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DARBININKU BRUZDĖJIMAS VYKSTA KIIN. ANDRIUŠIS POPIEŽIUS APIE VOLDEMARAS VOKIEČIU LAIKRAŠČIAI KŪLIOIASI,
PASVEIKO
ROOSRIHTA VEt IŠTREMTAS KIŠASI | LIETUVOS REIKALUS
KITOSE PRAMONĖSE
Green puola ir smerkia
kompanijų unijas

JAU APLEIDŽIA ŠV,
ANTANO LIGONINĘ

AUKŠTINA JO KRIKSCIO-1 SENIAU SKIRTAS IŠTRĖ

N1ŠKĄ DVASIĄ IR
- DARBUS

MIMO LAIKAS NEISSIBAIGfi

Kaip okupacijos laiku jie norėtų
Lietuvą valdyti

Kun. Antanas Andriušis,
\YASIIINGTON, kovo 27.'kinti su geležinkelininkais. Pa- M.I.C;, Sft. Petro ir Pauliaus
VATIKANAS, kovo 27. —
KAUNAS.
(Vasario mėti.
KAUNAS. Apygardos teis.
— Nespėjus apsidirbti su kri-j ties prezidento įsikišimas ne bažnyčios klebonas Ttoekford,
Davenporto, Iowa, vyskupas 27 <?- apsigyvenus Kaune prof.
tardytojo įsakymu uždarytos
žili automobilių pramonėje, or išvengiamas. Tas Ijus padary- lll.,; po dviejų sunkių operaci H. P. Roldiuan buvo Šventojo A. Voldemaras suimtas ir iš
Klaipėdos vokietininkų organi
ganizuotų darbininkų ginčai ta jei ne arbitražu, tai specia- jų pasveiko ir tiek .sustiprėjo, Tėvo audienpijoje. •
gabentas į Zarasus, nes komo
zaeijos už priešvalstybinį vei- M
su pramonininkais ima pasi- i lu boardu, jei kompanijos at- kad gali vaikščioti ir gydyto
Popiežius sakė vyskupui, danto nutarimas, kuriuo jis
kimų. Ryšiuni su tuo, vokie
reikšti kitose pramonėse.
, kaleliai laikysis savo nusista- jai nebepriešingi ligoninės ap kad Amerikos' prez. Roosevel buvo ištremtas į Zarasų ap
čiai pakėlė didžiausį triukšmų.
ftį kartų nesusipratimai iš- tyn.b.
leidimui. Tačiau klebonas li tas dirba kibiuosius
dar skritį, dar nėra atmainytas.
•BERLYNAS, kovo 27. — Jų laikraščiai pilni koliojiinų
'
kyla anglių ir plieno pramonė- Į Amerikos Darbo federaei- gos yra labai išvargintas ir bus, kurie paremti aukštaja
Prof. A. Voldemarui atsisa Apie 1,800 katalikų berniukų, ir grųsinimų Lietuvos adrese.
se, Geležinkelininkai dar nėra jos prezidentas W. Green va- dar ne greit galės klebono pa krikščioniška dhtasia. Tos pre- , .
. .
kius vykti geruoju, jis išga 10 iki 16 metų amžiaus, iš Ber Mat, vokiečiai mato, kad visos
susitarę su kompanijomis. At kar per spaudą pranešė apie reigas eiti.*
zidento kriksčioniskps pastan-1
bentas prievarta.
lyno rf»vvko į Hęnnigsdorf jų pavartotos prieš Lietuvą ro
rodo, kad ir šiuose ginčuose darbininkų laimėjimus auto
ins ir riipmKlel|ona» ir patsai jaučia, gos gelbėti
būtent, lietuviškų >
priemiestį turėti susirinkimų presijoe,
nebus apsieita l>e asmeniško mobilių pramonėje, ftiandien kad jo pagijimas tai — Dievo j
jų-likimų džiugina kiekvi10atvirau ore >— tenaitinės ka prekių įvežti Vokifiijon už
prezidento įsikišimo.
gi jis pareiškia, kad šioje pra gailestingmno darbas ir gerų Į
krikščionį
draudimas ir pasienio'susisie
talikų parapijos šventoriuje.
Kai kūrins plieno kompan:- monėje darbininkai savo ko
Jo Šventenybė taip pat sa
žmonių maldingumo pasekmė.
kimo bei prekybos visiškas su- •«
jos, norėdamos išvengti nesu- vos dar nenutraukė. Darbiniu
Berniukams klausant vieno
Visiems jį ligoje atminusiems, kė, kad brangina prezidento
i,
,
, „
stabdymas, tikslo nepasiekia.' s
sipratimų su darlMninkais' pa- [ kų bus laimėta, jei kongresas
'.kunigo
sakomos
prakalbos,ų
. , , . , ,
Roosevelto
darbą
’
dėl
religijos
ypač šv. Mišiomis, Komunijo
.
.
.
. Vokiečiai vis girdavosi, kad
skelliė, kad balandžio mėn. 1. praves senatoriaus Wagnerio
RYMAS, kovo 27. — Kra- staiga apie 200 jaunųjų nacių
mis ir maldomis, jis yra la laisvės užtikriniUfO amerikie
jie į 24 valandas Lietuvą pa
•d. jos didina 10 nuošimčių at bilių, kurirto norima panaikin
što sąjunga darbo problemų atžygiavo ir suardė susirin
čiams sovietų Rusijoje.
bai dėkingas..
klūposią ant kelių. O dabar
lyginimą darbininkams. Su ti kompanijų unijas. Jei tas
studijavimui Milane
iškėlė kimų.
, .
4
Paskiau Boise, Idalio, vyJ •*
~ štai jau keli mėnesiai, kaip VA?,
.kopijos vj'Kkopas Kelly'buvo H>r0te8,» P*» P«™jer»
prantama, ir kitos kompanijos nebus padaryta, darbininkai
Taškiau tie naciai užpuolė kiečiai kerta Lietuvai šunybeą 1
jas paseks. Tačiau ne tame j sukels naują kovą.
solinį dėl jo vykdomos faši berniukus einant jiems į gele
audiencijoje. Kalbant apie di
vienų po kitos, daro kų gati» /
dalykas. Didesnis atlyginkr.as |
Kompanijų unijos, pareistų korporatyvės tvarkos val žinkelio stotį, kad grįžti Ber
tižiuosius vyskupijos plotus,
net laužo prekybos sutartį, lf ;
darbininkams
reikalingas.
škia prez. Green, nėra unijos,
stybėje.
lynan.
Atėmė
daug
vėliavų
ir
Šventasis Tėvas pareiškė, kad
vis dėlto Lietuva prieš Vokie
Komp. turi iš ko ir gali tik kompanijų -įrankis prieš
sukėlė
riaušes.
Keletas
poli

Minėtos
sųjungos
kairiųjų
vyskupui yra didelis giliukis,
tiją nėsiklaupia. Dėl to jie
mokėti. Jos toj ncpayiaryš gra tikrąsias unijas. Kompanijii
cininkų
nepajėgė
katalikų
ber

elementų
sparnas
reikalauja,
kad jis yrą jaunaR. Pabrėžė,
taip if koliojasi ir dūksta.
žino j u. Ir šiame atsitikime ne unijas yra pačios kompanijos
AVASHINGTON, kovo 28. kadi Jis pats, Popiežius, nors kad premjeras vykdydamas niukų apginti.
Vokiečių atstovas įteikė Lie
bus apsieita be kovos.
sukurusios. Kompanijos or
— Specialus boardas-iš trijų yra senas if per šiuos' Šven krašto ekonomijoj perversmų, / Berlyno ir Brandenburgo
tuvos vyriausybei protestą
Minkštųjų anglių kasyklų ganizuoja, finansuoja ir glo
asmenų (paskirtas automobili j tuosius Metus turi milžiniškus turėtų daugiau atsižvelgti į vyskupijos vyskupas Barės pa
prieš tautai ir valstybei saukodas svarstomai- ftittOi kodu boja jas. Automobilių pramo
darinis, faffte-nepavargsta.
daibininkų reikalus.
pramonei.
siuntė
formalj
protestą
kan

goti įstatymą.) Ką tai reiškiat
norima sumažinti darbo va nėje visiška taika įvyks, kad,
Darbininkų atstovas boarde
cleriai
Hitleriui,
vidaus
reika

Reikalauja, kad premjeras
Tai reiškia aiškiausią kišimusi
landos ir padidinti atlygini kongresas praves Wagnerio
yra R. Byrd iš Pontiac, Mich.,
lų
ministeriui
Frick
ir
Prūsi

revizuotų visą savo planų
į Lietuvos vidaus reikalus. JAa*
mas, ypač Illinois ir Indiana bilių, sako Green. Kitaip gi
pramonės -j- N. Kelly ir neu
jos
premjerui
II.
Goering.
taip,
kad
visos
gamybos
prie

kia valstybė neišdrįs protekasyklose. Čia ir vėl nesuri- nieko gera terr nebus. Specia
tralus Leo AVolman, Colmnliia
monės ir visa gamyba priklau
pratimai ir ginčai numatomi. lus boaridas turės daug darluo
Tik vienas katalikų laikra stuoti prieš kito jei valstybėj^ į
U-to profesorius, ftį pastarųsytų
darbininkams.
Geležinkelių koordinatorius ir jis negalės patenkinti abie
štis Germania pranešė apie leidžiamus vidaus rei kalamą5
jį paskyrė NRA administrato
VVASHINGTON, kovo 28.
Eastman nieku' būdu negali jų pusių. Kompanijų unijos
tas jaunųjų nacių sukeltas įstatymus. Vidaus įstatymais
rius.
—
Kariuomenės
’
lakūnams
ne

geležinkelių kompanijų šutai- palaikys nesutikimus.
riaušes. Kiti visi laikraščiai tai kiekvienos nepriklausomoj
siseka vežioti oro peštą. Brez.
apie tai nė žodžio neprasita valstybės vidaus reikalas ir
Rooseveltas nusprendė pa
jokia save gerbianti valstybė
rė.
*
što vežiojimą laikinai grąžinti
Popiežiaus atstovas Vokie neleis niekam iš šalies į tokį*
■ ,r----- L—
privačioms kompanijoms. . [sa
TOKIJO, kovo 27. — Japo tijai arki^’skupas Orsenigo reikalą kištis. Bet vokiečiai,
A
bė, kad kompanijos duotų pa
nus ir yėl ištiko “šnipų” liga, yra Ryme ir turi pasitarimų matyti, prisiminė okupacijoj
VVASHINGTON, kovo 27.
siūlymus.
VIENA,
kovo
27.
—
Olan

kuri dažnai pas juos pasirei su Šventuoju Tėvu, kas toliau laikus ir norėtų Lietuvą vald
' NEW YORK, kovo 27. —
— Prez. Rooseveltas nepatvir das kvakeris Van Ghell GilBus padaryti laikini kon- škia.
$
1 '' t veikti, kada Vokietijoje kon ti, kaip tada.
Čia vyksta taxicab ■ šoferių tino kongreso pravesto bi
dermeister, kurs daug dirl» traktaf iki kongresas praves
Karo laivyno žandarai Y'o- kordatas neigiamas ir katali
streikas. Streikininkai kasdien liaus, kuriuo didinamos išlai
Vokiečiai šaukia, esą Lietu
už politinių kalinių paleidimą tuo reikalu įstatymą.
kų
jaunimas,
galima
sakyt,
kosuka
apylinkėse
areštavo
še
sukelia riaušes. Daug parduo dos karo veteranų naudai ir
va laužanti Klaipėdos kon ve®
iš Europos kalėjimų, parei
prievarta
traukiamas
į
nacių
šis
europiečius,
kurie
buvo
įė

tuvių langų išdaužoma. Taxi- grųžinirras pernai sumažintas
eiją. Tačiau jie šiam tvirtini
škia, kad centrinės ir pietų ry LIETUVOJE PUSTREČIO ję fortifikacijų zonon.
organizacijas.
cab operatoriai už tai kaltina valstybės tarnautojams atly
mui; neduoda jokių įrodymų..
tinės Europos valstybių kalė MILIJONO GYVENTOJŲ
miesto majorą La Guardia, *]
Anądien kardinolas Schulte Be to, Lietuva su VokietijaTarp suimtųjų yra Angli
ginimas. •
jimuose laikoma apie 3,500,kurs, anot operatorių, prieš
Klaipčdlos konvencijos nepa
Prezidentas pasiuntė kon t 000 k&linių.
Visuotinas Lietuvos gyven jos ambasados komercinis pa protestavo prieš vokiečių vy
riausybę,
kuri
nesuvaldo
na

streikininkus nieko neveikia. gresui savo veto raštų. Kon
sirašė ir jei net Lietuva
tojų
surašymas
padarytas tarėjas H. A. Macrae. Žino
Distrikto prokuroras sušau greso žemesnieji rūmai tuo
konvenciją ir sulaužytų, tai ir
1923 metais. Kad žinojus kiek ma, visi paleisti. Tačiau šis cių.
kė “grand jūry,” kad prave jau balsavimu sulaužė prezi
tada vokiečiai neturi teisė*
vienu momentu kiek yra Lie įvykis japonaųm neduoda gar
stų tyrinėjimus ir rastų, ar dento veto.
kelti tą dalyką. Konvencija
tuvoje gyventojų, centralinis bės?
■ F. ,
‘
majoras iš tikrųjų neina savo
pasirašyta su Anglija, Pran
Laukiamas senato žygis.
PeTeitą sekmadienį areštuo
statistikos biuras nuo 1923 me
__
1
___
pareigų — nepalaiko mieste
cūziją, Italija ir Japonija. Tai
4
s V - **
'
tų veda smulkią gimimų ir mi tas amerikietis inžinierius A.
reikalingos tvarkos. Majoro
RYGA. — Pėdeja Bridi ra
gi, tik šitos valstybės ir gali
•'
—J—
"
TIK JUOKO PADARE
Bari:, kurs ėmė krutomuosius
rimų apyskaitų.
priešai grupuojasi tikslu jį pa
šo, kad Rygos kompetentinguo
dėl konvencijos kalbėti, o
Tokiu būdu sudarytomis vaiz.Ous nuo vieno japonų ka
KAUNAS.'— Anglų ReuVVASHINGTON, kovo 27.
šalinti iš užimamos vietos.
se sluoksniuose kalbama apie
Vokietija.
tiksliomis žiniomis, paskutiniu ro laivo Tbkijoi įlankoj. Nuim terio telegramų^ agentūrū pa
— Gary*. Ind., švietėjo dr.
Tas priklausys nuo “grand
užsienio politikos sensaciją,
laiku Lietuvoje yra 2,451,200 ti vaizdai konfiskuoti ir jis skelbė, kad prekybos derybos
VVirto paskelbtasis pareiški
jurv” radimo ir nusprendimo.
kuri neva ruošiama. Būtent,
MADRIDAS, kovo 27.
gyventojų, kurių
skaičiuje paleistas. Pasirodė, kad nėra tarp Anglijos ir Pabaltijos
mas apie “smagenų trusto.”
I
*
Lenkija nutarusi susitarti su
Ispanijos vyriausybė dirbę
Operatoriai pareiškia, kad veikimą tik juoko sukėlė.
1,177,600 vyrą ir 1,273,600 mo uždrausta vaizdus imti įlan valstybių — Lietuvos, Latvi
Lietuva, sutvarkant Vilniaus
mirties bausmės grąžini
majoras vifšai giriasi, kad jis
terų. Pastebėtina, kad1 mote koje. .
jos ir Estijos, eina normaliai
Išsiaiškina, kad pereitais
klausimų Lietuvai priimtina
bombų sprogdintojams.
remia streikininkus, kurie ne metais jam teko VVashingtone
rų, skaičius viršija vyrų skai
ir patenkinančiai. Tikimasi,
dvasia. Atatinkamas politinis...
.
, ..
m
REMC SLAPTĄ L
LENKŲ
ganėtinai apmokami. Dėl šio susieiti su kai kuriais jaunais
kad darybos baigsis iki Vely
. ,.
,, . , .
,
čių visose apskrityse.
Topasiaukimas” {vyksiąs jau ' /
..
. A. .
.
, ,
Wm. Wrigley kc
JVfcKYKLĄ
streiko nukentėję viešbučiai, profesoriais ir privačiai pasi
mis pačiomis žiniomis, dabar
kų.
artimiausioje ateityje.
Chicagoje skiria 1,000,000
valgyklos ir įvairios įmones, kalbėti apie krašto reikalų
yra {gyventojų Kaune 102,750,
Derybose buvo kilę kai ku
fondą savo darbininkų aj
taip pat atvykę iš kitur visi* stovį.
KAUNAS. — Susisiekimo rių sunkumų, kuriuos pavyko
Klaipėdoje 37,523, Šiauliuose
KIAULIŲ ŪKIŲ
dimui
nuo nedarbo.
.v
23,870, Panevėžy 20,960.
toriai.
ministerio .V. Vileišio įsakymu nugalėti.
Kai kas juokomis prasitarė
KOMISARAS
atleisti iš^Jarnybos geležinke
apie “smagenų trustų,” prezi
SPRINGFIELD, IH., kovo
BERLYNAS, kovo 27. -Consumers Gas and Oil kom Į dentą, revoliuciją ir kitus daVIENA, kovo 27. — Austri lio tarnautojai Aleksiūnas ir
panijos dn viršininkai nubau- lykus. l)r. VVįrt įsidėjo gal- Ūkininkas W. Berkmeyer pa jos vyriausybė įveda mokes Šmitas v^ž tai, kad jie prisidė 27. -4 Gubernatorius Hornet—*...... ■■-—■I
CHICAGO
IR
A.PY1
jo prie slaptos lenkų moky ris nepatvirtino biliaus, ku
sti kalėti už suktybes, kad ne von kaip kokių tikrenybę ir skirtas kiaulių auginimo ūkių čius už pajamas.
klos laikymo ir leido į tą mo riuo leidžiama aludėse prie KĖS. — Šiofidm giedra;
mokėti valstybei mokesčių nž štai' šias “paslaptis“ dabar Westfalijoj komisaru (dikta
piet šilčiau.
I
torium).
kyklų savo vąikns.,
baro gerti i^lų. •
viešumon iškėlė.
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
gazolinų.

BERLYNO VYSKUPAS
PROTESTUOJA PRIEŠ
NACIUS r

PROTESTUOJA PRIEŠ
MUSOLINIO REFORMAS

SPECIALUS BOARDAS
AUTOMOBIUĮĮ
PRAMONEI

ORO PAŠTO VEŽIOJIMO
- KLAUSIMAS

PUOLAMAS NEW YORKO
MAJORAS
'•

KONGRESAS LAUŽO
PREZIDENTO VETO

MILIJONAI POLITINIO
KALINIŲ EUROPOJE

JAPONAI SERGA
“ŠNIPU'’ LIGA ;

M

RENGIAMA SENSACIJA
VILNIAUS KLAUSIMU

LIETUVOS PREKYBOS
DERYBOS SU ANOLUA

Tiečiadimiis, kavų 28 d., 1934

KITAS REIKALINGAS ATGIS

uiškiniiųu, kad popiežybė tik- simkuudu Veruonųi širdį
rai yra paties Vievy įsteigta... jis pamatė, kad
o mano sieloj susidarė išvada: bė* šventimui netikri. C
Kur yra Petras, teu yru ir Bu jau metu pildytos kuni
žnyčia”.
pareigos! tiek metų vai
“Man aiškesnis pasidarė ir ja sieloms! Dabar visai
autoriteto reikalingumus
n baa be jokios naudos! l
tai ne tiek mokslo srity, bet domis Vernono širdis p
bet ir įkrovimuose dalykuose, vo iš skausmo. Štai kų ,
kaip pavyzdžiui,: gimdymų ko- šo:
ntroiėje, moterystės persisky- i “Alano būklės netik
rimo klausime, ir čia tik vie-Įaugo diena iš dienos... A:

JO ATSIVERTIMAS

ir

Italu* kuOtepu ft«k»r«a aekinačlealu*
PRENUMERATOS KAINA: Malami — »• ••. Pumalu — SS.&O; Trim* mėnaaiaius — 41.00: vienam
Malu! — 74c. Europoje — Melam* |7.00i Pusei ma~ 94.00. Kopų* .04c.

Prezidentas Rooseveltus rengiasi padary
ti dar vienų reikalingų ir naudingų žygį. Jis
pareikalavo, kad kongresas priimtų griežtų
■MtMss lUlBM artaluottamoe pareiltalavua
BoB&rtdarblaou lr korespoudantaau raitų naorųų >ol napraOom* tai padaryti lr neprtSiuačlama tam įstatymų, kuriuo būtų sustabdyta spekuliaci
lai paOto t*aklų.
ja krašto “stock’u“ ir imtinomis.
Radaktorlua priima — auo 11:00 Iki lltOO
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Kas nežino, kad visokie spekuliantai daug
6 vai. po piet.
žmonių yrą nuskriaudę. Bespekuliuodamį sve
timais žmonių, pinigais, visam kraštui negero
vę užtraukė. Toji spekuliacija 1929 m. paties
kulminacijos punkto buvo pasiekusi. Dėl ta
UTHUANIAN DAILY FBIEND
Publlahed Daily, Escept Sunday.
ir įvyko vadinamasis-didysis “susmukimą?"
. ■ūMORirrtONBi Oae Tea* — M-M: SU Moetftn
r- H Hl Tfcree Moatiu — »»00: Ou Kopta — TRl su didžiausia skriauda milijonams žmonių ir
Km 1141 — Om Tear — |14Hi «U Mm(ka — 94.Mt
teer -» •*«•
visam kraštui. ,
,
f
AdrertlEni lo "DRAUGAS" brlnga beat reaulta.
Advartlalng rate* op apnUeattoa.
Prezidentas nenori, kad toji nelaimė pa
^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avių Chicago
sikartotų ateityje. Dėl to jis reikalauja spe
cialaus įstatymo, sulig kunuo spekuliantai ir
visokie žmonių išnaudotojai būtų baudžiami.
DIENOS KLAUSIMAI
Dėl tokio prezidento sumanymo ir pasi
ryžimo reikia džiaugtis ir palinkėti, kad tas
JAPONIJOS IMPERIALIZMAS
sumanymas kogreičiausiai būtų įvykintas į
gyvenimų.
Įsigalėjusi Japonija milžiniškais savo pi
gių prekių kiekiais užverčia pasaulio rinkas.
AMBASADORIUS IMPORTUOJA MAISTĄ
'Galingosios pasaulio valstybės šiandien aiš
kiai mato Japonijoj didelę konkurentę ir jos
Daug kas galvojo, kaip gyvens ir kuo
Imperializmo pavojų. Spaudoj vis dažniau ka- 1
maitinsis Amerikos ambasadorius Maskvoje
■ Ibama apie geltonosios rasės rengimąsi į kop. WilĮinm P. Bullitt ir jo štabas. Gyvenimui
;vą eu baltųjų žmonių rase.
bolševikai pavedė iš caro laikų likusį paloh , Araki, buvusia Japonijos ministeris, dra cių, bet pasirodė, kad yra daug sunkumų su
ikiai ir aiškiai yra pasakęs, kad Japonijos maistu, nes Rusijos žmonės, imi tekę bolševikų
^dvasia turi išsiplėsti per visus penkis konti- valdžion, patys pusbadžiai gyvena. Dėl to,
£ Beritu* įr septynis vandenynus. Ir visa, kas ‘ kaip praneša spauda, ambasadorius ir priver
? kliudysiu jai išsiplėsti, turi būti pašalinta, stas maistų ir kitus reikmenis importuoti iš
nesibijant, reikalui esant, pavartoti ir jėgų. kitų kraštų.
kAnot jo, Rytų Azijos tautas laiko prislėgę
Prieš keletu dienų vyskupas, James A.
įkaltosios tautos. Japonija tokio akiplėžišku- AValsh pranešė, kad jo draugija neberanda
Fjno jokiu būdu nebegalinti pakęsti. Jos žven reikalo tiek daug reikmenų siųsti į Kiniją,
ki* pareiga esanti pasipriešinti ’ kiekvienam nes jap ir ten visko galima gauti. Takiau So
Mvetiuių valstybių veikimui, pastojančiam Re vietų Rusija ir nuo Kinijos yra atsilikusi.
plių' japonų įsiviešpatavimui.
Tat, ir šis faktas parodo, kad bolševikiVienas laikrašdis, -perspausdinęs Araki
joj dar nėra to žemiškojo rojaus, apie kurį
p pareiškimų, sako, kad kaip tik baltieji bus taip gražiai kalba agitatoriai, dažniausiai pa

“DRAUGAS”

r'išvyti iš Rytų Azijos, britų imperija gali pa| skelbti savo kolonijų varžytines. NeatsilaikvL tų nė kiti baltųjų atramos punktai, pav. Af-

! paikinu}, kuris tautas veda į|Uą bevaikštinėdamas su
grynai pagoniškus papročius, j ir pats sau pasakiau: a
Aš jaučiau, kokios didelės rei- būti didesnis netikrumai
kia jėgos reaguoti į vergiški} manasis! Jei aš iš to iš
vaikymusi laikų madų. Mūsų'bus stebuklus’’.
I dabartinis gyvenimas yra ne Į Tačiau šv. .Teresė* sa
'kas kita, kaip dienos jsimylė- i luisvio neapleido. Jo1,
jimas: kiekvienas tampa pas- pamažu pradeda blaivėti
kutinio šūkio, paskutinės ma- sįmai išsiriša vienas p<
dos auka.:. Katalikų Bažnyčia Tik Vemonas vis dar
stovį už viskų aukščiau Ji, ii da ramybės. Protui aišk
gai tyrinėją įvairias nuomones, r<dkin daryti, Jjet širdis
ar jas priimti, ar atmesti. Ka?
Argi jis turės per
1 gero Ji pasisavina, kas blogo -kitų tikėjimų! Ar jau p
i atmeta... Silpnai žmogaus pri- n?s vyras turi pradėti i
gilučiai reikia nuolatinio va- 3° gyventi! Mesti ang
i do, kuris jų iškeltų aukščiau kunigo pareigas, sukelt
i visų žmogaus kaprizų, aukš- daugumoje sielų abejoji
- čiau kasdieninių aistrų. Tų pa- koks tai nusikaltimas!
- daryti tegali tik viena Kata
i likų Bažnyčia“.
Taip Yernonbs žingsnis po
■ žingsnio tolsta nuo anglikonų
- Bažnyčios ir artėja prie tikro
r jo kelio. Jis atidžiai svarsto

tys to rojaus dar neragavę.

tiesos, reikėjo, silenkti tai Bažnyčiai, kuri ligoniai, kurie noboiš
amas pasaulį, vienintelė teturi dieviškąjį Au j guli skausmų lovose;
tei jų, turinčių toritetų,' kuri vienintelė įgv- ' liai, kurie kų tik prad'

PAS MUS IR KITUR

tų pačių tiesų vendina Kristaus įsakymus ii
ius... vienų dr- patarimus. Ši išvada buvo įtebe baimės ga- Anpto trijų metų galvojimo vai
i».kad ji nesu-; sius, o ne vienos ar kitos die
mgrja būtinai Inos jausmingumo padarinys.

i0

pitalįstinių valdymo metodų ir įvesti visose
& tautose teisingų tvarkų. “ILoelnvatcht“ paK Žymi, kad tautų santykiai ateityje nebeturi
t»ttti senojo kapitalizmo apsunkinami, kuris
težino tik ponus ir vergus, išnaudotojus ir
p-ttuaudojamuosius. Dievas, leidęs tiek tautų,
.nenori, kad jų dauguma būtų tik kitų vergai.

Taigi, dabar nuo galingųjų valstybių pa-

1Cypmii, ar eiti uaujos tvarkos ir teisingmuo
■Saūs prie pasaulio taikos, ar užnispyruE'airii taikytis senosios ir leisti Japonijos impei/rkdimiii dar giliau šaknis suleisti, suorgani■ šuoli geltonųjų i asę kovai su baltąja rase.
gas ūkininkas. Abu jį pasveikina. “O
kaip bus mieste!“ — mąsto.
Prieina bažnytėlę. Ktebukliagąi ramu
viduje. Galima nuoširdžiausiai melstis —

kiek tik nori.

r

> -i

;

*

Ufc kokios dešimties žingsnių nuo ąL žuolo augo sena pušis. Prie jos liemens
S buvo atsirėmęs vyras, kuris girdėja visą

r ąžuolo su šaltinėliu pašnękėsį.

R

aidėjęs

I[i liūnai
sKa

klausėsi,

nes

apie

Gana

at-

jį ėjo kaUbė.

jis grižo namo.
<
*
.
<> *
[’• f */. vMi&ko kelyje, knris veilė į kaimą, snk ti||o vaikų, kis |»rasilenkė, baimingai pa-

;y

į Mrveikifldamas. Hiaipjau kitaip elgdavos.
* Vaikai hfch.vo su juo malonūs. Bet pas• garuoju buku ji« tiek daug galvojo it dėt
. to pasidan nei ringas, Dažnai pyksta ir

prasti, kas yra gvvėnii
lapijos, ^kuriose laikia
jus; draugai kunigai,
riais drauge dirbau. Ai
prikiš: mes juo pasiti

ir, be to, dai
SbtoB kan£io«
nius aP*e^°r }»ati tiesa...
mano jausmai.’, atrodi
’iju yra KataSavaime suprantama, kad ii įos audros nebeišlaiky
Ji sako, kad viduje Vemonas* turėjo labai
Taigi Vernonų tikrai
lUtoriteto, Ga- daug iškentėti. Kai kada tie- pavadinti kankiniu, n<
a paslaptis y- »iog pergyvendavo tragiškas i<urįs tiek iškenčia, ko

I
If
f

(Tęsinys) r';'

Ateitis vėl neaiški. Al
visi draugui, vadins jį '
tyru”, visos įstaigos i
jum duris. Pagaliau, 1
pasakys jo mylimoji
Kokios sielos kančios!

i kiekvienų gyvenimo klausimų
“Prisiminiau mintim
i i tyrinėja kiekvienų šių laikų nis ir vietas, kuriose ij
-įreiškinį. Ir, pagaliau, daro ne- ko eiti'kunigiškosios pa
- išvengiamų išvadų: Anglikonų daug sielų turės sunkii,
Jei pats Die-; Bažnyčia daugiau į mane tei ndų, o koks skaudus
asmeny atėję šių nebeturi, mano pareiga nu-! mas šeimai. Kų pasai

Jėi norime tariamų pavojų išvengti, rei£ kia atsisakyti Azijos tautų išnaudojimo, ka-

vasario Pasakėlė

k'

>iias dieviškasis autoritetas te- užiojau neperžvelgiamoj
(gali sulaikyti tų visuotinį pa-!»oj- Atsimenu, kaįp vier

'7 Dėl gręsiančio iš Rytų pavojaus daug
į kaltos yra galingosios Ku ro j >o s ir Amerikos
PVaiatybė*. Juk visais amžiais Azijos tautų
r prispaudimas ir išnaudojimas tarhavo vien
į. tik kapitalistiniams interesams.

Faul KriUer

jų

Kartą buvo jis katedroje. Iškilmingo*
pamaldos, graži muzika, bet melstis... nė
‘‘Tį've mūsą" negalėjo sukalbėti. Žmonių
daug, grūdasi ir lipa viens kitam ant ko-

Pęiėjo mokyklą. Sustojo. “Jei būčiau
tapytojas“, mano jis, “nnpiesėiau aš ją.
Nedaug tėra tokių gružių namų, kaip šis.
Ir nė' vieno taip labai nemyliu. Turiri
gaut jo paveikslą ir-jį pasikabint naujam
kambary’’.
\
"

Po to ateina j galvą mintis, kur jis
gyvens dideliam mieste. Tur būt, kokio
.nors didelio namo trečiąjam aukšte,
Vaikus mušu, Imiėl Mažieji dabar jb ven
Z,
Vis žiūii į žavingą namelį ir $fKosgia. Hiąių akimirkų jam rodėsi, jog ji* tosi ranka kaktą. Prie durų pasuka f. de
^zkažko neteko, — ar susiras t
šinę. Nori išžiūrėti į fcpdelį — gal pra
K
“Miesto vaikai turi daugiau moky- žydėjo žibuoklės. Jos dar jam. Kai gi*«'z
L tojų, loilėl jir negali taip prisirišti“, gal- dikai, lelijos ar rožės snžvilės, jis Ims jau
a vt.jo tolinu i idamas;
toli išvažiavęs.
Dideliam mieste ieškos
k
Ateina vargšas claihininkas ir itlrtin- 'laimfs.

Žibuoklės jau žydi, vėjas purto jų
galveles. Kaip gražu. Nedrųsiai stovi jis
prie mažojo ryno, apie kurį šaltinėlis pa
sakojo. Žiūri susimąstęs į spindintį ledą.
Už kelių žingsnių stovi senas gluosnis.
Ką padaro prietema. Gluosnis įgau
na žmogaus jiavidnlų. Lyg čigonė atrodo
jiR, mokantis burti. Gal būt vejas, o gal
koks kitas balsas sklinda nuo jo.
,— Miegok, mažas upelyti, miegok.
Greitai vėl imsi tekėti ir tekėsi visas die
nas. Tada tu kitą matysi savo veidrody
je. Bis, karį pąžįsti, bus toli. Bet kartą
.pakliūsi į didėlę srovę, prie josios kranto
pamatysi išvargusį veidą. Tu jį {lažinsi.
Jis bus netekęs laimės, apgavimo nuka
muotas ir neteisingos meilės išduotas. Ša
ltinėli, ar tu jom padainuosi tėviškės laukų įlainąT!
‘
r
į •
Kusisvajojęs prie rfm> Išsigando.*Apsigrįžo ir nuėjo. Ilgai sėdėjo kambaryje.
“Kodė^l ši meilė man ant širdies tiek
daug žiemos ledo sudėjo! Ar apskritai
tai buvo meilė, gai tik apgaulingas jau
dinimasis? Kad galėčiau pakeisti“. Jis
svarsto, svarsto, paskum taria:

Popiežiaus kikoti IšganytoPetrui. Jokia
lesiima mokyti
nei drįsta pa-

valandas. 16 rūpesčio nežino- kia savo tikslų. Koki
davo kur eiti ir kų daryti. Iš tvirtos valios reikėjo!
ėjęs pasivaikščioti tik pasiju- jia vįgkų nugalėjo,
sdavo, jau seniai bestovįs ir
begalvojus. Kartais net bijorasini ims ings:

šv. Petrui pakita nėra tų
įrodžiusi savo
aš turėjau snikų Bažnyčios

<Wvo į rankas paimti bet kokių
Skaudus ir kartu lai
knygų. Iš tikrųjų, kaip baisu, sus žingsnis: Vemona
kai žmogus pasijunta einąs ne kai palieka anglikonų
tu® keliu, išmuštas ,iš tikro jo lynų ir laikinai sustoji
gyvenimo ribų. Dar skaudžiau
(Tęsinys 3 pusi

— Ji turi mano žodį. Skandalo aš
nepadarysiu.
Pagaliau jis pastebi ant stalo gulin
čius tris laiškus. Atplėšia pirmąjį. Žino
mas laikraštis priėmė jo didesnį kūrinėlį.
Nusišypso. Atplėšia antrąjį — kviečiamas
į miestą. In»ft virpėti. Tretysis laiškas —jos

atsisakymas.

Garsus šūktelėjimas — ir be sąmo
nės susmunka į sofą. Jo veide sužibo iš
sivadavimo kibirkštėlė.

’ — lianas rytas, ponas ąžuole.

— laibas rytan, jaunasis šaltinėli.

f — Šiandie jau tikrai teisinos žemyn,
]M>nn.s ųžuole. Nepyk ant manęs. Šiąnakt
gražų sapną sapnavau. Paskutinę naktį
apie, geltonas gluosnio jaipelėles ir žalias
žolių viršūnikes. Mačiuu ir žibuoklių, palaziižių. Ar tamsta negirdi, kaip žvirb
liai veselioja? Tai šį tą reiškia, ]>onas
ąžuole, tai pivasaris, jiavasaris. Padaryk
linksmą veidų ir užmiršk senas j m saka*,
kurios nesikeičia. Dabar sudie...
—
Kažkas

Palauk,

karštakoši, dar valandėlę.

per mišką ateina.

Taį buvo jaunasis mokytojas. Jin at
rėmė galvų į ąžuolų, ir pora skaisčių la
šų nuriedėjo žievės rateliu.
— Aš su jumis nesiskirsiu --nieka
dos, niekados: Su jumis laimė. Juk jos
ten, toli, surasti negalėčiau.
Priėjo prie šaltinėlio.
— Šaltinėli, ar būsi man geras? Plauk
toli, toli, iki pat didmiesčio. Štai čia trys
laiškai. Alau jie nereikalingi. Ar gali tu
juos nunešti į didmiestį, iš kur jie atke
liavo ?
— O, ji, ja, u — su mielu noru. —

džiūgavo šaltinėlis.
Mokytojas suplėšė laiškus ir subėrė
gabalėlius į vandenį. Vanduo sukrutėjo
ir trfikčiugaIviais su jtopicrgąliuis žemyn
į lygumų nušniokštė. Pro ąžuolo šakas

praūžė pavasario vėjas.
Dar ilgai stovėjo toj vietoj jaunasis
mokytojas. Žibančiomis akimis žvelgė į
gimti nės lygumų. Taip pažiūrėjo į siau
rų lakeli, kuris vedė į girininko namus.
Koks malonus jufti daliar atrodė auš
tantis' pavasaris.
Vertė
Aydrūjjaa
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joje studijavę, nepfldantieji nuoš. jų vertės) pašalpų nli-• skirta 590,500 litų, gyvulių fl298,900 litų.
kurinių sulig muzikos taisyk-j matyta 20,000 lt., veislinių gy- kini

žmonių jie tik atsitraukia i?
' Bažnyčios globos, bet dar baiIsiausiai Jų puola, pasinnudolių, turi paraduoti akompanis- Milių kerginio punktams 72,•Smulkioms ūkio šnkpmd pa-,
.......
. . ...
' ’r"
i ,,
. . .
.
• darni ne tik Šmeižtais, bet ir
tę valiai. Iš mūsų tarpo daž- 000 lt., kerginio punktų laiky šalpų | Mišk irta 150,175 litų. IS
ftiuis laikais vra įkiši ubavu-'tnarninkų gal atsirastų
ir . , ,
. , ,,
.
..
v ,
ginklu, kvla klausimas:
ko
nai pastebime ir girdime var tojams — 130,000 lt., melžimo tos sumos sodininkystei ir da
pi mada rinkti gražuoles. Ken-'moterų tarpe. Vyrų grožio ko- ”
<
x ...
_
goninkų - chorvedį arba muzi-! konkursams — G,400 lt., veis- ržininkystei pašalpų numaty
,
.
.
. . . • , .
• 4 j i i j v. vemonas įeSkojo Katalikų Ba
ka jas miestai, renka teatrai, ntestų nerengia todėl, kad bi. , x .. 7
kos mokytojų vedantį solistų. Į linio prieauglio parodomu re- ta 26,175 lt., bitininkystei — >
....
, . .
..
1 •
x 4
ii
• žnyčioj! Ar
toji kova
renka įvairios biznio firmoj nuo iš to nera, ir kad vyrai
: , „ .
.
..
,
. .
....
•
. i
x
• •
prieš Bažnyčia buvo nežuioAkompanimentas solistams Oia nieko tokio, rods, taip tu ngti — 45,000 lt., veislinių gy- 2,000 lt., paukštininkystei —
renkasi. ir pavieniai bernai. 18 laiko fau pažeminimu ir pa- 1
mu! Ne, to prileisti negalima. arba grupei turi ypatingų ver ri ir būti, nes jis pats solistų valių registravimui ir rūšiavi- 108,500 lt., avininkystei — 19,visų tų rinkikų “kilniausius” juoką į tokius kontestus stoVernorias teieškojo vienintelio tę. Tat šių svarbių užduotį arba solistę prirengė. Už tokį niui — 17,500 lt., kiaulių au- 500 lt.
tikslus turi bernai, nes jie re- ti. Tik kvaišos mergšės nesudalyko: tiesos. Tikėjimo tiesa nors trumpai norėčiau nu darh0 ^>a daugiau garbės pri ginimui pašalpų — 2,500 lt.,
o, . , .
v ,
,
• »•
...
*.
1 *
’
’! Statybai pašalpų bus ir šiais
nkasi sau porą. Visi kiti gra-,pranta, kada jos yra išjuokiatėra tik viena ir paties Dievo šviesti visuomenei, įvertinan klauso akom pamatui,
lt.
. .
,
,
n
.
„ negu arkliųf ūkiui 5,000
’
“-metais duodama. Bendra su
- žuolių rinkimai stipriai dvo- 'mos ir įžeidinėjamos. Mergaipaskelbta. Jų be klaidos iš čiai muzikos meno šakų. M -sų “solistui” arba “solistei“.
kia baltosios vergijos preky-į tės, kur dingo jūsų savygarba,;
Pienininkystei pašalpų j>as- rna tam tikslui lėšų numatyta
saugojo Kat. Bažnyčia. Taigi audijencijos kai kada mnžai
Suglaudus visa, galima pa-įkirta naujiems 5 pieninių na 68,000 litų. Daugiausia bus
ba. Nežiūrint kokiu vardu mes kad leidžiate save taip žemintie, kurie atsitraukia nuo Ka kreipia dėmėsiu, į akompanissakyti, kad akompanimento už ln«nis pastatyti, mokant 50 duodama pašalpų ūkininkams
tuos rinkimus pavadinsime, jų ti, kad jus, lig veislines kar
talikų Bažnyčios ieško ne tie tų, O korespondentai, aprašy
duotis yra svarbi,’sunki ir at-i nuoš. statybai išlaidų ir 3 ran- už pavyzdingų žemės ūkio trotikrosios prasmės nepakeisime, tos, į parodų stato!
sos, bet būdami “tamsybės vai dami koncertinę muzikos dalį
sakominga. Nors ir yra muzi- į kipėms pieninėms, mokant 60 besiu statybų. Tokių jiašalpų
Argi šių laikų mergaitės no
būtent: darymas biznių iš mokai” nuo tiesos bėga, kad pa kai kada nepažymi akompa‘ kos be akompanimento, bet so-' nuoš. namo išlaidų — viso 86,- vidutiniai kiekvienam apskri
terš kūno grožio. Delko laik- ri grįžti atgal į prieškrikšč.ioslėptų savo piktus darbus. Ba nisto, arba pažymi su visai tose, solisto* su akompanistul 000 H. 50 grietinės nugriebi- čiui skirta apie 3,000 lt., o
rašeiai rengia grožio kontes-, niškus laikus, kąda moteris
žnyčios skelbiamoji tiesa yra mažu kreditu.
........................
__________ 4»4..4-.
_______ i____
nn nnn
tus! Kud padarytį sau iš to buvo vien tik vyrų užgaidų
supina
Įvainų
ir
gražią
rnuzi- mo punktų pastatyti skirta po viso bus išmokėta apie 60,000
yra šviesa, pasiekianti slap
pelno. Delko renga grožio ka- patenkinimui! Tuomet iš jos
Ikompanuoti, tai ne rojięikos išraiškų. Tat, įvertinkime 750 lt. pašalpų viso 37,500 lt., lt. Skiedroms1 drožti mašino
čiausius ‘sielos kampelius. Ji
pieno pasterizacijai — 32,500 ms įsigyti paskirta po 100 lt.,
ialaites kai kurios finuos! j grožio buvo daroma biznis ir visa, kas tik yra negero, žmo- graužti.
Pirmiausiai reikia • akompanistus.
Knd pasipelnyti ir pagarsinti!’moterį, kaipo kokį daiktų, pilt., sūrinių pieninių rūsių irj viso 3,000 lt. ir vaisių, grybų,
gui parodo. Bet kadangi žmo pažymėti, kad pildyti sunkų
mašinų įsigijimui— 24,000 lt.,į daržovių, uogų bei cikorijos
rko ir pardavė. Kai kuriom šių
■ savo biznį.
gus labiau mėgsta kas kūno, akompanimentų yra gana kelaikų moterim labai aitatinka o ne sielos, tai ,su ta Šviesai blu» ypač neturėjus prųt mių
15 artezinių šulinių išgręžti, džiovykloms įrengti duodama
Posakiai, kad tai daroma
Dr. Kudirkos pasakymas kad. kovoja.
18U solistu.
Akompanimentui
mokant pašalpų 50 — 60 nuoš. iki 50 nuoš. jų išlaidų pašalpų
meno atžvilgiu yra gryniausias
•
I
,
,
I
— viso 5,000 lt.
“jų rūbai pagal vėliausios ma
reikia turėti daug patvrimo,
visų išlaidų ir 18 filtrų įren
melas. Kur ir kada tikrasis
- > M* V/4*
lvun. \ ernonas tos sviesos 1.
.
. ... „ , *
dos, o protas nuo maro metų“.
Žemės ūkio rūmų sąmata
. x, . . . . . .
,
..
ir specialių studijų. Gal m pa
menas pelnė kų iš grožio kon
gti
—
viso
126,000
lt.,
premiJau
yra
paruošta
šių
metų
. ,. .,
.
, ,
Stebėtina, kad net katalikės ieškojo tol, kol jų rado, o sia-l ,
•
.1
. įdarysiu klaidos pasakęs, kad žemes ūkio rūmų sąmata. Jo joms
testų, ypatingai lietuvių tarmokėti už pirmos rūšies šiems metams yra priimta su
n
,.
mergaitės kai kada dalyvauja rdien suradęs — džiaugiasi. ' , . r •
T.
............... ... , , akompanimentas yra sunkiau je numatyta apie 125,000 litų
moje 5,475,779 lt. Sąmata yra
po! Nebent tie mergšių “ka- , , .
sviesto gamybos padidinimą
kur Jis šiandien nesigaili tiek ka-!
. ,
...
. [tokiuose parengimuose
vykdoma, nors ji, kol nėra pri
i pildyti negu solo dainuoti. Da- pašalpų žemės ūkio kultūrai
n armnkai ’ save skaito meni-l
*
moterų grožio “kamarninkai” nkinęsis, tiek išsižadėjęs. Jis
— 50,000 lt. ir silpnoms pieimtas valstybės biudžetas,’ dar
ninkais. Jiems tie visokie mie-|?w7‘.'#
“.“‘2’?
’ "“'{lykas tame, kad akompauist;w kelti. Iš tos sumos paskirta
da
į.
džiaugiasi. Įdo- buvo Bažnyčios priešas, o da-'
,.
.
. .
'
.....
r~....... ~ I ninėms nalaikvti
100,000
lt.
nėra vyriausybės patvirtinta.
rovimai, turbūt, laba. daug « t~,A,
L.: h., Inm„.
„™..iturl netlk vftrtotl
javų valomiems punktams pa- mnem8 P“'a'ky"
mu, kodėl dora lietuvė moti bar tampa uoliausias Jos apa
Viso
pienininkystei
pašalpų
pa
TO
i gerai skaityti gaidas, bet jis §aipų (nuo 25 nuoš. ligi 50
malonumo teikia, nes jie ypa
na nesudraudžia savo dukros! fialas.
tingai stropiai pritaria įvai
Zajančkauskas tUr*
*r ^era klausų,
mašinų vertės) inašinoArgi mūsų lietuvės moterys
ti solistų, neužbėgdamas jam ' ms įsigyti 5,000 litų, pievoms,
riems gražuolių rinkimams. O,
nebežino, kas dora, o kas sme
už akių, ir taippat nepasilik ganykloms ir nusausint iems
bendrai menui iš tų kontestų
rktina. Gera būtų, kad lietu
nė šilto, nė šalta.
damas nuo jo. Yra labai geras plotams gerinti — 50,000 lt.
vės katalikės Amerikoje pa
•
*■*>
daiktas akoinpanistui turė įvairiems bandymams su trą
Jeigu sakoma, kad renka imtų pavyzdį iš Lietuvos inte
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
ti transponacijos gabumus; šomis ir sėklomis — 40,000 lt.,
ligenčių
moterų
ir
pakeltų
sa
gražuoles, jog paskatinti grago“ laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
skambinti kurinį iš bito tonaci j premijoms mokėt už išaugintą
žaus kūno tobulinimų, taį ko- į vo galingų balsų prieš šį nelionės reikalus, išgau.s reikalingus dokumentus, iš
Kovo 26 — Baland. 1 dd. —
jos rakto. Taippat svarbu, kad į varpinių, pašarinių javų, šakdėl nerenka vyrų grožio kara dorų, nekrikščioniškų ir mote Rochester,
rašys
laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
kun. A. Ci pkompanistas savo akompana-I
J niavaisių ir daržovių sėklą
laičių? Juk vyro kūnas irgi rį, kaipo žmogų, žeminantį pa kota, M. T. C.
Pėr “Draugo“ agentūrų bile kada galite važiuoti j
vimu nenustelbtų solisto. Mūsų Į (nuo 1 ligi 3 lt. už klg. sėkK. R. Vosilka
turi savotiško grožio, o “ka- protį.
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
Kovo 28 r- Bal. 17 dd. — žymus muzikas, kompozitorius tos) — 25,000 lt., linų sėklai
kursijas:
šų. Bet šis, spiriamas Vemo- Apreiškimo parap., Brooklyn, ir gabus akompanistas A. S. sėklai platinti, mokant ūkini
N. Y. (Kun. A. Būblys, M. 1. Pocius yra pareiškęs, kud nkams už išplatintą pagerin
BALANDŽIO
D., Holland4 no draugų, ne tik jam nepade
“akompanistas turi užmiršti tų liių centnerį po 10 lt. — vi
...
da, bet ir labai nepalankiai su C.).
America laivu “S. S. STATENDAM”.
(Tęsinys iŠ 2 pusi.)
so
5,000
lt.
Balandžio
4
—
11,
Pittsburgh,
Į
patsai
save
;
.
tinka. Vernonui naujas smūGEGUŽES MEN.
D. ScandiGyvulių ūkiui ir pienininkypas savo draugų, ieškodamas gis. Visi prieš jį. Nei Sviesos ’ pa~ 6v. Vincento bažnyčioje, I Cia dar reikia dadurt*’ kad
itamatoriai
----- palipą- mėgėjai
paskyrė šiemet
solistai
jioilsio. Čia vėl visu baisumu nei poilsio.
navian-Amerikos linijos laivu
kun. A. Cikoto, M. I. C.
negali reikalauti iš akompa- 889,400 lt.
atsinaujino sielos skausmai. Jo
Bet vis dėlto kiekvienas ba
Balandžio
15
—
29,.
Chicago,
nisto viršminėtų kvalifikacijų. Versliniams reproduktoriams
draugai patyrę, kad jis ruo ndymas turi savo galų. Pasi
III., Šv. Jurgio bažnyčioje.
BIRŽELIO
D., Cunard laivų
1 Praktiniai solistai, na, ir Itali- aukštos kilmės (mokant 75
šiasi mesti anglikonų tikėji- ,baigė ir Vemono vargai'. Eina
Balandžio
23
—
29
dd.
mų,, sutarė jį sulaikyti. StaiĮjįg į katalikų vienuolynų ir*
linijos laivu
Utica, N. Y., kun. A. Cikota,,
• 'j
t .•*/*»* r
kų apie tai rašo pats Verno- randa tikrai nuoširdžią priegNorintieji
vykti
su šiais laivais, kuriais vyksta
ę
1
'» . i
•
M. I. C.
nas:
Jla ūdų. Pasimokinęs reikalinekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KONBalandžio 23 — 29, Utica,
“Jie kreipėsi į mane su to- KiftU?ių dalykų, pereina į KąGRB2SĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
Y., (Kun. A. Cikoto, M. I.
tokiu prašymu, priėš kurį suBažnvėių. Tuoj grįžta
informacijų kreipkitės į
a. ■
nku atsispirti. Jie prašė marie J j° s*elų ramybė, išsekusios C.).
•
susilaikyti vai dan tų sielų, kuJ^&oa Pra<le<Ja atgimti, visoki
Balandžio 30 — Gegužės 13
rios man tikrai yra brangios. abejojimai išnyksta. Nors a-< dd. — Sv. Kazimiero parap.,
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
— Pasiaukok tiems, kurie tau teitis dar nežinoma, bet tuo Philadelphia, Pa. (Kun. A. Ci Į
valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
td
yra pavedę visus savo dvasi jau nesirūpina.
kotą, M. t. C.).
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Knyga
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kurį
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šventuoju:

N.

kupai,

fesoriai.

Naujas konvertitas dabar gy
nius reikalus, — rašė man vienas mano mylimiausių drau- vena Ryme ir studijuoja teo
gų. Jis maldaute maldavo pa-P0^?- Pereiti! metų birželio
silikti senose pareigose ir ne-'^b d- jau įšventintas subdijanuliddinti kitų. Tiesa, nieko Lonu. Reikia manyti, kad, bainebūčiau jiasigailėjęs tų sielų
mąkslus ir tapęs katalikų
gerovei, bet negalėjau pada-į^un*8u’
į Angliją ir
lyti tokios aukos, kokios da- nevienų grųžins į tikrąjį ke
bar iš manęs reikalavo. Tvir- b4-

tai tikėjau, kad Tiesos meilė
padės man nugalėti tuos skaudžius bandymus“.

Ko

j<aį

Balandžio 30 — gegužės 6, i
f kist Vandergrift, Pa., (Kun.!
A. Petrauskas, M. I. C.).

Jurgio

Matulevičiaus

Užrašai

ir

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina 11.90.
xTų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
tuojaus

pareikalaus.

•

‘•DRAUOA8”. 2114 SO. O AKI.ET AVĖ., Chicago, pi.
Siunčiu tl.So ui kurtuos
JURGIS MATULEVIČIUS.”

6ARSINKINTES
‘‘BRAU6E*

tūkstančiai

ark.

Laiškai.

Ola nuplėAk:

Gegužės 21 — 27, Chicago, i
III., Aušros Vartų bažnyčioje.
(Kun. A. Cikoto, M. I. C.).

ieškojo?

šiandien

Pridėta

Ganytojiški

Vardas. Pavardė..........

aKh>«ktte

man

knygą

"ARKIVTSKT’PAS

Mcašo Ii
............................................... ................ ..........

Mano adrems ...................................................... .. .....................................

Vemonag jau buvo vilai nu

siminęs. Kova tikrai buvo su
nki. Bet štai jis prisimena ke
turis prieš porų metų Bis i ver-j
tusius anglikonus, kurių drųsus žingsnis ir jį sustiprino.
“Tos idealios sielos, rašo Vernonas, ėjo tuo, pačiu kelių: tie
patyR bandymai, tie patys
skausmai. StčhėjaiiRi jų pada
rytomis aukomis. Tų sielų di
dvyriškumas smarkiai mane
sugėdino, kad aš toks silp- j
nas”.
, 1
. i
Vemonas dabar eina pas ki
tų savo draugų katalikų, no
rėdamas pasimokyti reikalin
giausių katalikų tikėjimo tie-i

mOUR OfiFICE *
e»»T OFF THE

x 'KOKY
FOtę,
VtBO’.I'kU ZUSTOET
O*<N NUKBEfe.

MELlO'

ČLUCK
UOCk

• Oil ’S-HIS SVMITC.H
B0AR.T> j-

/

v

Į

IMS TRj»T>
t>uog-

RSTAMte.
MT

Boston

1 Q.Otd^lMfcUON
lONTHE ROKRfc.
MkCBeT TH«S

OHB r-***

/

_______________
i?

nw3W
r
t

i

k

UUESS IM- „
Wė»T Tlt Ct£0 ,
C.OMES BA<K
FR.ON1 UUNCM

ko-vo 28 <L, 1934
donų jų dobilų seklų klg. po
2 H. 50 out., baltųjų po 1 lt.
NAUJASI TESTAMENTAS
80 cnt. — 2 lt. Dobilų sėkla
Evangelijos — Apaštakį
pabrangusi.
Gyvulių prekyba. Gera kar Darbai — Apaštalų Laiškai —
vė 340 — 300 lt., vidutinė 19(1 Av. Jono Apreiškimas. Pusla
pių tiŽO. Kaina, su aptaisau
—250 lt. Karvių kuinu kiek
SL25.
pasatais muk.
*
Temo iš Kenija® APIE BE
Taisosi po truputį iu- laši
ninių kiaulių kaina. Už gyvo' KIMĄ KRI1TAUB iš kity»«
svorio lašininių kiaulių cent kalbos vertė Jurgis Baltrušai
nerį moka po 50 — 55 lt., o tis. Puslapių 384. Audeklo ap
už labai riebių ir ligi 00 lt. taisais. Kaina — |L20.
Vyskupo J. Pelfisns TIKA
Jauni paršeliai po 15 — 20 li
Vidutiniai arteliai apie 25. JIMAS, VILTIS » MEILE.
-- 300 lt. Už gerus uridius mc Puslapių 267. Kaina 45c.
katalikiškas laido
kaina apie 450 —000 lt., nors
tokių į turgų nedaug atveda jimas, puslapių 16, kaina tOc
Visas šias knygas galima
ma. Arklių «e tik kaina pasi
taisė, bet ir noriai juos perka įsigyti:

REIK AUNGOS KNYGOS

LABDARIŲ DIRVA
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Keųosha, Wis.
, Lietuvių K. K. Labdarių sųjungos centro valdyba nuošir
džiai sveikina kuopas, draugi-Į

jos, visus rėmėjus ir bičiulius
su ftv. Velykomis ir ta proga
primena svarbių pareigų.

Iš senovės laikų yra užsili-i
kęs gražus paprotys prieš šve
ntes sušelpti vargšus.
Ypač
prieš Kalėdas ir Velykas va
rgšų šelpimu susirūpinama.
Kiekviena Ja bdarių kuopa tpri

Baltimore, Mid. — Kovo 26
d. po trumpos ligos mirė p.
Ona JąmrievR-ienė, kurios se
suo yra Šv. Kazimiero Seserų
Kongregacijos vienuolė.

SesUo M. Joanna šiuis me
panty 4 valandų popiet. Pare- tais darbuojasi iuotui|škajauu*
įoįriane.
vienuolijos namo Chicagoje
Mylimos, ir taip ankstybos seseries mirtį ji skaudžiai atjau
tė. į laidotuves atvyko sykiu
Kepoaha, Wis. — Kovo 12
u. Kenosiioje buvo dideli-^ie- ,uks ^ra
su sės. M. Rože.

tus pagerbimui Juozapų. Vųs
r
du šimtai žmonių susirinko į
.
.
ftv. Petro parapijos svetainę ITW} J°
pasveikinti Juozapais. Visi pra
OIk

Muisto produktu rinkoje pa
stebimai! nežymus pų?no pro
dūktų kainų atpigimas. Mat,
šiuo metu pieno vis daugiau
atsiranda, veršiuojasi karvės
Šviesto kilogramas 2 lt. ISO cn
— 3 lit.; dideli kaimiški sū
riai 1 lt. 10 cnt. — L lt. 20 cntmaži — 80 cnt. — 1 lt. Mėsiš
kų produktų kainos tokios:
rūkytų lašinių klg. 1 lt. 50 ent.
— 2 lt., dešrų 1 'lt. 40 cnt. —
F lt. 80 cnt., rūkytų kumpių
1 lt. 80 cnt. — 2 lt. Pinuti
paukščiai būna papenėti. Pau
kščių kaina atpigo: vištos po
2 lt. — 3 lt. 50 cnt., kalaku
tai po 5 lt. 50 cnt. — 7 lt.
žąsų beveik neatvežama.

leido labai linksmai laikų. Juo
lūpintis sušelpti tos parapijos
zapų buvo daugiau, kai ketuvargšus, kurioj ji veikia. Ne
riasdešimts. Visus juos ir sve
privalo likti nė vieno lietuvio
Račių
Baigiasi jubiliejiniai metai čius sukvietė Juozas Vyšniauvarguolio,. kuris negautų per
ir šv. Misijos. Geriėji mūs pa skas ir Juozas Steponkus su yv Kai
šventes iš savo tautiečių lab
lapijų kunigai, atvykę misijo- pagalba mūsų didžiai gerb. metiniu
darių gardesnį duonos kąsne
klebono M. Urbonavičiaus.
gv
lį. Atsiminkime, kad Kristus noriai teikia dvasinio peno.
Šv. Mišios buvo užprašytos ž+nonių
Misijų proga visi aaudojamės
ypatingu būdu mylėjo varg
už visų J uozapų sveikatų. Taip jos
šus, juos maitino, gydė, gynę Dievo malonėmis. Gražu būtų,
gi Juozapai suaukojo visus vaVaka
ir guodė. Išganytojui nieko kad kuris'iš lietuvių misijonierių nuvyktų ir į Gašli Po- lgius ii- gėrimus, pakvietė vi- sparai
malonesnio Jo Prisikėlimo šve
icst, 111., vargšų prieglaudon rėjas, kurios pagamino tikrus ddio įs
ntėj negalėsime padaryti, kaip
lietuviškus pietus. Šeimininkė- n<ukai
tinkamai sušelpti nelaiminguo 120 lietuvių dvasiniai sustip
rinti. Taip pat kilnu būtų, kad ms: Steponkienei, Vyšniauskie j rėdyti
- sius, vargšus.
draugijos ir pavieniai juos su nei, Dapkienei, Šimanauskie- laikė gi
šelptų aukomis, jų gyvybę iš nei, Judeikienei ir Sukalaus- pamoksCENTRO SUSIRINKIMAS
laikytų. Prieš Velykas, tai rei i kienei tariame širdingai ačiū. rauskat
Virėjoms patarnavo į stalus
įyįiandicn vakare, tuoj po kėlų padaryti. Spauda, dvasia
jaunos panelės;
kija, organizacijos turėtų daž nešti padėjo
.
.
savo n
pamaldų, Aušros Varių parap.
joms irgi dėkojame.
nai
priminti
labdarybės
klau-,
surengi
mokyklos kambaryje,
įvyks
rimų,
kad
būtų
suruošta nois
Per
iškilmingus
pietus
alsipuotos
Lietuvių R. K. labdarių Są
jungos Centro susirinkimas, į po vienų vakarų vargšams su lankiusieji suaukojo 70 dol. popiet
Visį lietuviai turėtų parapijai. Juozas AVuodsonas, pagalbi
kurį kviečiami visi} labdarių' šelpti.
kuopę atstovai ir visi labda dėtis prie Labd. Sų-gos kuopų, Antanas Valis ir Jonas Va M. Url
kurios daugelį vargšų šelpia, lauskas aukojo po $5.00, J. B4a Kenosli
rių veikėjai.
<Jraž
Mūsų organizacijos laukia kurie ligoj, senatvėj, ar būda ževieius $2.00, o visikiti kiek
keli dideli darbai. Jau arti mi našlaičiais neturi iš ko gy kas galėjo. Per pietus, Stepon- darė m
kui pakvietus, kalbėjo gerb. tų “in
nasi gegužės mėn. 30 d. (Vai- venti.
Labdaringu tikslu, Šv. Anta klebonas; sveikimo'vikus Juo- Komur
aikii dięna), kurioj turėsime
no
jiarapijos svetainėje, Cice zapus ir visus atsilankiusius žnyčioj
daug padirbėti. Reiks gerai
prisirengti prie rinkliavos Šv, ro, Ilk, kovo 27.d., 7:30 vaka i svečius. Paskui J. Vyšniaus- giedoji
c,
Z
. *
Kazimiero kapinyne ir prie re, Labd. Sų-gos 3 kuopos į- kas, J. V\ oodsonas, J. Vaice- kramei
-.didžiojo labdarių pikniko Vy- vyko vakaras vargšų naudai. i liūnas ir J. Gužauskas. nuošir- venime
'Įb.ųto parke. Prieš .piet bus Ne vienam nušluostys vargo džiai kalbėjo, dėkojo klebonui' įvykis.
ašaras, i>alengvins ligų skau j už sveikinimus.
į nUrttlįava, o po piet piknikas.
i
Kl *1j
Seselės Pranciškiatės ii-gi
.
•' taigi , viena 11 ienų du stambūs smus, ilgiau palaikys vargšų
j
prisidėjo
gražiai
papuošdamos
■1
JU1U
^
)1
'
darbai. Del to reikia suntobi- gyvybę.
Ir'aš, vargšas ligonis, visų Šv. Juozapo statulų. Už tai I;ratęs' Beno t i daug darbininkų. Ypač
Juozapai įteikė joms dovanų
^arb
•jrarbu, kad labdarių kuopos prašau pasigailėjimo, pagal
••organizuotų daug rinkikių, bos aukomis maistui ir gydy $5.00 ir be to nuoširdžiai dėkojo seselėms. Ilgai nepamir- ir
.
me kuo daugiau jų turėsime, muisi. Laukiu:
Šime to vakaro. Lai gyvuoja P80
J. Lapinskas,
• tuo daugiau aukų našlaičiams
Juozapui.
?° dr*«
1417 So. 49 Ct.,
surinksime. Pikniko pasisekiTaip pat girdėti, kad Jur- *5
Cicero, Ilk
■tas taip pat daug pareina nuo
giai, Antanai ir Jonai nepasi• tinkamo prisirengimo ir nuo
duoda' Kazimierams ir Juozą ndlS *
, darbininkų darbštumo.
L '■
pains. Jie žada irgi surengti
Šv.
■Į*Tat, turint galvoj tuos dar
» didelius pietus. Laukiame.
mas p
bias, gausingai šiandien suva
liuokime į centro susirinkimų,
-Balandžio 8 d., Apaštalystės
Maldos draugija rengia bunco

Mtl

'IThl. I. s ramovs Vlvanl S.t Mitl lnfJiKU-H <iw-<<1.01. į HoillĮP. 7te.
ansKM Criam H.ftit, DepUatory <1.00.
r..!.! Katnucnt lt.n. Batft Itll 1A».
Tri lot tv.t.r <1.21, P«*funw ŠJ.76. A|r«llantllu 7tr, Klein Whltso«r ITk:. Totai
. V_.Inu'112.00. Rpnrl.l prloo. »t,17 for all

▼ardas ......... • • • • •
Adresas ...................... ..........
Siunčiame per paštų COD
Pinigai grąžinami. Jei
oapatanklntas.

s

Bes Vsn 58S-5fh Avsnoe, Nrw York

Stop
itehing
3 Skin
■I 2x1 I Nsetruplak

oi«žėjlfl mu.
pleiskanom!*
s.’vSHM Mbėitmals. spuogai*
lr . kHals odos negerumais
Tik
gauk gydantį aatlsrptlka Žemo—
saugua
Aptlekose.
14c..
••<»•.

M

SI-H.

»•'

žemo

.

Vaišvilaitė; finansų rašt. A.
Valančius. z
Kuojia auga kaip ant mie
lių. Ji ne tik kad šelpia bįednus, bet dar daug ir kitur pa
aukoja. Šienu?nietauia “Drau
gų” užrašydino į Oak Forest,
III. ten vargstantiems lietu
viams patsiekaityti.
Taipgi dabar
rinkime nu
tarė kad ir prie “Draugo” va
jaus — apaudoa platinimo pri
aidėti. Paskyrė 3 doleriu* ir iš
rinko’ viwkų atstovę tai yra la
bdarių pirmininkę K. Sriubic
nę, kati kUMu į talkų “Drau
go” kontestininkaniK ir padė
tų Kuraati daugiau dienraščiui
“Ih’uugui” skaitytojų.
Labdarių 3 knepa turi pas
kyrasi 5 dol. dovanėlę primieijimtui kun. Urbai. Je primi
cija bus po Velykų sekmadie
nį, Cicero, Šv. Antano bažny-

Už rugių centnerį mokama
11 lt. — 12 lt., už miežių cent
nerį — 'JO lt. 50 cnt. — 11 lt.,
už avižų — 10 lt., už nedide
lių bulvių centnerį 5 lt. Ruu-

Malkų ir pašarų prekybų.
Ųerų porinių malkų vežimas
12 — 15 lt., už vienkinkį ve
žimų 9 —11 it. Prastesnės m
lkos dar pigesnės.
Dobilų pundžiukai jjarduodami po 4 — 4 lt. 50 cnt., šie
no puodžiukas po 30 cnt., ar
ba centneris — po 4 lt. Akse
lio maišas po 80 — 90 cnt. di
deli kūliai po 90 cnj. — 1 lt.
SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

LIETUVIAI

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė.,

Nusa-Tone
Stovi už geresnę Sveikatą, Didesnį
Stiprumą — ka* refekia dauglaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus, raume
nis. kr nusilpnintus organus. NOGATONK yra įžymaus Gydytojaus išra
dimas. jisai stalo jums TONIKĄ, ku
ris padarė stebuklus dėl tūkstančių,
padarydamas tuos nusilpnintus tvir
tais ir aktyviSkąts. šio Gydytojaus
preakrtpcija dabar parduodama vi
zose valstinyčioso, — trisdešimts die
nų, garantuotas treatmentas už Vie
ną Dolerj — gaukite butelį šių itAbletkų šluudien.
bet persitikrinkite,
kad ant laibelto būtų pažymėta —
NUGA-TONE.

D A K T

ABAI

’ Amerikai Liet Daktarų Draugijos Nariai

BR. AL YUiKA

LIETUVIAI DAKTARAI

MAlJm
Office: 2643 W. 47th Stn*
Vah: 1 IMI 4 HM 7 iki I Tik
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos: nno 1 lb 1 vai. vakaro
Seredomis lr nedėllomia pagal
•ntartį

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento
Vai.: nno 9 v. ryto ilri 8 v. vak,

4140 Archer Avenue
TaL j ž—4 lr T—» tbL vakare
Rea. 2136 W. 24th St.

BR. J. J. imas

REZIDENCIJA

6631 8. California Ava

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Oploinctric*lly Aktų S|>c<>Jallstas..

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
APGARSINIMUS IR
BAR0ENUS

Palengvins aklų įtempimų, kuris
ėst! priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuottimo. skaudamų aklų karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektėa, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama ,
mokyklos valkus. Kreivos akys ati-’
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
nos »por pusę plglaus, kaip buvo plrmlaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau

kaip pirmiau.
\47ia 8OCTH ASHLAND AVĖ.
Phone fbNilevMrfl 7.*tK0

OM. &

BOSUS

DR. C. L VEZEL’IS
B« K T f ■ T A ■

4645 Bo. Ashland Ava.
arti 47th Btreot
WLr «rao > Iki S~ vakare
•araOoJ eacal sutarti

ŪB. CHABIIS SEGAL
OFISAS

<729 Bo. Ashland Įve.
»
I lubos
\ ~ r CHICAGO. ILL ArWO VALANDOS:
Nuo M Iki 11 vai. rjga pas Ž IU S
«aL po pietų Ir ano t UM »:»• vai
vakaro. Nedėliomis vuv lt IU 1S
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Rusas OsdztcOas lr Chirurgas

Meteriškii, Vyriškų, Vaiki} >
visų chroniški} ligų.

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Ofisas 3102 So. Halsted Sk

IBSt SOUTH HALSTED STRESU

Kampas Slst Street
ValanAee: i—i peplrt. 7—» eal. rak
Nedėliomis lr »wn tad len lais lt—U

•mNdeacija MOO So. Artesta* a va
Valandos: II ryto Iki ė popiet
• tht «>M vakare

DB.LMSSELL
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 60. ASHLAND AVI
GYDYTOJAS lr CHIRUROAN

7850 Bo. Halsted Street
vah: M

ROOM Slt
tr T-t vah nkara

TeL YAIlils 0W4
Rcv.t Tel. PLAza 1200
VALANDOS;
Nuo lt-11 V. ryto; S-S lr 7-t v. «
NedėldleaUJt auo lt

Iki

11 dleoe

Lietuviu O iru rggs ir Gydytojus
2515 H B8T 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141
V a1 a n d o s :

2 - 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

Tel. Oflao UOUIcvard MII—14
Rez. VICtory 8V43

nn

i

a

nrnTiOil

H

Trečiadienis, kovo 28 d,

kovo 27 d.
i
Gyvojo ir .tnižinojo llaian
cinus, taip put tretįjjiukaį re- ):
mia “Draugo” vajų.
3
Šv. Kazimiero Akademijos 1
Rėmėjų 9 skyrius gražiai veį- s
kia; vajus pavyko. Jauname- n
čių skyrius taip put gražiai c
darbuojasi.
Šv. Grigaliaus choro'(vienas 1
atstovas A. Mondeika) piane- i
5ė, kad choras rengia didelį
balių parapijos naudai.
'
Pranešimas iš Fed. Chic, J
apskričio priimtas. Federaci- 1
jos 12 skyriaus rengtam vuka- i
! re, kovo 4 d., pajamų buvo 1
$24.55, išlaidų $32.65. Vadinas, 1
vakaras Federacijos skyriui J
nepavyko.
Skyrius tam susirinkime iš
mokėjo; vakaro išlaidas $32.65
ir “Draugui” už spaudų $12.60. Viso $45.25. Pajamų buvo
$2.(K). Dabar Federacijos* 12
skyrius pinigų “spulkoj” tu
ri $260.00.
Iš Politikos klubo praneši
mo pasirodė, kad klubas nieko
svarbaus nepadarė; valdyba
pakriko, bet komisija susideda
1 iš darbščių vyrų; žada viską
sutvarkyti.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų
1 skyrius dar neilgai vintas. A. teitv tas busjradaryta.
Daug kalbėta apie “Drun
:• go” vajų, kuris dabar eina
s- mūsų kolonijoj. Skyrius su vi
somis draugijomis, priklausa-

Išdirbėjai ankstesnes rūšies Paminklų
’
ir Grabnamių
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Cbicagoj

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus
Mes atlikome darbą daugeliui žyuUMuių CLicagos Lietuvių.

Telefonas SEEIey
Chicago, Illinois

Telefonas

LIETUVIAI

Į valdybų -išrinkta: adv. C.
P. Kai — pirm., d-ras Bložis
— 1 vice pirm., J. Juozaitis
— 2 vice pirm., M. Juozaitie
nė — rašt., A. Briedytė — fin.
rašt., A. Kamoška — ižd.

2314

W.

23rd

PI.,

Chicago'

reikflams.

3319

Kaina

Chicago,
1439

S.

49th

Ct.

Cicero,

CICERO. — Sveika, senai, 6ie nariai paėmė knygutes
matyta! Kas naujo? Pirkai Į aukoms rinkti: J. Druktenis,
kų naujo Velykoms?
t J. Zaura, V. Duoba, J. Valo— Dar ne, bet žadu pirkti. Į uis, A. Linkus, J. Krūmas, A.
Žinai, ne kokios Velykos be Bartkus.
naujo “autfito”.
Išrinktus komitetas eiti po
Šeštadienio “Draugo” (CF — Aš tai daliai' nieko ne- namus ir pardavinėti ženkleceios) numery per greitumų pirksiu; eisiu pamatyti sų-čių jįus (aeroplane) bei būsimo ba
tajjio sumaišyta valdybos Lie rengiamų “Fashion Revue” liaus tikietus-: J. £aura, L. Ju-1
tuvių Raudonosios Rožės klu po Velykų, tada žinosiu, ko- bevičius, J. Mackevičius, ~B.
bo ir Cicero Lietuvių Improve kių staila. O, žinai, aš mėgs- Kazanauskas, J. Valonus, A.
inent klūbo. Taigi žemiau pa tu stailiškai rengtis.
Bartkus, V. Neffas, J. ^Druk.
taisome ir valdybas pakarto
-y Kokių ‘Fashion Revue’, tenis, J. Žilius, J, Barauskas,
jame: Lietuvių improveinent aš nežinau, kų tu kalbi?
S. Kavarskis, V. Mikėnas, J.
klūbo valdybų sudaro: pirm
— Neskaitei “Drauge” pra Palionis.
—-A. Pocius, pirm. pagelb. — nešimų, kad sų-tės rengia maKviečiame dar šias draugi
nių .parodų bal. 15d., Šv. An- jas prisidėti ir atsiųsti atstotano parap. svct.
,
vus-es: Moterų Sųjungos 55
— Kų jos žino apie madas? kp., Aušros Vartų Š. P. M.
Juk ten priklauso senesnės moterų tjr. ^lęrginų d r-jų, Lie
moterys. . ,
'
tuvos Vyčių 24 kuopų, šv. Ka— Netiesa! Mano teta ne- zimi^ro v. ir m. dr-jų, Baltos
sena, o ten priklauso. Baro- Lelijos merginų klubų, Šv. Kg
(Po tfvjds Spai&ūtv)
dai vesti pakvietė iš Brigh- zimiero Akad. Reni. 10 skyrių,
Mirė kovo 26 d.. 1934 m., 6:15
ton Parko p-lęr H. Statkiūtę. Į Marijonų Kolegijos Kėni. 19
vai. vakaro, sulaukus nusės ąui.
žluus. Milo iš l’unovėzio apskr.,
— O kas jau ji per viena,j skyrių, L. R. K. K. 1TMJ kuopų,
jtarnvgttios parap., Aukštadva
rio kairu.j. i
.
.
kad tiek daug apie madas ži- South \Yest Sidės “spulkų”,
Amerikoj išgyveno 34 metus.
1‘alt‘ko
dideliame nuliūdime
no?
Lietuvių D. Piliečių P. klūbų,
mylimą vyrų Antanų, dukterį
Emnią, du sftrrua Bernąrd ir
— Maryt, kų tu kalbi, aš Varpo v. ir m. draugijų,
Bdward, marčią Florence, žen
tą John Gregg, seser) Em'iilją
maniau, kad tu žinai kas ySusirinkime gražias kalbas
Gedminienę ir jo» šeimyną Ir
glnlnes; o Lietuvoj seserj Pet
ra S. Statkiūtė Ji yra baigusi pasakė adv. C. Kai, adv. Dabronėlę,
Kūnas pašarvotas 6409
8o.
siūvimo ir designera kursų di- bes, d-ras A. L. Davidonis, laAberdeen St. Tel. Normai 7091.
dmiesty ir neapsakomai ta- kūnas J. Janušauskas, J. Mau
Laidotuvėg jv?ks penktadienĮ,
kovo 30 d-, i* nardą 9 vai. bua
me gabi. Paskutiniais lai- kevįčius, V. Duoba. Valdyba
atlydėta j Gimimo Pan. šv. M.
parapijos bažnyčią, kurioje |vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J Sv. Kazimiero kali
nes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pašys-.
tamuB-rnas dalyvauti šiose lai
do tų vėre.
Nult'ūdę; Vyra.’, Duktė, Kūną),
Marti, Žentas, Sesuo. Ir gkmjąSs.
laidotuvėms patarnauja grąborius J. F. Eudeikls. Telefo
nas YARds 1741.
'

visokiems

Avenue

IR.

JUITUMS PETKUS

JULIJONA

GRABORIUS
LESENAVIOIENC

Dykai

(Po

4630

WEST

IMh

Cieero,

HI!
ToL

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja uš 326.00 Ir aukščlaa
Moderniška koplyčia dykai
<M W. 181h M(.
Tel. GAMaA *171
Ckleaffo. III.

CICERO

Dlinoia
2109

ir

*

859-J.

A. MASALSKIS
" GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
T«l.

Boulevard

4139

GRABORIUS IR IJUOOTUVIŲ
VED*J ŠI
1646

WEST

46th

STREET

j. Uutevi£h«i

Tel. BOCIevard Uill—MII

Tel. CICERO 1»4

GRABoania
Ijaldotuvėma plinas patarnavimas
kalimas aš 3<l šš
OIMJ
1344 aSOPT.JOU
600»
C&ra.
I

tėvais

Nagaikaįtč)

STREET

718 W. 18th Bt.
X2LJE2B22

So.

5c.

PUB.

Oakley

CO,

Avė.,

III.

DIBBZJAI

Ir
B»toav>oo<Ajaą
Patarnauja Oi
•akais ir apisMa
ktja.
Didelė tr graJH
Koplyčia dyką)

Vienas blokas j rytus nuo
didžiulių vartų

Trys telefonai:

Alfred Roselll, pres.

Rez. PEN8AOOLA 0011
BELMONT 3485
Office: HILLSIDE 3863
Vincent Roseili, aeer.

Visi Telefonai:

žVBIfiffš

Tel. CICERO 5Š27

GRABORIUS IR BAKŠMUOTOJV
Patarnavimas geras Ir nebrangus

“DRAUGAS”

25c

ATSIPRAŠOME

DL

Koplyčia

DALIS

Prisiuntimui

2334

192

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals

prieinamu.

Lituanica

ABIDVI

95

pusi.

Musų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias karias.

GRABORIUS

automobilius

UŽ

pusi.

dalfe

Specialistai įskaitine Ir Išillrblnie visokių rūšių paminklus Ir
grabaanšliia

STANLEY P. MAŽEIKA
Turiu

II

PAMINKLŲ

GRABORIAI

Pntarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
darbu būatt»» užganė<J»*nti
«
Tel. CAK ai *šl4 arba »H6

dalis

I

ROSELLI BROTHERS, INC

1138

YARds

Atsiminimai iš 1905 — 19
pergyveątų laikų

Chicago,

ONA

buvirš 50 metų pri tyrimo

LACHAVVICH
IR 60N0S

Kų tik išėjo iš sjiaudos nauja
Kun. A. Petrausko, M. I. 0.
labai įdomi knyga . '<■

Mirė'kovo 26-d., 1914 m., 7:«5
vai. ryta, sulaukus pusės tjnžiaus. KUo į'š Tauragės a^sKV.
Girdiškių parap., Koštų kaimo.
Amerikoj Išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nųiGūcjime
vyrą Mykolą, brolienę Marijo
ną Lileikienę,
pusbroli Joną
Naguikj Ir Jo šeimyną, pusse
serę Milkillonę Ir Jos šeimyną
ir gimines Ir draugus.
Kūnus pašarvotas 4609
So.
Wentworth Avė. Laidotuvės |vyks ketvirtadieni, kovo 29 d.,
Iš namų B vai. Taus atlydėta )
Šv. K ryškius parapijos bažny
čią. iš bažnyčios bus nulydėta
į mv. Kasimiem kapi'poa Gedullngor pamaldos tiš velionės sie
lą Uryks š| rytą, kovo 38 d.
Nuoširdžiai kvlečlakne
visus
gimines, draugus-ges Ir l>a*y*laiąus-mas-dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę;, Vyras, Brolienė. |*us
liraiIh, Piiė<*s<-n*M Jų šeimynos,
Gtmšnėa Ir Dririigąj.
laidotuvėiųs patarnauja gratiorlus Juozapas - Eudeikls
Ir

Tėvas. Ttlef.

REPubilc 8340.

Kovo 19
d. Liet. Demokrutų centre 6823
S. Westem Avė. įvyko susmas, kad teikus finansinę pa
ramų antrųjani per Atlantikų
sklidimui. Įsteigta ALTAKS
skyrius. Per šių sųjungų mes
turime geriausios progos paro
dyti pasauliui, kad lietuviui
gabūs, drąsūs ir dideliai pasi
šventę. Darius ir Girėnas pra
dėjo tų darbų, kuris laukia už
baigimo. Ir kadangi atsirado
kitas drąsuolis, kuris apsiima
baigti tų darbų, mes turime
jį paremti.
Susirinkimus įvyko adv. C.
P. Kai luistungomis. Jis įspū
dingai kallsjo apie lietuvybės
Marąuette

Park.

Ambulance Patamavinias Dieną ir/Naktį
;onai Dykai!
Modemiška Koply<

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

BAGDONAS

—

— Ar tai jis agentas?
— Ne, tik stojo į kontestų
užrašinėti laikraštį.
— Gerai, pėdę gavusi — įduosiu mamytei, tegul nuneša Kaziukui; ji ten dažnai nu
eina, nes draugauja su 0. De
veikiene.
S. A. J.
A

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100

UOZAPAS EUDEIKI
JEIGU

NORITE

DAILUMO

IR

NEBRANGUMO

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

REPublic8340
534-0 So. Kedzie Avenue
_____ t Neturime sąryšių su tlrtna tuo pačiu vardų)_______

6

Trečiadieirh-, krrrn 28 d., )9el
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-TT-
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Lithuanian Republican Club tę, sunkiai sužeidė šūviais ir
išbuvo nei dviejų metų, pradė
g r am ai vadovavo Dr. J. Po
of
Brigliton Park laikys svar-!kirvių smūgiais Vilčinską, j>
jo tarpe savęs “nezgaduoti”
ška. Kalbėjo gerb. kleb. A.
ir, štai, statant kandidatus į bų susirinkimą' šį vakarą, ko sūnėną Tevelaitį. Stebuklingu
Linkus. Publikos buvo pilnu
. Šiuo aukoju $2.00 kalalikiš- tėlė svetainė.
trustisus, negalėjo susitaikyti vo 28 d., 7:30 vai. vak., 2608 būdu smūgių ir kulkų išvengė
kos spaudos palaikymui —
dėl vieno, o dviejų indorsuoti W. 47 st. Dr-ja bus perorga- Vilčinsku tarnaitė Kudirkaitė.,
dienraščiui “Draugui”. Tuonegalima. Taria skįlo ir pa nizuojama ant geresnių ponia-1 kuri pa pirmo smūgio sugriū
M’est Piillmaue susilaukėm
Marųuette
Park.
—
Mūsų
rai remiu ‘‘Draugo” tajų.
statė du kandidatus. Vienas tų. Bus renkama nauja vai-! vo viduj lyg negyva ir apsisunaujo profesionalo — biznie
L. V. “Dainos” chorui gra
kolonija
didžiuojasi
turėdama
P. Vaickauskisnė
jų nominuotas indorsuotas ti dyba. Visi lietuviai kviečiami į ko galvą kailinukais. Išbėglariaus. Tai Stanislovas B. Kaz žiai pasirodžius Vytauto Di
vieną ii didžiausių ir stipriau krųjų dem. partijos’lyderių, o atsilankyti. Jūsų atsilankymas mi, užpuolikai namus padegė.
lauskas iš Harvey, Ilk, kuris1 džiojo kantatoj, Lietuvių Au
sių klūbų lietuvių tarpe viso ąntras — atskilėlių. Prie tų būtinai reikalingas.
Subėgę kaimynai ištraukė iš
atvykęs čia, atidarė modierni- ditorijoj, dabar choraR taippat
je Chicagoje, būtent Marųne- atskilėlių prisidėjo ir mūsų
Pietkiewicz,
Sekr.
►l'-s _*•
✓
ugnies
nužudytus ir sužeistus,
šką vaistinę adresu: 725. W. ruošiasi prie gražios ^operetės
tte Park Lith. Citizens klūbų. distrikto lyderis, kuris suklai
o policija su’mė Barzdaitj, gi
123rd St. Vaistinė buvo enums “Gražuolė”, kuriai libreto pa
So. Chicago. — šventųjų Me
Klubas duhar tuyl.virš 800 nu dino kai kuriuos lietuvius.
Budriko
radijo
valanda
paĮ
Norkeliūnas, pamatęs atvarašė choristas J. Poška, o mu
tų Misijos Sv. Juozapo bažny labai reikalinga.
rių (tikrų narių, ne'vardų kny
sižymės nauja kailiu, kiekvie- žiuojančių policiją, pats nusiziką pats choro vedėjas J.
Grant VVorks, pačiame lietu
čioj puikiai pavyko. Misijas
gosc.) Dabartiniu laiku po 20
no ketvirtadienio vakarą, iki fovė.
Kovo 25 d., parapijos sve Šautis. Ši originali operetė
vių centre, daugausiai balsų
per astuonias dienas vedė dinaujų narių kas mėnesį rašo
rinkimų dienos. Adv. C. P.
bus statoma scenoje balandžio
duota atskilėlių'grupei.
Tasdž. gerb. kun. Pr. Vaitukaitis. tainėje Šv. Kazimiero Akad.
si j klūbą. Jau net ir politi
Kai kalbės, kodėl lietuviai tu
parodo, ;kad politikoje lietu
Pamokslui buvo sakomi rytais liem. 7 skyrius surengė kau 15 d., Lietuvių Auditorijoje.
kieriai visokiais būdais mėgi
ri dalyvauti politikoje.
Šių
Nuo Muskulų Skaudėjimo
Artistų sastatan įeina šie
viai nepribrendę. Jei įtik kas
ir vakarais. Žmonių būdavo pi liukais žaidimą,, kuris gerai
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus
na gauti klūbo indorsavimus.
kalbų
pasiklausymas
ne
tik
kulai grasinami į normali gyvumų ir
pavyko.
Žmonių prisirinko i vaidilos
K. Pažarskis, K.
pakalba,
o
jęi
dar
darbą
pa
iitvermę
ištrinant juos ANCHOR Painlna bažnyčia sėdinčiųjų ir ta
Kapeli erių.
bus naudingas, bet yra -reika
pilna svetainė. (Vakarėlio pel-1 Svenciskas, L. Tenzis, A. AnKuomet jūsų muskulai yra skauda
žada, kurio niekad neduodą
kai iki durų stačių. Prie išpa
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas
lingas mūsų lietuviams, kada
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų noo
Visį
Šios
kolonijos
gyvento

čiutė,
O.
Juozaitienė
ir
kiti.
nas
ėjo
įrengimui
naujos
pri

tai patiki įr užuot savo balsų
žinties ir šv. Komunijos ėjo
ptTilidelio fizinio iisitempimo. gerai li
ngį jie taip mažai interesuo
kit ry tikite su Pain-Kxpelleriu ir atsigul
jai
iš
anksto
raginami
daly
va
u
sikėlimo
statulos.
Apie
chorą
nereikia
nei
ra

duoti
už
tikrąjį
žmogų,
pasi

kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu
didelės eilės. Keletą sykių bu
J *
ilsitrynimu pasiek si t palengvinimo ken«
jasi šiuo dalyku. ti
milžiniškam
susirinkime,
ku
elgia priešingai.
šyti, jis dideliais žingsniais ei
tljimų. Visose vaistinėse kaina 35c. Ir
vo nepaprastas reginys, kad
70c.—clnrtinųo didumo bonkutės.
Radijo klausytojas
iis
įvyks
pirmadienio
vakare,
Tiktai
tikrasis turi Inkaro vaisbsdenklj.
,West
Pul>
mane
bedarbių
na pirmyn. Choras daro net
Tikrųjų dem. partijos lyde
visa bažnyčioje minia ėjo prie
jau mažai beliko. Vienus pa po dvi pamokas į savaitę. ZI§ bal. 2 d. Per šį susirinkimą rių turime bent keletą lietu
Dievo Stalo.
UŽPUOLIMAS
šaukė j senus darbus, o kiti ga tokio ruošimos, aišku, turi i’-.i bus išdalinta daug didelių ir vių, bet, deja, ar tai dėl pa iŽIAURUS
,
•’ K1
•
Daugelis čia kalba, kad to
gražių dovanų. Įžanga bus vi- vydo, ar nesupratimo, jų ne
vo naupus. Žmonių ūpas pa ti kas nors nepaprasto.
Visa Suvalkija sujaudinta
kių gražių Misijų pirmiau nė
įsiccne
dykai.
Komisija
susi

kilus; kiekvienas parengimas
remiame ir patarimų neprii žiauru banditizmu, įvykusiu1
Chicagos lietuvių visuome
ra buvę. Pamokslininkas savo
deda
iš
C.
P.
Kai,
A.
Oškeliuvisuomet pavyksta. Mat, žmo nė kviečiama jungtis prie ba
mame. Tas pastoja kelią į an Šakių apskrity, Vilktrakių kri;
Crane Coal Co.
įspūdingais pamokslais klau
nas,
V.
Birželis,
J.
Juozaitis,
gus gavęs “pėdę” nešykštau landžio, 15 d. Tikietai opere
me.
kštesnes
vietas.
Lietuvis,
ku

sytojus žavėte žavėjo. Dauge
Chlc«<o, 111.
ja ir geriems tikslams.
tės jau pardavinėjami. Jų ga V. Kilkus, A. J. Malinskas. S. ris turi deni. partijoj pasitikė
Du kaimynai Norkeliūnas ir
liui besiklausant net ašaros
Staniulis ir kiti.- Komisija ža jimo, yra inž. J. Mockus. Jis
lima gauti pas visus choro naBarzdaitis, plėšimo tikslu užper veidus riedėjo. Duok Die
Po Velykų, antradienių va rius-es ir pas valdybą, bei rė da sudaryti gražią programą. užima aukštą vietą mūsų mie~Į pUolė savo kaimynus Vilčinve brangiam misijonieriui ku
Ieva Lukošiūtė Bus visokių įvairumų. Praei stelio ofise. Jįs stato savo ka skus. Įsiveržę į trobą, grasin
nigui Vaitukaičiui sveikatos karais, parapijos svetainėje mėjus.
tyje klūbo mokestis buvo gana ndidatūrą į preeinkto commitdami ginklais, pareikalavo ati
už taip gražiai atliktas mūsų busi linksmybės prie geros Fe
Katrie perkate anglis M dral
aukšta, bet dabar yra taip su-) teeman, o pirmame prec. jo
vėrių, siųskite Juos J CHANE
likso
Paliliuno
orkestras.
Va

duoti pinigus, o jų negavę, nubažnyčioje Misijas. Dabar pas
OOAIj CO. Oauslte geresnes
mažinta, kad visi gali įsirašy išrinkimas turėtų visiems lie
anglie, • už mažiau pinigų.
karai
bus
tol,
kol
prasidės
pik
šdvė Vilčinskiėnę, 53 m. senumus visi šneka, kati ne tik gaPncaliontas M. K. tiktai |7.00
ti. Vyrai dabar moka tiktai tuviams apeiti, nes tuomi la
vome darbštų, tvarkingą kle- i n^a'akarus rengia parap.
S-----------------------------------------------Archer Heights. — Visiems 50c. į metus, o moterys 25c.
OPPICE OP OOCNTT CLERK
biau sustiprintume savo pozi
bouą, bet sykiu ir iškalbingąį komitetas, parapijos naudai,
III ILLINOIK
OP COOK <XM:KTV.
ir visoms tariame širdingą aKlūbas ne tik stengiasi dang ciją politikos atžvilgiu.
misijonierių.
I
nep.
STATE OP ILIJNOIŠ }
SS
čiū, kas tik kuo nors prisidė ką nuveikti dėl pagerinimOj įr
Šatkus, dabartinis 2 Prec. COUNTI OP COOK
Geriausios Anglys Už
Vaikučiams misijos buvo
jo prie‘bunco party Mar. Kol. pagražinimo šios k-olonijns, committeeman, vėl kandida
Pagal provizliaa 34 Sekcijos Tllinoper keturias dienas 4 vai. po
Žemiausias Kainas
Ja.ua Prlmary Rinkimų Jatatų, ai čio
naudai kovo 18 d., Lubertų li?t turi kelis.narjusužiman- tuoja į tą <pčią vietą. Eida nai pareiškiu, kad spalvos poploroa
piet.
bua vartojama nuosavų partijų
namuose.. •
’ius svarbias
miesto mas savo pareigas per duTYTc- kuri
Prlmary balotams, . l’r'tnary rinki
Iki mirties neišdils iš mūsų
mam!, kurie bus laikomi Cook apsSvečių buvo daug. Buvo i valdižioje, kurie jau daug yra tus neapvylė tų, Ifurie už jį krltyj,
lauke miestu Berwyn. Chlcaširdžių tasai gražus Misijų
ir Chi’ėago Heights, nvlestellų CV
12132 UNION AVĖ.
daug ir jaunimo. Svečiai visi Į pagelbėję klūbo nariams, ypač balsavo. Kas turėjo bile kokį go
caro, ir kaimų Evergreen Para, Mor
įspūdis.
Archer Heights. — Nebe
ton
Grove,
Stiekncy
Ir
HuinmK,
ant

linksmai žaidė. Ant galo ko-1 mokesčių mokėjjųie. Pageliau
radieni, balandžio 10 d., A. D., 1*34.
dviejų Mar. Koleg. Rėmėjų misija išdalino dovanas, kas į teikiame viaienią klūbo na- reikalą, jame rądo draugą bei bus
sekančiai:
f
palankų žmogų. Aišku, kad
skyrių bet veik viso Chicago’
Phone PULlman 8296
Demokratų Partijos ............ Rulava
ką pelnė. Dovanų buvo daug, Įriams mokėjimu Personai Pro 2 Prec. lietuviai įvertins jo
Roepublikon-- Partijos .... Balta
Apskričio buvo bendroji Šv.
Dabar laikas prisipirkti
IN W1TNE88 WHEREOF. I have
vuolrno
KVa lr/h
j&ot rPlKifl būti
niekas tio
neliko
ko noro
nors nnloimA
nelaimė portv
darbuotę
ir
bal.
10
d.
visi.
hereunto
sėt
my
hand
and
afKomunija kovo 25 d.
anglių dėl žiemos
flxed1 tl»e seal Of the County of
jęs. Visi svečiai grįžo namo klūbo nariais. Ne.
Norintieji šios kaip vienas, balsuos už jį. P-as
į
t. thls 2tth, day of Mareli,
Cook,
A. D.. 1*14
41 skyriaus dalyviai nuva linksmi ir patenkiftti.
Res. 10742 S. Wabash Avė.
West Pullųiam. —- Kovo 18
pagelbos lai kreipiasi į sekre Šatkus nors politikos dirvoje
(SEAL)
žiavę
į
West
Sidę
keturiais
Dovanų
daugiausiai
suauko

Phone PULLman 8092
<1., Sv. Veronik-.is dr-ja minėjo
torių arba pirmininką.
dar naujas, liet per paskuti1BERT M. NWE11
Oonnty Clerk
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radom
dalyvių
jo
rengimo
komisijos
narės:
M.
20 metų gyvavimo sukaktį. Ta
iniūs du metus įsigijo pasitikė
Duos pamenąs
ne
vien
19
skyr.,
bet
iš
veik
Stankienė,
7053
Archer
avė,
proga parapijos svet. laivo
Gyventojai šioje kolonijoje jimą. bei pagarbos net ir aukš
visos
Chicagos.
Automobilius
ir
P.
Lubertienė,
5537
S.
Norsurengus šaunią vakarienę su
raginami registruotis pamo tųjų politikierių tarpe.
davė:
Stankus,
Nugaris,
Juzediea
avė.
Kilti
geraširdžiai
au

įvairia progrrra. Programą
11 Prec. net trys lietuviai ir
koms, kurios neužilgo prasi
lia.ir
Mocevičius.
kojo
po
mažiau.
Ant
galo
svėį uetuvUkus
išpildė parap-. didysis ir mažų
dės. Mokytojas bus iš Board vienas italas varosi*! eemmiylai norintieji tteeman. Toji lietuvių silpny
jų chorai, Vaičekauskų muzi
Svatamėje, pasipuošę Verbų či«„,9 duota Ąums užkandis. f
pubuo
BAHKERS _
bonus
A.
Grybas
»
J.
Kulikauskas
’
*
O
kali šeimy-’ėlė ir “Dainos
ženklais, visi tvarkoje nuėjom
išrrimkit rašyti, skaityti, arba bė jiems patiems pakenks. SuR S'i t B I V A V
8&''0 žmona malonėjo pasi gauti pilietybės poperas, kiio siskaldžius lietuvių balsams,
jfhoro mergaičių sikstetas. Pro į bažnyčią šv. Mišių išklausySIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
Į.-*-'
t i .. . ;* ; •*. »
' •“ .
n
ti. Mišias laikė kun. P. Skruo- likti net iki vėlam vakarui. Ta greičiausiai registruokitės pas pasidarys gera proga svetim
LAIVAKORčlŲ,A QfK K f U R A
PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULStĄ
PIRMĄ SYKĮ AMER1KOJF denis. Šv. Komuniją turėjo da proga buvo apkalbėta tolimas
klūbo sekretorių J. L. Juozai taučiui laimėti. 11 Prec. lietuTKISIKGCMU PAMATUOTAS DIZNTR
i
nio veikimo reikalai Kolegilinti net du kunigai.
.
BUS RODO*?! JUDAMIEJI
tį, Adresas: Q822 S. Rockwell viai neskaldykite savo balsų,
2608 WE8T 47th STR.
TeL LATayeUe
1
jos
naudai.
Kiek
pelno
liko
PAVETKSLAI
pabrėškite
kryžiuką
už
K.
Al

St., arba šaukite: Republic
Po Mišių suėję į svetainę
neturtingiems klierikams šei
4631.
J. L. J., Sekr. ias. (Ūselį). Būsite pilnai re
radom jau susigrupavusius vie
pti, sužinosim sekančiame sky
prezentuojami politikoje. Detos chorą ir L. Vyčius bend
Atėję į Siaca pav3 1
riaus susirinkime.
,
Cicero. — Paprastai, prieš mokr. partija tik jį vieną re
tą garsvji vitam 3
rai komunijai per 9 vai. Mi
Vardu
rengimo
komisijos
A.
t Prancoaijos miestu
bile kokius rinkimus mūsų mie mia.
šias. Salėje buvo paruošti ska
1858 metais ūvenč. Pan<
Šliogeris
stely lietuvių įarpe kįla runūs ir šilti užkandžiai. A pa
ke iv. Bernadetai. Tenai |
bruzdinias. Vasąrio xmėn. rin- PLATTNKJTr: “DRAUGĄ*
Ja ii vico pasaulio ligai
upur dus ilgus stalus, kun. P. Skruo
Somomis ligomis sargi
i kiniuose, kada Įsiuvo nominuo
gauti stebuklingą par ivtnč. p..., denis atkalbėjo maldą ir, po
jamas vienas trnątisas, bal šuo
___ užtarymą išgydymą.
’ trumpos valandėlės, išlydėjo
Amerikos Lietuvių Daktarų, tojai tiek buvo įtempę jėgas,
<
.Lnn
J chorą ir L. Vyčius bažnyčion
BUS IR JUOKŲ
,
,
Draugijos mėnesiu'.;, susirinki-1 kad kai kurie net ilų šiol ne- įiog
Monroe Bt.. prie
Taipgi, boa parodyt* labai jao- Vaizdą puošė ne vien choras
MTAte 1MS
Idngą komedija, kurioje dalyvauja jr L. Vyčiai, bet ir su Kct mas įvyks kovo 30 d., Masu- ; atsipeikėjo iš tokio pralaimė▼htaB«ą£_* rrta iki I
lio
svetainėje,
6641
So.
Westi
jį
mo
.
2201
W.
dmnak
Road
CHARLlE CIIAPLIN, kuriTdidlio-' R*meja,« dalyvttojąs ateitie*

L. V. “DAINOS” CHORAS iž POLITIŠKO LAUKO
SMARKIAI RENGIASI
PRIE “GRAŽUOLĖS”

AUKA DIENR. “DRAUGUI”

LIETUVIAI

BALSUOTOJAI

KRUTA

‘ MISIJOS PAVYKO

B.

Didelis

Mus

R.

Mitingas

PA1N-EXPELLER
5332

So.

Long

Avė.

PADĖKA

{SPŪDŽIAI Iš DVASINĖS
PUOTOS

TUMONIS COAL CO.
Chicago,

Misijas

kasdien

III.

lankęs

TRUMPOS M0S ŽINEHS

PERKAM

INSURANCE

1083

LIUREP SI

BUIGK DEALERIS

KU

J.

J.

Pranešimai

JOHNB.BORDEN

tb '

ADVOKATAS

Per 16 metų Cicero valdė
M tr P«oy«oc
J© karo metu pateko i PrancūaiJoa ( žiedas: jaunimas, kajp iš Ar cm Avė., lygiai 9 valandą va• Iki •
l
ha-re.
respublikonai;
prieš
du
metus
CANai
«m
apkasus ir Jie paimė 1 nelaisvę net cher Heights, taip ir iš Chi
Namai:
64BB
8.
patį Vokietijos anai* bakais valdo
m
Dr. T. Dundulis,
balsuotojai pakeitė valdžią 18
Katvvrgo tt Babatoa
vą — Kaizerį. Juoką bus iki soties cagos.
T Ikt •
Am. Liet. Daktarų dr-jos rašt. rinkdami demokratus. Tie
Jaunimui matant
choro ir
I
Paveikslus rodys A. PELDŽIU8,
L. Vyčių jaudinantį vaizdą
aekančlose parapiją svetainėsd:
Bridgepoirt. — Moterų Pilie
kai kurie pareiškė noto įsira
čių Lygos susirinkimas įvyks
šyti į Vyčių organizaciją. Per
trečiadienį, kovo 28 d., Fellow
pusryčius trumpai kalbėjo A
MIDLAND BARBER &
ship House, 831 W. 33rd PL,
Lubertas, J. Kulikauskas, A.
BEAUTY SHOP ,
Bacevičius ir M.' Stankienė. 8 vai. vakare. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.
Progr. vedėjum buvo A. Ory
rašt
Yr» p»Mfmg-isl paulabtot* VHykoihs
bas. Pusryčius pagamino įŽy
S
M«rrtCKis TAirFAT m vyrus
Darba*
vMe*n.«
yra
UMIkrlauia
.
mios darbuotojos Šiaulienė ir
Atminkime kad rūpinimąsi*
Pocienė, už ką joms priklauso gera spauda ir platinimas jo?
Visi kiti padabinitnai: Shampoo,
širdingas ačiū.
vra vienas iš geriausių darbų.
Finger Wave, Manicure, Arch,
‘ Namo parvažiavę dar suspė Tik visas savo pareigas, ypač
Personality Hair Cut, Facials
MSs tarime pufldabrtu* Ir
Rpaudos
atžvilgiu,
atlikdami
jom sumai į Šv. Juozapo baž
mados Įrrngtmus rtanj Brtghtmt Park.
Jžanga 25c
Vaikams 10c
pasieksime ir sielos išganymą.
nyčią, Summit, III.
Vianr pradžia 7:00 vai. vak.
RockWell
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Jurgio
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Detroit,
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nuo

Ji
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Sausio

paliko

15

d.,

1934

autorisuotas

m.

Buick

Domininkas
ir

Pontiac

Kuraitis

Dealeris.

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

Milda Auto Sales

Mich.

J.

S.

80&8 W. 31 Bt., ♦ Tel. Victory 1096

