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KLAIPĖDOS LIETUVIAI ISJUDO PRIEŠ NACIUS
VOKIEČIAI KLAIPĖDOS KRASTį NOR 

PADARYTI SAVO TVIRTOVE
Daug mokytojų nemoka lietuvių 

kalbos, mokinius vokietina
KLAIPĖDA, bal. 30 <L 

Klaipėdoje šaulių namuose 
įvyko gausingas lietuvių vi
suomenės susirinkimas, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 
2,000 Klaipėdos gyventojų. 
Susirinkimų atidarydamas, vi 
suomenės sųjungos Klaipėdos 
skyriaus vadus Jonušaitis pa
žymėjo, kad toks gausingas 
lietuvių susirinkimas įvyksta 
ypatingai svarbiu momentu 
apsvarstyti padėčiai, kurios 
toliau lietuviai kęsti nebegali.

Dr. Trukanas plačiai išnag
rinėjo lietuvių santykius su 
vokiečiais, su kuriais Klaipė
dos lietuviams jau 12 metų 
tenka būti kaimynais, tenka 
su jais bendrauti. Lietuviai 
nuo amžių žinomi, kaip rami 
ir nuolaidi tauta. Dėl savo 
tradicinio nuolaidumo lietu-

terorizavo ramius gyventojus 
ištisus metus. Ir kas būtų bu
vę su mumis, jei jie būtų pa
ėmę 'viršų?

Mes nebegalime pasilikti ra
mūs ilgiau. Jei mes nenuga
lėsime vokietininko kryžiuo
čio, jis užsės mums ant spran- [ 
do. Geriau žinti, negu vergau
ti.

Trukano kaliui buvo palydė
ta ilgu pritarimu.

Buv. direktorijos pirminin
kas Simaitis plačiai nušvietė 
Klaipėdos krašto mokyklos pa 
dėtį, kūli jau pasidarė nebe
pakenčiama. Kasdien iš laik
raščių sužinome apie pragai
štingus mokytojų darbus, Jie 
pasidarė didžiausi germaniza-

SKRIS DARIAUS IR GIRĖNO KELIAIS LAKŪNAI PERSKRIDO 
ATLANTIKĄ

DUBLINAS. Airija, geg. 
15. — lakūnai, kap. -U. Point 
ir Įeit. C. Sabelli, kurie pasi
ryžo be sustojimo iš Ne\v Yor

Į ko nuskristi į Rymų, šiandien 
nusileido Airijoj. Ore išbuvo 
apie 32 valandas. Jie sakosi, 
kad sugedęs gazolinui takas į 
inžinų. Pasitaisę skris j Ry
mų.

ATIDĖTAS MIRTIES BAU 
SMIĮI VYKDYMAS

toriai. Jie dalina Hitlerio at
vaizdus ir liepia' vaikams

o prieš juos melstis. M ūsų vai- 
viai lcviotė ir vokiečius į boa- kai ujįnno(Įvtj Hit|„in dvaaia 
drų darbų, laukė kaiminystės, Krašto gyventojai, nebepakęs

darni vaikų germanizavimo,
kreipėsi į gubernatorių. Buvo 

galžt, lipti ant sprando, pik- pasiųstas referentas ,revizuo-

taikos. Vokiečių dalis tų nuo
laidumų palaikė silpnumu, kad

tai išnaudoti.
Esama lojalių vokiečių. To

kiems prievartos niekas neda-
rys, tačiau jų tarpe yra rėk-
snių, išdavikų, kurie rengia 
mūsų valstybei pragaišti. To
kius vadina vokietininkais. 
Jie klusnūs Užnemunio ver
gai. Jie visados taikėsi prie 
Užnemunio vėjų. Einheits- 
fronto laikais tie bernai gerai 
gyveno su socialdemokratais. 
Stresemanno ir Brueningo lai
kais Klaipėdos vokietininkai

BROLIU RAILŲ DARBYMETIS 
WEST PULLMANE

Spaudos platinimas sėkmingai 
vedamas

\Vestpulmanie<uai gerai pa
žįsta u.lajį “Draugo” agen-

sų nuolatinis korespondentas 
St. Piktužis' ir kiti veikėjai.

tų K. Railų, šiomis dienomi. * Iš ankstd jau galima pasako 
jam tenka ypatingu būdu pa- ti, kad mūsų dienraščįo vajus,

Lakūnas leitenantas Fel&sas Vaitkus, pasiryžęs nu
galėti platųjį Atlantiką — nuskristi be perstojimo iš New 
Yorkp į Kauną. Naujasis Lituanicos Antrosios valdytojas 
yra dar jaunas vyras, baigęs aukštuosius mokslus, sėk
mingai tarnavęs Jungt. Yąlst. karo aviacijoj ir užsitarna
vęs 1-mojo leitenanto laipsnį. Vakar jis sugrįžo iš Nevv 
Yorko ten atlikęs aviacijos dienos programą ir netrukus 
vėl išskris dalyvauti lietuvių aviacijos dienose. . ,

Jaunieji kunigai prieš “uMtimerius"
*«#■»

Žaidimo pradžia 3:00 P. M.
Chicagos jaunieji kunigai; 

vadovaujant kun. Anastazui 
Valančiui, rengia stiprų ty
mų (team), kurs stos “Drau
ge” piknike prieš “oldtimė- 
rius,” kurių priešakyje yra

•Jonas Brenza, Metropolitan 
“AS nenorėjau lo žmogaus sta(e Bank prezid(.„tas. Kuni

ti mokyklų. Teisėto guberna
toriaus valdininko mokytojai 
vokietininkai. neklausė. Vie
nas iš tokių net drįso parašy
ti savo valdžiai:

supliekti. Bet Jonas Brenza 
atkerta: ”Mes, ‘‘oldtimeriai,” 
jums nepasiduosime. Jei vie
nas pailsime, kitų į savo vie
tų jiastatysime. ‘‘Oldtimeriai” 
turi laimėti.” *

Bus įdomu matyti, kas- iš 
tikrųjų laimės. Jei “oldtimfc-

HAVANA, Kuba, geg. 15. 
— Kubos teismai mirties bau 
sme nuhjaudė 35 asmenisį ku
rie pripažinti kaltais žmonių 
žudymais prezidento Machado 
administracijos laikais.

l’rovizionalus salos prezi
dentas Mendieta paskelbė dė
kotų. Atrieda visus -tuos 
mirties lmusmės įvykdymus: 
fciako, kad artimoj ateityje 
įvyka prezidento rinkimai. 1.8- 
rinkta»»-pre«idcntas galės pa
smerktuosius bausti,, arba pa
keisti. O jam, Mendietai, pre
zidentaujant, mirties bausmės 
nebus vykdomos.

NUSKANDINTAS LAIVAS, 
7 ASMENYS ŽUVO

primušti, nes buvau manda 
gus. Įsileidau jį į mokyklų, 
sukalbėjome maldų, ir vaikus 
paleidau namo.”

Klaipėdos krašto padėtį rei 
kia tvarkyti jau nuo ryt. Ne
galime leisti, kad nuodai per-

meilinosi prie kitų. Hitlerini j sisunktų per mūsų visų kūnų. 
pagrobus valdžių, jie visi vir-, Reikia tinkamai visus moky
to hitlerininkais. Jų tie patys ti lietuvių kalbos, Lietuvos 
idealai, kuriuos pradėjo skelb

A. Valančius pasitiki, kad vi
so Chicagos ir jo apylinkės 
jaunimas atvažiuos jo tymui 
parieti išlošti ir, girdi, tas iš
gąsdins “oldtimerius.” Bet 
Jonas Brenza ginčija, kad 
“oldtimeriai” rooterių nesibi
jo; jų tebus kad' ir daugiau
sia, “oldtimeriai” dar geriau 
parodys,' kų jie gali.

nai” laimės, visi,seniai galės
džiaugtis, kad jie dar - pilni 
gyvumo ir energijos.

Matyt, “oldtimeriai” smar
kiai rengiasi, nes prieš pat

sidarbuoti. Kiekviena valan
dėlė užimta pasikalbėjimais, 
raginimais, pasitariniųis’. ' Ro
dos, West Pullmanas ne taip 
jau didelis< tačiau vajaus me
tu vienam žmogui darbo per
daug. Dėl to K. Raila pasi
kvietė į talkų savo brolį vie
tos vargonininkų S,' Railų, ku
ris darbuojasi su nemažesniu 
uolumu už savo broli. Žmonės 
džiaugiasi matydami du bro
lius darbuojantis bendram 
kilniam katalikiškos spaudos 
platinimo reikalui. Jiems nuo
širdžiai gelbsti vietos klebo
nas gerb. kun. A. Linkus, mfl-

NEW YORK, geg. 15. — 
Naujosios Anglijos pakraš
čiuos transatlantinis keleiviu 
nis lųivas Olympic per rūkus 
plaukdamas Nevv* Yorko link 
smogė į šviturinį laivų Nan- 
tucket.

Šv. Petro ir Povilo 
sėkmingas.

Kontestininkas J. 
nis, pasiekęs milijonų tųdsų, 
gerokai išgųzdino chicagiečius. 
Jis savo energingu darbų pa
rodė, kad ir mažuose mieste
liuose galima sėkmingai pla
tinti katalikiškų spaudų. St. 
Staniulis; lig šiol manęs, kad 
jo nieks jau nebepavys, ar tik 
neapsiriko. Pamatęs Aukškal 
nį nesulaikomai kopiant auk
štyn, ne tiek nusiminė, kiek 
padidino savo darbų.

Kontestininkų stovis dabar 
yra toks: *

o par. bus
Į '

T. Aukškal-

S. Staniulis, Gimimo Sv. Pan. M. par............... ............. 1,697,200
J. J. Aukškalnis, Sv. Kazimiero par., Gary’, Ind. .. 1,182 • 1
V. Stancikas, Sv. Kryžiaus pac 4- 4 853,280
A. Švilpauskienė, Mt. Carmel par., Melrose Park, fll. 552JkVT
P. Labutis, Šv. J urgio par........................... .. .......... . k.... 503,390
A. Kunickas, Aušros Vartų par....................,............... 495,4.'"
A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, III........... 484,072
S. Straukas, Aušros Vartų par........................................... 480,050
Karolina Lengvis, Šv. Antano par., Cicero, III........... 398,600
A. Stulginskas, šv.-Antano par., Cicero, III............... 378,250
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M., par„......................... 328 *
P. J. Čižauskas, Aušros Vartų par. . ............    252,250
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par.................................. 243, •1
C. Deveikis Jr., Šv. Antano par., Cicero, III............... 225.680
O. Rašinskienė, Gimimo Panelės Šv. M. par....................215 "i
A. Gilienė, šv. Jurgio par................................................ . 195. "
V. Mandravickas, Sv. jPetro ir Povilo par., Kenosha. 185,4 >•>
K. Gaubis, Šv. Juozapo par. ....................................... 171,70"
K. Šerpetis, Šv. Mykolo par.......................................................171,61"
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y.............................165. •
M. Misiūnas, Visų Šventų par............................................... 161,370
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. šv. Pan. M. par............... 149.1 •!
K. Rąila, Šv. Petro ir Povilo par............................ ,.......... 148,7 »
F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdos par.................. ..... 116, »
V. Gaižauskas, Visų Šventų par.................. ........................ 95
A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan ..., 88,0 "

, . , , Nantucketo 11 vyrų įgulos
pradėsiant laikraštį spausdin- .. v1 v . . .v įtrenkta jūron. 7 jų žuvo irti pranešta, kad jie jau ir ifi- - ,. . . , . . ,; . . „ prakiunntas laivas nuskendo.
i nkę savo tymui kapitonų z.y- Olympic sustojo ir ėmėsi F. Condrot, Sv. Kazimiero par., Phila, Pa. , .L.............. 77^25

ti kryžiuočiai.’
Dabartinių kryžiuočių vei

kimo bazė — Lietuvos terito
rija. Iš čia jie svajoja žygiuo
ti į luitvijų, Rusijų ir Lenki-. 
49-

Klaipėda nėra galutinis vo
kiečių tikslas. Klaipėda tėra 
auklėjimo įstaiga, kurios auk
lėtiniai padės Užnemuniui 
stumtis į rytus.

Klaipėdos kraštų norima pa 
daryti vokiečių tvirtove ir 
nvangardn. Klaipėdos krašto 
valdžia autonomijų darosi prie 
mone vokietinimui stiprinti.

Klaipėdos vokietininkai gau 
na visokeriopos paramos iš 
užsienių. Daug milijonų čia 
ateina ifi Berlyno papirkimo 
tikslams; Berlyno agentų nu
rodymu Klaipėdos krašte su
siorganizavo hitlerininkų orga

geografijoR, mūsų krašto isto
rijos. Mūsų pareiga vaiku, 
auklėti griežta valstybingumo
dvasia. Mokytojams turi būti * ■ ' ' »
taikomas statuto 27 par., rei
kalaująs lietuvių kalbos mo
kėjimo. Mokyklai reikalinga 
kuo skubiausia reforma. Vi
sų pirma turi būti pertvarky
ta mokytojų seminarija, kuri 
dabar rengia naujus mūsų

mų ir energingų sportininkų 
Povylų Šaltimieru iš Marąue-

Jaunieji kunigai sakosi, kad I tte Parko. Manadžerium yra
jie turi “oldtimerius” gerokai bankininkas Jonas Brenza.

DU PAGROBTI ASME
NYS IŠVADUOTI

TUCSON, Ariz., geg. 15. — 
Balandžio 25 d. pagrobta Ju
ne Robles, 6 metų amžiaus

i „», • . . . . mergaitė. Grobėjai reikalavokraštui germanizatonus. Kai * ' ,
15,000 uz jos paleidimų. Va-

nizacijos. .Tor apginklavo ir būti pašalinta.

kurje mokytojai norėtų tinka
mai atlikti savo pareigas, bet 
jiemR trukdo sudarytos sąly
gos. Mokytojai turi pasirink
ti: arba tarnauti Lietuvai ir 
nutraukti ryšius su Užnemu- 
niu arba mesti darbų. DaliaA 
tinė Klaipėdos krašto moky
kla daro skriaudą kraštui, ne- 
parengia tinkamai jaunimo, 
neišmoko abiejų kalbų, tik vyk 
do germanizaciją. Tai turi

kir ji rasta už 10 mylių nuo 
namų vienam urve pri raky ta 
už kojos.

Jos tėvai sakosi, kad jokio 
išpirkimo nemokėję piktada
riams. Nesenai ji buvo ieško
ma Meksikoje. »

LOS ANGELES, Cal., geg. 
15. — Ačiū policijos energin
gam veikimui pagaliau rastas

I Čia pagrobtas milijonininkas

____ .

gelbėjimo priemonių. Neužil-.F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. par. 69 - n
go katastrofos vieton atplau- Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par......................................62,0
kė daugiau laivų. Tada Olym- 
pic pasuko New Yorko link.

A. Bacevičius, Šv. Mykolo par. . ............. ............................ 41,0C
* i< i

M I

W. F. Gettle, kurs prieš kele- j 
tų dienų pagrobtas iŠ savi/ 
naujų rūmų sodno. Grobėjai 
reikalavo 75,000 dql. už jo pa
leidimų. Jie' to negavo.

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA NAUJŲ FONDŲ

LEIT. F. VAITKUS SU UTUANICA 
GRĮŽO CHICAGON

Trys grobėjai suimti, 
išpažino.

Jie

1Vilcox Coal Co. Randely 
■dviem rivalizuojančiom uni-* 
jom priklausantieji vežėjai su 
kėlė ginčus.

Įsikišo policija. Išteisėtos 
uni jęs 10 vadų ir narių are
štuota.

WASHINGTON, geg. 15. — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
kreipės kongresam Reikalau
ja skirti 1,322,000,000 dol. fon 
dų įvairiems viešiesiems dar
bams ir kitiems reikalams 
Tas reikalinga per laikotarpį 
nuo liepos mėn. 1 d. ligi sau
sio m. 1 d'.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien numatomas 
gražus oras, kiek šilčiau.

.. .

TryR plėšikai puolė Seng 
Furniture Hardware Co. ofi 
sus, 1450 Day ton gat. Pagro
bė apie 3,000 dol. Policija su
gavo vienų plėšikų ir atgavo 
apie 100 dol., kuriuos pikta
dariai bėgdami išbarstė.

Vakar vidudienį Chicagon 
parskrido iš New Yorko Įeit. 
F. Vaitkus sn Lituanica II.

Jis New Yorkan nuskrido 
praėjusį sekmadienį ir daly
vavo New Yorko lietuvių su
rengtoje aviacijos šventėje.

Tai buvo pirmas Įeit. F. 
Vaitkaus — Lituanicos II pi-* k •
loto, snsipažindiniraas su pla
čiąja visuomene.

kaip gražiai Įeit. F. Vaitkus 
New Yorke priimtas. Tenyk
ščiuose lietuviuose jis palikes 
geriausių įspūdį.

Kun.' Pakalnis nebus ilgai 
Chicagoj. šiandien grįžta Nepv 
Yorkan — lėktuvu. » . f#]

Konsulas P. Zadeikis Chi^ 
cagoje planuoja išbūti apie 3 
dienas. Ir jis labai entuziajH 
Skai atsiliepia apie įeit. I’ 
Vaitkų.

Lituanica II iš Nev Yorko 
ifiskrido praėjusį piru

Kartu iš New Yorko atskri
do generalinis konsulas P.
Žadeikis ir g. kun. Pakalnis,
New York’o ALTASS vald< Į popiet. Ties Clevelandn 
bos pirmininkas. | sitiko su audra, d

Kun. Pakalnis papasakojo, nusileista ir nnkvota.
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prisirišimą prie savo krašto, kuris savo 

gyvenimą yru persunkęs Eucharistija.

Komitetas Pirmajam Tautiniam 
Lietuvos Eucharistiniam Kongresui Re
ngti maloniai kviečia per Tamstas vi
sus šioj valstybėj gyvenančius lietuvius 
katalikus į pirmąją lietuvių katalikų 
tautinę šventę ir laukia savo brolių nuo 
senų laikų gyvenančių svetimuose kraš
tuose pamatyti tikrojoj jų tėvynėje”.

Malonu vra pažymėti, kad Federacija 
bus oficialiai atstovaujama Lietuvos Tauti
niame Eucharistiniame Kongrese. Ji organi
zuoja ekskursiją, kuri išplauks iš New Yorko 
gegužės mėn. 26 d. iSkandinavų linijos laivu 
“Frederik VIII”. Gražus būrelis ekskursam... s > • 4tų jau prisidėjo. Amerikos piliečiai dar ir da
bar pradėję rengtis galėtų suspėti vykti su 
šia garbinga ekskursija, kuri atstovaus Fe
deracijų Eucharistiniame Lietuvos kongrese.

Lietuviai ir 40 Metų Drausmė— | šilutis milijonų dolerių prad-1 cenzo buvo Įvertintas $19,069,-

KUN. A. M. MILUKO paskaita /spaudos atgalimo 30 metų 

sukaktuves mintijant Gomish Arms Hotelio svetainėje, 
311 W. 23 gatvės, New Yorko mieste, 7 d. gegužės, 1934 
metais. >

I žios mokykloms, pirm to pa 
1 sitenkino vien mažmožiais 
(nuo 1830 iki 1850 m. iš val
stybės iždo žmonių mokykloms

(Tęsinys) | kanto laiškas, rašytas 1845 m
Bu minėto Bielinio, kurįj‘ Valančių dar Varnių aunu- 

TioviiAo nriii I In 11 Lru til n <

156,289. Bet tarpe visų (vals 
tijų ir teritorijų) 27,489,561 
laisvų gyventojų rusta 1,126,- 
575 anulfabetui (467,023 vyrai

paimta vien 3 milijonai dole I ir 659,552 moterys). Bet dar

•fteialis Kvietimas į Lietuvos Eucharistinį 
Kongresą

Pirmojo Tautinio Lietuvos Eucharistinio 
kongreso rengimo valdyba (su kan. P. Doge
liu .pirmininku ir dr. Ig. Skrupskeliu sekre
torium priešakyje) prisiuntė A. L. R. K. Fe- 

, deracijos centro valdybai oficialų pakvietimų 
dalyvauti Eucharistiniame Kongrese. Laiškas 
yra tokio turinio: .

“Š. m. birželio mėn. 28, 29, 30 ir 
liepos mėn. 1 dienomis Šaukiamas Kau
ne Pirmasis Tautinis Lietuvos Eucha
ristinis Kongresas, į kurį kviečiama vi
sos Lietuvos katalikiškoji visuomenė ir 
užsieny gyvenantieji lietuviai katalikai, 
čiame Kongrese iš tūkstantinių minių 
krūtinių ir už tiek pat brolių katalikų 
-lietuvių gyvenančių svetimuose kraš 
kuosą kils maldos prie Aukščiausiojo ir 
skambės Eucharistijos garbei jungtinių 
Chorų giesmės. Šiame kongrese, susiri 
*nkę viso pasaulio lietuviai katalikai, 
Atnaujins tikėjimo ir tėvynės meilės ak
tus, atsiduos Kristui ir pasiryš karšy 
gio narsumu būriais iš visų kraštų žy
giuoti su Juo į garbingą Lietuves ry
tojų. O Kristus nuo amžių yra lietuvio 
vadas, kuris siunčia Savo sūnus į visus 
kraštus ir teikia jiems jėgų visados pa
silikti karštais katalikais ir ištikimais 
savo tautos piliečiais.

Susirinkę į Euonaristinį Kongresą, 
padėkosime Aukščiausiajam Euchssris 
tijoj už visas malones ir apveiždą, kuri 
visuose pasaulio kraštuose mūsų brolius 
lietuvius saugoja ir jungia tėvynės mei
le prie Lietuvos. Mūsų tėvynės klestė
jimas, stiprėjimas ir vienybė- turi pra 
diią tik Eucharistijoj ir Jai paruoštoj 

lietuvio širdy. Niekas negali užgesinti 

to lietuvio tėvynės meiičs ir panaikinti

n*

A. L. R. K Federacijos kongresas 
Clevelande

A. L. B. K. Federacijos Centro valdybos 
susirinkime buvo nutarta šaukti šių metų Fe
deracijos kongresų į Cleveland, Ohio arba į 
Philadelphia, Pa. Gavus iš gerb. kun. Vilku- 
taičio pakvietimų laikyti kongresų jo vadoL 
vaujanioj Šv. Jurgi’o parapijoj Clevėlande, 
pakvietimas su padėka priimtas.

Mūsų veikimo centras —'Federacija tu
ri malonų užgyritnų Clevlando diecezijos va
do J. E. vysk. Schrembs, kuris yra uolus ka
talikiško veikimo judintojas Amerikoje. Dėl 
to ir Federacijos kongresas su garbingojo va
do ir jo pagelbininko J. E. vysk. McFadden 
žinia šaukiamas į Clevelandų. Šie garbingieji 
vyskupai ir patys pasižadėjo į Federacijos 
kongresų atvykti. Tai užtikrina kongresui pa
sisekimų. Be to, kaip jau buvo pranešta, cen
tras nutarė kviesti į kongresų vyskupą kanki
ni T. Matulionį. Taiu kvietimui pritarė ir Ku
nigų Vienybės centro valdyba. Reikia tikėtis, 
kad J. K vysk. Matulionis kvietinių priims 
ir Federacijos kongresų padarys istoriniu.

Clevelande neseniai susiorganizavęs Fe-į 
deracijos 30 skyrius rūpestingai rengia kon
greso pramogas. J. Sadauskas, skyriaus se-’ 
kretorius, praneša, kad beveik jau viskas yra 
prirengta. Reikia tik, kad į kongresų šuva 
ziuotų gausingai atstovų. Federacijos apskri
čiai, skyriai- ir kitos organizacijos prašomi 
iš anksto rengtis ir rinkti atstovus.

Kongresui laikas jau nustatytas. Jis į- 
vyks rugpiūčio mėn. 21, 22 ir 23 dienomis.

suėjau Tilžėje 1902 metais, 
man teko gerai pažinti dar du 
kitu knygnešiu, paties Valan
čiaus prikalbintu tarnauti mū
sų visuomenei, gabenant iš 
Prūsų spausdintias lietuviškas 
knygas. Plačiau apie juos ra
šoma ‘‘Ginamos Literatūros» į u
Platintojai” straipsnyje vijš- 
minėtose knygose. Ten rasite 
dabar jau įnirusių: J. Stepon- 
kos ir Serapino, c"Valančiaus 
knygų platintojų, liudijimų, 
jog tik jų žinia vyskupas su
mokėjęs 25,000 rublių Tilžės

narijos rektorių. Daukantas 
skundėsi, jog esųs tautai blo
gas ženklas, kad į du metu 
visoje Lietuvoje teišparduota 
jo Abėcėlės tik apie pusketvi 
rto šimto egzempliorių.

Po vienuolikos metų, Vala
nčiui panaudojus visų Žemai
čių vyskupo sosto Įtakų, 
lies kultūrai pakelti, visai ki
tokia buvo Lietuvos žmonių 
išvaizda'

1856 ių. Valančius,/reikalau
damas palengvinimo rusų cen
zūros, nuolat varžančios lietu
viškų spaudų, galėjo rašyti Vi

rių). “Cntil the begiuning oi 
tlie XIX century there was no 
government system of Prima 
ry schools in England — iki 
XIX amžiaus pradžiai Angli
joje nebuvę valdiškųjų prad
žios mokyklų” — skelbia in
formacijos visokie šaltiniai.

Amerikos Jungtinėse Vals

čia ne viskas. Nepamirškit, 
jog tas 8-asis Jungi. Valst. Ce
nzas buvo dur belaisvių lai

škuose. Jungtinėse Valstybėse 
1860 m. buvę 3,593,760 vergai 
— “colored slaves”, irgi be
moksliai.

Taigi kuomet Žemaičių Vys
kupijoje visas milijonas žino

ti jose šviesiaus būta. Pennsyl J nių išmokę galėjo savo maldų 
vanijos Valstijoje 1834 priimta j knygas skaityti, Jungtinėse A 
viešųjtį mokyklų įstatymas. merikos Valstybėse buvę pen- 

sa bet tų įstatymų du kart (1854 į kis kart tiek raides nepažįs- 
—1893) reikėjo patobulinti. Į tančių — analfabetų.

spaustuvininkams. Plačiau1 a- , . , , , , , .
. ... .. . . . 4-luiaus apskričio mokslo globė-

piM tai rasite straipsnyje . . ..mr . . v. . f* nu* “ I Anisirni 'ZiTinirift įnir mn-
‘‘Draudžiamos Spaudos Įkūrė 
jas” 1934 m. “Žvaigždės” 
Nr. 2-nie ir Doc. Tumo “M. 
Valančius, maskoliams katali
kus persekiojant” — knygo-

. t • ►se.

juv. “ Tamstai žinoma, jog ma
no vyskupijos gyventojai, a 
pie'milijonas žmonių... kiek
vienas moka skaityti bent iš 
maldaknygės”. (“Spaudos L 
ir Am. Liet. Org. Sukakt.” 

i pusi. 50).
« * *

Penkiasdešimtais, metais mū 
sų liaudis, vilkdama baudžia
vos jungų, nusižaidė vien sa
vo liūdnas dainas, dainuoda
ma, pasakas sekdama, mįsles, 
patarles pakartodama, nemo
kėjo dar savo knygų skaityti. 
Gyvenimo gi jai-akirta buvo 
neužilgo stoti batghinėių iš- 
tautėti bajorų vieton, palikti 
tautiškos sąmonės tvirčiausiais 
palaikytojais, tautinės litera
tūros mecenatais ir pagaliaus 
nepriklausomybės sėklų sėji-

Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris 
Išvertė Jonas Labanauskas \

Vž Kinijos Peči^ 
Stovi Maskva -

> (Tęsinys,

Kiti sąjungininkai buvo gen. Feng 
Tu - bsiangas, kuris tuo laiku valdė llo- 

į’fianų ir Kaušu, ir gen. Yen Ilsi - sanus, 
iris buvo ftanebajuje.

l*ogal -Bailei io plųna Ciang Kai se-

kol jis galėjo tinkamai žmoni
jos, labui įveikt i. Praskleiskite 
istorijos lapus, o išvysite kaip 
penkiasdešimtais metais Mas- 
sachusett’s ir New Yorko val
stijose deliai Know Nothingų 
— fanatiškai tikybinės agita
cijos nekurioins mokykloms bu 
vo atimta parama.

Paimkime Jungtinių Valsti
jų 11860 metų oficiali cenzų. | 
Kų jis parodo!

1860 metais viešųjų (prad 
žios) mokyklų visoje šalyje

Kad genaus įvertimis Va
lančiaus nuopelnus musų tau
tui tuomi apšvietimo pasklei 
dimu, atsiminkime, kokiais ke 
liais ėjo kitur liaudies švie
timas.

Anglijos “Foster’s Elemen- 
tary Education Act”, įsakęs 
jog ‘bencefortli schools should 
be established in every school 
distriet througlnhit tbe ^coun 
try’ (mokyklos turi būti įku-

Kaip Valančius į dešimtį 
metų įstengė išplėsti apšvie
timų, plačiai, rašo jo biogra
fas Alekna knygose “Valan
čius”. Plačiai apie Valančiaus 
liaudies švietėjų Palangos Jū
rių - siuvėjų, Antanų Tretini
nkų - Pranciškaus III-jo orde
no narių, Šiaulėniškių Senelių 
-elgetų rašo knygos “Valan
čiaus Darbai” Pranaičių ’Ju- 

! lės leidinys.

Prasidėjus 40 metų draus
mei, lietuviams deliai jų žino-

suskaityta 170,880. Kartu'vi- ni© nuolaidumo gręsė pavojus
šokių mokyklų rasta 115,224 
Visose tose pradžios ir aukš 
tesnėse mokyklose mokino pro 
fesoriai ir mokytojai-(jos) 
150,241. Mokinių buvę 5,477, 
037, kurių visų išmokslinimus 
kainavęs $34,717,112. 

v

Jungtinėse Valstijose anuo 
met ėjo 4,051 laikraščiai s.»: 

928,000,000 tiražu. Bažnyčių 
buvę 54,009, kuriose galėję su-

rtos visos šalies kiekvienoje ! tilpti 18,974,576 žmonės. Baž- 
mokyklų apygardoje), paliko j nyčių vertė apskaityta sieku-.

kais. Iškalbingai ^dija apio-įstatymif vien 1871 metais. A-M $178,398,432. 
apverktinų apšvietimo stdvį nglijos valstybė po to įstaty- Į Visos šalies turtas (rea 

imūsų šalyje1 tuo įneluvS. Dau-įmo paskelbimui išleidusi 8 de and personai) tais 1860 melai.-

SVEČIŲ MARŠRUTO REIKALU

Atvykusių iš Lietuvos svečių (kan. F. 
Kemėšio, prof. Vitkaus ir p. Babicko) reika
lu Federacija jau tarė savo žodį. Nutarta re
mti. Rėmimo darbui pastatytos sąlygos, ku
rios spaudoje buvo paskelbtos. Sąlygas sve
čiai maloniai priėmė ir dėl to visi Federa
cijos apskričiai ir skyriai ėmėsi darbo, kad 
rengti prakalbas sulig nustatyto maršruto ir

pasirūpinti gauti iš Lietuvos konsulatų Vil
niaus įrašų ir ženklelių.

Svųčiai jau aplankė New Yorko apylin
kes. Nuo gegužės mėn. 17 iki 21 d_ lankosi 
Massacbusetis valstybėje. Gegužis mėn. 23 d. 
bus Amsterdame, 24 d. Rochester, N. Y., 25 

d. — Niagara Falls, 27—28 dd. — Detroite,
29 d. — Grand Rapids, Mich., nuo gegužės
30 d. iki birželio 8 d. — Cfficagoje( čia kal

bės visose parapijų salėse. Maršrutą jau nu
statė Federacijos apskritys), birželio 8 d.— 

Clevelande. 9 ir 10 dd. — Pittsburghe, 11—14 

dd. — Wilkes Barre, Pa. apylinkėse, 15 ir 16 

— Philadelphijok 17 d. — Baltimore, Md.

Svečiui savo kalbomis stiprina Vilniaus 
vadavimo akcijų ir ragina įsigyti Vilniaus 
pasų ir jiems ženklelių. Kadangi Federacija 
ir jos skyriai Vilniaus, reikalais rūpinasi, dėl 
to svarbu, kad į prakalbas sutraukti daug 
žmonių ir po ranka turėti pakankamai Vil
niaus pasų ir ženklelių. Jų reikalaukite Lie
tuvos konsulatuose — New Yorke ir Chica
goj. Federacijos centras tuo tarpu jų dar ne
turi. Vėliau ir centre bus galima gauti. Ne- 

/ trukus bus nustatytas planas, kad pasų pla
tinimo darbas Federacijos skyriuose eitų sis- 
tematingai.

Federacijos Sekretorius,
2334 8. Oakley Avė., Chicago, UL

ir per didelio susiartinimo su 
rusais, kurių valdžia, neseniai 
(11861) paleidusi žmones iš bau 
džiavos, mėgino lošti jų bičiu
lių rolę, buvo vilkų avies kai
lyje. Mūsų broliais vadinda- 
įniesi akyplėšos lenkai ar ne
įstengė sunaikinti mūsų vals
tybės ir tautos galybę, mūsų 
lietuviškas žemes be karo pri
sisavinti, mūsų genijus (Mic
kevičius, Kasciuškas). prisivi
lioti. Ar ne tų patį mūsų tau
tai padarė ir vokiečiai prūsus 
ištautinęl Ogi šimtai, tūksta
nčiai mūsų išmokslintųjų ru
ses, lenkes, net rusiškai kal
bančias žydes vedę, ar ne tais 
pačiais pavojaus keliais nuė
jo?

Mickevičius savo “Vilijoj”, 
man ding, nevisai teisingai 
skundėsi ant lietuvaičių. Daug 
teisingiau savo priekaištus da
rė Lietuvos bernužėliams Mai
ronis, dainuodamas.

“Lietuvės neieško, kaip vil
nys Dubysos,

Sau meilės už kalnų, girių ta
msių ;

(Tęsinys 3 pusi.)

nų. .šiaurė,.tiesa, pasiekė kai kurių rezul
tatų, bet galų gale buvo sumušta. Daug 
priešo karininkų ir civilių jau simpatiza
vo nacijonalistų pusei pirmiau, negu bu
vo prasidėjusios tikros kovos; prie pirmos 
progos jie pereidavo į priešo pusę.

Cliang Tso : linus, Mandžiūrijęs val
dovas, 1928 0114. birželio m. 6 d. paliko 
Pekinu ir iš\ yko atgal į savo provincija’. 
Pakeliui jis-buvo Inmibos užmuštas. Jo 
sūnus Čbung Jlsne - liangas perėmė val
džių, sustiprino savo poziciją mirusiojo 
tėvo valdytoje srity ir ieškojo susitarimo 
su. nacijonalistais.

turėjo marširuoti išilgai Tientsiu — Kiti šiaurės kariuomenių vadai, Cbang 
tau geležinkeli, Feng Y u - bsituigas ir ' Tsung - eliiangus su draugais, prapuolė iš 

Kirtngsi grupė Pekino — Uankau linija akių be jokios žymės, jie nugrįžo algai 
ir Vėli ll>i sūrias - per Mmieliajų Pekino su kavo “suiaupomis” į junonų n | išaugų.

teriojo ir plėšė savo krašto gyventojus, J kėlęs susidūrimas su japonais, iš lėto ma- i 
grųsę ir žudė svetimšalius, pūstijo sody- žėjo, sužinojus apie pergalę šiaurėje.
bas. Sbantunge buvo prieita prie ypatin
gai žiaurių įvykių. /!agonijų pasiuntė ka
riuomenės apsuugoti $avo žmonėms. Tni- 
formuota kuomintungė minia naikino ir 
žudė toliau. Kaį joktif perspėjimai negel
bėjo ir kai kuomintajigo militaristų ne-

1928 m. birželio !8 <1. Sbansi trupės 
įžygiavo į Pekinu, vietos gyventojams 
rėkiant džinugsmo šūkiais. Birželio 11d. 
pasirodė jų vadas Yen lįsi -sanas, lydi
mas K uangsi generolo J'fei Chung -Chi. 

; Liepos 3*d. atvyko pats čiang Kai - sekas,
garbingui bbvo luuž^mos sutartys, tai 1 liepos 6 — Fėng Yu - bsiangas. Dabar

kryptimi.
Jlatieris vasario ir kovo mėn. dar sc

taria japonai griebėsi ginklo, išvijo su ma
ža savo kariuomenės dalimi dvi naikinan
čias divizijas ir Sliuntungų apsilpo savo 
karo jėga.

Tai bnvo baisi <|ėda Sun Yat Seno 
drąsuoliams: — arini.pt, kuri buvo išėjusi 
iš Kabtono triumfuodama ir kuri buvo 
laikomu nenugalimu, dabar buvo sumušta 
saujelės tikrųjų kareivių ir priverstu be 
gti!

^Vidurinės ir pietų Kinijos kuominlan- 
gas nenurimo dėl tokios dalykų padėties, 
jis pasekė bolševikų pavyzdžiu Kantone 
ir sdkėlė japonų preky boikotą, teroriza-

Akcija buvo baigta.
Su gerai dįsaipliiirotomis Feng Yu • 

kė žygius, ėiiuii -<ii kinic ių komisija isū- lisiango ir Yen Ils?-sano trupėmis neįvv-
vvlco i Vokietiją apžiūrėti, pramonės, iš- ko jokių ypatingų incidentų.
dirbti pirm:.s, įsigyti bendradarbiui etc. 1 Tačiau naeijonalistinių (’liiung Kai -
Savo tolinu snį buvimų Kiuijo.,e ji neini- šėko kareivių ir Kuangsi generolų žygra- i vo vietinius pirklius, veržėsi į jų juokių
kė rvikalinyj; ji- buvo įsitikinęs, kad vintus neapsiėjo be trynimosi. Žygiui prieš sandėlius, nešė japonų ir kitų prekes lauk,

-ka< gcriaitsiai p:isi--ek I šiaurę,naudojami kareiviu lmriai vėl bu- ■ jas pardavinėjo.

jie visi buvo susirinkę jau vienoje vie
toje, atstovai keturių didžiųjų naujosios 
Kinijos kariuomenių grupių.

Gyventojai vis dar džiaugėsi; tada 
(įvyko daug iiermainų.

Pekino bankams buvo užrieta 3 milų. 
dol." karo mokesčių,-kuomrntangu centrai, 
vykdomojo komiteto ediktu sostinė is 
Pekino buvo perkelta į Nankinų; senieji 
valdininkai buvo išmesti ir jų vieton jia- 
sfatyti jauni pietų kuomintango nariai, 
kurie nepažinojo nei žmonių, nei sųfygų; 
prie to prisidėjo dur ūkiškus smukimas, 
kuris kilo dėl to, kad Pekinas buvo pa
verstas paprastu provincijos miestu su 
visomis sunkiomis pasėkomis, kaip va at- 

{ skyrimas nuo tūkstančių prekybos įmonių
o įvykdytas pagal pb- vo pahufyiš tautos padugnių; jie” spaudė, ' Visuotinas sumišimas, kurį buvo su- ir didelis 2ŲO,000 bedarbių vargas.riavu.'

Nacijonalistai nustojo simpatijų ant 
visados. Nieko negelbėjo ir iškilminga ge
dulo šventė, kuri buvo suruošta Pekineį 
dar nebaigtame įrengti Dr. Sun at Seno 
mauz.oleuine, to mirusiojo kuomintango 
šventojo garbei.

Po'iškilmių kariuomenių vadai turė
jo bendrą pasikalbėjimų. Čiang Kai - šė
kas charakterizavo liūdnų finansinę padė
tį: armijos suryja kasmet 800 milijonų, 
tuo tarpu kad viso pajamų tėra tik 300 
mil. Čiang Kai - šėkas patiekė demobili
zacijos planų, kurį buvo išdirbęs pulk. 
Baueris: visi kariuomenių vadai turėjo 
paleisti nustatytų procentų savo kareivių; 
be užsiėmimo tapę žmonės turėjo būti pa
naudoti gatvių taisymui, upių suregulia
vimui, miškų sodinimui, kolonizacijai, ka
lnų kasykloms ir t.t.; tuo būdu būtų 
sutaupyta krašto apie 30-50 mil. dol.

Visi kariuomenių vadai pagrindinui 
sutiko su šia programa; jie nubarė nebe
imti įlaugiau rekrūtų ir ateinančių metų 
pradžioje sušaukti N&nktne didžiulę ben 
(Irų nusiginklavimo konferencijų.

Kariuomenių vadai išsiskirstė. 
(Daugiau bus)

arini.pt
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LIETUVIAI IR 40 METŲ 

DRAUSME

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Bet meilę ir širdį atrandu no 

visos,
Nes bėga lietuviai nuo ji).

•Z3 4
Kur Temzn, Laba, Amazonė 

plačioji,
Ten skursta lietuviai nuvargę 

keliais.
Kur Varšuvos miestas, Mask-

’ va tolimoji,
Tėn spaudžiu juos mokslais 

giliais. , .\

Lietuvės, kur vilnys Dubysos 
banguoja, - 4

Sau rūtomis pina geltųsišs ka
sas; ’ \ .

Kad pradalgės grėbia, grnud- 
- žiai uždainuoja,

V Bet širdį' jų kas besupras?
į i ' •, ■
ina tos dainos per Lietu- 
'vų mūsų,

Kaip Nemuno mielo blaivioji 
vilnis.

Joms pritaria balsas nuo Kur
šo ir Prūsų;

Jų klausos nutilus naktis.

Kaip rausta jurginai ir rūtos 
žaliuoja

Tr pina Dubysos pakraučius 
margai,

Tuip žydžiu lietuvės, bet liftd 
nai dainuoja,

Nes spaudžia jų šalį vargai”...
e ♦ #

Turime pripažinti, jog gud
rusis Žemaičių senas vyskupė-

r“”__ _
lis laiku pramatė tų pavojų 
susibičiuliavimo xu rusais, iš 
baudžiavos paliuomiotojuis, pa 
si rūpino, kaip įmanydamas, 
nnmuskuoti naujus bičiulius 
ir, akcentuodamas tikybinį jų

skolių tikėjimų... neartinkitės 
nė prie vieton maskoliaus; ne
kovokite pas juos, nėi gerki
te, nei valgykite drauge... Jei 
kaine yru popai, pas tuos ne
landžiokite, nevadinkite jų ku-

skirtinguinų, atsiekė savo sie-nigais, rankų jiems nebučiuo-
kio, . j

‘•Maskoliai griebės smarkių 
priemonių” — rašo docentas 
Tumas (Doc. Tumo “M. Va
lančius, maskoliams katalikus 
persekiojant” I. 117.) — “Že
maičių vyskupo akcijai nive
liuoti, Ar ta akcija pateisina

kitę. Vos juos pamatę, bėkite 
šalin, nes tie veikiau piktų, 
kaip gerų gal jums. padaryti... j

Jeigu taip reikia tolintis1 
nuo maskolių, kųgi dabar sa-' 
kyti apie jus, Lietuvos ir Ze-j 
mailių mergaitės, kurios vai-Į 
kščiojate pas juos dienomis ir

tas priemones? Tuip. Rusijos| aaktiiuis pagal, su jais bro- 
valdžia, kuriai buvo pavesta taujatės, už jų ištekate ir iš- 
suvaldyti svetimų tautų gyvo- sižadate, paguliau, savo tikė- 
namieji pakraščiai, pajuto pa-j, jimo. Užtikra, didžiau jumsį
vojų iš nedidelės trijų milijo
nų lietuvių tautos. Ji buvo 
planingai organizuojama j ne, 
paliaujamų kovų su imperijos 
valdžia nenuveikiamu ^ginkhi jjjgy^ įaTKį pasirodyti. O te

gul kurs iš tų pasako: “Kųreliginiu fanatizmu 
Kokiose gyvenimo sąlygose 

Valančius šį darbų darė ir 
kaip jis dėl' tautos labo nesi
bijojo ,sato laisvę ir gyvastį
statyti pavojun, galite persi-'. maskolių ir ėifckų apsako,
4.:i_ :r. ___ S_ • • __ ...tikrinti iš anos gadynės tyri
nėtojo (V. Biržiškos) ir kitų 
istorikų raštų, kurie rašė ųpie 
tų laikų katalikus Rusijoje 
(pav. Catholic Eucyclopedia).

Pasiklausykite paties Vala
nčiaus žodžių iš jo brošiūros 
“Katalikių Bažnyčios Vargai 
Lietuvoj ir Žemaičiuose”.

“Kaip įmanydami, turite 
saugoti savo vaikus nuo mas
kolių mokyklų, nes tos yra į- 
stutylos jums perversti į ma

reikia rykštės,- kaip žodžių.

Dar kita, sukalbėjusi sn ma
skolium ir pasižadėjusi už jo 
tekėti, eina pas gimines ir ku

tai dirbi, prapuldysi savo vė
lę ir vaikų. Pamesk tų norų”. 
Vos tokius žodžius išgirdusi, 
bėga tuojau pas savo mylimų

nės didesniai jau myli savo 
maskolių,, nekaip gentis Lr ku 
nigus. O tas rašo pas vyres
nybę, kad teisybę pasakiusius 
baustų. Nors motina iŠ grabo 
atsikėlusi sakytų įsimylėju
siai mergaitei: “Neik, mano 
vaikas, už maskolio, prapulsi 
pati ir tavo vaikai”, tačiau ir 
tos nepaklausytų.

(Daugiau bus)

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

draugas

KULTŪROS SAVAITĖ 
LIETUVOJE

Bet kurių visiems priimtinų*
mintį sųmonindamos visuome 
nėję Lietuvos organizacijos re 
ngia tam

viniai” ir dr. Vydūnas — 
tikslui skirtas dio. i“ Akademinis zjaunirnas -r pa

nas, savaites. Pernai Lietuvo- 'a>in*<’ tesėjas tautai ir svei- 
je su dideliu pasisekimu pra- ''a^u' •
ėjo “Vilniaus Dienos”, kas- Kultūros savaitės lietuviško 
met rengiamos blaivybės, prieš Ideintūios vakare prabils
gaisrinės, švaros' ir kitos sa- *>'vi ir »ni^sieji šie lietuviu 
vaį*^H rašytojai: Duoneluitis, Mairo

nis, Vaižgantas, Alantas, Ale
Šiais metais nuo balandžio

fi- 19 dienon Kaune, daugelio ku- , bi(.kas ninkiB( I)razllžioai8| 
5- Ituriuių organizacijų ir Cinriioni<,„A, Jakžtaa, Gira,

ntijos, meno, makalo atstovai 
rengia Pirmųjų kultūros sa
vaitę Lietuvoje.

►Šios savaitės programų su
daro visa eilė paskaitų aktua
liausiais lietuvių tautos klau
simais ir didžiulis iietuviško-

prasidės Respublikos Preziden
to, Humanitarinių mokslų ga
rbės daktaro Antano Smeto
nos įžangine paskaita: “Tau
tiškai valstybiškas auklėjima- 
sis”. Toliau, kitas paskaitas 
skaitys: Šyietbno Ministeris 
inž. K. Šakėnį^ —* ‘^Švietimą- 
sis ir tautos ateitis”, Univer
siteto rektorius prof. M. Boe- 
meris — “Lietuvos - P&baltės 
padėtis tarptautinėje europėji- 

1 nėję arenoje”, dek. VI. Miro
nas — “Vilnius — kūrybinės 
ir tautinės mūsų gyvybės ve
rsmė ir šventovė”, prof.

Zaikauskas — “Lietuviškos 
sąmonės bei kultūros raidos 
klausimas Klaipėdos krašte”, 
prof. lz. Tamošaitis — “Gy- 

Į venamasai momentas ir tauti
nio ugdymosi keliai bei uždą-

I ksandravičius, Anglickas, Ba

G rui č i finas, TnČiūra, Kirša, įka
stas, Putinas. Miškinis, Neris. 
Riinydis, Romanas, Rutkaus
kas, Santvaras, Sidabraito, 
Sruoga, Šeinius, Švaistas, Til
vytis, Tulauskaitė, Vaičiūnas, 
Vaitkus, Vydūnas, Žengė. Tai

sios literatūros vakaras valsty! bu^ pirmutinis toks platus Ii- 
bės teatre. Kultūros savaitė teratūros vakaras Lietuvoje.

Ši kultūros savaitė bus įža
nga ir idėjinės gijos į didelį 
tolimesnės ateities darbų, kn- 
rį Lietuvos organizacijos 'pa
darys lietuviškosios tautosa
kos, lietuvių kalbos ir lietuvi 
škos dainos srityse. Tsb.

Dirlik, kali krūtinėj užlaiky
tum bedegančių, liepsnų dan
giškosios ugnies, kuri pavadin 
ta sųžine.

George Wasfiingtov.

Kaikurieons kalbėti ir užgau 
KLĮti tas pats.dalykas. Bruyere.

ŽEMĖS NUSAUSINIMO 
DARBAI LIETUVOJE

Prieš keliolika metų, < kai 
Lietuvos gyventojai gyveno 
neišsk irstytais kaimais, niekas 
tada nesirūpino ir žemės nn 
sausinimu. Tada didžiuliai ple 
vų ir dirbamos žemės plotai 
stovėjo vandenyse. Pavasarį ir 
rudeni ūkininkai negalėdavo 
savo laukų laiku apdirbti. Nuo 
to kentėją patys ūkininkai įr 

bendrai visas krašto ūkis.
Dabar žemės ūkio ministe

rija jau parengė tinkamų skai 
čių žemės nusausinimo speci
alistų - kultūrtecbnikų. Kai
mų ūkininkai vieni su kitau 
lenktyniuojn, knd tik jų že

M TIK ATĖJO IS LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

• Arkivyskupas Jurgis Matoltns
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 ąudeklo viršeliais. Pnsl. 310. Kaina $1.90.
Tij knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
- čia nuplėšk:

••DRAUGAS”. 23S4 80. OAKLEY AVĖ., Chlcaffo, KL
knyr» "ARKIVYSKUPASSiunčiu fl.90 už kuriuos atsiųskite man 

JURGIS MATULEVIČIUS.”

Vardas, Pavardė

Mano adresas
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mės būtų greičiau nusausin
tos. Daugelis jų, sunkesniems 
laikams užėjus, prašo paskolų 
savo laukams nusausinti iš 
žemės ūkio ministerijos. Mini
sterija kreditų nesigaili ir ū- 
kininkams visokiais būdais 
stengiasi padėti, šiais metais 
nusausinimo darbams vykdyti 
žemės ūkio ministerija yra pa
skyrusi 400,000 litų. Žymiau
si žemės nusausinimo darbai 
šiemet bus atlikti Vilkaviškio, 
Marijampolės ir Biržų apskr. 
Iš viso šiemet manoma nusaft- 
sinti apie 1,000 ha. Tuo būdu, 
vieno hektaro nusausinimas 
kaštuoja ąpie 400 litų> Dalis 
ūkininkų žemės nusausinimo 
darbus vykdys savo lėšomis.

Tsb.

;oj»

K VI
Visus “Draugo” Skaitytojus, 
Visus Prietelius, Rėmėjus, 
Visus Lietuvius Biznierius, 
Visus Mūsų Profesijonalus, 
Visą Mūsų Inteligentiją,

Visą Gerb» Dvasiški ją,
Visas Draugijas, Organizaei jas, 
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones, 
ž+džiu, Visus Chicagos

Ir Apylinkės Lietuvius' Į 1934 metų Pavasarinį

DRAUGO

PIKNIKĄ
Sekmadieny j. Gegužės-May 20 d. 1934

tVytauto Darže' 115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.



LABDARIŲ DIRVA

D R A U O A S Trečiadienis, gegužės IG, 1934

PENKIĮĮ METŲ SUKAK
TIES PAMINĖJIMAS

AR JAU PRISIRENGĖM? , bur kuopose eina lenktynės, 
kuri iš jų turės gausingiausią

GRA2I LIGONINĖJ PUO 
TA. NEPAPRASTAS SE
SELIŲ NU0SIRDUMA3

šuo M. Ona, kun. Katauskas 
ir kum Vaičūnas. Ant galo 
prabilo senoji pirm. O. Biežie- 
nė, kuri apibudino rėmėjų pra 
džių.

gelis jų nėra tikslios, nėra ti kraštų. Tuo ,tikslu klubas 
tokios, kaip taria jas žmonės.I ryžtasi dar šiais metais įsteig 
Todėl jos dabar tikrinamos. • ti aviacijos mokyklų. Joje 
Patikrinimui paskirti keli stu-, žmonės bus teoretiškai ir pra- 
dentui kalbininkai, kurie kie Į ktiškai supažindinami su avi-

Ses. Mt Kitai, kuri užima vienas tame krašte, iš kurio Racija ir skraidymu. Mokymui 
motinos Marijos vietų, atvy- jie kilę, patikrinimo darbus netrukus aero klubas nupirkę 

, kus iš vienuolyno pasiklausy atliks per kaimo seniūnijų su
eigas.lviukvienub parengimai koks 

jis nebūtų — vakaras, pikni
kas, apvaikšėiojinias uv- kas 
nors panašaus šimtą nuošim
čių geriau pavyksta, jei gerai 
prie jo prisirengiama. Mes, la
bdariai, kurie daug veikiame 
ir nuolat, į tai turėtumėme at
kreipti daug dėmesio. Kokį 
darbų nepradedame, • ži ūrėk i- 
me, kad daug laiko pašvęstu
me prisirengimui. •

Už dviejų savaičių įvyksta 
labdarių organizacijos gyveni
me svarbi diena. Tai nebus 
koks jubiliejus, bet paprastas

rinkųjų būrį. Kuri tas lenkty
nes laimės, gaus garbės pažy
mėjimų.

Lietuvių katalikų visuome
nė yra dosni. Ji daug gražių 
įstaigų pastatė ir jas $>avo au
komis išlaiko. Labdariai ne~

Gegužės 3 d. šv, Kryžiaus U kalb«’ grašius atsistoti, 
ligoninės rėmėjos minėjo pen-irėl™> entuziastiškai pasvei- 
kių metų darbuotės sukaktį jkini0,
labai iškilmingai. Prieš pas-i Baigus pietus, rėmėjos suėjo 
kibtų laikų rėmėjus skaitlin- ’i kitų kambarį ir baigė dienų 
gai rinkosi į ligoninės koply-j belošdamos kortomis bei kau-

abejoja, kad toji visuomenė ir tęlę, kati padėkojus Aukščiau- liukais; laimingosios gavo do
gegužės mėn. 30 d.’ į Šv. Ka- siųjam už Jo visus joms duo

tus pasisekimus. 10 vai. ryto.
vanas.

šilkvabalių auginimo svar
biausia sųlyga — tai šilkmed
žių krūmui, kuriais tie vaba
lai maitinasi. Toki medžiai 
Lietuvoje gali augti. Šiais me
tais jau atsi landa limfų pa
siūlymų šilkvabalius Lietuvo
je'veisti ir stątyti šilko fabri
kų. Toks fabrikas, nors is pra

mokomų lėktuvų eskadrilę (5- 
0 aparatus), be to, kokius du

Kartu su pavardžių patikri- ar tris — figūriniam skraidy- į džių ir sunkiai konkuruotų su 
nimu numatoma padaryti ir niui >r skridimui didesniais i užsieniniais fabrikais, tačiau 
visų vietovardžių surašymų atstumais. Prie mokyklos bus ateity jis Lietuvai būtų labai 
Šiuos abu darbu nuveikti rei-1 įrengtos dirbtuvės magesniems
kės aide penkių ai- šešių mė- lėktuvų taisymams atlikti ir

Puota buvo pavesta tvarky-, 
ligoninės rėmėjų prieteiius ir ti pasilinksminimo komisijai, 
ligoninės tarybos pirmininkas’kurių ir vedė J. Jacobs’ienė. 
kun. H. Vaičūnas, atlaikė šv

zimiero kapinynų atsilankiusi 
gausingai parems. e*

Tų pačių dienų, būtent ge
gužės mėn. 30 d., ir kitas sta
mbus darinis yra rengiamas. Mišias ir pasakė gražų rėmė 
Tuoj po pamaldų Šv. Kazimie-; joms pamokslų. Sveikino rė 
ro kapinyne, labdarių darbo mėjas. Sakė, girti jūsų nerei- 
rėmėjai vyks į Vytauto parkų,j kia, nes darbai už jus kalba.

metinjs darbas, kuris yra
mums pavestas. Gegužės mėn.I,,. • ’. ' . ° 7•m 1 zv • -1 n- \ o ir Paįvairintas retu progra-30 d. (Vainikų Diena) Sv. Ka-i .... . . , ■ . , •. . . ’ ’ . mu, šokiais, žaislais ir dova-
jumieio apmyne as met j . nomįs< Kuoja)# yra pasida'l-inu-! rbus. Pamokslų baigė 
vyksta gedulingos pamaldos. . , , . “ U^iuns- “Kas tnildn

kuriame įvyks gražus pikni- Tolpa organizacija ligoninei 
reikalinga ir daug gero pada
ru'

nėšių laiko. Kai pavardžių pa susipažinti su aviacijos tecli-

naudingas. Šiuo klausimu Lie
tuvoje yra susidomėję ir Že
mės Ūkio Kūmai. ' Tsb.

tikrinimai ir vietovardžių su-'mška puse.
Pažymėtina, kad ligšiol Lie

tuvoje buvo tik karo aviaci-
rašymai bus padaryti, tada 
bus išleistas pavardžių ir vie
tovardžių žodynas, kuriame 
pavardės ir vietovardžiai bus

Nemanau, kad rastųsi bent i surašyti toki, koki dabar yra.

Žmogau, su saiku naudo
kis šiuo gyvenimu; kitaip —

viena rėmėja, kuri neįvertin- 
j tų mūsų seselių nuoširdumo. 
Taigi, rėmėjų vardu seselėms 
Kaziniierietėms viešai dėkoju 
už parodytų rėmėjoms pagar 
bų, kurios mes tiek neuzsipei-

Šalia to, bus pažymėti ir toki, 
koki turėtų būti, taigi jau ati
taisyti. Tsb.

jos lakūnams ruošti mokykla. | skaudžiai užsivilsi, nes nega
li suteikti tas tikros laimės,

Suvažiuoja tūkstančiai žmo
nių, kad aplankyti savųjų mi
rusiųjų kapus ir pasimelsti už 
jų sielas. Lietuvių R. K. Lab
darių Sųjungai yra pavesta tų 
dienų atsikreipti į geradarius 
tautiečius ir paprašyti aukų 
lietuvių našlaičių šelpimui. 
Kad tai tiksliau įvykinti, yra 
daroma kolekta - rinkliava. 
Renka moterys' ir mergaitės. 
Dėl to svarbių kad labdarių 
kuopos sumobilizuotų kiek ga
lima daugiau rinkėjų. Kaip 
jau seniau buvo paskelbta, du

sios darbu ir, be abejojimo, i žodžiais: “Kas teikia kitiems 
jos visos joms pavestų uždą-, mielaširdystę, patys apturės 
vinį gerai atliks. Tik labai ! mielaširdystę”.

Dievas laimina tokius darv. . i nijom. Seselių malonumas vr siais1

svarbu, kad,.būt sukviesta 
daug svetelių iš visos Chica 

, gos ir plačiųjų apylinkių. 
Žmonės, aplankę kapinynų,

šokiuose- atvejuose verčia rė
mėjas dar daugiau darbuotis 

' ligoninės naudai, kad tuo pa 
lengvinus joms sunkių, naštų. 

Dar sykį tariame nuoširdų 
Alfa

LIETUVOJE STEIGIAMA 
CIVILINI)

KU

Per šv. Mišias gražiai gie
dojo seserys. Jų tarpe matėsi' ačifi už viskų, viską! 
seserų ir iš vienuolyno: buvus
pirmutinė viršininkė sesuo M

dažnai važiuoja kur kitūr, kad Vincenta, inotind sesuo M. Ri- 
leisti sunkiai uždirbtus pini-11 sesuo M Kristina ir sesuo

i’’_ i • i x y* •’ t t

GRAŽIAI PASIDARBAVO

Lietuvos Aero Klūbas yra 
nusistatęs artimiausioj ateity 
paruošti didesnį skaičių civi
linių lakūnų, kurie būtų dide
lė parama, esaut reikalui gui

ŠILKO PRAMONĖ LIE
TUVOJE

Lietuvoje jau gyvai' domi 
masi šilkvabalių auginimu. Jų 
auginimas Lietuvoje tįar nėra 
galutinai sutvarkytas. Tačiau 
jau atsirado ^pavienių asmenų, 
kurie šilkvabalius pradėjo au 
ginti. Neseniai šilkvabalių bu
vo parodyta surengtoje' nedi 
delėje parodoje.

kas jos savy* neturi.
—————
VYRAI - ATYDA!

1

rita i yra specialia pranešimas, kt 
bus jtlomus kiekvienam vyrui, ku| 
pasiekė •‘viduramži” ir jaučia reik 
lingu nų tam tikro gaivinančio TOI 
KO. Kud suteikti galimumą tūkstan
čiams, kurie dėl kokio* nors priežas
ties atidėlioja užsisakyti

Nuaa-fone
tiesiog nuo dletri*butorių. H( Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistlnyčlose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentų — būkite sa
vimi graukite buteli šiandien — garan
tuotas.

■ — ■■ i............................................... ... -

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

.■ 1 T 1 ■ —

Parsitrauk. 
Knygas •

Širdies Menesiui
ŠVČ. ŠIRDIES MĖNUO. Pa

rašė kun. Berliaux. Vertė By
rąs. Kaunas, 1923 m. pusi. 164. 
Kairia 33c. />

MĄSTYMAI APIE SVČ: 
JĖZAUS ŠIRDĮ. F. Massarti,

gus. Kodėl neatvažiuoti į la
bdarių piknikų, kur maloniai 
laikų praleisime ir tuo pačiu 
kartu lietuvių labdarybę pa- 
remsime. Parkas gražus. Jau ti 
viskas žaliuoja ir žydi. Vien 
tik malonumas ten porų va
landų su saviškiais praleisti.
Šiemet labdarių centras nuta
rė į piknikų jokioj įžangos ne
imti. Taip kad įėjimas į par
kų visiems bus už dykų. Čia 
bus gera vieta ir į kapinynų 
atvažiavusiems saugiai savo
automobilį pastatyti • Baltutis, Gimimo Pan. Šv. pa

Ciceros mieste, gegužės Aiėn.
27 d. bus vieša rinkliųva'lie-

M. Liudvina. Per šv. Mišias 
rėmėjų intencija degė dešimts 
žvakučių (vigil lights). Alto
rius bei statulos buvo papuoš

Anų dienų būrys geradarių 
buvo nuvykę į labdarių ūkį ir 
ten visų dienų sunkiai dirbo. 
Jie kur tik buvo reikalinga 
aptaisė tvoras ir tuo būdu su
taupė labdarybės centrui gra
žių pinigų subių. Tokių darb
ščių vyrų pastangas ir pasi- 
aukavimų cef&ras giliai įver
tina ir taria- jiems nuoširdų

LIETUVIAI DAKTARAI;
. ■ r ........ u .

Tek LAFayette 8087

tuvių labdaryhei. Organizuoja

Po Mišių ir palaiminimo, rė
mėjos atlaikė trumpų susirin
kimėlį, pasišnekėjo, o 2 vai. 
visos susirinko į slaugių vieš- 
kanibarį pietums, kuriuose da- a<iia 
lyvavo kun. Vaičūnas, kun. B.

Urba, seselių Kazimierie-:
čių kapelionas, kun. Al. P. ATLIETUVINS PAVARDES

DR. A. RAČKUS
,YDYTOJX8 ir CHIRUR

X—SPINDULIAI
3051 Weat 43rd Str.

URGAB

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S Ikt S vai. vakaro 

Beredomls Ir nedėliomis pagal 
■■tarti

TeL LAFzyette 7850

Ofi. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: S—4 Ir 7—I vak vakare

Rez. 2136 W. 24th St.
Tek CANai 84©8

DR. P. ATKOČIŪNAS
DKNTIHTAB 

1448 SO. 49th OT., CICERO, BU 
Utar., Kefv. ir Pėtn. 10—8 vaL

2147 HO. HALSTKD CHICAG4 
PaostL. B«mL Ir Bubat. n*

r“>'
Office Phone 

PROspeet 1028
Res. and Office 

2308 So. Leavlu Sk
CANAL 0708

Dienoms Tsl. LAFayette 57M 
Naktimis TeL CANai 0492

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stre<
Valr. t Iki B popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

t

1 rap.. kleb. sn savo asistentu 
kun. P. Katausku.

Atkalbėjus maldų ir susėdus

IR VIETOVARDŽIUS
Dar pernai metais Lietuvo-

DR, 1. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON \

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

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

Offlse TeL BEPuhlie 7898 
Bes. TeL GROveblU 08:7

8817 8. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGA8

2423 W. MARQUETTE ROAD 
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt©

NediUo) susitarus

DR. A. P. GURSKIS
Labd. Centro Valdyto - DENTISTAS ’

4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento 

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

darbščioji labdarių 3 kuopa.!1’™ kiekvienas nulo ję iš įvairių h.okslo bei tui-
po raudonų .rožę, o pereitų ; tūros darbuotojų buvo susi
metu ir naujai pirmininkei į- dariusi pavardžių atlietuvini- 
teikta “ginjdenių” sagutė. Pro mo komisija. Mat, Lietuvai e- 
grainėliai buvo roberinės bon i sant svetimųjų nelaisvėje dau- 
kos formate r- hot watcr bot-! gelis tilfrų lietuviškų pavai

Ji taip pat kviečia > ir kitas
S. J. Vertė kun.-J. Vaišnora, kuopas į talkų. Ji prašo, kad 
M. I. C. Marijampolė, 1931 m. 
pusi. 208. Kaina 33c.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 
INTRONIZACUA. Parašė ku
nigas J. Vaitkevičius, M. I. C.,
D. D., Chicago, 1929 m., pusi.
92. .Audeklo aptaisais 30c.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 
TROŠKIMAI. Parašė kun. Pr.
J. Vaitukaitis’ Chicago, 1933 
na., pusi. 32. Kaina 10c.

kuopos tų dienų prisiųstų j 
Cicero nors po keletu gabių
rinkėjų. Manoma, kad visur „ ~ .
atsiras pasišventusių lietuvei tlc- Val«iai buv° Pavadint, :džių buvo įvairiai iškraipytu. 
,u„ L,...p... inedikahais vardars. Vis tai pakeista, ausvetimUutintačių, kurios nepatingės pasida
rbuoti kilniam labdarybės ti
kslui. Labd.

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimos 
tyrumą.

L

SCARA3! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Uurluvij grnnilyiičii, nuodingi guzai, lėktuvų paAovlmus, a.rlilerljos 

grtuiisniul, žmotili) sprogdinimus ir kitos kuro liuisybės upruAyta W. 
T. BCANIAIN’O puraAylojo Ir 1-ju, premijų Amerikoje apdovanotoje
kui įpysakoja

‘ DIEVE. PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(<ipi>. HAVE MKKCY OM CHJ) * 

is. Ivi'rU apdarai kulnu tik Ml.Jū,4A0 P< įsi. «lr persiuntimuff.Sū. dkuiuukltu: ‘‘t>rtnig4»ft, 2334 H«>. Oakley A ve , ^Thlcagd. III.

mūsų seselių Kazimieriečių ga
bumas. O kų jau bekalbėti a- 
pie pietus? Seselė M. Adela

Dar ir dabar Lietuvoje yra 
atsitikimų, kad tėvo pavarde 
yra vienokia, o sūnaus jau ki

netik yra gera virėja svei- tokia. Aišku, kad tokius ne
kietus, bet ji ir ligoniams val
gius paskirsto pagal jų ligas.

Toastmasteriu buvo kun. B. 
Urba. Išklausius kun. A. Bal-

normaluuius reikia pašalinti. 
Pavardžių, dar pernai metais 
valsčiuose surinktų, rūšiavi
mas jau baigtas. Tuo tarpu

, tučio kalbos, rėmėjoms buvo' komisija jau turi 184,IMK) j>a-
malonus surprizas, nes atsilar 
nkė sesuo M. Vincenta, su ki
toms seselėmis, ir gražiai kal- 
l)ė,įo; prisiminų rėmėjų susior- 
gunizavinug kada ji buvo Ii 
gonins v/idėju. Rėmėjos, į ver 
tintlamos jos jiasišventimų po 
gerbė atsistodamos. Paskui ka
lbėjo nauja pirm. F. Prihod 
skienė. Kun. B. Urlm save 
kalboj pažymėjo, kati pirm,’.
.. . . * . . ,v OFISO VALANPO8
ligoninę jsteige pats Isgany Nuo 10 iki u

vardžių. Kadangi pavardės su 
rinktos iš valsčiuose esančių 
dokumentų ir sąrašų, tai dau

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS . 

Optomctrlc«lly Aklų Speclalisuls . 
l’alengvln* aklų Įtempimų, kuri*

e«t. priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karfttj, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gtu teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Akintų kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo plr- 
miaus. Daugel v atsitikimų -kj- ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
________ Pbone ______

I*honr CANai «I22

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

ir prirenka akinius 
atsakom Ingai

Vai.: nuo 10—8 v. p.p.
Ncdčlojc pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

DR. STRIKOL’IS
i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo ( Iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BoUicvard 7820 

Namų Tel. PROspeet 1030

TeL BOUIevard 7042

OR, G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA1

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

tai.: nuo 9 Ikt I vakare
Nerado] pagal sutarti

TeL OANal «1«

, OR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAB

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryte 

Nuo 1 Iki I vakare 

Seredoj pagal sutarti

I ▼ A I B O 8

DR. CHARLES SEGAL
OJTTRAfl

4729 So. ABhland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

Į tojus; sveikino rėmėjas suvo ii 
| seselių Kujciinieriečių, kurių 
jisai yra kuĮielionas, vardu 
Paskui kallMijo keturios narės, 

į kurių vardai tapo ištraukti iš 
dėžutės burtų keliu.

į Prisiminus seselę M. Almą. ■• ‘ I
i kurios iniciatyvu šie pietūs 
buvo suruošti, bet jai išvykus 
j -rytus pailgėti bei sveikatą 
pataisyti, jos vietoj kalbėjo 
dabartinė ligoninės vedėja se

Tel. CANai QS57
lies. PROspeet 8859

D A K T A B A I:

DR, P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTEI) STU KAST

vai. rytų. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nno 7 Iki 8:20 <al. 
vakaro. Nedėliomis nuo 12 lkf 17 
valandai dienų.

Telefonu MIDway 2880

Ofiao M. VICitory 8S©»
Re*. TaL DRKkai ©IBI

DR. A. A. ROTH
Rusas OrLrtolas Ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų t 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted 3t 
Kampas Slst Street

Valandos: t—4 popiet. 7—9 vai. vek. 
Nedėliomis Ir Iventadlentals 18—11

fbnldeocila 8800 
Valandos: 11 i

So. Arteslaa ava 
ryte Iki 4 popiet

8 lkf 8:81 vakare

DR. JL RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojos

2515 VVEST 69th ST. 
pf. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

CANai 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAa Jy CHIPUROAN 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—• vak. 

Beredomls Ir Nedėliomis pagal sutart 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubUo 7888

OFISAS NAUJOJ VIETOJ*

Ofiso: Tel I.AFayctte 4017 
Rea: Tril. HEMIock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso vulandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Kczklutcljuet Qflgas: 2O.">« W. 89(h Kt.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Serodomis Ir Nedėliomia pagal atitarti

F«e. Phone 
KNGIewo,Mj 8841

Offlee Phone 
TRIaagle ©044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM SI©

vaL: f-4 ir 7-S raL vakare

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TcL TARds 0901 

Rez.: Tel. PLA* 2400 
Valandos:

Nuo 19-13 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v.
Nedeidleuula nuo 10 UU 12 dieuų

Office Tel. Wcntworth 6330 -
Ros. Tel. Hyde Tark 3396

DR, SUSANA A. SLAKIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 8038 
Ofiso vėl.: 2—4 ir 8—8 p. m.

Nedėliomis pagal sutarti

• MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: J Iki 4 po ptetų. 7 J^i 8 vak. 

IiakyiUM Saredui

Tel. Ofiso BOLLcvard 5918—>4 
Rez. VICenry 2313

DR. A. J. BERTASH
•Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6;20-2;30

756 W. 35th Street



Trečiadienis, gegužės 16, 1934 DK A V GA S

WISCONSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenodha, Wis.

,ni8 bu tČvais nereikės mokėti.
Vaikai be tėvų nebus leidžia 
mi. Vytauto paikas geriausia 
vieta visiems pasilsėti. Vai
kams yra visokių žaidimui į* 
tuisų. Leiskim savo vaikeliu- 
111$ pažaisti tyram ore. 

“Draugo

gerb. kun. A. Linkaus vardo rie kontestantai pef Sias už-f 
ir gimimo diena pripuola bal. baigtuves gaus skirtas Budri- 
17 d., bet, iš priežasties, kad ko dovanas. Kiti dovanas gaus 
klebonas nieko apie tai ne- Budriko radijo piknike, Biru

KUR DINGO PARAPIJOS

Kencsha, Wis. — dau virš 
mėnuo laiko, kai mūsų bažny
tėlėje nebesigirdi apaugusių 
choro. Žnlonės nofi, kad cho
ras kuogreičiausiai atsigaivin-

Naujame chore randasi daug 
gražių balsų. Daugelis narių 
— jaunosios kartos, kuri, dar 
būdama mokykloje, giedojo 
vadovaujami varg. br. Banio.

Dabar sesuo mokytoja, u- 
žėmus parapijos vargonininko 
vietų, uoliai tame darbuojasi.

Sesuo Loretta yra muzikos 
mokytoja, todėl, be abejonės,

ŠIS - TAS IŠ MŪSŲ 
PADANGĖS

žinodumus svetainę išraudavo, 
tai ir prisėjo taip toli nukel
ti. Programoj dalyvaus solis 

Kvieslys tė M. Janušauskienė ir daug 
kitų. Rep.z

•-
GRAŽIOS VESTUVES

So. Chicago. — Šv. Juozapo
Geg i2 d.! parapiJOS bttžnyč'ioje, gegužes

- . ,,, . 112 d., gerb. klebonas kun. P.policija ir “boy scouts” visu • . ... .„
Vaitukaitis surišo Moterystės

VVest Pullman.

tės darže, gegužės 27 d. Kaip 
ir praeity, Budrikę radijo pi
knikas paųižymės nepaprastu 
įvairumu, puikia programa, 
dainomis ir muzika. Tat ga
lima tikėtis milžiniškos mi
nios žmonių, kurie įvertina 
Budriko korporacijos radijo 
programas, jau 6 metai be su
stojimo leidžiamas',

Senas Draugas

tų. '
Choras nedingo. Senasis i^rsti dau«

tebegyvuoja ir ruošiasi veiki- Srazlll
mui. Naujas choras jau suor
ganizuotas ir už savaitės iS- 

siine giedant per sumų.

muzikos kūrinių, ne 
tik bažnytinių, bet ir liaudies 
dainelių parap. pramogose.

žemaičių Juzė

smarkumu pasileido į visas 
puses, kad suradus prieš porų 
savaičių dingusius du berniu
kus: Juozuku Sorokų, 6 metų 
ir Kaziuku Šalkauskų, 7 me
tų. Ieškotojams jau pavyko 
surasti Juozuku Sorokų pri
gėrusį Sanitary distriet per
kase prie 115 gat. ir Harlem 
avė. Kaip toji nelaimė įvyko,

- Į dar nesužinota. Sorokų sūne
lis pašarvotas tėvų rezidenci
joj, 12024 Wallace Str. Lai
dotuvės įvyks gegužės 16 d. 
Jau surastas lavonas ir Šal
kauskų sūnelio. Bus palaidoti 
abu kartu.

Sakramento ryšiu Jonų Vitkų 
su Marijona Norbutaite.

Šliūbas buvo labai ižkilmin 
gas. Bažnyčia nuo durų iki 
altoriaus buvo nustatytu gy
vomis gėlėmis; altoriai taip 
pat skendo gėlėse. K. Gaubis,

CHORO SAVYBĖS 

VAKARĖLIS

—
Marųuette Park. —« Gimimo 

P. Šv. parapijos ehoro savy 
bės vakarėlis įvyks gegužės

VISI į “DRAUGO” PIKNIKĄ
Marqu-tte Park. — Visu kių tai priežasčių jfametę 

smarkumu lietuviai katalikai “Draugų“, dabar supranta 
klaidų padarę ir iš naujo už
sisako kat. dienraštį. Bet yra

rengiasi prie pavasarinio 
“Draugo? pikniko, gegužės 
20 d., Vytauto parke. Dauge--tokių, kurie lyg ir gėdijasi 
lis labai įdomauja, kas bus grįsti prie senojo “Draugo”.

17 d., parapijos salėje. Kvie- 
vietos vargonininkas* vargo- Į čiaini visi nariai-ės dalyvauti.

Ghoro narys B. Katauskas da
vė dovanų. C. Skelly

nais grojo o smuiką griežė 
ir solo giedojo dvi panelės iŠ 
Bridgeporto. > Reporteris

KONTESTAS TREČIA 

DIENI RADIO

laimėtoju “Draugo” vajaus 
Pas market park iečius yra tli-

Gerbiamięji, senas “Draugas” 
visada pasirengęs jums drau-

delis ūpas. Jie tikisi pralenk-1 giškai patarnauti. Kiekvienas, 
ti kitas kolonijas ne vien nau-, nežiūrint, kaip toli gyvena, to
jais “Draugo” skaitytojais,; gul tik pašaukia'telefonu: Ca- 
bet iššlaviiųu visų bedieviškų nai 7799, arba laiškų purašo:
raštų iš savo namų. Garbei 
jums, katalikai, kad klausote 
dvasios vadų ir Šv. Vincento 
a Paulo dr-jos šūkio!

Reikia stebėtis iš marketpa- 
rkiečių lietuvių uolumo. Nau
jų “Draugo” skaitytojų skai
čius'kasdien auga. Drąsiai ga
lima sakyti, kad trumpu lai
ku išsipildys mūšų šūkis: 
‘Draugas’ kiekvienoj katalikų

“Draugas”,. 2334 S. Oakley 
avė., o tuojau gaus dienraštį.

Pasiaukoja

Julius Velička, ekspresini- 
nkas, 2506 W. G9th St. (ted. 
Kep. 3713) duoda savo trukų 

1 žmonėms į “Draugo” pikni-

Geg. 13 d. per pirmąsias Mi
šias gražus būrelis mergelių 
ir berniukų pirmų kartų pri
ėmė šv. Komunijų. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių. Iškil
mė darė jaudinantį įspūdį. 
Vaikučiai gražiai buvo išlavi
nti uoselių ir tvarkoje artino 
si prie Dievo Stalo. Gerb. kle 
bonas A. Linkus pasakė gra 
žų pamokslų.

Budriko krautuvės rengia- 
mas dainininkų ir muzikantų 
kontestas Ims tik vienų kar
tų, tai trečiadienio vakare, ge 
gūžės 16 d., Mark White 
Sijuare svetainėje, Halsted ir 
30 gatvė.

Visų kontestantų ir publi
kos fotogr. Komlratas nu 
trauks paveikslus.

Geg. 13 d. mūsų kolonijoj 
prasidėjo katalikų spaudos va
jus ir, reikia tikėtis, kad kuo 

ką vežti, gegužės 20 d. Tre-į p„,kinu8iai p,,r
kas stovės pne bažnyčios, po■ . vas JakaitiB> marijo.

• sumos. įvažiuos lygiai 1 vai. kė
Šeimynoj!” Dieve, laimink mū| popiet. Normticji važiuoti, Pra.1 - k • naudi-•V* • | v • i • t • • , « • j j * L v
sų pasiryžimams!

Kai kurie katalikai, dėl ko
šomi Įnikti susirinkti, kad ne
reikėtų laiko gaišinti. A’uika-

i

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus,. išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys Huvakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio-kreipiame į šias eks
kursijas: L

GEGUŽES MĖN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 1 6 L)., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

nga iv reikalinga skaityti ka
talikiškųjų spaudų. Mūsų ko
lonijos katalikų SĮiuudos ir 
dienraščio “Draugo” agentas 
p. Karolis Raila visu smarku
mu, su savo pagelbininkais, 
renka iš biznierių skelbimus 
ir naujus “Draugo” skaityto
jus.

Bus atlankyta visos para
pijoj katalikų 'šeimynos ii 
paragintos, kad užsisakytų-ge
rų laikraštį ar knygų. 'Nema
lonu yra pribi pažinti,' kad y- 
ra nemaža katalikų, knrie 
skaito ir palaiko bedievių šla
mštus ir, jei nekatalikai, tai 
bedievių sjiuuda būtų seniai
išnykus.

i
Broliui katalikui, susipras- 

kime ir neveidmainiu ūkini. Jei 
esame ir norime būti katali
kais, skaitykime tik katalikų 
laikraščius, knygas, o ypač 
dien. “Draugų”.

Mūsų kolonijoj dubur eina 
j nepaprastas judėjimas. Heitni- 
| ninkės rengiasi prie pokylio: 
kepa pyragus ir kitus gardu- 

I mynus, o parapijos komitetą: 
eina per biznierius ir profesi 
jonalus ir kažkų šnalr/xla į au
sį. Mat, viskas daroma jmty- 
lomis, kad klebonas nesužino
tų, bet man, kaipo dien. ‘ Drau
go’ reporteriui, pavyko suži
noti. Vadinasi, geg. 20 d., 7:30 
vai. vakare parapijos svet. į* 
vyks gerb. kleb. A. Linkaus 
pagerbimo bankietas su gra
žia programa, jo vardo ir gi
mimo dienos proga. Berods,

Geg. 13 d. Budriko radijo, reikis. Dainoms akompanavo 
pusvalandis iš WCFL stoties Pėčiukaitė. Klausovaa

buvo įspūdingas. Programa
buvo surengta motinoms pa
gerbti. ljdbni man patiko ,J.
Kudirkos ir O.Rezgnitės-Pie- 
žienės, solistės iš Brighton 
Park, duetas iš operos La Tra
viata. “Tyluma” solo daina
vo Kudirka, o O. Piežienė 
“Mamytė”.

Motinoms pasveikinti Eglės 
eilėraštį padeklamavo And
rius Šnipas, “Draugo” ir ‘Vy 

ties’ koliumnistas, .žurnalis
tas.

Rašytojas Arėjas Vitkaus

kas nuoširdžiai dėkoja visie
ms, kurie kuonii nors prisidė
jo prie surengimo puotos jo 
gimimo dienos proga — bal. 
25 d. Taip pat dėkoja puotos 
dalyviams ir sveikinusiems žo
džiu bei raštu.

Juo kas labiau l>ų myli, tuo 
labiau nieko iš mylimo as
mens nenori, neatsišvelgia į 
jo atributus —myli dėl jo pa-

Akordionu gražiai grojo So-1 ties.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Įdomi buyo Progress Furni 
ture krautuvės radijo progra 
ma praeitų sekmadienį, pri
taikinta Motinų dienai. Prog 
ress kvartetas šauniai padai
navo keletu dainelių. Mergai
čių duetas taipgi gražiai ska
mbėjo. Programos vedėjas pa 

Įdainavo solo ir patiekė įdo
mių žinių apie metų sukaktu-

Alfred Roselll, pres.

ayna specializuoja Ha
le darbe per šešias kartas.

Veskite p—tinklų reikalus tie- 
lat su pačiais Išdirbėjau

MOUNT CARMEL 
> KAPINĖSE
Vienas blokas J rytus nuo 

didžiulių vartų *

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011 
BĖLMONT 2485 

Office: H1I.LSIOE SS85
♦ Vincent Roselll, secr.

Teko nugirsti, kad kai ku-vių didelį išpardavimų. Rep..

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------ O-------w * Suvirš 50 metų prityrimo 
_____o----------- .

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

------ o—----
Mes atlikome darbą daugeliui žymes

nių Chicagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois *

GRABORIAI:
LACHAVVICH. 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl \
Tek CANal 2515 arba 2ftl«

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL

Tek CICKRO RS27

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnaėtaaaa garas tr nebrangus
718 W. 18th St 

________ T<J- ■O»n»a »»P

J.F. RADŽIUS
LIETOUŲ GRABORIUS 

Palaidoja už ft# 00 Ir aukščiam 
- Moderniška koplyčia dykai.

M« W. IMfe m. , Tel. OANal 0174 
______________Chicago. 111-______________

I.J.ZOLP
ORABORim IB LAIDOTunu▼BDBIAS

1444 WE8T 46th STREET 

fet BOriarard MBS SUS

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Yards 1741-174W 1 " L i- / • .» ,z ■ a' į. A —

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas VARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenne 

Chicago, BĮ.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

TaL LAPayaMa U7t

J. Liulevičius

Tel. CICERO 2*4 ,

SYREVVICZE
GRAMO RIGS

Laidotneėana otlnaa eetaraarlmae
-gnUrnaa ai flt.M i
KOPLT0IA DYKAI

13MB, š»,

Patarnauja Chl- 
vaaofa tr at

Dldcl* Ir 
Koplyčia dykai

V’ •'’h~

J.J.BAGDOKAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:"

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

•• t*

UOZAPAS EUDEIKĮ
- I R

■ '• ZTEVAS ■
71IGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

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

REPubllc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Kf.turlme Irylių mi firma tuo pačiu vardu)



gegužės 16, 1934

NORTH SIDĖS ŽINUTĖS
Draugijų ruošiamas parapi

jos lininiai pavasarinis pikni
kas jau čia pat, t. y. geg. 27 
d. Prie pikniko rinitai ir tin
kamai prisiruošta. Visos drau-

IŠ A. Y. IR M, OR-JOS -i Didelio Darbo Nustatymas
West Side. — Draugija A n 

šros Vartų vyrų ir moterų lai 
ko mėnesinį susirinkimų ge
gužės 13 d., parap. salėj, Su
sirinkime dalyvavo gražus bū

(skins apie NBA vykdymų, jos 
pasisekimus ir trukumus. Taip 
gi bus pritaikintos dainos, Žo-

Tevų Marijonų Sidabrinio i vadovaujant gerb. sos. M. AJ- į kini «r juokai, 
jubiliejaus iškilmės jau ėja, f rėdai, išpuošiančios bažny-
pųt. Šiandie gegužės 16 <1. va- 
kare, Aušros Vartų parap. an

čių jubiliejinėms pamaldoms, 
gi Dievo Apvaizdos parapijos

Gerb. kun. Norbertas Pakalnis, žymus mūsų visuo
menės veikėjas, šv. Jurgio par. klebonas, Brooklyn, N. Y., 
vakar atskrido iš New Yorko į Chicagą su Lituanica An
trąją, kurią valdė leitenantas Feliksas Vaitkus, užėmusis 
lak. Janušausko vietą. Kartu atvyko ir p. P. Žadeikis, Lie
tuvos generalinis konsulas New Yorke. Vakar gerb. sve
čias aplankė ‘/Draugo” redakciją.

KETVIRTADIENĮ RENKA
SI DR-JŲ ATSTOVAI.

gijos pasidalinusios darbais ir i rys narių. Apsvarstyta bėgan- 
išrinkusios tiems darbams ti-, tieji dr-jos reikalai, 
nkamus darbininkas. Geguži- Į Pažymėtina, kad dr-ja pra: 
nės —■ Į)i kiliko vieta žavėjan-Į ėjusį mėnesį neturėjo ndl vie- 
ti, tartum lietuviškas gojus. hio ligonio. Duok Dievo, kad 

i nei vienas ir nesirgtų.
Dr-ja yra nutarusi ruoštiVietinis parap. choras ren

gia paskutinįf šio sezono balių 
- špkiUfc geg. 20 d., fp^lpip, 
svetainėj. Komisija visų lai
kų darbavosi, kad atsilankę

piknikėlį “Būtos” darže, lie
pos 8 d. Rengimo komitetus 
praneSė, kad darbas varomas

,_A . , v. , . .pirmyn. Atspausdinta serijosbutų visa kuo patenknili. Pa-I. • * .. A ; rrt , •t ir išdalintos nariams. TrauktI ■ •
mas bus tų pačių dienų, Rūtos 
darže. Kiekvienas narys žadė

samdyta didelė orkestrą, net 
iš TO hmzikantų, kuri žavės vi
sus. Tikimasi turėti nelaužai 
publikos. Pakviesti visi Chi
cagos ir apylinkės , jia^rapijų 
chorai. Be tb, žada atsilanky
ti visi gerieji parapijonai ir 
paremti mūsų chorų.

Įėję, po pamaldų įvyksta ju-, Seselės, su savo viršininke sės. 
biliejinės vakarienės rengėjų ! M. Fabijoną, skoningai iftde- 
ir Cbicagos Apskričio Kolegi- koruosiančios salę jubiliejinei 
jos Rėmėjų susirinkimas. Ti- vakarienei.
kietų pardavėjai išduos apy- .T. Kulikauskas daug laiko 
skaitų apie parduotus vaka
rienei ženklus, ir sulig to bus 
galutinai nustatyta, koFiai 
daugumai reikės priruoSlį va
karienė. , -

Komisija, kuri vakarienot 
renka maistų, praneš nuo ko
kių biznierių, ar ūkininkų yra 
gavę pažadėto maisto.

Alsilankusieji nesigailės. Ki 
ta proga pamatyti tokį loši
mų gal greit neateis. Įžanga 
pigi. Jii&elia Šūviu.

įdėjo, rinkdamas biznierių pa
bus skelbimus programai. Kiekvie
nai nas vakarienės dalyvis gaus 

jubiliejaus programų dovanai.
Visiems Rėmėjų Draugijos 

nariams šios kelios iki jubi
liejui likusios dienos bus la
bai įtempto, bet malonaus da
rbo dienos, kad jubiliejaus yj-Į.

Realdence Phone
Englrivond 5S4O

P. CONRAD

BiiKi'neflH Phone 
l'nglcvrood M83

MORKRN PHOTO 
STI'DIO 
įrengiu

Hnlb'wiMNl AvIeaoaUa
AUKŠTOS UI’ŠIKS 

PAVEIKSLAI 
Nutraukiamu dieną ar 

vakare \

420 WEST 63rd-STREET
CHICAOO

jo išparduoti. Didžiuma jau
pardavė ir pinigus pridavė.,.. . . . .r z, . - i ! Dejui yra paaukojęs, kas danGarbė jums, brangus drau- . .

Taigi jau greitai paaiškės: sos iškilmės būtų sėkmingos 
kas slaugiausia Marijonų jubi- ir visiems svečiams suteiktų

gai ir draugės, kad taip gra
žiai ir vieningai dirbate drau- 
gijinį darbų. Kur vienybė, ten

giausia yra pasidarbavęs ti
kietų išpardavime ar maisto

line.

didelio malonumo.
Tat šia proga kviečiu visus

rėmėjus, tikietų platintoja”, 
darbuotojus, komisijas ir vi-

Nežinau, ar visur, ar tik 
pas mus matosi, kad laikai ge 
rėja, nes kelios poros susituo
kė. Kiti ruošiasi tuoktis. Tik
rai džiuginantis reiškinys, nes 
kylant tokiai “zaverukai”, ti 
ri laikai gerėti. Vaikinai ii 
mergelės, nesnauskite^ Pava
saris, gražiausias susituoki
mui laikas.

galybė. t P. Fabijonaitis

Pranešimai

Pai Uos Marijonų sidabrinio1 ,sus tuos, kurie dar galėtų pa-
jubiliejaus iškilmės gegužės 27 
d. žada būti įspūdingos dai
lės žvilgsniu. Aušros Var^ų 
parapijos seselės mokytojos,

Šis seimas bus istorinis. At- 
i stovų suvažiuos iš visų koio- 
■ nijų, iš įvairių draugijų sn 
sveikinimais ir gražiais linkė-

Rytoj vakare, 8 val.į Lietu- . . . v. . .„ ., , Širdingai kviečiami ir ne at-vių auditorijų, Bndgeporte, re . . ...... • . z,i • . .... stovai, visuomenės veikėjai,nkasi Cbicagos ir apylinkių ’' • profesi jonulni atvažiuoti pa-betuvių draugijų ir orgamza- . . .
, . . • , • „, . viešėti, padėti svarstyti mūsaei jų atstovui arba jų valdybos Į... . ... ... .

išklausyti pernykštės Lietuvių 
Dienos komiteto raportų ir 
pasitarti dėl tolimesnių dųr- 
bų sųryšyje su pasaulinės pa
rodos reikalais. Tikimųsi, kad 
susirinkimas bus gausingas ii 
kad autoritetingai galės tarti 
savo žodį, kaip tinkamiau at
stovauti lietuvius garsioje ('Iii 
cagos parodoje.

-------------- 1—

kilnios įstaigos reikalus, ku-
I rių yra gana daug.

Tat, visi važiuokime į Šv 
K. A. R. seimų šį sekmadienį

Centro Koresp.

KURI KOLONIJA BUS 
PIRMUTINĖ?

Daugelis spėlioja, kuri Cbi-

Malonu pranešti, kad rado
si keletas darbščiųjų Federa
cijos vietinio skyriaus darinio 
tojų, kurie pašventė visų šeš
tadienio poilsio laikų ir gra
žiai išvalė knygyno sienas ir 
grindis. Dabar atsilankius į 
knygynų matai didelę atmai
nų. . Lietuyytis
* ' - * i

DARBININKĖ PRIEŠ NRA 
KODĄ

West Side. -— Moterį) Sąju
ngos 55 k p. mėnesini s svarbus 
susirinkimas įvyks .šį vakarų, 
gegužės 1'6 d. Visų narių pra
šome būtinai dalyvauti. Apsi
leidimo niūsų tarpe neturi bū
ti. Kuopos gyvavimas priklau 
so ne nuo dviėjų, trijų narių,
bet nuo visų. Taigi, kuopos svet., 10658 Indiana avė. Pel 
susirinkimų lahkymas yra vi- nas skiriamas parapijos

sidarbuoti, atvykti gegužės 16 
d. vakare į susirinkimų, kuris 
įvyks Aušros Vartų parap 
mokyklos kambary.

JOHN B, BORDEN
\ 1

Lietuvis Advokatas 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)' 

Valandos Kasdien nuo 9 iki R 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 

vakarute 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPuhllc MOO

r
“NRA” ROSELANDE

Senai laukiamas vakaras 
jau čia pat. Visų Šv. parap. 
choro . nepaprastas lošimas,

retų įvykti su didžiausiu pa- 
, sisekimu. .

Šis vakaras žada būti vie
nas ,iš įvairiausių ir smagiau- 

tf*"’ j šių vakarų kas yra 1 |uvę mūsų.. . 1 šių vakaru kas vra luvę muši;NRA RLVLE, {vyksta rvtl. , .. . *n . ... , ,. • , C. , ’ i kolonijoj. Du lietuviai juokdavakare, geg. 11 d., Balcliūno i . . , . . ... . .•„ i i mi, Jogminas ir Sirtautas si

soms būtinas reikalas. |choro reikalams. Choras ge-
Nepamirškite atsiskaitvti i: į . . . , «•* J Irai prisirengęs ir losimas tu-

už įvykusio bunco tikietns. Į
ę Kp. Valdyba

su
naujais juokais prijuokins vi-I 
sus. Jie atvyksta iš \Vasbing- 
tono kaipo senatoriai ir paai-

PAS BUDRIKį 
O.K.

Lietuviški Rekordai

po 35c viens - 
3 uz Meri

REDAKCIJOSd ATSAKYMAI PINIGAI DEL BIZNIO

RĖMĖJŲ SEIMAS JAU 
r ČIA PAT
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų l>r-jos penkioliktasis 
seimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 20 d.

NE\V. YORK, geg. 15. - 
Mrs. K. Budd iš Brooklvno, Į 
dviejų mažų vaikų motina, ne- 

cagos* lietuvių kolonija busįteko vieno darbo, o paskiau ir 
pirmutinė TI. Marijonų jubi- |<ito. Ji tačiau įienusimind

Federacijos 23 sk. valdybai
(North Side). — Pranešimų 
gavome pervėlai, dėlto nega
įėjome įdėti *• į”'vakar dienos

'■ o . . . ■ ■„numerį.

liejinėj vakarienėj rezervuoti 
sau stalų, sudarant nemažiau 
100 dalyvių. Vieni sako, kad 

i toji garbė teksianti Marąuette 
Parkui, kiti — Brighton Pa 
rkui, kiti — West Sidei. Bet 
čia gali įvykti ir netikėtų da-

Seimas prasuk:' šv. Mi.šio-į !ykų. Kiek girdėt, didelis dėl 
tos pirmenybės bruzdėjimas 
eina ir kitose kolonijose. UŽ 
savaitės, arba bent kelioms 
dienoms prieš vakarienę, visi

mis 10 valanda šv. Kazimie
ro Vienuolyno koplyčioje.

. , 2 vai. popiet i eir.o dalyviai
susirinks į Gimimo P. š. pa

nes yra gabi priemeninių gė
lių gamintoja. Seniau ji na
mie dirbo tas gėles vienai fir
mai. Šį kartų jai pranešta, 
kad tų gėlių dirbimas namie 
yra NRA kodu uždraustas.

Ji kreipės federalinin tei
sman. Reikalauja, kad kodas 
būtų pakeistas. Sako, jai dar- į 
bas reikalingas. Reikia dary 
ti gyvenimas sau ir vaikam.-

(’»BęiN<iNTFS
‘"iRilIGF”

KOMEHCINES PASKOLAS 
DUODAME IŠTAKIOMS 

HLMIANT1ES JŲ KEKOBDl!

HAISTEO EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted SI. ir 19lh PI.
Narys FEDERAL 

INSl KAST E KORPORACIJOS

e PAVASARIS
laikas apsivalyti Ir mallavotl. 

18 colių sieninė poplera. . . —
ir aukščiai/ OO
30 colių sieninė poplera -a
Ir aukščiau. I aAC
Sieninę popierų apipiauatom lljkui 
4 vai. SPAR VARNISH Geros rū-ilea ...................  A -fl “| Q
galionas lai d
kvorta

MAIŠYTO Geros rflftles 
galionas $

iAnframs įleidus padarome sulig
užsakymų ........................ n
ir nukilčiau O O C

HEIFERMAN’S PAINT 
STORE

2547 West 63rd Street,
Tel. HEMloCk 0070 
Mes pristatome

rapijos svetainę, prie Wash- išgirsime. Norėdama užsireze- į 
'ena\v ir 68 gatvių, kur pra- rvuotl sau garbės stalų, koto-j
sidės seimas.

ANGLIJOS PREKYBA 
DIDĖJA

č LONDONAS, geg. 15. — 
Anglijos vyriausybė skelbia, 
kad krašto prekyba žymiai pa 
didėjo su užsieniais. Daugiau 
visko eksportuojama.

Nurodoma, ka * kaskart vir. 
daugiau eksportuojama meta
linių gaminių, vilnos ir med
vilnės tekstilių ir maširferijų.

TIKnoiso valstybės vyriau
sybė pagaliau pradėjo rūpin
tis, kad ątganti iš Cooko ap
skrities nenrokėtus valstybei 
priklausančius mokesčius už 
1929-30-31-32 metas. Užtrauk
tų mokesčių yra daugiau kaip 
26 milijonai dolerių.

nija turi iš anksto išpirkti ne- 
mažiau 100 tikietų. Vakari* 
nė, kaip žinome, įvyks gegu 
žės 27 d., Dievo Apvaizdos 
parap. salėj. .R.K.

DRAUGIJOS IR KLUBAI,

Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugija rengia draugijos 2( 
metų sukakčiai paminėti pik 
nikų sn dovanomis, Marąuettr 
Parko, prie 70 ir California 
gatvių, rugp. 5 d., 1 v. popiet 
Dtr-ja širdingai prašą visų vie 
tos dr-jų ir klūbų nerengti tų 
dienų pramogų. Paremkit Šv. 
Kazimiero dr-jų, o ji prie pro
gos atsilygins. Piknike laimi 
ngieji gaus gerų dovanų. Re- 

Irijoa jau spausdinamos.

DIDYSIS ŽEMVALDIS 
LENKŲ PREMJERU

(VARŠUVA, geg. 15. — Len 
kijos nauju premjeru sutiko 
būti didysis žemvaldis (dvar
ponis) L. Kozlowski. Jis su
darė naujų kabinetų. Marša
las Pilsudskis pasiliko vietoje 
— karo miniRteriu. Tas rei
škia, kad jis ir toliau kontrb- 
liuoR vyriausybę.

Premjeras Kozlowski yra 
43 m. amž. ir karo veteranas.

BULGARŲ KABINETAS 
SUIRO

SOĘIA, Bulgarija, geg. 15. 
— Bulgarų premjeras N. Mu- 
šanovas atsifctatydino gn mi- 
nisterių kabinetu. Spėjama, 
kad1 karalius pakvies jį suda-

Valdybal ryti naujų kabinetų.

CEIMAX. Slėnir^ča popleros valy-
toJM -....  3 ui 25c
SKA Craft S pa r Vamifos. Galio-

................... ’1.59
Int. Olom, Ennijiel Maliava, taip 
lengvai užsideda, kaip Ir maliava, 
džiūsta tilengvo. kaip glona arba 
enaniel —• kvarta........

Baltas Enamelte, IMUOsta | 4 va
landas. kvorta ........

YANAS HARDWARE & 
PAINT COMPANY

2741 WERT «Sr,l HTREFT 
\ Tei. ProH|>eet 12»7

NAUJAS IŠRADIMAS
K1EKVIEMAI VPATAf VMA
>(AIX)N(i TFRtfri GRAaiCfl 

IR DAII.I T H PLAIIKUK

Sis naujas naturalUkas vaistas 
netik sulaiko plaukų slinkimą, prs- 
AalCna pielgfcenaa bet Ir atgauna 
ptaukua S) naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmė* mo 
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis >1.00. 
Atsmaukite iatekuj -

MRS. PAULINA RIMKUS
IMI S RIETUS AVKMTE 

Chicago Helghte, m.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kainos dar žemos Midland’o 
nauji iM-rmanentoi dėl pavasario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

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

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

TEL. DAFAYETTE 463#

Kas atslneS š| pagarsini
mą gaus permanei!t vvsvo 
5Oc pigia,i negu pn prastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
‘ILE DE FRANCE’

Erpress
Laivas

=^1

Platesnes Informncijae teikiam Ir parduodam Tsdvakoitcs. 
Padarome visokius popierius Ir iloknmrnlno. Siunčiam pinigu* | 

L I E T II V U

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC HOmtM

REAL ESTATE
12 metu telrtngnl pamatuota* l>l«nl«.

81 HIPAŽINKITE IR REMKITE LIETI VJ.

PERKAM
LIETUVIŠ
KUS BONUS

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

20047—PraSom Pasakyti Ir Džln- 
gullukai. Liuda Sipavičlfilė. 
kontralto

28052—Pirmo Pėstininkų Pulko 
ir Senas Draugas, marftnl. Ka- 
rifikus henas <

28054—Barbora Ir Kad Nėr A — 
lauš. A. Vanagaitis

28057—žydelis iš Vllknvlfikio Ir 
pas Darželi Trys MergeiSs. 
J. Babravičius

2C064—Agota ir Mes Geri Že
maičiai. Ąnt. Vanagaitis

26067—Pokeris Ir Grybų Rauti 
Antanas Vanagaitis

26072—Ukvel ir Senas Bernas 
Antanas Vanagaitis

26077—Kam Šėrei Žirgelį ir iš 
rytų Šalies. Kraučiunas Ir Ol
šauskas

28085—Tėvynės Polka ■ Ir Ku-Kų 
Valėas. Tarptautinė orkestrą

26088—Kur Nemunas ir Daugu
va ir SmūklėJ Vainikėlis. Juo
zas Olšauskas

26097—Gaspadtnė Rozalija ir Jo
nas pas Rožę. Btasvs Pilka

26095—Levend-rėlis Ir Grybai. 
Marė Strumsklenė ir I’. Pet

raitis.

MipGET Radios po
*7.50

PHJLCO 1934 RadioB po
^15.50

Naujas PHTLCO Automo
bilio Radioa po
*39.50

MOTOROLAS Automobilio 
Radioa po
*39.50

ZRNITH [Automobilio 
Radioa po

*49.50
Bud riko mechanikai įtaisys 
jums belaukiant.
Už jūsų Senų Radio tūbų 
gausite

pirkdami naujų tūbų.

los. F. Bedrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St 

TeL Boul. 8167

PROGRAMAI:
W.C.F.L. Nedėliomis nuo 

1 iki 1:30 po pietų.
W.A.A.F. Nedėliomis nno 

1:30 iki 2 vai. po pietų.


