
lusios iš besiveržiančių ugnia- 
kalnių dulkės galutinai nusė
da tik penkerių metų laikotar
piu. Ir tos dulkės daro didelę 
įtakų į žemės temperatūrų. 
Efektas pasirodo be galo di
desnis, kada visa saulės siete- 
ma pakliūva į kosmižkų dul
kių milžiniškus sukurius.”

Anot dr. Scarr, astronomai 
ir fizikai tiki, kad jie yra ra
dę visatos ribas. Už tų ribų, 
sako jie, nėra nieko — vienos 
begalinės tuštumos. Ir štai į 
tas begalines ir beribes tuštu
mas slenka milijonai saulių

politikos palankumų pęrank- 
styvomis nuolaidomis padary
ti bevertį. Pasak laikraščio, 
tos problemos politinis svarbu 
mas glūdįs šiandien ne tiek 
tiesioginiuose nuomonių pasi
keitimuose tarp Varšuvos ir 
Kauno, kiek visų Pabaltijo 
klausimų plėtojimosi. Pasak 
laikraščio korespondento, čia 
Lenkijos ir Sovietų Rusijos 
interesai jokiu būdu neina ly
giagrečiai. Kai Sovietų Rusi
ja norinti įtraukti Lietuvų į 
bepdrų Pabaltijo problemos 
sprendimų įr tokiu būdu ap
saugoti Lietuvų nuo vienpusiš 
kos Lenkijos įtakos, Varšuvo
je, suprantama, nenorima atsi 
sakyti nuo labai priartėjusio 
galimumo Lietuvos klausimu 
pagaliau prieiti prie seniai 
trokštamo sprendimo, visuoti
nės Pabaltijo konstrukcijos la 
bui, dėl kurios reikėtų žymiai 
suvaržyti savo norus trečiųjų 
valstybių naudai.

SENSACIJA APIE TILŽĖS 
SMOGIKUS

Patirta, kad aplink Tilžę su-
formuota atskira smogikų da- 

sistem,. J, tarpe yra ir mū- knrj ..Memele»
sų saulės sistema

Štai kodėl mūsų žemė ne
tenka pastovių metų atmainų. 
Žmonija gali sulaukti didelių 
pasireiškimų.

DILLINGERIS JUOS 
APSVAIGĘ

Wachtbrigade. ” Toj brigade 
jau dabar yra keletas tūkstan
čių smogikų. Brigada ypač 
suaktyvėjo tada, kai Tilžėj ap
sigyveno žinomas avantiūri
stas Bermontas Avalovas, ku
riam norima pavesti tolesnį 
brigados vadovavimų ir jos 
plėtimų.

rodė, kad jis yra sveiko proto.

NUŠAUTAS VIENAS 
JAUNUOLIS

LATROBfl, Pa., geg. 1. —t 
Latrobe Electric Steel kompa
nijos streikuojantieji darbi
ninkai susikovė su saugojan
čiais fAbrikus pašerifiais. įvy
ko apsišaudymas. Nušautas 
P. Mehalic, 18 metų amž.

damas viešoje tarnyboje, vei- Ii ilgam tesėti; 
kė prieš Lietuvos valstybės in
teresus* o (Meller, sulaikytas 
su kontrabandinėmis prekė
mis, pasipriešino muitinės val
dininkui, įžeisdamas ir panie
kindamas valstybę. Ryšium su 
tuo, gubernatorius pareikala
vo iš Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininko* minėtus 
svetimšalius iš tarnybos tuo
jau atleisti.

ATIDARYTAS ORU SUSI
SIEKIMAS

BERLYNAS, bal. 29. — 
šiandie* atidaromas oru susi
siekimas tarp Berlyno ir Var
šuvos. Lėktuvais operuos ben
drai vokiečių Lufthansa kom
panija ir lenkų Ldt kompani
ja. Lėktuvai skris į abi puses' tėvae ūkininkas. Policija to

Žudikas Dillingeris ieško
mas ir niekur nenžtin karnas. 
Keletoj valstybių kasdien. įvyk 
sta plėšimų ir visur sakoma, 
kad tai Dillingerio i,f jo gau
jos darbas.

Pirmadienio naktį keli plė
šikai nuginklavo ir apsvaigę 
tris Bellwoodo, netoli Chica
go, pokemonus. Kaip gi, kalti
namas Dillingeris.. Ais žudi
kas taip išgarsėjo, kad jis tų 
patį laikų pasireiškia įvairio
se vietose.

Mobrtsville, Ind., gyvena jo

PRAŠO UŽTARTI UŽ 
RUSIJOJ ESANČIŲ

RABINŲa
Lietuvos rabinai nutniAMI 

ryti žygių ir kreiptis į 
karnas įstaigas, kad būtų 
sta (sugrįžti į Lietuvų apie 
ten esančių ištrėmime iš I. 
tuvos kilusių rabinų.

ORAS

kasdien.4 ' ūkio nepaleidžia iš akių.

CHICAGO IR API 
KĖS. — Šiandien iš dali 
siniankę; vidutinė tonų 

i ra.
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patto tankių.
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“DRAUGAS” 2334 8. Oakley Av<ų Chieago

paktą. Japonija nedaug tekreipk dėriiesio j 
gautus protestub. Ji pasitenkinę mandagiu 
pasiaiškinimu, bet savo imperialistinę politi
kų varys ir toliau. Ji jaučiasi tiek galinga, 
kad su nieku nėra linkusi skaitytį. Dėl 4o 
Japonijos įsigalėjimas ir jos imperialistinė 
politika yra labui pavojinga pasaulio taikai

Baaqm ir Smalas Klausimas
(Quadragesimo anuo 3 metų i dėl iš čia labui gerąi aiškėja

AMERIKOS KATALIKŲ VEIKIMAS

nesušelpia vargstančio artimu 
amžina pražūtimi. Taigi Baž 

turtingiesiems tiesiog 
pareigą uždeda rūpintis varg 
šais.

mai išspręsti reikia turėti uta 1 ^Ul \° Bažnyčia
tinkamas sąlygas, o jas ne kas!^^0 turtingiesiems atiduoti

pti iš artimo meilės. Ir grą- iš anksto užsispyrę tikėti, kad 
sina Išganytojas tiems, kurie Bažnyčia ir Respublika yra du

mums Bažnyčios vaidmuo spre n^eltt 
ndžiant socialinį klausimą.

sukaktuvėms paminėti)

‘‘Šita vieta tuščia, ir va . .
. . . , Juk norint tą k ausimą tinka-landa jau praėjo. Paleisk . ~ x j
juos, kad jie nueitų į arti
miausius sodžius ir mies-

nes uderinam i dalykai... Kokie 
nuostabūs pasikeitimai vyks
ta! Garsioji enciklika de con- 
uitione opificum skelbia, kad 
socialinis klausimas tampa pi
rmuoju Bažnyčios rūpesčių ta
rpe”. ,

t

DIENOS KLAUSIMAI

GRAŽUS SUMANYMAS

A. L. R. K. P'ederaeijos centro vaidyba 
savo susirinkime nutarė kviesti į šios orga
nizacijos metinį kongresą. J. B. vyskupą T. 
Matulionį. Po kongreso aukštasai svečias ap
lankytų didesniuosius Amerikos lietuvių cen
trus.

Šis Federacijos centro žygis tikrai yraį-. ,Ą
sveikintinas. Reikia tikėtis, kad J. E. vysk. 
Mątulionis pakvietimą priims.

J. B. vysjc. Matulionis neseniai sugrįžo 
iš jKovietų Rusijos, kur kentėjo didžiausius 
įperšėk lojimus, buvo uždarytus kalėjimuose ir 
verčiamas dirbti sunkiausius darbus blogiau
siose sąlygose. Bet jokios kančios neprivertė 
jo išsižadėti tikėjimo ir kunigystės .Jis bu
vo pasirengęs ir savo gyvastį atiduoti dėl 
tikėjimo. Dėl to J. E. užsipelnė vyskupo kan- 

, kųiio vardą. Pats Bažnyčios Galva — Popie-
. žius jį gražiai pagerbė, apdovanojo.

J. E. vysk. Matulionio apsilankymas pas 
Amerikos lietuvius daug reikštų. Jis sustip
rintų išeivijoje tikėjimą, paragintų labiau or
ganizuotis ir uoliau dirbti apaštalavimo 
b?. Be to, garbingojo kiJHBuiiBSutsillnkymas 

d«sug naujos dvasios čia 'įneštų ir tautiniu 
žvilgsniu. Tai paragintų lietuvius labiau bra
nginti, kas sava. lietuviška, nes daug mūsų 
žmonių tautybės pradeda išsižadėti ir ieško 
svetimą dievą.

Mes manome, kad šį Federacijos žygį 
parems visa mūsų organizuotoji Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenė.
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Šiame krašte priviso daug blogybių: žmo
gžudystės, saužudystės, plėšiniai, girtuoklia
vimai, suktybės pasidarė kasdieniniai įvykiai. 
Prie tų blogybių veda netinkami įstatymai, 
laisvamaniška spauda, blogi teatrai ir t.t. 
Tiesa, vedama kova su tomis blogybėmis, ta
čiau labaį paviršutiniškai. Tik viena Katali
kų Bažnyčia tekovoja pagrindinai prieš vis
ką, kas žemina žmonių ir šio krašto vardą. 
Katalikai veda griežtą kovą prieš blogus įsta
tymus, prieš blogą spaudą, papiktinančius te
atrus, prieš girtuokliavimą. Toji kova eina 
sistematingai ir ji plečiama. Net ir nekata- 
likai jau pripažįsta, kad šio krašto organi
zuotieji katalikai išganiųgą darbą dirba.

- • • *
Tribūno koiespondentas p. Donald Day 

savo neteisingais pranešimais tikrai pradžiu
gino mūsų tautos priešus — lenkus ir vokie
čius. Pirmieji sušuko: “Litiva konezy papie- 
rową woinę”, kuomet vokiečių spauda su 
pasididžiavimu patėmijo: ‘‘Ar mes nesakėm, 
kad lietuviai persekioja vokieiSus Klaipė
doj!” Matot, kaip neteisingos žinios suklai
dina. Kad p. Day rašo neteisybes, apie tai 
vakar jau rašėme. ’ <•

• • •

Kaip vakar buvo pranešta, Lietuvos liau
dininkų vadas p. M. Šleževičius atvirai pasi
sakė už santykius su Lenkija neišriSus Vil
niaus klausimo. Tautos nusistatymas yra vi
sai kitoks: kol Vilnius negrįš Lietuvai — 
jokių santykių su Varšuva. Liaudininkų ir 
socialdemokratų šulai visada rodė palanku
mo taikintis su lenkais. 1926 m,, kada jie 
valde lūetųvą, jau buvo pradėję.daryti. žy

li to>flfeUttvo vMia

tolius ir nusipirktų sau 
valgyti. Atsakydamas jie
ms Jis tarė: Jūs duokite 
jiems valgyti”. Mork. 6, 
35-37.

G y veninių formuoja no pro 
grainos ir posėdžiai, ne taisyk
lės ir paragrafai, bet dvasia. 
Kristus nepaliko jokios prog
ramos, bet užtat paliko dva
sią, iš kurios trykšta visa kas 
tik yra reikalinga naujam gy
venimui kurti. Tąja Kristaus 
dvasia remdamasis didis vi-

kitas, bet tik Bažnyčia mums 
paruošia. Ir Leonas XIII ne 
skiria Bažnyčiai
socialinį klausimą jokių eko
nominio ar politinio pobūdžio 
funkcijų, bet tik primena vi- 

'• siems nesišalinti etikos dėsnių. 
Kai kas nori socialinę refor
mą pravesti revoliucija, bet 
to pasėkaš jau dabar matome 
gyvenime — netik nepageri
no, bet priešingai dar pablo
gino.

Bažnyčia nedaro revoliuci

Tas visų susidomėjimas en- 
ieikli|a rodo, kad pasaulis bu-

tui, kas jiems teisingai prikišu 
so. Čia ypač svarbi Liono XIII 

prendžianPcll(,*kl*ka Renim Novarum, ku-į \ o išsiilgęs panašaus veikale, 
ri pagrindinai nagrinėja dar nes spyrė būtinas reikalas spię 
bininkų ir darbdavių santy
kius, pasmerkia sęcializnią ir 
kapitalizmą.

Prieš paskelbsiant minėtą

sti spi r ginančius 
klausimus.

Nenuostabu, kad tuoj po en
ciklikos pasii odyiuo pradėjo

gyvenimo

encikliką darbdavių ir darbi-Į smarkiai plėtotis socialinis da- 
ninkų santykiai buvo tiesiog rbas: mokyklose ir universite- 
nepakenčiami ir atrodė, kad tuose steigėsi socialiniai būre 
jokiu būdu negulima bus jų liai, kurie visu uolumu nagri-

nių perversmų visuomemneje 
i suomenininkas popiežius Leo- i santvarkoje, bet palengva re-
nas XIII 1891 m. gegužės 15 forniuoja gyvenimą eidama lai j ne&ei
d. paskelbė nemirštančių ©nei 
kliką Rerum Novarum. Todėl 
gegužės mėn. 15 d. yra brangi 
ir atmintina ne tik katalikiš
kam pasauliui, bet ir visiems, 
kam tik rūpi visuomenės ge
rovė ir socialinė taika. Dar la
biau tą dieną paryškino mūsų 
popiežius Pijus XI 1931 m. 
keturiasdešimtios metų sukak
tuvių proga paskelbdamas nau 
ją socialinę encikliką Ųu&dra, 
gĮBfŪK> an&O. V-

Jau daug praėjo laiko nuo

psniškai. Bažnyčia liepia pa-

pataisyti. Kunigai bažnyčiose 
iškalbingais”žodžiais primindi- 
nėjo vienų pareigas kitų lin 
kui, bet tai nei kiek būklės

mo.
Paskelbus 1891 m. encikliką

kentėti čia žemėje, o už tai pradėjo ja domėtis, neiš

Dievas gausiai atsilygins ken- 
tėjusiems šioje žemėje. ‘‘Nes 
jei tik šiame gyvenime gali
ma patenkinti laimės troški
mas, jei mirtis visa baigia, jei 
anapus grabo žmogus neras 
teisingo atpildo už visus sa\o 
vargus, kančias, neteisybes — 
tai argi gali būti pakenčiama 
tokia visuomenės santvarka, 
kurioje žmonių absoliutinė di
džiuma yra nugrimzdusi neda-

skiriant net ir kitatikių, kurie 
taip pat labai palankiai priė
mė Bažnyčios socialinę doktri 
ną (išskiriant tuos, kurie tiek 
buvo persisunkę neapykanta 
Bažnyčiai, kad net nematė ge
rųjų pusių). /

Patys darbininkai taip pat 
labai palankiai sutiko encikli- 

j ką. Štai Šveicarijos darbinin
kų sąjungos kongrese Rienne 
kur dauguma dalyvių socialis

nėjo socialinius klausinius. Im
ta leisti žurnalai specialiai 
tiems klausimams nagrinėti, gi 
sociologai ir ekonomistai rem
damiesi tvirtu enciklikos pa
grindu pagrindinai aiškino so 
cialės katalikų doktrinos pri 
ncipas ir bandė tai pritaikin
ti gyvenime. To padariniai at
sirado skaitlingų darbininku 
organizacijų, įvairių koperaty- 
vų, kredito įstaigų, darbo biu 
įų, kurie praktiškai gerino da
rbininkų padėtį.

(Daugiau bus)

Leono XIII enciklikos paskel-jtekliuose ir varguose, kurioje 
bimo, nors jau daug kas pa
sikeitė, bet enciklikos mintys
yra gyvos ir nepasenusios ir 
dabar, nes jos remiasi nemir- 

•ti’nga'Kristaus dvasia. Rerum 
Noretttun enciklika sudarė nau 
ją epolią socialiniam katalikų 
moksle ir gyvenime,
buvo išspręstas remiantis Kri
staus dvasia socialinis klausi
mas, nustatyta atatinkami 
santykiai tarp darbo ir kapi-

į tai, priėmė šiokią rezoliuciją: 
žmonija prakaituotu veidu di- “Katalikų organizacijos yra 
rba privilegijuotai mažumai, kviečiamos išplėsti tarptauti- 
kurią aklas likimas gausiai lai nę propagandą Leono XIII en-N 
ipe ir pertekliaię aprūpino. Be|cįklikoje apie darbininkų klau

KAIP BBS PERTVARKO
MAS LIETUVOS OR

GANIZACIJŲ VEI
KIMAS

* Didžioji Britanija ir Jungtinių Valstybių 
vyriausybė pasiuntė protestų notas Japoni
jai dėl laužymo tarptautinių sutarčių ir dėl 
kišimosi į Kinijos reikalus sąryšyje su kitų 

-4»utų santykiais. Mat, Japonija stengiasi už- 
daryti kelius j Kiniją kitoms valstybėms. 
Anglinės Valstybės taip jmt užprotestavo dėl 
-Ugėmimo Majidžiūrijos ir įsteigimą Mancliu- 
kuo valstybės, uis tuo savo žygiu Ja|x*nija 
Būlau/.ė Kellogg'o taip vadinamą prieškarini

Nedaug lietuvių kolonijų tesirengia mi
nėti Lietuvos spaudos laisvės atgavimo 30 
metų sukaktuves. Nejaugi tas svarbus įvykis 
lietuvių jau nebebranginamas? Bet greičiau
sia tai bus paprastas lietuvių kolonijų, vadų 
apsileidimas. Vyrai, jeį tokius įvykius pra- 
leidžiat nepaminėję, menki esate patrijotai ir 
dar menkesni vadai. Kad neužsipelnyti tau
tiškų ištižėlių vardo, tuoj griebkitės už dar
bo ir rengkite paminėjimo iškilmes.

* * •
Amerikos katalikų laikraščiai yra susi

organizavę į Katalikų Spaudos Sąjungą, kuri 
kas met laiko seimas, kad apsvarstyti aktua-

ano gyvenimo, be dangaus at 
JygiftįmoLir uįppipkesčio pava
rgėlių kantrybė ir rezignacija 

nes čia neturėtų pateisinimo: tai būI
tų nei suprantama, nei gali
ma. Pasaulis taptų arena nuo
latinių kruvinų ir baisių vi
suomeninių kataklizmų, ku-

talo, tarp darbininkų ir darb-įriuose žmonija ieškotųsi vala-
. - A t**'

• ndos laimės ir beribio žemės 
gėrybių naudojimo. Aišku tad.

• Idavių.

1. Bažnyčia ir socialinis
klausimas kad be Bažnyčios’ įtakos, be 

(jos pažadų ir teikiamos paguo-
Nei visuomeniniai, nei poli-. , , .... , juos pasaulio visuomenine tai-

tunai organai nesugeba išsprę-\o _ ------
sti socialinio klausimo. Jie net
visi iš vien dirbdami negali 
pašalinti iš gyvenimo skurdo,;

ka yra nebeįmanoma

Bet ar Bažnyčia turėtų ten 
kintis vien pažadais, paguoda

bet'tik jį nušvelninti. Ir tai žodžiais, ar Ji turėtų ir kon 
liūs spaudos klausimus. Sąjungos seimas šie- ’norint Šalinti iš gyvenimo skn- kręčiai rūpintis visuomenine 

met įvyks gegužės mėn. 25 d., Cleveland,
Ohio. Kadangi ir mūsų dienraštis yra tos są
jungos narys, dėl to yra užkviestas seime da
lyvauti.

rdą reikia vieningai veikti vie- gerove. Taip, Bažnyčia Mesite 
šai pasiaukoti ir išsižadėti sa-Įnkina vien pažadais amžiname
vęs. Gi to viso kaip tik mus
moko katalikų Bažnyčia. To- 

: i." i................. U“ 1 u-------------=5=
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gyvenime, bet liepia duoti ne 
turtingiems išmaldas, jhos šel-

simą paskelbtiems* postulatams 
realizuoti”. Gi vokiečių social
demokratų organas “Vor- 
waerts” štai ką rašo: “Eida 
mas savo pareigas ir savo ga
lios ribose popiežius pralenkė 
civilizuotų valstybių kunigai
kščius ir vyriausybes ir soci
alinį-klausimą, išsprendė jj Į 
tiek,'kiek dabartinės valdžios* 
iŠ viso gali jį išspręsti”.

Anų laikų garsus publicis
tas Eug. Spuller rašė: ‘‘Baž 
nyčia tikrai nuostabia politi
ne nuovoka suprato, kad gy 
vas reikalas vra atsiremti des*
r.iokratinėmis pajėgomis, ku
rių senose valdančiose klasėse 
nebeliko. Bažnyčia nebijo de
mokratijos ir berods, tik Pra 
ncūzijoj begalima risti respu 
blikonų, kurie atkakliai neno
ri matyti to, kas yra; jie, mat,

Ministeriu kabinetas dabar 
baigia svarstyti naują Lietu
voj draugijų įstatymą. Pagal 
.jj, draugijos galės steigti ir jų 
nariais būti tik Lietuvos pilie 
čiai. Nebus leidžiama steigtis 
tokioms organizacijoms, kurių 
veikimas gali kenkti Lietuves 
valstybei saugumui, viešajai 
tvarkai, rimčiai, padorumui, 
žmonių sveikatai ir t.t. Labda
ringosios draugijos ar ngnia- 
gesių organizacijos, kurios no 
rėš gauti valdžios pašalpą, ta
rės Veikti pagal vidaus reika
lų ministerijos sudarytą įsta
tų pavyzdį. Dabar veikiančios 
Lietuvos organizacijos, Šį įsta
tymą paskelbus, turės atatin 
karnai persiorganizuoti ir per 
tris mėnesius persiregistruoti 
vidaus reikalų ministerijoje, 
suderinant savo įstatus su nau 
juoju draugijų įstatymu.

Taraiė dr. Jur. ir med. G. R. Kreitneris 

Išvertė Jonas Labanauskas

Vi Kinijos Pečių 
5 Stovi Maskva

per savo vykdomuosius komitetus valdžią 
(Liaudies komisarų tarybą etc.) Apie rin
kimų eigą ir rinkimų teisę pačiame Dr. 
Sun Yat Seno antrajame principe nieko 
nėra pasakyta. Tačiau vėlybeanė eiga j- 
rodė visą teisingumą tų padarytų pastabų

liau, naci jonai izuojant žemės derliaus ver
tės prieauglį, išlyginti ūkinius nuosavy
bės santykius ir -paimti pragyvenimo reik
menų paskirstymą į valstybės rankas.

Tuo būsiąs, taip baigia Dr. Sun Yat
Senas, ant visados sutrukdytas .kiekvie-

dėl praktiško rinkimų pravedimo. Visa nas kapitalo sudarymas ir komunizmas

(Tęsinys)

“Tautos suvereniteto” ptūtojiniasis 
turėjo vykti trhnis ctaj>ais.

} “MilifUriniame” etape turėjo viešpa
tauti žvėriška jėga ir nngalėti visus kontr- 
rdvoliucijėnieriSkus judėjimus.

“Tautos auklėjimo” etape tauta tu- 
nčjo būti politiniai apšviesta ir parengta 
dembkratiniani valdymui. Praktikoje, 
priešingai, lai buto paruošimas tinka/no 
kuominlanuo aovieto.

“Vaisiyhfs kūrimo” perijode turėjo 
įvykti rinkimai į atstovaujančius organus 
ir T.t. Tai na: turi teisę rinkti, kaip 
wv, Rusijoje, kuon.inlango įsakytus kan 
didatūs j sričių soviet; s (kaimų, rajonų, 
miestų, gulMTnijųi, ir j I etidrąjj viso kra
što sovietų kongresą. Pastarasis išrenka

bolševikų' valdymo sistema buvo nukopi
juota, pakeičiant tik vardus (“kuomin- 
langas” vietoje ‘‘komunistų partija” etc.)

Trečiasis “Tautos gerovės” principM 
I>r. Sun Yat Seno vadinamas “praktinio 
komunizmu” ir taip skamba: “Taikūs 
metodai netinku vartoti kbvai stf kapita
lu, nes ji<» yra bereikšmiai. Kur yra ne
teisingas turtų paskirstymas, ten tari vy
kti klasių kova, kori vėl u'tstatytų .lygybę.

Tačiau Kinijoje nesą, tęsia Kun Yht' 
Senas, jokių turtingų klasių; skirtbmae 
tarp vargšo jr turtuolio esąs tik skirtu
me laipsnių viešpataujančio neturto. To
dėl dabar klasių kova ir proletarijato di
ktatūra esanti nereikalinga.

Tačiau-reikią su pagalini užsienio,sko
linto kapitalo (sic!) socijalizuoti gamybos

praktiškai įgyvendintas!”
Su šiais “Trimis Principais” Dr. Sua 

Yat Sena#! prisistatė 1924 met. Kantone 
posėdžiaujančiam kuoinintango kongresui.

Dr. Kun Yat Senas pareiškė,, kad vi
sokio ligšiolinio nepasisekimo priežastis 
yra neturėjimas, vieningo tikslo ir plano 
ir stoka griežtos ir disciplinuotos parti
jos organizacijos plačiu pagrindo. Reikią 
eiti prie sudarymo stiprios centralinės 
valdžios, kuri remtasi plačiomis liaudies 
masėmis; tada būsią, galima nugalėti vie
tos militaristus ir svetimus prispaudėjus. 
Kad to pasiektų, reikią kuomintangui 
duoti tvirtą tikslingą programą -— “Tris 
Principus”, — įsileisti komunistus na
riais ir sudarymą į ui rt i jos organizacijos 
ir valdžioj pavesti jų vadovavimui ir pra-

priemones jr svsisiekimo įrengimui^ to- vesti pagal jų patarimus; taip būsią gali

ma laimėti liaudies mases ir pasiekti val
džią. Reikią prisitraukti komunistų, nes 
jų partija esanti padariusi Rusiją didele 
ir galinga; jie jau esą taip jiat ir Kini.joje 
po neilgo savo veikimo luiko patraukę į 
savo pusę inteligentišką jaunuomenę ir 
gerai įsitvirtinę darbininkijos sluoksniuo
se.

Dr. Sun Yat Senas laimėjo. Kongre
sas nutarė “Tris Principus” padaryti pri
valoma partijos programa, įsileisti komu
nistus j partiją nariais, partiją ir valtį--
Žią jmvesti komunistų patarėjų vadovy 
bei ir sukonstruoti pagal bolševikų sis
temą.

Kelias bolševikams pasidarė atviras; 
prasidėjo agitacija — pirmiausia Kanto
ne. Tada buvo mestasi j koncesinius pra
monės centrus. Partijos skyriai ir biurai, 
mokyklos dygo kaip grybai po lietaus. 
Spaustuvės dirbo su didžiausiu karščiu. 
Šimtai tūkstančių “Trijų Principų” eg 
zempliorių išlakstė į mokyklas, fabrikus, 
namus ir į liaudį.

Studentui su didžiausiu entuziazmu
stojo į šią tąrnybą.

^l'aip greit pavyko įsitvirtini i netur
tingų piliečfą ir inteligentijos sluoksniuo
se.

\

į darbininkus buvo taip pat įsiskvei 
bta, įrengta įmonėse partijos juceikos,' 
masės sukurstytos prieš įmonininkus ir 
rūpintasi pulaikyti amžiną neramumą į- 
monėse.

Tada buvo sudaryta valdžia. Iš par
tijos kongreso buvo išrinkta centralinė 
vykdomoji taryba (36 nariai) ir iš šios 
centralinės — vykdomasis komitetas (28 
nariai) kaip pastovus vykdomasis orga
nas visiems einamiesiems partijos ir vai 
džios reikalams. Prie ypatingų tarybų dar 
buvo paskirta politinė taryba (15 narių) 
ir karo taryba, susidedanti iš 9 kariškių 
-ir 5 civilinių. Prie to prisidėjo dur 5 mi- 
nisteriai (liaudies komisarai).

Poltinė valdžia buvo reikalinga mili- 
turinės jėg(»s. Bolševikų generolas Galo
nas (Blueclieris) su dideliu generalinio 
štabo karininką būrin apsiėmė šią jmrei- 
gą. Jis turėjo sudalyti partijos armiją, 
aprengtą militarine jėga, kuri .būtų griež
čiausiai prižiūrima politinės kontrolės.
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i- viuB su klasiškąja literatūra; i Pietario ALGIMANTAS iki 
irj ,r’- Pavyzdingieji sąrašai kny- šiol visuose sąrašuose ;>asiro- 
ir gų pakutens kai kurių žmonių ’ <16 popularlškiausias iš lietu- 

I norų skaityti. !vių kalbos knygų. Ar Pietaris

. Galop, vedėjas šio skyriaus yra žymiausias Lietuvos bele- 
turi omenyje pamokti spaudai t ristas. Ponas Smigelski, tani 

' knygą apie 100 Amerikos li(T- sta esi apsiskaitęs ir, laimi 
tuvių mėgiamiausių knygų. smagiai paspausčiau dešinę,

«, MYKOLAS SMI(lKI.SKIs]jei ’l‘audai Pon.oSt.uu otrsip- 
... ii.k- I ...bu...., ....... !«>i “P'O Piolario Algimanlę.

$1.00 — J. Sannoras, J. Bar 
rahauskas, M. Bartulis, J. F. J 
Levickas, S. Jonaitis, A. Bu* 
trimaviėius, J. Kairys, K. Ba
rtasis; po 50c.: — O. Baranau- J 
► kienė, P. Kazakevičius, J.
Nie, S. Sedleekas. Viso $10. P

Balandžio 24 d. vakare, lai
dytam vietinio V. V. S. skyr. . 
susirinkime, pridavė pinigus 
persiuntimui j Lietuvą. Skyr. 1 

• susirinkimas paskyrė du vy* I 
į rus — J. Baianauską ir A. Žie 
Imi rūpintis daugiau surinkti 
aukų Pilsudskįo badu marina
miems lietuviams sušelpti. Mi- • 
nėti įgaliotiniai lankysis į vy
rų draugijų bei kp. susirin
kimus, j pasilinksminimus, praIt * ,
mogas, prašydami tam reika
lui aukų. Taip pat susirinki
mas entuziastiškai svarstė sve 
čių iš Lietuvos V. G. F. rei
kalus ir jų sutikimą.

Skyr. reporteris

LABDARIŲ DIRVA
Rašo Andrius Šnipas

LABDARIŲ 3 KP. SMAR 
KIAI VEIKIA

KAS SVARSTYTA LABDA 
RIŲ SUSIRINKIME

Paprastas, liet svarbus Lie- Šios kuopos, Ciceroj. 
tuvių Lalai, eentro susirinki- ūkimas įvyko lialandžio 15 d., 
mas buvo praėjusį trečiadieni, Čv. Antano parap. mokyklos 
Aušros Vartų parap. salėj. Su kambary. Susirinkimas buvo 
sirinko visi uolieji labdarių gausingas. Dalyvavo visų drau 
veikėjai, kurie jier daug metų gijų atstovai. Išklausius rapo- 
su dideliu jiasišventimu dar- rto iš kauliukų žaidimo vaka 
buojasi, kad organizuotai gel- ro, kuris buvo kovo 17 d., pa- 
bėti pašalpos reikalinguosius, sirodė, kad pelno padaryta no 
kad lietuviai, kaipo kultūrin toli keturiosdešimts dolerių, 
ga tauta turėtų šiame krašte P-nas Walter Babitz pridavė 
ligoninių, prieglaudų. Dalyva- d
vo keletas ir jaunesnių, kurie 0 
taip imt ne juokais imasi lab- a 
darybės darbo. Dėl to, reikia h 
pabrėžti, kad lalalarių susirin- j 
kiniai, tai lietuvių idealistų pa I 
gitariniai kilniausiais reika- v 
lais, kuriais rūpintis liepia k 
Kristaus įsteigtoji Katalikų i 
fcažnyčia. 1V.Susirinkimas, išklausęs įvai
kių komisijų raportų, konsta- t 
tavo, kad visi užsimoti darbai j 
lūpestingai yra dirbami. Dėl j 
jų nereikėjo daug ginčytis ir ; 
tartis.*

Vainikų Dienai, gegužės 30 j 
d., kuopos rengiasi. Vienos 
kuopos sudarė rinkėjų dau
giau, kitos mažiau, bet visos , 
kuopos žada būti gerai repre
zentuojamos. Vedama lenkty- 
nės, kurioj! kolonijoj atsiras 
daugiau pasišventėlių, patri jo
čių, artimą mylinčių lietuvai
čių, kurios gegužės mėn. 30 d. 
išsirikiuos į darbą ir prie Sv.
Kazimiero kapinyno rinks au
kas lietuviams našlaičiams, t 
Pagyvensime — pamatysime, j 
kuri kuopa ar kolonija šiuo 
žvilgsniu paims pirmenybę.

Tą pačią dieną bus ir pikni
kas Vytauto parke. Pranešta, 
kad ir prie šio darbo rimtai 
prisirengta. Dabar jau daro
mi žygiai, kad kiek galima 
daugiau publikos sukviesti.
.Tau buvo paskelbta nutarimas, 
kad šiemet į pikniką įėjimas 
bus uždyką visiems. Suvažia
vusieji į pamaldas Šv. Kazi
miero kapinyne, automobilius 
galės sustatyti Vytauto parke 
nž dyką ir vėliau dalyvauti pi
knike. Tai bus labai patogn 
ir saueru. • ,

Labdarių seimas šiemet bus 
Dievo Apvaizdos parap. salė
je, lapkričio mėnesyje, puo
lios, kiek išgalėdamos, sten
giasi išpildyti praėjusiojo sei-1 e *
m o nutarimus, kad būsimame 
seime būtų kuo pasirodyti.

Nors buvo nutarta ižvažia- 
■ną į labdarių ūkį laikyti bi- 

^Relio 17 d., tačiau sužinojus, 
kad tą dieną yra daug kitokių 
piknikų, labdarių išvažiavimas 
atkeltas į birželio 10 dieną.

Susirinkime iškeltas klausi 
nas, kad reikalinga ūkio tvo
ras aptaisyti. Kas' gali, pra
šome atvykti į talką gegužės 
5 dieną į labdarių ūkį. Penki 
talkininkai jau yra, bet dar ne 
užtenka.

Tokie tai darbai daliar eina 
Lietuvių Ru K. labdarių org»

P. Fabijonaitis

susi n-

Mėgiamiausios Knygos

Šiame skyriuje pastebėjome 
kai kurių skaitytojų sąrašą de 
šimties mėgiamiausių knygų. 
Delko toks sąrašas pageidau
jamas ir dedamas į dienraštį! 
Norima sužinoti; 1. Kokias 
knygas ir kokius autorius mėg 
sta Amerikos lietuviai, 2. Kiek 
čiagimių lietuvių skaito lietu
vių kalba knygas; 3. Iš prisių
stųjų sąrašų bus galima sprę
sti inteligentinį Amerikos lie
tuvių laipsnį; 4. Ger/ proga 

supažindinti Amerikos lietu-
SKAITYKITB IR FLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju
t*

Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusl. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Cta nuplėftk:

115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės

OUR OFFICE
'HHO'. TSR tAAN 
♦IMO VIKTĖS TUE 

FAIRN TALĖS

GET MR 
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(MAG1MAT10U , 
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nizaeijoj.
Atminkime kad rūpinimąsi* 

gera spauda ir platinimas jo? 
vra vienas iš geriausių darbų, 
Tik visas savo pareigas, ypa? 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganymą

t
i

1 "DRAUGAS’, 2314 80. OAKLET AVĖ, Chlcaffo. III.

Siunčiu Jl.nn už kurtuos atplunkite man knygą 
JURGIS MATULEVIČIUS.” X

"ARKIVYSKUPAS 1
Vardas. Pavardč ...................................................................

Mano adresas ...........................................................................................
•

1

MI
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DRĄU0 4 S Trečiadienis, gegužes 2, 1934

f

ne pajuokia, dar gi vadina tai jo į aukštesnę lygų.. Juozas pa
f* «.

tyręs atletikoje, mūsų žaidi- 
kams labai bus vietoje. Pirmas 
žaidimas įvyks gegužės 13 die
nų. V. V

SESERYS APDOVANOJO 
BAŽNYČIA

i čekus supliekė, lenkams 

pasidavė

I Vietinis Vyčių klūbas suor- 
įganizavo buseball tymų kiek

UŽRAŠYMAS

“DRAUGO" VAJUS 
RAGINE

Kavine yra nemaža lietuviu. 
Lietuviai čion pasižymi patri- 
joįizniu. Mėgsta lietuviškas 
dainas, lietuvių kalbų ir paro
do daug noro lietuviškam vei
kimui plėsti.

Suma, kaip paprastai,
11:15 vai. ryto.

Ko kalbų, kas norės, arba 
turės reikalo, galės asmąni&i 
su svečiu pasikalbėti. B. V. 

Į pagalbą ALTASS

Balandžio 22 d. mūsų kle
bonas kun. A. Balinskas su
šaukė susirinkimų, kad išrin
kus komitetų ir aukų rinkėjus

sportiška, jaunesnėm dar yra 
vietos ir pašokti, padegintos 
žuvies arba vištos kojų apgrau 

i'žti, visokie kitokie “patarna 
vįįnai” ir t.t. Geriau negali ir
būti. Koslumeriai patenkinti.»

Bet tavernų savininkai vie
kus’no negali suprasti, kam vald

žia kišasi į tai, kuo jie vaiši 
na savo svetelius: munšainu 
arba vadinamu geru šnapsu. 
Taverninkams rodos, kad jie 
yra gana patyrę, kad nėr skir
tumo, kų žmogus geria, nes 
\ ištiek bus girtas. Bet valdžios 
agentai netikėtai padarė vizi
tas 13 saliūnų ir penkiuose ra
do vietoj geros degtinės —

RUOŠIAS PRIE 2S M. 
PABAP. JUBILIEJAUS
Pbrt Washington, Wis. —

Balandžio 25 d. įvyko parapi
jos komiteto susirinkimas, pi 
rmininkaujant klebonui, kun. 
J. Šlikui. Aptarta planai, kaip 
prisirengti prie 25 metų para
pijos jubiliejaus. Apvaikščio

Philadelphia, Pa. — Kus my

li pukuziruoti ir už gerų kazi- 
kų ir vietų žaidimui ir apdo j iavimų gauti puikių dovanų 
vanojo kiekvienų laimėjimų'; temalonėja atsilankyti gegu- 
nauja bole.v Mūsų mokyklos Į žės G d. vakare į Šv. Jurgio

Omaha, Nebraska. — Nese- vienoje parapijoje, puskyrė lai 
niai girdėjau klebonų aiški
nant, jog svetimtautės seserys 
iš Duscbane Kolegijos Omaho- 

je padovanojo mūsų parapijai \uikams pirmų kartų teko žai- Į parap. svetainę, prie Salmon
du arnotu, dvi kopas, tris ai sti su čekais, kuriuos jie nu- įj Venango gatvių. Tų vakarų
bas ir daug kitų bažnytinių 
dalykų.

Buvo taip. Seserys prisiun
tė moterį pas klėbonų, kad pa
rduotajam bažnytinių dalykų 
Klebonas paaiškino ko reikia 
bet apgailestavo,, kad nėra iš

galėjo ir gavo dovanų hole. &Vt Magdalenos dr-ja, vadovau 
Mūsų lošėjai žaisdami su len-’jaintt Elenos Kazakauskienės, 
kais buvo nugalėti. Lenkai bu-( &v. Jurgio bažnyčios naudai, 
vo per dideli mūsiškiams. Ki- j ruošia card party. 
tų sykį vis tiek mūsiškiai ža- [
dėjo jutfs nugalėti.

Misijos ir atlaidai

Į Pasižymėjusiems -^lošikams 
į bus suteiktos puikios dovanos.

Bolševikų ir socialistų kaip‘J. Janušausko skridimui per munšainu pardavinėjant. Ant
ir nėr; visi lietuviai katalikai 
dedasi, kad palaikyti savo — 
lietuvių katalikų bažnyčių.

Tikimasi, kad sekmadienį;

Atlantu tiesiog į Kaunu. Išri- ivtojaus, žinoma, teismas. Vi-
nkti asmenys, kurie pasižadė- si penki gavo nuo vienų įlie
jo, kiek bus 
buoti. Aukoms

pasidar- 
rinkti įgalio-

gegužės G d. neatsiras nei vie

galimu

tos M. Zaleckienė} L. Krueie-
. liiė ir A. Zizminskaitė; iždini-no lietuvio, kurs npaieitų j 

bažnyčių išklausyti svečio iš 
Ulucagos, kun. J.-Mačiulionio.
M. I. C., “Jžraugo” adm., pa
mokslo ir dalyvautų katalikų 
spaudos reikalu prakalbose.
Nepamirškime vienas kitam a-, ^ac*no I^Luvių. Visi prašomi 
pie tai priminti, kad visi pa-'P1^1^®^ aukomis, kiek kas iš 
sinaudotumėm reta proga.

nkas — P. Karaliūnas, rašt. 
— A. Vasiliauskas, pirm. — 
B. Vaiskus,

Gerb. raeiniet jai! Minėti 
žmonės gerai yra žinomi tarpe

tų iki 13 mėnesių kalėjimo. 
Bausmė pusėtina. Tat pasisa
mdė advokatus, užsistatė kau
cijas — kiekvienas po 500 dol. 
— ir “keisus” perkėlė į aukš
čiausį teismų. Balandžio 23 d. 
nubaudė. Tarpe nubaustų ra
ndasi ir vienas lietuvis.

Racine, Wis. — Gegužės G d. 
raciniečiai laukia svečio. Kaip 
jau buvo “Drauge” pranešta. 
Šv. Kazimiero parapijon atsi
lankys “Draugo” administra
torius kun. J. Mačiuiionis, M 
I. C., laikys Mišias ir sakys 
pamokslų, o po sumos parap, 
svetainėj bus kalbos “Drau
go” vajaus reikalu. . v

Raciniečiai, nepamirškit vi 
si atsilankyti ir pažįstamus at 
sivesti. Pasiklausysite kalbų

i Be lošimo kortomis svečia- 
Balandžio 29 dienų pas mus uis bus ir kiti mėgiami daly-

prasidėjo šv. Misijos, kurias • m ♦ • • v„ . •___
šio. Nutarta padaryt keletu pa rė: “Visus tuos dalykus me? juoda garsus niisijonierius, Tė, ' ’ “ ’ V lbl P d 11 P '

jimas įvyks pabaigoj liepos a- ko pirkti, nes parapija sun- 
rba pradžioj rugpiūčio mėne- kiauie padėjime. Moteriškė ta

jums dovanosime”. Už kiek 
laiko ir atvežė.

Tegul Dievas joms atlygina

taisymų bažnytėlėj, svetainėj, 
ir aptverti parapijos nuosavy
bę nauja tvora. Jš priešakio 
sodas bus aptvertas gražia tvo . už pasigailėjimų mūsų vargi 
rele ir apsodintas krūmeliais, ngos parapijos.

\------------
Balandžio 29 d. parapijos 

svetainėj įvyko didžiulis kortų

Dar vienas kapas

Balandžio 4 d. mirė žymus 
veikėjas ir uolus rėmėjus mū

vas Antanas Petrauskas. Mi-• I
sijos baigsis su atlaidais ge- 
gužės 8 dienų.

Mums šv. Misijos būtinai 
reikalingos. Dieve duok, kad

miršti. Rengėjos

VYRAI — ATYDA!

Be to, federal iai agentai krė 
tė ir privačius namus, lr ne 
dykai. Pas vienų lenkų rado 

sigali, nes reikalas svarbus, g] puskvortį niunšaino priruoš 
č'ia eina apie mūs tautos gar- to savo kostumeriams. Nubau
st- I stas 50 dol. Munšainas perduo-

Mes raciniečiai, tikim, kad Į tas Milwaukeė federaliaiu a-
Janušauskas laimingai pasieks 
Kaunu. Mūs visų pareiga pri
sidėti, kad tinkamai prirengus 
lakūnų tolimai kelionei. Turi 
me vilties, kad raciniečiai ne

pasiliks nuo kitų kolonijų, kati 
visi prisidės, kiek kas galės.

Komitetas

gentam, ten bus kita bausmė.
*

Vienas lietuvis saliūninln- 
kas pardavė puskvortį geros 
ir ttž tai nubaustas 50 dol., ar
ba . 30 d. kalėjimo, ir saliūnų 
uždarė G mėnesiams. Racine 
salįūnininkams nevalia bonko- 
mis šnapsų parduoti. Tam yra 
daugybė olselių ir vaistinių.

,* B. V.
SALIUNININKŲ BĖDOS

Atšaukus probibicijos įsta
tymų, karčiamų bėdos nepasi
baigė. Nors, tiesa, saliūnai pn- 
sivadino tavernais, kur mote-

jžįBąfc ' garbingo svečio “Draugo” ad- rys dabar prie baro tur ‘lygias 
ministratoriaus. Įžanga dykai, teises” su vyrais, niekas jų
ŽA** r Y* A• •

* Ar Važiuoji į Lietuvą i?

ET

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau- 
laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke

lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas: /

GEGUŽES MEN. 26 D. ScandT- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-

| DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu BĘRĘNGARIA

v • - * • • * ■ J bt.
Norintieji vykti jru šiais laivais, kuriais vyksta 

ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto it dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

“ go”

. VYRĮ) IŠKILMĖS
t _______

Sheboygan, Wis. — Pasku
tiniu laiku parapijoj eina Šv. 
Vardo draugijos naujų narių 
vajus. Naujų narių priėmimas 
vyks birželio pirmąjį nedėl- 

’dienį. Iškilmėse dalyvaus ir 
arkivyskupijos Šv. Vardo dr- 
fcijos dvasios vadas, Tėvas J. 
Clark, Pio Nono mokyklos re
ktorius. Pramatoma, jog bus 
priimta virš 50 naujų narių. 
Ateinantį sekmadienį, gegužės 
G dienų, įvyks šios draugijos 
kortų vakaras.

ii

ThicdSo

Štal yra specialia pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė "viduramži’’ ir jaučia reika- 
lingunuį tam tikro gaivinančio TONI-

nn tn šv nf<i.-n<tn r»ne KO’ Kad suteiktl galimumą tūkstan-p0 VU SV. Misijų atsirastų pas , Odams, kurie dėl kokios nors priežas- 
mus karštesnis uolumas Die- tles atldėlioja ui8lsakytl 
vui tarnauti ir didesnis patri-

parengimas, lai pirmas sios sų parapijos, a. a. Klemensas jotiškurnąs remti ir palaikyti, 
rūšies parengimas šioj parapi- ‘Traynavičius. Jis buvo labai Į^ag yra mums būtinai reika- 'tiesiog nuo dist-n'butorių. šį Gydyto- 

joj, kuris bt&alo geiai pasise- geros širdies žmogus, gailės- ]jn<ra kaip bažnyčių, ir para-■viBO8e vautinyčiose. vienas Doleris 
kė. Žmonių prisirinko pilna tinga.s ir praktiškas katalikas ' ° ’
svetainė, kaip kuriems ir vie
tos trūko. Iš lietuvių kozira- 
vo tik jaunimas ir keli augu- 
sieji. Paaiškėjo, kad kortų pa
rengimai šios kolonijos lietu
viams tikrai yra naujės daly
kas. Baigus žaidimų, pasiro
dė, kad parapijai pelno liko 
$42.25. T,ai stambi parama ma
žytei parapijai. Už tai pirmiau 
šiai padėka priklauso Alto 
liaus moterų draugijos narė
ms, kurios vadovavo parengi 
mui. Joms gelbėjo parapijos 
komitetas. Daug buvo sunešta 
gražių dovanų; daugiausia a u 
kojo pačios draugijos narės ir 
keli parapijos draugai bizniu- (
riai. i

/
Kitataučiai labai prielankiai 

atsineša į šją. parapijėlę, tik 
mūsiškiams reikia mokėti į ve 
rtinti tų jų geraširdingunių..;r 1 ..4 *•
I>r keletą panašių parengimu 

’ir bažnyčios pataisymo lėšos 
bus padengtos. V. N.

This delicious cheese food is

OIGESTIBLE AS MILU 
ITSELFI

Kad ir visų laikų ir turėjo bi 
znį, tačiau jis surado laiko ii 
Dievų garbinti. Paliko dideliu 
me nuliūdime tris sūnus, vie 
na dukterį ir žmonų. Gailisi jo 
šeimyna, gailisi visi pažįstami, 
bet gailisi ir mūsų parapija, 
nes neteko vieno pavyzdingo 
kataliko ir širdingo jos rėmė
jo.

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAFzyette SO57

, Dfc ARAč KUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedsle) 
Valandoje nuo 1 iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedčiiomia pa*a) 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 

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

pijos mokykla.
‘ už mėnesio treatment — 

Tautietis : gaukite butelį Šiandien
tuotas.

būkite sa- 
— garan-

C

Sodalietės eis bendrai prie 
Komunijos šv. gegužės pirmą
jį sekmadienį. Jų intencija bus 
laikomos pirmos Mišios. Po 
Mišių narės turės bendrus pus
ryčius. Sodaliečių vakaras į- j 
vyks gegužės 13 dienų.

Juozas Gelbuda, pasižymė
jęs atletas, basebolininkas, v^-
lė sau jaunų žmoną, Eleną Pe 

,traičiūtę iš Chicagos. Jaunave- 
’džiai laikinai apsigyveno- paa, 
jaunojo tėvelius. Juozo drau
gai, kurių ji$j čia turi laba) 
daug, linki, jam ir'jo jaunai 
žmonai ilgų ir laimingų metų!

Orui, kuris iki šiol čia buve 
labai šaltas, atšilus, mūsų ba- 
seball ratelis pradėjo miklin
ti savo gabumiLs. Ratelio vadu 
žiemet liko išrinktas .Juozar, 
Juknialis, baigęs valstybinę 
La Crosse mokytojų kolegijų; 
specializavos .sporte. Mūsų ba- 
sebalininkai praeitą sezoną lai 
įnėję eeinpijonatą, šiemet įsto-

L I E T U V I A J D A K TA. R. A I;
‘ Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. IAFayette 7S5O

DR. Fi C. OSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

<140 Archer Avenne 
▼ats 1—4 lr 7—• vaL vakare

Bes. 2136 W. 24th St. 
TeL CAMal 0401

DENTISTAS 
1440 SQ. 4»th CTr CICERO, IH 

Utar., Ketr.Tr Pėtn. 14—'9 vaL
>147 SO. HAIATKP SK., CHICAGO 
Paaed^ MrMt lr B^bat. 1—1 rai* -r i t * t X' L-

Dtanoma TeL UAFayette 
MakUvals TaL CAMal «

Office Phone • 
PKOspect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St.

CAN M. 0704

DR. J. J.KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

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

DR.AiJJAW.
Officę: 2643 W. 47th SteeM,
VaL: Y Iki' B popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioja pa<al eutartl

Offlae TeL REPubilę 7494 ,
Res. TeL GROvetiill 04i7*

4917 8. WASHTENAW AVR.

DRJ.J.SIMDNAlTiS« . r. » f -
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

8423 VV. MARQUBTTE ROAD 
VaL 1-4 lr vak. Ketv. 9-12 ryta 

Nedalioj ausi tarus'

Paslėptas Velv'eeta’s Švel
niam skonyj yra jjvelkatą- 
saHKojantieji faktoriai vi
sokių maiattj Vaikučiams 
labai reraa. Varlokit Kra- 
ft's Velvectij... tankiai!

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OptometrkAlly Aklų Specialistas .
PaLengvina akly įtempimą, kuris 

ėst: priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys itl- 
taisomos. Valandos nuo lt) iki 8 v. 
NedSlioJ nuo 10 iki 12. Akinfi; kak 
noš pef* pusę plglaus. kaip buvo plr- 
mlaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOl/fn ASHLAND AVB. 
Phone Bmrievard 7KH4

IVAIB08 DAKTARAI:

Dfr CHARLESSEGAL
ČFISAS

<729 So. AshUnd .Ave.
7"^ % •' luboe 

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 Tkf. ryte. duo S iki 4 
tbL po pietų Ir nuo 7 iki 1:10 vai. 
nukero. Nedėliomis nuo 14 IU 11 
▼elendel dien*. , ’

T.Won« MIDway 2880

Ofleb TeL VICiory 4834 
L-. DRKyel 3131

AA--
Rae. Ffcope 

BCHOISMOSO 4A41
Offtoe Pkene

OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 Bol Halsted Street

ROOM >14 -
vaL: »-< lr 7-4 *aL vakare

DR. A. A. ROTU.
Rųees Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k 
visų chronŲUnj ligų. 

Ofi*M 3|02 So. Halsted St
KampM Blat Btreet

Vaiandoe: >-—B popiet, 7—I Tai, vak
Nedėlfomls lr Bven tądien lala lB—ll

Y f. - -

DR, MAURIGE KAHH
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVI

Tol. YARda 8*94 
Rei.: Tel. PLAza 8200 

VAIANDOSj
Nuo 14-11 T. ryto: 3-8 ir T-9 t. < 
M949l<Ue«ialf J* <• Ug U

- --j--

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo I Ud 4 ir nuo 4 iki I rėk. 
Nedėllomla pegel sutarti 

Ofiao telef. BOUIevard 78M 

Namų Tel. I’ROspoct 1030

Tel. BOUIevard 7043

DR, C. Z, VEZEL’IS
DBNTI8TAH

<645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 iki S vakare
fieredo] pagal eutartl

TOL CAMal 4133

«r. M.iw,
D M,I»,T.X-M,T A

2201./Ė?, Csroalę Bo«įf

(Kmnpm L43TĮ« 

Valandos: Nno 3 .Ud 11 ryt*

Nuo 1 tld S Tekate• f ” f ' i
Beredoj pasai sutarti

CAMal 3133

. DR. J. BIEŽIS.4 Vi T •
GYDYTOJA* H- CHIRURGAM

2201 W. Cermak Roadi ~
TeL CAMal 0357

Res. PROapect 4459

DR. P. h ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED 8TRSAH

Valandos I—B - - . - H- 
Beredomla lr Nedėliomis pv^el suts<> 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avo.

Telefo

lr

RJEPnbUo

4900 So. Artesia* 
Vaiandoe: 11 ryto Iki 4 popiet ~

I ikf »:»• vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WE8T 69th ST.

Ot ir Rąs. Tai. HEMIoek 6141

V* a 1 & n d o s :

2 - < popiet; nuo 6. R vakarais

1
Office Tel. Wentworth «330

Rea. Tęi. Hyde Park 3 396

DB. SUSAIS A. SLAKIS
MOTERŲ. IR VAIKŲ 

SPECIALISTE
LIGŲ

Ofiso: TeL d 
Res.: TeL HEMIoek _42»4

G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3K7 Bo. Halsted St 
Ofiao ralandoa: 1-4 Ir l-B vai. nt

Seredomls U Nedėliomis pagal Sstar<

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginle 0034
Ofiao vai.: 2—4 ir 8—8 p. m. 

NedSllomla pagal sutarti

Tel. BOI lx-vanl 5O13
Res. ncavrj 334»

6900 SOUTH HALSTED S'h
Valandos: 1 iki 4 po pfetų, 7 iki 8 vak. 

lis ky r ua Sereduias

-1 i

DR. A. J. BERTASH.
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-8:30

756 W. 35th Street

tl

Ketr.Tr


v.

X

Trečiadienis, gegužės 2, 1934 bbxebu _
-- ••jjr-

rs

ANTANAS 2AMGULI8

Mirė balandžio 30 d.. 1034 m. 
6:50 vai. vakaru. sulaukęs 15 
metų 0 mėn. luinžiuus. Ulinę# 
Chicttgojc.

Paliko dideliame nuliūdimo 
molinif' Veroniką., tėvą Vincen
tų, tris brolius: Vincentą, Sta
nislovų ir Walter, seserj Ber- 
nice. Iria dėde*: Mateuftų ir
Stanislovų, Pankausklus ir Ka
zimierų ŽauiKUlj, tris tetas Ir 
gimines.

Kūnas pa§arvota» 94 4 Weet 
35th Place. Laidotuvės Įvyks 
penktadien}, gegužės 4 d.. IS
namų k vai. bus atlydėtas j 
Sv. Jurgio paratiljos bažnyčių, 
kurioje (vyks gedulingos pama
ldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas i Sv. Ka- 
ztnieroi kapines

Nuoftirdžlal kviečiamo vi’sds 
gimines, draugus-ges ir patys- 
tamus-ntas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse. ,

Nuliūdę: Tėvai, Brrdial. Se
suo, Dėdės, Tetos Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
YAkds 1138.

L. R. K. S. A. CHICAGOS 
APSKRITIES DARBUOTĖ

k LAI FEDERACIJOS 
SUSIRINKIME

■ J- - - - . -

Paaiškėjo, , kad Pasuulinės 
Parodos Chicagoje vedėjai ii 
šiemet kviečia tautines gru 
peš organizuoti atskiras die 
nas parodoje. Yra pakviesti ii 
lietuviai. Dėl to kįla klausi
mas kas Chicagos lietuvius at
stovaus: pernykštis komitetas, 
ar naujas organizuosi*. Šis 
klausimas bus svarstomas šia
ndien, Federacijos apskrities 
susirinkime, 8 vai. Aušros Va j 
rtų parap. salėj. Prašomi at
vykti visų skyrių ir kitų ka
talikų organizacijų apskričių 
atstovai. Būt ne pro šalį jei 
atsilankytų ir pernykščio lie
tuvių komiteto' nariai Pasauli 
nėj Parodoj ir paaiškintų, ai 
jau komitetas likyiduotas, ar

į gausime iš centro daugiau ži- suskaites suvestos\įr visuome
nių vajaus reikalu, bus šau
kiamas kuopi; 
susirinkimas.

MU/ADI [K P AIR” RAKA-' ‘“lietuvaitė” ^us statoma] tainėj įvyksta linksmas lietu-kiną jaunavedžius ir linki kuo 
•MjlllLUv Imli ItLIlVR ’scenoiy. sekmad,. aeuuiės 13 viskas balius? Visi, kurie tik daugiausiai laimės.

URŠULE VENCKIENE

Mirė gegužės 1 d, 1934 m. 2 
vai. ryto, sulaukus v pusės am
žiaus. Kilo iž Tauravęs apakr., 
Pagramančiu parap. ir kaimo. 
Amerikoj išgyveno apie 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliuditne 
vyrų Kazimierų, dukterį Seserį 
Kazimierų šv. Pranci'žkaus vie
nuolyne. l’lttsburgh. Pa., du sū
nus Vladislovų Ir Adolfų, sese
rį Marijonų ir ftvogerj Stanislo
vų K j bartus, broli Ignacų Ka- 
tauskų Ir gimines; o Lietuvoje 
seserį Onų ir broli Juozapų.

Kūnas pašarvotas 4634 Se. 
Paulina St. Laidotuvės Įvyks 
penktadienį, gegužės 4 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėta 1 šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyči'ų, ku 
no-je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės s'elų. Po pamaldų 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viaus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Kū
nai, Sesuo, Brolis, švogcrls Ir 
G.mlnės.

Laidotuvėns patarnauja gra- 
borius J. F. Kudoikis. Toiefo- 

-nas VARds 1741.

scenoje, sekmad., gegužės 

d., 6:30 vai. vakare, Sv. Jur

gio parap. svetainėje. Viai re

zervuokite tų dieną susipaži
nimui eu “Lietuvaite”.

Žinutė

mylite smagiai lietuviškai pa 
sišokti, nepraleiskite geros pro 
gos. įžangos nebus, tik reikia 
turėti iš Federacijos vietinio 

j skyriaus atstovų tikietų. Bet
----------- -------- Į jei ir to neturite, vistiek tegul

IŠKILMINGOS VESTUVĖS tas nesulaiko nuo atėjimo, nes 
1 prie durų gulima bus gauti.

Garnys uplankė J. ir K. Se- 
revičius palikdamas jieihs sū
nelį. K. Serevičienė (Strums- 
kaite) yra choro narė per su 
virš dešimtį metų.

Choras laimingus, tėvus svei 
kiną. x Sandy

Apskrities skaitlingas susi
rinkimas įvyko balandžio 22 
d.. Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary.

Paprastai, apskrities susiri
nkimai laikomi kas trys mė
nesiai, bet kadangi šiemet mū
sų organizacija skelbia vajų 
ir kadangi kovo mėnesį laiky
tame susirinkime apie vajaus 
tvarkų apskritis dar nieko ne
žinojo, tat sekantį susirinki
mų nutarta laikyti balandžio 
mėnesį. Tikėtasi, kad apie pa
baigų balandžio, sušaukę susi
rinkimų, turėsime visus plo 
nūs apie vajų, naujus polreies 
ir geriau galėsime taiu dide
liam darbui susiorganizuoti. 
Bet apsivyleme.

Jau virš savaitės praslinko 
nuo vajaus paskelbimo,' liet 
apie vajų nei organe nei iš 
Centro nieku nesulaukiame. 
Diena prieš apskrities susiri
nkimų apskr, pirm. gavo “Spė. 
cial Delivery” konstitucijų ir 
aplikacijų, bet apie vajaus t va 
rkų bei naujus policies (svar
biausia kas reikalinga žinoti) 
nieko nesakoma. Apskrities 
pirm. J. A. Miekeliūnas pasa
koja, būk Thomas Šeimis (Ce
ntro Valdybos narys) susirin
kime prašęs Į&rm., kad jam 
duotų dar vienų naujos laidos 
konstitucijų. P. Mickeliūnas 
paklausė, kų reiškia “dar vie
nųn. Šeimis atsakęs, būk prieš 
porų savaičių jis vienų gavęs 
iš Centro. Jei prieš porų sa
vaičių konstitucija buvo gata
va, tai kodėl Centras negalė
jo prisiųsti pradžioj vajaus 
Chicagos apskričiui ir kuo
poms? Kaila atėjo paskutinė 
diena prieš susirinkimų', tai 
siunčia “Special Delivery” Tr 
bereikalo už persiuntimų ke
liolika sykių brangiau užmo
ka.

Daug kulliėta apie būsimų 
organizacijos seimų. Kokiu bū 
do kuodaugiacaia atstovų pa
siųsti, kaip kelionę finansuo
ti ir panašiai. Seimui įnešimų 
komisija išdavė raportų. Pla
čiai apkalbėjus, raportas pri
imtas.

J. .Jasevičiaus reikalų tvar-, 
kymo komisija išdavė rapor | 
tų, kuris priimtas vienbalsiai. į

Plačiai kalbėta vajaus rei- j 

kai u.Nutar ta kad visos k p. išri 
aktų organizatorius. Kaip tik

nei paskelbtos? Tais klausi- 
organizatorių niais mūsų visuomenė domisi 

ir dėl to gausingai susirinki 
me šį vakarų,, kad juos tinka

Bridgeport. — P-lė A nta no
ta Kazakauskaitė neseniai i»c- 
rmainė savo pavardę. Dabar 
ji jau ne panelė, o ponia. Jos|kus -okiug 
tėvai turi bučernę 711 W. 34 j 
St. Nuotaka vra šv. Kazimie-1 
ro Akademijos mokinė. Jos] 
vyras Antanas Mosteika yra’ 
studentas ir eina aptiokorystes , 
mokslus ir ypatingai yra atsi
davęs chemijos mokslui.

Iškilmingas šlinbas įvyko ,
Šv. Jurgio parap. bažnyčioj bai 
landžio 22. d. Žmonių tada pri- *, 
sirinko pilna bažnyčia. Vestu
vių pokylis įvyko jaunojo nuo 
savuose namuose, 6645 So. Ta
lman ave. Jaunojo abu lėve-

Lauksime visų. Pradžia 8, 
\al. vakare. Muzika paimta to

kia, kuri moka griešti lietuviS-'
Lietuvytis

ŠV. CECILIJOS GIEDORIŲ

DRAUGIJOS SUS-MAiS

z__ _____
Twon of Lake. — Mėnesinį 

sus-mų dr-ja laikys geg. 4 d., 
l»arapijos salėje, 8 vai. vak. 
Visi nariai prašomi susirinkti.

GRAŽUS MOTERŲ - LEGI- 

JONIBRKŲ VAKARAIS

Balandžio 26 d. West Side 
Hali Amerikos Legijono Da
riaus - Girėno posto moterų |

skyrius buvo surengęs i u. i 
vakarėlį. Programų pradėjo 
susirinkimų tvarka. Paskui 

dainavo L. V. “Dainos” cho-. « TN
ro sikstetas, kvartetas, solo 
Tenzis, O. Juozaitienė, K. 

bonis ir Aušros Vartų part 

choro kvartetas. Akompanavo 
muz. J. Sauris ir J. Brazaiti:.

Programų atidarė rėmėjų 
pirm. Vaičienė, konst. ištrau
kų perskaitė I v. pirm. Zurie 
nė, o programos dalyvius per
statinėjo rašt. Dftčiolytė.

Publikos susirinko nemažu i,

Rep.

ROSJELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBtJAI

Jei kurios kuopos nesuspė
tų išrinkti organizatorius, tai. n’a' apsvarstyti.yJei norime ir 
valdybos nariai būtinai turi da *,Vn,pt imdvd
lyvauti būsimam susirinkime.

Kuopos, turinčios reikalų su 
Apskričiu ar norinčios gan i 
pųgalbos per vajų, lai kreipia
si į apskrities pirm. J. A. Mi- 
ckeliūnų arba organizatorius. 
Pirm. adr.: 6747 S. Artesian 
Ave, (tel. Prospect 3222); or
ganizatoriai: Pr. Čižauskas, 
2322 W. 24tli St.; J. P. Aukš
taitis, 7154 So. Fairfield Ave. 
arba A. J. Žvirblis, 7124 So. 
California Ave. (tel. Prospect 
7213). Visi Chicago, III. Jei 
kurios' kuopos turi nesusipra
timų su centru, skundus visuo
met reikia siųsti vienam iš or
ganizatorių arba apskrities pi 
rmin. Taip šiame susirinkime 
nutarta.

šiemet tinkamai 'pasirodyti, 
pasirūpinkime sudaryti tinka 
mų, visuomeniškų komitetų.

Federantas

liai yra mirę ir todėl namams 
šeimininkė buvo reikalinga.

Jaunavedžiai yra gryni lie
tuviai. Jaunosios tėvas p. Ka- 
zakauskas užsakė jaunaved
žiam “Draugų”.

OPERETĖ “LIETUVAITĖ”
, PIRMUSYK!
Bridgeport. -v Šv. .Jurgio pa 

rap. choras pirmų sykį statys 
naujų operetę “Lietuvaitė”. 
JAbreto J. Steponaičio, o muzi
ka gerai žinomo kompozito 
riaus J. Žilevičiaus. Operetėj 
yra labai linksmų dainelių.

Daug esate matę operečių, 
bet nei viena negali lygintis 
prie šios naujos operetės “Lie 
t u vaite”.

Kad apskr. susirinkimuose 
laikas nebūtų skundams eik
vojamas, visus kuopų skundus 
tvarkys skundų komisija (or
ganizatoriai). Skundų nenešti1 
į susirinkimų, bet prieš, susi
rinkimų, nors- savaitę ar, kaip 
anksčiausia galima, pavesti da 
lyk^ skundų komisijai, kad 
galėtų peržiūrėti ir tinkamai 
paruošti apskrities susirinki
mui svarstyti.

Kitų susirinkimų nutarta 
laikyti penktadienį, birželio 8 
d., Brigliton Papk kolonijoj.

A. J. S

SĄJUNGIEČIŲ PIKNIKAS

West Pullman. — Moterų 

Sųjungos 7 kuof» rengia pir 
mų pavasarinį piknikų, gegu 
žės 6 d., parapijos darže, 12225 
Ko. Emerald Ave. Pradžia 2 
vai. popiet. Įžanga 25c. Už tų 
pačių įžangų bus duodama ir 
dovanėlė suaugusiems.

Visus širdingai kviečia,
Reng Komisija ir Klebcaaa

M. T. 
f.r *•

. , , •“* * 
anode bei feel te esti kstter In enry 
•ey. Vra fer peeyle «he e®n t e*re te 
rsdsee, Krassbn ls vnderfel te Ine* 
tas .ysteai aseMhy. I b»lnt s aer»e 
eBenld keev fer f*re trted se sieey 
thl«(a het enly Kresehee eaevered sh 
perpeeee.- (Msy lt, IMSI.

TO laae fst SAPILT and HARMTjaft- 
LT. teks e hsif tea.ponnful of KruacMn 
Balta In • |lats. ęt/bot «ster In U>n 
mornlng tefsra »r»slrf«it- dmrt mlss e 
monrtnff—a bottle thst lesta ♦ vaške 
eoaU bot a trlfle—(et Krusshen Seile et 
tttf traggan ta Aaarle«. * not Joy- 
fully satlsfled efler the flrtt bottle— 
Booty beek.

} .Vi

Pirm. VI. Daukša sykiu sn 
choro nariais sveikina savo 
mylimų kleb. kun. A. Skripko 

.vardo dienoje, taip pat svei
kina ir savo solistę A. Pier-
žynskienę jos vardo dienoje.

Bal. 29 d., 3 vai. p. p. Mo
terystės Sakramentų priėmė 
Ona Navickaitė su Juozapu

laimingo sugyvenimo ir Norkum. Abu yra choro na- 
daug laimės jaunai porelei. Iriai. Jaunasis yra parap. ko- 

• Rep. miteto narys ir trustisas, tain
-------------------pat narys L. V. “Dainos” cho-

LINKSMAS BALIUS ro. Per šliūbų giedojo vietinis 
----------- ir “ Dainos ”_chora i. Moterys-,

North Side. — šį vakarų, į tės ryšiu surišo gerb. kleb. 
tuojau po pamaldų, parap. sve kun. A. Skripko. Choras svei-

■

i

Alfred RoseUi, pres.

Specialistai Ukaltme Ir Ištlb-M- 
me visokių rūšių paminklus tr 
grabiuunlus.

Mūsų Šeimyna speclaliznoja Sia
me darbo per Seii** kajrtaa.

Venkite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjo

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE i

Vienas Mokas | rytus ano 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rcz. PENSACOLA *011 
BELMONT 31 S*

Office: HILIPIDE SSB5 
Vinocnt Koselli, secr.

GRABORIAI:

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leavc in 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thls old world 

does make progresą—now comes a 
preseription vrhieh is knotrn to phar- 
macists as Allenru and svlthin 48 
hours after you start to take thls 
nwift ketina for mula pain, agony and 
lntlammatlon caused by ezcess uric 
neld has started to flepart.

Allenru does Just what thls notlce 
says lt will do—lt ls guaranteed. Tou 
can get one aenerous bottle at lead- 
lng drugstores everyvhare for 85 
cente and If lt doesn't bring the Joy- 
ous reaults you ezpect—your money 
whole heartedly returned. GRABORIAI

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauja IsŪdtavėee kuoplglausla 

. Baikale meldttu atsmaukti, o mano 
darbu būsite užganėdčntl 

Trt. CANai J51S arba Kilt
2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 8. 49th Ct. Cicero, UI.

Visi Telefonai:

Yanls 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

VISADA

U«0MTA

Ar Mnot, koiMl Jon ne
mėgo T JI pati neMnoJ* 
Jon bloga* kvapn* buvo 
priežastim, n ne blogo kre
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali paflallntl. 
Oargalluok au Llaterine Ir, 
tas atliks kas reikia Vsr- 
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Ma valafaa atlieka 
greit, ko kiti valetai ne
padaro per 4 dlenaa

I.AMB£RT PHAKMACAI, 
COMPAMT 

8L Lolla Mo.

9NM.SKUDAS
IA BAL8AMUOTOJA8

ns gera* Ir nebrangus 
TU W. IM tt. 
re. eoe^m.

J. F. NUBUS

LISTERINE
promptly tiuli odora ordinary 
uiitl—|Hlcg can’t tiMo In 4 day*

/

LJMTOtlŲ

Palaidoja ut til t* Ir
Modernltka koplyčia dykai.

M* W. IM ML M. OAMal tlld
Cbloaąo. Ui._______________

LJ.ZOLP
ORABORIUB IK LJUDOTUntf 

-• ▼■DAJAt
IS46 WEST 46th STREET 

•«. Mouint—« IM im

im. cionto *•«

. SYREWICZE
OHABOftlUi

laidotuvėms pUaa* patarnevtmae

1344 & «th Oęms W.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

■ ■■me—,■■■ , — . .M--.,

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
Tel. Boulevard 4139

J. LJulevKlus

Patarnauja Chl-
oagoje Ir aplella

Didelė Ir gral) 
Peplrėta

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pasaukite:
k

Tel. REP. 3100
.2506 W. 63rd St.

UOZAPAS EUDEIKIi
.. | R ..

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

{Neturime sųryėių sn ttrm* tae padln vardų)
»r*«« 'ke
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JAU SURENGTAS PROGRAMAS ODELIO. ĮVYKIO 
MINĖJIMUI

Bridgeport. — ftv. Kazimie-į čiui už atsilankymą su mūsų traukiniais išvažinėj* po visą

Viso pasaulio lietuviai mi- į jdoruias paskaitas, kad, kiek
nes Lietuvos spaudos laisvės 
itgavimo 30 metų sukaktuves. 
•Teatsitiksime nė mes, Cliica- 
gos lietuviai, fttai, antradienį, 
gegužės mėn. 8 d., Dievo Ap
vaizdos parap. salėj, rūpestis 
gai rengiamas programas su 
paskaitomis, kalbomis ir dai
nomis, kąri tą reikšmingą mū
sų tautos istorijoj įvykį tin
kamai paminėti. L. Vyčių — 
Rainos'garsusis choras, p. J, 
Sauriui vadovaujant, mokosi 
patrijotiškų ir mažai kam gir
dėtų dainų, kalbėtojai rengia

galima geriau įvertinti tą mo- 
-ulentą, kada laimėta spaudos 
laisvė.

Be aliejojimo, patriotiškoji 
Chicagos lietuvių visuomenė 
gausingai rinksis, kad ne vien 
prislininti tą įvykį, bet kad 
drauge pagerbti pirmuosius 
lietuvių spaudos pionierius, 
kovotojus dėl spaudos laisvės, 
knygnešius ir vikus tautos vei
kėjus, vedusius mūsų tautą, a- 
not Maironio, per skausmus į 
garis'. D. S.

♦

ro Akad. Rėmėjų dr-jos 2 sk. 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gegulės 4 d., vakare tuoj 
po pamaldų ftv. Jurgio parap 
svet Visi nariai prašomi da
lyvauti, taipgi užsimokėti, jei 
kurios pasilikusios mokesčius.

Bus renkama atstovės į A.• / ‘ ' 's
R. 1). 15 seimą; reikės taip 
pat aptarti naujus įnešimus. 
Visos rt'mėjos-ai prašomos da 
lyvauti ir naujų narių įrašyti 
į skyrių. Valdyba

ŠIRDINGA PADĖKA

aldermonu ir kitais politikių-[Kanadą laimės ieškoti.
rlšis, A. Sa bučkiui ir P. Kau 
lenui už gavimą dykai gėrimo 
ir duonos ir visiems darbinin
kams už gražų pasidarbavimą.

* • A . f* ’ * •
Komisija: I. Baciūnas, J. 

Kaolinas, A. Bgbeckis, P. Pb 
čkaitis, T. Mačys ir A. Bace
vi&us. - . ' - .

Tai toks yra šios apylinkės 
darbininkų gyvenimas. i
M. & & kasyklos

MARIJONĮĮ KOLEGAS RĖMĖJAI
JUBILIEJINĖS VAKARIE

NES REIKALU SUSI
RINKIMAS

HRfcAį.-.* • ? .- t * t
t

Iš Tėvų Marijonų Sidabri
nio Jubiliejaus vakarienės re
ngimo komisijos ir šeiminin
kių susirinkimo, balandžio 27 
d., pasireiškė, kad darbas pla
čiai įsisiūbavo.

Susirinkimas įvyko Dievo 
Apvaizdos parapijoje, pas ge-

turėjo pasiduoti jų rimtam pa 
siryžiihui.

Šeimininkės šiaip susiorga
nizavusios: Aštuoniolikietės
(vietinės), parankumo dėlei a- 
tliks visą priruošimo darbą.

Vestsidietės, brightonparkie- 
tės, marketparkietės ir kitų 
parapijų visame eina aštuonio- 

' likietėms į pagalbą. Tolimes-

Brighton Park. — Bal. 29 d. 
parap. salėjo suruošta kauliu
kais žaidimas. Aią pramogą su 
rengė 4 draugijos parapijos 
naudai, būtent ftv. Kazimiero 
Karalaičio, Šv. Teresės, Mote
rų Sąjungos 20 kuopa ir Ne
kalto Pras. moterų ir mergai-
y*Olų.

Nors mūsų parapija yra vie-

pamoka: pinigams ne tvarte, 
vieta.

Ką lietuviai veikia

Lietuvių čia dalia r visai ma 
žai dėlto, kad nepastovūs dar 
bai, o pasilikusieji gyvena 
taip kaip apmirę. Tiktai žiūri, 
ką daro kitos, didesnės lietu 
vių kolonijos.

Dabar veik kiekvienas lie 
tuvis susidomėjęs lakūnu Juo
zu Janušausku, IJetuvoje ren 
giannioju viso pasaulio lletn 
vių kongresu ir Dariaus - Gi 
reno Lietuvoje ir Chicagoj pa 
nrinklais. Korespondentas

.t
JUOZAPAS

NAVARDAUSKAS
Perstakyrė au Muo pasauliu ba- 
landtlo u d. «:U vaL ryto. 
19J« m., sulaukta .pusės am
us u 3, Ri’.nęe liaurės parap. Clo- 
-hių kaliu*. Hsprlnlų apskr

Amerikoj Ucyveno 31 melus.
I atiko dideliame nullddlne 

-loterf Petroaėlf. dukterį Juae- 
f», du brolius Jant Ir broliene 
Ir Pei rp. seserį PranrlAk» Ir 
♦\ofrerj Antan* Valeru#, du pus
brolius Jon* iV Petrą Kavee- 
kiua. puasroert On^_ JonuMenf 
ir iu Aelmyn*. Svope'rkt On» ir 
Ivjpoia TaiuaMAnua. O Eieuivoj 
btOlĮ laidortų Ir dvi seseris M.t 
rijon* Ir Petronėlę.

Kūnas paAarvofaa. randasi 
3(28 W. Clst PI. LaUdotuvea |- 
vyka kr t verpe. peputės S 1.. 
3:30 vai. ryto UI nam* j Gimi
mo Pati. .švenčiausios parapijiM 
><ainyfia. kurioje atsibus pedu- 
1 ingos tuunaldos ui velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į Av. 
Kazimiero kapines

Visi a. a. J įkišo Savardauakn 
ptnu’nėa. draugai ir isžislami e- 
sal nuoMrdtiai kviečialnl daly
vauti laidotuvėse tr sutelkti Jam 
paakntinj pa lama vi m* Ir atsi
sveikinimą.

Nuit'ūdę liekame: Moteris, Du 
kt& Broliai ScMip Ir Giaatnt-M.

Laidei uvese patarnauta 
bortai J. J. Bagdonas, telefoi 
Republic 31 OP, ir A. Petkus 
telefonas Cicero 3109.

vedėjas ir jo elgesys
Iki 1931 metų rudens čia 

buvo uždrausta arčiau gyve
nantiems ūkininkams įvešti 
visokių valgomųjų produktų 
dėlto, kari kompanijos krautu
vėj būna mažesnis biznis.

Bet 1931 metais, darbinin
kams išėjus į streiką dėl algų 
ir lengvesnio gyvenimo, kai 
kas buvo palengvinta. Jeigu 
darbininkai būtų nepralaimė 
ję, būt buvę dar lengviau. Bet 
ūkininkams jau nebuvo drau 

G.»
angliaka

siai noriau pirkliavo, nes pas 
ūkininkus maistas šviežesnis 
ir pigesnis. Tačiau, šiomis die
nomis vėl tas pats pasikarto
ja. Atvažiavusius ūkininkus 
praliejo vaikyti, grąsindamas 
maistų! išversti ant lauko, ūki
ninką patraukti į teismą, o

ANTANAS PETKUS 
NAUJOJ VETOJ

> v t. , -

Graborius Antanas Petkus,
Cicero, Ilk, persikėlė į naują 
moderniškai įtaikytą vietą, ku
rioj randasi koplyčia ir visi
kiti patogumai. Tad prie pro, . ..

• »• « i •* x v ' dziama; kurie atvažiuodavo, 1gos cicerieciams ir net chica- . . . . ,
. ,. . vienai nerydavo. Gi angliak

gieciams galės mandagiai pa 
tarnauti. Antanas Petkus yra 
malonaus budo iniogus, nuoši
rdžiai remia visokį katalikiš
ką judėjimą; priklauso prie 
parapijinių draugijų ir net ne-

natinė lietuvių parapija Chi- j kuriose užima ir valdyboje pa-
cagoje be skolos, bet galima 
pasidžiaugti, kad draugijos ir 
parapijonai nenuleidžia rankų: 
darbuojasi taip kaip ir pir
miau darbavosi, rengdami pra

reigų. Tat linkime geriausio
pasisekimo jaunam biznieriui, ..... ,. T7 . . , i darbininkus, kurie pirks nno
Antanui Petkų., graborystes . . . „ A. ,

ūkininko, pasalinti iš darbo.

VYKSTA BRAZILIJON

Iš Lietuvos nori vykti į Bra 
ziliją ir ten kolonistiniu būdu 
gyventi iš viso apie 1,290 ru-l 
sų. Neseniai į Braziliją buvo 
pasiųsta specijali delegacija, 
kuri jau sugrįžo ir norintiems 
į ten vykti referavo apie ko
lonizacijos sąlygas.

Pirmoji rusų ūkininkų par
tija išvykti nori liepos mėti. 
Išvykstančių rusų daugelis į 
Lietuvą caro valdžios buvo 
atkelti kolonizacijos tikslais. 
Dalis tų kolonistų jau iškelia
vo j Afriką.

V
PARSIDUODA namų rakan

dai ir pianas, beveik naujas. 
Kainavo suvirs $400. Priežas
tis: važiuojame į Lietuvą. At
sišaukite: P. SKINKIS, 2330 
West 22nd Place.biznyje naujojoj vietoj. 

Naujoji vieta randasi 1410
So. 49th Oourt, Cicero, UI.

Esą visi turi pirkti kompani
jos krautuvėje.

Mažai uždirbantiems darbi
ninkams tai didelis išnaudoji
mas. Bet, negaudami geresnio 
darlio, turi ir tą kęsti, nes Ka 
nadoje nėra Amerikos prez. 
Roosevelto tvarkos.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
THrfouan ST.Me 7*M 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarafh C iki 9 
Tt-terunas CANai d!22

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Vtaminko. Ketverpo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefoną.-, KF.Piihik- 9«4H»

nių kolonijų šeimininkės/ ku- mogas naujos bažnyčios fon
dui.

Šiuomi minėtoms draugi
joms reiškiu širdingą padėką 
už gražų pasidarbavimą para
pijai.

Mūsų draugijos daug gera 
padarė kaip Bažnyčios, taip ir 
tautos reikaluose. Su dr-jų pa
galba buvo dedami ir mūsų pa 
lapijai pamatai.

ries dėl tolumo vakarienės ruo
rb. kleb. kun. L Albavičių, ti-1isime dalyvauti negali, jos sa- 

kslu galutinai susitarti su šei
mininkėmis. Atsilankė patsai 
klebonas, kun. Ignas A Iba vi- 
čius ir įvairių skyrių atstovai.

Susirinkime pasirodė, kad 
šeimininkės jau pilnai susior
ganizavusios ir rimtai ruošia
si darbui Tėvų Marijonų ir
svečių džiaugsmui. Gerb. Prov.! darbi)!

vo kolonijose parinks vakarie
nei valgių. Visos kolonijos į- 
vairaus maisto rinkime ir ti
kietų išpardavinėjime yra pra 
somos prisidėti; ne vien mo
terys, bet ir vyrai.

Beliko tik trys prisiruoši
mui savaitės. Pirmyn į gerą

Iš DARBO LAUKO
Bienfait, Sask., Kanada, —

Žiema jau baigias, pavasaris 
artinasi.

Nors pavasaris dar šaltas, 
bet visvien netaip kaip kad 
žiemą. Tat ir darbai čia pra

PRANEŠIMAS

kun. J. Jakaitis, gailėdamas 
šeimininkių, bandė nurodyti 
lengvesnę išeitį, kari būtų ma
žiau darbo, bet šeimininkių at
sakymas buvo šitoks? .“Mes 
visa širdimi esam pasiryžę da-

Atsišaukunas į gerb. 
biznierius

Jei šiai vakarienei visus va
lgius reiktų .pirkti, tat nors 
ir tūkstančiai svečių suplauk
tų, bet po vakarienės Tėvai

rhuotis, kad visus svečius pil | Marijonai liktų tuščiomis ra- 
i.ai patenkinus; mes nesigaili- nkomis.
me savo triūso, kad tuomi pa
rodžius įvertinimą Tėvų Ma
rijonų pasišventimo ir- nuope
lnus Bažnyčiai ir tautai!”

Po tokio šeimininkių atsa-

Tat 'Kolegijos Rėmėjų Aps
kritis ir vakarienės rengimo 
komisija atsišaukia į gerb. bi- 
znięrius — neatsakyti, kada 
rinkėjai-os atsilankys prašy-

kymo, gerb. Provincijolas ir i darni paaukoti valgomųjų pro- 
vakarienės rengimo komisija I dūktų. J. ft., koresp.

Iš LIETUVIU GDLFININKĮĮ 
S4-60S SUSIRiNKIMO

■ Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Lietuviai sporto 
mėgėjai nori, kad sporto sri
ty būtų galima datigiau pasi- 
raudoti, negu ką pavasario vi- į 
įjojantis oras teikiu. Ir, štai, 
įsteigta sporto sąjunga, knri 
mus, lietuvius, riša sporto žai
dimams. Tai Lietuvių Golfi- 
ninkų Sąjunga. Toji sąjunga 
mus suveda į vieną vietą —- 
lošti ir tokiu būdu yra gali: 
niylw'S vienam su kitu pasipa
žinti golfo aikštėj, skaniai pa
sijuokti ar tai iš oponeųto, ar 
šiaip lošėjo, kuris į griovį ar. 
ba j smėlį qlenda. .

Praėjusiam susirinkime nu
tartą taip greit rengti turna- 
mentą, kaip greit bus gauta 
tinkama golfo aikštė. Taigi, 
prašau sekti laikraščius, ku
riuose bus pranešta apie bū
simą gltffo turnamentą.

Įsirašyti į Golfo Sąjungą 
galima per bile valdybos narį.

' Nario kortelę galima gauti pas 
vaistininką A. Belskį.

Dr. G. I. BToftis,
L-. G. S. rast.

m • - , • • i dėjo mažėti. Mat, čia vra mi-Tegyvuoja musų draugijos ‘ J •
nkštųjų anglių kasyklos. Kai 
tik ateina šiltesnis oras, an-

ir jų veikėjai!
Minėtų draugijų pasidarba

vimas tebūna gražiu pavyzd
žiu ir kitoms drąųgįjppis.

Ramus ir sutartinas draugi
jų veikimas Brighton Parke 
rodo, kad šios kolonijoj drau
gijos gražiai gyvuoja. Nepro- 
šalį būtų jaunųjai kartai skai 
tlingiau rašytis ir užimti vie
tas draugijose.

Kun. A. Briška, klebonas

glių pareikalavimas darosi ma
I i *. *

žesnis. Dėl to daug darbinin
kų yra atleistų nuo darbo, ta
me skaičiuje nemažai ir lieta

Neslėpkime pinigų tvarte

Slavas J. Kaltyka, M. & S. 
kasyklos arklių šėrikas ir an
glių išvežiotojas, turėdamas 
135 dol. sumanė juos arklvdėj 
paslėpti. Suviniojęs į nosinę, 
paskui į poperį kur ten paslė
pė. Bet kai prireikė pinigų, 
nuėjęs į arMydę pasiimti, nie
ko neberado — nei nosinės,

vių. Atleistieji nuo darbo vie j nei pinigų. Kur jie dingo, jis, 
ni pasilieka gyventi apie an Į nežino. Ar kas nors pavogė 

glių kasyklas, laukdami ant- j ar, gal, pelės nunešė. Pelės t 
ros žiemos, o kiti prekiniais, mėgsta pinigus. Gera visiems

Dr. Maurice Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 d. 
persikėlė į naują rezidenciją. 
Namų telefono numeris bns pa
keistas į PLAsa 2400.

(Skelb.)

ALTASS NORTH SIDE SKY
RIAUS PADĖKA

THOR Agitątor Skalbykla
Trumpam laikui tiktai

Į •--------- — '
} Rengimo kpinisija įvykusio

-------------------— - j baliaus ir koncerto, balandžio
Brighton Park. — Marijo- į 29 ’d., Wicker Park svetainė 

nų Kolegijos 35 skyrius laikys i je, širdingai taria ačiū už is- 
susirinkimą trečiadienį, gegu- pildymą programos chorų ve 
žės 9 d., 7:30 vai. vak., Nekal-i dėjams: N. Kuliui ir K. Ste 
to Prasidėjimo Švenč. Pan. J panavičiui, taipgi Šv. Mykolo < 
mokyklos kambaryj. parapijos ir “Pirmyn” cho

rams, solistams ir solistėms: 
A. Salaveičikintei, A. Šturmai 
tei, A. Trikelaitei, S. Rimkai- 
tei, K. Saboniui, P. Jakavičiui, 
Y. Civinskui, J. Čepaičiui, 
smuikininkui V. Galskiui, pi
anistėm Onytei ir Violai Kau-

Pranešimai

. Valdyba.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
35 sk. rengia bunco party ne
turtingiems studentams šelp
ti sekmadienį, geg. 6 d., pa
rap. salėj, 1:30 vai. popiet. 
Įžanga 25c. ' > . linaitėins, gerbiamiems kalhė- 

Malonėkite, kas galit, pareni j tojams: L. Šimučiui ir P. Sal
ti šį darbą. ; timierui, taipgi J. A n ta na v i-

>ASIDABINKIT PERMANENT 
W-A VI

Dabar kol kakma dar MMIand’o

RBALI8TI08 
>2.00 ir aukščiui iki 46.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave arch - rinse — 11.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sba 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

♦182 AKOHBK AVSNUE
TKD. , LAPAVFTTF MOT

Kaa af*h»c< U pa«amlnl-

IMk- n<-jni paprastai.

*37.50
Jt.

Machines for the price of

*• »♦

Pilnai perint ti trlmftA LEDAUNTŲ* REPRIGERATORS, 
SKALBYKLŲ, RADIO, DULKIŲ VALYTOJŲ

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ7

three for
«BS

Jos. F. Budrik, Ine.

3417-21 So. Halsted St.

Pursuant to a resolution adopted by the Directors of 
the North West Side Lithuanian Building & Loan Asso- 
ci&ticn, at its regular weekly meeting beld at the office of 
said Association. at 1644 Wabansįa Avenue, Chicago, III., 
on January 19, 1934 at 9 P. M^.publre notioe is hereby 
given, that tlie North West Side Lithuanian Building & 
Loan Association, will dispose by sale, to the highest 
bidder there-for. the follpving described premisos:

Tbe North 50 feet of Lot 18 in Block 20 in 
Sheffield’s Addition to Chįpago in Township 
40 Nortli, Range 14, East of the Third Prin
cipal Meridian, in Cook Countv, Illinois, com
monly known as 1709-11 N. Ashland Avenue,
Chicago, Illinois,

and accept in payment of the consideration therefor, if 
the pnrchaser desires, either in part or in whole, shares 
of the North West Side Lithuanian Building & Loan 
Association, witbont regard to either priority or listing 
on the list of witltdrawals and matnrities.

Sealed bids will be received until 9 p.m. on the llth day 
of May, 1934. Each biri mnst be accompanied with a certi 
Fied check on some bank or trust company in the City of 
Chipago, for the sum of Fifty Dollars ($50.00), payable 
to the Association, wliich ariII be beld as forfeit as agreeri 
and liųuidated damages, arithout returning in wliole or 
in part in case tbe bid is acccpfed and not fnlfilled.

The North West Side IJthuanian Building A Loan As 
sociation. by its Directors, resetves the right to reject 
any or all bids.

Ali bids and Communications slioulri be aririressed to 
Joseph S. Rėkus, Secretary of the North West Side Lith
uanian Building & Loan Association. 1644 Wahansia Ave
nue, Chicago, Illinois.

Tliere are no lierts of anv kind npon tbe propertv.
' JOSEPH & RĖKUS, 

Secretary
■ . .. ■i

f

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

J

LIETUVA mažian 
kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

ILK DE FRANCE 
Eipress 
Laivas

PtatesiM-. kifornuirtjas (rikiam Ir pantamkOn lalrakortea. 
ratlaromr vkmklaa pop*rrS«H |r iloknmeatns. Shim'-tam pfenųpm | 

L I E T V V ą

INSURANCE, 

NOTARY 

PUBLIC

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE
13 im-l.i lil lnol pamaitinta. hteįU. 

SVSTPAS1NRITF. IR REMKITE LIETI VI.

2608 W. 47th STR.. Tel. LAFAYETTE 1083




