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“DRAUGUI” j TALKA
TOWN OF LAKE LIETUVIAI
PASIRENGĘ PRALENKTI
KITAS KOLONIJAS

VINIŲ PLINTA IS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ
SKURDAS LIETUVA MAŽA PREKIŲ IMPORTUOJA

BLOGI LAIKAI
NE VISIEMS
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REIKALAUJA

LlUOSYBCS JAUNIMO

OKUPUOTAME

KRAŠTE

20,000 ŠEIMŲ REIKALIN

AČKLEJIME

GA PAŠALPA

WASHINGTON, vas. 27. —
Senatas gavo federalinės pre
kybos komisijos raportų apie
įvairių kompanijij viršininkų
algas.
.Raportas visais žvilgsniais
įdomus. Kompanijų viršinin
kai apmokami kai carai. Kai
kuriems jų blogi laikai yra ne
žinomi, nes ir ekonominio krįzio metu jie žeriasi karališkas
algas ir kraujas turtus, kada
milijonai žmonių netupi darbo.

Rusijos sovietų gaminiai apsčiai
grūdžiami Lietuvos rinkon

KAUNAS. vas. 26 (Angį. Į lygios litų sųskaitoms. Daug
BERLYNAS, vas. 26. cPernai Vilnijoj buvo pras
Yatikano santykiai su Vokie tas derlius ir dabar artinantis dien. koresp/?.«V nei ja). — Lie įvairių krašte reikalų atlieka“Draugo” numeris Šv. Kryžiaus
tija kas kartas blogėja. Vie- pavasariui prasidėjo didelis tuva yra neturtinga, bet visam J ma išimtinai su dolerių pagalparapijai išeis kovo 3 d.
Tokia ba.
Daug žmonių turi suritos katalikų kuopose kalbama, į skurdas. Sudarytas komitetas krašte klesti gerovė.
TOWN OF LAKE. — Jau yra geriausias tarpininkas
kad numatomas visiškas san-įteikti pagalbai.
Vadovauja yra tiesa sprendžiant apie Lie- krovę dolerių, o litai laisvai
Į leidžiami apyvarton, kad sukėtykių nutraukimas.
Einasi I tikrasis Vilniaus skurdo kalti- tuvos «ekonominį stovį.
senai šioj kolonijoj buvo tiek tarp biznierių ir pirkėjų.
. 9
Valio, šv. Kryžiaus par.
apie katalikų 'jaunimų.
ninkas ccner.
gener. Želigovskis. PaLietuvos kultūrinis standar- lūs ir palaikius vidaus preky
daug susirūpinimo katalikiš
draugijos, biznieriai, profesi
galtos būtinai reikalingi jau das nėra ypatingas, bet ekono- bų.
Nežiūrint padaryto konkor
kos ir tautiškos spaudos rei
Be prisiunčiamų iš Ameri
onalai ir visi mūsų dienraščio
20,000 šeimų. Vyriausybė pa- miškai ji yra pralenkus Latvidato, kanclerio Hitlerio vy
kalais, kiek pastaruoju laiku.
kos pinigų, tūkstančiai lietu
bičiuliai!
jų ir Estijų.
riausybė deda pastangas būti skyrė išdalinti maisto. Su ba
“Draugo” rėmėjų skyrius su
Gėrovės klestėjimas Liętuvo vių grįžta iš Amerikos su savo
nai pagrobti savo žinion kata du pradėjo plėstis dėmėtosios
Y. Stanciku
priešakyje
ir TELEGRAMA IŠ CICEROS:
je paeina dėl dviejų dalykų. taupomis ir perkasi ūkius. Iš
“Pas mus neramu.’'
likų jaun. organizacijas taip, šiltinės liga. Jau mirė kelios
gerb. vietos klebono maloniu
1. Si valstybė turi stropių ir Amerikos tačiau jie neparsipritarimu šį svarbų reikalų ' CICERO. — Ciceros lietu
Prez. Rooseveltas ir yra nu knip ji yra pagrobusi protas- doSi<nt>'’ ^onių
teisingų vyriausybę, kurios veža noro pertekliuje gyventi
*
taip išjudino, kad'visur žmonės viai, pastebėję taip didį suju sistatęs prieš šiuos didikus, tantų jaunimo organizacijas, i
priešakyje yra prezidentas dik ir laikytis aukštojo gyvenimo
apie tai pradėjo kalbėti. Drau dimų šv. Kryžiaus parapijoj, kad kokiu nors būdu susiaurin- Popiežius Pijus XI pareiškia, I
tatorius A. .Smetona. 2. Ame- standardo. Krašto vyriausy
gijos ir organizacijų kuopos susirūpino. Kontesto vedėjas ti jiems tų didelio pertekliaus kad taip neturės būti. Vati
rikos lietuviai išeiviai siunčia bė kovoja už aukštesnį gyve
kanas yra pasirengęs atkak
savo susirinkimuose tariasi, vakar gavo netikėtų iš ten te gyvenimų.
savo namiškiams dideles su nimo stan dardu ir tas iš »iaAntrfi Bethlehem Steel kom liu n kovon prieš nacius, jei
kaip
pagelbėti
išplatinti legramų, kurioj sako: “Pas
mas pinigų — nuo 2 iki 3 mi lies jai sekasi.
WASHIN0TON, vas. 27. —
“Draugų.” Jos su visais savo mus neramu.” Kų tai reiškia? panijos prezidentes 1929 me šie kėsinsis savo žinion paimti
lijonų dolerių per metus, kas
Amerikos konsularinis šta
Prez. Rooseveltas pasiuntė
nariais nutaria eiti į garbingų Nejaugi ten revoliucija kyla? tais iš kompanijos gavo 12,009 katalikių jaunimų.
per 10 metų sudaro apie .'10 bas sėkmingai dirba, kad pra
Iš Rymo grižo kanclerio Hit kongresui specialų pranešimų.
spaudos talkų. Keatsiliekia nė Ne. “Draugų” prieteliai ir rė dol. algos ir 1,623,753 dol. bomilijonų dol. suma.
plėsti Lietuvos prekybų su
biznieriai. Jie susidomėjo dien mėjai organizuojasi dideliam nusaist. 1932 m. tačiau jam iš lerio siųstas gen atstovas dr. Reikalauja sudaryti naujų feAmerikos doleris Lietuvoje' Amerika, kad rasti čia rinkų
R. Buttmannį kurs turėjo de deralinę susisiekimų komisijų
įaščio speciaie, šv. Kryžiaus darbui: ne tam, kad Chicagą mokėta tik 18,000 .doLalgos.
pavesti visų YTra aątpoji krašto valiuta. amerikoniškiems gaminiams.
parapijai skirta, lakia (kovo
Ciceros prijungti, bet kad
Americap Tobacco Co. pre rybas su Vatikanu katalikų ir jos kontrolei
Pirmoji vra litas. Bankuose Sekasi jam platinti tarp lietu3 d.) ir noriai duoda skelbi- dienraščiui “Draugui” milži zidentui H»ll 1929 m. išmokėta jaunimo klausimu. Derybos rūšių susisiekimų — per lai
dolerių sąskaitos yra kuone j vių ypač amerikoniškus radijo
mus, nes žino, kad “Draugas” niskų vajų surengti.
144,500 dol. algoR ir 46, 113 nepavyko. Taip pat nieko nau dus, kabelius ir radijo.
instrumentus.
Prezidentas nurodo, kad vi
dol. bonusų, o 1932 m. — 120, dingą neišėjo iš kardinolo
pažymėti, kad Lie
(KM) dol. algos ir 705,607 bb- Schulte konferencijos ru kan suomenės naudos tarnyba pa
11 tuvoj parduodami amerikoniš
cleriu Hitleriu.
dalinama į.tris dalis: transpor
n ūsais.
,
ki gaminiai daugumoje nepa
Tos rūšies didelės algos ir
'Pranešta, kad šventasis Tė to, pajėgos ir susisiekimo.
gaminti Amerikoje. Siuvamo
bonusai mokami Viru ; didžiųjų vas įsakė kunigams Vokieti Transporto ir pajėgos dalis
r
NEW YORK, vas. 26. —
sios mašinos, žemės ūkio maši
kompanijų prezidentams. Ra- joj, kad jie nutrauktų savo tvarko komisijos, bet susisie
LONDONAS,
vas.
27.
—
Ko
Nuo tuo laiko, kada J. Valsty
■nerijos ir automobiliai apturi
porte pažymėtos visos kompa-J veikimų prieš protestantizmą, kimas neturi skirtos federali
munistų
svajonės,
kad
sukelti
MADRIDAS, vas. 26. — mi iš atsirandančių Vokietijo j,
bės pripažino sovietų Rusijų,
nijos.
Mums pakanka poros į
būdu protestantams nės kontrolės. O tas būtinai
čia
išbadėjusių
maršuotojų
komunistų veikimas New Yo»Rytoj numatoma įvyksianti Anglijoj, arba Danijoj ameriko regijone keleriopai paiidS-įdarWn,n*« riouVs' "“I1“ pavyzdžių.
duoti progos ir reikalingos reikalinga.
svarbi atmaina Ispanijos vy koęjškų fabrikų. Be to, ir iš
• Prezidentas pataria,
kad
stiprybės
kovoti
prieš
pasi

jo. Komunistai jau nepasitenriausybėje. Visi radikalai turi (Rusijos siunčiama siuvamiųju
toms visoms viešosios naudos
Komunistai pasitenkino tik
reiškiantį
nacių
tarpe
pagonizkiną viena propaganda darbi
-apleisti vyriausybę. Jų vietų > mašinų ir kitų mašinerijų, ko
paskirti tik
savo kurstančiomis darbinin
Lnų, kuri norima kūnyti. O tas tarnybos dalims
ninkų unijose, bet dažnai grie
.
užims katalikai ir kitų dešinių- rios dirbamos bolševikų pasi
vien, komisiją ir j, antor&uov jų
vadai
kus
prakalbomis.
•
pagonizmas,
tai
naujai
sugal

bias net smurto priemonių.
savintuose amerikoniškuose
ti tai visa kraite vyri.nayMa '
priejjina
.
vota
“
vokiškoji
”
religija,
kufabrikuose. J. Valstybėse ga
Nei riaušės, nei demonstra
Policija praneša, kad kur tik
vardu
kontroliuoti.
si
atmainai
atkak
.
—
rios
priešakyje
yra
dr.
RosenVATIKANAS, vas. 26.
mintiems daiktams nėra čia
pasireiškia darbininkų/ strei- cijos neįvyko dėl dviejų smar
I
tergas.
į
■
liai
priežinasi
aocialiatai.
die
galimybės laimėti kompeticijn,
kas, tuojau ima veikti komu- bių priežasčių. Pirmoji — bu- Imtasi pirmųjų žingsnių ryšiuJei su naciais nebūtų gajipasirengę ginkluotan sukili- nes iš kitpr gaunama to visa
nistai. Jie kursto darbininkus vo sutraukta daug policijos, ir mi su Popiežiaus Pijaus X" te
•nieku būdu nesitaikinti su fab-' antroji — darbininkai neklau- J atifikacija. Atitinkamas Baž- mybes susitarti, Popiežius,
man, jei dešinieji paimtų savo toli pigiau.
anot
žinių
iš
Rymo,
yra
pasi

r i kantai s ir neklausyti savo sė komunistų kurstymų ir pa-Įny^°s tribunolas nusprendė,
rankosna valstybės vairų. So
Sovietų Rusija pigiomis kai
rengęs
paneigti
su
Vokietija
kadi
Pijaus
X
garbinimo
kulcialistai
sau
talkon
pakvietę
vadų, kad tik prailginti strei prastų jų tuščių pasakų.
nomis į Lietuvą dumpuoja
NBW YORK, vas. 24. — Jo
padarytų konkordatų. Nesenai
tas negyvuoja.
komunistus ir anarkistns.
kus ir triukšmų.
įvairios rūšies mašinas, kurios
Eminencijai kardinolui Hayes,
Maršuotojų atstovybė šian
vokiečių kardinolas Faulhaber
Kai >kur komunistams tos dien kreipsis parlamentan,
New
Yorko
arkivyskupui,
Tačiau dešiniųjų partijų pu yra daugiausia seno modelio,
yra viešai pareiškęs, kad kon
rūšies propaganda visiškai ne kad jis bedarbiams gelbėtų.
vadovaujant, tarp šio miesto sėje Rtovi susiorganizavę ispa prastai padirbtos ir iš menko*
kordato dėsnių giškinime susi
Kadangi
vyksta. Tada jie imasi ir te Premjeras MacDonaldas pra
katalikų prasidėjo kampanija nai darbdaviai, kurių yra apie rūšies medžiagos.
duriama su klintimis.
roro priemonių. Organizuotas nešė, kad jis nepriims atRtoprieš nepadorus teatrus, įvai 60,000. ftie pareiškia, kari jie šios mašinos dažnai genda, o
•Vatikano santykių su Vokie rios TftšieN nepadorus raštnR pasirengę taip pat imti? gin Rusi.įoj gaminamos mašinoms
gaujas siundo prieš unijų vir vybės.
HANOVER, N. H., vaR. 26. tija įtempimų nurodo ir šis at ir kt.
šininkus. Kada jie areštuoja
klų prieš radikalus ir kitus dalys yra netinkamo darbo,
Dartmoutho
kolegijos , sitikimas. Deisenhofene, neto
____
___ _____________
___ įvairaus plauko* raudonuosius. ta‘
dalių daugiausia parsimi, tuoi pakyla veikti jiems
Kampanija
vedama daugiau
devyni studentai carbon mon-‘li Municho, vienam susirinki-'* ua bažnyčiose iš pamokslinių.
tarnaujantieji advokatai.
Jie pasiryžę shdaryti armiją traukiama stačiai iš Amerik a oxide dujomis užtroško bemie me. kalbėjo Bavarijos kultūros j Tėvai ir vaikai raginamų kad fašiAno pagrindais. Ir jei so- Tas yta svambiausia prekyba
Komunistų leidžiamuose

VYRIAUSYBĖ KONTROLIUOS SUSISIEKIMUS

prie

ISPANIJOJ n ARRI1AVIAl i
PASIRENGI KOVON
PRIEŠ RADIKALUS

KOMUNISTŲ SMURTAS KOMUNISTAMS NEPASIRYTUOSE
I SEKIMAI LONDONE

PIJAUS X BEATIFIKACI
JOS KLAUSIMAS

j KOVA PRIEŠ NEPADORUS
TEATRUS

9 STUDENTAI RASTI
UŽTROŠKĘ

laikraščiuose ir jų visuose su
sirinkimuose visadoR denuncijuojami prezidentas Roosevel
tas, Am. Darbo federacijos vai
dybadr-kiti krašto valdininkai.
Ir ūžėtai jie niekam neatsako,
naudojosi spaudos ir žodžio
laiave.

RASTA VISI ŽUV| SU
LĖKTUVU

gant
vienuose' savo
na
muose. Nuodingosios dujoR pa
SALT LAKE CITY, Utah,
sireiškė rūsy išsinarinns ka
vas. 26. — Penktadienį iiš čia
kalio vamzdžiui.
išskrido į VVvoipingą United
Air linijos lėktuvas, kuriam
buvo 8 asmenys, ir dingo.

Po poros dienų ieškojimo
rastas
sulamdytas
klėktuvas
»
‘
' r • ir
BIRMINGHA.M, Ala., via. viai juo skridusieji negyvi.
26. — Alabama, Misslssippi Katastrofa įvyko lėktuvui
ir tGeorgia valstybes ištiko tor smogus į kaino uolas, už 20
mylių nuo šio miesto.
nado (viesulas).
\

MILIJONAI MIRSIĄ DfcL
;
HITU

departamento ministeris von ' nelankytų teatrų, kur rodomi
Schemm. Susirinkime nebuvo nepadorflfi kratomieji vaizdai,
nė vieno katalikų kunigo. Ku kad nepirktų ir neskaitytų jo
nigai pasiaiškina, kad konkor kių nepadorų novelių ir kitų
datų draudžiama jiems lanky- i raštų. Tik tno būdu, pažymiti politinius susirinkimus.
' ma, bus galima patvarkyti
—r—---- -----| tuos visus, kurie Žmonių pikTARIASI SU MUSSOLIN1U. tinimais darosi didelį pelnų.

MVNĮCHAS, Bavarija, vai.
26. — Keli milijonai vokiečių
nacių prisiekė gyventi IF mir
ti dėl savo vado kanclerio Hit
lerio.

I

čia lMi nerims, greitai jų vi- su Amerika.

Liettivos rinkas yra užpilt lę
■jų,R veikimas bnR sukoneveik
tas. Jei darbininkai klausys Rusijos sovietai. Įvairiausi
socialistų ir kels streikus, Ra gaminiai Čia dumpuojaroi pi
ko darbdaviai, jiems lokautas giausiomis kainomis: kemsinas, gazolinas if petrolicjau«
lmR paskelbtas.
produktai; guminiai lankai ir

ORAS
•'

įvairiausi iš gumo daiktai:
Ii džiovinti ir \ švieži vaisiai, kc-

Rymas,-VOS- 27. ~ Specialus
•
■
imikalai, audeklai, druska, cuk
Anglijos pasiuntinys Eden tu-J Trys plėšikai apiplėšė vai
CHICAGO
IR
ATYLINK.
rus, anglis įr cementas. An
ri pasitarimų su premjeru Mu- gomųjų daiktų urmo parluoSsoliniu. Šventasis Tėvas su-, tuvę, 1347 So. Clinton gat. — ftiabdien pragiedriejimas; ’ glis i? iš kitų kraštų Čia vi
^temperatūra kyla.
pigiai parduodama.
teikė Edenui audienciją.
, Pagrobta apie 500 dol.
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Kriste Bažnyčia Ne«galima
EREN ŪME RATUS KAINA: Metama — $0.00. PuMl metų — $3.60; Trims mėnesiams — 12.00; Vienam
mtaMiut — 76c. .Europoje — Metama $7.00; Pusei me
tų — $4.00. Kopija .0*0.

Atsišaukimas Į kalima
plybė.
Artinasi katalikiškojo jauni Tai vienatinė puota, į kurių
ž Baž- 1,10 šventė. Už kelių savaičių mes galime pasikviesti ir pa
dangų, Katalikų Bažnyčia apvaikščios tį Sv. Kazimierų. Ir jis su
nuolat Lietuvos Globėjo, šv. Kaži- džiaugsmu pribus.
mierū dienų. Toji diena lietuKasmet Lietuvos Vyčių or
us ne- viąms, ypač jaunimui, yra bra * ganizacija apvaikščioja savo

Skelbimų kainos prisiunči'amos parelkalavua

MfadrMtrblanu lt koteeponOeAtatns raitų aetfrtttnsu Jei neprašoma tai padaryti lr neprblunčlama tam
Mfcaiat palto kebklų.
Kedaklartus priima — nuo
Iki lt:00 vaL

“DRAUGAS”

l'ai is- n8d- Ypatingu būdu Šv. Kaži-1 Globėjo šventę. Visose koloni-

LITHUANIAN DAILY FRIEND

faktas. n“eras mylėjo mūsų tėvų že- jose, kur tik gyvuoja Vyčių
Popic-* nW» Lietuvą, ir dar jaunas bū- kuopos, Vyčiai eina išpažin-

\
PubllebeA Dali?. Ezcept hhndajr.
8UB8CR1PT1ONS: Oze Imi — $1.60; Slz Montha
— !».$#; TVm Montha — »«.••: One Month — 76c.
Auropo — Ona Tezr — $7.00; SU ilontfca — $4.04;
Copy — .®»o.
Advartialng ln “DRAUGAS” bfln<» Mat rOsulta.

kanki- dainas buvo pašauktas Vieš- ties ir in eorpore prie šv. Koena že- Paties, kad už jaunystės die- munijos. Dvasios vadai sako
ristaus nas> paaukotas vien Dievo ga-*jaunimui pritaikintus pamok-

Advertialng ratu* on oppilcaUoo.

“DRAUGAS” 2334 S. Oitoey Ave^ Chicago

vėsavop'ke*, apturėtų garbės vainiką.' sius. Ir šiemet Vyčiai ruošiavėlia ' Gerbiame tautos didvyrius, si prie panašaus apvaikščiounžius. kuęie savo pasišventimu yra jimo. Neužilgo pamatysite laiios ne- iškėlę jdš, vąrdų_pasautyje. Siu1 kraščiuose kur ir kokiose bažnčiame jieniš linkėjimus, neša-Į nyčiose jvyks šios iškilmės,

dienos Klausimai
LIETUVIŲ

LENKŲ

SANTYKIAI

Didieji Amerikos dienraščiai pranešė sa
vo skaitytojams apie Uetuvos studentų de- •
monslracijų prieš Lenkijų ir pažymėjo fak
tą? kad lietuvių lenkų santykiai eina blogyn.
Amerikonams toji žinia gal ir padarė
kiek įspūdžio, bet mums lietuviams tie daly
kai yra gerai žinomi. Nuo to laiko, kada len
kai užgrobė Lietuvos sostinę Vilnių ir tuo į
būdu mūsų tautai padarė didžiausių skriau- j
dų, Lietuva neturėjo jokių santykių su im- i
perializnio liga sergančia Lenkija. Blogesni
santykiai tarp šių dviejų valstybių negalėjo
Ųūti. Ir jie neatsitaisys tol, kol lenkai neatitaisys Lietuvai padarytos skriaudos.
Mūsų tauta Visada protestavo ir protes
tuos prieš Įrenki jos sunirtų ir jos žiauriosios
Vyriausybės pastangas Vilniaus kraštų sule1 nkinti. Berods, pasauliui jau nebe naujiena,
kad lenkų vyriausybė uždarinėja lietuvių mo
kyklas, kalęjiniubse pūdo lietuvių veikėjus
Riba juos ištremia, nepaprastai griežtai var
žo spauda ir biauriai persekioja visų lietu
viškąjį judėjimą Vilniaus krašte.
Šiomis dienomis Vilniaje įvykę lietuvių
Veikėjų areštai jau ne ptriilPna-. Tuo įvykiu
piktinosi ne vien Lietuvos studentai, bet vi-’
sa mūsų Jauta- keKa protestų bangų. Nno to
neatsiliekame nė meš, Amerikos lietuviai.
te*
Ar gali'.Lietuva gyventi geruose santy
kiuose su tokia valstybe, kuri trečdalį jos te
ritorijų tūri užgrobusi ir dar tyko daugidu
pasigrobti! Net ir sveiko proto lenkų tautos
žibogus pasakys, kad ne.
>. j Šia proga mes norime priminti vieną
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trp lie- nie aukfts> keliamą, l>ankietu8.
neiua- ^uo re^kiame savo pagarbą
irie ve-'
meilę, nes jie yra jos užutj
sitaruavę. •
Šv. Kazimieras buvo patrlidziavo
*1
kuM .jotas; mylėjo savo ša),. Buvo
k tam, *“*«“; k""8 .'l.r,6"U k°V°-

PEIKIA

;esniam
etuvos.
ugriauplynus,

Prašau v|sų •narių įsidėmėti,
kur bus laikomos dvasinės puo
tos, kad nei vienas pasiliktų
nedalyvavęs.
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_ .
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Vyčiai, norėdami labiau paįj
kti Jam didesnį meilės balni
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kviečia savo tarpan visą
jaunimą, kviečia
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, k„ni. istorijoj, bet ,r Bažnyčios sve-
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J° 8U 8le 08 Presais ir
Pąr8Q ėjo. w is
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^s, jo d.rba, užrašyt, ne
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jaunimo draugijų. Kaip graži
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kun pilniausiai patenkins mupnpazi,
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. . sų brangų Globėjų, tai ta, kuugnovi- .
®
.
.
n katalikiškam jaunimui manas!
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. ,
.
.
_ .
.
ziausiai kainuoja. Tai puotai
ietuviai nereikia dideliu Mūtji reikia

i.

maža
susi nestančiai
„o eina
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ir įspūdinga butų, jei visos dr
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km pagarbintų Šv. Kazimierų
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Lietuvos ir jaunimo Globėjų
, .
x . , ,
,, x ,v
Ju puotoj dalyvaus Pats Is
, . . . '
. „
ganytojas ir jo Brangi Moti
.
.
...
.
» palalmlns’

... atsiras nors vienas jaunikaitis

tiktai geros valios ir nuzeml....
.
. • ..
ntos sk«is{i„B Širdies. Tai puo ar, nK'r«“'^ kūne pafngetv
ui, kuriai pala foto, ISgany- arba g8dyt“8’ Pn8ldet‘ pne
toj,, teikia »vo švenčiau,i,- tos g8rb,ngO8 ,6k,lmes!

i.T» a*’ ji kūnų, kailio maistų sieloms.

Lietuviškas Amerikos jan

svarbią pareigų, kurių esame užmiršę. Ma
tote, kaip plačiai išgarsinta pasaulio spau
doje faktas, kad Lietuvos jaunimas demon
struoja prieš Lenkiją. Taip yra dėl to, kad
lenkai yra gerai sūtvatkę savo propagandą.
Jfas tik kur prieš lenkus bent kiek pasijudi

na. tuoj pasaulio spaudoj pakeliama rikstylas. Pas mus, lietuvius toji sritis yra visai

HEKLUSMIOJI
. .'

(Pabaiga)

Ar neatsimenate? Bet vienas iš .jų anksty*
vą žieluų vis tiktai, lyg kud ir buvo už
mirštas. Tas buvo prieš tai, kai man atsirado* reumatizmas. Aš buvau parke tą
dieną, kai iškrito pirmas sniegass Vargšas paukščiukas su palaužtu sparneliu
taip gai Imi cypsėjo ir tai vilkosi tai šoki
nėjo priešais mane, — matomai iškrito
iš lizdo, vos vos dar plimksjH.'lėmis apau-<
go. Aš jie.kėliAn jį ir nusinešiau namo
skepetaitėje, yargžglytis, kaip jis blaško
si ir drebėjo! Naktį aš išlaikiau jį darbo
krepšelyje; rytą palesinau. J pusiaudienį
saulutė pažvplgė, ir eš paleidžiau paukš
čiukų ant lahgo, 'tarp Uiano augalų. Ir, ar
patikėsite, vftrgšns trupinėlis taip apsipr&to, kali satftlt'S pabaigoje aš galėjau
palikti langą utldArytą ir jis nors tau
ftpĮU’tielfo sumojuotų! • Neanksčiau' kaip
gruodžio iiiėncsi jiastebėjo. kad aš laikau
pa* save paekštėtį. Prieš Kalėdas. ~ al
si menate f’— išpuolė kelios šiltos diene
lės, čia jis buvo šdviliotar. ir Vieną tytelf, vis tiktai. iiF’kė, le ( saulei besilei
džiant vėl atlėkė, it- tų naktį, kaip snie
gas ėjų?' virste viraii, manyje buvo lygini

toks dėkiugtūno jausmas, kaip būdavo senoVėjte, ktyi» tarpe dviejų plaukiojimų, aš
girdėdavau įniršusį vandenyno kriokimą,
o kapitonas tvirtai miegodavo šalia manę^
s_ .

,
— Nelaimei mano paukštelis parodė
kelią kitiem? — toks gudruolis, kai pa
manai! Ir nėra ko nusižengimo slėpti, jie
gerokai čirškėdavo ir darydavo triukšmą
ankstį rytą, iaalkę, — o aš dar lovoje.
Visiškai taip, kai būrys vaikų, kai verdi
uogas, o jie putelių laukia. Kai mano kai
mynė pašiskiųidė manimi dėl triūšmo, aš,
- prisipažįsti!, supykau arlt jos. Ar aš ėmiau ką.nuo stalo? Žinoma, ėmiau, —
bet juk ąš ėmiau savo dalį, m* svetimą,
o argi aš netiųrin teisės badauti, jeigu no
riu! Kas Team rūpi, leiskite tamstas pa-

kJaustiK-?

Ji su šypsena pužvelgė tiesiai į pir
mininkės malonias akis ir atsikėlė, pati
primindama erzinantį, pilkutį žvirbliuką,
besiruošiantį nuskristi. Pirmininke atsa
kė į jos. šypsena, liet ta šypsena pralėkė
pro šalį vedėjo, sek reto rėš ir kitų koiniy
teto narių.
*
—r. Vadinasi, poniu NValker, — pasi
girdo lygus, tyčia šaltas pirmininkės bal
sas: — tamsta prisipažįsti, kad tamsta
peržengei taisyklę, kuri drau<Iiia laikyti

gyvulius pas save kambaryje? O jnk ta
taisyklė būtina. Įsivaizduok tamsta sau.
kas pasidarys su mūsų namais, jeigū gy
ventoja 117 N-ryje įsigvs žvirblelį, gy
ventoja 120 N-ryje — bezdžioniukę, jokaimynas mopsą. Kaimynė kitoje korido
riaus pusėje — katinų ir t.t. Aš aukštai
įvertinu, — kaip ir visi mes ir niekas
daugiau už misterį Mek - Kalebą, — tokių
mylinčių, mielaširdingų žmogystą kaip ta
msta; bet, — ji pažvelgė į sekretorę, dva
sios pastiprinimui: — bet nies priversti,

norime ar nenorime, reikalauti daboti tai
sykles. Aš įsitikinusi, kad tokia pavyz
dinga šeimininkė, kokia tamsta be abejo
jimo buvai, suprasi tą ir sutiksi su mano
nuomone, kad toks griežtas drausmės ša
lininkas, kokiu aš įsivaizduoju kapitoną
Walker (gaila, aš neturėjau malonumo
būti asmeniškai su juo pažįstama), —
pirmas būtų pataręs tamstai, daboti tai
sykles. Ar tamsta, neapgalvosi klausimą
taip, kaip męs žiūriuiė, kai tamsta grįši
į savo kambarį? Pabandyk tamsta. Iki
pasimatymo.

Sugrįžusi į s£vo kambarį, Sara Liucinda Walker ne jhokuis nusiminė.
Po kojų siūbavo jos ]>asauliutyo žetyiė. Ji visą dieną vaikštinėjo
imti
su

noru

daboti taisykles, nustumti nuo .savęs vie7 kė ji, abiem raūkom apkabinusi lieknu
nmtėlius kūrinius, kuriems ji vis dar ga čius pečius.
lėjo būti geradare, — uždaryti savo sve
— Argi aš verk\u? — pasipriešino
tingą langą ir mylinčią širdį tam vir senutė. — Tai prieš ndrą, — aš taip lai
pančiam, čirškiančiam būriui, sulekian minga!
'
JU
— Laiminga?! — Kaimynė imsupras^B
čiam, iš toli išgirdus apie jos turtingu
mą ir duosnumą ir išnešiojančiam tų gan dama, koks dalykas žiūrėjo taį į didefl
Voką su stambiu oficiališku išvandinim^^
dų vis toliau ir toliau.
Ji manė, kad taip pasielgs. Bet kaip tai į mažą senutę, kurią ji vis dar neiš
išmušė priprasta valanda, ji tiesiai pasi leido iš savo glėbio.
elgė taip; kaip išpranašavo senai? pulki
— Bet juk tamstai gi atsako?
ninkas: atidarė kiaurai abu langus ir pa
— Ak, tamsta štai apie ką! Ir aš iš
lesino plesdantį aplink jų alkaną būrį, ne
pradžios taip maniau ir nuo baimės su
bijodama trupinių ir plunksnelių, kuriais
stingau. Atplėšiau, o teh raštelis nuo-'pir- \
akimirkoje buvo nusėti sniegiškai balti
mini n kės; hipno balandėle, puiki ji! Klau- ,
mamiūro laipteliai prie paties nailio gar
šia, ar nesutiksiu aš pervažiuoti į jos va
bingojo Aleksandro Mak - Kalebo.
dybą iki pavasario, prižiūrėti ten viską.
Bildesys į jos duris atitraukė jos dė
'Alk, Morta Pirson, — ten pas ją visokie T
mesį nuo plunksnuočių svočių. Ji buvo
paukščiai, visokių veislių, ir vis^parinkbesiekiantį langų sausa lieknute rankele,
tinių, brangių. Ir aš tii'riū lesinti plos įsi
kad greitomis uždarytų jį, bet atitraukė
vaizduokite! Kaip Čia rtepravii4$si nuo
jų ir, išdidžiai išsitiesusi, drąsiai nuėjo
džiaugsinht .Morta, mieloji, paklausyk; ar
priešais savo likimą.
nepadėtum tamsta... neapsiimtum palesi
Pouia Pirson, kaiinyliė, kuri dabojo
nti mano žvirbliukus? na, nors labiausiai
prie sąvo durų, pamatė didelį baltų pa:
tiktai blogo oro dienomis? Jau dėl tams
kietą, be abejojimo, oficiališko jMibūdZio.
tos Mek - Kalebas nepamanys niekaip,
Būdama nepikta moteris, ji pajuto sle
o iki pavasario netoli. Pasakyk, ar sutin
giantį gailesį. Po penkių minučių ji jan
ki tamsta, — taip f
buvo pas ponią Walker.
• p
• - <k
(- z.

— Neverk, mieloji, nereikia 1 — ver-

Išvertė Arėjas Vitk&UskM

t

Antradienis, vasario 27, 1934

■ —

----------------

Redaktorius

B'

!

Administratorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

JUOZAS DUBAUSKAS, «
312 Highland Avenue,

WATERBURY, CONN.

AVATERBURY, CONN.

lietuviai Lietuvoje jai aiba GrigaR - Trumputis. Vai- kančiomis dainelėmis: “Valio toriaus draugija.
Nesimato lės, raginkit savo jaunas du- kropa surengė buneo party
KAIP WAETRBURYJ PA* žmonių,
buvo kuomnloniausi. Ant sa- diųime dalyvavo: Grigo Tru(Strolio), “Malda” gyvumo. Reiktų, nežiūrint klin
_ .
... ..
J lapijos naudai.
MINĖTA VASARIO 16 į vęs turėjo daug brangiu bei nipučio rolėj J. Sedlįckas, Sta- (Vanagaičio), “Ei, pasauli ” į Aių, veikti katalikiškoje dir-į reis Luai*> 1 8 icijon. į
gražiu dalykėlių
iš gintaro, j sės, jo sesutė — F. Baranaus- (Vanagaičio) ir Lietuvos him- voje, ypač parapijos gerovei.

pa

dalgelė”

Yuraitienė

Kalbėio apie valandų.
įkaitė, Barboros, jo motinos — nas.
Vasario 25 d. Mot. Sų-gos SKAITYKITE “DRAUGI’*
Vasario 16 d. vakare Šv.
iangi p. Stanislovaitiėnė O. Skilinskaitė,
Skambelio, leii m . , . . ,
Kadangi
Kaip visur, .taip ir čia žmo- ]
tj T
Juozapo salėje įvyko nepapra
ark
supažindino
su
Lietenanto
—
P?
Jurgelionis,
Iva...
..
.
.•
,
,
nės dejuoja, kad sunku gyvestas Lietuvos Nepriklausomyir ’ r .
• .
.
, . . , ’
—
.........., _____
seio.umas,
kuris,,_____
buvo,, gal,
•Vs paminėjimas. Salė buvo tuva- taį iai
tWMM- «» Tlgttno, Pakaria>"ko _ .1. .
.
g,
kitur ,»U. kad bedarbė slegia, nėr,
beveik pilnutė žmonių. Prog- ko,i’ k“P tas. 'P’"t
lenkų smpės - kad
didžiosioM kolonijosa.' >» ko pragyventi. Bet daug pas
asidėjo po pamaldi, 8 trumBa'' Pūtnotingai. >D.a“a'
OndelifitS. Veikalas paimta. 1,ochesterio 'lietuviai wroHc. mnmtt yra. ir tokių tamsių 1
raina
............................................
laba!
Viakaa
lietuvių, knrie paskutinius sa-!
gai jaunimu ragino ‘aikTti’ H Lietuvos gyveninio
vai.
lietuviškos dvasios ir lietuvy- gražiai atloštas. Ačiū mūsų .
,
..
. , vo centus pramuša pas žvdcli
visuomet yra mums galima, tu1
1
.
*
‘
Gerb. klebonas kun. Valan bes.
»
,
klebonui ir p. R. Baziui už i-mf
. , tnl.-ino
, ,.
, ,
,lAtw
v, —,u 1 pulrūimy, ,arba užsidarė kur
4n,1«g
, ,
,
, .
„ .v
,. .
Tv...
rint tokius vadus, kaip gerb..
tiejus, trumpai pakalbėjęs ir
Vėl seke choro dainos ir mu gražu įsmokmnnų, Loseiai — ...
.
T
' ,,
. 1 namuose istisas 24 vai. išsėdi '
• •
i i n' • ' .
....
.
tt.v
•
•
v
.... v.
.
klebonas kun. Jonas M. Bak. ,
•
priminęs, Kati .Dievas yra vi- zika, pritaikintos prie Vii- .jaunimas beveik visi čia gimę g
jQnag
T>rie *cortlL
v’l0nas> prato-1
sados su Lietuva ir kad jeigu niaus. Po to kalbėio svečias ir augę gražiai lietuviu kalba V, ’
6 . 8 .
u®as» » visus pinigus, užstato pa-1
Parašė
Pr. Svetikas ir musų gabus ? . .
?
'
----------------y ,
mes, lietuviai, laikysimės Die- jg Hartfordo V. Čekanauskas.! vartojo ir savo užduotis atli' skutmi savo drabužj. Kai jau
muzikos vadas varg. p. K. Bavo, tai Lietuvos laisvė visuo- Kalbėio apie Lietuvos laisve, ko.
''
'
pasijunta alkanas, tada jam
pusi. 224, audeklo
met bus apsaugota, pakvietė įr kaip ji buvo jervta. Paskui
Pr. Mocieiūnas padainavo ’zvs.
ii- valdžia negera ir tikėjimas
Tegul šios iškilmės rodo viaptaisais $1.25.
kun. Kripų vakarui ir progra- kalba nukreipė i Vilnių, kuris solo “Lietuva brangi’^ ir ‘Ant
......
negeras, ir virsta komunistu.
IT.
sam pasauliui, kad Amerikos t °
pai vadovauti.
| anksčiau ar vėliau turės gris- mariu krantelio’.
pusi. 269, audeklo ap
ir
‘Pirmiausiai abu Šv. Juozą-« ' lietnviu ranka5' Oyrt Wa?
Lietnvoi” lietuviai remia savo šalį
.J Lietuva skirs Kanadai gartaisais $1.25.
----- .....---------.
rems. Tegul Lietuva valdai? ,
,
m
,
po parapi jos chorai pagiedoto ter'(ury 0 1,,'t"v‘»K- 0 ™"in‘ ir “šalta žiemužė” iSnildė P. Hoi; nart;ia ži„0.
Amprj. bes konsulų. Tokia gauto ziAmerikoe ir Lietuvos himnus. aai ™ Ta,1,,s knn' Valanttem Mocieiūnas ir .T. Mocieiūnas.
Hetl,viai- knrie dana rf.
» Lietuvos Užsienio Reiloms; pusi. 192, audeklo Aptaisais $1.25.
1 Duetas iSnildė Andrikiūtė, A- ir kitaskn™
l’«yt« Solo ir duetai pianu akomaa- s,(,-io
Lie,UVM ]a!av-, at. kalų Ministerijos. Tik nėra ži
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
doniai/dūtė, Plnnaiūtė. Paskui,tokla '"ilKni5ka snl’' nevo iu
' sesutė
- -•
kaip greitai bus paskir
Izabelė --Mocie- gavimo, niekuomet ^netoleruos nių,
Šios knygos ne tik atpratina nuo prasižengimu, nuodė
tas ir kur konsulas apsigy
mių®
bet <lųr veda į ištikimybę V. Dievui, visišku Jam
Trumpai
kalbėjo
ir
kun.
Kri
jūnaitė.
vėl dainavo mišrus chorai. o
to. knd viena partiia valdvtu
atsidavimu, vis tobulėjančiu doringumu, kuris žmogui
Radvila ir jo duktė gražiai pas.
Jausminga ir knr$ta kalha TJetnvn. Musu kraštas turi i vens: Montrealy, kur daugiau
teikia
galimybės paragauti dangaus dar būnant žemėje. .Vi
Aut galo komp. Aleksis sa- nasnkė .Tonas č. Morkūnas. Ra j„-lt vnldomas demokratiniu bū1 šiai yra lietuvių, ar Toronte.
paskambino pianu.
Skaityk patsai ir duok kitiems. Rašyk tuojaus “Drau
v_° kalbo le ragino neužmiršti o.;no visus laikytis lietuvybės. du einant konstitucija.
go” admin.:, 2334 So. Onkley Avė.; Chicago, III.
Pirmas kalbėto ias d-ras Col
Maisto produktai Kanadoje
y:
•
. . . tėvynės, rištis prie jos ir jos -palaikant savo •naranilas. moeta nuplėfik
Per iškilmes buvo pardavi pabrango dideliu nuošimčiu, --------------------- ----------------- ------- -------------- —-- --------------------------------------------- --------------nev - Aukštakalnis •- primine rej]ęaiu; raSe-ino pirkti Vilniaus PvUns. remiant savo iaimimn.
Govh. •'Draugo’' AdmlniHtrąeljoi:
SlunAlit Jums t..'...,., už kurfuos atsiųskite knygas:
lietuviams ?ų pareigas link nasus įr knv^as bei raštus a- Kalke’ hnia-ė šiais Žodžiais: nėjami yilnians pasai ir ženk ypač kiauliena mėsa. Tas be
, KKTSTAt’S PATAICMtT KELIAIS, audeklo aplalsals. >1.25
Parduotas nemažas skai galo sunkiai atsiliepė į bedaS1K1/1S TAKAI TOBULYBĖM, audeklo aptaisui*. >1.25
Lietuvos ir ragino ^neužmiršti pJe RįetUVų ir Vilnių.
| “Turėdami dn ginklus: kata- leliai.
..
BORYBIift. audeklo aptaisais >1.25.
lėvvnės nei jos reikalų. Kalba
. .. A
. ^us.
Arb;>: Siunčiu >3.00 už kuriuos prlslųsklte visas tris KUN. K. MAįbių žmonių gyvenimų, kurie
TUI.AlėlO knygas, audeklo aptaisais.
Vakaras buvo rengiamas rū
ir hetnvvhe. mes įšlaibuvo graži.
neturi jokių pajamų, o gyve
Mano adresas
pesČiu Vilniui Vaduoti Sųjun- b’vsime Amerikoje savo nepriPakviesta kalbėti Lietuvos
nti vis vien rėikia.
' “ » Mi *
klausomvbe”.
'
draugė Elzbieta'Kirk. Ji yra gos.
•
Z
Izabelė Rovaitė paskambino
i i
•
’
škote. Pernai vasarų su dak
............ Street
Sąryšy su Vasario 16 d. mi
..........................................................
piano solo ir pati sau akom
taru ir ponia StanisloVaičiais nėjimu, kun. ,T. Kri po pasida
»•
panuodama padainavo “Atti
A
f.
•
*.'• • • i
Lietuvoj išbuvo penkias sa rbavimu vietos anglų laikraš
— Va
ki sveika ”k Iššaukta pianu pa ‘ •
’.rj
: »
-■ ‘ih
vaites. Rodė įdomių Lietuvos čiuose’tilpo gražūs straipsniai
Lietuvių parapi
- v.*»- ./K“
skambino kelias lietuviškas me sario 18
r
.A
vaizdų. Daug yra keliavus po apie Lietuvų, jos praeitį, jos
jos salėje surengta paminėji
lodijas.
pasaulį. Ji sakė, kad iš visų senų' kalbų ir t.t.
mas Vasario 16.. Programų su
* ’
Vasario 18 d.
J. K. Čiapas savo kalboje rengė Šv. Jono draugija. At
ragino šių dienų padarytį prie vaidinta tik keturių veiksmų įvyko metinis parapijos susi
'
* ‘J ■ r
rinkimas.
Išklausyta
praneši

Greičiausia Kelionė į Lietuvę.
saikų — užsiprenumeruo-t nors drama “Alušros Sūnūs”, O.
mas
iš
praėjusių
metų
veik

vienų katalikiškų laikraštį, y- Kalinauskienė savo kalboj palos. St. Ridentas patiekė me
> —
■ ■/# Įpač “DraHgų” ir “Darbinin
________________ . —----z
«
briežė pačių paminėjimo svar
tinę apyskaitų, kuria visi bu
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bai iškilmingai paminėjo 16 ugningas, kad ne vienam kiau (
cborQ- įspėjo merginas, kad
nemažai.
žių darbuotę. Šiems metams
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klebonų, kad apibudintų vei- me.
•
|
---------—gaitės įsirašys ir tada dr-ja
jos.
z
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Gary,
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Otto ir Lietuviškos Kriautės

r

kviesti tų laikų kolonijų vei- manymu, ganu daug laimėjo, i 1932 metais Amerikos Lie-|rikos Lietuvių Daktarų drau-; Šokius). Komisija vakarų suUA"*‘’
’ :
z
U Buvusioj 1933 metais Pašau Itūvių Daktarų draugija įvedė gijos nariai ir ateity taip pat'ruoš. Jis įvyks balandžio 15
kėjus.
liuėj
Chicagoj A įnori-! sveikatos skyrių-Amerikos
k yrių-Amerikos lie Į su dideliu pasišventimu ir ne- d. Įžanga 25tx
Renkant piruių Centro Vai ! ližėj
Kui jau ruduo pas mus auksinis,
dybų, ponia Nausėdienė liko koa Lietuvių Daktarų draugi tuvių spaudoje. Keturiolika muistančiai darbuosis savo
Per vakarų bus priimami
Kaip žiūrim mes j kriaušę paskutinę,
Amerikos
lietuvių
laikraščių
į
draugijos
ir
mūsų
išeivijos
Kuri pačioj viršūnėj medžio kaba.
vienbalsiai išrinkta pirminin ja pripuolamai tūrėjo imtis ela
nauji nariai papigintu įstoji
.' Kaip mūs širdelė dėl jos dreba!
ke, kuri ir po šiai dienai tas lyvuino. Čia mums feikėjo pa deda mūsų straipsnius —- raš-1 naudai.
mu t- už $1.00. Druugijou priČia mūsų sode iš kažkur užklydęs
' imami vyrai, moterys, vaikigarbingas pareigas eina, ki- rinkti du sveikiausius jaunuo tus apiė sveikatų. Tas darbas prįc progosj Horiu
Drąsuolis Otto kriaušes žvilgsniu lydi
Ryd
duug
dr uai ir ,iwgaįtės lygiomis tei
l taip sakant iš pirmosios On- lius iš lietuvių tarpo, .taipe ema toliau. Šis skyrius duodu
Ir
seilę
varvina, kaip jum pasiekti kriaušes?
fe/
jtro Valdybos, iš pirmųjų, ji 12 ir 15 metų, amžiaus. -Tas naudos mūsų plučiai visuome-! gj^ į/^sVirų jos\ariį nau- sGn,is- Mokestis 25c. mėneJos taip aukštai, plaukai iš baimės šiaušias.
čia dai; visa dariau, kas prie bu- siui. Pašalpos ligoje moka $5
i vienatinė taip ištikimai išsi- darbas buvo atliktas, taip sa- nei iv mums patiems.
Tačiau mūs Otto tuoj sumano “dranga”.
I laikė. Sykiu su pirmininkavi kant,. Sveikatos Kontesto bū-1daugiausia darbuojasi ir rašo I vusių aplinkybių buvo galima. į savaitę. Pomirtinė $55.00.
'Jisai į kriaušę šiaip taip įsirangę.
Bet, ak, kaip dai- aukštai tie vaisiai.
mo pareigomis, teko jai ir di du. Didelėmis pastangomis, j daktarai: dr. J. Bložis, dr. S. Tokiose sąlygose, suprantama,
S. S.
Bet Otto sako? — Ja! A|es ir prie jų prieiuiirt!
delė atsakomybė. Pirmieji dr- tas darbas mums gerai pavy-' Biežis, dr. L. Yuška ir dr. A. nieko geresnio nebuvo galima
Jis kopė, kopė, kojiė, kopė.
gijos žingsniai, pirhiieji dar ko. Du sveikiausi jaunuoliai: Petriką.
Mūsų biznieriai
nuveikti
Auksinė kriaušė — tai ne ropė.
bai buvo toli nelengvi. Visuo Venus Tumosa ir Albertus Ko
Mūsų
draugijos
nariai
dak

Antanas Petkus, 2456 W. 69,
Tai n^ per tvorų
*
menė
nebuvo
prie
to
prjaugutarai
darė
lietuvių
visuomenei
pliauskas
laimėjo
kontestų.
St., patyręs laikrodininkas, vi
Peršokt, čia reikia jau jaikilt j orų!
I
si.
Jai
dalykas
laivo
visiškai
patarimus
bei
pamokinimus
Šiam
įvykiui,
ypatingai
daug
— Dar vienas pašliaužimas,
sados užimtas taisymu laikro
naujas. Reikėjo gauti visuo darbo ir energijos padėjo mū sveikatos reikulais žodžiu per
Ir kriaušė bus graži ma!
dėlių. Jis yra geras “Drau
s
Tik, ar žinojo mūs Ottonas,
menės pasitikėjimų pirmiau, sų nariai daktarai: dr. T. Du radijo kiekvienų antradienį iš
go” rentė jas.
Kad čia šakelės svoriui jo pėr plonos!
išaiškinti draugijos tikslas, o ndulis, dr. S. Biežis, dr. K. stoties WGES, kooperuojant
Ta-ra-ra-rakšt... Jis šitaip lij_x> drųsiai...
paskui tikėtis paramos. Čia Draugelis ir dr.
Poška
su Peoples Fumiture Konip.
S. Šamburas, 6500 So. TalNa, o dabar jau žemėj gaudo dvasių.
Marqnette
Park.
—
šv.
Ka
' prisiėjo daug rašyti ii- dar
man avė., žymus biznierius
Sveikatos Savaitę Amerikos Viso 47 daktarai pasakė ata-’
daugiau kalbėti. Bet turint žy Lietuvių Daktarų draugija su tinkamas kalbas su pamokini- z’in*tro Karalaičio draugija (|ajj<o valgomųjų daiktų krau
sekmadienį, kovo 4 d. (savo
minusia ir iškalbingiausių lie-|rengė ir šiemet, veik j>anašiai mais apie sveikatų.
į tuvę). Daug yra aukojęs ge
tuvaitę pryšakyje lengvai da- kaip kati buvo praeitais me Komisija kovai, su humbo- globėjo šventėje) per Mišias riems darbaus; senas “Drau
S vai. eis i« corpore prie šv. go rėmėjas.
Kovo 4 dienų, 1919 m., Šv.-skupas Būrys, kun. Kemėšis) iyi<aį pynėsi
tais. Ši Sveikatos Savaitė bu- gieriais ir šarlatanais veda at
Kazimiero dienoje, įsteigta A- kitiems darbams atsidavė. Dar , Gerb. Nausėdienė yra daug vo antras įvykis Amerikos lie kaklių kovų ir jos darbas eina Komunijos. Tų pačių dienų, 1
s. s. t
kademijos Rėmėjų Draugija kiti gyvenimo silpnybių liko j gražių ypatybių savininkė. Ji: tuvių išeivijoje. Daug darbo Į pirmyn. Komisija turi neišse- vai. popiet, parapijos svetai
Kazimiero Seserų Viėnurf-Į numuškinti
Katalikams netinka ir tl
už tai dėkoja Dievui. Ne vi-i padėta jos pasisekimui, daug: rniamos energijos, nes jos prie nėj bus svarbus dr-jos susirin
lyne. Dr-jos Centras ir šiandie1 Teeinu ponia Antanina Nau‘sos tų dovanų turi. Jį rašyto-j laiko ir energijos-išeikvota, šakyje stovį dr. M. Strikolis, kimas.
kia spauda, kuri nors nestoji
ten tebesilaiko. Kovo 4 dienų, j sėdienė viena garbingai išsi- ja ir ypatingai gera kalbėto-! čia nenuilstamai dirbo mūsų
Visiems žinoma, kad meti-j atvirai į kovų prieš tikėjimų,
o prie jo yra geli pagclbininšių įlietų, jau švęsime lo me-j iuįkė. Ji pirmoji ir dabartinė! ja. Jos prigimtyje yra — būti daktarai: dr. T. Dundulis, dr. kai.
niam subrinkime nutartu su bet ir negina tikėjimo, nei(
c? ii r-o lz
.........
.
....
*ti; sukaktį.
pirmininkė. Jį dalyvavo pir-. vadove. Kalba jos tiek įtakin- K. Drangai is, dr. J. Poška ir
Na, o taip vadinama “Bus- rengti vakarų (pavasarinius nesirūpina katalikų reikalais.
Prabėgus penkiolikai metų mame dr-jos steigųno susirin- ga, tiek pasitikima, kad gau dr. J. Nares. Sėkmės buvo ge terių” komisija, tai bene dau
draugijos istorijos pirmieji pu kime, kad ne tik pasiklausy- narna šimtus pasekėjų, prita ros.
LIETUVIAI
DAKTARAI:
giausia pasidarbavo per išti-j
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
slapiai, pirmieji protokolai ri, kų kitį kalbės, bet gyvai rėjų. Gerb. Nausėdienei pirmiDraugija siuntė laiškų Lietu sus metus; ji atliko didelį da I
beį pirmieji žingsniai be galo; ėmėsi darbo. J i paruošė kon- ninkaujant, vadovaujant, Rė- vos Daktarų Sąjungai, Lietu- rbą. Čia yra nuopelnas mūsų Į
stitueijaį projektų, ji davė dr- j mėjų draugija išaugo iš to ma ion, per kap. S. Darių ir S. kolegų - daktarų: dr. C. Klian Tet GROvehlU 1696
Pradžia jos, jf&ip ir visų ki- gijai vardų. Pirmasis proto- žo grūdo į didelį medį. Jo? Girėnų. Nors mūsų lakūnai gos ir dr. A. Graičiūno.
DKNTI8TA8
menkutė, mažytė — tiktai kolas pažj-mį (raštininkavo planas
tverti skyrius kiek- tragingai žuvo, bet mūsų Tais- , Yra vilties, kad visi Ame
1449 SO. 49tb CT„ CICERO, IU
sėkla, reikalaujanti priežiūros, gerb. Sesuo M. Marga reta), vienoje parapijoje rado derli- Į pas pasiekė Lietuvos Daktarų
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar., Ketv. lt Pėtn. 10—9 vai.
9147
SO. BAUSYKD St., CHICAOt
Val.s
9-11
ryto
2-4
ir
7-8
vak.
kad iš jo išaugtų didelis me kad “p-nia Perminienė įneša, ngos žemės, prįgijo ir išduo Sųjungų. Gavus Lietuvos Da
Paned., Bąrod. Ir BubaA 9—9 vai
Beredomla po pietą tr Nedėldleniat
tik susitarus
dis. Susirinko mažas būrelis jog būtų šv. Philomenos drau da vaisių. P-nia Antanina ži ktarų Sąjunga mūsų laiškų at
T U DAFayette SOB7
9439 W. MARQUKTTK ROAD
dr-jaį įsteigti. Šiandien mažai gija. Gerb. Nausėdienė įneša, nodama, kad niekas pasauly siuntė nuims atsakų,
Dienoms Tel. LAFayette 6TP9
mūsų
Naktimis TeL UAAal 0402
teturime tų, kurie draugijų tvė kau vadintųsi Šv. Kazimiero je ant Vietos nestovi, kad kas laiškų atspausdino medicinos
re, organizavo. Vieni jų jau Akademijos Rėmėjų draugija. nekyla aukštyn, tas puola že žurnale “Me
TeL LAh'ayette 7450
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
No. 9,
X
—
SPINDULIAI
amžinai akeles užiųerkę, kiti'Saint Casimir Academy Auxi-imyn, dabojo organizacijos ei 1933.
Office: 2643 W. 47th Street
3051 West 43rd Str. \
, Vah: 9 ad S popiet. 1 iki 9 vak.
aukšto pašaukimo Yeuami (vy-Įliary”. Tua/Vardu draugija irlgą teikdama
skyOftoo' ToL
Nedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
yra vadinama.
(Prie Archer Ava. vetoll Kedsla)
Įialaikiiųi Rcz. Tel.
rių atstovėms,
Valandos: nuo 2 lk< 8 vai. vakaro
. 4140 Archer Avenue
Reredomls Ir nedėliomla pagal
Toliau
pirmas
protokolas
žvitų
brangių
vienybę,
kuri
taip
Orflse Tel. REPublic 7098
Don’t
- nutarti
VaL;
l-M Ir T—• tat vakarą
Rea ToL GROvetdU 0017
mi, kad gerb. kun. Kemėšis į-javaibi draugijos augimui,
f4<
Buvęs Cicero
•917 8. WASHTENAW AVĖ.
Bes.
*136
W.
24th
St.
/
nešė .sutverti ne tai didelę dr! švęsdama 15 metų sukaktį,
miestelio
pir
neglect
Pbone GROvehMl 0027
mus Sveikatos
Tel. CABal U409
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Komlaljonlegiją, bet tikJAi komitetų. P-nia Į Akademijos Rėmėjų draugija
rius (tr laikė
X
Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus
Col d s
5
A. Nausėdieuė įneša netverti rengia didelį bankietų Anta
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
tą garbės ofi
są per 10 me
9488 W. MAKŲ!' 1.I I I ROAD
Rea and Office
Office Plioce
j komiteto, o didelę' draugijų, ninai Nausėdienei pagerbti.
tą) yra gerai
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*
8269 8o. Leavltt 8t
PKOepect 1028
Cicen'eCiama
.
Nedalioj susitarus
kad pirmojo susirinkimo da Rėmėjos nori bent dalimi įve
CANAL
0704
žinomas
per j
Lietuvis Gydytojas Ir Chirursaa
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti
Ž 7 mėtos. Da- I
4859 80. WESTEKN AVĖ.
savo rtinti jos didelį pa-siaukavimn
pavojingas. Palengvihklte j) ) 5 mi lyves, parvažiavusios j
bar
speciali- J .
Chrcago. III.
Pitone CANal 8133
nutes su Musterole, “erzinimo stabtųoja gydyme
dytoju"! Vartojant vieną kartą va parapijas, į draugijas, paaiš
organizacijai
nuo
pirmų
Plaufrą,
Alršiai
landoje per penktas valandas, atnePHYSICIAN and 8URGBON
tlles Ir
Reu
Aa palengvinimą. Vartotąs milijoną kintų apie naujai susitvėrusių jos dienelių. Bankietas įvyks
pėr 25 metus. Ileltotnenduotas gy*
matizmo ligą2403 W. 63rd St., Chicago
Z
Akademijos Rėmėjų draugijų ta kovo 4 dienų, Akademijos
dytoją ir slaugią.
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS
OFFICE HOIJR8;
ir tvertų skyrius.. Jos įneši Auditorijoj.
D
E
N
T
1
S
T
A
S
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo t Iki 4
2201 W. Cermak Road
Suaday by Appotntment
vai. popiet Ir 7* Iki 8 vai./vakare;
mas vienbalsiai priimtas. Rei
4204 ARCHER AVĖ. '
Ovsntad/entafs pagal susitarimą.
Vklandoe 1—■ Ir 7—8 Wk.
corner Sacramento
kia pažymėti, kad ir tas pir-Į
4930 West l3th Street
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Seredomls Ir Nedėliotais pagal autais
CICERO. »f,T,.
mas susirinkimas buvo sušauREZIDENCIJA
t V A I ft O 8
ktas-gerb. Nausėdienės inicia
DAKTARAI:
6631 S. California Avė.
tyva. Ji turėjo ganėtinai ga
Oftao Tel. VICtory M9>
Telefo
REPubUo 7888
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
bumų patiekti naujai draugi
R^a. T<L DHBzei •191
4645 So. Ashland Avė.
jai bemaž visus planus ir su J (Pirmininko pranešimas meti
OFISO VALANDOS:
Opsot TeL CALumet 4029
OFI3AS
niam daktarų dr-jos su
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 4 Iki t vak.
Eea.: Tel. UEMluąk 6288
4729 SoT Ashland Avė.
Nedėliomla pagal sutarti
sirinkimui)
2 lubos
Ofiso tclef. BOVIcvard 7K20
Parodoj
Parodoj

Petras

Dr.

Z.

Zalatcrfs

RUOŠIASI SAVO GLO
BĖJO ŠVENTEI

J.

15 METĮĮ SUKAKTIS

įdomūs.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

LIETUVIAI

DAKTARAI:

c

BR.A. BAČKOS

DR. A. J. JA VOK

DR. f. C. WINSKUNAS

i

LMAN, M. D,

DR. J. J. SIMONAITIS

7

DR. J. W. KADZEWI6K

GR. J. J. KGWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. P. GURSKIS

Tyla

KJ) VEIKIA DAKTARU
DRAUGIJA

Dr. M. T. StrikeTis

DR.CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTU

Buy glwes with whdf
it savęs
Neretk mokėti
(te.
dantų mošų. l.fsteHoą
otb Pašte gaunama po
Tėmyk. kaip gerai ji
kla.
Ją vartotadatnae
metus sutaupai (2.09.

ui
To9(e.
vWper

' LISTERINE ‘

TOOTH PAŠTE
■■

Nusa-f one

Stovi už geresnę Kvolkutą, Dldcsn)
Stiprumą — kas reCkia dauginus gy
vumo — Stimuliuoja nervus, raume
nis, ir nusilpnintus organus. NUGAįTONE yra Jžymaus Gydytojaus išra
dimus, jisai siūlo Jums TONIK'Ą.’kurls padarė stebuklus dėl rūkstančią,
padarydiApas tuoa nusilpnintus tvir
tais ir aktyvfžkals. Slo Gydytojaus
preskripetja dabar parduodama vi
sose vaiettnyčiose, — Irlsdežlmts die
ną. garantuotas treatinentas uz Vie
ną Dolcij — gaukite buteli ftifj tabletką Šiandien.
bet persitikrinkite,
kad ąnt luiliello būki" pažymėta —
NUGA-TONE.

,
top
Itching

r

ĮgBBal

Ski

į-

KISSIG.

Kapitonai

Paanuliniame

draugija,

-

mano

ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS
JL

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-9 vai. vai

Tel. BOLIcvard'7042

ttmideecijo* Ofisas: 2658 W. Mthl
Valandos: 19—12 ryto
••redomis tr Nedėliomla pagal

DR. G. Z. VEZaTS
dkntistas

•«

4645 So. Ashland Avė.

DR. T. DUNDULIS

arti 47th Street Vai.: nuo 9 Iki • vakare
Hsredoj pagal sutarti

ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS

4142 ARCHER AVENU1
Tel.
TeL CANai 0257
Rcm,

8059 j

PROąpect

VIRginia

TeL CANai

0028

8199

nu, t, t Mis

ra. p. i, uiiioMs

Draugija

išvažiavimu

Icl. PROspeot 1930

DR. A, R. McGRADIE

M.

Daktaras

oriod | ponklRN nokund^R
— tr pagelhlncma prie Kc»em<w,
Vnčkų. dedervinei. Ir tAhArtrrų Že
mo bevelk Mariuk ringai prešnlloa
vtNoklHR odoe Iri tari Jae.
Uarinnat
k. ayilytno y palytai relei rwn-’amoe kltoae rydaotėna. Vtaoe
nydtoa iit’.alke--llc. Mc, II. Ypa*
tingu l tvirtae Žemo. Du vyk ge*
rvMnt reiultatal S1.2t,A

Mamą

DR. MAURIGE KAHN

tash.

DR. A. G. RAKAUSKAS

Rusas Gydytojas ir Cbirargas

CHICAGO. ILL.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
Mūsų draugija auga. Prieš
OFISO VALANDOS:visų chroniškų ligų.
metus turėjome gana daug na Nuo 10 Iki 12 ąal. ryte, aito 2 Iki'4
vai. po pietą lč nuo 7 tkl 8:30 vai
rių, gi per pereitus metus
Ofisas 3102 So. Halstėd St
vakaro.
Nedėliotais nuo 10 Iki 12
Kampas 3lat Street
stoju į draugijų petiki nauji valandai dieną.
Valandos:
2—4 popiet, 7—9 vai. vak
nariui, būtent: dr; Jonas Ši
Telefonas MIDway 2880
Nedėliomla ir iventadlenlals 10—-11
mkus, d r. A. Petriką, dr. A.
Kinder, tlr. E. Vaišnora ir dr.
Office Phone
R«« Phone
J. Szukiewicz. Sugrįžo atgal KROIetvood <841
THIasgle 0044
į draugijų šie seni nariai: dr.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1’. Žilvitis, dr.
ŽiTvitis, dr.
4631 S0. ASHLAND AVI
fAk *r
C. Kasputis,, dr. A. Motdvid,
OYDYTOJ
CHIRURGAS
TeL YARdg 0994
dr. A. Zimont ir dr. A. Beralsted Street
Bto.: Tel. PLAza 42*0
7850 So . faak
VALANDOS;
dabar skaitli
RdOM 219
Noo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-9 v. ♦
3-4
ir
7-9
vai.
vakare
vaL:
nga nariais.
(
, z
Nedėldienlals nuo 19 Iki 12 dieną
Amerikos Lietuvių Daktarų
draugija pereitu vasarų suren
gė šeimyninį išvažiavimą —
gegužinę savo nariams ir jų
!
šeimoms. Tam tikslui buvo
Specialistai U
Bnsijoi
paskirta $30.00 iš d raugi .jos
rFR 98 METlfR NEMl.'RINV
ižtlo. lavažiuviinks buvo gana GYDO VM88 LfGAR VYTI1
4GYDGMO8 JOS YRA
KAIP UftMSKNfcJtslOg
skaitlhigaų. Pas visus’ buvo; (tpeclsilMkal gydo Ilgas pilvo, plsučlą. inkstą Ir pūslės, ufnuodljlmą krae*
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, gaivos tkautmus, skausmus nuga
geras jjjav, draugiškumas ir roje,
kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptinga* Ilgas. Jeigu kiti aejus Iftgrdytl, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums galt pada
noras susipažinti bei sustipri galėjo
ryti. Praktikuoja per daugeli metą Ir ligydd tūkstančius llgpnią. Pateli
dykai
OFISO VALAlvIfOS: Kasdle nuo 1* valandoa ryto Iki t
nti draugiškumo ryšius. Šiuo mas
valandai Ir nuo ■—I valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 4*

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DENTI8TAS

IMI HOLTH HALSTLI) 8THKVV

2201 W. Cermak Road

Neeidenrria «ooo No. Artr^Uu. mvo
Valandoa: 11 ryto Iki 4 popiet
4

ampas Leavltt SL)

(R

IM 8:19' vakare

Valandos: Nuo 9 Iki lt ryto
Nuo 1 Iki

I

vakare

pagal

sutarti

kare

188 WB«> 88411 8V.

kampas Keeier Avė.

TeU CRAvrford 8K

DR. J. RUSSELL

Į

BeradoJ

' Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas ( TcL Ofiso ROCIcvard 5919—14

2515 ĮVEST. 69th ST.
0f.

ir

Rez.

Tel.

HEMlock

6141

V a 1 a n d o s:
;2

- 4 popiet;

nuo

6-8

VIClory 2248

DR. A. J. BERTASH
758

W.

35th

Street

vakarais

ofiso vaL: n«o 8-8; nuo 1:88-8:88

------ -------- - - -------- .

K
I

<

į

AntraJiuiiis, vakarui 27, 1934

ji prašomi susirinkti ir pasi nčio susirinkimo parūpinti ko-idencijų ir komercinės elektros •
nstitucijai projektų.
nuo vartotojo anf gamintojo.
melsti už velionio sielų.
Rep.
Sekantis susirinkimas įvyks Kiti federaliai taksai yra —
Town of Lake. — Neseniai
vasario 28 d., Chicagos Liet. viena dešimtdalis vieno nuo. šv. Kazimiero seserys jau
šiinčio pilnos kompanijos ver
North Side.
Vasario 20 čia lnirė Juozapas Kincinas,
NETIKBTAI UŽKLUPO
Auditorijoje. Bridgeportiečiai,
Bridgeport. — Vasario 7 d. per 27 metus pasišventusiai ta d. įvyko vietinio Federacijos stambaus I own oi Lake biztės; 'daugelis valstybių, kui
kurie douiisi pastoviu politi
A. K. D. 2 sk. pastangomis niauja lietuvių katalikų visuo j gkyriaU8 8U8irįnkiniMS, kuria- !nierio Jono Kinčino brolis. Ve ToWn of Lake. _ Pus pp.
niu klubu, prašomi dalyvauti veikia tie taksui, turi dar dau
suruoštoji bunco jauty pui menei.
_
Įme svarstyta bėgamieji re|ka-^ion“ buvo rimto, tylaus bū- gtugius įvyko surprise party.
giau taksų.
minėtame susirinkime.
kiausiai pavyko. Komisija su Vajaus,kdįnisijų sudaro: C. į lai, išklausyta pranešimai. V. ,^°» KeraH katajikas, doras jau Kadangi vasario 16 d. pripuoPilietis , Naujieji kodeksai padidins
kvietė daug svetelių ir visa] Petraitieaė ir Jos> šattenienė. V. seimelis, pasak atstovų, pa'inkaitfg, stambus Marijonų Be jį- gv< JuJįj08 diena, tat Julivisų pramonių operavimo kai
ėjo gražioj tvarkoj. Nei viena
Aida vykęs gerai, nežiūrint pasitai- rnaudų kolegijos narys ir rė- jonai Stugienei pagerbti netinas, bet viešosios pramonė?
VIEŠOSIOS PRAMONES
nenusiskundė didėliu “persikusio blogo oro. Pranešimas mėjas (aukomis) visų gerų ketai susirinko daug svečių,
negali kelti savo kainų taip,
SUNKIAI PALIESTOS
dirbimu” nei nuovargiu. Ko , Bridgeport. - Mėnesinis Š. priimtas rankų plojimu.. Pas darbų, sykiu ištikimas brolis Vakaras gražiai praleistas,
kaip pardavėjai ir išdirbėjai
misijų sudarė: Kaleinienė, Gu-jj^ A. R. dr-jos 1 sk. susirin- kui ėjo pranešimai iš 16 d. Jono ir nepaniainomas pagel- daug linkėjimų ir gražių doIlgai viešosios pramonės bu gali.
dienė, Ežerskienė ir Garuckai-1 kjinas įvyjts kovo 2 d., tuoj po Vasario paminėjimo, skyriaus bininkas biznyje. Į Araerikų Vanų Julijonai sudėta,
tė. O mūsų gražios sirįies ir pamaldų, Šv. Jurgio parap. ruošiamo vakaro ir Apskrities atvyko 1922 m. Didžiojo karo j. Stugienė ir p. Stugis ŠL vo laikomos kaipo saugiausie Padėtis yra rimta. Iš rodą
ji investmentai. Daugelis žmo kad bus nuostolių toms pra
dosni rėmėja C. Petraitienė pa mokykloj unt 2 lubų. Visos rė- sus-mo, kur raginta skyriai metu buvo paimtas į vokiečių rdingai visiems dėkoja.
nių nesuprato ir nežiūrėjo į monėms, kurios lošė svarbių
tiekė \ aižių komisijai. Sir-'ni^jos pra§opios atvykti. Sva ruošti kovo mėnesį katalikiš nelaisvę; keletu sykių teko sto
Tauragietė
skirtumus tarpe “holding” ko rolę krašto kilime. Jos turi už
jingai ačiū pasidarbavusioms. į
jr nepaprastų reikalų tu- kos spaudos platinimo savai ti į ugnį, kas sugriovė jo sVeimpanijų ir sargiai valdonių, simokėti taksus, bet užkrovus
katu. Mirė nesirgęs. Kūnas iš-.
| rim svarstymui.
Valdyba tes.
taigi didelės sumos pinigų di neteisėtai sunkius taksus, jie
Xj
....... kilmingomis pamaldomis iš
A. R. D. 2 sk. užprašė me-j
____________
Po pranešimų, eita prie rm-|.
.
,
. |
ngo tose “holding” kompani suims visus uždarbius ir su
, .
.
iftv. Kryžiaus bažnyčios pa lai
tinęs Mišias šv. jr in corpore
kinio valdybos siems metams. I ,
/
. .
■
i*
dotas Šv. Kazimiero kapuose. Bridgeport. — Vasario 13 d. jose. Nežiūrint to, daugelis mažins vertę visų “utility”
tis prie šv. Komunijos kovo
Čia ir įvyko tas didžiulis per
Taį , netėisinga ir tas
Jam mirus ponai Kinčinai Į Chicagos Lietuvių Auditori žmonių rėmė viešųsias pramo indėlių.
4 d., 7:30 vai. ryto. Pavyzdin
'
v
•
• 1 •»
versmas”, nes ilgametis pirm.
negrųžins gerųjų laikų.
joj atsteigtas 1915 m. 111. val nes, kaipo investmentus.' ..
daug nustojo.
goji, vien kilnius darbus dir-;
A. Bacevičius griežtai atsisa- ?
Broliai Kinčinai paeina i?
iš , stijoj įregistruotas “Ketvirto Ateityje, gal, bus kitaip, nes
banti Šv. Kazimiero Akad. Rė- i
kė toliau pirmininkauti, taip
gražaus gyvenimo Lietuvoje j Wardo Lietuvių Politikos ir taksai, kurie buvo užkrauti, ir
mėjų dr-ja galima pavyzdžiu
DRAUGAS”
•X f
pat atsisakė ir virš penkis me
•Ai
— turtingo ūkininko sūnūs. Jų'Pašalpos Klubas”. Atsteigtas kainos, kurios buvo numuštos
statyti ir lietuvių visuomenė
tus
buvęs
raštininkas.
Skyrių
privalo tų dr-jų palaikyti ir į Kaip jau žinome, visi,lietu tas labai supurtė, nes i« valdy brolis Liudvikas mokytojauja i klubas dabar vadinsis “Vie- Į valstybės komisijų, labai su Katalikiškas!
viai bendrai dirba antrųjam
Radvyliškyj.
jnuolikto Wardo Lietuvių Po- mažino šių pramonių pajamas.
jcte darbus remti.
Lietuviškas!
/
bos
pasitraukė
veiklūs
žmonės.
skridiniui per Allantikų į Lie
litikos
Klūbas
”
,
(nes-mūsų
aAinerikoj palikęs Jonas Ki
Raportas gerai valdytos fir
Patriotiškas!
A. R. I). 2 sk. nariai trauk tuvų. Todėl ir mes, bridgepor Naujon valdybon išrinkta: pi
pylinkė
dabar
randasi
vienuo
Teisingas!
mos (ne viena iš naminių) pa
sis bendrų paveikslų kovo 11 tiečiai, neprivalome atsilikti, rm. — V. Rėkus, vicepirm. — neinąs yra ebieagiečiams gerai pažįstamas, stambus biz-piktam "arde). Pašalpos ne- rodo, kad per 16 metų paja
Naudingas!
d. Apie vietų ir laikų bus vė nuo kitų kolonijų. Turime da A. Šakys, rašt. — P. Maskonierius, stambus parapijos pa-|bus’ klūbas užsiims tiktai A- mos padidėjo džiugiau negu pe
Pamokinantis!
liau pranešta.
ryti žygius, kad parėmus šį laitis, ižd. — J. Berkelis, kny- laikytojas ir visų kilnių dar-! merikos politika.
nkis sykius, o tuo pačiu laiku
gj įlinkais — V. Rėkus, P. Tapatrijotinj darbų.
Minėtame
susirinkime,
nuo

taksai pakelti vienuolikų sy BIZNIERIAI, GARSINKI
moševičius ir A. Tviragas, in bų rėmėjas. Jo žmona Angelą
Metinis vajus Šv. Kazimie
dugniai
apkalbėjus
reikalų
ir
maloni,
simpatinga,
draugiška
kių. Be to, kongresas pakėlė 3
ro Vienuolyno naudai Šv. Ju Kam rūpi šis kilnus darbas, dų komisijon — O. ŠniaukšTE “DRAUGE’
naudingumų
kalbamo
klūbo
ii
pasižymėjusį
veikėja.
nuoš.
federalių
taksų
ant
rezikviečiami
atsilankyti
į
Liet.
tienė, Kizėlevičieiiė ir Karečrgio parap. įvyks kovo llS d.
Ponai Kinčinai užprašė šv. mūsų kolonijoj, išrinkta laikiAuditorijų
kovo
1
d.,
7:30
vai.
kienė, maršalka — J. DrazBus atvaidinta net trys gra
Mišias už a. a. Juozapo sielųįaoji valdyba iš: J. Balchunas
žūs, įdomūs veikalai, kuriuos vakare. Turėsime svarbių pa dauskas.
ftv. Kryžiauš bažnyčioj penk- pinu., B. J. Jakaitis rašt. ir
ROSELLI BROTHERS, INC.,
scenai rengia mūsų darbščio sitarimų. Dalyvaus centro va Valdyba nauja ir, gal, tiek
P.
Juozapaitis
ižd.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
tadienį, kovo 2 d. 8 vai. rysios seserys Kazimierietės. ldybos nariai su lakūnu Janu nepatyrus, kiek senoji buvo,
Speda'tstal Iškalime Ir MdirMbet, jei visi draugijų atstovai to. Visi draugai, pažįstamie- Valdybai pavesta iki sekaBus ir skanaus užkandžio. Į- šausku.
nii) visokių rūšių paminklus ir
Laikinas komitetas gyvai pritars ir rems savo da
grubuamius.
žanga 50c. J metinį vajų pri
Mūsų šeimyna speeiallzuoja šia
GRABORIAI
rbais bei naudingais sumany
valo atsilankyti kiekvienas
me darbe per šešios kartas.
mais, nėra abejonės, kad mū
Šv. Jurgio parapijos pavapi jo
Veskite paminklų reikalus tie
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
sų kolonijos veikimas klestė
nas bei parapijonka.* Palaiky
siai su pačiais išdirbėjais
IR SONOS
te klestės, kaip ir iki šiol, va
kime savasias mokytojas, re-1
dovaujant Federacijos skyriui. Į LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
T. .
,. .'Patarnauju lafaoluvėse kuopigiausia
LiieTUVyilS! Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
__
. >
darbu būsite užganėdinti
» z . * " ,■> ■ - u •
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CAN ui 2515 arini 2516
v ,
CM* * a 1
LABDARIAI GRAŽIAI
2314 Wž 23rd PI., Chicago
Vienas blokas J rytos nuo

IŠ A. R. D. 2-R0J0SK.
DARBUOTĖS

nikime ų savo parapijos mokyklų. Labdarybė prasideda na
mie.

“PERVERSMAS” FEDE
RACIJOS SKYRIUJE

BUVUSIO KARO AUKA

MR

IŠ POLITIŠKO LAUKO

BRIDGEP0RTIEČ1AI
KVIEČIAMI SUSI
RINKIMAN

I Af

f*.

GARSINKINTES
"DRAUGE”

STANLEY P. MAŽEIKA

PASIDARBAVO

1439 S. 49th Ct.

Cicero, m.

AiA
JONAjS ŠIMUTIS

Šių metų vasario mėn. 4 d. Senkuose, Šilalės pa
rapijoj, pasimirė gilios senatvės, sulaukęs mano myli
mas tevelia. Natūralu, kad toks skaudus įvykis seixmoje sukrečia jos narius ir kad tokiam liūdnam mo
mente yra giliai įvertinama pašaliečių - draugų ir bi
čiulių Užuojauta. Dėl to aš nhoširdžiai dėkoju savo
draugams, bičiuliams ir bendradarbiams, žodžiu ar
raštu reiškusiems man užuojautų. Bet gal būt mano
ir mano artimųjų maldos yra reikalingesnės mano
mylimo tėvelio sielai, negu man reiškiama užuojau
ta. Dėl to kviečiu gimines, draugus, bičiulius ir pažį-.
stamus atvykti į gedulingas pamaldas už mano tėve
lio sielų, kurios įvyks rytoj, vasario 28 d., 7:45 vai.
ryto, ftv. Pakelės Gimimo parap. bažnyčioj, Marųuette I
Parkei '
s\*
/

Leonardas Šimutis

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies Paminklų
Ir Grntmamių

—2.---- o-- 4-- Didžiausiu paminklų dirbtuvė
CliU-agoJ

------ O------

buiirš 50 metų prityrimo
Pirkite tiestai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

Mes

nai iki tinę darbų rimiRelIiil žymes*
^olų CldcagoM Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

Brighton Park. — labdarių
TeL CICERO &»27
' -.
F
Sųjungos 8 kuopos bunco pa- *
rly ir šokiai, vasario 4 d., pa
GBAB0RIU8
rapijos svetainėj pdvyko. Pa GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Koplyčia Dykai .
Patarnavimas geras Ir nebrangus
daryta nemažai pelno.
4830 WEST 15th STBEET
718 W. 18th St.
Komisija šiuo dėkoja vi
Cicero, Ulinoia
TųL MOMros MIIL_
siems aukotojams ir svečiams.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Sakantieji aukojo: Bertasis,
Ino.
Morozo keptuvė, Kulikauskų
LIETUVIŲ ORABORIU8
A. MASALSKIS
šeimyna, Ona Sadauskienėj a- Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
GRABORIUS
ptiekorius Churlis,
S. Saučiū- •M W. įath M. TeL CANaI *174
(
Cbicago. III.
nienė, Jucikas, Poška, A. Di3307 Lituanica Avė.
shes ir Zukienė.
, Tel. Boulevard 4139
Komisija: A. JasparieDė, O.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Kulikauskienė, O. Sadauskie
TeL LAPayette U7!
VEDĖJAS
___

SIMON M. SKUDAS

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
didžiulių vartų.

HILLSIDE, ILLINOIS

ANTANAS PETKUS

Trys telefonai:

Alfred Rosclll, pres.

—

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS

L1Z0LP

nė-, S. Saučiūnienė ir Girdvainienė.
'
, .

J. Liulevlčius

1648 WEST 46th STBEET
*411

TeL BOCIevard
Tei.

lf
00(0jas

CICERO

SYREVVICZE

I

t
ANASTAZIJA
ZALUNSKIEKi
(po tėvais KlMtūnaitė)
Mirė vasario 25 d.. 1984. 4:20
vai. po pietų, pusamžt'o metų.
Kilo iš Panevėžio apskr., Upy
tės miestelio, StnlpiAkių kaimo.
Paliko dideliame niiliūdlne
vyrų Antanų, tris sūnus Juo
zapų. Htanlslovų ir Jonų, dvi
marčias Julijonų fr Marijonų, 2
anūkes Jennie ir Stanislavų,
broli VT&dlsIovų.
dvi
seseris
Karolinų tr Kotr/nų; o Lietuvo
je tris l.rollus Ir vienų sessėj.
Buvo narė Apaltal.vslė8 Mal
dos ir Tretininkų dr-jų.
Kūnas pašarvotas 4140 So.
Campbell Avė.
lAldotuvėš jvyks t.rečladi'en),
vasario 2* d. iš namų 8:KO vai.
bus atlydėta ’| Nekalto Prasld.
švenč, Panelės Marijos parap.
bažfayčlų, kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų.
Po. pamaldų bus' n d lydėta į
kv. Kazimiero kapines.
Nuožlrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažysta
tnus-mas duf-yvautl šiose laido
tuvėse.
Nulltrde Vyras. kdočM, Mar
čios Ir GtniUiės.
laidotuvėms palarnauja grab.
.1. J, Hagdnnas. Telefonas HEFubltc 3190.

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplsllaUja

GRABORIŲ!
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

| IVA4 R

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Avg.. CHeern. Tl

Visi Telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011
BEIzMONT 2485
, Office: HILLSIDE 2865
Vlnoent RoseUi, seer.

UOZAPAS
EUDEIKIl
-IR.

TĖVAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAID0TUVĖSB........ PASAUKITE.____

REPublie 8340
• »

5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime aųryžių gu firma tuo pačiu vardu)

«naa Arebev *»•

h.

Tfards 1741-1742
IAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir f^Jaktį
Modemiška Koplyčia it Vargonai Dykai!

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

J.J.BAGDON
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
z • J*

h A?-k< » „

t

z

savo rūpesčius. Pašaukite:

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

Antradienis, vakario 27, 1934

Kauno pilį pasi
ėmė globoti'
šauliai

TĖVU MARIJONŲ
MISIJOS

Vasario 19 — kovo 4 dd. —
Iš garsios ir galingos Kau
Aušros Vartų parap., Wo_rces- no pilies beliko tik griuvėsiai,
ter, Įluss. (Kun. A. Cikota, M J— pamatai ir dalis vieno kerEtinio bokšto. Pilimi, šituo graVasario 26 — kovo 4 dd. — jįu garbingos Lietuvos prneiAthol, Mass. (Kun. A. Petrau-. tios palikimu, mažai kas rūakas, M. I. C.).
(pinosi. Aplinkui jų statėsi žyVas. 27 — kovo G dd.
\jaį ju^lias> terštųjų, ardė. AtMt Carmel, Pa. (Kun. J. \ ait-Į gavus Lietuvai nepriklausoLevinius, M. L C.).
—
(mybę, kilo susidomėjimas ir
JH Kovo 5 — 11 dd. — Provi pj|įea apsauga. Buvo nugriaudenco, R. I. (Kun. A Cikota,
T- C.).
Kovo 5 — 18 dd.
Pittston, Pa. (Kun. A. Bublys, M.
M-

I.

ir kun. A. Petrauskas,

C.,

įos

PEIKIA VAIKŲ DARBO

_*C '

\VASHINGTON, vas. 24. —
Buvusis J. Valstybių senato
rius' J. A. Reed iš Missouri
valstybės karčiais žodžiais pei
kia vaikų darbo konstitucinį
priedų.
Buv. senatorius pareiškia,

Rištos,-kurios teršė pilies

C.).

Kovo 12 — 18 dd. — Šv.
Kazimiero parap., AVorcester,
Mass. (Kunv J. Navickas, M.

’ Kovo 12 — 25 dd. — K ings
ton, Pa. (Kun. A. Cikota, M.
I. C. ir kun. J. Vaitkeųičius,
M. I. C.).
' Kovo 19 — 25 dd. — Šv.
Jurgio parap., Brooklyn, N.
Y. (Kun. A. Petrauskas, M. I.

Svenč. Jėzaus širdies Troš zacija. Paraše kun. S. Drau- esti pardavinėjami laikraščiai
kimai. Parašė kon. Pr. Vaitu-1 gelis. Pusi. 132; kaina 69c.
ir gautas pelnas eina tos drCicero. Vasariu 19 d. einant Icajtis. Pusi. 32; kaina 10c
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo jos iždui, kuris šelpia vargšus,
į darbų tapo sunkiai autouiobi
dr jos Įstatai. Vertė 'kun. pJYra ir narių rėmėjų, kurie nuliaus sužeistas u It. K. Susi
Saurusaitis, su apdarais. Pus!.;koja sulig savo išgalės. Aukovienijimo 48 kuopos narys V. Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92; 120; kaina 60c.
’ tojo vardas ir pavardė įrayoKučinskas kuris dabar guli kaina 30c.
Naujas Testamentas. Vertė ,na i rėmėjų knygų. Aukas gaapskrities (county) ligoninėj.
Pusi i Įima priduoti susirinkime ar
Juozapas Skvireckus.
(Kambario iiuin. 53). Lankyti? mai. Pusi. 62; kaina 10c.
j bile kuriam nariui. Ona Rim
620; kaina $1.26. ’’
j ligonį paskirtį Maxim Couble
Misijcnieriaus Užrašai. Pa
kienė, 6541 No. Talman Avė.,

apylinkę. Buvo prašalintos sų- rūšies diktatūros. Yra pavo
Klaipėdos krašte paskutiniu
j]avos,. kurias vertė čia kas jinga jo žiniai paduoti vaikų
metu buvo išaiškint^,visa eilė
norėjo, pagaliau buvo sutvir- iki 18 metų amžinus likimų.
žmonių, “aukštesniosios vi|įnĮį cementu
patys griuvė'suoTnenės’’ veikėjų v-okietininšiai. Didesnio susirūpinimo
------------- -----vaj-,ų kurie, pasirodo, taip
šiuo istoriniu paminklu nebu
rėmė kontrabandininkus.
vo parodyta. Ožkos laipiojo,
,,1U
,
kaip ir anksčiau laipiodavo, o % ~ Pnw aplelslant “I ""o-j Taigi sausio 13 d,, kaip prastų Italijos sosto įpėdinis prin neša “L.K.,” pas m-lų pala
laikas ir lietus ėdė kųip ir an
tas Humbertas pareiškė laik- į rėjų P. Kurmį buvo konfiskuokščiau ėdęs.
Matydami loki, Kauno pilies iraStininkam8; kad na“’as
ta kontrabandinio vyno, sau
būki?, panoro paimti į, savo « karalius L<“°P<,lda9 111 uJ- sio 18 & Šilutėj t pas apskr.
žinion šauliai. Kauno burmis tarnaus didžiojo karaliaus var valdybos sekr. C. Reineck,e —
cigarų ir riibų, sausio 27 d.
tras pasvarstė jų prašymų ir dų.
pilį perduoti, sutiko. Dabar ji į Princas Huinbertas čia da- Šilutėj pas adv, .notarų O,
atsidūrė gerose rankose ir, Į lyvavo savo inirusio uošvio, Šneideret — kosmetikos, gėdaugiau teršimų nebebus, šau-1 5elgų karaliaus Alberto, lai- rimų ete, iš viso už 1,009 litų,
liai mano griuvėsius dar la dotuvėse. Naujas belgų kara sausio pabaigoj pas adv. Scherlies — vyno manufaktūros
biau sutvirtinti, kad laikas jų lius yra jo svainis.
prekių ete. w
nepabaigtų ardyti. Žemės plo
DIDYSIS

'

C.

C

. '

Šv.

VYKSTA KAUTYNES

Vaikelio

Novena.

10c.

Kaina

Gyvenimas

Jėzaus

*

Juozapo.

Šv.

Pu

slapių 56; kaina 15c.
Katalikų

Didesnysis

Tikėji

Parvum.

Josepli Skvireckas, S. T. D-ris.
Kaina $1.75.
_
»
bažnyčių cho
rams ir mokykloms. Naujalio.
Pusi. 136; kaina 50c.
Paruošė kun. J.
Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
kaina $2.25.
Giesmynėlis,

Giesmynas.

Mąstymai

apie

Svč.

Moterų Piliečių Lygos snsi-|
Šiandie 7 valandų vakare iš
rinkimas įvyks trečiadienį, va
stoties? AVC.KS eis nublatinė asario 28 d., Fellowsbip House,
.
831 W. 33,d I>1„ 8 vai. vaka- ”‘radie“'» ™lHJO programa,
ro. Visas navos kviečiamos at- l,'“iz,a,na
Poop! lės Furniture Mfg.
kratisilankvti.
! tuvių. Dalyvaus K, Sabonių
Stella Wodman. rašt. šeimyna. A. Čiapas, E. Buiduliūtė, Peoples Parlor kvarte
Svarbus susiri tas ir kiti. Kalbės daktaras
nkimas Marijonų Kolegijos Venskus, studentas J. Poška
Rėmėjų įvyks antradienį, ya- papasakos pasaulio įdomybes.
sario 27 d. 8 vai. vakare, Šv. Be to, bus gražios muzikos, įMykolo parapijos svetainėj. domių ir naudingų pranešimų.
Visų draugijų atstovai kvie Todėl malonėkite nepamiršti
čiami atsilankyti į susirinki iržsistatvti savo radijo ir pamų, taip pat visi nariai ir vi siklausvti.
si “Laivo“ skaitytojai. Yra
daug reikalų svarstymui. Bus
BARGENAS
svarbių pranešimų iš Centro. Pardavimui arba mainymui. Au
North

60c.

Romanum

Švenčiausios

širdies

Mėnuo.

Jėzaus

Side.

Valdyba

Apie

Šv.

Jėzaus Širdis ir Jaunimas
Laisvai vertė kun. Zajančkauakas, M. I. C. Pusi. 55; kaina ■
~

-

Kristaus

Sekimų.

širdies

Jėzaus

PERKAM

NOTARY

Lietuviškai

SIUNČIAM

PRI8IRAŠYKITE

TEISINGUMU
WEST

47th

EUCHARISTIJŲ

J

MOŠŲ

SPULKĄ

PAMATUOTAS

Jūsų

jums

VIENA, Austrija, vas, 27.
„

..

T

r,

ŽYDUKAS

LAFayette

Reikale

esant,

4707

SO.

Tel.:

YARds

W.

So.

Long

Avė.

SKALBYKLŲ IŠPARDAVIMAS
‘
■ ■
Budriko korporacijos didelis užpirkimas Elektrikinių Skalbyklų padaro galimybę parduoti už tokių ste
bėtinai žemų kainų f tiktai trumpam laikui už

Katrie perkate anglie IS dral
vėrių, gtųekile tuos | CRANF
OOAU CO. Gausltt geresne,
angį ta ut mažiau P<qlrv
Pm-aluintas Af. R. t Iktol $7.00
tonas.

*29.50
DYKAI: Elcktrikinis
P/osas, Prosinimo Lenta,
Pintinė (Basket), Muilas.
DYKAI Demonstravi
mas. Išplovimas. Oaran-

e’Ja- V k
,
Virt., už *29.50
įmokant tik
rankpi
nigių, paskui po 75 cen
tus j savaitę. Taip, kad
skalbykla pati per savo į
trumpų-, laikų išsimokės.
Pilųas pasirinkimas
WES,TINGH0U9E, '
THOR, MAYTA^I,
E AŠY, APEX ir PRIMA
skalbyklų už žemiausias

KON

''4'

i rs

i • s

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

4705

KANTER
ST

t,
Ctermak Road
Setedoa tr Pėtnyfiloc

2201

Chtcaao, lll.

Tel.

HALSTED

Telefonas RTAte
▼algndo" • reta (kl

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL CO.
12132 UNION AVĖ.
•

r’

Chicago, UI.

< A '-• dft'T'*.
Phone
Dabar

PULlman

laikas

anglių

dėl

8296

prisipirkti

žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė.

Phone PULLman 8092

Lr

i;

atsiminkite

ADVOKATAS
' 105 W. Monroe St.. prie Clark

1083

kainas.

— < -ij

patarnaus

St.

JOHN B. BORDEN

5332

informacijų kreipkitės į

•

*

'

mandagiai.

Vengrijos ir Jugoslavijos žydelį
pasieny, arti Lenti, susišaudė k
*
abicjtį valstybių pasienio sar- NATHAN
gybos. Vienas ve įgras sargvbininkas nušautas, o kitas pa
grobtas.

’ i

69th

BIZNIS
Tel.

Dovanos visiems atsilankn

PASIENY

WEST

Utarnlnko, Ketverge Ir 8nbatoe
Vakarais 7. Iki •
Telefonas RKPnb'.lc

AGENTŪRA

sietas.

SUSIŠAUDYTA

Lietuvių apgyvento] apylinkė
je, 69-tos gatvės. Gera biznio
proga lietuviui kepėjui. Atsi
šaukite: 2613

Crane Coal Co.

■
’
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vykstą'
ekskursijos į
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
LIETUVOS

KEPYKLA.

Namai: 6450 S. Rockwell St.

LIETUVĄ

J

STR.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”

24. —!
d
Prancūzija ginkluojąs qre.
PAKVIETIMAS
Paskelbta, šiaip ginklavimui
si trejų imtų programa. Kas
Širdingai kviečiu visus Chicagos
ir apiclinkinių miestelių
metai liūs išleidžiama po 65
lietuvius, draugus is senus pa
milijdhn8 dolerių.
žjstamus atlankyti mane mano Į
biznio
vietoje. Užlaikau dide-,
Pažymima, kad tuo būdu
Ij pasirinkimų. Visokių degti
Prancūzija atsako Vokiętijai nių; visokių rūšių vyno ir
į pastarosios reikalavimus, alAns. Pristatome aludėms.

PARDAVIMUI

Panedėllo.
▼ak*r*l.*> « Iki »
Telefonas GAJUI «12»

ESTATE

PINIGUS

LAIVAKORČIŲ

DERIKVIII”.

Maskvos pasiųsta lėktuvai.

1917 VV. 5/1/ St Tel. Yards $186

BONUS

KOVO 17 D., švedę - Amerikos
linijos laivu DROTTNINGHOLM.
GEGUŽES MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu “FRE-

PAVYTUS ?/WTNINKAMS
A SI
' MASKVA.
vas. 27. —
1)vlem ledo lytimis Kaspijos

kštos rūšies,
gerai uždirbantis
restaurnntas. Atsišaukite:

Introni-

INSURANCE

2608

V ba

,

Avė.

Co.

mo Katekizmas. Parašė kun.
Jokūbas Linden, S. J. Vertė
kun. Staniukvnas. Pusi. 190;
kaina
Rituale

Oakley

Pranešimai

Jėzaus

Vaikelio

CO.,

aukojo 50c.
So.

2334

Parašė Dr. V. Padolskis. Pusi.
112; kaina 50c.
Teresės

PUK.

DVASIŠKOS KNYGOS

i u.
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio; “Drau
go“ 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 ;
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į pias eks1kursi• jas:
*
*

PRANGŪZiJA GiNKLUO- jūron nunešti 545 žuvininkai ir
j 339 arklių. Sovietų vvriausyė
JAS ORE
i bė neranda jiems pagail os. Iš

kad, jai būtų leista ginkluotis.

DRAUGAS

Širdį. Iš italų kalbos vertė J.
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208;
Marąuette Park. — šv. Vi
■ kaina 35c.
ncento a Paulo dr-jos susirinCLATINKTTE “DRAUGĄ”
Mišių Auka. Parašė kun. kimas bus trečiadienį, vasario
Juozas Jusevičius
Pusi. 88; 28 d., 7:30 vai. vakare. Visi
kaina 25c.
nariai prašomi atsilankyti. Dr
♦
*
---- +—
Pusi.!-jos tikslas visiems žinomas.
Be to, reikia pastebėti, kad
Parašė kun. Bertioux. PusL 384; kaina $1.20.
sekmadieniais prie bažnyčios
164; kaina 35c

AR KELIAUJI ŠIEMET |
LIETUVA?

apsisauj/nti pa/aulini-.i krizio. į Vyksta kautynės. Penki‘legiJo rasta priemonė yru pa- . joniukai nušauta ir keliolika
prasta. Viso pasaulio valsty- I sužeista.

vas

Teresė

It E Ą L

ATGADIR, Moroko, vas. 2C>.
— Prancūzijos užsienių legiwTTiriwx’i« Af 1-1
[jonas pasiųstas prieš sukilėMUKDhNAS, Maudziukuo,
.
„
,
liūs berberus, J<ad varu pnvervas. 27. — Japonų gen. Dotha.
Ll
.
............................ -I sti pasiduoti prancūzų autora, japonų jmJitarnus misijos j
Mandžiukuo valstvliėje virsi- I
ninkas, radoi/ pvieTonę, kaip j
Sukilėliai nemano to daryti,

PARYČIUS,

Verks

PUBLIC

Balandžio 30 — Gegužės 13
Šiandien Kinijoj yra 2,624,dd. — Šv. Kazimiero parap., 166 katalikai. Vienų kinų kuPhiladelphia, Pa. (Kv.n. A. Ci nigų misionierių yra 1,614, o
**
' 9*
svetimšalių kunigų — 2,346.
kota, M. I. C ).

lies turėtų pripažinti Mandžiu
kuo valstybę.

Graudūs

ir

,1.

KARALIUS

|Komį

KAIP IŠVENGTI PASAU
LINIO KRIZIO

kun.

Parašė

rašė kun. Ricliard AV. Alex
•• J •
K t V
:
under. Vertė Broliai Mūrijo
nai. Pusi. 188; kaina $1.25.

rr

PAGONU ATVERTIMAI
KINIJOJ

I.

Stacijos

Šv.

* Kovo 19 — 25 dd. — Šv.
Jurgio parap.,: Detroit, Mich.
Kovo 19 — Bai. 1 dd. —
REIKALAUS TEISMO
Brockton, Mass. (1!) — 25 dd. te, esančiame aplinkui pilį, jie
SESIJOS
ktin. A. Būblys, M. I. C. 2G mano įrengti gražų parkų ir
' — bai. 1 dd. — kun. A. Pet- aikšte sporto užsiėmimams.
rauskas,- M. I. C.j.
Cooko apskrities valstybinis
,
Kovo 26 — Baland. 1 <1<1. —
prokuroras Courtney pranešė,
Rocbester, N. Y., kun. A. Ci
kad jis šiandien reikalaus, kad
kotą, M. I. C.
vyriausias Illinois valstybės
Kovo 28 — Bai. 17 dd. —
teisinas susirinktų nepaprasApreiškimo parap., Brooklyn.
Vpaštališ t°n sesijon ir antrąkart perPEIPINGAS.
N. Y. (Kun. A. Būblys, M. 1.
brntvin
irriind jury
inrv’
kratytų “
“grand
’*’ toiaotu.
teisėtuka delegatnra skelbia, kad per
C.)
’ dečirntĮ^netų^Kini'joJkatalifcy- rao
Reikalingas ga23 — i.:„.
29 dd
i Balandžio
----------- kimiu
lutinis teisino nuosprendis.
10c.
Uties, N. Y.;.'kun. A. Cikota, 1,1" atv<“rsta
1 kini-' I*
M.

Intronizaznja.

širdies

Jėzaus

Švenčiausios

kad šiuo priedu norima tėvų ir Simonas Doyidauskak
autoritetų paduoti kongresui
Marijona Vaičiūnienė,
Jb
ir kad tik kongresas galėtų
kų?I
r • i
rūpintis vaikų likimu..
į
t i
'
Taip negali būti. Kongresas j
NA KONTRABANDĄ
jau ir be to turi daug įvairios!

BUS

■*i**

SUŽEISTAS

PRIEDĄ

Kas nedėldienį svarbu pasiklausyti pusės valandos
Lietuvių radio programo iš stoties W.C.F.L., 970 k.,
nuo 1 iki 1:30 vai. po pietų.

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES l’ASKOl \S
DGDDAME

JSTAIGO.MS

REMIAM II .S .11, REKORDl

HALSTED UCHAHtE
MATIGHAl BAMK
Halsted St. ir 19th PI
Narys H-JH.UAL
IVSI KANCE

KoKI’nif.V ĮJOS

