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Pilna šnipų ir išdavikų

DIDELIS NEDARBAS, BRAN
GUS GYVENIMAS
IiYGA, kovo 23.;— Iš Busijos išvežamas paštas akyliai
cenzūruojamas.
Šis darbas
nelengvas cenzoriams ir agen
tams. Juk visko siunčiamo ne
patikrinsi. Dėl to pasaulis ir
sužino, kas iš tikrųjų darosi
bolševikų valdomoj Rusijoj.

S, KOVO-MARCH 26 D., 1034

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, ĮSU. A*

palyginus su maisto kaina,
tai rublis yra lygus kone vie
nai senovės kapeikai.

. t?
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Telefonas: Canal 7790
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KUOJA

JUDĖJIMAS ATSIGAIVINA KITAS VOKIEČIŲ KARDI
SUNAIKINTAM MIESTE NOLAS JSPEJA KATALI
KUS PRIEŠ NACIUS
TOKIJO, kovo 24."— liuko
date miestas po didžiojo gai
BERLYNAS, kovo .'24. —
sro pradeda iš naujo judėti Koclne (Cologne) kardinolas
Svarbiausioji gatvė yra nuva Hchulte išleido ganytojiškų lai
lyta. Į uostų atplaukiantieji škų Vokietijos
katalikams.
laivai atveža vaistų ir medžią Įspėja juos prieš naujų arijų
religiją, kuri paremta mytologos statybai.
Apskaičiuojama, kad dau gija ir tuo būdu iškreipta iš
giau kaip 1,000 asmenų žuvo krikščionybės, *
Tik Saaro distrikto laikraš
gaisro metu. Keletas šimtų
čiai paskelbė! kardinolo atsi
žuvusiųjų lavonų jau atrastu
šaukimą, o kiĮų Vokietijos dnnuodėguliuos? ir apėję.
lių spaudla to nepadarė.
Jo
SoHnencija ' laiške
tarp kitko pareiškia, kad, ma
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Pramonininkai ir toliau kratosi
■■ ’ •
j unijomis

IR 80 SUŽEISTA SUDE->
GUS LAIKINOS UŽEIGOS
BIORUI

LYNCHBUBG, Va., kovo
24. — Šiandiena čirį sudegė fe
deralinis laikinos užeigos, biftras. Sužinota, kad 14 asmenų
žuvo ir apie 80 sužeista. Prieš
gaisrų trobesyje buvo apie
2'X) asmenų.
\Gaiš ras pasireiškė rytų iš
virtuvės, kada dauguma žmo
nių dar miegojo ir kada rengf
į tąsi gaminti/ pusryčius,

YVASHINOTOH, kovu

REIKALAUJA
BEDARBIUS

24.

Automoliilių
pramonininkai
’
' •
..."
•
■j taikosi su nusistačiusiais strei
kuoti darbininkais dėl unijų
24. pripažinimo.

f-

AVASHINGTON,, kovo
Paprastam darbininkui at
— Prez. Rooseveltas reikalau
Pramonininkai sutiko pasi
lyginimas yra nuo 20 iki 290
ja, kad koftyreraR per šią se duoti prezidento Roosevelto
rublių per mėnesį, o teknikui
sijų pravėstų bedarbis} apd rau sudaryto bepartinio arhitraej— nuo 300 iki 500 rublių. Be
jos boardo sprendimui. Rei
’dirno įstatymą:
darbiai negauna jokios val
‘ 'į ’J ‘ ,»•
V',
.
Latviai turi Rusijoj tymų stybinės pašalpos. Turgavie
Prezidentas pareiškia, kud kalinga išlyginti tik kai ku-"
skaičių saviškių. Jie rašinėja tėse kasdien yra minios žmo
šis reikalas yra didžiai svar riuos mažesnės svarbos nesu
sipratimus,
' Jįl
bus. To reikalauja demokra
laiškus j savo tėviškes. Pra nių, kurie suneša parduoti
‘•v '-H - . - ’ • • įf ‘į
tų partijos programa — plat
neša apie tikroji gyvenimų so įvairiausius dhiktns, kad už
Pramonininkai yra priver
formų. i ,
- J ''
vietuose. Įdomesni laiškai at gautus pinigus nusipirkti duo
sti pasiduoti boardui, bet krei
tyt, atėjo tas laikas, kaip yru
spausdinami latvių laikraš- nos.
Duona gi
perkama
va akim žiūri į Amerikos Dar
•r f ’
m.
'**
\ S
pasakyta Evangelijoje; “Žino
čiuose. ...
.
“komercinėse” vyriausybės
bo federaciją, kurios nenori
nės neišlaikys sveikos doktri
LONDONAS. (pėr paštų).
Vieno latvio ♦inžinieriaus ra parduotuvėse. Kvietinės duo
pripažinti. * Unijos tebus sau
nos, bet nusuks savo ausis nuo — Paskelbtas įsakymas D. Bri
sytas laiškas iš Maskvos to nos vienam kilogramui (2.2
kokios nori unijoj bi tik joms
Pereitais metais javai lenkų tiesos ir klausys pasakų.
tanijos kariuomenei ir karo
mis dienomis pasirodė latvių svaro) reikia mokėti puske
minėta federacija nevadovau/ . —---------Nesenai Municho mieste pa laivynui, kad Popiežiui turi
laikraščiuose. Jis ryškiai vaiz. tvirto rublio, o ruginės duo okupuotame Vilniaus krašte
LONDONAS, koto 24. — tų. Jie bijo šios federacijos
duoja žmonių gyvenimų Ma nos vienam kilogramui •— pus užderėjo labai blogai. Dauge daryta Hitleriui ištikim|bės būt saliutuojama kaip sveti Žiniomis iš Tokijo, japonai sn įsigalėjimo pramonėje. Bijo,
ly vietų net nieko nebuvo ga nacių priesaika, pareiškia kar mam soverenui, ir -kari nunci
skvoje.
trečio rublio.
,
tarė su turkų vyriausybe pa- kad! organizuotiems darlūninlima suimti nuo laukų. Žemė dinolas, nieku būdu negali ka jams ir internuncijams (Po
Inžinierius prašo namiškių,
dirbdinti Turkijai keletu di- kams reikės daugiau atlyginti
Dviejų rūšių maiRto pardno
kad jam pasiųstų bet kokio tuvės veikia sovietuose: ko- tenai ir šiaip jau nederlinga, talikų įpareigoti, kad jie kei piežiaus atstovams) priklauso dėsnių ir mažesnių laivų ir du už darbą. D tas jiems svarinu!
,
! bet ištikus dar blogai vasarai, stų savo tikybinius įsitikini saliutas iš patrankų šaudy
maisto, nes Maskvoje siaučia inercinės ir kooperatvvės. Šio-1
Tajla jų pačių milžiniškas pel
_.. . , .
, .
_
didplius keleivinius laivus.
mais.
.
.
“
ūkininkai
atsidūrė
nepapramus.
,
'-!*
nedarbo
krizis.
Bolševikai se pastariosiose maistas pi
nas sumažės.
Tam tikslui turkai gauna
stoję
padėtyje.
Javi}
ištekliui
šis
įsakymas
yra
įtrauktas
“
Prieš
keturioliką
metų
pir
skelbia pasauliui, kad sovietų giau pa r duo: Amas. Tačiau jos
mamytim
Rusija neturi nedarbp. Tok yra atviros tik dirbantiems ir išseko. Keleto apskričių gy mų kartų jums kalbėjau ir ius į karaliaus taisyklių priedus 100,q(X),G00 dol. paskolos Jaįspėjau KraūgeMjOB■ žodžiais, ir į sdmiralįtetdrittsArukcijfts. ponijoj. Iš šios sumos 80 nuo
netiesoj ‘ Bedarbiu ,»'galybės. turintiems maisto ženklus. No ventojai pradėjo badauti.
I). Britanija seniai pripažį šimčių bus išleista Japonijoj.
Pats laiško autorius — inžinio dirbantieji,ir neturintieji mai
Iš pradžių tam niekas neno kad jūs visados būtumėte stip
Turkija gi išnuomoja japo
rius, jau ketvirtas mėnesis ne sto ženklų gali naudotis tik rėjo tikėti. Tačiau diena iš rus ir tikri katalikai,’’ parei sta Popiežių, soverenu ,ir Vanams 103,000 ketvirtainių my
gali gauti darbo. Ir sako, kad komercinėmis parduotuvėmis. dienos pradėjo girdėtis vis škia kardinolas. “Tad dar tikane užlaiko savo atstovą.
lių žemės Anatolijoj, kur ja
jis neturi vilties kų nors lai
liūrfneapių ir liūdnesnių žinių. kartų raginu ir įspėju, kad Tačiau pirmą kartą kariuome
ponai augins medvilnės mede
Visoki bolševikų įstatymai
mėti. Visos Maskvoje įmonės
Tuo tarpu turimais daviniais jūs ištesėtumėte gerais kata nei ir laivynui nurodyta Papis
WASHrN3TON, kovo 24.,lius ir vaisius.
mažina savo tarnautojų skai- if dekretai, kurie leidžiami Vilniaus krašte badauja jau likais, nepaisant spaudimo ir žiaus pozicijb.
Kongreso žemesniųjų rūmų
V
Tai visa yra iš dalies ne ma
neva darbininkų saugai, yra
pagundos.
C1U8.
•
arti 100,000 žmonių. Prie šios
Išaiškinta, kad Popiežiaus
tarpvalstybinio komercijos ko
žas smūgis anglų Interesams.
tik ant popieriaus ir tik vieni
Nėra galimybės jam su sanelaimės prisidėjo dar kita,
diplomatiniams legatams (spe
miteto posėdy skaitytis W.
yo šeima nusikelti į kitų kurį paikiai gali kreiptis į teismus. dėmėtosios šiltinės epidemiįify
daliems pasiunrtinams) taip
Wirto iš Gary, Ind-, pareifikimiestų, kadangi kitur toli sun
Šiandien Rusija yra kai mil kuri bado paliestose. vietose
pati priklauso, .saliutas.
Bet
maa. , ;,
R .
kiau gauti butų. Be to, ir pats žiniškas kalėjimas. Visur tik' diena iš dienos vis smarkiau
šiaip aukštieji Bažnyčios pre
W. A. Wirt savo pareiški
gyveniibas kitur yra brange šnipai ir išdavikai. Kitaip lr siautėja. Gyventojai pradėjo
latai, neturintieji diplomati
mu puola prez. Roosevelto
snis. Dirbant inžinieriui per negali būti, kur komunistai šauktis lenkų vyriausybės pa
NASHVTLLE, Tenn. — Mi nių pareigų, nesaliutuojami.
vykdbmų krašto atstatymo 'j
Bendrai praeitais metais programą, kuriaja norima Čia
mėnesį mokama 300 iki 400 išbando praktikoje visokias galbos, tačiau ta pažiūrėjo į rė pulk. Horace H. Mann, žy
pramonė dirbo silpniau. Ge padaryti socialinį perversmų.
rublių. Tačiau tuos rublius socializmo teorijas.
viską per daug lengvai ir tik mus šio krašto politiniam gy
SUVARŽYS PER DIDJ
riau sekėsi toms pramonės
Wirt yra nuomonės, kad vylę.
UOLUMĄ
numojo ranka.
venime asmuo. Prieš viene
KAUNE STREIKUOJA
št reikuojan tieji laikoši labai
šakoms
ir
įmonėms,
kurios
ga

rius metus jis su žmona perė
doma atstatymo programa vL/i
laisvosios Lietuvos gyven
mina
vietos
rinkai
:
malūnams,
solidariai,
be
jokio
triukšmo
SIUVĖJAI
WEIMAR, Vokietija, kovo
jo katalikyhėn ir tada jam da
sai nereikalinga, kraštas
tojai, esant tokiai būklei te
plytinėms,
audimo
fabrikams.
ir išsišokimų. Prie streiko pri
ryta priekaištų-, kad prieš pre 24. — Teisingumo nacių komisavaime būtų atsistatęs.
nai, negi galėjo pasilikti ra
Kitos
pramonės
žmonės
tnrėRidėjo
visos
panašaus
tipo
sin
Daugumas Kauno siuvyklų
zidento rinkimus 1928 metais sionioriuR Hans Frank paskel
mūs.
Lietuvos Raudonasis
Jis prezidentą kaip . tik .. no
vykios
ir
net
jų
savininkai.
Į
jis vadovavęs prieškataliki- •bė, kad tie visi naciai, kurie jo darbų sumažinti: metalo,
siuva rūbus, bet juos atiduo
Kryžius vos tik išgirdo, kad
kartonažo, aliejaus, konserv, | PalY»nna prie Kerenstao, kurs ,
streikų jau įsikišo darbo in
škai kampanijai.
Tačiau jis per daug uoliai veikia • prieš
da pardavimui tam tikromsVilniaus krašte saučia nelai
padavė Rusiją bolševikams.
fabrikai gamino apie 20% ma
spekcija ir stengiasi streikuo
tai energingai nuginčijo. Jis žydus, buR suvaržyti.
mės, pasiryžo suteikti galimos
įstaigoms/ vadLiamoms konGirdi, tas gali pasikartoti ir
žiau kaip 1932 metais.
jančius sutaikyti.
Manomo, pagalbos. *Tuo reikalu jis krei dalyvavo prezidento Hooverio
Amerikoj.
Komisionierius šTuos nacius
fekci jonais. Pastaruoju laiku kad streikuojantieji laimės
Alaus ir degtinės pagamin
kandidatūros kampanijoje, ta
Įdomu, ką Wirt, būdamaš
konfekcijonai smarkiai sųuu-- Į sau palengvinimų, ne« kon Ček pėsi į tarptautinį Raudonąjį čiau prieš katalikybę neveikė. vadina 150 nuošimčių naciais. ta tiek pat, o vaisių vyno net
Kryžių, prašydamas tarpinin
Artimoj ateity nacių organi- apfe 34% daugiau, negu praė prezidlento vietoje, būtų da
žino mokestį už pasiūtus dra cijonų namuose jau baigiasi
Visokių prieš kat kl i kus nu
kauti. Tarptautinis Raudona
zacijn jais nusikratys, sako jusiais metais. Vietinis vynas ręs, kada visi bankai krašto
bužius. Siuvyklų savininkai rūbų atsarga, o siuvyklos se
kreiptų literatūrų jis liepdavo
sis Kryžius pranešė lenkams,
ėmė užsidaryti?
jis.
vis labiau nukonkuruoja už
iš savo pusės turėjo sumažin nomis sųlygomis neparduoda
sunaikinti.
kad nori badaujantiems pa
sieninį.
ti atlyginimų darbininkams. ir atsisako dirbti. Bendrai
t
galbos suteikti lietuviai. Šio
Mann mirė nuo širdies ligos ANTRĄKART NUBAUSTI
DIRBA NAUJĄ ORDISumažėjo gamyba šių daly
Dar 1x3 gi buvę labai daug ir imant, prie šito Rtreiko prisi
NANSĄ'
mis dienomis Lietuvos Rando šv. Jono ligoninėje. Kataliku
kų; spirito, tabako, gilzų, deg
todėl šeimininkai vertę darbi dėjo apie 100 siuvyklų su dau
našia Kryžius gavo iš Tarp apkrikštytas kovo mėn. .17 d.,
Bankrūtijusios H. O. Stone
tukų ir arbatos, •
ninkus dirbti net po 12 — 14 giau kaip 300 siuvėjų — dar
tautinio Kryžiaus pranešimą, 1933 m.
Chicagos aldermonų taryba
Kūn. dr. Fulton nekilnojamų turtų kompani
Statyba visuose Lietuvos
valandų per parų. Nežiūrint bininkų. Įdomu, kadi nno kovo
atmetė
1930 metais piliečių
kuriame sakoma, kad lenkai Sheen, garsusis autorius ir jos penki buvusieji viršininkai
miestuose sumažėjo, liet vis
į tai, darbininkai nedaug už 1 dienos advokatai turėjo tei
iš Lietuvos pagalbos badhujan kalbėtojas, priėmė velionį Ka pakartotinoje byloje pripažin
balsais pripažintų gatvėkarių .
dėlto per 1933 metus statybos
dirbdavę, nes mokestį už dar smuose būti su tam tikromis
tiems teikti neleisiu.
ordinansu ir dirba kitų.
talikų Bažnyčion po trijų mė ti kaltais ir nubausti kalėti.
sezonų pastatyta 1,740 gyve
bų konfekcijonai nuolat maži togomis, bet jų f dėl siuvėjų
nesių instrukcijų. Jis 6uvo
Lenkų šitokį žodžiais poel
Federalinis teisėjas Sulli- namų namų, 58 pastatų įmo
Svarbu žinoti, kad atmestas*
no, kol pasiekė dabartinio at streiko negalėjo pasisiūdinti
metodistų dvasiškio sūnus,
van keturis jų nubaudė po tre nėms ir 1,410 kitų trobesių. Į ordinansas daug kaštavo mi
lyginimo, kuriR vra 50% mn- ir nustatytu laiku užsidėti.’ ► gį sunku suprasti. Patys ba
bet nepriklausė jųkiai sektai
daujančių ir mirštančių žmo
jus metus kalėti; o vienų — šitų statybą yra įdėta apie 24 stui. Dabar daromas nar
žf^iiR už anksčiau gautųjj at
ir pastaraisiais keleriais mo
nių negelbėdami, neleidžia pa
40 ASMENŲ SUŽEISTA
vienerius metua ir vienų dio- milijonai litų. Statybos terų- išlaidos. Politikieriai dži
lyginimų. Esant tokioms sųtais
advokatavo
Washingtone.
galbos suteikti ir kitiems. Ne
pų veikė neigiamai krizis ir giaa.
lygoms,
siuvėjai
paskelbė
RTUMA, Ariz., kovo 24. -- sinori tikėti, kad lenkai oku
Velionis sakė, kad perėjimo
Numatoma, kad'nubaustie- butų padaugėjimas. Jų savi
streikų, reikalaudami didesnio
Suimti 3 jauni plėšikai,
ninkai skundžiasi statą namus
atlygini’no ir darbo valandų Transkontinentalis busas ap puotą Lietuvos dalį ryžtusį pa katalikybėn diena jam buvųJ ji apeliuos. .
Firmoje byloje jie visi aš už brangiausiai^ nuošimčiais rit? apie 50 plėšimų atlikę
sunormavimn. Streikas tęsia virto su keleiviais. 40 asme- versti dykuma, nusėta kry laimingiausia visam jo gyve
ivoode.
žiais. < v
nime.
trinu buvo nubausti.
skolintus pinigus.
/
si jau antra savaitė, tačiau nų sužeista.

APIE 100,000 ŽMONIŲ
BADAUJA VILNIAUS
MASTE

ANGLIJOJ PASKELBTA
SALIUTUOTI POPIEŽIUI

JAPONAimRBSTlfflKAMS LAIVUS

PRtZIDtNTO R Air Iii
NEPALYGINA SU
KERENSKIO

MIRĖ ATSIVE
TALIKYBĖN
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PRAMONĖM
133 M. >
STATYBA 1933
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Pirmadienis, kovo 26 d., 1934
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Lietins Saulis Sajip 15 Meto

gonizuotni ir skait lingu i pusi klykia; smuklininkas, išbalęs
kaltėliums. Kur mes nueisim žengdami šiuo
keliu!
rodys. Tų sukaktuvių proga : ii supratęs kas atsitikt), iŠbeIlsina kasd
sdtea. (fakyrus sekmaflenlua
.
Sterilizavimo
sumanytojai
atsako,
kad
bus stiprinami šaulių ideoio-' ga.
PRENIMEKA TOS ItAlNA: Ustanis — |« #•. Pa
toto melų — *3.60; Trims mėnisil
mė
ims — fež.tO; Tltiii nUeisitn j grašių ir laimingų ateitį, kurioje
gijos pagrindai, auklėjimas
Ssma
- toliįlams f7.il; Pusei
Tai baisi, šiurp'i, juoda me
nebus apsigimusiu silpnapročių, nė kitų iš- SĄJUNGA KūBtSI AtfSBI--fgalvoti apie kultūrinį darbų,
šaulio
—
riterio
tipas,
apit
“
................
rtsl
ujn
lodrama
— tragedija. Bet kam
Skalbimų kalaoa prialuntfamoa parslkslavui
KlEčIŲ LĖŠOMIS
kad tuo būdu auklėti visus
gimdyiiio paveldėtų ligų. — Bepig būtų, jei
m raitų
taip įvyktų, kaip svajojama t * ; i ’ lietuvius prie krašto gynimo' kurį ypatingu rūpestingunih autorius jų užvardino “Lith
“ h®“ u DeprtUuodlama
Vladas Putvinskis, uania” negaliu suprasti.
CUTo laikais rusų jaunomenėrašėsi į so
•lūs priima — kuo 11:0 UU 11;»} rti
Šiemet Lietuvos šaulių sąju pareigų. Tais pat metais ge-!galvojo
Skelbimai sekančiai dienai priimanti iki
cialistus, svajodama, kad socializmui viešpaVeikiantieji asmenys nelienga švenčia 15 metų savo vei gūžės mėn. išleidžiamas pir-[šaulių būriai ir toliau kreips
taujant bus pilna laisvė ir didelė geroffe. Ca
0 tkl. po piet
mas Šaulių sųjungos, organo duug dėmesio į šaulių namų įuo- atžvilgiu. Tie^a, grįčios vi
rasŽuvo, socializmas įsigalėjo, bet hė laisvės, kimo sukaktį. Ta sukaktis ostatymų, nes tai yra pagrin duje kyšo iš sienos didelė ak
ne gerovės neik, q V r® neapsakoma protų ficialiai sueina rugpiūčio mėn. “Trimito” numeris.
Karinio parengtino sritin į- das Viso tautinio bei kultūri- meninė krosnis. Taip pat ko
vergija ir milijonai badu miršta, «• šiek-tiek 8 d., kada prieš 15 metų buvo
IJTHUANLAN DAILY FRIEND
pasiturintieji gaūna buožių vardų. Valdžia surašytas pirmas centro valdy eina.: karinis šaulių paruoši- jd° darbo. Kitaip sakant, šau pėčios lydi į m i e gailiųj į viršų.
Per langų matosi eglės. Čia
paikina kai vilkus ir gyvates. Kaip ne- bos protokolas. Bet organiza mas, sportas, pirmoji pagalba lių namai — tautos namai.
81* Kurtis juos
{vyko*r«teū jaunuolių svajonės, taip gali ne
Pirmaisiais keleriais savo gal truputis lietuviško vaiždo!
cinis darbas prasidėjo anks bei sanitariją, priešcheminė a— Ona Year
Mont
įvykti ir vokiečių pageidavimas.
Veikiantieji asmenys ne lie
— ,03c.
čiau.
psauga ir ugniagesyba. Šį da gyvavimo metais, kūrimosi su,
isgas ‘Aį^s&asr *r»1
J ei-g u silpnapročiai gimtų tiktai iš silp
Šaulių sųjungos idėja gimė rbų vykdant ruošiama rikiuo ilgiausiu laiku, šaulių 4sųjun tuviški tipai — mažakalbiai,
••DBiuuAS” SfeTsXiif A»«,
napročiu, tai silpnapročius sterilizuojant,
pesimistai, pikti, paniurę. Man
silpKapročių skaitlius mažėtų. Toliau dauge sunkiausiais Lietdvai laikais, tės pamokas, šaudymo rung-' gu rėmėsi daugiausia Ameri
kaip tik rodos, kad mūsų tau
lio silpnapročių-tėvai vifeai' sveiki. Niekas būtent 1919 metais kada atgi- tynęs, manevrus, sporto rung kos lietuvių suaukotomis lėšo
negali įspėti kokių sveikų tėvų vaikai tapo ilstančios Lietuvos valstybės tynęs ir sporto šventes, prieš- rilis: Be tų lėšų Šaulių sųjun ta ypatingai pasižymi savo li
DIENOS KLAUSIMAI
silpnapročiais, nė naujasis yoktečių įstaty- jauaa neskaitlinga karinome-1 cheminės apsaugos ir sanitari- £a nebūtų taip greit ir su to nksmumu, dievothmu> O pa
mas negalės tų tėvų sterilizuoti. Tai gi tas nė grūmėsi su iš įvairių pusių; jos kursus, steigia ugniagesių i kiais tvirtais pagrindais įsistei ties veikalo užtnazga tai tikMUMKRIKiOtOlOamg SUMANYMAS
įstatymas bus lyk skylėtas tvenkinys, kurs
nes tada iš vyriausybės įai nelietuviška. Galime pasi
puolančiais priešais. Partizanė ■ komandas ir t.t.
• *’ *
• 1
brangiai
atseina
padaryti,
bqt
vandens
nesu

skųsti autoriui, kad jis mūs
Šiemet visi kalba apie sterilizavimų, nes
nis judėjimas, prasidėjęs Biršaulių tautinis auklėjimas ir didesnės paramos nebuvo ga
JVokiečiai išleido įstatymų sterilizuoti visus laiko ir , griūdamas, pridaro žalos.
t *?■»
Įima gauti, nes ji pati buve tautų įžeidžia pavesdamas sa
- Daugelis žmonių silpnapročiais Užauga zų — Pasvalio rajone kovose kultūrinis bei -visuomeninis
nesveikus žmones, jei numanu, kad jų v&ikaj
Tsb vo veikalo svarbiausį atsitiki
silpnutė ir biedna.
galėtų gimti nesveiki. Vokiečių dabartinė dėl to, kftd maži būdami įprato šlykščių pa- su bermontininkais, o Kaune darbas sudaro antrų veikimo
mų — nužudymų — lietuviai
vyriausybė tikisi tokiu būdu padarytį, kad junkimu terliotis. Protingas, tat ir doras su slapta lenkų kariška orga sritį, kurių plėsdami šaulių bū
m s. Daug kas galėtų iš to kiai
jaunuomenės iš mažų dienų auklėjimas galė- nizacijų P. O. W. (Polska Or riai organizuoja, chorus ir or
visa jų tauta liktų sveikesnė ir stipresnė.
dingai spręsįi,
visa mūsų
Lotyniškas, žodis sterilis reiškia berg , tų*apaaugoti tuos vaikus nuo šlykščių pajun ganizacija Woiskowa) ir davė kestrus, steigia knygynus, te
tauta tokia — paniurusi, ne
ždžių, tai-gi sterilizavhuft lietuviškai reikėtų kymų ir nuo beprotybės bei tautai padarytų pra(ižią Saulių sąjungai. Jos
atrus, suaugusiems kursini, į.....
,r, ,
,.
Vadinti bergždi irimu. Tikinlnkai jau iš senų naudos daug daugiau negu sterilizavimas.
“Lithuania”
—
Bupert švari, gobši.
įkūrėjas Vladas Putvinskis, vairius rankdarbių ir ruošos
„Kiti
silpnapročiais
tampa,
dėlto,
kad
ųenovės tų priemonę vartoja gyvuliams: arMatyt, autorius nelabai su
Brooke, 1915, D. Appleton Co.,
Manis, jaučiams, šuninis ir kitiems. Niekas užaugę Užsikrečia pavojingomis lyties ligo- skatindamas tų judėjimų, gal kursus, steigia liaudies unive
sipažinęs su tikrųja Lietuva.
niekada ūkininkų už tatai nepeikdavo, nė ne mis> Jei-gu žmonės įsakmiau vydytų šeštųji vojo apie tai, kaip pritraukti rsitetus, organizuoja tautines, New York, N. Y. Kaina 53c.
Kada veikalas buvo išleistas
peikia. ' >
J'-' •
'/
Dievo įfeakymų, tai šita silpnapročių rūšis prie kovų dėl nepriklausomy valstybines šventes ir įvairius,
Sūnus, būdamas mažas, pa
. i
Kaiknriose Amerikos valstijose imta tų labai sumažėtų. • z
bės visų lietuvių tautų. 1919 minėjimus, tvarko ir prižiūri bėgęs iš namų, pralobęs grįš (1915 m.), Lietuva tebebuvo
Dar yra pritirta, kaę^giminėms į mote m. gegužės ir birželio mėne žuvusių karių šaulių ir šiaip ta prie savo vargingų tėvų ir po rusų jungu. Turbūt, dėlto
patį padaryti s u žmonėmis, kų ūkininkai daro
su galvijais. Valstijų Amerikoje yra daug ir rystę suėjus, jų vaikai d&žniaUsiai būva silp> siais ėjo gyvi pasitarimai, ku
autorius vartoja daug rusizr
mirusiųjų kapus, istorines vie sesers, kurie taip neturtingi,
nemaža keistenybių pasitaiko jų įstatymuo- i^n&proeiai. Tai-gi norint tautų apsaugoti nuo
riuose be Vlado Putvinskio, a- tas, piliakalnius ir kt., veda kad beveik badauja. Jie jo su mų. Tėvo vardas Ivan. Deg
se, todėl pasaulis tuažailekalba apie tas kei silpnapročių reikėtų sterilizuoti tuos pusbro
ktĮkviai dalyvavo A. Vienuolis plačių propagandų per “Tri augusio nepažįsta, o jis ne tinę taip pat vadina rusiškai
steriybes, juo labteū, kad prapbtusi yra klai lius kurie nori pusseseres vesti, ir tas pnsvodka. Mini Mohilevų,— rusų
da/ būk žmogus ir galvijas esu taspats. Vo Sfeėėres kurios apsiima už pusbrolių ištekėti. — Žukauskas, Matas Žvironas, mitų”, radio ir kitokiais bū pasisako kas esųs, ketindamas
kietija yra didelė ir žymi visam pasauliui. Nors trečiosios kartos giminystė yta mažiau Matas Šalčius ir kiti. O jau dais. Tų abiejų sričių veikimo tik ant rytojaus pasisakyti. O miestų.
Bet, kaipo drama, veikalas
Jai įvedus keistenybę į savo įstatymus, visų pavojinga, bet Ir ji užtektinai kenkia.
liepos mėn. Kaime, Vytauto svarbiausias yra tikslas — auo tuo tarpu švaisto prieš juos
iš
tikrųjų artistiškai, intensy
Šalių laikraščiai plačiai ėmė rašyti apie tų.
Morfijaus, kokaino, opijus ir kitų svai parke prasidėjo kariškos man štiš ir ginti Lietuvos nepri pinigus ir auksinį laikrodėlį,
Naujasis Vokiečių sterilizavimo fstaty- galų * vartojimas taip-gi bepročiais žmones kštos, kurioms pradžioje vado
viai, gyvai sustatytas.
San
klausomybę. Tas obalsis yra savo širdyje įsivaizduodamas
■ mas ypač parūpo katalikams, nes abejojama, [ padaro. įstatymai šiek-tiek draudžia tų svaivavo prof. Knodaitis, Špilma- įrašytas visuose Šaulių sųjun- jų džiaugsmų, kada sužinos, Francisco Chronide recenzuo
at- tas įstatymas galima/suderinti sti penk galų pirklybų, bet tiktai žmogaus dora apsau
dama veikalų rašė: “It is an
naitis, o vėliau — aktyvios ta-i g0S vėliavose.
t kas jis ištikrųjų yra.
tuoju Dievo įsakymu, kuris sako: “Neuž goja jį nuo tų dalykų vartojimo.
ūgly little work of art, likę a
mvbos
karininkai.
mušk.” Visi žino, kad tuomi įsakymu Dievas
•
I Pažymėtinis Šaulių sųjungai
Gera yra norėti, kad tėvynėje neliktų
Nepažįstamas
svečias eina polished South Sea idoP’. Vie
Uždraudė ne vien žmogžudystę, savažudystę, silpnapročių, bet sterilizavimas tam tikslui
Visas Šaulių sųjungos orga 1923 metai, kada įvyko Klai
gultų, o tėvas, motina ir duk tomis šusidaro nepūprastas įbet taip gi ir tyčia daromus snžeidimūs.
netinka. Dorybė yra žmogaus laimės ir tautų nizacinis darbas ėjo VI. Put pėdos atvadavimas. Daug šau
tė, pagundyti matytų pinigų spūdis. Sūnus kalba savo sese
Pirm septyniolikos šimtų metų Aleksan stiprybės gamintoja bei šaltinis. Dar ilgai
vinskio bute, Duonelaičio g. lių aktingai jame dalyvavo.
drijos mieste gyveno didis mokslininkas Ori- truks, kol žmonės tų aiškių tiesų supras, o
ir murmėdami prieš savo sun riai, kuri jo nepažįsta.
Jis
genis. Jis buio garsiausios krikščionių mo atmetusieji Kristus mokslų “gudruoliai” 12 Nr. Vėliau Sųjungos cent Antras žymėtinas momentas, kų gyvenimų, nutaria jį nužu klausia jos, ar nenusibosta jai
kyklos vedėjas. Turėdamas mokinti nevien niekuomet nepatirs iš kur kyla ta laimė ir ta ras persikėlė į erdvesnes pa 1929 metais Šaulių sąjungos dyti ir pinigus pasiimti. (He’s
toks sunkus gyvenimas, kur
talpas, Laisvės Alėjoj 24 Nr. dešimtmečio šventė. Tais me- agie^pj — Only once! He can’t Į ji jokių linksmybių neturi,
vaikinus, bet įr merginas, jis pats davėsi ste- stiprybė.
P. B.
jlzix)ti,.kad šioms nebūtų pavojaus iš jo. Nors
O 1927 m. sųjungn Kaune įsi lais birželio mėn. 23 ir 24 d. struggle. We’ll hold him. No
Piešia jai patraukiantį mies
jo tikslas buvo geras, bet priemonė buvo blo
Jau atėjo “Studentu Žodžio”, Ameri gijo nuosavus namus, Laisvės Kaune buvo šaulių sulėkimas, i one’jĮ ever know. We mušt
tiško gyvenimo paveikslų, kur
ga. Žmogus turi būti doras savo valios ir
kos Lietuvių Katalikų Studentų Organizaci- a’u
Nr.
kuriame dalyvavo apie 10,000 liave the money!)
’dVMsfos stiprybe, o tie kūno susižeiuimu. Tų
ji būtų gražiai apsirėdžiusi,
jos
žurnalo
1
2
nr.,
kuriame
įdėta
rimtų
į
’
Organizacinis
Šauliu
sųjununifoimuotų
šaulių.
Tame
skai
- tiesų Katalikų Bažnyčia pareiškė, smerkdaTėvas nueina į smuklę pri-1 kur šokiai, šviesos, muzika ir
straipsnių, apysakų, eilėraščių ir įdomi mū- gos darbas vyko labai-greitai, čiuje apie 2,000 lietuvaičių.
į iba Origenio elgesį.
x
sigerti, nes kitaip nedrįsta t.t. Klausia jos, savo širdyje
Hitler’io vedamoji Vokiečių vyriausybė sų gyvenimo ir veikimo apžvalga. Šis žur Jau 1919 m. rudenį buvo suor Tuomet buvęs šaulių paradas,
žmogžudystę papildyti. Moti- džiaugdamas, kad jis ištikrųvisai kitais sumetimai* griebiasi Origenio nalas turėtų rastis ne tik lietuvių studentų ganizuota kelios dešimtys bū sporto ir dainų, šventė padarė
ria ir duktė, nekantraudamos' jų galės 'jai duoti visus tuos
priemonės. Ta priemonė nepatinka katali
it prufesijonalų namuose, bet taip pat ir rių, o šimtai šaulių dalyvavo didelį įspūdį. Iš skaudžių mo- ir nesulaukdamos tėvo, pačios Į gerumus, ar ji kartais nenori,
kams, žinatatiems Origenio pasmerkimų ir
kovose su bermontininkais ir įmentų pažymėtini 1929 m. ko nueina ir užmuša savo sūnų
kad kas nors pasirodytų ir
rimtai žiūrintiems į V Dievo įsakymų vyk labiau apsiskaičiusieji darbininkai turėtų jį
lenkais. Dalis šaulių stojo gre- ve mėh. 5 d., kada netikėtai ir brolį.
skaityti.
dymų, ypač į sužeidimų draudimų.
visus tuos džiaugsmus jai pa
ta kariuomenės, kita dalis ko- mirė Šaulių sųjungos įkūrėjas
Mūsų laikais teisių moksle viešpatauja
Smuklininkas parveda girtų rūpintų. Bet jo gundymai ir
nuomonė, kad nedera rykštėmis bausti nusi
Pradedame Didžiųjų Savaitę. Tai dvasi- v»je partizanų eilėse, o trečia Vladas Putvinskis.
tėvų. Jis pasveikina tėvus, kad savo sesers širdyje sukeltos
kaltusio žmogaus. Kol ta nuomonė neprara tilo susikaupimo ir susistiprinimo laikas. Ti dalis ėjo įvairias pareigas kraŠiemet birželio mėn. 23 ir sūrius sugrįžo turtingas (sū svajonės ir geismai kaip tik
do savo galios, tol negalima pritarti įstaty kintieji lankys bažnyčias, įsigffiUs į šių dienų što viduje.
24 d. Šaulių sųjunga minės nus buvo jani pasakęs, kad ii būna jo pražūtis, nes sesuo
mui panevali verčiančiam sužeisti kūnų ne
prashię ir rengsią prie didžiausio ir džiaugsTad pirmieji Šaulių sųjun savo 15 metų sukaktį. Šventės ketina pabūt- su tėvais pirmų ypatingai gundė tėvus prie
nusikaltusio, bet nevisai sveiko žmogaus. Ne-,
.jahgi šių luikų valstybės iins daruti didesnės mingiausio įvykio žmonijos istorijoj — Kris gos darbai [•asireiškė kovų lau minėjimas bus rinktinių ir kuo naktį jiems jo nepažįstant). nužudymo ir pagalios pati saknose. 1920 m. jau pradeda pų rajonuose, kui
or- Motina, išgiidus teisybę, suSalos \riesveikieiws, negu galima daryti nUsi- taus Prisikėlimo švehtės — Velykų.
(Tęsinys 5 pusi.)
—rf I
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Paal Krilar

Pavasario Pasakėle
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(Tęsiny*)

užgiedodavo, tuoj staiga užsitrenkdavo lartgfcs. Taip atsitiko nuo to laiko, nuo tos
dienos, kada jis sn mergaite buvo atėję
šičia. Ji nešioja gražius rūbus ir išmintin
gai kalba. IV taip padažu juokiasi, kaip
nė viena iš čionykščių.

“T-

— Žinau, — sako^ ąžuolas, —- jie sė
Mokyklos kieme yra šulinys. Jame įatatytas vamzdis. Jei tų vamzdį patrau dėjo prie mano kojų ir buvo du gražiausi
kia, bėga vanduo. Bet labai staigiai, šnio žmonių vaikai, liet aš maža jais domė
kšdamas, (tonas ųžuole. Ir žinai, vaikiu jausi
kai visi bėga ne prie jo, bet prie manę*.
Ar tamsta atmeni, kų jie kalbėjo!
Jie kiša savo liesus, raudoittta veidelius
— (Hilim, ąžuolas turi gerų\ atminti.
prie srovės i? pilnų bumų prisisiurbia vRn
Kiekvienų žodį įsidėmėjau.
Gena. Mergytės gi mandagiai pakiša ran
, —.Tai pripasakok man, aš'beveik vis
ką
pamiršau.
A '
''
,
kėlės. Berniukams per jtts sndfcttis, ap«iteškia ir juokdamo^ šokirtėdthhos bėgu
Nelnltoti norėčiau tau apie tai paF?
A i hegražu, ntielafc pone, kai Valjntsakoti, bro man jų kallm nepatiko, bet
kai krykštauju!
’’
tu toks geros, tui pntlarVsiu tau tų malo
žiūrėk, tamsiu, mokytojai Visada su numų. Ji buvo išblyškus miesto mergaitė.
pasitenkinimu žiūrėdavb j VHikflčlt s Ir Šičia atvyko, kad po^iudonėtų skmostai.
klausydavos mano čiurleniniJ. 'Bet vietių Taip daugelis žmonių dane Negerai, šaikartų viskas pasikeitė. .Staiga vatkahls tihėii, kad dabar tiek daug svetimų žinoužrirniidė eiti prie rVno. Dažnai iš mokyk-^ ftių į lygumus sutiiaūkia. Tiek dang triulos pasigiraB&vo rūstūs žodžiai, ir jeigu kšmo. .Seniau pas mus tųhiavo tylu. Ir
koks paukštelis, ant katnyzo nusileidęs, liūdnų patyrimų įgijau. vartų atėjo čia

jauna pora. Jie kalbėjo, apie meilę ir iš skaidrina gyvenimų! Graži gimtinė, kilni visaa dienas tokia pat. I>ėl to gali atbukti
tikimybę. Jis paėmė peilį ir išpjovė mano tarnyba ir romi širdis. Ar gali visa tai jausmas. Ilgiau, kaip vienų savaitę, nega
žievėje širdį ir dvi raides. Keturiolikai atsverti aukso sauja ir miesto triukšmas? lėjau tuja grožybe gėrėtis. Nuobodžiau
dienų praėjus, jie abu susitiko ties ma Ar tamsta negalėtum būti laiminga šioj čiau, ir gahaT Esu juk moteriškė. Man
nim ir, lyg viens antro nepažindami, pra lygumoj? Ar lamstai mokytojo gyveni nuostabu, kaip tamsta, būdamas vyras,
ėjo. Abiejų veidai juokėsi. .Mane, seną mas j>er skurdus!
gali pasitenkinti tuja lygumos tyla. Ta
inedį, širdis Žievėje degino, kaip gėdos
Jo skruostai degė taip kalbant ir jo msta nežinai, kaip poetiška, kaip žavėti
žymė. J r kaip aš išsigandau, kai jis sn akys įsisiurbė į jos lūpas. Jį prašneko. na klausytis didelio pasaulio pulso. Ten
kita čia pas mane atėjo. Nujautimas nie Jos žodžiai buvo ramūs, išmintingi ir šal verda, dega, visus geidulius į Vienų sūku
ko gero neuakė. Jie sėdėjo prie mano ka ti. •
rį suka, kovoja, rungiasi, ir vis srovena
mieno, ilgai nekalbėjo. Po to jis pagrie— Tau sta esi idealios prigimties, ta į priekį ir amžinai kitaip, kaip tylumoje.
l>ė jos rankų, o jo balsas virpėjo:
msta esi poetas ir tris tamstų daro pa Ne, mano drauge, aš nesutverta būti lai
Neturiu pinigų nei turto ir nega traukiantį. Bet tamstos ųlealizmas per minga tokioj ankštoj lygumoj. Čia peikia
liu taisytis, kaip aukštas valdininkas. Bet toli siekia. Kų kalbėjai apie gėles, pau turtingos sielos, kuri kas minutę galėtų
aš nėstv vargšas. Toks laimingas jaučiuo kščius ir vaikų akių žibėjimų, Visa gra kurti gyvenimų. Ten, mieste, jis pats į
si pavasarį Prieš mano langų žydi me žiai skamba, liet nėra realų tikra laimė. tave -veržiasi.
Ji tylėjo, ir jis imleido jos rankų.
džiai, o šakos, nulipusios žičdais tiesinsi Tai visa egzistuoja tik tamstoa fantazi
į mokyklų. Giotia paukščiai, kvepia gėlės, joj ir sušildo širdį tik vienų valandėlę,- Jaučiau, kaip viijiu jo visas kūnas. Jis
mano krūtim*, plačiai alsuoja. Vaikų aku o toji valamlėlė dažnu i net šešiasileūimt plačiai jnavėro akis ir skraitlžiojo po gi
mtųjų lygumų. Auksiniai vakaro spindu
tės taip aiškiui sužiba, kaip tolimas švie minučių neturi, v
liai viską nudažė. Iš liepų žalumos spin
Jis žiūrėję į jų išsigandęs.
susis dangus. Vakare, kai žvaigždės pa
— Taip, bet tokiū laimės jausmo gry- dėjo mokyklos namas..Jis dar stipriau su
žvelgia į kaimų ir ima austi sidabro šil
virpo. Perbraukė ranka mono šiurkščių
ko tinklų apie bažnytėlės bokštų ir mano .nuiuaa ir tokios valandos fuidariniai.
— Klausykite toliau, — tamstos tė žievę ir pažvelgė į tave, mažasis šaltinėli.
tylioj cėhėj, tai rodos, jog šį ramybė many
Po to pro dantis ištarė: (Daugiau bus)
pačiame įsigyvena. Ar tai ne laipiė, kuri viškė graži, negalima tuo abejoti, bet ji

Kovo-March 26,1034

dešimti motai kaip nešioju šių lazdą ir
nežinojau, kad ji buvo paraku užtaisyta.

— Tėtuk, aš manau, knd mūsų ma
ntytė nemoka mus, vaikelius, gerai augin
ti, — tarė mažoji Grasilda,

DRAŪOAS PMt t»o
KavoMnreli 26, 10.lt

Turime numerį 51. Pridėkit prie jo
•du numeriu taip, kad nepasidarytų dau
giau, bet mužinu.
(Atsiųstas Zenonas

Ptasinskailfis)

— Kaip taip gali manyti, brangus
vaikeli, — nustebęs paklausė tėvus.
— G taip. Mamytė mane guldo į lo
vų, kuomet nenoriu miego, ir ryto liepia
keltis, kuomet noriu miego.
,

Lietuvių Pradžios

Vincukas: — Ar Juozukas sveikas!. k
Vytautas: — Žinoma. Sį rytų girdėjau
kaip mamytė jį mušė.

okykly Savaitraštis
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— Mamyte, mamytei Višta mane>.iš
barė, kada norėjau kiaušinius surinkti!
— Liautumeis piekus plepėjus! Kųgi
jį tau sakė!
— Kad-tu-padūktum! Kad-tu-pa<l ūk
tum!
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Mltlės

SKERSAI *
PAKLODE
UŽTEKTINAI

UHLCAI
DU
BET

URVAS
GABENS
REIKIA (ntitniZtptntos)
VESTA MOTE

TEGl'L

Galvosūkiai
000.00 Gimdytoji
OOOOO Duobė
00000 Kitas
OOOOO Darva
OOOOO Pelnas
OOOOO Šis
OOOOO Kad
, OOOOO 'Tupėti
Vidurinės raidės pasako vi
uvos kunigaikšti.

ODA
TAIPOGI
PORA
KIAID A

MATYMO S.$NA, RYS
TARf!
TURI (sutnunp.)
UŽTIKS
NETOLI
KIEKVIENAS -

*

ANA
KAD
KAMIENAS
V A ARAS KURIAI
ME RANDASI
MEDUS
'
BATO APAČIA
MEDVILNE
STATYSI
KAME

RIS

L Suraizgytos, sumazgytos, gale lau
ko pastatytos,
> 2. Lops ant lopo, kurps ant kurpo,
mesk į vandenį — neskęs.
3. Dviem pupoių visus laukus apsėja
4. Žvanga žvangučiai, skamba skam
bučiai, ant aukšto kalno, tas kalnas si
dabrine galva.
,
5. Žvilga kaip žaltys, ėda' kaip ark
Ivs.

Lyg saulutės spindulėlis —
Aitas mūsų laikraštėlis,
Lietuvių vaikučiams šviečia,
Airdis "jaunas darban kviečia

IRTI

(sutnunp.)

(TU) ŽEMI-;
VERTI

J,

JurdIknnM

(L.R, 3)

, — P. Balčiūnas, (L.K.)

Raitus, skiriamus “Mažųjų Drautul.“ tnjsllų
atspėjimus, galvosūkių ltaprendimus reikia siųsti
adresu: Kun. Dr. Petras Blskls, M. I. C., Marianapolis, Thompson, Conn.

Pinigus už “Mažųjų Draugų,” taippat prata.nl
pakeisti lalkrafltuko siuntinėjimo kieki, reikia siųs
ti tiesiog i “Draugo”
spaustuvę.
adresuojant:

“Mažųjų Drangas,” 2331 S. Oakley Am, Chicago,
nUnots.
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Ar ne tuoj ramini širdį,
Šiame dėdama skaisčių viltį
Ak, kad saulės spindulėlį
Regėčiau pro debesėlį!

KURIS

Skaitykite greitai:
Geri vyrai girioj geria gerų girų, be
gerdami girų geri vyrai giria gerų girų.

*

Kuomet ant dangaus matai
Debesius — regis kalnai,
Toki niūrūs, juodi, tiršti,
Kad pamatęs krūpteli.

BpaĄ

Tuomet greit nudžiung’ širdelė
Kuomet palanki saulelė
Savo jaukiais spindulėliais
Žavi mus per debesėlius.
Mūs vaikeliai ilgai laukė,
Net jiems dangus apsiniaukė,
Daug kas manė: Nėra vilties Nėr skaisčios mums ateities.
Kaip, štai gandas greit pasklido'
Iš mūs brangaus MARTANAPOLIO
Būk tenai iškėlė mintį
Laikraštį vaikučiams leisti!

Kų tie mūs studentai manė.
Tų netrukus ir padarė;

OAOH

Matėm: Visų plunksnos kruta,
Tartum visas namas juda.
Tokiu būdu visai naujas
Pradėjo eit “Mažųjų Draugas

Pradžią gerų, rods, padarėm,
Pilnus lakštus mes prirašom
laikraštukas ar ne jūsų?
Kam gi tat raštai tik mūsų?

Taigi, kų tik jūs galvelė,
Tikriau sakant, jūs širdelė
Norėtų kitiems sakyti —
Čia bandykit parašyti.

Priežodžiai
Nespiauk į vandenį, rasi pats
Bemeluodamas "gali pereiti visų
Svetimu protu netoli nueisi.
Tinginys ir kelių koja rodo.
Aukštų medį visi vėjai blaško.
Nekask kitam duobės — pats
parisi.
,
lį, bet atgal nesugrįši
išmiegosi
Kaip pasiklosi
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Visi stvėrėsi rašyti
Laikraštėli sustatyti

on$
U| «|pou>t|tn S| U Į riks

MAŽŲJŲ

Pelėda
Daugelis iš jūsų, gal, žinote,
pelėda dienos metu nieko nemato.

Kovo-Maroh 24,1034
DRAUGAS
Vis Mamytei Turiu
Dirbti
dėrko

Kovo-lf&reh 24,1994

B Pašto Dėžutės
“Gerbiamieji! Prašome mums kas
savaitę siųsti “Mažųjų Draugo“ po 206
egzempliorių. Su (mgarba, S v. Kazimie
ro Seserys, Wo|eester, Mass.“
-------------------“Čia gimęs, čia augęs, išmokęs ir
pamvlęs lietuviškų kalbų, o dar prie to
ypatingai pamylęs mažuosius vaikelius,
apsiėmiau mūsų parapijoje platinti “Mažųjų Draugų.“... Kitų kartų prisiųsiu ir
straipsnelį. A. J. Juryclaitis, S. Boston,
Mass.“ .

— Išrodo, kad aš tiktai vienas na
muose visus darbas mamytei atlieka,—
murmėdamas tarė sau Praneliu, kuomet
mamytė paprašė 'jo palaistyti gėles.

Pasakysiu kaip tai jai atsitiko.

Labui, labai senai, žiloje senovėje*, vi
sų galingiausias dievaitis-Jupiteris turė
jo puikų dvarų. Tame dvare augo įvai
rių augalų, medžių, gėlių; veisėsi visokių
paukščių ir viso kito. Buvo ir pelėda.
Norėdamas išsirinkti paukštį, kuriame at
spindėtų visas jo grožis, Jupiteris pasi
šaukė pelėdų,, kad ji tai padarytų, t. y.
išrinktų gražinusį paukštį. Laiko davė
tris dienas.

— Daug darbų šį rytų jau atlikau.
— Kelis atlikai! — paklausė teta Agota, išgirdus Pranelio murmėjimų.
—Buvau krautuvėj, palesinau viš
tas. Nežinau, dėl ko šeštadieniais namuo
se yra tiek daug darbo. Ir dabar reikia
gėles palaistyti, kuomet mano, draugai
Juozas ir Albinas gali gatvėje žaisti.

✓

Susirūpinus pelėda visu uolumu ėmėsi darbo. Prabėgo viena diena, kita ir
pusė trečios, o pelėda niekaip negali ras
ti gražiausio paukščio, kiekviename ji
rado kų nors negražaus, Tai vieno sna
pas per ilgas, tai.......
kito kaklas per .liesas,
...
tai trečio sparnai tssiklsę; viepti žodžiu, ,
neranda tokio, kuris pilnai patenkintų
pelėdos skonį.
Nuliūdus grįžta namo ir ramia tris
kų tik išperėtus savo vaikučius, be plun
ksnų, ilgais kaklais. Pamačius juos nu
džiugo ir, pasiėmus vienų, tarė:
I
— Kam aš taip ilgai ieškosiu gra
žiausio, kad čia pat mano namuose ran
dasi gražiausias paukštis.
Paėmus savo vaikų jielėda nunešė
.Jupiteriui ir sako:
— Savo uždavinį kuopuikiausiai at
likau.
,
v
•t Pasižiūrėjo į paukštį Jupiteris susi
raukė ir staiga kad trenks į pelėdų Žai
bais ir perkūnais, kad net dangus su že
me susimaišė, ir tarė:

— Nuo šios dienos daugiau dienos
metu neregėsi.
,
Ir, iž tikrųjų, nuo tos dienos pelėda

“Norime išreikšti savo pasitenkini
mų ir džiaugsmų, kad pradėta leisti vai
kams “Mažųjų Draugas.“ Kenai laukė
me tokio laikraštėlio, nes reikėdavo pre
numeruoti iš Lietuvos, kas brangiai atsi
eidavo. Seserys Pranciškietės, Amsterdam, N. Y.“

— Gerai, Pranok. Pasakyk man, kiek
šiandien tavo mamytė tau gera padarė.
Imk poperų ir surašyk, — mandagiai
pasakė teta Agota.
— Tai lengva, aš galiu padaryti.
Už pusvalandžio Pranelis sugrįžo
ueJinas poperą ,

Mažųjų
“Pranešu, kad skaitau
Draugų“ ir laikau j j geriausiu iš visų
laikraščių. Esu mokinė Šv. Juozapo mo
kyklos, Mahanoy City, l’a., Ona Jakubo-

— Iš tikrųjų, tetute, nemaniau, kad
šiandien tiek daug gera man mamytė
būtų padarius. Skaityk tetute.
Ir teta Agota pradėjo garsiai skai
tyti: Surado marškinių kalnierių.
Į marškinėlius įsiuvo guzikėlį.
Surado naujų batukų šniūrelį.
Parašė laiškelį.
Iš rankų pirštelio išėmė pašinėlį.
Atrišo mazgelį marifo lakūnėlio šniū
relio.
Patalsū kepuraitės kaspinėlį.
Surado meškerę ir kablelius.
Surado vinelių ir padėjo man sutai
syti vežimėlį.
, '
Beskaitant knygų paaiškino daugelį
‘ žodžių, kų jie reiškia.
* Padėjo išmokti katekizmo pamokas.
Sulopė kelnaites, kurias praeitų sekModienį žokdamas per tvora porptčiiau.

dienos metu nieko nebemato.

niutė.”
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“Gerbiamieji! Aš lankau Aušros
Vartų mokyklų ir skaitau “Mažųjų
Draugų.“ Esu septinto skyriaus mokinė.
Jūsų “Mažųjų Draugo” skaitytoja,
Locija Markevičiūtė, Chicago, 111.“

Prano Bekampio Juokeliai

“Aš, aštuntojo skyriaus mokinė, esu
labai patenkinta -laikraštėliu ir, kaip
Kutx Paulionis atneša, visados nusiper
ku. Ona Jond&iutė, “Mažųjų Draugo”
skaitytoja, Brooklyn, N. Y.”

ar šiemet fnatei Kalėdų Dėdukų?
Jonukas: — Ne. Buvo per tamsu. Tik
aiškiai girdėjau, kų jis sakė, kuomet
atsimušę į lovos kojų.

“Pastebėjau “Mažųjų Drauge,“kad
vaikučiai, kurie mįsles atspės, gaus do
vanų gražių knygelę. Taigi aš stengsiuos
tų dovanėlę gauti. Elena Varniuke, Šv.
Petro parapijos mokykla,
Kenosha,
AVis.“
•

Aldona: — Kelinta jos gimimo diena?
Birutė: — 15.
Aldona: — Ne, aš buvau praeitais me

’ėjumj i ėuoĮiajĮ oabs
punšo) §orjd soĮsntojSĮsns oauu Įl^uu sol'
, afouujĮ ‘sąipad §; opjĮud ūsūz ūįuijįubi
SBJpud tusi ‘suiOaoi «utoun)a5Į husjĮunĮd
Įuuųųajzn oJĮupisud “pjv ‘uMO)jajĮBnį)
T£O)au sųuBuaAjčd ‘šnSTouiz suuatĄ

’svjifnuy ąp2(l •

Ibjįou

“Aš,' “Mažųjų Draugo“ skaitytoja,
tikiu, kad atspėjau Visas mįsles ir tikinos gauti knygų. Aš pasiunčiau kitų
mįslių ir norėčiau, kad įdėtumėt į “Mažųjų Draugų.” Ona Orudutė, Spring.VaHey, 111.“
i “Brangus Tėveli! Malonėkite siunti
nėti mums “Mažųjų Draugo“ po penkias
dešimts du egzempliorius nuo pirmos
savaitės vasario mėnesio iki paskutinio
sios birželio, 1934 m. su pagarba, Sv. Ka
zimiero Seserys, Scranton, Pa.”

Birutė: — iAldona, ar eisi į Mildos gimi
mo dienos puotųt

'

tais.

■

Senas čigonas ėjo per girių. Staiga
iššoko meška ir rengėsi pulti ant čigono.
Čigonėlis iš baimės pastyra Atsipeikėjęs
pradėjo lazda gintis. Netoli medžiotojas
sekė meškų, kurių pamatęs šovė ir meš
ka krito ant vietos.
— Žiūrėk, — tarė |AU čigonas, — jau

t

* i

sofjzy

“Gal viena mano mįslė tiki “Mažų
jų Draugui.“ Man labai patinka “Mažų
jų Draugas.” Ačiū. leidėjams, kad mus
mažuosius atsiminėt. Teresė Vaitkiutė,
Chicago, '111.”

Teta Marijona: — Pasakyk man, Jonuk,

“Gerbiamieji! Lankau Aušros Var
tų mokyklų ir labai man patinka jūsų
laikraštukas ' “Mažųjų Draugas“. Skai
tytoja, Loretta Dobrovolskytė, Chicago,
Illinois. ’ ’

Dėdė Anufras.

-

MAŽŲJŲ DRAUGAS

♦C4t‘98<frtf|-OA®S

•SĮpĮud U|ja) — ttĮ’tS!0-1 ‘D«quiuq Į buįo
-t 9)uq uX;op -įsbįou3oz autsap o ‘ūp
-ųqq O5ĮVBĮ Co3Įubj fąJiB>t d* ‘ūįso) užuitu
upapujd snpnuĮunas įujį ‘ofofĮuujĮjjĮ

eąąAuauiVAf
- l- --:------------------

a

( Mrl) 'sn.OT*C9/
i SOJĮUBJ sąuts
-ap oqa)ou tu gg61
souoįa oqa;
-au -ui ggfji -sofo>i souoįa obojau -ui l£6I
suXouiz supkL ‘snūouiz snlnauiivf^^

l >

iĮpajCAUd ot ĮPĮOS «UUJlUBdoX
U-''111
-az Į|OqXiĮ SBpUBĮUA SU) JOd ĮĮUh Ūt S8U
-a;A 'ūjįjįbj ūurBUipuA din) KiĮoSTnup Įsup
-uuj otottpuj
snGoutz svisnjdodjtf
•ĮPBJSĮ
Ipoz tnnj oaus pintoms; ą>pstsBd urut
‘ib)h ‘jį ’i)XjĮouisr Įtins T)Xpuuqudau jęp
'-°xj ■į).ib) snpĮpoz ‘snĮiiusud nutpoĮų ‘t)ąq
LĮTfjĮ Į)XjfOUTRT UUIĮĮUS Įu.lBApOnČ JĮ Ūžtu!
-Ttd įb)UU dtn^ ‘sniasųuBd sonuuqĮB5Į puq
‘otaqa}STfd
*Ū5Į.(ĮBp fe)BT»Jdndau D^P
-u«qpd ofoAiuXns shfiotnz hbįuj, •onę

{HU)dUi fi)aui fųia 8.iou ‘sopiA fų;aBjdau
putoti uotu aif ‘fųaiA ū)X)B)snu ūuoįa
o'ad t)jo fųąpujd jį ūtniĮĮ ūtsat) fcuatA Į ū)
-onoĮuisna jį ūppiuĮsns oĮ[n«SBd ošia s;
nm/atųiJĮ įsįa niūaf "opuvąnd jnthj;

thįa

‘UIUĮSIUĮUI ŪIĮSĮBĮ ĮĮOUpjad Ū)UIB3 Slt
pHq‘uynuizn unp?ud Įju>{ ‘rnĮuųunisud
-ylių vtqta) ad ‘iubįsujįui ūqstB( patus hbj
-ou nuiazn upnyi •sraatsnjnu sužibi tuo
-utits aijnq ‘ŪĮUOUIZ tlĮUĮjpVBJ ĮSBpUBJ »CX[
-«p HOJĮĮJJV1 OfOUOĮA
0!Į§W'f

įūuitsn«|>( fuiHid'Įs su
-J! HU\{ ĮpĮptlUĮSĮ JT t)OĮJĮSBq ‘Į)aiĮ>UBJO
‘tqu3n)jod ‘ūsįoa ‘Įjtn ‘ftuup ‘ĮptĮid sol*
-ĮoauaĄ ‘ūq«JB ‘iptutjf : tupiu dimĮ ‘tunu)

Wl ‘92 RM’M-OAOS

ūįuouiz i)uu$ap> )au įuįui vtuo)8f
•outXqus)B ojqt) sumiu upoupau bCtjo)sį
trunsuBĮJĮ is į įbyiajiuy opvjįn sv^
•ųuipuBJĮSud tisaud oauu
TBAIBĮ flUBdsi Of UpBJĮ ‘SĮB)9Ut 30£Į Op
‘uajĮsud ‘000‘()00‘OGl$
ounų ‘sbstįub
sį§ •ofoĮqXsBq sjou atoun^ nĖau ‘asęuųah
tunt ato)aiA afouaiA osquu kAtuiĮ šusap
-ip į;sbj buiiįbS uatpuBT^
svsyny

ūįjįbaĮ

x
‘SUapUBA SBSBĮ SBUOTA
ėpiutui šuaĮA5Įat5Į ‘oumuas fųatn OOE
ub(* sjou ‘onnjĮBs ots si uaipuBtj jį 'ĮpJis
ĮBĮUU) t’ĮjpiBf OABS lĮApOjnd ofojou SĮJ
-n>Į ‘oubujį iiiJOĮOĮ ouoįa srepCpųgaj *oC
-ofĮSUĮĮ ‘aSOJOSĮųatpĮBg; TSBpUBJ SIC ,/SĮU
-ĮĮĮBy tUBJV,, BJ.X ft|>ĮUTUIBd afX|UB8Bd
flĮSUBlZpĮp Kl SBUOĮĄ 'SĮUĮfJVį! TUVSy
-o)sį

VNII£NIJL3N
■įUj'iyĮuunn'Į
*kbjo3 ofojtoU stĮo^BJAd J[
•stJti)o>Į ąjXdf ojnu0 ‘ouotd suspĮBS itt[
-opond ūfu) ofjppaj jujį t np ot^pl »)nu()
‘ŪTu;suBiq fit)(uad ofąijtoj joji :s;j) ofąpl
O)ntl() ‘ojboįas ūtĮa)snnBs ŪfOĮAp OCajĮĮOJ
saĮoStXuq 3qns jny{ 'ųiBpBd jį dtBj,
•KOAIbŠ SĮ ŪJĮSĮA TĮBd n;sXjB(Į
•Į)do>Į Sn3B.tXd SUĮIĮO) OfąjĮOlU SB5( B?BUl
afoAn)arj
sopBtu souos ą)XuiBjv ’ųdaiĮ
suTjąXB.tXd
snButJĮotu
qnf afo{ųXųojt(
•n;sXsnBiq są)Xtnmu bįa sb
—
:ofoA{B3Bd ubs oput()
•buįjoui orąqa)8Bd
— ‘snuBJĮS snq stĮąX«jXd pamotų — <rui
-Xpojnu Ką|oXXuq ūuoia^otjį 3,afj —
■flĮ|U),X[BĮ) fdtUTĮBJpaj tų
-T5Į JĮ SOJJSBjp ‘SUBJJĮna ‘O)SatA8 ‘ŪĮatJUBliĮ
‘tupiu sopBjummf s; ąjauisĮB »|UU0
'ę)nuO
yjBĮ — UĮSdoTĮKĮ ‘a)XutBUt ‘iBJOf) —" /
•
-BjXd ųdai|Rt sojntų) asBjdud ‘ųu;uiBXnd
SUI-.ųUOAS OĮIlSOpĮBH JĮ OTUSaUBTĮS 8JO1I ftq
Bpg^ou ‘.ųAUJBję *SĮUatpV){9J OAtlJĮ

oni2

svoavaa ftrfUvH

nviaao

Pirmadienis, kovo 26 d., 1934

P R A U O X *
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žemės, vis susirūpinusiai, be mą kartą pastatyta Chicagoje
veik juokingai, kartodamas — 1915 metais Chieago Little
(Tęsinys iš 2 pusl.)
“Very softlv, now. Quietlv, Theatre.
Cicero. — Ciceros Lietuvių
V(» lankomis, paėmus kirvį, iš uuietly! T'liere’s work to be
Eduardas j. Kubaitis į Į^niokratų klubo mėnesinis su
taškė savo brolio smegenis. A-ldone!”
sirinkimas bus kovo 26 d., Ci
rbti motina, sužinojus, kad sa
Autorius gal per daug aiš
ceros L. L. mažojoj svet., 8
vo sūnų nužudė, prisimena — kiai piešia dukters ir motinos
1VASH1NGTON, kovo 24
vai. vak. Visi kviečiami.
“lie eried out Mother”! Ki- apviltų ir nepasiekiamą vyri - Kongresas tZui vyriausybės
ti^r tėvas, sugrįžęs visiškai gi škos meilės geidimą savo var bilių, kuriuo bus uždrausta
rtas, ir tebeturėdamas
savo gingame ir skurdžiame gyve skolingoms Amerikai Europos
Roseland. — Greater Pullomenyje, kad turi žmogžudys nime.
\alstybėms gauti liet kokius man Geresnės Valdžios klūbas
tę papildyti, mėgina lipti ko
Iš viso veikia penki vyrai, šiame krašte paskolos.
kviečia visus į susirinkimą, k u
KNYGOS
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IŠ POLITIŠKO LAUKO

VASARINĖ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ

0 geras valgis, sąžiningas ir
mandagus patarnavimas pa
tenkins visus keleivius. Klai
pėdoj pasitiks ppeciulis benas.
Bus specialia priėmimas, ir
bankietas keleiviams.

Yorko birželio 30 d., laivu
“Frederik VIII“. Visi, kurie
pageidaujate šiemet važiuoti
į Lietuvą, nepraleiskite šios
puikios progos. Kreipkite!
pas autorilūo„ agentQ „ M

Lietuvių keleivių gerai ži
noma Skandinavų - Amerikos
Linija rengia kitą didelę ekskursiją į Klaipėdą, vadovau
le kurį ofisą Skandina
jant prityrusiam keleiviui, Ekskursija išplauks iš New merikos Linijos.
(Skelb.)
filmininkui Juozui Janušui,
Jr. P-as Janusas vadovaus
ROSELLI BROTHERS, INC.,
lietuviams visą kelią kaip Ant
laivo,taip ir išlipus Klaipėdo
Specialistai Iškalime lr išdirbi
je. Jis jau trečią sykį važiuo
ris įvyks pirmad. vakare, ko
nio visokių rūšių paminklus
1*
ja Lietuvon Skandinavų - Agrabuamlus.
vo 26 d., 8 vai., naujoj vietoj
merikos Linija.
Mūsų šeimyna specializuoja Ba“Lietuvių Miehuda HeadąuarBie darbe per šešias kartas.
Ant laivo ir išlipant, Ja
ters”, 10605 S. Michigan Ave.
Veskite paniūkiu reikalus tie
su pačiais išdirbėjais
Prašomi ateiti ir pasiklausyti nusas trauks judomuosius ka
lbamus
paveikslus,
kuriuos
I
įdomių žinių lietuviams 9 iša
vėliau rodys Lietuvoj ir Ju-j
rdė.
ngtinėse Valstybėse. Šiuose
Klūbas rengia bunco įtarty
paveiksluose bus rodomi visi i
rytoj, kovo 27 d., 7:30 vaka
Vienas blokas J rytus nuo
re, “Lietuvių Miehuda Head- šios ekskursijos nariai. didžiulių varių
Kelionėj bus judomieji pa
ąnarters”, 10655 S. Michigan
Ave. Visi lietuviai iš Koselan- veikslai, žaidimai, šokiai, lai
Trys telefonai:
d o, West Pui Įmano ir Kensin- ve orkestros koncertai ir kiRez. PENSACOLA* 9011
gtono širdingai kviečiami at- ti pasilinksminimai ekskursą
BELMONT 3485
silankyti. įžanga dykai. Duo-^danis; bė to, ekskursijos ve
Office: HILLSIDE 8865
Alfred Roselll, pres.
Vineent HoseUl, seer.
dama daug dovanų.
■! dejas žada visokių surprizų.
A

vą-A-

Valdyba

r

pėčiomis, met pargriūva ant dvi moterys. Drania buvo pir
DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet.'Daktarą Draugijos Nariai
Tel.

DR. P. ATKOČIŪNAS

1585

GROvehUl

[ĮR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJA8

144. SO. 48Ui CT., CICKKO, 1U
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 16—8 kai
•147 BO. HALKTKD 8T.. CHICAG4
Paned., 8«rad tr Bubat. ■—• »aJ

8-11 ryto 2-4 lr 7-8 rak
Beredf mie Do platu lr Nedėldlenl*'
Ūk auaitarua

Vai.:

>431 W. MAflŲl ETTK ROAD

TH. LAFayette

BR0NI3LAVA
KRAUJALIS

Minė Kovo 24, 1934, 4 vai, ryto, 15 metų amžiaus.
Gimus
Chicago, 111.
Paliko dideliame nuliūdime
tėvų Augustų, motinų l’ahllnų,
dėdę Povilų Kraujau, dėdienę
Kraujellenę,
tetų
Agniešką
KraujdJajtę, ir giminus.
Kūnas pašarvotas 2341 W.
23id St.
Laidotuvės Įvyks Antradienį,
Kovu 27 d. Iš namų 8:30 vai.
buš'' atlydėta j Aušros Varių
parap. bažnyčių, kurioje pyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J Šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystaruus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Manoma Tel. LAI'ayette 5788
Naktim ta Tol. CANaI 0403

DR. A. J. JAVOIŠ .

7650

DR. F. C. WINSKUNAS

Office:

W.

2643

47th

Stfeei

VaL: 2 iki & popiet. 7 Iki 8 rak
Nedėliojo pagal autartl

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Avenue

Archer

4140

Offlee TcL REPubiic 7680

Vai.; I—4 lr 7—( rai. vakar.
2136

Res.

W.

Res. Tel. GRO v t-li 111 0617

BI1J S. WASHTENAW AVE.

St

24th

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL CAMal 0403

GYDYTOJAS ir CHlRUGAS
3433 W. MARŲUETTE ROAD
Vai. 2-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryk
Nedėiloj auaitarua

Raa. and Offfca
•859 So. Leavitt Bl

Offlca Pbone
PROspect (018

CAMAL 87«M

DR. J. J. KOWARSKAS

Phoae

W.

63rd

OFFICB

St.,

Nuliūdę Molina, Dėdė, Dėdie
nė, Teta lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grali.
Laehatvieh ir Sūnai. Tol. Canal
2515. '
\

6133

IM

PHYSICIAN and BURGEON
2403

CANaI

■

f

t

DR. S. BIEŽIS

Chicago

GYDYTOJA* «v CHIRURGAS

HOURS:

1 to d and 1 to 8 P. M.
Sunday by Appolntment

W.

2201

Cermak

1—S

Valandos

Road

7—I

lr

vak.

doradomla lr Nedėliomis pagal auta*

Dr. M. I. Strikol'is

REZIDENCIJA
t ■

So.

Ashland

Nedėliomis pagal
Mamų

7868

JONAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

7830

PROspect

1880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
So.

3147

Tek BOtlcv
♦

Bt.

Halsted

■, Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak

d 7043

BealdeocUo. ofisas: 2666 W. 68tta Si
▼alandoa: 16—II f-yto
••rėdomi. Ir Nadėllbmia
■atari

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas
4645

So.

Ave.

Ashland

DR. T. DUNDULIS

arti 47th Street
TaL: nuo 9 iki A vakaro
Šaradoj pagal autam

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142

ARCHER

AVENUl

--------------- 1------------------------------------------ ---

Tet
CAN.:

Tel

0367
Res.

TeL

CANaI

Laidotuvėms patarnauja geab.
Laehatvieh lr Sūnai. Tel. Canal
2515.

KOEID HALSTED 8THKBI

W.

2201

Cermak

Nuo

Valando.:

-----

Road

■

- ------

Tet LArayette SQ67

18

II A.

Telefoną^

LIETUVIAI

ryto'

Patarnauju

PACEWICIUS

Mi'.ė kovo 23 d., 1934, 11 vai.*
i-> la, sulaukęs pagyvenusio am
žiaus.
Kilo iš Raseinių apskr. Šidlavos parap. Jankaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime
moter}
Hronislavų, po tėvais
V itkavičaitė, 'du sūnų; Pranciš
kų ir Stanislovų, dukterį Juli
jonų, keturias anūkes: Aleksan
drų, Dienų, Eleonorų ir. Lorettų, švogerius ir. švogurkas ir
xkitas gimines.
f Kūnas pašarvotas 2 519 W,
(46th St.
i
į Laidotuvės įvyks antradieny,
•kovo 27 d. Iš namų 8:80 va
'bus atlydėtas į Penkių Brolių
'Kankinti} par. liažrtyčių, 4 3rd
fr Rlchmond gat., kuriėje įvyks
gedulingos pamaldos ui velio*nio sielų po pamaldų bus nuly
dėtas } šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nulfūdę Moteris, Sūnai, Duk
tė, šlageriai, šv.ų-erleos, Awikės lr Ginllnė*.

Laidotuvėms patarnaujaNgrab.
J. Liulevičius. Tel. I^uf. 3572.

ONA

KAIRIENĖ

2515 B EST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141
Valandos:
2-4 popiet; nuo fi _ R vakarais
V

I

A

i

H

Ū

g.

-14

W.

nfiac

•

1.1*

Mirė kovo 23 d. 1934, 3:30 vai.
popiet, sulaukus 43 metų amž.
Kiro iš Tauragės apskr., U pi
nos parap. Vttogalfo kaimo.
Amerikoje išgyveno 28 met.
Paliko dideliame nuliudime
vyrų Klemensų, du sūnus: Ale
ksandrų lr Pranciškų,
seserį
Barborų šaltlenę,
brolį Jonų
Miseikį ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1429 So.
49th Ct., Cicero.
Laidotuvės įvyks antradienį,
kovo 27 d. fš namų 8 vai. bus
atlydyta j šv. Antano parapijos
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta J šv.
Kazimiero kapines
Nuoširdžia^ kvlečUme visus
gimines, draugus-ges ir pažys-.j1
tamus-ntas dalyvauti šfose lai
dotuvėse.

OFISAS
4729

So.

Ashland

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 3 Iki 4 j
po pietų Ir nuo 7 lkt 8:80 vii '
vakaro. -Nedėliomis nuo 10 tkf 13 !
valandai dienų.

vai.

Telefonas

MIDur&y

Bldt

DKEzot

Rusas Gydytojas lr Chirurgas

OFISO VALANDOS:

2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St

■MGIesvond

«64t

DR. A. R. McCRADIE

DR.

OYDTTOJAH ir CHIRURGAS
7850

So.

Halsted

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM tr CHIRURGAS

f

Vfkki

l>4

ROOM 316
lr T-» vai.

ASHLAND

SO.

Tel.

YAIkla

AVB

08»4

|
;
'

j
i
|
Į
:

Street

Rea.:

Z

Tri.

PI.Aza

8200

OPT.

N«o A8-13 v. ryto: l-l Ir T-» v. t
NsdėldleniaU nuo 18 Iki 13 dleag

br

ksl(J nirmmu.
J

f.

Oplnmt-trk-nily Akių Kpeelalistas .
Palengvins akių įtempimų, kuris
C8t: pricžasltml
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, hėrvuotųmo, skaudamų aklų karšt), atllaisb
trumparegystę ir toliregystę. Prlrengfa telslngui akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas nu I
elektra, parodančia mažinusias klai-'
dus. Specialė atyda atkreipiama
J
mokyklos valkos. Kreivos akys atl- Į
taisomos. Valandos auo 7 0 Iki 8 v.
NedClioJ nuo 10 iki 12.? Akinių kai
nos per pusę plgiaus, kaip buvo pir
miau*. Daugely aiaitiklmų akys ail- i
ta laum. m

VALANDŲ*:

vakare

VAITUSH,

LIETUVIS

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai vak

4631

Chicago

Lituanica

Avenue

Laidotuvėms patarnauja grab.
A. Petkus. Tel. Cicero 2109.

Ot.

49th

Cicero,

Chicago, III.

HL

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS
aRABORrU8

IR

BAL8AMUO’foJAB

Patarnavimas geras lr nebranfua
718

GRABOBIUS

W.

18th

Koplyčia

4830

WEST

Dykai

15th

STBEE0?

8t.

TeL MOMroa »|7t

Cicero,

.

CICERO

TeL

Illinois

2109

k

859-.T.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ

tpa.
U KABO RI U H

Palaidoja už JI5.06 lr aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
IM W. 18U> Bt. , Tel. CANaI 6174
Chtca*o. Iii.

I.J.ZOLP

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.• * 4k r
Tel.

Boulevard

4139

GRABO RIUB^IR^ LAIDOTUVIŲ

TeL LAFayetto
1646

WEST

46th

B573

STREET

J. Liulevičius
Tek BOlllevard 63M—8418

venetian MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
lr Grabnamių
> -

Grabortna
M
BalsamaoiojM

Tek CICERO 384

SYREWICZE
1344 a. fioth

Ave,

t» dykai
grail

Didelė
Koplyčia

Omto, m.

40*3 Archer Av*.

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Pirkite tiestai iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

UDZAPAS EUDEIKĮ
»IR-

--

TĖVAS
NORITE

DAILUMO

IR

NEBRANGUMO

LAIDOTUVĖSE..................... PAŠAUKITE........................

Telefonas SEEIey 6103

REPubiic8340

Chicago, Illinois

5340 So. Kedzie Avenue

arti Grand Ave.

f Nei u rl m e sų.r y SI ų su f I rm a t uo pači u vard u )

akinių.

Knlnos

pigiau

471» ROtirH ASHIiAVI) AVE.
s I'boue boulevard 75&B

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

J. J. BAGDONAS

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
* į

r .

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 31

•* -

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

'

Patarnauja Chi
cagoje lr aplellak«Je.

GRABO RlUa
Laidotuvtau pilna, patarnavimas
callmaa u. Jli.88
KOPLYČIA DYKAI

AVE.

Kampas S lst Street

I
Office FhAne
TKIangle 0044

ARCHER

i

Nedėliomis ir tvontadlnnlais 18-.-1

Phun»

PL,

Tel. CICKRO 5827

Nuliūdę Vyras, Kūnai, Sesuo,
Brolis ir Giminė-..

527 N. WESTERN AVE.

DR. A. A. ROTH

Ava

S.

1439

JEIOU

Str.

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

Ofiao TėL VlCtory 6888
Tei.

23rd

LfeS

•

DENTISTAS

4204

Res-

W.

3319

DR. A. P. GURSKIS

v* «

daktarai

DR. CHARLES SEGAL

43rd

Street

35th

nuo

Weat

(Prie Archer Ava. ..toli Kedale)
Valandos: nuo 2 lkt I vai. vakaro
Seredomis Ir nedėliomis pagal
sutarti

DR. A. J. BERTASH
756

2314

• 6

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

(po tėvais Mkselkaitė)

X—SPINDULIAI

Tel. Ofiso BOLIevard 581!
Res. VlCtory 2343

laidotuvėse kuopiglausia

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANaI 3515 arba S61«

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051

^ictuvis Chirurgas ir (Jydvtoja.

1138

GRABORIUS

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių (Jliicagus Lietuvių.

Beredoj pagal autartl

DR, J, RUSSELL

YARds

GRABORIAI

FELIKSAS

. I.‘fl.

DR. A. RAČ®

ftt I vakar*

1

Nuo

9 Iki

A.

GRABORIAI:
LACHAVVICH
IR SONOS .
STANLEY P. MAŽEIKA

Buvirš 50 metų prityrimo

LIETUVIAI DAKTARAI*

(Kampas Leavitt BL)

>:>• vakaro

HILLSIDE, ILLINOIS

—Lj----- o—,.-------

DENTISTAS"

K-»l<lMR-t)a 6600 So. Artesla* «t«
V <1 an doa: 11 ryto iki 4 popiet
Iki

<

6133

DR. 6.1. BLOŽIS '

GYDYTOJAS lr^CHIRURGAS.

f

Nuliūdę Motina, Tėvas, Scsno,
Bro.ial ir Giminės.

0086
”,

6658

PROspect

DR. P. Z. ZALATORIS
J«3I

MAROZAS

Mirė Kovo 24, 8:30 vai. ryte,
2 4 metų amžlųus.
Gi'męs I’lttsburgh, l’a.
Paliko dideliame nuliūdime
motinų Elzbijetų. tėvų Jonų, se
serį t>nų. du broliu; Juozapų
ir Stanieiovų, dėdę ir dėdienę
Morozua; dėdę ir dėdienę Gu
daičius ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2484 Blue
Išlali <1 .ave., Chicago, III.
laidotu vės (vyks Trečiadienį,
Kovo 28 d.. 1 934. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas ( Aušros Var
tų šv. l'an. bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielių. Po pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines;
*
ir
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines; draugus lr pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Ofiso: TeL CAUimet 4088
Res.: TcL HEMIock 6286

sutarti

BOLIevard

tel.

REPubUo

Ave.

1
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo • Iki t rak.
Ofiso telef.

Ave.

<

Telefonas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645

California

S.

6631

DIRBĖJAI

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

dentistas

lr CHIRURGAS

PAMINKLŲ

2506 W. 63rd St.

Pirmadienis, kovo 28 d., 1934

Pr. Vaitukaičiu, kuris tapo
68,. žymėdamas solistus, per,
paskirtas klebonu į. ftv. Juo
neapsižiūrėjimą, nepažymėjau i TINIS ŠOKIŲ VAKARAS
»*««» -«v«rbiąM,’.i
ir Jino-1 (,,CERG •_ ftv
Allta„
zapo parapijų, So. Chicago.
Gerto. kun. P. Vaitukaitis bu
miantil) mū».| parap. aolirfnj, I
y „ Uiibas> k„ri(, |iaKk„,
kuri ir šiame koncerte atliks ||B|| ir hw.kev
„
North Side. — Nuo praėju vo didelis jaunimo prieteliiis
ii širdingas visų orgunizacijų
solo .lai,; tai ponia Malone ,ini
„llgin
sio rudens sunkiai serga Leo
(buvusi Norbuteitč).
TodĄ ,j ^tinj į*,, vakara> parl
nora fterpetienė, “Draugo” a- patarėjas, daug pasidarbavęs
Šv. Kryžiaus parapijai.
laliai atsiprašau ui tai, nes pij„n
bilandži.. 13 .
įgento žmona. Serga sirdios li
įvyko no iš blogos valios. bet Qrįaj It,,yni Fsidy orkestrą
ga. Dabar yra dr. Jono Poš . E. Gedvilienė, paaiškinus va
JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI
karo tikslą, pakvietė E. Oginper neapsižiūrėjimų. Tas pats
kos priežiūroje. Eina geryn.
taitę vakarui vadovauti.
.. V .
Uerpecių
seimu vžinoma, ,kai. 
Marąuette Park. — Pirma PRANEŠIMAS SV. KAZĮ
BERLYNAS, kovo 24. —
Solo padainavus Ogintui ir
po susipratusių katalikų ir lie
Vokiečių vyriausybė paskelbė
duetų E. Kegovičaitei su A. dienį, kovo 26 d., 7:30 vai.
MIERO AKADEMIJOS
tuvių patrijotų šeima. Linkė
dekretų, kad peržengiantieji
Juozapaičiu (akoinp. C. Kim vakare, Gimimo Panelės ftvč.
RĖMĖJŲ DR-JOS
,
v '
K
tina fterpetienei ko greičiau
Vokietijos įstatymus svetim
cfinaitei), kalbėjo klebonas parap. svet. bus rodomi juda
.
SKYRIAMS
sia pasveikti.
kun. A. Skripkus tr V. Stan mieji. paveikslai — “Liurdo
šaliai bus imšalinaųii iš krašto.
Stebuklai
”
.
Be
to,
dar
bus
gra
cikas. Po kalbų vėl solo dai
Iš priežasties akademikių
ž.i
ir
juokinga
komedija.
Apie
navo E. Kegovicaitė ir A.
rengiamo metinio koncerto,
Liurdo
stebuklus
J.
E.
vys

Juozą paitis.
balandžio 25 d., ftv. Kazimie
kupas P. Būėys yra parašęs ro Akademijos Auditorijoj,
Sveikinimo eilutes jaulckla
knygų, kurių ne vienam teko dramatiškas veikalas, apie ku 105
Telefonas STAte 7660
mavo l. Simonaitė ir Įteikė doValandos » ryte iki I popiet
skaityti, dabar kas norės sa ri buvo tartasi Centro susiri
Geras “Draugo” bičiulis; vaTl’l
vo akimis jaunatys tų pagar nkime, kovo 2Q -, d.,, nebebus
Panedėllo. Beredos fr Pėtnyčloc
Juozas Milinavičius, kuris gy
vakarais « Iki •
sėjusių stebuklais vietų. Įžan statomas Akademijos Audito
Telefonas CAMal 6183
veno Marąuette parke, gavo iš
ga 25c., vaikams 10c. Vietinis
rijoj,
t
Šilalės skaudžių žinių, kad sau
Utaralako. Kstvergo Ir Subatos
j
•< ij
Vakarais 7 llri 9
šio 16 d. ten pasimirė jo my-Į
Telefonas REPubltc MM
Visų A.. R. D. skyrių tat
dimas tėvelis, sulaukės 87'm.'
prašome kostropiausiai reng
.
.
.
.
i
ir palikęs dvi dukteris Lietu
tis prie A. R. D. 15-tojo sei
voj, tris sūnus ir dukterį A-1
mo, kuris J vyks £ gegužės 20
Bridgeport. —r Neseniai šio
merikoj. Balandžio 14 ir 21 •
(f < A.R J). Centro valdyba
je kolonijoje atsidarė nauja
dd. ftv. Panelės Gimimo parap.
duonos ir keksų kepykla. At
bažnyčioj bus atlaikytos šv.
sidarė vietoje, kur seniau buNuo ReumatiškųSkausmų
Mišios už velionies sielų.
Senmatilkų ikananti kent ė j Imsi yri
vd tokia pat įstaiga — 3339
greitai palengvinami vidutiniu ištryniBUNCO PAVYKO
Juozui Milinavičiui, jo bro
£2
filiam“VSi!T*i ANčffoa
Lituanica avė. Tos kepyklos
Ezpcllenu. Kai tik Iferionte įkanda
Katrie perkate anglis IS dralliams ir seserims reiškiame už- i
ma* vietai tino patikėtinu vaistu, tua▼erių. siųskite juos ) GRAME
jaus jausite maloni* žilam*. kas liudys,
savininkai
vra.p-nai
.Jonas
ir
OOAIj GO. Gausite geresnes
Town of Lake. — Kovo 18
uojautos žodžius,
kad Pain-Kxpelleris dirbu savo darb*.
anglis, už mariau pinigų
Nesikankinkite, kuomet PaSn-ExpelJuozapina
Lukai.
Jie
nėra
J d. žinomi veikėjai B. E. OginPocahonUM M. R. t iktol'* 7.00
leris nugali skauam* tokiu pastetetina
tonas.
greitumu. Visoae vaistinėse kaina 35c.
naujukai
tame
bizny.
Jie
jau
tai buvo surengę bunco party
tr 70c.—skirtingo didumo boukutCs.
SO. CHICAGO ATBUNDA
Tiktai tikrasis turi Inkaro TaisbaicoU*.
savo namuose ftv. Kryžiaus mo yra išbuvę tame bizny apie
kyklos sėsenj naudai. Pramo 20 metų. Iki šiol jie buvo Bri
“Draugo” vajus šioje ko
Geriausios Anglys Už
ga visais atžvilgiais pavyko; ghton Parke.
lonijoje^ girdėjau, įvyks po
liko gražaus pelno. Ogintų šei Į Taigi p-nai Lukai yra pu:
Žemiausias Kainas
Velykų. Tiesa, ir dabar žmo
mynų atsilanknsius maloniai kiai patyrę savo biznio šakoj
nės turi progos užsisakyti
priėmė. Po lošimo Ogintienė su Reikia toliau priminti, kad p- yra geras terminaitiems vyrams Ir
moterims, kuriem, stokoja gyvunib Ir
dienraštį, nes vietos vargoni
! savo dukrelėmis, Elzbieta ir nai Lukai yra “Draugo” re spėkų —- yra tik pusiau tiek tvirti,
12132 UNION
kiek Jie turėtų b(ltL_________________
ninkas, K. Gaubis, visiems
0. Jurgaitiene svečius pavai niėjai ir “Draugo” piknikai
užrašo, kas tik nori.
Chicago, I1L
šino užkandžiu ir lošėjams iš retai apeina 1 e p-nų laikų duo Nuaa-Tone
i*
*
dalino dovanas, kurias padir ros.
;
..
<•' yra Oydytttjaua SnedLltato preskrlpbę pati E. Ogintienė su dukre
Dabar laikas prisipirkti
kuri sutelkiaAOeikatų,
Naujoj vietoj p-nai Taikai c/ja.
dauginus spėkų. Ir Muiįfiaus gyvumo
lėmis. Pp. Ogintų
šeimyna
’
nieanglių dėl-žiemos
tOkstanclams vyrų Mnfsterų, vlrft ko•
nesigailėjo iškasčių, kad pa turlasdcftlmts
arba keĮuriAs<leMmts pe
i kuomet neatsisako nuo gerų
nkių metų amžiaus?* Jflšų OklsrinlnDievo Apv. parap, — Bai. S h labdaringų darbų. Visados daryti pinuos klesos duonos kas parduos Jums vieno mėnesio va-1
rtojtinui NUGA-TOMK tabletku Už!
Phone PULLman 8092
d. įvyksta tlidcl? parapijos gausiai aukoja. Pavyzdingi pa ir keksų kepyklų. Nėra abejo vfenų
dolerj. tikrieji yra pilnai ga- j
rantuoti' — nepriimkite užvaduotojus
nės,
kad
Bridgeporte
p-nams
pramoga
bunco }>arty ir rapijonai, “Draugo” skaityto
— jūs galite gauti tikrąsias.
1V,
Lukams
gerai
seksis
biznis
va
Šokiai. Lž gražiausius margu jai ir rėmėjai.
ryti.
Rep
čius bus duodamos dovanos.
Daugiau tokių veikėjų ir
riteUBANC®
Visas pelnas skiriamos para- tokių draugiškų vakarėlių.
ANTANO <5.

ŠV,

O.

Y.

ME

VELYKINIS
Išpardavimas
Ant Namams Reikalingų Reikmenų: Rakandų, Parlor
Setų. Karpetų, Dulkių Valytojų.

(I ražus Parlor Setas, naujos mados, iMohair, vartės $99.

........ .
9x12 Kurpetai po .... *1 9,00 ir

<49.00
*39.00
<9.50
$*| 0IQ<5

Dulkių valytojai po
k ..... L .
lloover su lloover Factorv garantija už
ftiame Budri ko krautuvės nepaprastahie išpardavime
pirkėjas gali pirkti ant lengvų išmokėjimų ir dar aplaikys gražių dovanų atminčiai.
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I'rosinlrno maSI
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OVKAI Muilas. Kankinta prosai,
Ir Basket. *5-00 tereikia (mokėti

Modemiška 193 1 skalbykla

Thor nrba

Nebojimas

Stambus

RADIOS. Jums bus linksmos Ve
lykes Jeigu Jūs turėsite namuose
naujų radio su vfktrala krftvoje.
RU.V Victor AITO. *-«
M ATIAK A. Tikra kaina
V* jtisų senų. radio b rbu • gramofonų. nuoki Mos
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PULlman

10742
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8296

Wabash

Avė.

Naujos Zenlrli, PUIIco, Gmsley tr
kitos.
Didelė nuolaida ir lengvi lftmok.

*OO

REKORDAI. Įsigykite Sfuos gra
žius L.letuvlkkus rekordus.
H ĮIMA PO 5® CEMTTS VIENAS
Kiekvienas pirkdamas nors ir 3
rekordus aplalkys dykai kcražlą
, dainų knygų su gaidomis, i.

* Priimam mainais jiizy
senų
Šaldytuvų. Keletas pereitų metų
Šaldytuvų, kiĄle dabar 8 K. O
parsiduoda po

PERKAM

IiPARDA-VlMAB

NOTARY

ATMINIMAS MIRUSIOS

OO

Pirkaite dabar
Elektrikiniai ftnldytuvaf Refrtgerators 1984 metų Westlngh,«wc,
Ndrgc, lamaanl, Ape».
[Kainos nuo................
^FW6
ir aukftčtau.

,

75c
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Rekordai
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ĮVAIRIAUSI^
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tik

po
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PUBLIC ’

>Xovo 11 d. įvyko ftv. Kazi
miero Akini. Iičmčjjj 5 sky
riaus vajau.- vakarienė. Prog
ramą išpildė mokyklos vaiku
čiai. Kalbėjo 0. Buividienė, F
Valtickis, kun., I. Albavičius
CictTO. — ALTASR vietinis nlp
kun. J. Jakaitis.
Rep skyrius rengiasi prie didelio fai
parengimo antrojo skridimo nij
baudai.
Veikiančioji komisija, kuri I jvą
išrinkta iš penkių visuotinam , pa;
'• — Kovo 20, nisirinkme, kovo 11 d., daly- doi
etninėj suruoš-:vaujant draugijų Bei klubų atr. \ aituRai£|^i, gfnvan)R' i’ }< Federacijos 12
ras, kuris vi-, g|(yrįui, įr alTABS rėmėjams,
pasisekė. Nors jau iajk§ porą susirinkimų ir1
’ skani, nors deda pastangų, kavl pasirodižiai priruošta, giuif kitoms kolonijoms,, jog
kusiųjų veidų įr Cicero nepasilieka reikale
mimo, neg su- antrojo skridimo į Lietuvą,
ikinti su kun. programa susidės iš dainų,
------------------- j khlbų ir šokių.- Nutarta imi
Į kviesti ftv. Grigaliaus chorą ir

R B A D

SIUNČIAU PINIGUS

---MJ z v 11,. • - n i 11 -

Taupykit savo
pinigu?
jlAjMiUUtt|U|
ftiame banke

HALSTED EZCHAHGE
NATIONAL BANK
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Halsted St. ir 19th PI
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Narys FBDRRAL
I \ SI K A N( R KORPOR U I JOS

Ik-1

2608

įenginių. O publikų nusipirkti

ift anksto tikietų.
Taip pat draugijos bei klū-

WBSXr47th
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TeL

LAPayette

Nuo

Sausio

paliko

,
OFFICE OF COl’NTY GI.ERK

OF GOOK tVM NTV ILLINOIS
STATE OF ILIJNOIK

COUNTV OF COOK

Demokratų Partijos ............. RūtaVa
Respublikonu Partijos .... Balta
IN WITNES8 WHERgOF. I have
hereuPto sėt tny han.l and affixed the seni of the County - of
Cook, this 2(th, day of Mareli,
A. D.. 1984.

1088

nORFRT M. SWF.TTZER
» Gotinty Onrk ot
<Vwaty, Illtnota

d.,

1934

m.

Buick

Domininkas
ir

Pontiac

Kuraitis

Dcaleris.

y. '

,

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Pealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkaš Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą so lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karą ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
80*8
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{002—Dariaus-Girėno Atminėtai Ir Kareivėliai. S. Rimkus fr
1000__ varpells^alcaa1 Ii 21 Metai Kalėjime. 8tasys Rimkus solo.

PAPILDYMAS

Pagal provlrlJaa S« Sekcijos Illlnovietinius
iš kitur. Kalbėti jaus Urlmary Rinkimų (statų, ak čio
nai parcikklu, ka4 spalvos po pi oran
bus kviečiamas pats lakūnas kurt bus vartojama nuosavų partijų
I’rlmnry baletams,
PrtHtary rinki
mams, kurie bus laikomi Gook apsJanušauskas ir kiti. įžanga
krltyj, lauke miestų Bersryn. Chica
kini 25c. Pu rengimas įvyks še- go ir Ch/eago Heights, miestelių Ci
cero, ir kaimų Evergreen Park. Morštndienį. geg.
Lietuvių tpn Grove. Stlckney Ir Summlt. ant
radieni. balandžio 10 d., A. D., 1084,
Liuosybės salėje.
bus sekančiai:

n-tą vaknrą nerengti jokių pa

LIETUVĄ

...
■r rr1“-

-oli.-4.-s

Veikiančioji komisija prašo
vietinių draugijų bei klubų mi

I

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRISIKASYKITE J MŪSŲ SPULKĄ
TEKSIMGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

i

_ H|

REKORDAI ERA KMMffAMI IR I KITUS MTESTl^S.
Kemsui
eeko^-s pra-oml prisėti

E S T A T E

’

30001—Daktaro daina Ir 7 Pačios
J002—Menės Kabala Itin Ir 4 Ratai, Kasys Pažerskls solo.
30OJ__ ItaOkų polka it- Lietuvių Radio Mcliodljoa, Budriko Radio
iAkordl joniHtnl
1(008—lAk«ingelėlė Ir Aguonėlės. Jonas Butėnas, baritonas.
1S0C2—Linksmi Broliai Polfca ftvllpfnaraa solo au orkestros gkomp.
1606M—Tykus buvo vakarėlis Ur Neverkit pas kapą, ’ Aklo’ Choras,
11073__ Reikta tept, pirma if antra dalis, A. Vanngaltle.
10,170—oi, sopa, sopa ir Supinant Dainužę, J. Kudirka, tenoras
10078—Mergyte prigavo ir Eina pati J karftemų, A. Vanagaitis.
1S083—8tiunbrlėklų polka ir Vestuvių polka, J.letuvlų Tautiška Ork.
1&08G—UetuvtSkas Džfasas ir Vanaginė polka. A. Vanagaitis.
10088—Lietuvoj mados Ir Pas draugų Julių. A. Vanagaitis.
160101—Levendrells ir Dsūktj bernucls. Kast. Menkellunlutė.
l(10g^_Vasaros na'utys :r Uėda, kad giltinė ne ėda. L. Sipavičiūtė
H124- Dukružėle Ir Kad a* NaStaitėlė. Marė Strumsklenė, soprano.
16157—Bhnadorio Ir Bemolio pblkos. Mahanojaus Lfst. Main. Orkestfc
16103—Zanavykas Ir Oaspiullnė anų dienų. Pensylvanljos angl«‘kasb<
16109—Prlrodlno seni tnionėr Ir Kur tas (alttnėlls. Mikas Petrauska.v
14173—Čigonai Ir Vakar vakarėli, Budrfko Radio Orkestrą.
10174—B-*rnuiė.<l Nesvajok Ir Eisiu Mamai pasakysiu. M. Petrauskas
1118®—Kunigunda Ir Pelėda poikoa Worcesterlo Lietuvių Orkestrą.
11196-—Mahanojaus moterėlės Ir Mergaitės išėjimas, Pensllv. Anglek.
1(221—Ai už Jdn'ų Ir Kasoltėliol, A. Vanagaitis
1(281- —Šarkio Ir Kazokų polkos. Jonas JouUgaitis, Armonikas
1(288—Laukiu ai tavęs, valc.di Ir Vestuvių polka Humenuko orkestrą
1S289—Tykiai, tykiai ir ItsieduksH. -Vyrų oktetas
1(2(6—Ulonai ir ar Ai tau sesė. Stogis, Oielienė ir VanngaAlų.
1(262—*"OI Atmink" Ir Uteugau Lietuvoj, A. Vanagaitis Ir Oielienė
1(2(8—Vargoninkas Ir Atbulinis. Vincas Niekus, Kanjonas.
J (264— Gegužinė polka Ir Su Harm-.»nika J Brarilijų. Liet. Vleibučlo
,«
orkestrą.
1(274—KriaiM'iukas Ir AS mergelė. Vincas Niekus i'c Ona Raulynaitė
1(278—Žirgelis ir Dal’.l teta. Vincas Niekus.
1(277— Meti ivtakas popu rJ Ir Himnas Liet. Tėvynė M ils,/! Kauno
Bsžn. Choras.
1(278—Noriu Miego tr Ktbrlhlnkų Fokstrotas. Lietuvos rleib ork
orkestru.
1,179—E>n« perjdemų Ir Ateik pas knane. dafnos. Mahanojaus IJet
orkestrą
1(285—Jonukas Ir Marytė Ir Ui Vilnių. Jiioens Oliauskas. hartt
1(286—OI lieps, ller^lė Ir KnnkHnlnkiių J. Oliaiiskaa, su kanklln
•
pritarimu.
’
1(287—ftiandten subatėlė Ir Avies! naktin. OlSauskas Ir

3417-21 6o. Halsted St
'

•

Tel. Boulevard 8167

Pnlka« Liet. liūlio Programai: NotMliosnln U'CFL,
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