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BADAS IR LIGOS PLEČIASI VISAM NAUJA AUSTRŲ
KONSTITUCIJA
VINIMIS KRAŠTE
Lenkai nepriima Lietuvos pa
galbos, o patys nukentėjusiųjų
nešelpia
VILNIUS. — Kurjer Wilen
«
ski praneša, kad gavo iš Šven
čionių tris gabalus duonos, ku
rie aiškiausiai įrodo tų skurir vargų, kuriame gyvena
Švenčionių apskrities gyven
tojai. Ta proga laikraštis pri
taria, kad šiemet badus yra

ištikęs visas Vilniaus krašto
šiaurės rytų apskritis. Žmo
gus, atsiuntęs duonos pavyz
džius, atsiuntė dar ir laiškutį,
kuriame pažymi, kad tokia
duona dah|ar minta 'žmonės
Švenčionių krašte. Tačiau ta
duona buvo surinkta 10 — 15
ba ūkiuose. *
Badas kalimuose, pasak duo
nų atsiuntusio Kurjer Wilei>
ski korespondento, vis eina
smarkyn. Esu, net prie kukliu
reikalavimų pripratęs kaimie
tis jau nebeišlaiko. Kad tik
būtų galima išsimaitinti, par
duodamos paskutinės karvės
ir arkliai, iškertami paskuti
niai medžiai aplink sodybas,
kad tik bfltų’-g&lfcM jUHfc
piniginti ir pirktis maisto pro
dūktų.
Korespondentas toliau nu
rodo, kad trūksta uždarbių.
Valdžios teikiama pašalpa
palietė tik visiškai nežymi}-ba
daujančių skaičių. Prieš val
sčiaus valdybas įvyksta tikros

kovos dėl ku rių kilogramų m ii
tų, už kuriuos reikės darbu ati
dirbti. Žmonės neklausia, kiek
teks atidirbti, kad tik gautų
tuos miltus. Gautus miltus jie
maišo su-pelais, vikiais, avižo
mis, gyvuliniais runkeliais ir
kepasi tam tikrus kliudžius.
Korespondentas abejoja, ar
Vakarų Lenkijoje kaimietis į
burnų paimtų tokį “skanskonį.” Greičiausiai, ir jo gyvu
liai jų neėstų.
Ligos plečiasi kuisiu tempu.
Vaikai' ir seniai yra -visiškai
nusivarę. Melagėnų valsčiuje
vienoje šeimoje badu jau mirė
5 vaikai? Labai aktualus ir sė
jos klausimas. Negali būti kai
bos apie tai, kad dirvas bus
galima apsėti l»e» pašalinės pa
galbos. Ūkininkai, klausiami,
ar imtų ■sėjos paskolų, griežtai
kratosi tokia paskdla.
Esu,
jie dar nėra atsilyginę už 192!)
ir 1930 m. paskolas ir labai
gailisi, kad jas paėmė, nes nefatf iš#ftflokWŪkaTfR>^'?T?tbhY

TAIKA (VYKDYTA AUTO-!
MOBILIU PRAMONĖJE

.VIENA, Austrija, kovo 28.
— Naujos Austrijos konstitu
cijos svarbiausieji ruožai pa-'
skelbti vyriausybės organe.
Nauja konstitucija pripažį
sta ko plačiausių valdžių pre
zidentui.
Tiesa, prezidentas
kraštų, valdo remdamasis kon
stitucija, tačiau jis turi teisę
įstatymus keisti, jei tas būtų
reikųlinga.
Nauja konstitucija yra pa
rarta principu, kad visokia
valdžia paeina iš Dievo, kad
Austrija yra katalikiška val
stybė. Visoje konstitucijoje
išvengta “respublikos” žo
džio.
Kada bus reikalinga, gyven
tojams bus leista per rinkimus
pareikšli savo nusistatymų.

yra nukritusios, o anais me
tais už sėklas jie įmokėjo 4 —
5 kartus brangiau.
Pereitam ‘Draugo’’ nuin.
pranešta, kar Lenkija nesi
tinka, kad Lietuva duotų pa
galbų Vilniaus krašte badau
jantiems gyventojams.

PUOLA “SMAGENŲ
TRUSTŲ”

WASHiyGTON, kovo 26. “ Smagenų trustu” populia
— Ačiū prezidento pastango riai imta vadinti visus prezi
ms, išvengta streiko automo dento Roosevelto patarėjus ir
bilių prambnėje. Taika įvyko kai kuriuos vyriausybės de
kompromisu ir kaip tik tuo partamentų sekretoriuR.
laiku, kada kai kurios darbi
Gary, Ind., miesto švietimo
ninkų grupės iš tikrųjų pra boardo pirmininkas dr. W. A.
dėjo nerimti.
Wirt tomis dienomis pačiam
kongrese sukėlė daug triuk
šmo paskelbęs, kad tas “sma
genų trustas” dirba tikslu pa-,
dafyti krašte socialų perver
smų, kad patį prezidentų Rooseveltų laiko vien savo žaislu.
Atsižvelgus į tai, pareiškia
IVirt, kraštas aiškiai stumia
mas revoliucijon.

mais ir tariasi jį pašaukti į
AYashingtonų, kad jis savo
tvirtinierns paremtų faktais.
Dr. Wirt Rako, kad “smage
nų trustų” daugumoje sudaro
radikalai, o gal ir bolševikai

80,000 DOL. SURINKTA

Pereitų sekmadienį Cooko
Prezidentui dabar lieka Su apskrities iždininko ofisas bu
taikyti tik geležinkelininkus vo atidarytas. įraukta, kad gal
daug kas sumokės mokesčius.
su kompanijomis.
Per dienų sumokėta tik apie
PLATINKlTr. ••DRAUGĄ” 80,000 dol.
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PASIVARĖ PIRMYN
VEIKTI
DETROIT, Mich., kovo 26.
— Kun. Cougblin per radijų
pareiškė, kad Amerikos Dar
bo federacija1 yra vienatinė
organizacija, kurioje darbiniu
kai gali priklausyti savo gero
vei.
' ' I
V

Ši organizaieija yra daug nu
veikusi darbininkų gerovei.

TVARKĄ

KAS GIRDĖT CICERO
MIESTE?

Šiandien gi daug kas pro
tauja, kad Amerikos Darbo fe
deracijn palaikoma tik vienam
pelnui. Tad ji turėtų daugiau
“Draugo” rėmėjų komitetas
Vyriausybė sau pagalimu tu rūpintis daririninkų būtim ir
šv. Antano par., Ciceroj, pra
rėš keturias patariamąsias at įrodyti, kad tokia nėra, kaip
ėjusį sekmadienį surengė spau
stovi} grupes, kurios vadina manoma.
£ S..
/
dos prakalbas. Kalbėjo gerb.
mos f tarybomis; valstybinė,
klebonas kun. . H. Vaičiunas,
kultūrinė, ekonomikos ir pro
gerb, kun. J. Jakaitis, M.I.f.
vincijų. Pirmajai tarybai na
ir red. L. Šimutis.
Prakal
rius skirs kraštp prezidentas,
boms vadovavo A. StuJgino kitoms — gyventojai.
—r
H >a
^8^e*'ia. ■* v**- • skaš. Kalbėtojai aiškiai išdė
LONDONAS, kovo 27. — stė kftt&Hltiškos -spaudos reikKaip oras keičiasi Anglijoj šmę religijos, tautos ir-visuo
nuomonės dėl ginklavimosi menės gyvenime. Susirinku
klausimo. Kartų pranešama, siųjų nuotaika susidarė nepa
kad Anglija užjaučia Vokieti prastai gera. Klausytojuose
MANILA, kovo' 26. — Prez. jai, tai laikosi premjero Mus matėsi pasiryžimas remti dien
Rooseveltas pasirašė Filipinų solinio plano. Paskui kaip tik raštį “Draugų” ir tęsti jo pla
salų nepriklausomybės bilių, atvirkščiai.
; ,'Zh
tinimo darbų toliau. Jie sa
kurį kongresas pravedė.
Dabar gi vėl pareiškiama, ko; “Pas -mus dienraščio va
Šis faktas salose sukėlė iha- kadi Anglija planuoja gelbėti jus tik praskftjo.’’
Bravo,
žai entuziazmo. ■ .
Prancūzijai, kad apsisaugoti ciceriečiai 1

FILIPINŲ SALŲ NEPRIKLAUSOMYBĖ

Pilnų nepriklausomybę sa nho Vokiečių. Rasi, bus pada
los įgys tik po 12-os metų, o ryta militarinė sųjunga.
iki to laiko naudosis platesne
autonomija.
Filipiniečiai pageidavo grei
čiau gauti nepriklausomybę,
bet rasta, kati jie dar nepasi
rengę patys vieni valdytis.
Anądien CoOko apskrities
kalėjime pas vienų kalinį ra
stas paslėptas ginklas (užtai
sytas revolveris). Tuo būdu
sukoneveiktas planuojamas ka
--------- - .
linių išsiveržimas.

AREŠTUO
TAS CHICAGOJ

VIESULAS IŠTIKO NEW
ORLEANS* '

NEW ORLEANS, La., kovo
27. — laidelis viesulas ir lie
tus ištiko šį miestų. Žemesnio

DARBŲ PROGRAMA
COOKO APSKRITYJE
Sudaryta darbų programa
Siems metams Cooko apskrity.
Bus išleista apie 18 milijonų
dolerių ir darbai, rasi, bud

pratęsti 1935 m. Apie 40|000
darbininkų tjnrės darbų.

Darbų programa apima dau
giausia Chicagos gatves ir ap
skrities vieškelius su tiltais.

SO.

CHICAGO

NEXT

Nuo šiandien “Draugo” va
jus prasideda Šv. Juozapo pa
rapijoj,2So. Chicago, kur pra
dėjo klebonauti mūsų dienraš
čio, geras bičiulis ir bendra
darbis gerb. kun. Pr. Vaitu
kaitis. Šios parapijos istori
ja ię veikimas bus įdėtas į
“Draugų” balandžio 14 č.
Kontastininkas K. Gaules pla

nuoja gauti talkininkų’ir nors
Kalėjimo vadovybė ir poli kartų So.-Chieagų uždėti “ant
cija pradėjo tyrinėjimus. Pa mapos »»
galiau areštuotas advokatas
Hatold Jirka. Kaltinamas,
kad jis vienam kaliniui prista
tęs tų ginklų. Kalinys išdavė
advokatų.
■«.

PREZIDENTAS VYKSTA į
ATOSTOGAS

WA8HINGT0N,
kovo 27. I
Šiandien vakarų prezidentas
PARYŽIUS, kovo 27. — Rooseveltas išvyksta atostogosna į Jacksonville, Fla., iš
Prancūzų karo veteranų sų
knr laivu leisis jūron žuvauti.
jungų federacija baigė suvadavimų. IŠ jų rezolincijų paTRTENOS AJRE8, kovo 27.
tiriama, kad veteranai siekia
valstybėje perversmo — ket — Brazilijos malūnininkai, ku
nei ikišiol Argentinoje pirkda
virtosios respublikos.
vo kviečius, nusprendė kvie
čius pirkti tik J. Valstybėse,
kadangi Argentinos miltų ga
CHICAGO TR APYLIN mintojai pakilo jiems daryti
K®S. —\ Rytų numatomas Ikompetieijų — savo miltns
sniegas; kiek Šalčiau.
parduoti Brazilijoje.

SIEKIA PERVERSMŲ

ORAS

S. Stanulis jau “milijoninkas”;
jį vejasi J- Aukškalnis ir
V. Stancikas

RYMAS, kovo 27. — Itali
Jau senai mūsų skaitytojai
joj įvyko parla.T.iento rinki
matė( “Draugo” kontestininkų
mai.
Rinkimuose dalyvavo
stovį. Gal kai kas manė, kad
apie 10 milijonų balsuotojų.
kontestas yra užsibaigęs. 15
“Išrinkta” apie 400 atstovų,
(šiandien skelbiamo konteatiniu
kuriuos kandidatais skyrė pa
[ kų stovi i pa;1 besite, kad dien
ti Mussolinio vyriausybė.
’ rašČio platinimas eina visu
Šių išrinktųjų į parlamento
smarkumu ir visais frontais.
rūmus atstovų pareiga bus ba
(Visi kontestininkai žymiai palamlžio mėn. 28 d. susirinkti ir
nutarti, kadi Italijoj parlameni- 8ivar6 pirmvn. S. Staniulis

Tačiau ji gali veikti toli dau
giau. Per metus organizacija
turi apie 30 milijonų dolerių tarinė valdžias forma panaipajamų, sakė kun. Conghlin. kinima ir gildijų taryba įstei
Su tokiomis pajamomis ji iki- giama.
šiol galėjo 30 kprtų daugiau
nuveikti darbininkų labui.

ji miesto dalis daug nukentė
jo. Apie 100 gyvenamų namų
sugadinta, keliolika asmenų
Kongresas daug susidomė sužeista. Sužeistieji paimti į
ligonines.
darbdavių jo šiais dr. \Virto pareiški

Iškilusiųjų tarp
ir darbininkų ginčų sprendi
mui sudarytas specialus ift tri
jų asmenų lmardas. Šin boardan vienų narį paskyrė orga
nizuoti dariu ninkai, kitų pra
monininkai, o trečiųjį — NBA
administratorius Johnson&s.
Nuolatinė boardo buveinė bus
Detroite, Mieli.

A

Telefonus: Canal

PASKUTINIAI VISI “DRAUGO” KONTESTININKAI

plačios rases pripa AM. DARBO FEDERACIJA IŠRINKTI 'ATSTOVAI TIK
žįstamos PREZIDENTUI
TURĖTŲ DAUGIAU
PATVIRTINS NAUJĄ

—

Įvykdyta taika patenkinti
darbininkai ir pramonininkai.
Darbininkai patenkinti tuo,
kad pramonininkai pripažįsta
upijas, o pastarieji, kad jie iš
sisuko nuo vienos Amęrfkos
Darbo federacijos pripažini
mo. Jie pripažins visas darbi
ninkų unijas — drganiznotas
darbininkų grupes.

Sc

ENTERED AS 8ECOND-CLJU» MATTER MARCH ll, liti. AT CBICAGO. 1LUNOIB UNDER THE ACT OF MARCH I, 1«7»

jau per milijonų balsų persi
rito Jį energingai vejasi J.
J. Aukškalnis ir V. Stancikas.
Jie sako, kad netrukus “milionieriui” bus karšta. Taipgi,
pažiūrėsime, ar jam tik nerei
kės kitiems pirmenybę užlei
sti.
Kontestininkų stovis iš ei
lės dabar vra toks;

S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par. ..'................... 1,100,9$) .
J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Indi .... 844,500
V. Stancikas, Šv. Kryžiaus par............................................ 619,780
A. Švilpauskienė, Mt. Carmel par., Melrose Park, III. 421,8t)0
A. Kunickas, Aušros Vartų par........................................ 430,200
P. Labutis, šv. Jurgio par.................................. .i334,690
S. Straukas, Aušros Vartų par.....................................
330,500
Karolina Lengvis, Šv. Antano, par., Cicero, Iii.............. 296,950
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M. par,........................ 238,300
A. Stulginskas, Šv. Antano per., Cicero, III................... 219,400
A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, III.......... 216,150
C. Deveikis Jr., Šv. Antano par., Cicero, III................... 161,280
O. Rašinskienė, Gimimo Šv. Pan. M. par................... .... 191,000
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par.......... ,........................ 169,300
A. Gilienė, Šv. Jurgio par...................................................... 165,930
Paul P. Petrauskas, Bingbamton, N. Y.......... ................. 165,500
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Šv. Pan. M. par.............. 149,901
M. Misiūnas, Visų Švėntų par. ....................................... 134,750
K. Šerpetis, Šv. MvkOlo par. ...
...... i..... .• 131,110
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo jjar........................................ 117,250
V. Gaižauskas, Visų Šventų par............................................. 82,120
K. i Gaubis, Šv. Juozapo par................. ,.................................. 78,100
F Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par................................ 75,300
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par............. ....................... 61,000
V. Ma^dravickas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha,,.. 58,500
F. A. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila., Pa...............56,5
A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Wa ūke gan, III. .. 47*
A. 'Bacevičius, Šv. Mykolo par.............................................. 36,500
F. Vaičekauskas, Nekalto Pras. Pan. Šv. M. par.......... 22,00®
S. Balčiūnienė, Aušros Vartų par............. ............................ 8,435
P. J. čižauskas, Aušros Vartų par.......... ........................... 6,927
> i —, ■■
i ■ ■■ - ■ ■■ ■
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DRAUGO’

DETROIT,

Pradžia Sv. Jurgio Parapijoje
Sekmadienį, kovo 25 d., šv.
Jurgio parapijoje, Detroit,
Mich., įvyko “,Draugo” va
jaus
reikalu
susirinkimas.
Gerh. kleb. kun. J. Čižauskas
pareiškė noro, kad visi jo pa
rapijonys skaitytų lietuvių ka
talikų dienraštį “Draugų.”
“Draugo” administrato
riaus, kun. J. Mačiulionio, M.
I.C., pasiūlymų Visi vienbal
siai priėmė ir nutarta vajų
pradėt be atidėliojimo. iš
rinkta “Draugo” vajaus ko
mitetas iš sekančių; garbės
pirm. kleb. kun. J. Čižanska.^
pirmininkė S. Bukšaitė, rašti
ninkė M. Aukščiunienė ir po
du atstovus iš kiekvienos drau
gijos.

Komiteto susirinkimas įvy
ks balandtžio 3 d. parapijos
svetainėje. Tada ten bus pa
skirta diena specialiam šv.
Jurgio parapijos numeriui.
“Drangas” linki Sv. Jurgio
parapijai pasisekimo šiame ka

talikiškosios spaudas platini
nio darbe.

HITLERIS REIKALAUJA
ATLYGINIMO

PARYŽIUS,, kovo 27. —
Prancūzijoje išleista Vokieti
jos kanclerio Hitlerio knyga
“Mano kautynė” be autoriaus
atsiklauRiirro. Kancleris krei«
pės prancūzų teisman, o pran
cūzų policija konfiskavo tos
Šv. Jurgio parapija nusi knygos kopijas. Kancleris rei
statė sekti šv. Kryžiaus par. kalauja didelio atlyginimo. ?

Chicagoje; kiekvienas drangi
jos atstovas pasižadėjo gauti
iš savo drangijos skelbimų į
šv. Jurgio par. skirtų “Drau
go” numerį.
Komitetas pasiskirstys dar
bais ir aplankys visus biznie■ riųs, kad gavus skelbimų spe
cialiai laidai.

200 ŽYDŲ MOKYKLŲ
UŽDARYTA
VARŠUVA,

Lenkijoj

27.

kovo

uždaryta

apie

žydų mokyklų išsisėmus
dame. Ilgiau kaip per
tį neapmokėti mokytojai

Antradieni*, kovo 27 d., 1931
kad tas atsiliepimas nepraskambėtų tuščiai.
Federacijos apskričiai, skyriai ir visos mūsų
Itetn* kasdien, flnkyrua aekmadlenlue
kolonijos turi sukrusti į daibą. Kad tas šel
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Punalų — >1.60; Trims mėnealaioa — >1.00: Vienam
pimo darbas būtų sisteuiatingesnis ir pasek•Mui — 7Sc. Europoje — Metams >7.O; Pusei me-»«•». Kopų* .Mo.
mingesnis, jį reikia koncentruoti prie mūsų
Mikln^ kelnes psMunMsmen pareikalavus.
Seodradarblanu lr korespondentams raktų neerų, jei neprašoma tai padaryti lr neprMonttama tam veikimo centro — Federacijos, kurio pagal
ii p-teoklų.
ba praeityje tiek daug nuveikta ir Lietuvos
Redaktorius priima — auo 11:M Ųtl 1I:V» vaL
kelbimai sekančiai dienai pritinami iki
Nepriklausomybės reikalams ir gana gausin
6 vai. po piet
gai paremta visokie Vilniaus kraštų lietuvių
reikalai.
/

ŠVENTASIS POLITIKAS

,, . , .
albėdami '

Nors badas jau siaučia virš mėnesio lai
ko, bet lenkai badaujantiems tepristatė vos
Publlahed Daily, Bacept Buaday.
B8CRIPTION8: Ona Tnai — M-M; Btz Ma&tM keletą šimtų maišų miltų. Nors badaujantieji
r«| Three Months — M-M: Ona Month — lia.
juos maišė su pelais ir galvijiniais burokais,
i — One Tear — »7.M; Šia Months —
- .tie.
liet jų užteko tik trumpam laikui ir ne vi
Ivertlslnc ln "DRAUdA*** fartnga boot rasulta
Isartlstng ratee on appiteatloa.
siems. Dėl to prasidėjo ligos, mirtys ir viso
LUGAS” 2331 & Oakley Avė, Chieago
kie kiti vargai didėja. Pavasarį tarės sėti
laukus, bet nebus su kuo. Taigi, vilniečių
būtis sunkėja, darosi tragiškesnė. Jiems reiDIENOS KLAUSIMAI
* kalinga greita pagalba. Tikimės, kad Lietu
vos ir Amerikos lietuviai suras būdus, kad
VILNIEČIŲ VARGAI
bent kiek vilniečius sušelpti ir sumažinti jų
vargus.
Vėliausiai atėjusieji Lietuvos laikraščiai
praneša, kad vilniečių vargai didėja. Badau
LIETUVOS MOKYKLŲ REFORMA
jančių skaičius nuolat auga. Nors vyriausy
bė šiek tiek gelbsti, tačiau nespėja visų su
Lietuvos spauda plačiai rašo apie mo
šelpti. Iš bado yra daug išputusių Vaikų, ku kyklų reformą. Ligi šiol Lietuvos pradžios Į
rių gyvenimas nebus ilgas, jei greitu laiku
mokvklose mokslas būdavo išeinamas per ke*
•
Besulauks pagaliais. Jau gana daug žmonių
turis metus. Jose žmpgus gaudavo šiokį tokį
iš bado. išmirę.
bendrą išsilavinimą ir eidavo ūkininkauti ar
' 'r:
Nežiūrint to skaudaus Vilniajis krašto ba stodavo gimnazijon tęsti mokslo toliau. |
įmonių padėjimo, lenkų vyriausybė nekrei l^aikui slenkant paaiškėjo, kad nei pradžios j
pia į tai dėmėsio. Kaip jau buvo skelbta, mokyklos nei gimnazijos nėra pritaikintos'
Lietuvos Raudonasis Kryžius siūlėsi gelbėti Lietuvos gyvenimo sąlygoms. Su tuo iškilo
šelpti badaujančius, bet lenkų vyriausybė ne- reikalas mokyklas refbrrnuoti ir prieš kurį
juriėinė Lietuvos pagalbos Vilniaus kraštui. laiką buvo pradėti patys numatytos reformos
Gal lenkai manė, kad Lietuvos Raudonasis paruošiamieji darbai. .
Kryžius šelps tik lietuvius, kuriubs jie la
Mokyklų reformai pravesti prie Švietimo
pausiu nori suvarginti. Atsižvelgiant į len
ministerijos dabar dirba speciali komisija,
kti žiaurumus, ir nenorint daug kas pamano,
sudaryta iš žinovų. Ji ruošia pradžios mokyk
Irtkl jie, kitaip nepajėgdami lietuvių tautinio
loms įr gimnazijoms naujas progRapias. Nu-j
likimo sunaikinti, bus patenkinti matydami
matoma yra pradžios mokyklose mokimosi,
lietuvius bailu mirštant.
laiką prailginti dar dvejais metais. Be ben
H
Lietuvos spaudos agentūra “Elta”, pa drųjų dalykų, jose bus pradėta mokyti ir|
duodama laikraščiams žinią apie atmetimų žemdirbystės. Mokyklose, kurias lanko miesLiet. Raud. Kryžiaus {pagalbos, tokią pastabą talėnų- vaikai, vietoj žemdirb.ystės^bįųf„iu«k<>padaro: galima tik pasigaikėi ir pasipiktin rina daržininkystės, sodininkystės ir įvairių

amatų. Tuo norima suteikti galimybės žmo
nėms įgauti žinių, reikalingų tolimesniame
gyvenime, žemės ūkiu besiverčiant, kurių li
gi štoL pradžios mokyklose mokinys negau
davo. Gimnazijų kursą manoma sutrumpinti,

nelaukiant, kol jis galės oficialiai paskelbti
aukų rinkimą, į įvairias organizacijas ėmė
plaukti iš visų nepriklausomosios Lietuvos
kraštų aukos ir pasižadėjimai prisidėti pr^
pagalbos darbo”.

R? Amerikos lietuviai taip pat nemažai sufdr&pinimo rodo badaujančių vilniečių šelpi
mu. Kai kuriose kolonijose jau renkamos ani kos. A. L. R. K. Fedmacijos centro valdyba
išleido atsiliepimą į visuomenę prašant pa
šalpos bado ištiktiems vilniečiams. Syarbu,

kelią r tikslą) Jokio, jokio!

— ^VNolaikyk, išdidžioji, tamsta ne
turi Sirdie«?Tl^*igu visa tai būtų teisybė,

ir visi

Ser*ei*

m vys- Jei su- tavim
tr 40
t . teliks tik su seiiro dalyviai, pasiimk-juodu i?
vykdė sa- eik dr9siai P’nnyn: užbaigk
i,tau paskirtą darbą. Dienos sleB
,-iršgamtiš- nka «roitai’ tuv° ,,,etai ebm
link nustatyto skaičiaus. Tačiau didžioji Karalienė visada
įai tikėjo, j)US |avo pagalba įr, kaip prasuvieniji- cjtU0Ke laikuose, taip ir ate.. Daugelis. tyje ji bus magnum. et singukad Popie- iare

Ecdesii

praesidium

iani laikui ^jįjeig įr nepaprasta Bažnyli vėl grįš £|Ob apsauga”). .
0I^
mums taip atrodo, kad

visi tajg žodžiais Palaimintasis ne
*
. rejo įtikinti Popiežių, jog ja y
3. 1 'a1’ atėjo Dievo paskirtoji valanda
■ve

uanie Mie. . . ,.
.
. .
jo neklaidingumo dogmai pa
vis sap^ skelbti. jįiS vlsfl(]a tikėjo Po
luos atsta- ...
,,

lų

Štai vienas iš daugelio pa
vyzdžių. Markyziis Skarampi
kartą nuvežė Pijui IX kunigo
Bosko laišką. Popiežius, jį per
skaitęs, sušuko: ‘7

Masonai

streikas šiais krizio laikais būt labai daug
blogo padaręs visam kraštui. Prezidentas tą
Rooseveltas į savo didelių darbų labai gerai suprato ir dėlto energingai ėmėsi
vieną žynnų laimėjimą gali įsira- darbo, kad sutaikinti pramonininkus su dar-

— - Tamsta entuzijastas. Paniikime da i
lyką realiai, ir jis visai kitaip atrmlys.
Kokia gi tamstos tarnyba? .Jūs bandote
ūkininkų vaikus atpratinti nno blogų, ir
(Tęsinys)
šiurkščių įpročių, prie kurių jie vėl grįš.
BU*-r Aš tamstą labai myliu ir Įiasisten- Jų namuose gyveną neišauklėti tėvai —
įtakingesni mokytojai. Tolian, jūs su var
gsiu gauti vietą dideliam tuieste.
gu
teikiate jiems mokslo žinių, kurias jie<
— Tai bus protinga,
nudžiugo ji,
ė— dabar galime toliau kalbėti*. Taip pa iš mokyklos išėję, po jioros metų pamirš
ta. Kas gi čia ankšto ir gražaus tkme durmažu vįską tnrpusavy išsiaiškinsim. Xe
tik rietą, kurioje tamsta gyveni, daro ne- be, kurio nntluriiitai toti gražn neprilyg
stu įdėtam trūsaif! Be to, neatneša rei
galinui mnms bariu būti laimingiems: yra
kiamos padėkos tarų, kuris šį darbą dir
dir kažkas — tamstos tarnvba.\
* . t
•
*
K
I
ba. Tamstos blizgančios akys nuo manęs
Paikybė, ką tamsi,durai \TaJns'a
inindžio.ii mano širdį, jeigu niofcVtd pu- 1 nenukrypsta. Tamsta niekini mana, liet
šaukimą. Ne, tamsta nerimtai su nintum , sakau, jeigu čia, kainu*, ką nors skaitome
kalbies. Kokia gi gidėtų liuli kilnesnė pr<7*^ ir geresniu, dauginu išiuanančru, tai ten, i
fesija, kaip tn, kuri riešą šviesą į tanias kvieste, tą /ralį atlikt fieprančiansiaa raštiuKs^sekreti rius. Taip...
žmonių sielas, kuri silptia* širdis sustip
rina ir svyrančioms vaiko kojelėms rodo

linkaujant

STREIKO PAVOJŲ PABALINUS

Pavasario

Jis

)je rupiu-' ,
• ’ i , •
.
larp tavo seimo dalyvių jis
us, prasv....
....
ni
.. .. / ; puses visokiu nesutikimų.larp
žiu staty /
.
\ .
.
I mano sūnų atsiras priešų. I’u^opiežiaus
J
. .
. . šaulio galiūnai juos irm s ugatsargnu
. . .'
, .
ninu ir norės užkimšti mano
iosko ves- įstatymų sargų gerklę.
ii «
Bet* *tai•
negalės įvykti. Jie padarys
s 23 i r 21 ,
.
,
.
_
daug blogo, bet tik sau. Tu
us IX no,
. .
. . . .
nedelsk. Jei matai, kad nuo5.
1
monės nesutinka, tuojau per;
su visais j trauk ginčus. Jei tave prispaus
ais ir ju —. nesustok, bet dirbk ir Uoi dar Ja vok, kol nenukirsi klaidos sliipų pusk;, bino galvą. Tas kirtis supur
tys žemę ir pragarų, bet pai 17 d kubus užtikrinta rainy-

“Kų tas kunigas Bosko nmn
kad galima būtų jį išeiti per šešerius metus.
, '
rašo!...
Mokytojams paruošti, vietoj dabartinių
seminarijų, projektuojama steigti- mokytojų
Niekada nemaniau gauti
institutą. Institute be pedagogikos ir kitų tokio laiško!” Markyzas, žin
dalykų, mokytojai turės mokintis amatų ir geidumo pagautas, sugrįžęs
žemdirbystės, kad paskui galėtų sėkmingai paklausė kunigo Bosko,
kų
dirbti pradžios mokyklose.
jis tame laiške buvo pkrašęs.
Šalia šių reformų, yra projektas dar pri “Popiežiui parašiau, kad tegu
steigti visą eilę specialių mokyklų ruošti a- nesivilia neva grįžtančia tai
matninkams specialistams ir prekybos mo ka, bet tegu pasirengia paau
kyklų ruošti prekybininkams. Amatų mokyk koti savo Romą revoliucijai,
lų keletas bus įsteigta jau šį rudenį, ftį patį
rudenį dalinai bus pradėta ir pati bendro syti. Jam jiavvko pašalinti didelio automobi
laviniosi mokyklų reforma.
lių industrijos darbininkų streiko pavojų. Tas

Jf nusijuokė.

■ mo priešus nesnaudžiu.

.

•atarė Po-1
.
...
...
. . 1 sprendžia tuu visokias kilpas.

,

ti, kad Lenkija taip lengvapėdiškai atsisako
nuo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pagalbos
'.Blūsų broliams, Vilniaus krašto gyventojams,
fttikt lems nederliaus ir susidūftisietns net su
.bado baisenyliėmis. Musu visuomenė negali
nusiraminti, nes daug kieno kasdien gaunaiš Vilniaus krašto, iš giminių ir draugų,
žinios šaukti* šaukia, kad priemonės, kurių
, ^Lenkijos Raudonasis Kryžius sako esant im• tąsi. matyti, yra visai nepakankamos. Gali
ma buvo tikėtis, kad nepolitinei, grynai hu
maniškai organizacijai, Lietuvos Raudonajam
Kryžiui, bus leista sušelpti badaujančius. Ir

••Dabar Dangaus balsas sa°
.

,
kė Ganytojų Ganytojui:
fu
otų Jo ka i
:.
.
.
..
.
laikui didelį seimą, bet isgunyas tą nu-i
. .
r
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Tėve mū Luisą, kuris kalbėjo Ganytojau
i
j Ganytojui.

ką tamsta taip juodai vaizduoji, jei i«oRytojo darbas iš tikrųjų būtų paskutinėj
vietoj, tamsta neturi teisės griauti viltis
to žmogaus, kuris alkdamas ir dittolarnas
tariasi didelius turtus kraunąs. Taip, iš
didžioji, nereikalauk, kad aš mesčiau šių
vietų.
— O vis dėlto reikalausiu, nes aš ne
galiu sutikti būti mokytojo žmona, šiaip
jau sakoma, jeigu myli — aukojasi, tad
kodėl tamsta negalėtum {įdaryti aukos,
kuri iš tikrųjų tamstai yra sunki, bet ku
ri išlaisvintų tamstą iš tos naštps, kurią
anksčiau ar vėliau sii{>rasi! Tamsta turi
talentų, visui g»ia*tiną didesniam darbui,
nepražudyki tad jo su tais niekniekiais.
Išgarsinki ,savo vaivlą, tuokart aš būsiu
tamstos.
— Tai klicrlėjini^s, nesąmonė.
Bet aš taip manau,- ir jei iamsta
taip manysi, ta nesąmonė virs realybe.
Pasitikėjimas savo jėgomis «laro stebuk

lus. Pagaliau ^aleik į didmiestį kaip mo
kytojas. Ten rasi pramogų, pažinčių. Tam
stos talentas pramuš pirmuosius ledus.
Negalvoju apie tamstą, kaip apie moder
nišką dramatikų, bet jei tamsta jau šiokį
tokį vardą sushlaiysi, arba, gal būt, gan
iu vietą geroj redakcijoj, tada aš sutiksiu
būtį tamstos.
— Negaliu. Su gimtine galėčiau išsi
skirti, bet savo profesiją per daug bran
ginu.
— Skii kimės tad nesipykdami.
Ji atsistojo ir ištiesė jam ranką. Va
karo saulė jos galvą apvainikavo, ftią
akimirką jį buvo 'tokia graži. Vargšas
mokytojas žiūri į tą mielą paveikslą,
kuris nori nuo jo pasišalinti. Kraujas
metasi į širdį.'Pakyla.
/
— ^ką padarysiu, ko lik tamsta no
ri.
į
Pamažu nuli{»o jumlu nno kalno. Ji
nai susižavėjusi pasakoja jam, o jo gal-

pieziaus neklaidingumu, tad
egalavo ku , ,
..
-x- x- •
.?
dabar norėjo pagreitinti jo pakieno nors .... ,
« t—
, ,
skelbimą,
atsak ydajaikščiams,
Pelinės Romos valstybės
Jaugiau ne- ž,uE‘ni° ir naujos istorijos eal buvo pe-1 ros i5vakarėse, Popiežius pa
sijoje jafcĮ!sipuoS6 nau’’a aureo,e: neklaiauja gyve-^^ dogma. Visi Rėnan
skelbė pasauliui, kad su pa
sauline Popiežiaus valstybe
nėti vizijų, yjUgs jr dvasiškoji Jo valdžia,
sko matė (;ana- greit faktai parodė visai
5 dienos na prįggįng^ dalyką, bet ir čia
a pastebėti, ]aimejo ne jėga, o taikingi me
> Susirinki- tentai. Pijus IX klausė ką tus iki Popiedarytį p0 senosios Popieio dogmos, ^ių valstybės žlugimo. Buvo
tinosi prie jain patarta ieškoti prieglauko tada gi- jog
{talijos sienų. Pijus XI
tarti spren Ef,ejojo “Palaukim^, kų atsa
Ui0.!® kunl- kys kunigas Bosko” — kartą
Viešpaties pasakė. Palaimintasis, ilgai pa
. .
si meldęs, įdavė per patikima?
greitai, tei-

,

... , .

,

r

rankas šitokį atsakymą: “fz-

„ įaelio angelas ir sargyba te
norėjo uz- . .
. . . .
. .
..
stovi savo vietoje ir tesaugo
is r unijas.
. . x
...
. *
. Dievo uolą bei šventąjį sanįsę apgynė. ,
. . , . . doros turtą .
darlnlaviai Į
(Tęsinys 5 pusi.)
va, kaiji prinokusi varpa, nulinko ant krū
tinės. Šiandie jis neteko gimtinė* ir savo
pamėgtojo darbo’— ji nugalėjo.'
Užpakaly manęs pasigirdo verkiantis
balsas. Ten sėdėjo gipninko duktė, kuri
\
J ‘ *
viską girdėjo. Žinai, šaltinėli, kas ją
grnmlino. Ji dažnai šičia, aukštai, sėdė
davo jr žiūrėt (avo į mokyklos namą. Ji
mylėjo jį.
Ąžuolus nutilo, ftaltinėlis garsiai at
siduso:
— Kokia liūdna istorija. Dabar ir ji
bus nelaiminga, tas vargšas girininko kū
dikis. Tuiįs tur būt, ir įvyko, nes jis nė
kartelio neatėjo į šią vietų.

,

z

— Mūsų, šaltinėli, gėdisi.

— Taip, lai ji, gėdisi, — {atkartojo
šaltinėlis ir »į>siašaro,įo. Beverkdamas už
migo. .šaltas vakaro vėjtos papūto mišku
ir vėl plonu ledeliu pridengė vandenį.
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i riniais laikais priviso gana bendro UVturinčių su ekonomi-. tinimas Amerikoj. Sprendapsčiai vilkų, kurie yra naiki- niais klausimais, liko laikinai žiant iš pasaulinės spaudos ži| linini, kiek tik galima. Įkapių' nutrauktos be vaisių. Su Vo-įnių, Anglija pradėjo gabenti
* III Ilk III i DC i UP A
'-a ne,naža» Ayięial kaip kiš-1 kietija dabar eina savotiškus Amerikų daug visokių alkohoLAI IK jy AluAUbA ^kių ir kurapkų. Iš retesnių j ekonominis karas, nes vokie- linių gėrimų— džino ir visky.
------------' j paukščių pasitaiko tetervinų, i čiai sulaužė.senų, sutartį ir va- Amerika, esu, kaipo kompenj Senovėj Lietuva buvo garsi • kurtinių, erelių, sakalų. Lš ki-'ržo įvežimų iš Lietuvos. Tuo j saeijų, ėmusi reikųlauti, kad j
Įsavo didžiuliais neįžengiamais tų laukinių paukščių daugiau,- J tarpu dąr neaišku, kaip galų j Angliju bfitų leidžiama įvežti
'miškais, kuriuose vesdavosi ga šia peri Lietuvoj
tuo gale dalykai su Vokietija pa-1 amerikoniško bekono ir svielybės visokių žvėrių žvėrelių, l tarpu kai, žąsys ir gervės Lie- '• sibaigs. Vokietija savo varžy sto. Jei Amerika griežtai prapaukščių ir augdavo įvairių 11 uv oj peri tik labai retose vie- nių politika .verčia Lietuvų dėtų to reikalauti, tai angaugalų. Amžiams bėgant, miS-1 tose. Gulbės niekur neperi. Žvė smarkiau susirūpinti tolimes- lams tektų sumažinti kontin: kai retėjo, o žvčrv£, paukščiai rims ir paukščiams apsaugoti nėmis užsienių%rinkomis, kad gentus Europos valstybėms
ir augalai nyko, niekieno ne- kelios vietos yra paskelbtos nebūtų ekonominiu atžvilgiu Tada tektų nukentėti ir Lie
saugoihi, o visų žudomi ir nai-1 rezervatais, kur medžioklė vi- perdaug priklausoma nuo vo-1 tuvos ūkininkui. Išeitų eaip,
Įeinami. Lietuvos žemėse buvo'siškai uždrausta. Viekas rezb- kiečių.
Į kad amerikiečiams geriau, f
'didžiausias Europoj * miškas, rvatas vra Žuvintos ežeras su
Paskutiniaisiais metais Lie- Lietuvos ūkininkas kenčia,'ii
(Baltavėžio giria, kurios plotas apylinkėmis,Marijampolės ap-Į tuvos ekonominiai interesai kad Amerikos prohibicija Lie
buvo daugiau kaip 1,000 kv. skritis, o kitas — miškuose ne pradėjo ypač krypti į Angli- tavai, iš tiesų, turėjo didelės
Į kilometrų. Taį buvo vienintčtęli Kauno, kur laikomi keli jos pusę. Anglijoj buvo rasta reikšmės, nors ji buvo krašte
'lis Europoj miškas, kurio ne- briedžiai.
geriausia rinka mūsų svarbiau nutolusiam nuo Lietuvos pei
buvo palietusi žmogaus ranretesnių augalų Lietuvoj' s^ems
ūkio gaminiams tūkstančius kilometrų.
Tsb
k«. Dabar tas miškas priklau- dar visai' ncseniai aug^ visoj — bekonui ir sviestui., Ūkini---- ----------so Lenkijai. Baltavėžio giria Earopoj jau iSnykęs agar0 rie nkai sugebėjo greitu laiku pei *|CU|k|||| IA VII DiCė.
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PAUKŠČIAI, AUGA-

Rašo A. P. Stulga

Auklėjimas muzikoje prasideda nuo pat kūdikystės. Sup- j.
dama savo mažytį mamytė n
liūliuoja ir dainuoja. Tada .51.
sėja muzikos diegus į mažyčio .
sielą. Kada mažytis verkia, ir
nežinia ko veikia, nes jis ne- j,
gali pasakyti, kas jam yra, ur, j
gal, kas skauda, motina, neuo- į
rė lama, kad jos kūdikis verk- J
tų, jį supa ir dainuoja. Dai- (
uuodania jį kreipia mažyčio f
dėmesį, ir kūdikis* pradėjęs
klausytis mamytės muzikos,
nustoja verkęs. Tat aišku, kad j
muzika daro įtakos. Turint tai }
galvoje, motina, ar auklė, pri- <
valo nenustoti giedojus, arba
dainavus, nei tada, kai jau kū- į’
buvo garsi tuo, kad ten veisė(likis paauga, nes tuomet jis;
įsi laisvėj stumbrai, kurie kigeriau pajėgia suprasti mėlio-'
(tur jau buvo seniai išnykę.
dijas, kurios su laiku amžinai
bume pasilieka. Paaugusį ber ŠVENTASIS POLITIKAS | Prieš pasaulini karų stumbrų
,ten buvo apie 700 štffltų, karo
naitį, ar mergaitę, galima prametu buvo zynuai apnaikinti
mokinti muzikos mokykloje,
o per bolSeyikų lenkų karų
arba pas privačius mokytojus,
bet sunku, arl>a ir visai nega
lima, jaukinti jame naturalio
muzikalumo.
Auginant vaikus,gudri mo
tina dalyvauja, arba pati va
dovauja, šeimos muzikoje.
gieda, ar dainuoja, apie viską.
'Pik atsiminkime Lietuvoje vakaravimus, ypač žiemos mie
tu. Mamytė su paaugusiomis j
dukrelėmis, sukdamos rate-'
liūs, o kiti šeimos nariai, užsi
imdami įvairiais darbeliais,
giedodavo karunką. ir kitas
giesmes. Susidarydavo tikra
sutartinė; tai tikras naminis
choras. Niekas to “choro”
specialiai nelavino, nebuvo in
strumento - vargonų pritari
mo ar vadovavimo, d>et “aka
pele” garsas darėsi tiesiog
pasigėrėtinas. Tas buvo sen
iau.
Dabar, gal, jau taip nėra o,
gal, tas būtu sunkoka įvykd'inti, ypač Amerikoje. Čia
paaugęs jaunimas turi ypatin
gus savo reikalus
Pavalgęs
vakarienę, skubinasi apleisti ložos, bet turėjo gintis per
namą, ir tėveliai jų nemato iki visų savo viešpatavimo laikų.;
vėlumos, arba net iki kitos j Paskui buvo panaikintas
dienos. Namai pasidaro tik valjexpedit — uždraudimas ItaJigiui ir trumpam poilsiui; pa-,jos katalikąms dalyvauti polisi 'aro it svetimi; nebesudaro- tiniuose rinkimuose. Benedikma jauki naminė atmosfera, tas XV “De Paeis reconeiliač’ia nemėginsiu aiškinti jauni- tionc ehristiana” enciklika pa
mo reikalų ir kur jis pralei- naikino veto katalikams kunidžia laiką, tik reikia pažymė- gaikščiams vykti Romon pas
t i, kadi tok išeigos nevisuomet Į Italijos karalių. Pijus XI ir
yra naudingas. Tad reiktų Benito Mussolini L&terano Panors dalinai, su pagalba muzi-į ktu užbaigė nesutarimus tarp
b kos, tas “išeigas” * mažinti.: Bažnyčios ir Italijos. Kunigo
[ Kaip jau sakiau, motina turi'Bosko vartoti metodai ir veiužinteresuoti augančius kūdi- kimo kryptis, kada politinis
kius muzika. Augančiam vai- aistros buvo užtemdžiusios
kui reikia parūpinti tinkamas
įrankis ir duoti progos prio
jo pratintis: labiausiai reikia
TN OUR OFFICE
kreipti dėmesio,
kad kūdikis
♦
iš mažens pratintųsi vartoti
X bOM’T HYAR '400 CUt&R
-vour garpen tttne
balsą, rus tokiu būdu įsiauklėLKTVLN .WS VTVTA,
i
ja gera muzikale klausa. Pra---- 1 SUCCESS ---------- ’ I
* moknsiam jaunuoliui reikia
Berries
duoti progos ruošti naminius
ACtRFieD
A*XBE.
koncertėlius. Tėvas ir motina
netik privalo klausytis ir gė
rėtis tais koncertėliais,
liet
sykiu ir patys turi dalyvauti
muzikoje, žaidimuose ir t. t.
Varu vertimas vaiką moky
tis muzikos yra mažai nau
dingas, bet besurandant kitų
priemonių, reikia panaudoti ir
Gražios namuose kalbos,

ančių,

gutag _ vandeninis augalas. tvarkyh savo ūkius, pereinant

šia0 laiku jo
nors nuo grūdų į bekonų ir pienų,
j0 vaisių - riešutų dar randa- kune Produktai daugiausia ir

ElUHimy, JNiy

LIAI LIETUVOJE
J_______

ma ežeruose. Saugesn5se mi6. buvo gabenami į Angliju. At-

biu

a,rado todėl reikalo pemurtt.

ir

k|J viptMe

lWt

nių vynuoglų, nors Jiaip

ekonomui,na santykius su An

nuogSB Lit.,UVOJ npaliga. ^iglija ir pagret juos nauja
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Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
tuojaus pareikalaus.
Ota nuptėAk:

"DRAUGAS”. 2834 SO. OAKI.EY AVE.. Chleairo, El.
Siunčiu SI.IMI

ui kuriuos atplunkite

JURGIS MATULEVIČIUS.”

mnn

knj-g^

“ARKIVySKl PAS

Pridedant Jaaag. Vatu. Takuti
Del informacijai kreiplutts j:
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4JJ Park St, Hartford, Cona.
VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Graad St, Brookim, N. T.
O. A. KYBĄ
\ AMBRIKOS LIBTUVIS
14 Veaaaa St, Vatceetar, Mara
ATLANTIC TRAVEL SERVICB
K. SIDABRAS, fū*.
342 W. B’way, So. Boaton, Maae.
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“Ypač gražaus įspūdžio pa; Tamsta klausei mano uuoiiio- ntrani (Janušausko) skridijtė, Pauliūtė ir Petrauskaitė,
kšta) turi pirmenybę ir todėl
j negatyvų E. Jenušaitis, S. Au- darė pranciškonų gimnazija, nės, tai iš visos širdies pata- mui į Lietuvų paremti,
jie liko lygos čempijonais.
'kštakąlnis ir d-ras Aukštakal kurios beudrabutiečiai gerai i ia apsigyventi Kretingojfe,
Antrasis ratelis “Buldogai”
Žadama kviesti ir patį lakū
(M. Tamulevičius cap., C. IgWatarbury, Ootm.
Misijos nis.
auklėjami, mandagūs, nuolan kur Tėvas Augustinas ir kiti
nų Janušauskų. Bus kviečiami
s
notas, J. Augfmas) yra antri šv- Juozapo bažnyčioje, vedakūs, nuoširdus, godžiu, įspūd vienuoliai sudarys Tamstai
lietuviai iš kitų miestų: TorLuimėjo afinnatyvė pusė.
Marianapolis. -»’«««» »«-j kegUų ,„„„ujime ir todėl jie 11,08
Tėvo Bružižiai geriausi* Netoli kolegijos gražiausias gyveninio sųlygas.
rington, M'aterbury, New Bri
vaitę pas mus utsilankė
Jo užima antrų vietų, o trečių^0’ Jėzdito> I** dvi raitės, Teisėjais buvo d-ras llill, (Au Į namų yra. statomi dideli Sv.
“Apie karų labai daug ne
fekseeleneija vyskupas Petras “Vyturiai” (J. Jurčikonis, j/nusisekė. Žmonės Misijas skai- kštakalnis), p-lė DiOrio (Wa Antano rūmai, kurie bus įruo kalbama, tačiau vedama sumi tam, Hartford* ir kitų.
Būčys, Al. 1. C., kuris darbuo* Jotlka ir C. Stadatnikas, eftp.).j t,in«ui lauk(i ypatingai vytai. terburv American ir Republi šti amerikiečiams lietuviams ki propaganda už apsaugų nue
Pikniko komisijoj yra: J.
can
korespondentė),
J.
Dubau

jasi mūsų krašte ir neužilgo
Pirmų sykį taip atsitiko inū,Buvo
dau« ir nuu.W vei
apsigyventi. Namai bus labai dujų. Kaune išstatyta lėktuvų Jokavonis, pirmininkas, Zigskas,
E.
Ignotaitė
ir
M.
Vai

grįš į savo vyskupavimo vietų. sų kolegijos kegliavime, kad
gražūs. Juose bus elektra, šil dujinių bombų pavyzdys, tuo- mantienė, raštininkė, Salomė
Dideliais toriais kasdien
čiūtė.
V Jo atsilankymas mums pa trys rateliai baigė sezonų bū ėjo prie Dievo Stalo. Išparduo
tos ir šaltos Vonios, centrai! mi raginant piliečius susirūpi ja Dilioniūtė, kasininkė.
liko vienų labai įspūdingų da dami pirmoj vietoj.
ta daug laikraščių bei knygų.
Dabar stiulfentai žada vyčius nis šildymas. Antrųjame aukš nti ir stoti į Lietuvos Aerc
lykų, būtent atlaikė šv. Mišias
Spaudos platinimo darbas yra ! kviesti į debatus. Pasirodo, te bus įtaisyta koplyčia, ap- i klubų, kurio tikslas išplėsti ciBlogas- Skonis Burnoje
neg pypį^įai užgiriu ir kai kurie iš jaunųjų iškalbiu link kurių aukštai ir šule bus, vilinę aviacijų ir įsigyti kuo rra jiodymų, kad negerai veikia vie
Rytų Apeigomis. Tos šv. Mi Štai paskutinis lygos stovis.
a.r daugiau svaroi'uusių organų.
Iš. Pr, Keg. n., rUgįna platinti, skaityti ir re- gai moka debatuoti. Girtinas keli kambariai susirgusiems i daugiausia dujinių kaukių.” nas
šios užėmė net pusantros va
Oall virtktnlmas yra negeras, apeti
13 8 5390 linti katalikiškųjų spaudų. Mes, darbas, nes morint debatuoti
tus blogus, silpna eliminacija,. vidu
landos. Vakarų įstatymu Mi- 1. “Liūtai’
Priscilla riai nereguliarūs, nenatūralūs miegas,
gyventojams. Tokiu būdu ir
nerviškumas, ir t.t. viskas tas parodo
šioms Sv. atlaikyti ima duu-i2- “Buldogui” 13 8 5287 Į lietuviai katalikai Amerikoje. reikia gilintis į knygas. Žymė- ligonvs, gulėdami lovose, ga
reikalingumą gero ir tikro Tonlko
ginusiai pusę valandos. Tas k “Vyturiai” 13 8 5286 1 turime katalikiškų laikraščių: tina, kad abu-- daktarai nors lės klausyti šv. Mišių,, maty.
.
*
.
'
■ PIKNIKAS ANTROJO SKRI Nuga12 9< 5199 (“Amerikų”, “Garsų”, “l)ar“Arai”
parodo Rytų žmonių karštu
užimti, tačiau neatsisakė deba darni kunigų laikanfį šv. Mi
DIMO NAUDAI
“Gegutės” 10 11 5261
mų ir dievotumų bei didesnį
bininkų”, “Vytį”, “Studentų j tuoti arba būti teisėjais. Tai šias.
buvo rekomenduojamas
Gydytojau
10 11 '5140 įžodį”, “Moterų Dirvų”, “Pa- ne pirmas sykis. Ir jeigu stumaldos įvertiniihų.
» " G. “Vilkai”
Specialisto kaip tik tokiame neevell
“Viskas atrodo labai gra Bristol, Conn. — Lithuani kavlme. NUGA-TONE } pastebėtinai
8 13 5097
(. “Sakalai”
laiką pataiso sveikatą lr at
Prie progos norim pareikšti | g “Panteros” 5 16 4735 ! žangų”, “Meilę”, “Draugų” dentams \Vaterburyj sekasi, žiai. Namo sienos jau išmūry an Picnie Grounds, kuris ran trumpą
veda organizmą prie natūralaus stoir Kristaus Karaliaus “Lai-į lai ačiū daktarams Aukštakalklo. Nekankinkltės patys fr nekan
tos, reikia tik dėti stogas u dasi Waterbury Bridge gale kinote -savo draugų. Nueikite pas sa
savo dvasinį džiaugsmų, kada į Paskutinių žaidimų rezultai vų”. Galima pasirinkti. I)a Į niams, J. Dubauskui, adv. Da
vaistininką ir už Vieną Doleri
per tas šv. Mišias mums, mū- Įa;.
ruošti kambariai, bet šiuo lai Park Street gegužės 27- (o jei vo
nusipirkite mėnesini treatmentą —
bar eina kat. spaudos vajus, j landai, A. Kankaliui, Petrausparduodamas su pilna
MwlWį6ytčlėje, teko priimti Šv.
“Vyturiai” išlošė du žaidiku "Tėvas Augustinas pritrūko oras būtų nepatogus, tai bir NUGA-TONE
tinsime pinigus, jeigu būsite neuž' Per vajų galima užsisakyti pa į kaitei ir kitiems.
po dvideši'rnta dierųų grapinigų užbaigti statybų, ta želio 3) rengiama piknikas a- garantija,
Sftkfamėntų dviem pavydulais lnu prieš “Liūtų” vienų.
ganėdintt.
piginta kaina.
Laukia
čiau jis tiki, kad pavasario ga' duona .ir vynu. Tai tikrai! “Arai” paėmė tris
nuo I
Lietuvis
kapitonas
tilt ▼ vi AI DAIIiEil
retas dalykas čia, Amerikoj, “pauĮen.”
Visi Walerbury studentaibus K“1’*'“ ‘““c ,,alne •l’’1'
Kitais metais garsusis Prin
AmėtikoB Liet. Daktarų Draugijoa Nariai
' nes ne visiems Dievas suteikia
“Sakalai” supliekė “ Vilbei studentės nekantriai lau- i 8yvcn"; Nall,as >'ra visai ab
tokių malonę.
kus” paimdami du žaidimu iš ceton universiteto basketball kia ateinančio studento seimo sklral nu0 vienuolyno, tad ja- ToL GROvehill 1BW
ratelis turės lietuvį Jonų Grekuris bus liepos mėnesį. Kitan, į“® SĮventmas bus visiškai laiVisi karštai dė k ojo 'Viešpa trijų.
bauskų kapitonu. Džiaugiamės
DENTISTAS
“Buldogai” sumušė “Gegu
čiui už tų brangių malonę.
14M 80. 49th CT., CICERO, HA
Jono laimėjimais, bet nei kiek mėnesiniam susirinkime jau ri-Isva8,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
tes” paimdami visus tris žai
Utar.. Ketv. tt P*tn
—• T*L
nksiine atstovus. Be to, turė-į “Prie vienuolyno jau yra
nesistebim, nes jis čia gerai
Visų mokinių karštos mui
Mėl
so.
HAMtfrfcD
ST.,
OmCAGt
▼al.: t-11 ryto 1-4 lr T-t vak.
sime daug naujų dalykų svar-1 apsigyvenę keli amerikiečiai,
dimus.
PajuA, Sere*, tt Sabai. »—S vai
BeredtmU po pietą lr Nądftldleniai
'žinomas Waterburyj. Vadinas,
dos bei linkėjimai lydi tuos
tik aueltanie
i kurie labai patenkinti. Kaip
Albinas Jodka, iŠ Uwrenc«, Naugatūck.as duoda ŽJaiiu3 styti/
Viešpaties Dievo darbininkus,
MM W. RARųmBITR ROAD
Oienoma TeL IAhyeUe nn
ifcAjg
r
’ i Mass liko čempijonu su aukšOi
Maktlmla TeL OAJNal (MOS
lietuvius. Pirmiau davė golfo
Po debatų įsilašė naujais na LIETUVIAI DAKTARAI:
ypač Jo Ekscelėbcijų vyskupų) „
čiausiu laipsniu, būtent 89.4. čempijonu Billf Burke, o da- liais: R. Matijošaitytė, N. Žu
Petrų Būčj, M. I. C., visuose
TcL DAFayetta 7Mfe
TeL LAFayette *OB7
Jam iki paskutinio žaidimo ne ;
jų keliuose.
kauskaitė, N. Aliulytė, E. Va
davė ramybės J. Jurčikonis iš
______
Office: 2643 W. 47th Street
laitytė, E. Laujiuskas, P. StcTMž S lkt 4 popiet. T Iki • vak.
Mt. Garmui, fa., kurs baigė,
s„žinoti •„ apie jauno1 kės, P. Adams, A. lvateiva, A.
NedėUoja pągal sutarti
gydytojas it chirurgas
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS
Marianapolio Kolegija nori sezoną su 89.3. Kiti penki au-,hetuvio K Harttordo lailn5ji.
X—SPINDULIAI
Aleksaitis, J r., J. Prisavage*
4140 Archer Aveime
viešai padėkoti Balčiūnų šei- kščiausi žaidimai yra:
3091 West 43rd Str. •
Orflse Tet- REPubllc 7«O«
Snų. Tai Giluitis, kuris moki T. Plangiūtė ir V. Klimas.
▼at:
>—4 te t—» vaL vakarą
Aea. Tet GKOvehttl OOiT
mynai is Aušros Vartų, Chica-,3. m. Jodka
1848 88.
(Prie Archer Avė. netoli Kedale)
naši \Vashington College. GiOO1? 8. WKSHTENAW AVĖ.
Ree. 2196 W. 24th St.
▼alandos: nuo 1 Iki t vai. vakaro
goj, už jų brangių dovanėlę! 4. j. NanartaviČius 11839 87-6 raitis
Bsredomls lr nedėllomta pagal
laimėjo
didžiausį
skai
KRETINGOS PRANCIŠKO
TeL GAJUI MOI
Z* ,
sutarti
mūsų kolegijos muziejui. Jei; 5. (j. Ignotas
1818
' Čių, bendrai imant, akelių basNŲ ĮRENGIMAI
kas kitas turi kokių senų pi-į g. y. Aleksundars 1807 86.1
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
ketball žaidime.
MM W. MARQUErTE ROAD
Raa. and OfKoa
Ottlce
Phoha
nigų, mes maloniai priimsime 7. ų. Tamulevičius 1543 85.7
PKOepeot 10ia asas Bo. Leavitt St VaL 1-4 tt ?-• vak. Ketv. »-lS nrte
Vyčiai iki šiol yra čempijoGerai žinomas Amerikos ir
NedtUoJ susitarus
diL”T"S ’’r u”.*«■ S‘rilingU.i
Uabar arlinafi svarbiausias nai rarapijlj j^katball
CASAIi 09M
Ly-! Lietuvos mokslu bei labdary
DENTISTAS
dėkosime uz dovanėlę. Jei at- kasmetinis kėglių ''‘žaidimas
4204 ARCHER AVĖ.
j goję Hartforde.
! bes įstaigų geradarys lavren- į
CAVal dlM
siragtų daugiau tokių Balčiu-; tarp “Rytų” ir “Vakarų” ra
(ietis
Povilas
Baronas
gavo
į
corner
Sacrarnento
AVaterburio Vyčiai ilgi iki
pfeYsiciAtf and Sūrokom
■S
1ŠUkrUJ?’
k^gi-j telių. Pernai “Vakarai” buvo žiol laiko miesto čempijonatą< nuo buvusio “Darbininko” re- ^a^':
V‘ r^°
**.*?£*
1403 W. 63rd flt., GhAcafto
>s Muziejus išaugtų i tikrų, ittlniėtojais, todėl “Rytai” ste Vali iietuvįaį
daktoriaus, nūnai studento Lie Į
GYDYTOJA* *y CHIRURGAS
didelį ir įdomų muziejų. Duok ngsig atkeršyti. “Rytų” ratelį
Bet ne vien sporte lietuviai Į tuvos Universitete, J. B. Lau2201 W. Cermak Road
Buaday by Appotntmeat
Dieve, kad atsirastų tokių uo- atstovaus: M. Jodka, cap., J.
»t) darbuotojų, nes jų trūksta | KanartaiičhiS T7 luotas 4 ?*“-mL
Waterburio lai’l ^09>į'10""' laUk»’ koriu° P8'
Vkiandoą 1—1 Ir 7—1 eak.
ir iki šiol labai maža tokiu 'u .. Vakaru” _ J ,
Raseluose rason,a, kn.l ,Iv,ėjų , sulalinti nori su gerbiamatSaredomlB tt Nedėliotais pagal eutaa
jąsikukojam-it) galima matyti. ! ap s A’ekwnd„, E B„’' "a,f“rl,“ry W«1' ^ho'>l deba“Uraugo”: skaitytojais
REZIDENCIJA
Or. 01 T. Strikd’is
S .
J ,cap., 5), Aleksandras ii E. Bu-|t„
rateliuose
randasi
keturi
DR. VAITUSH, OPT. .
6631
8.
Califoraia Avė.
;tų
“Prieš kelias dienas buvau
levičius.
5' i Mažųjų Kėglių Lyga
LIETUVIS
I lietuviai: O. Žemaitytė I. Gel nuvažiavęs į Kretingų. Pran (Jpfontctrlcaiiy Aklą Rpcdslbtan
REPubUo 7M1
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS
Pranas Gegutė (L. K ) gaudaitė, E. Baniūtė ir N. A
4645
80.
Ashland
Avė.
l
’
alengvlns
'
aklų
įtempimą,
kuris
Jau pasibaigė mūsų kėglių
ciškonų Vienuolynas yra labai esti priežastimi galvos skaudėjimo, i
VALANU 08: I leksis. Visi yra brfigę mūs pa gražioje vietoje, ant kalnelio, svaigimo akių aptemimo, nervuotu- Nuo S OFIBO
OŪMl Tet CALnmet 40*t
“DRAUGAS”
lyga. Pirmų vietų laiko trys
Iki 4 tt uuo 4 Iki 4 fak.
mo, skaudamą akių karfitj. atitaiso
Tel. HEMiock llR
trumparegystę
ir
toliregystę.
PrirenI
rapijinę
mokyklų.
Nedėliomis pagal sutarti
,
rateliai — visi lygūs laimėji Katalikiškas!
prie pat bažnyčios. Visai ne- g(a teisingai akinius. Visuose atsitiOflao trtet. BOUleeara 1SM
toli vienilolvnn ižslatvtfl ftv 1 AlmuSse egzaminavimas daromas su ‘
mu ir pralaimėjimu, bet kėg Lietuviškas!
ton vienuoly no išstatyta
eiektra> parodančia magiausias klai
Sv. Vardo Draugija
Specialu atyda atkreipiama
i J
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS
lių tnmiuširne Liūtai (M. Jod
Patriotiškas!
Antano kolegija, kurioje mo-. das.
mokyklos valkus. Kreivos akys ati- j
Pasidarbavus
misijonieriui
3147.80. Habted St
Teisingas!
ka, cap., E. Einoris ir P. Dūkosi būsimi misijonieriui ir
ii |
amS Lu :
Oflao
valandoe: 1-4 tt «-l vai. vak
TeL
BOUIevard
7041
kun. Bmžikiii, H. J., dr-ja žy
šiaip mokiniai. Kolegijos vir-, XiTi^VyKXuk^ Xs a«miai padidėjo. Augusių vyrų šninku yra Tėvas Augustinas;
aklnlųp*u«*u
■t ia—-H ryto
tas
Night and Mornlng
įsirašė apie 93. Be to, susitvė Dirvelė.
Šaradomis tt Nadėltofato gdgai
i
sovirn Ashland avė.
'
_ _
Huine Itoutcvsivl 7Ska_______ I
.. -■ .■ •
DMR^IBTA*
Promote d Clean, Healthy Condition
rė jaunimo Hv. Vardo draugi
IVAltea
DAKTARAI:
4645 So. Ashltnd Avė.
Jei akys suerzintos vėjo. dulkių nr
ja. Įsirašė 217 mm jų narių.
saulės, vartokite keli's lašus Murinę.
arU 47th Street
Palengvina, stiprina Ir ątnuujina vie
Parapijos Alumnų ‘Minstrel’
m.
Vai.: ano ė Iki t vakare
Oftao TeL VICtory MII
nu sykiu.
»J
gagai
sutarti
GYDYTOJAS
lr CHIRURGAS
Tai bus balandžio 11 d., nau
Tet DRKiei •IBI
Sale for Infant or Adult. At all Druggistt.
4142 ARCHER AVINUI
joje |mrnp. svetainėje. Vakaro
0F18AS
Sūrite/«v Free Eye Bo«k Murinh Company, Dept. II. 9., Chicago
ToL
4729 80. Ashland Avė.
pasisekimui labai darbuojasi
ToL CASal 0157
Ros. PROspect atsa
1 lubos
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
broliai Stokes’ai.
ToL OAHal BIM
CHICAGO, ILK
Moteriškų,
Vyriškų,
Vaikų
>
Ktrtt Hažaitis taip pat dar-,
ofiso valandos:
visų chroniškų ligų.
bttojasi ir renku programai pi , Nuo įo iki 12 vai. rtta. nuo ? *1 4
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS
D I X f t I f 1 k
nigų. lai bus bene pirmutinė j rBka£ Nedėliotu nuo lt iu u Ofisas 8102 So. Halsted St
IMI SOUTH HALSTED STRESa
Kampas >lst Street
^ioje jmnipijoje lietuvių “min- valandai dieną.
1891 W. Ormak Road
RosMobcGb
Bo. Artos**. «ve
Valandos: 2—4 popiet, 7—» vai. vak
►ociety'i favorite dessert
Valandos:
ll
rfto
iki
ė
popiet
(Kamgaa Lėavttt St)
Telefonas MIDvay 2880
tffrel*’. Panisekimo.
Nedėliotais tt tventadleolais lė—-U

MISIJOS

DIDŽIAI GERBIAMAS
SVEČIAS

i

OR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

DR. A. J. JAVOiš

DR. A. RAČKUS

DR. F. C. WWSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. GURSKIS

DR. j. J. KOWARSKAS

,

a

DR. S. BIEŽIS

n

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. Ct Z. VEŽKIS

I

t.

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

DR. r. Z. ZALATORIS

DR. 6. L BLOŽIS

MN

Tik atvynlokltė ketvirtaltittką. baltą
kaip
sniegą
•'Plįlladelphlfi'* Brand Cremr.
Cbaese -— duokite ji kuino
uftkandj nu fparmalladornli,
kėkslukais Ir kava' ••Phila
delphia**, darytas i* sul d įlos
grietinės, grynas. Ir deliku*nlti-skoniii. faibni sotinantis,
yra laimi hautUngad vaiku
čiams. Valgykite J) taukiui!
Freeh
. . ln «fc» 3 o« »«lvw(ud paeksce Nnn toU <s bulk

t ik< Stšė vakare

Waterburio lietuvių studentų
debatai
„
j

phoee

nfflne Phone

VAIosrood 8841

Lietuvių kulboK klesoft kam- į
i baryje vėl suoruošta tlebatui ,
Hemu: Ar geriau lietuviams
' draugauti vien su savaisiais
lietuviais, nr su visais! Afir■ niatyvę pusę laikė Jaudžiuiniū

DR. A. R. MčCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

7850 So. .Halsted Street
y

ROOM tie
vaL: 1-4 tt T-l vai vakar*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4681 SO. ASHLAND AVB
TH. VAIUL. OM4
Rer.: ToL PLAza >200
VALANDOS:
Nuo 14-12 v. ryto: 2-1 lr 7-2 v. «
Nedėldloalais auo lė Ikt 12 dieną

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 MEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMiock 6141
i
Valandos:
[2-4 popiet; nno 6-8 vaksiraii

Valaadao:

Mm

Mm

ė UA 11 ryto

& Hl s vakar*

Seredoj gagai Sutarti

TcL Oflao BOUIevard »*1S—14
Rm. Victory 2>4>

DR. A. J. BERTASH
oflao vdl.t ano i.*: mm ėtS*^l:M

7M W. 36th 8ttw«

Antradieuis, kovo 27 d., 19H4
r-

R X U G A S

Daugiau tokių pagerbtuvių, tarnavimas, neatsižvelgiant, tieskig: Swedish American šiurėlė apie ekskursijas 'įkir
Sali y Rami pasirodymui sce
tai
mes lietuviai tikrai 'gale-! kurioje klasėje keleivis keliau- Line, 21 State Bt., New York, stai bus suteikta veltui ant pa
noje mūsų mieste. Iš tikrųjų,
(Skelb.)
į tume kuo didžiuotis. Vietoj į tų, visada r.upinamosi, kad bū N. Y. Skyriai Chicagoje, Bos [reikalavimo,
jos pasi rody mas būtų įžeidi
Chicago Heights, III. — Kun.
vairių purių pagerbkime save tų savo kelionėje patenkintas. tone, Detroite, Minneapolis,
mas mūsų miesto moterų paA,
C.
Martinkus
pabarė
“
I,rau
brangi uosius jų: vardu, puda švedų virtuvė, valgių racio- San Franciaco, Seattle, l’ortdomutno’’.
Omaha, Nebraska. — Pas
go” reporterį už nerašymų ži rydami kokį kilnų darbų. Ga- nališkumu ir gausumu yra iš- land, Los Angeles, Montreal,
Be to, kitų bažnyčių vadai nučių dienraščiui “Draugui”
mus buvo garsinama, kud Salrbė p-lėnis Garuekaitėms už įgarsėjusi pasauly. Kas gali VVinnepeg ir Halifax. Lietu
lv liand, nuoga šokėja, turėjo taip pat pritarė vyskupui Bu iš Chicago Heights. Klausimas taiV. būti malonesnio kelionėj, kaip voje; Kaune ir Klaipėdoj. Bro
didelį pasisekimų. Chicagoje. mo,. Pagaliau tėvai ir moti ar užteks vieno pabarimo.
įlipus į laivų New Yotke ar
•Sakoma, kad dešimts tūkstan nos, skaitydami laikraščius ir
IIalifaxe, ir išlipimą Klaipė
čių žmonių žiūrėjo jos šokių. klausydami kunigų patarimų
Pranas Jonulis, per ilgus
ROSELLI BROTHERS, INC.,
doj.
bažnyčiose,
visai
draudė*
jau

Omahoje gi neturėjo jokio
metus Šv. Kazimiero parap.
PAMINKLŲ DIRBAJAI
Vėlesniam į Lietuvų kelia- I
pasisekimo. Net turėjo greit nimui lankytį Paramount teat trustisas, niekados nepavarg BE PERSĖDIMO J KITĄ
Specialistai Iškalime lr išdirbi
nio visokių rūšių paminklu, ir
vimui yra rengiama antra lie
apleisti miestų. Tai buvo taip. rų tų savaitę. Tokiu būdu Sal- stu pafapijps darbuose. Turė
LAIVĄ
grabuamlua.
tuvių ekskursija liepos 3 d.
1
i* rl
J. E. vyskupas Juozapas Bu ly Band greitai turėjo apleis- dami savo gražių salę turim
Mūsų šeimyna specializuoja šia
tuo pačiu motorlaiviu. Ren
rninei, kui tik išgirdo, kad ji ti miestų.
me darbe per šešias kartas.
ir daug įvairių parapijos pmBengiama Lietuvių Laiva
Veskite paminklų reikalus tie
atvažiuoja, pirmiausiai išsiun
mogų. Beveik kas savaitę bū korčių Agentų Sųjungos Ame giama Lietuvių Laivakorčių
Rusų choras lietuvių
siai su pačiais Išdirbėjais
tė klebonams laiškus, kad ra
nu kas nors. Gi Jonutis visa rikoje; išplaukia iš Nėw Yor Agentų Sųjungos Amerikoje.
svetainėje
gintų žmones nelankyti Para
dos pirmas prie kiekvieno rei ko moderniškuoju baltu me- Su šia ekskursija Švedų Ame
Kovo
18
dienų
msų
choras
mount teatro, kur SaHy Band
kalo. Jis parapijai ir klebo l-orlaivu “GRIPSHOLM,” ge rikos linija numato leisti kar
83
metų
senas
po
vadovyste
tu kaipo palydovų p. VI. Mnturėjo pasirodyti. Toliau pa
nui didelė pagalba.
gūžės 28 d., 3 vai. popiet.
ponios
Margaritos
Slaviansky
/
•činskų, lietuvių skyriaus vedėreiškė savo protestų visuose
Vienas blokas | rytos nuo
Švedų Amerikos Linija yra
turėjo
labai
gražų
programų
1
didžiulių vartų
Omalios laikraščiuose. Paga
J uozas Kazlauskas, geras gerai žinoma lietuviams kelei Įjų, dirbantį Švedų Amerik. li
-o
šv.
Antano
parap.
svetainėje.
lios pareikalavo nuo miesto
biznierius, antrasis parap. tru- viams savo patogumu į Lietu nijos centralinėj raštinėj Ame
1'
Choras
dainavo
daug
rusiškų
majoro, p. B. Towl, kad šis
stisas lėmime parap. Teikalų vų. Nuo 1930 metų birželio 27 rikoj, 21 State St.. NYC.
Trys telefonais
ir
amerikoniškų
dainų
Taip
prižiūrėtų jos pasirodymų.
visus per virsija. Kada tik yra d. tuo pačiu motorlaiviu buvę.
Platesnių
informacijų
ir
lai
Rez. PENSACOI,A 0011
pat giedojo “Tikiu į Dievų
BELMOMT 3185
Žydeliui, Paramount teatro Tėvų” įr “Pasigailėk mūsų koks parapijos vakaras, ponų atidarytas nuolatinis ir pato vakoreių kreipkitės Į arčiau
Office: HILLSIDE 3805
Kazlauskų
šeimyna
beveik
vi

javininkui, B. D. Golobergui, Kristau”. Pagaliau du jauni
gus susisiekimas į Klaip/ių sių autorizuotų agentų, arba
Alfred Roselll, pres.
Vineent Roselll, seer.
sados
atsilanko
ir
gausiai
pa

tas labai nepatiko. Jis pareiš kaičiai pašoko keletu kazokiš
per Gothenburgų, Švediją.
remia.
kė spaudoje, jog nebns jokios kų šokių. Be lietuvių, svetai
Nuo tada lietuviai kelionėje į
GRABORIAI
atmainos programoj. Toliau nėje buvo matyti daug serbų,
Lietuvų ar Amerikų ir naudo
pajuokdamas vyskupų pakvie rusų ir kroatų. Visi išėjo la Kitas mūsų geras biznierius jasi Švedų Amerikos Linija,
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
ir šiais metais parap. komite
tė atsilankyti ir pačiam paflia- bai patenkinti.
keliaudami per vienintelį savo
Tautietis
to narys, kuris taip jxit daž
IR BONOS
tvti.
uostų Klaipėdą. Kiekvienų mu
LIETUVIAI
GRABORIAI
nai matomas parapijos paren
A|A
GRABORIUS
tų šia linija lietuvių keleivių
Episkopai ų vyskupas Fred- Atminkime kad rūpinimasij
Patarnauju laidotuvėse kuoptgiaustą
giniuose ir teikia paramos, tai
Reikale meldžiu atsišaįųkti, o mano Turiu automobilius visokiems
skaičius didėja, kaip įrody
rickas 1). Leete pritarė mūsų gera spauda ir platinimas jos
darbu būsite užgaTbdfnti
Antanas Butkus.
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANuI 2510~arba 2510
mas, kad keliaudami minėta
vyskupui rašydamas visuose yra vienas iž geriausių darbų
2314 W. 23rd Rl., Chicago
JONAS MAROZAS
3319 Lituanica Avenue
linija keleiviai visapusiškai
laikraščiuose: “Leiskite man Tik visas savo pareigas, ypač
Chicago Heights jau ne tik
Mirė Kovo 24, 8:30 vai. ryte,
Chicago, fll.
yra patenkinti.
pasveikinti vyskupų Juozapų spaudos atžvilgiu, atlikdami
1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
24 metų amžiaus.
atsirado
daugiau
darbų,
liet
ir
Ul’uięa l’ittaburgh, l’a.
iii
TeL CICERO 0027
Didesniam lietuvių keleivių
Burninei, kuris
užprotestavo pasieksime ir sielos išganymų dirbtuvių. Trys naujos dirbtu
Paliko dideliame nuliūdime
įhotlną Elzbietą, tėvą Joną, se
patenkinimui, Švedų Ameri
sei-) Oną. du broliu; Juozapą
vės persikraustė: Parlor Fur
ir Stanislovą, dėdę lr dėdienę
kos LinijaS ir šiais i metais
leis
Karo!) Marozus, dėdienę Anta
'
GBABOBIU8
niną Marozlenę, dėdę ir dėdie-’
Tai yra geriausias—vienatinis vais niture Co., McComb Laborato savo didelį, moderniškų Įkaltą
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
nę Vincentą Gudaičius lr gimi
Koplyčia
Dykai
lies ir Feature Frocks Co.
tas nuo
Patarnavimas geras ir nebrangus
nes.
motrlaivį TIESIOG Į KLAI
Kūnas pašarvotas 2484 Blue
4830 WEST I5th STREET
718 W. 18th St
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Island avė., Chicago, III.
PĖDĄ. Iš New Yorko išplau
TaL
MO»ww
—
77
laidotuvės įvyks Trečiadieni,
Cicero, Illinois
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
Dvasinis parapijos stovis ge
Kovo 28 d., 1934. Iš namų 8
STOMACH
kia
gegužės
28
d.,
Klaipėdą
po
Tek
CICERO
2109 ir 859-J.
vai. bus atlydėtas j Aušros Var
atnešk dalį likusio pauderio, gausi i rėja. Trumpu laiku trys šei-z
tų
Šv.
Pan.
bažnyčią,
kurioje
pinigus atgal.
ivyks gedulingos pamaldos už
Ulcep Powder
mos: A. Daimantų, S. Žutau siekia Birželio 9 d. ry te. Čia
Ino.
velionio sietą. Po pamaldų bus
lietuviai
keleiviai
bus
nukelti
LIETUVIU GRABORIUĮB
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50
nulydėtai,.į šv. Kazimiero ka
tų ir A. flkudonių, kurios gy
A. MASALSKIS
Palaidoja už $25.00 lr aukftčlaa
pines.
į
krantų.
Moderniška
koplyčia
dykai.
Nuoširdžiai kviečiame visus
veno civiliu šliūbu, paėmė Šv.
MICHAEL MASSAR
GRABORIUS
gftnines, draugus ir pažystamus
•08 W. ISth Ht.
Tol. OANal 0170
Motorlaivis
“
Gripsholm
”
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Cblcago. Iii.
Kazimiero bažnyčioj šliūbų ir
LIETUVIO VAISTINĖ '
Nuliūdę Motina, Tėvas, Sesuo,
3307 Lituanica Avė.
yra didžiausias laivas iš plau
yra geri parapijonai.
Bro.iai lr Giminės.
Tel. Boulevard 4139
3201 S. Halsted Street
Chicago, III.
kusių į Klaipėdą tiesiog, taip
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavvieh ir Sūnai. Tel. Canal
ORABORIUS IR LALDOTUVrU
2513.
Prieš Kalėdas per du mėn. pat yra didžiausias plaukian
TEL. VICTORY 7386 7048
▼SJBAJAS
—70
tis
ir
šiais
metais.
Švedų
)>n(sjialių ir lapkričio) kas sekin.

VYSKUPAS KOVOJA SU
NEPADORUMU

MARGOS ŽINUTĖS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ
> - -- - - -- -

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

STANLEY P. MAŽEIKA

SIMON M. SKUDAS

SOLUS

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

I.J.Z01P

Ar Važiuoji į Lietuvą 1
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgau.s reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti i
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

BALANDŽIO 11 D., Hoiland America laivu “S. S. STATENDAM”
GEGUŽĖS MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu

DERIK VIII*.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINI KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
•
0 v į **
informacijų kreipkitės į

vakarų turėjome jiarapijos bai
liūs. Nuo tų balių liko / virš
$700.00 gryno pelno. *•
Per gavėnių kas ketvirta
dienį (išėmus paskutinį) tu- į
reta kortų ir kauliukų lošimai į
Iš to ir gi gražaus pelno liko. į

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies Paminklą
lr Grabnamlų

------ o------

•

Oraborfos

Tel. C1CKRO —4

Balsamaotojaa

SYREVVICZE

»Patarnauja Chlcagoje lr aplellakije.

ORABORIUS
LAldotuvėms pUnas patarnavimas
galltnaa ai $11.00
KOPLYČIA DTK AI

Didelė lr graU
Koplyčia dykai

1844 R. BOth Ats^ Cioero, SL

4(101 Archn Avė.

Chicagoj

------ o------

o ----

■

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
tausokite pinigus

UOZAPAS EUDEIKI
—IR-

-o-

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Cbieagos Lietuvių.

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avc.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Kaijx> “Draugo” rep ir
šv. Kazimiero parap. parapi
jonas, turiu garbės pranešti,
kad Kolumbo Vyčiai (K.
kurie sudaro tvirčiausį kūnų
šiame mieste, išsirinko mūsų
gerb. klebonų kun. A. C. Martinkų dvasios vadu.
Rep.

J. Liulevičlus

Tel. BOUIevard 5000—041B

Didžiausia paminklų dirbtuvė

Suvirš 50 metų prityrimo

Po Velykų per šešis sekma
dienius, pradedant balandžio
8 d., turėsim parap. šokius sa
vo gražioj salėj. Prie šokių
dar bus pridėta kas vakaras
trumpi programai su dovanoirds. Viena dovana, kurių kas
nors gaus, tai naujas refrigeratorius $200.00 vertės.

L646 WEST 46th STREET

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

REPublic8340
t 534*0 So. Kedzie Avenue
(Meturlme ayySiy su firma tuo pačiu vardu)______

■R

Vįsi Telefonai:

Yardsl 741-1742

J. J. BAGDONAS
-C

GRAŽIAI PAGERBĖ SAVO
TĖVELĮ
Bridgeport. — JuoMpų Garuckų, jo Vardadienio proga,
gražiai pagerbė dvi dukrelės:
Katriutė ir Pranutė. Vieton
parėtu pagerbė daug kilniau —įrašė į Amžinus narius Aka
demijos Rėmėjų Dr-jos, sumo
kė damos $100.00.

A

i—a

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

1 F. EUDEIKIS

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

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 6 3 r d St.

’t'vaas®
■i sv

Antradienis, kovo 27 «!.. i 934

Sporto vakare i n27’,tad. i5 g'«užf-“13' g,,g"Jf’
lietuviai gerai Kolegijos rėmėjai labai dėi k i ngi gerb. klebonui kun. Tg.
pasirodė

Dalyvaus dainininkės: Saurie- vai. bus laikomas politinis su rniems žmonėms, ftiomis die
nė, Kabonienė, viešnia K, Men- sirinkimas naujoj vietoj. Visi nomis iš ItaiK.bnojo Kryžiaus
keliūniūtė, K. Kabonis, A. Čia kviečiami dalyvauti. Kalbės draugijų sąjungos Paryžiuje
pas, I’eoples Parlor kvartetas David Davidson, kandidatus į
■Jt
buvo gautas atsakymas, kad
i Albavičiui, kati leido mums tą
ir duetas. Kalbės Dr. Jovaišas, ward coinmitteeman 13 warda
Lenkija atsisako priimti Lie.
' puotų ruošti savo svetainėj.
stutL Poška ir kiti. Be to, bus , George W. Miller, Marųue
| Vakarienėj dalyvaus J. E. vyBridgeport. — Kovo 18
fti valgomų gražios muzikos ir daug viso tte įtaiko lietuvis kandidųtafr tuvos pagellaj.
l
----------' skupas J’. I*. Būčys ir Tėvų Sv. Jurgio parap. svet. Jvyko jų daiktų pardavėjų (bučerrii- kių kitų įdomybių.
1 Rep (respublikonas) j Senatoriai
f Praėjusio šeštadienio* raka- Marijonų Generolas kun. A. mokyklos vaikučių programa, nkų ir groserninkų) sąjunga
District Cominitteoman 11 dis
Pardavimui, namas su lotu.
re 132 Pield Artilery armory (’ikotn.
mokytojų Seserų Kazimierie kai kam nelabai pastebima Ra(rikto, taipgi kviečia visus lie
įvyko lietuvių krepšiasvyriini- 'Nutarta kviesti visas Chica čių.
Dviejų aukščių, medinis navo vaikiniu. Kadangi jos na
tuvius atsilankyti j susirinki
nkų rungtynės su garsiu Lif- gos tl raugi jus bei organizaci Gražiai griežė mokyklos vai riais esti verslininkai, todėl
imas. Dvi krautuvės, try s pamų.
DOMESIO!
chulU Fast Freights tymu. jas dalyvauti vakarienėj; joms kų orkestrą, kuriai dirigavo jiems ir nėra daug lųiko pojį:
1 gyvenimai. Reikia greit par
“Lituanica. Five” tyme lošė,atspausdinti specialūs kvieti- jaunutėj. Biškintė. Atvaidin- Į tikuoti bei pasileisti į kokį
duoti. Apleidžiame miestą.
Susivienijimo Lietuvių Drau
<
North
Side.
—
Koloni
jos
ko

Atsišaukite:
šie: A. Luučinskis, Y. Yanza-i mai.
ta drama “Kristaus Karžv- ! veikimų. Tačiau* jčs gyvavimo
gijų ir klūbų Bridgeporte mė
mitetas
Janušausko
skridiniui
Haitis, PI Beinoris, P. Barskis,i Kalbėta ir apie programą, gis’’. Paskui sekė deklamuci-j laikas jau gerokai įsisenėjas,
nesinis susirinkimas įvyks šį
M«i™P. Petrolaitis, E. Jesscn, T. bet, tlėl stokos laiko, atidėta jos, dainos, pantomina su dai Res Šiemet kovo mėn. sueina ' Liclav« re"“i
antram auki te iš užpakalio
vakarų, kovo 27 d., 18 valandų
Lauraitis, Phil Krause, P. Ke- kitam susirinkimui.
kovo 27 d> I»rap.jO» sve
na “Jeruzaliau” ir pačių jau- 20 met, nuo > įeikBrimo. į
vakare, Chicagos Lietuvių Au
Tn proga Sfljnnga rengiasi
8 valan‘.l,» vakarfi- V"
va<a, J. Klučinskas ir K.,
niausiu
orkestrą
po
vadovys

Moterims pavesta sudaryti
sų prašome atsilankyti. Bus ditorijos salėje. Visi atstovai
ginis. Nors lietuviai pralošė,
te
mažo
Gaudento
Guduko,
{vakarėliui
20
metų
sukakčiai
kom.isiją, iš 19, 35 ir 41 sky
ADVOKATAS
pranešimų apie busimąjį šokių ir valdybos piašomi susirink- į
tačiau gerai jmsirotlė., Tik po
W.
Monroe St.. prie Olark
lių, kuri rūpinsis valgomai Simpatingai dainavo F. Ga-; paminėti. Be to, šiemet bus vakarų bai. 29 d., 1934, Wi ti. Bus daug dalykų svarsty- J
rą kurtų tepapraktikavus su
ruekaitė. Kalbėjo pralotas M.1 ^duma pastangų, kad sutraumui. '? :
1 —
siais ylaiktais.
▼cĮaodoa • ryte Iki ’t«•
popiet
cker Park svetainėje.
nku buvo išsilaikyti prieš ty2201 W.
» V V'
’
4
L. K nišas apie moterų orga- ^lLS i Sąjungų visus valgonrųpirm.
mų, kuris, per keletą metų Taigi, kurie pirkote vaka
Panedėllo, Seredoe fr Pėtnyčloc
Neseniai buvo paskelbta be
nizacijas pas kitas tautas ir jų daiktų vershninkuą.
vakarai* « Iki »
1
žaizdamas, gerai yra susigy- rienei tikietus gegužės 13 d..,
. :
'■*, •«
rast
Telefonai CAMal «ta>
ndro
komiteto
sąrašas,
kuris
svečias L. Šimutis, “Draugo” Šiems metams Są-gos valdy
Namai: 6459 S. Rockwell St
Aušros Vartų parapijos svet.,
t- vertęs ir išsimiklinęs.
redaktorius pasakė nuoširdžią bon išrinkta,; Ant. JJrnežis, išėjo kiek klaidingai. Sekanti
Utarnlnko, Ketverto lr Subatoa
e
.
i tikietai bus geri ir gegužės 27
Vakarala T Iki «
asmenys
sudaro
komiteto
vaiKAUNAS.
—
Kaip
jau
buĖmėsi du lietuvių tymai —Į , T .
.
. ,
ir turiningų kalbų apie būtinų 3428 Lituanica Avė., pirm.; A.
Telefonaa REPublic •
•«OO
- a •
T
d.,
Dievo
Apvaizdos
parapijos
—U
dybų:
pirm.
—
K.
Čepukas,
vi-'
v
«
pranešta,
Lietuvos
Raw'.bAl. Kumskio ‘bustenaP su L.I
. .
i
ra
reikalų remti Šv. Kazimiero Budria, 939 W. 33 St., vice pi
- • Vyčių *tymu. i, • ,tymasi1 svet. Norintieji
Kumskio
. J gali apmainyr
J Akademijų. Tai pirmas chica- rm.; Mat. Cemeris, 3317 Litu cepirm. — P. Plečkaitis, adv. nasis Kryžius kreipėsi į Rau
Kv -tr v ,
c
I ti ant nauju pas tuos asinėms,
Crane Coal Co.
:• A, vyčių tyma nugalėjo. Spen-1
, .
giečių turi būti rūpestis. A. R. anica Avė., nut. rašt.; J. Bal F. Petraitis, S. Jakubauskas, donojo Kryžiaus draugijų są
L,-r»^.i
•
*
nuo
kuriu
pirko.
.i.cer Coals mergaičių tymas nu-i
1
D. 2 sk. širdingai, širdingai čiūnas, 3200 Lo\ve Avė., fin. lašt. — Al. Manstavičius, iž junga Paryžiuje Vilniaus kra
Chicago, 111.
r
•
|
jšte siaučiančio * bado reikalu.
dininkas
—
C.
Kairia,
iždo
glo
galėjo Langncr Alphas tymą.
TEI
j
.
REPUBUO 840>
dėkoja L. Šimučiui.
rašt.; Al. Cibulskis, 830 W. 33
Kaip
žJnoma,
Lietuvos
Raude
bėjai
-r
—
F.
Vaškūnas,
B.
Šniau
Svarbus vakaro įvykis buvo
Padarius kolektų svetainėj, PI. ižd.; Al. Budris, koresp.
kšta, finansų rašt. — Paul Mi nasis. Kryžius, giliai užjansda
J. Mattern, garsaus lakūno apsurinkta $20.00. Iš ryto, mūšų Susirinkimai laikomi
kas
mas didelės nelaimės ištiktus
skridusio aplink pasaulį, atsi
rėmėjos rinko aukas prie baž mėnuo paskutinį ketvirtadienį leris, maršalka —J. Vilis.
Vilniaus krašto gyventojus,
Katrie perkate anglis 18 dral
lankymas ir jo kalba, kurioj
nyčios.
Per šį susirinkimų visos kny
▼erių. siųskite juos J CRANE
Lietuvių Auditorijoj.
norėjo
ateiti
į
pagelbą
badau

COAL CO. Gausite geresnes
į .ĮIS palakė gerai pažinęs Darių
Kovo 18 d.,
Po programos užkandžiauta
gos bus perduotos dabartinei
anglis. u> mažiau pinigų.
Sekantis
sus-mas
įvyks
kovo
jantiems,ir
šiltinės
kainuojaGirėną ir pabrėžė, kad jie parapijos svetainėj pagerbtas ir gerta skanios “girutės”, ku
Pocabontas M. R. tiktai >7.00
valdybai ir subendrinta sustonas.
29
d.
Po
susirinkimo
bus
kas
du buvo vieni geriausių lakū mūsų mylimas klebonas, kun. rių aukojo žinomas politikiekaita visų išduotų ženklelių ii
OFFICE OF fV>I NTY CT.ERK
tokio nepaprasto.
nų pasaulyje.
OF COOK CO1MTY. IEI.IN’OIN
J. Svirskas vardadienio pro-Į rius Jos. Ažukas.
knygelių
aukoms
rinkti.
Pra
STATE OF IMJMOIS J
Todėl kviečiami visi nariai
Vajaus komisiją sudarė Jos.
COVMTY OF COOK
j SS
šom
abiejų
pusių
komisijos
na
Tikėtasi, kad į šį sporto va ga. Vakaro vedėjas V. Dar
dalyvauti minėtame susirinki
1
Geriausios Anglys Už
gužis
apibudinęs
vakaro
tiks
Šaltenienė
ir
C.
Petraitienė,
karų sueis daug svetimtaučių,!
Pagal provlzUas 34 Sekcijos Illinome. Taipgi kurie verslininkai rių skaitlingai atsilankyti.
Žemiausias Karnas
Jaus Prfniary Rinkimų įstatų, a.4 čio
tačiau įš jų vos keli teatsilan-į1*’ P^^tė važųjį chorų, ku- kuriai susirgus, jos vietų užė
Pirm.
dar nepriklauso, prašomi tapti
nai pareiškiu, kad apaivoe popieros
kė. Tūkstantine publikų suda-i™ įdainavo “Ilgiausių me mė jauna dukrelė Elenutė Pe
kuri buą. vartojama nuosavų partljij
Rašt.
nariais.
■ ■••oi
Primary balotame,
Pr‘)nary rinki
rė 'beveik išimtinai lietuvių’1’*” “Šv< Jn0MP<> giesmę” ir traitytė.
mams. kurie bus -laikomi Cook apskrltyj. lauke miestų Berwyn, Chica
1 “Vivat, vivat”; mažieji vai- ' Vajūi aukojo pinigais ir val
.įaununas.
Marąuette Parko lietuvių re go lr Chi’cago Heights. inslestęlių Ci
12132 UNION
cero. ir kaimų Evergreen Park, Mor
Pranešimai
kai padainavo “Pučia vėjas, giais: V. Galnaitė (1.00), B.
ton Orove. Stickney Ir Sūmmlt, ant
špublikonų
klubas
atidarė
nau
U.//7
radieni, balandžio 10 d., A. D., 1934,
neša laivą, nuneš mane į Lie Bytautienė, J. Ažukas, V. Baja ‘beadųuarters’ adresu 6817 bus sekančiai:
iv *
1 '
tuva”.
Phone PULlman 8296
turienė,. J. Bndrevičifehe, B. Litbuanian IrtiĮirovement As S. Western *ave. Šį vakarų, 8 Demokratų Partijos ............. Ružava
Ttespubllkon-- Partijos .... Balta
Dabar laikas prisipirkti
1{V WITNEHS WHEREOP, X have
I fablonskytė gražiai padėkle Zalatorienė, C. Petraitienė, T. sociation of Town of Lake lai
hereunto
sot
my
hand
and
afkys
svarbų
siftdfirilŽimą
šį
ke

mavo. Po to sekė vakarienė. Stankevičienė ir kitos.
anglių dėl žiemos
flxed the seal of the County of
PAKVIETIMAS
Cook.
this
26th,
day
of
MarcU.
tvirtadienį,,
kove
29
dienų,
Šv.
Po vakarienės vaikų cho Širdingai ačių visoms
ir
A. D., 1934...
Širdingai kviečiu visus Chi (įB&aia
ras
padainavo “Močiutė”, visiems atsilankiusiems į va Kryžiaus parapijos svetainėj
cagos ir apielinkinių miestelių
ROBERT M. 8WEITZER
“Plaukia žąselė’’,
jaus vakarą; visoms rėmėjoms, 8 vai. vakare. Visi praperteriai lietuvius, draugus is senus pa, County Clerk nf Cook
Cotmly, Uitomis
malonėkite
atsilankyti.
i
J.
Slautaitė
mokyklos
varkurios dirbo ir pasiaukojo,
&.Vžistamus atlankvti mane mano
L
biznio vietoje. Užlaikau dide
Side. — Marijonų Ko- du’ pasakius sveikinimų kleb. kati tik parėmus mūsų švieti 2
--------—
-----’
'r.U.
li pasirinkimų. Visokių degti
legijos Rėmėjų Chicagos Ros. įteikė dovanų, o L. Stankiute mo įstaigų šiais sunkiais lai
nių; visokių rūšių vyno ir
susirinkimas įvyko kovo 21 <1., ileikp dovanų nuo visų parn- kais. Kas ne sau gyvena, ne
alaus. Pristatome aludėms.
NOTART
Lietuviškus
parapijos mokykloj.
I P'.^nų.
gobšauja, tas ir laimingas ir
Dovanos visiems dtsilankuBONUS
PUBLIC
S
, Be mažųjų choro, dar daina- pas V. Dievą, be abejo, ras
sięms.; / ' ą
businnkimų atidarė pirm. A.
| vo J. Pauškinus (solo), V. atlygiiųmų.
REAL BŪVATE
Bacevičius. Nutarimai praėjuJūsų ŽYDUKAS patarnaus
Nausėdaitė ir A. šeriūtė (du
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
sio susirinkimo priimti'.
jums mandagiai.
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
etu), V. Červinskas (solo),
PRISIRAŠYKITE J MUSŲ SPULKĄ
atsiminkite
04^
•
-n
i
i
i
Reikale
esant,
Sekė pranešu.ms iš rengia- jaunų vaikinų choras, parapiTEISINGUMU
PAMATUOTAS BIZNIS
1 astangomis, Peoples Raka- ijyjgj;
mos vakarienės Tėvų Marijo jos choras, A. Kaminskas (so
2608 WEST 47th STR.
Šį vakarų 7:30 v., ,C(jų Išdirbystės Co. krautuvių
nų sidabriniai.) jubiliejui pa- lo). Chorams vadovavo ir vie parap. svet. bus labai gražus j lwjijo klausytojai šiandie, 7
NATHAN KANTER
iiiinėti. Platų pranešimų darė tiniams solistams akompanavo vakaras. Jį rengia Labdarių 3 j va)andą vakare iš stotie?
4707 SO. HALSTED ST.
A. Grybas. Pranešė, kad ren varg. Kulys; gi parap. chorui i klopa.
WGES tnrėp daug malonumo
giamos vakarienės kom’sija nu ir A. Kaminskui akomp. B.! Gerbiamieji, žinote, kad
pasigerėti gražia programa.
Tel.: YARds 08C1
sista/ius pakeisti vakarienės I aliliunaitė.
lykos jau čia pat Vargšų mes
dienų ir vietų dėl sekančių
Tarpiose kalbėjo: M. An-1 dar turime. Labdariai nori supriežasčių: L PasTreiSkus dau- tiriuškevičiiis, Vaškūnas, Ma-| šelpti vargšus Velykų šventė-Į
geliui norinčių dalyvauti vaka čys, P. Maskolaitis, V. Naus?-.ms, kad ir jie jaustus r.orS bis- |
rienėj, Aušros Vartų parapi jos j da. J. Rėkus, A. Bacevičius,' kutį tos linksmybės. Dėl to ir
BIRCH TAVERN
salė pasirodė permaža, todėljA. Kizelevičiūtė, V. Daugir- '• rengia tų vakarų; kad padatv
.
•
prisėjo ieškoti didesnės vietos.1 dienė, M. Butkienė, V. iMace- rius kiek pelno. Aš manan
Salė gauta pas d. gerb. Dievo ( konis, 0. Sniaukfitienė, A. Ma- kad gernširdžini jiarapijonai
Apvaizdos parapijos kleboną nstavičius, M. Rugienė, d-ras visi bus šiame vakare.
/
kun, Ig. Albayičių, kuris daug B. Nausėda, ark. M. Žaldokas,
2555 WEST 63rd STREET
d.,
širdies yni įdėjęs į Tėvų Ma- adv. K. Savickas, adv. S- Pe Šiandien, kovo 27 d., 8 vai
kolegijų. Diena perinai- j traitis, d ras A. Rakauskas, ryto įvyksta laidotuvės a. a
Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
Telefonas REPUBLIC 4544
|dain. Rakauskienė, kun. J. J. O. Kairienės iš ftv. Antano ba
kuris
pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Jakaitis, Marijonų Provincijo-* žnyčios į ftv. Kazimiero ka
*
w"
.........
.
...
J............................................... —
Kuraitis
buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
las, kun. J. Paškauskas, Ka i pus. Giminės, draugai-ės ir vi
General
Motors
išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
A
PINIGAI DEL BIZNIO minskienė ir ant galo pats si parapijonni-ės, kuriems lai
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
kleh. kun. J. Svirskas, dėkojo kas leis, prašomi palydėti
j
i ' <\ll BCINLS PASKOLAS
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
atsi įlinkusioms į. jo vardadie amžinųjų tėvynę gerųjų mū?
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
"i OD\MP. ĮSTAIGOMS
TURKUKOR RUHMKOe BULFERI!«W VANOS IR KI.KKTROS
nį: svečiams, jaunimui ir pa parapi jon kų.
Buick
ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
TRBATMKNTAI
MI \VI ll’.S U, Bl KOBDI la pi jonams.
vių
visuomenę.
Pas mus šiais metais bendradarbiauja
AredMkl mankRInlmal ir elektroa MaaaHa
Nuoširdi užuojauta Klem
žymus
visuomenės
veikėjas p. K. SABONIS.
Traatmantal visokių lirų. ranmattsmo, nervų atitaisymo. Šalčio
Vakaras baigtas svečiui knn. Kairiui ir jo sūnams.
Ir taip tol taus. an elektriniais prietaisais Violetiniai SanlSs Spin
Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant
HAISTED EICHANGE J. Jakaičiui atkalbėjus maldų. Lai Dievas teikia kantrybės
telių treatmentaL
naujo,
kreipkitės pas I). Kuraitį—
MlnaraUnSa, sulfarinAe vanos duoda didžiausia kraujo olrkullaolJS. kuomi galima ižslaslMtl nuo visokių tiruNATIONAL BANK Vakaro vedėjas taip pat dė pernešti nuliūdimų.
Rep.
Kambariai dėl perguISJImo.
Milda Auto Sales
Moterų akyrlVR atdaras Utamlnkats nuo 8 Iki 13 vai. naktine
Halsted St. ir 191h PI kojo kun. svečiams, profesijonalains,
chorams
ir
varg.
už
čių,
šeimininkėms,
patarnautu
Narys FKPKR.U.
1657 W. 45th Street
I'. U K\M E KOKI’liR lt ĮJOS
programą, seserims Kazimie- joms ir visiems aukotojams.
Tel. Boalevard
rietėms už išlavinimą vaikuATVYKO
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PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Ve-
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A. F. CZESNA’S BATHS

80ft8

P.
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Tel

Victory
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