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Pirmiesiems apsnūdus, įeljudi
na kiti darbuotojai

MUNICHAS, Bavarija, baL
Praėjusių savaitę pirmas nestovi, bet varosi pirmyn.
IIUKAIIESTAS, bai.
Vilniaus laikraščiai paduo-jnų. Duona su pelais ir pasa 10. — Naciai smogikai WnerDETROIT, Mich., bai. 10..» • r-10. —
lia tokių baisių žinių apie Vii J rinių runkelių sunka — tai zbnrge sukėlė demonstracijas Susektas prifcš karalių Karolį Cbicagos laikraštininkai atlan (vietas užėmusieji kontestinin- “Draugo” skaitytojai, kurie
niaus krašte siaučiantį badų: j vienintėlis tenykščių gyven priešais katalikų vyskupo rū sankulbis. Siiiimta 10 aukštų kė automobilių gamintojų H. (kai neparodė jokio veikimo, seka kpųtegto eigų, laukia žy
tojo paliestose vietose .senai j tojų valgis. Vilniuje siaučia mus ir pradėjo grasinti įsiver jų karininkių jų tarpe pulk.. Fordų, kad patirti, kų Fordo apsnūdo. Nei mūsų “milionin mių ųtgiainų kontestininkų
nebeturima duonos nė bulvių, badas ir nežmoniškas skur žti į vitįų,
vyskupas nepa- Prekup, priklausąs generali kompanija išstatys Chicagos kas” Stanulis, nei šilališkis tarpe. Tas laukimas nebus vel
štabui.r
baigiama valgyti paskutinė das. Žmonės'gyvena siaubiu-’ sižadėsiųs pašalinti kunigo niam
šimtmečio pažangos parodoje. Aukškalnis, nei
veteranas tui, jei kontesto lyderiai if/
S
»v
spaudos p’r tintojas Stanci- toliau miegos “ant laurų”
miežių bei avižų sauja, gami gas dienas.
Tslį. Stoeger iš Waldbuttleburgo
Buvo sudarytas s&ukalbis
Fordas be kitko pareiškė .
Z
parapijos. Šis kunigas prieš nužudyti karalių bofnbnojant ,
. ,
, . , v, i’kas nė kiek nepasivarė į prie Šių savaitę gi gerokai pirmyn
namos visokios košės. Dauge
laikraštininkams, kad kraštas’
.
LIETUVOJE ĮSTEIGTI
keletu dienų paleistas iš kon stačiatikių Domniska
lis žmonių taip nusilpę, kad
Baiaz- atsigaivelioja. Rako, gerovė kį. Nežinia ko jie laukia. Jei pasivarė Stancikas, Janušau
ŠELPIMO KOMITETAI
centracijos stovyklos, kurion chn^kateilr,. Velykų vi.lunnk- j
dar vienų, kitų savaitę tafp skas ir Varakulis. 100 tnks<
negali iš namų išeiti. Vaikai,
grįžus, jei krašto
buvo paimtas ir kalinamas už į tį. Pamnltloi
grįždami iš mokyklų, apalpskatedroje turė- | vyriausybė neturėtų daugy “smarkiai” pasnaus, Švil- pančių balsų pasiekė K.
nacių
valdžios
kritikavimų
ir
j
o
būti
ir
karalius.
Susekus i
pauskienė, Kunickas, Labutis, j bis, kuris dabar
ypatingai'
1(1 ir namo reikia juos parVyriausias Vilniaus krašto
bės įvairios rūšies patarėjų ir
peikiiųų.
nešti. Daugybė sergančių ir j badaujantiems šelpti komitesankalbį karalius nevyko į ka naujos tvarkos vykdytojų, ku Stulginskas, ar net Lengvis T sunkiai ir energingai darinio-'
Vyskupas
stačiai
buvo
pri

tedrų.
juos pralenks, nes jie vietoje jasi.
mirštančių. Netekę maisto ir į tas galutinai nutarė, kad
lių kiekvienas savaip daro iš
Visom krašto vyksta arešpašaro, labai pigiai parduo- ’ aukos vilniečiams bus prii- verstas pasisakyti, kad jis pilbandymus. Nežiūrint to. sako 8. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par. .. . .................1,100,960
ir ,dys pačių demonstrantų reika- j tavimai.
dami paskutiniai gyvuliai. Už mtnejamos tik pinigais
Fordas, gerovė grįžta Ir šio
J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Garv,’Ind........... 867,900
juos gauti pinigai atiduodami grūdais. Aukų rinkimo komi- lavimų. Po to demonstrantai
grįžimo niekas negali sustabStancikas, Šv. Kryžiaus par..............................................
valstybės iždui, sau nieko ne sija ruošia atsišaukimų į vai- išsiskirstė.
j U
A. Švilpauskienė, Mt. Carinei par. Melroso Park, JU. 452,4
A. Kunickas, Aušros Varių parap..................................' 444,700
paliekama, nes smaugia mo* dininkus, kurie Vilniaus kra
P. Labutis, Šv. Jurgio par........................................ 379,950
kesčiai.' Darbo įrankiai veik što
badaujantiems apsidės
A.
Stulginskas, Šv. Antano par., Cicero, 111. ...... 358,750
veltui atiduodami arba keičia-1 tam itkru mokesčiu. Tiesa,
Karolina Lengvis, Šv. Antano par., Cicero, BĮ........... 353,700
mi į maistų. Daugumas Vii- kai kurios įstaigos, pav.,
BRIUSELIS, bai. 10.’ —
S. Straukas, {Aušros Vartų par................................ 342,70Q
niaus krašto ūkininkų neteko “Lietūkio,” tarnautojai jau
A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, 111. .. 304,050
------------' v
i Kaip kitur, taip ir Belgijoj pane tik duonos ar sėklos, bet ir aukoja po 10^> savo algos per NEW YORK, bai. 10. —Isireiškė vislios politinės “arK. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. ĄL par............................ 238,301)
DUBLINAS,
bai.
10.
—
Ai

P.
Varakulis, Dievo Apvaizdos par................................. 201,800
gyvulių bei darbo įrankių. 6 mėnesius.
Be to, “IJetū * Krikščioniškųjų Mokyklų Bro-Į prijos” nevą tvarkos, palaikyrijos
valstybės
tarybos
prezi

C.
Deveikis
Jr., Šv.Antano par.,Cicero, UI.................. 196,780
Daugelio vietų ūkininkai iš kio” tarnautojai jau nypir- lių Instituto visuotina kapitu- mui. Jos vilki nnstatytas uni0. Rašinskienė,Gimimo Šv. Pan. M. par.......................... 191,000
niekur jokios pašalpos negau- ko vagoną rugių, kurį pasiun- la įvvks Paryžiuje birželio formas iv pradeda nesiskaityti dentą* de Valcrjf surengė vai.......... 178,680
šej, kad pagerbti J. Valstybių A. Gilienė, Šv. Jurgio par.
nai Jeigu atsiunčiama kiek tė į Vilniaus kraštą. Ligi ko mėn. 1$ d. generalinio virši su šaliiiflr tųuCymais Tarp >1
................ 165,500
AfriiįrfTTV. W. -Meno
*1
Y’
miltų, tai juos išdalinti pave vo 25 d. jau visuose apskričių ninko rinkimui.
K. Šerpetis,
Šv. Mykolo par.
150,610
jem
“ armijų dažnai įvyksta kru- įveli, 67 m. amž.
dama dvarininkams bei vals miestuose ir valsčiuose susi
.T,
P.
Gerutis,
Nekalto
Pras.
Šv.
Pan.
M.
par.
...........
149,996
Generalinis viršininkas bro- ' ’n* siiB^cjftiinai. Dažnai tas
čių ponams, kurie dalina tik organizavo komitetai badauVaišės surengtos Dublino pi M. Misiūnas, Visų Šventų par. .......................................... 136,620
lis Adrien nesenai mirė. Per baigias žudynėmis.
V. Mandravickas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 126,000
'jantiems vilniečiams šelpti.
“ištikimiesiems.”
Belgijoj daug įsigalėjusi ly, kur buvo sukviesta daug K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par........................................ 117,250
penkeris metus jis sėkmingai
Duona kepama nevėtytų Badaujančių šelpimo darbas vadovavo institutui. Jo veda- melinmarškinnočių armija, ku žymiųjų armėnų. Po de Vale
K. Gąubis, Šv. Juozapo par........................................... 108,400
les kalbos Atstovas McDovell
rugių, ji daug blogesnė už visoje Lietuvoje varomas yri
dažnai
susikerta
su
komu

,
V.
Gaižauskas, Visų Šventų par......................................... 95,820'
ma kongregacija žymiai padi
vokiečių laikais vartota riuo- patingu spartumu.
pradėjo kalbėti ir momentaliai Ią j Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., AVaukėgan, III. 83,500
nistais.
dėjo, ypač nrisijinėse šalyse.
__________
sukniubo kėdėn prie stalo. Ša- j p Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par................................. 75,300
Dabar parlamentui įduotas
Mokyklos veikia net tose šalylia jo abiem pusėm sėdėjo de F. A. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila, Pa................... 64,500
jse, kur katalikai persekiojami, sumanymas, kad išnaikinti Valera ir Jf E. arkivyskupas Pr- Valuekis, Dievo Apvaizdos par. /.................... 62,000
kaip tai Prancūzijoj, Meksiarmijas. . Pirmiausiu
Robinson, nuncijus Airijai. Tie
Gižauskas, Aušros V artų par. ................
norima uždrausti uniformų Vii
koj ir Ispanijoj.
«*
*
■ , 1
dn puolėsi „niMbiu, atstovų p> Vni^kanRkns, Nekttlto Pttts. Po„. ftv.
p.r.......... 22.0«
Į Įdomu pažymėti, kad miręs kejimų.
pakelti. Tačiau tas buvo jau S. Balčiūnienė, Aušros Vartų par................... ..................... 8,435
brolis Adrien buvo užėmęs sai nebegyvas.
VIENNA, Austrija (per lizman, kari apsidrausti nuo
jvo kraujo brolio generalinio
1
- I '• jy ' '•
paštų).
Griuvus socializ bado.
Velionis vos prieš dvi sa
viršininko Alais Karolio vietų.
mui Austrijoj paaiški, kaip
Soeiklizmui griuvus, jau
vaites buvo atvykęs sau skir•Mame krašte socialistai buvo žymi dalis tų buvusių katali
ton vieton — Dubline.
įsigyvenę ir kokius darbus jie kų atgal grįžta Bažnyčion.
' DETROIT, Mich., bai. 10.
dirbo.l'^fT
'
Vienoj parapijoj jau grįžo aVakar ir vėl tūkstančiai jau
—•• Specialus darbo boardas
Dalyvavę maište prieš vy- Į pie 2,000 kitoj gi daugiau
nų vyrų susirinko prieš COC
sutaikė darbininkus su Molor
AVASHINGTON, tyri- 10.
riausybę suimti
socialistai j kaip 1,000. Suklaidintųjų grįofisų, kur priimami jauni dar
Products
kompanija
abiem
.
WASIIINGTON, bai. 10. —
teisme pasisako, kaip socialis žiinas vyksta.
Senatas dauguma halsų atm<
bininkai į miškus.
• t* ■ Atvyko dr. Wirt iš Gary, Ind., pusėm • prieinamomis sulygo
tų vadai privertė juos išsiža
tė sumanymų, kad padidint
ŽENEVA, bai. 10. — NusiUžvakar gavusieji aplikaci
kad liudyti specialiam kongre mis.
dėti tikėjimo ir įstoti socialis
mokesčius už pajamas —■ 1(
Tokiu būdu ir Hudson Mo- ginklavimo konferencijos vai- jas atnešė, kad jas grųžinti, ki
įso komitetui apie “smagenų
tų partijom To priežastis bu
nuošimčių daugiau už 1924 m«
t rustų” ir jo radiknl iškas pa tor kompanijos fabrikuose at mojantis komitetas nuspreiri ti susirinko gauti aplikacijų.
vo nedarbas ir ekonominis
'
u
naujinami darbai, kurie buvo dė iš naujo sušaukti tarptau Pastariesiems atsakytas patar tus.
žiūras.
spaudimas. Už tikėjimo išsi
Šį Ruiniuiymų padarė senato
DETROIT, Mich., bai. 10.—
Šiandien dr. Wirt išvardijo nutraukti negavus reikalingų tinę nusi ginklavimo konferen- navimas.
s
žadėjimų socialistų vadai siū
Streikuoju Detroit — Michi komitetui 6 asmenis, kurie dir automobiliams dalių. 18,000 CU4 gegužės mėnesio 23 die
Kai kurie karštuoliai pra rius Couzens iš Mich i gano
lė darbus.
darbininkų
,
grįžo
darban.
gan Stove. Works fabriko dar ba įvairiuose vyriausybės de
non ir pats iki šio balandžio dėjo nerimti. Pasigirdo šauks stybės ir buvo manoma, kad
Socialistai Austrijoj senai bininkai sukėlė riaušes. Kelio partamentuose. Išvardytų tar
įnėn. 20 d. nutraukė posė mai veržtis ofisan. Imta plyt' jis laimės. Išėjo kitaip.
gyvavo, bet įsigalėjo tik po lika darbininkų sužeista ir ke pe yra ir sovietų žinių agen
DETROIT, Mich., bai. 10. džius.
galiais daužyti langus. Polici
karo griuvus Hapsburgų di-j letas areštuota.
SUSPROGDINO TRIS
-Įrankių
ir
griežtuvų
dirbė

tūros atstovas L. Todd.
ja išblaškė susirinkusiuosius.
nastijos valdžiai. Pirmiausias
jų organizacija — Mechanics
VYSKUPO KONSEKRA
TRAUKINIUS
Riaušės pasireiškė, kada pie
Anot, dr. Wirt, tie visi žmo
socialistų darbas buvo iŠ vi
CIJA
r
PRIPAŽINTAS KALTU
tų laiku streikininkai pikieti- nės kalbėjosi apie numatomus Educational >Society of JAmesų mokyklų pašalinti tikėji
SANTTAGO, Kuba, bai. ld
ninkaį užpuolė išėjusius iš fa- krašte perversmus ir prez. Ro- rica, nusprendė ketvirtadienį
mo pamokas.
LOS ANGET.ES, Cal., bai.
Prisiekusių teisėjų teismas — Revoliuciniai gaivalni sna*’
briko streiklaužius, knrie yra Į sevelto valdymų
palygino Rukelti streikų, jei nebus pri
pažintas 20 nnoš. didesnis at 10. — Monsign. R. E. Lncey pripažino kaltu advokatų H. progdino tris militarinius tr
Į mirusio kardinolo Piffl atsisakę streikuoti. Kilo muš ! prie Kerenskio valdymo.
kinius, kuriais iš Havanos vr
lyginimas.
paskelbtus įspėjimus, kad so tynės; Bet greitai įsikišo po
bus
knnsejcruotas vyskupu W. Jirkų sankalbin kalinių
Demokratai pareiškia, kad
pasprukime iŠ Cook apskrities ta j čia apie 400 gareivių. Tr
cialistai nepiktintų mažutėlių, licija.
tos kalbos buvo juokais kal
ftv. Vibiano katedroje gegu
kareiviai žuvo. Daug snžel
kalėjimo.
APELIACIJA
socialistai dar smarkiau puo
bamos ir dr. Wirto įtarimas NEPRIIMTA
žės mėn. 1 d. Jis paskirtas
*
tt? jų.
lėsi kovoti prieš tikėjimų ir
MADRIDAS, Ispanija, bai. yra paikas. Bet respdblikonai
SPRINGFIELD, RI., bai. Amarilio, Tex., vyskupijai
Jis pristatė vienam kaliniui
Bažnyčių. Daugelis katalikų 10. — Čia kesintasi nužudyti kitaip į lai žiūri ir reikalau 10. — Dviejų Chicagos žudikų,
revolverį, už kų jam žadėta į
negalėdavo gauti darbo iki mirusio diktatoriaus Primo ja, kad tardymai būtų veda- J. Francis ir J. Scbeck advo ganytoju.
30 dienų išmokėti 6,000 dol.
išsižadėsiant tikėjimo ir Baž de Rivera, sūnų Jose Anton mi. * V katai antrų kartų apeliavo vyGauta žinia, kad per kon Kalinių pabėgimas neįvyko,
nyčios. Greitu laiku viena šio Primo de Rivera, kurs yra fa
CHTCAGO IR AT
riausiąjin teisman prieš mir sekracijų pamokslų sakys San nes kalėjimo valdžiai pavyko
miesto parapija apie 7,500 as- šistų vadu. Kėsinimasis nepa SKAITYKITE IR PLATTff ties bausmės ištarmę. Teismas Trancisco arkivyskupas E. J. rasti revolverį. Jirka, matyt, ftiandien nepastovus oras;
menu neteko. Nuklydd sočia- Risekė.
Kauna.
KITĘ “DRAUGĄ”
nepri pažino apeliacijos.
pateks kalėjimam
matomas lietus, kiek šilči

.iei

BROLIAI VIENUOLIAI
RINKS VADI

NAIKINS POLITINES
“ARMIJAS”

’

MIRĖ J, V. ATSTOVAS
VAIŠIŲ METU .

Kaip Austrijos socialistai kovo'
jo prieš Bažnyčią

DARBININKU STREIKAS
NUTRAUKTAS

DR. WIRT WASHINGTONE

BEDARBIAI DAUŽO CCG
OFISO LANDUS

SUŠAUKIA NUSI6INKUVIMO KONFERENGą

ATMETĖ DIDESNIUS
MOKESČIUS Už
PAJAMAS

STREIKININKU RIAUŠĖS
DETROITE

ORAS

■li

‘T'''

dienis, baland. 41, 103-1

Melną kaedlen. Aakyrua sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 95.59. P
*•1.4. — W.60; TMma mčnesiajns — |1.00; Visos
a* ui — 75c. Europoje — Metams 97.55; Pusei ■
- f 4.55. Komija .9*0.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
■aBdroaorblains ir korespondOktoiaS raitu aect
, Jel neprašoma Ui padaryti ir neprįUunčiama U
lų pafto tankiu.
Bodaktarius priima — nuo 11:5.5 lgl 11:99 ei
Bhalhirnoi Iškąri ėjai dienai Priirnami iki

niškumu, laužo bendruosius tarptautinės tei
sės dėsnius ir net kišami į kitų tautų ir val
stybių vidujinius reikalus. Taip elgtis gali
tik vokiečiai hitlerininkai, kurie, siekdami
savo tikslų nebesiskaito su jokiais padorumo
dėsniajs.

Karaliaus Saliamono Indas

VISO PASAULIO LIETUVIŲ

K0N0HĘ5AS
- Užsienių lietuviuos. remti draugija Lietuvoje išleido j' visuomeųę atsišaukimų. Ta-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

me atsišaukime sakoma, kad daugelis po vi- 1
sų pasaulį išsiblaškiusių lietuvių tautiškai
ĮRIPT1ON8: One Teai — 95.99;'SU Montha
rbree Montha — 9*-55» One Monlh <— 7<K dar nesusipratę, nesusiorganizavę, visuoineniškai dai’ negyvena. Jie būdami taip išblaš- ,
Advartlalng ln “DRAUGAS" brlnga beat reaulta,
kyti, nyksta tarp svetimųjų, nutautėju, at- (
▲drertl^lng ratea op applloation.
skyla nuo lietuvių tautos ir tuo būdu, mus (
SAUGAS” 2334 S.
Ava, CJiiMgo silpnina. O mes ir šiaip esame nedidelė tau- ,
la. Todėl mums vrangus kiekvienas lietuvis,1,
ypač jo šeima, jo jaunoji karta. Nemažiau 40 '
procentų visos lietuvių tautos gyvena už '
Nepr. Lietuvos ribų. Jeigu mes nesirūpinsi
•ROMIEČIAI LĘNOA, KUR NEREIKIA
me tokia didele savo tautos dalimi, tai pa
rodysime visiškų savo reikalų nesupratimų,
' A asario mėn. pabaigoje Lietuvos vyrįau- net nedovanotinų apsileidimų, lengvapėdišku
ybė išleido tautai ir valstybei saugoti įsta
mų.
ngų, kurio tikslas yra apsaugoti lietuvių '
Užsientj lietuviams remti draugijos Ūks
Ipltos garbę ir reikalus nuo įvairių elemen- į
, kurie dirba svetimų valstybių interesante, I iąs ir yra suorganizuoti viso pasaulio lietu
įųrie neC pačioje Lietuvoje drįsta jų biau- vius, surasti net tokiuos, kurie niekam nėra
iaųsiai šmeižti. Tuo įstatymu norime užkir- žinomi, neprisidėję prie lietuviško gyvenimo.
!d. kėlių visokiems nešvariems gaivalams, ku- Savo tikslo besiekdama užsienio lietuviams
net ginkluotu sukilimu bandė rengtis at- remti draugija, skelbia viso pasaulio lietuvių
išeivių dienų, kuri pavadinta mūsų gaiibinfešti dalį Lietuvos žemių.
■5*'
giausių išeivių Dariau ir Girėno vardu. Jji
Kaip žinoma, panašius tautai ir valsty- bus iiepoų 17 d. Tų dienų viso pasaulio lietu
asaugoti įstatymus turi ir kai kurios ki- viai mini garbingus tautos žygius ir pažymi
valstybės. Panašų, tik, daug griežtesnį viso pasaulio lietuvių vieningumų.
ityųių. turi pati Vokietija. Tačiau, kada
Viso pasaulio lietuvių, išeivių reikalams
s įstatymas buvo paskelbtas Lietuvoje,
apsvarstyti, ypač jų tautiškumui išlaikytų
jpėdos krašto vokietininkai pradėjo smaružsienių lietuviam* remti draugija 1935 me
i šęlti. Mat, jie pajuto, kad ateityje viešai
tais Kaune sušauks viso pakulio lietmyių. iš
. nebegalės Lietuvos valstybės įžeidinėti,
eivių kongresų. Atstovai, atsilankę laikinume
aido j e ir visur kitur pakėlė riksmų, giędi,
mūsų valstybės centre ir išsprendę savo rei
^įstatymas juos_ visus paliečia. Tokiu bū■Įkalus, išsineš į savo tolimus gyvenamus krašr
_J jie patys save išdavė. Vadinas, prisipažilūs sustiprinta Tėvynėn 4r tautos meilę, at
esu kaltais.
gaivins jų mūsų broljij išeivių tarpe.
• Tas Klaipėdos vokietininkų riksmas pąTautos kultūrai stiprių^, užsienio lietu
ifekė patį Berlynu. Vokietijos vyriausybę jų
viams remti draugija, anot “Tsb.”, pinigais
felso išklausė ir įteikė.-Lietuvos vyriausybei
ir knygoųiis rerpia lietuvių mokyklas, steigia
Uitų, protestuodama prieš tautai ir valstybei
ir šelpia išeivių kolonijose lietuvių bibliote
saugoti įstatymo išleidimų. Čia buvo aiškus
kas, siunčia užsieny gyvenantiems broliams
Vųkietijos įsikišimas į Lietuvos vidaus rei
laikraščius, visais kitais bpdųįs palaiko lie
kalus. Įr dėl to, kaip .vakar jau pųskęlliėine,
tusių kultūros dvasių. Į vargus patekusiam
k^etuvos. užsienių reikalų niiųistęris atsakė i
išeiviams draugija siunčia ir piniginę, pašals
^okietijos notų, pažymėdamas, kad Lietuvos
pa, o tautiškai glaudžiam ip medžiagiškų^;
Vyriausybė nepripažįsta šio Vokietijos prietvirtam gyvenimui užsienio lietuviams remti
Bet3&to ir nustato, kad tautai ir valstybei sauį draugija ruošiasi organizuoti lietusių išeivių
įstatymas tvarko dalykus, liečiančius
žemės ūkio kolonijas, kuriose klestėtų lietuvių
Javos įstatymdavybę ir randą, kad nota
dvasia.
rpąremt>a ųei tarptautinės teisės dėsniais,
Užsienio lietuviams remti draugijas tiks
Paryžiaus koųvencija dėl Klaipėdos kralas yra gražus. Jei jos vadai darbuosis nuo
širdžiai ir teisingai, jei gaus vygiausybėa pa
Ijietuvos .atsakymas buvo teisingas, laiku
ramų, be abejonės, ji daug gero mūsų tautai
\ V"
*
•
dėtoje padarytu. Vokiečiai, kurie pasta
padarys. Geras sumanymas yra šaukti viso,
tu laiku tiek daug šmeižia mūsų tautų
dsajs būdais stengiasi įsistiprinti Pabal- pasaulio lietuvių kongresų, tačiau jis nelengvalstybęsi', ių;lx‘sįskaitQ. su paprastu žmo- • ya\bes įvykinti. Bęt mėginti galioja i£ reikia.
Publlahed Daily. Ezcept Sunday.

DIENOS KLAUSIMAI

LAU® KŪMAS
,

'Mi-

'*•’

Išvertė Jonas Labanauskas.

•

‘Anglams laiku pavyko nųatumti ki.-

išleistą įsakymų, drau<Jz.i«ntį prekiauti o-

tas prekybų varaųčiųs tųutaa ir pajiųti į
savo rankas svarbiausius prekių mainy

pijpmm 1839 ^ek ųtvykų, į. Kantopų ka
raliaus komisarai ią Įippė jpga sunaikinti
pilnus anglų pirklių, opijgnię sandėlius
(buvo sunt^kinLi 20,283 opjjpjnę sįrynęs).

mo punktu^. Iki šiol Kinai, mainę, avųnbįa.ųsias savo prekes — ši)kų, arbatų i/,

Stovi Maskva
3. SVETIMSAUŲ ĮSIVEĘŽIMAS IR,

porcelenų į sidabrinių* metalo pinigus.
Ta paliūtis pasikeitė, kai Anglija įgijo In
dijoje opijumo monopolį ir juo užplūdo
Kinijų.

KARALIŲ GADVNtS ^AĘAMA

Opijumo karas

& įsibrovę kitataučiai suardo ramybę
XVL ir XVlik šimtui, pasirodė pirmie
ji svetimų kraštų pirkliai Kinų |Mijiny,
kurie mainė savo prekybos produktus į
vietinhis fabrikatus. Pirkliai būdavo mie
li svečirfi. >■
.
' T' /’Aji.

7 Kai
’S * mirierijftlM’mė^Ą'akai ų

dvasiu
pradėjo vis i^aiįfyttut smarkiau plė^tis^ ir
įgavo'lu'iitakuis pasi{M»lnymo imžymį, to
lia jvairięs!* vielos.? pradėjo irti taikjį^
santykiai. Todėl 1757 n:< t. visa užsienio
prekyba U.’ <■ p :\rsta vaistyličM kontrolei
prekiavimo sritis aprubežiuota viena pajūrio vieta -- Kantonu.

1800 niet. Kinų valdžių uždraudė tų
klastingų nnodų įvežipių. Bet. jan bu^Įo,
per vęlai. Šaly jau buvo išsiplętųsi opi
jumo liga. Aibata, šilkas ir poreelenųs
nebegalėjo padengti opijumo importo.
Nuostoliai buvo padengiami sidabru. Dėl
to sumažėjo krašte sidabro atsarga; j>akilo jo {ųiklaiisni ir kaina. Ryšy, su tuo pa
kilo visoų kainos, Tnatnralinių mokeačių
vertė nebepasiekė, apskaičiuoto biudžeto.
Htrio liarniOnija bih*o suardyta. Tauta ne-

rinia,stavo. Cenzoriai Įiranešinėjo augantį
tautus nepasitenkinimų ir skundėsi didė
jančiu valdininkų moraliniu pakrikimu.
Karalius įsakė griežčiausiai pravesti

Anglija nugalėjo Kinijų su savo di•' * " " "
* I
**
• 4 lt
džiulėmis jėgomis be {ypatingo va/go k
1842 m. Kankino taika suteikė jai reikš
mingų lengvatų. Kinija perieido Anglijai

kjausi-

ĮĮMIftt

Iš Didžiojo karo praktiko:
yra žinoma apie laiko tųupy
I
mų, pavarant laikrodį viena ar
dviem valandom pirmyn. Lie
; krašto ū- luvoJe laikrodžiai eina pagal
ūjos buvo taiP vadinamąjį “Vidurinės,
pač po rei- Europos laikų”. Jde gerai tinkrašto lie- ka Vokietijai, bet Lietuvai vo
ų susivieni-' Lūoja. Kai Lietuvos laikrodžiai
kininkų dr-'roil° 12 va,nn^’ tuo‘ u*ptl‘
baidžiusias Kaune y>’a 12 vali- 3$ wkl- Ki'

su-!
Lietuvos .vietose Um laik-.
rių organi-1 r°džių pavėlavimas ‘svyruoja
į nuo 24 min. (Nidoje) iki 43
. . . ,
'min. (Zarasuose),

ųėgas

ledoje buvo

T

kalboje pa-j

Lietuvoje toks laiko nusta-

į .
.
Latvijoj, Estijoj ir Suomijoj
kų) organi. ’
. ''
. .
prisilaikoma “Rytų Europos
įų atstovų 1 .
.
.. laiko , kurs vra viena valans praėjo ti-1
.....
, .
.. Ida
ir pasiryžę
, anksčiau. Kuomet Liętuvor
Juaviuų at- * yra 12 'a ^ ‘
JU°S y‘
,
. . ira jau 1 po dvylikos.
» ūkis yra tymas buvo padarytas taikanpagrindas.1 tis prie Vokietijos laiko. Bet
negalima Į norėdami laikytis laiko pagal

ų — pramo- Į saulę, turėtume ir Lietuvoje,
.t. Tik pre- kaip mūsų kaimyninėse Pabak
i Lietuvos tijo valstybėse, laikytis “Ryftį

vadovaujais vaidmuo,
os krašte ūar ypatingų
;Iti. Tu rei-

Europos laiko”, laikrodžius pu
varant vienų valandų pirmyn,
Taip padarydama, Lietuva tik
pereitų prie savo naturaluus
laiko.
Tsb.
PLATINKJTĖ ‘-DRAUGĄ

Hongkongo sritį, sumokėjo 16 milijonų
dol. karo nuostolių ir 6 mil. dol. atlygini
mo už sunaikintų opijumų, perleido An
glijai teisę ląisvai, nevaržomai prekiauti
5 prekybos centruose (Kantono, Anioy,
Foocbowe, Ningpo ir Šanchajuje) ir turė
ti atskirų teismų Kinijoje gyvenantiems
Anglijos piliečiams. Kinija pareiškė, kad
ji uždraudžia savo gyventojams vartoti
nuodus, bet opijumo įvežimas pebus var
žomas.

Sis žygis buvo padarytas* Anglijai
kaip tik laiku* | Hu tais. yisais turtais, kuriuos Angli
ja įgijo «a.vo opijuinę prekyba,, ji nepa
prastai. išplėtę savų industrijų; Rinka sa
vo krašte jai buvo jau pęr ipaža, ir todėl
Taipihgo revoliucija
ypač savo męilvijnės pfęk^ps ji jos ieš
Karo išlaidos buvo užkrautos ant tau
kojo k’tųose kraštuose.
Anglija nukreipė savę.’akis į Kini jų, tos pečių. Opijumas vėl veržėsi į kraštų.
Tautoje prasidėjo bruzdėjimas.
tačiau visos joa pastangos, kad 'būtų leis
Anglinį,* — didžiuodamiesi tuikos su
tas jos industrijos prekių laisvas impor
tartimi, — ir noriįfiami Kantonų {sidaryti
tas į Kinijų, nepasiekė savo tikslo.
Kas nebuvo pasiekta taikiu keliu, da rt«lvilnės prekių įvežimo punktu, stąiga
bar turėjo būti išgauta jėga. Sūųarklni,- pradėjo kovpti nu pasireiškusiu tautos ^pamas 20.J83 opijumo d&ių bnvf> anfchf bui-’ sipriešinimu* l&rafcuK bandė tarpiuųdcai}ktoji “opijunio karo4’1 priežastis].

Lmtdvoje kabamas

-m
mas ar nereikėtų lųikrodzius
■
pavaryti vįenų valaųdų pįr(Samata)
... . ' ..
, , ; .
myn. Visiem# žinomų, kad lai~~
y. ko skųičiaviiųas yra ne vieno-,
das skirtinguose kraštuose.

*5 **

’arašė dr. jur. ir msd. G. K. Kreitooris

. ,

; be nieko

ti, bandė tautų nuraminti, kud jlš nesi
priešintų, bet veltui. Buvo griebtasi ,]ėgds.

se pasidarė nebeverta, ji nusikulto prieš
tautos gerovę, turėjo būti pašalinta ir jos
vietų turėjo užimti kita daugiau pasiti
kėjimo verta dinastija.
Tuo tarpu, kai siautė kova — Taipingo revoliucija — prieš karalių,;.prasidėjo
naujas karas su Anglija (18ę4,), kurį ne
galėjo išnaudoti savo Nankiųo taikos su
tartimi nustatytų teisių. K&tlapgi ir ifraųcūzija buvo perėjusi prię mamulės industri
jos prekių gamybos, tai ir ji prisijungė
kaip ginčo dalyvis, kad galętų tųip pat
ir savo prekių pertekliui užtikrinti rijikų.
Tientsino (1858. VL 26) ir Pekino
(1860) taikos sutartimi buvo baigtas tas
naujas karas, užtikrintas visų svetimų
valstybių piliečiams laisvas prekiavųuas
koncesijos srity ir jie pavesti išimtinai
savo konsulų jursdikcijni.
Tuo tarpu karaliaus padėjimas vis
kaskart blogėjo. Sukilimas plėtėsi vis to
liau.

Pagaliau naujas judėjimas ajiėmė

vidurio ir pietų Kinijų. Kita pnoSinga
dinastija sujungė’ tautų į vienų kortiunistinę šeinių bendruomenę. (Daugiau bus)

Trečiadienis, baland. 11, 1931

DIEVAS IR ŽMOGUS , LIETUVOS AERO KLOBAS
Dievas, sutvėręs žmogaus kūną, įkvėpė
'Velnias suardė vienybę tarp pirmųjų
t
jį
sielą.
Ši pastaroji yra tikrasis Dievo pa
mūsų tėvų Adomo ir Jėvos ir Dievo, šėtonas 1
našumas.
Ji
yra ir tikroji žmogaus didybė.
nuolatos ardo ty vienybę ir tarp dabartinio 1
Kiekvienoje šalyje yra or- Cl
*
Jei kokį nors žmogų kas prilygina kitam,
žmogaus ir Dievo. Religija, arba kitaip sa
ganizacijos, kurios rūpinasi į
garbingam žmogui, tai tuo prilyginimu
kant, tikėjimas yra ta vienybė. Matome, kaip labai
I
kad skraidymas bendrai būtų tl1
ji visuomet, visokiausiais būdais yra žmo įį aukština. Dievas ne prilygino žmogų prie1
nėse ardoma ir naikinama. Velnias panau- 1savęs, liet davė jam tikrų savo panašpmąJ prieinamas visiems. Tokios ordojn iškreiptą mokslą, mokslo išradingus, Taigi išaukština taip, kad, rodos, jau labinu^ ganizacijos vra aoro kJftbai. «
ŠC
mokslininkų tyrinėjimus, bandymus, jų pa išaukštinti ir negalima. Nes kas yra auk
Seniausias' aero klūbas pa
skelbtas teorijas kelti žmonėse tikybinėms štesnio ir kilnesnio už Dievų!
saulyje yra Pfaneūzijoje, įsiŽmogus, suprantąs ir gerbiąs save. turi
nliejonėms.
steigęs 189R metais. Lietuvos
Kokia daugybė žmonių yra nepaprastai dėti visas pastangas tą panašumą išlaikyti,
lis turi stengtis vis labiau artintis prie Die aero klūbas įsisteigė tiktai
skubūs tikėti neva mokslininkams, kurie nuo
latos daro įvairių klaidų, net paprastuose da vo, dėdamas prie to panašumo yis daugiau 1927 m. Jo branduolį sudarė *
•
*
ti
lykuose. Ką vieni jų tvirtina, kiti dažnai tai dieviškų dalykų. Žmogus privalo save “die mūsų aviatoriai— karo lakū
neigia. Kaip tie patys žmonės, dėl' mok- • vinti,* * įsigydamas, — Dievui padedant, — nai. *
’ . : •
zr ,
-tl
slininkų teorijų, yra skubūs abejoti* apie 1 vis daugiau dieviškų ypatumų.
Lietuvos Ae.ro Klubas Jsteitikėjimo ir religijos mokslą, kuris yra Visa
Žnionės save “dievina,” tik visas var
gės civ. lakūnų mokyklą ir cj
žinančio Dievo mokslas ir /legali turėti sa gas, kad tai daro išvirkščiai. Jie “dievina”
vyje jokios klaidos.
save, ne. įsigvdaibi dieviškųjų ypatumų, ne yra išleidęs 15 pilotų; klubas
lbie Finansų ministerijos
Daug žmonių greiti yra laikytis tikrųjų artindamasi prie Dievo, kad Jį pagarbintų turi tris nuosavus lėktuvus, j.
Lietuvoje
vra taupomosios vai
ir netikrųjų mokslininkų nuomonių, kurios ir darytų švenčiausią Jo vardą čia ant že Iki J933 metų klubo darba® (|
stybės kasos. Jų skyrių yra įpataikauja trumpą laiką žemiškame gyveni
mės, bet jie save stato Dievo vietoje ir ima ėjo daugiausia aviacijos idėjos y
Ką tik išėjo iš spauH
pie, o labai vengia laikytis religijos įsa
steigti visoje Lietuvoje prie
save garbinti ir sau, kaip kokiems stabams, populiarizavuuu. O dabar klūKun. A. Petrausko,!
kymų, kurių laikymas iš -klusnybės Dievui tarnauti.
Lietuvos -banko skyrių ir prie
labai įdomi kny,
bas
ėmėsi
naūjo darbo — prieš n
patarnauja pelnyti amžinai laimingam gy- J
Šioje gadynėje žmonės palinko ne save
didesnių
pašto
įstaigų.
Tokių
lėktuvinės apsaugos srity. Lie p
venimui.
tvarkyti vis labiau panašesniais į Dievą, bet
skyrių dabar yra 103.
»
Kodėl taip yra? Todėl kad velnias su tverti naują “dievaitį” panašų į save. Norė tuva šioj srity toli atsilikusi s
1 savo tarnais tą ardymo darbą dirba; todėl tų, kad Dievas taip svyruotų visur, kaip jie net nuo savo kaimynų — Pą- n
Kasose Lietuvos gyventojų Atsiminimai iš 1905rlkad žmogaus prigimtis prie njekšysčių yra svyruoja, taip mainytųsi kasdien, kaip jie baltijos valstybių. .
pergyventų Idfa
sutaupos nuolatos auga: 1932
linkus; ir todėl kad žmogus dažniausiai yra mainosi, taip išteisintų visas jų pridirbtai
I dalis pusi. į
Saugumo stiprinimas ore —
m. sausio 1 d. kasose b.uvo 24,“lepšis, šiaudų kūlys, vėjo pamušalas” ne šunybes," kaip kad jie jas mėgsta teisinti.
II dalis pusi.
virto Lietuvop Aero Klūbo mo- v
797,000 litų indėlių, 1933 in.
ramius savyje drąsos ir stiprumo kovoti pats
Bęnovės pagonys susitarė sau diedus ir tto. Priešlėktuvinė oro apsau- r
UŽ ABIDVI DAUM
sausio 1 d. — 34,218,000 lt
su savo blogumais. Jis mielai kiša savo kie
Prisi untimur 5c.
dievės visų savo geidulių ir piktybių ir tų ga yra labai sudėtinga ir bra
indėlių, o 1934 m. sausio 1 d
tą, puikų sprandlą į savo geidulių, aistrų ir
“
DRAUGAS
” PfB,
geidulių pildymu -tuos dievus bei dieves gar ngi, reikalauja daug lėšų. Klū 1
indėliai'siekė 38,734,000 litų.
palaidumo jungą. Jis iš to jungo riečia savo
2334 So. Oakley-A1
bino. Buvo tuomet dievai bei dievės JMl einosį aukštyn, išdidžiai manydamas apie save;
bas lėšas gūuna iš savo narių r
Chicago, Ūt
Kas mėnuo kasos iš įvairių asstuvystės, girtybės, vagystės, plėšikąvimo,
būk tai esąs laisvas, o nemato, spangys, kad
rėroėjų, kurie metams moka po
apgavysčių; žudymų..
jis yra savo geidulių vergas. Geiduliai jį nu
10 lt. mokesčio. Narių rėmėjų *
Šios gadynės žmonės tveria sau panašių
tempia j bjauriausias vietas ir nekartą padądabar esama apie 80,000. Aero
ro jį tokiu šlykščių, kad jis išrodo biauresnis dievų tik, gal būt, kiek kultnringesniu būdu
?
• klūbą' remia visi jd svarbą sn- 1
už bjauriausią keturkojį.
* 7" negu senovės pagonys.
prantą Lietuvos ir užrubežilįf ’
Nuo kai kurio laiko Kalifornijos univer
lietuviai. Priešlėktuvinės ap (
siteto gydytojai pradėjo savo handymus gra
žinti gyvybę pastipusiems šunims.
1 saugos svarbiausia:, priemonė ‘
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio
Štai mažas šunelis pripažintas jan ne
yra savoji aviacija. Lietuvės ’
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus TąrestodA
gyvas. Jo širdis jau visiškai neveikia. Ima
Aero klūbas fra išdirbęs 3 me 1
Lionės reikalus, išgaus reikalingus ^tokumetlus^fl
jį daktaras, leidžia į jo kraują tam tikrus
. tų darbų programą, pagal knrąšys laivakortę geriausiais ir patogiausiais l^ivg
chemikalus, vartoja nekurtuos kitus prietai
i
rią
iš
narių
rėmėjų
mokesčių,
1
Per “Draugo” agferftūrą bile kada galite važiuoji
sus ir šunelis atgy ja. Keli toki bandymai,
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias ei
sakoma, pasisekė. Bet atgaivinti šuneliai nei,
* be kitų priešlėktuvinės apsau
vienas negyveno ilgiau kaijf penkias valan
gos priemonių, ipanoma pastakursijas:
5 tytį 10 iėktuvij eskadrilę,,
das ir vėl padvėsė.
.
>.
.»•
Kaip kas, ypač bedievukai, jau ima tvir
GEGUŽES MEN.
D. Sca»
į , *Be kitų dajrbų aero klūbas
tinti, kad gyvybė greitai bus surasta ir be
,. rūpinasi suorganizuoti Lietunavian-Amerikos linijos laivu
Dievo galima hils apsieiti. Ne vienas tikintįs
•? voje oro susisiekimą tgrp Kan
jau pradėjo abejoti, ar jis gerai darąs tikė
damas, kad Dievas yra gyvvbės davėjas ir
; j nė, Klaipėdos ir kitų didesnių
į miestų, o taip pat pašto išVe
Viešpats.
*,
JBalandžio 17 dieną —
BIRŽELIO 16 D., Cunard lah
Apreiškimo
ptrap., Brooklyn,
Bet ar tokią “daktarų” gražinamą gy>
žiojimą lėktuvais. Aero klūbo
vybę galima vadinti gyvybe! Joki ir būdu ne.
linijos laivu “BERENGARIA”.
,, darbas ypač pagyvėjo nuo per N. Y. (14un. A. Būblys, K’T.
.lie jokios naujos gyvybės nesutveria ir jos
nai metų, kad Lietuvos visoą
Norintieji vykti sn šiais .laivais, kuriais vyki
naujai šuneliui neįdeda. Jie chemikalais ir
Balandžio 4—11, Pittsburgh,!
menę
labai
sujaudino
ir
avia
d
ekskursijos į LIETUVOS EUCH A RISTINI KO
. supimais atgaivina gyvybę dar neapleidusią
!*• cija s’u&idomėjintą sukėlė dįd- Pa., Sy? Vincento bažnyčioje,
GRESĄ, pradėkite juoktis iš anksto ir (lčT\sM
pilnai šunelio organizmą,
fc
AyrriŠkas
Dariaus
ir
flirvnb
kun.
A.
Cikoto,
M.
I.
C.
Šie neva nauji tų daktarų išradimai pa
informacijų kreipkitės į - •
tvirtina nuo seniausių laikų gyvuojančią nuo
Balandžio 15 — 29, Chicaga.
l* skridimas pėr Atląūtą ir jų
monę ir net įsitikinimą, kat!1, sustojus širdžiai
* tragiška mirtis.
•; T»U Ilk, Sv, Jurgio bažnyčioj, kun.
plakti, gyvybė ne tuojans ir ne staiga ap
J. Vaitkevičius, M. I. <’., kuzi.
leidžia kūną. Ji nyksta jame palengva. Jei
M. Urbonavičius, M. L C.
organizmas nebuvo ligos sunaikintas, tai ja
Balandžio 23
29 dd, —
me gyvybė laikosi kiek ilgiau. Tuo būdu neva
Utiea, N. Y., kun. A. Cikota.
negyvieji kartais gali būti atgaivinti.
Nuo senų senovės katalikų kunigai telk
M. I. C.
davo ir teikia, kad ir sąlyginiai, išrišimą ir bia stiprinti save tikėjime, kuomet.jie girdj.
Balandžio 23 iki 29 d. WestJau 1932 metais buvo gali
paskutinį patepimą, net į dvi vgdan<H po mir kaip Jėzus Kristus prikėlė našlės iš Naim sū ma numatyti, kari Vokietija, ficld, Mass., kun. A. Petraus
ties, nes tikima, kad gyvybės mirusiame dar nų, kurį jau nešė laidoti, arba prikėlė, graži
uždarys savb rinką Liethvfts kas, M. I. C.
gali būti, nors širdies plakimo nebepastehia- no gyvybę Loaoriui, kuris jau buvo palaido
Balandžio 30 — Gegužės 13
tas ir pradėjo dvokti ir kurie prikelti, atgai žemės ūkio gaminiams. Tačiau
mn,
_____ •___ ■
vinti gyveno nei kelias valandas, kaip kad tas Lietuvos pieno ir kiauši dd. — Sv. Kazimiero pampi
f)AUGIAU TIKĖTI JfiZVT KlRTVl . yra su daktarų atgaivintais šuneliais, liet gy.
nių ūkio katastrofiškai nepa Philadelphia, Pa. (Kun. A. Ci
Jei daktarai atgaivina kelioms valan- veno labai daug metų?
lietė. Lietuva kasmet stengia kotą, M. I. C.).
- dom« prigaišusį šunelį, iš kurio dar neišėjo
Sustačius Jėzaus Kristaus ir gydytojų
Gegužės 21 — 27, Chicago,
visa gyvybė, tai ne vienas randa sau progos “gražinamą gyvybę,” rodos neturėtų likti si sviestą užsieniuose kuo pla
pradėti abejoti apie tikėjimo tikrumą ir rei nei viename abejonės apie tai, kam tenka la čiausiai paskirstyti, kad ma Ilk, Aušros Vartų bažnyčioje,
kalingumą. Bet kodėl toki asmenys nesigrio- biau tikėti ir flh tvirtai laikytis.
V. K. žiau reikėtų priklausyti vienos (Knn. A. Cikoto, M.'I. C.).

W

26

“FRI

DERIK VIII ”.

Jėzaus Širdis ir Jaunimas.
Ijaisvai vertė knn. Zaiftnčkau
skas, M. I. C. Pusi. .Tn; kaina
10c.
x
;
Svenč. Jėzaus Širdies Troš

k imsi. Parašė knn. Pr. Vaitu
kaitiR. Pnsl. 32; kaina 10c.
švenčiausios Jėsans širdies
Intronizacija. Parašė kun. J.
Vaitkevičius, M. T. C. Pusi. 92;
Kaina 30c.
Stacijos ir Graudūs Verks
mai. Pnsl. 62; kaina lOe.
2334 So. Oakley Avė.
DRAUGAS PUB. OO.,

av otzj?
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MOTERŲ POLICIJA KO-

MOKSLAS IR APSAUGA

IŠdirbime Luckies tiktai vi
*
duriniai puikiausio tabako la
Šių lankų civilizacijoj svar pai yra naudojama. Šis taba
liai; ne bile kam nusileisi#.
Vė ištarmę prielankią vysk a
biausias mokslo vaidmuo, tai kas yra rūpestingai žinovų iš
‘Eina gaisus nuo rubefeiaus’, pūi; vyskupas ir toliau yra
Jis renkamas. Tiktai rinkliu iaugiedama plačiai. Nuo Plymou- trustisas ir laiko deed’ą Kovai su venerinėmis ligo sveikatos apsaugojimas.
a
•
ištiesia
apsaugojfenčią ranką sias turkų ir naminis tabakas
'tho eina garsas. Plymouthas, taip skamba ištarmė.
DRAVICKAS, generalis agentas
mis, Lietuvoje užsilikusionns
Po kiek laiko vyskupas, no ruo didžiojo karo ir vis plin- visiems. Pavyzdžiui, net ir pie superkamas ir iš jo dar ge
Pa., kultūros centras jau lais
>th Street, Keno^hk, Wis.
vėja, “Vienybė Lietuvninkų“ rėdamas sužinoti, kokią impre tifcnčiomis, ligšiol gydytojai n, nas šiandien dėl didesnės šva riausias tabakas parenkama?.
“Tėvynė”, Juozas Paukštis. siją ta ištarmė puolu į žipo Abolitieijonisčių draugija daug ros ir grynumo remlhsi moks- Tiesi) pasakius, beveik GGnuožarai, teatrai ir t.t. davė pa Jastrauskas, Alyta, Zebrienė nes, įsako kun. Kaupui sušau
yra padėję pastangų ir ifieia- lu. Pieno pasteurizavimas yra Rimčiai ištiso tabako augalo
rapijai gražaus pelno. Tiki tautą kelia, katalikams laisvę kti parapijos aus-iųą. Kaimy
voję energijos, bėt pasekmes vienas iš didžiausių mokslo iš- yra i. įmetama, kadangi nei
mosi, kad ir šis parengimas skelbia. To balso Scrantoūo niškas klebonas ateina kaipo
ir
ne per dideliausios. Venerine^ vystymų, gi jo panaudojimas prastos kokybės, stairbūs
TGTUN,
'pavyks.
- s s dr-jos ir parapijos vadai- ne vyskupo delegatas tėmyti. Kas
ligos, gydytojų žiniomis ne tis pieno tikslams, suteikia nau smėlėti apatiniai lapai," nei
d., tuoj
Tik metai, kai ši draugija galėjo nesuprasti, ypač, kad pasirodė? Po kalbų, Įtaria pa nesumažėjo, bet metai į metui dos niiljjonaiiis žmonių visa neiasivystę, šiurkštūs viršutiMortos
jūai lapai Luckies nenaudojanamie turėjo tokius mokyto sakė, kurie už vyskupą einate didėja bei plečiasi. • Dabar ko me pasaulyje.
l raugi jos suorganizuota, o jau spėjo pa
jma. Vien tik lengviausi vidu
jus, kaip Šliupas ir Demsikis. likite čionai, kurie prijaučiu vai su veneros ligopiis yra oi
Mokslas ne tik yra žmonių
e daly- sirodyt savo gražiais darbais,
riniai lapai naudojama. Šie vi
Ir, vieną žiemos nedėldienį, te 7 brustisams, eikite į kitą ganiZuojama moterų policija
sargu, bet daugely atvejų ir
lšrinkta ypač altoriaus puošimu, kuris
duriniai lapai yra vieninteliai
trijų dr-jų vyriausybė mitin kambarį. Kambaryje liko 38 Jų pareiga bus sekti, kad išjų , suraminto jas. Cigaretų išillt Apo- yra pirmuoju draugijos užda
žmonės.
Tuomet
vyskupas
si

guose daro pranešimą: Ar-ją
tv irkavimo būtų ųiaŽiau ir ku (Jirbimas patiekia įdomų pa naudojami išdirbime Luckies,
pinnimn- viniu. Yra ir daugiau darbščių
tuacijos
gelbėjimui
rūgs.
12
d.
konstitucijos seniai spausdin
užsikrėtę venerinėmis ligomis vyzdį, kaip mokslas prisideda lai gamtos dovana šiam popufckienė — moterų šibj parapijėlėj. Rei1907 m., atsiuntė kun. J. I<» Cbūtų gydomi. Taip -pat orga
tos,
beveik
išsibaigė,
jų
jftu
lariškam cigaretui.
icoida Kų- kia tikė^s, kad ir jos vis-ofNSu
apsaugai ir patenkinimui rū
0na Į laiku supras * šios draugijos n®ra, reikia duoti naujai at
‘
*’ '
njauojaiiia ir privari policija: kytojų. Išdirbimui puikesnių
Be to, “It’s toasted”. SpraV
ke >r
spausdinti.
Aš
įhešu,
kad.
rei

miestų
savivaldybių/
didesnių
į
r
g
ercsn
ių
cigaretų,
Lucky
gražius
darbus
parapijai
ir
ginimo procesas yra išimtim
lliko raštikia, o aš paremia. Vienbalsiai
pramonės
įstaigą:
Įstatymais
Slrlke
cigare
j
ų
išdirbėjai
pajos
su
kitoiųis
draugijos
narė

išrastas Lucky Strike cigan
susirinkinutarta. Darbą paveda “Vien.
yia numatyta jų organizavi- naud;)ja iFgi nbjkslą. jie ivvdė tanią. Tai mokslo dovana La
mis stos j bendrą darbą.
*
!‘
Liet.” Konstitucijos atspaus
mo, išlaikymo ir piiklausoniy- Į ^piagniimo procesą gurklys a- ckiės cigaretams. Tai ir ne
nUtarta
Klebonas reiškia padėką se- dintos, 'padalina nariams. Pribės tvarka i£ eeiaėe.
• pSaUgaį įr geresniam gkoąiui. atbūtina, jog “Luckies visuo
iliukų va nąjai valdybai, kuri taip stro- i,ntos.
\a, jeigu pačios “policinei- Daugelis nešvarumrtj,, kurie met yra malonūs jūsų gerkri. Dauge piai darbavosi nuo draugijos
Po kiek laiko gudresni na(Advertisement)
kės” nėištvirfts, t|i gal ir bus randasi kiekvienamHabako la tei”.
lėj o duoti
įsikūrimo. Taipgi * pareiškė, riai pamato, kad konstitucijos
UTCEltO. — Balandžio 13
*
inų. Šis be
gerai.
Tsb. pe spragiąimu yra prašalina
kad altoriaus ir zokristijos pri ne tokios, bet laisvamaniškos ir 14 dienomis Ciceros Grant
mi, kas taipgi priduoda Duelo rūšies pa
Protestuoja, nieko negelbsti teatFe bus lodoma gražus pa
žiūrėjimas
dabar
pasiliks
Or

BIZNIERIAI, GARSINKIkies skonį, kokio lepūs rūky
lių rupijoje,
“Išeik lauk imi, jei nepatinka v; veikslas “Cradle Hong”. Vei- SKAITYKITE “DRAUGĄ”
TĘS “DRAUGE’
’ "
•
e ‘
ki ’
V•r* l
‘ngitnai, ba- gijos valdybos rankoms ;F. N.
«»m i
— tojai reikalauja.
— vadai grąsina. Tokiu būdu kalas religinio pobūdžio; į jį 1 1 į**''
>
LIETUVIAI DAKTARAI:
trys dr-jos pateko į lais.vama įeina visa eilė žymių artistų.
nių rankas, šy. Petro ir Povi Daugelis, kad [jamatyti tą pa
*«L W
Amerikos Liet. Daktarą Draugi jok Nariai
•3. #
lo liko pusiau katalikiška
veikslą, važiavo į didmiestį ir
— Šv. Juozą- kaimynystės, už Iflįįlių blokų
Priekyje gi parapijos stovi Rangiai mokėjo. Gieeroj bus.
<
__________
ilobėio iškil- Šv. Mykott) parap. bažnyčioj (dvylika
į . vlik
knmitah,, Klebonas
Kiohnnna gi galima pamatyti aiigusiems už
s.
GTDTTOJAS ir CHIRURGAS
[globėjo
komitetų.
DEHT1BTA8
X
—
SPINDULIAI
buvo
keturdešinatfc
atlaidai,
unadienio va
80. 4Mb
CICERO,
dvasinius reikalus -prižiūri. To 20c., mažiems už 10c.
otx>TTtyaa tr cHiftunGAa
3051 W«rt 43rd Str.
K, Ketv. tr PMn. 1(—• TaL
lia mišparais. kuriuos vyskupo kanceliarija, kiose aplinkybėse,
1905 nt,
' .** I
;’4T BO. HALSTED Bt, OHIOAGB
Teatro savininkas ponas Ba
Vau »-il Tyta «-* £ ,7-« rak.
CPrlfc krcher
««toH K«tal«)
imas muzikas, tyčia, ar netyčia, paskyrė, ka kaip anksčiau pažyn^jau, kle Hte visą
po pietų ir NedUAlenltt
Ftmsd,.
Sarta, tr Sabai
• Vii
nuo I 11b I v»L. vikaro
dienų ▼•landoa:
<tk euMtarua
,
į ,
■- ............. - ,
Bkrodomla ir t>«f«Uoaila pa«al
kas, i«z VViTkos da Šv, Juozapas nuo amžių y- bonas Kaupas išgirsta, ir tei
. MĄKąuKm ftOAIk
TaL DAFayette BŪM
Juozapą garbi- ra pas nrus švenčiamas. Dva singai, kad valdovas neištiki skiria Labdarių 3 kuopai. Tat
i TeL OARal 0401
-...-1-;
širdingai kviečiam atsilankyti
dcelhė kun. A. siškiai buvo pasidalinę. Mani-j mas. Jis garsiai mąsto, jog
f-._
žinbmas mi .•jonai su generolu Tėvu Cikota ateinančiam sus-me reikia nau
Ct. situaciją gelbėjo. Mes tkriam ju pakeisti, o į rankas pačiam cius, kūne.. dar neta matę
D E N T i S T A S
Office: 2648 W.
StoeeR
“Cradlė iJSongrG
VaL: J Iki l popiet. 7 iki • rak.
inehų po Miš- ifems nuoširdžiai ačiū.
4204
ARCHER
AVĖ.
J r 7> *• •'*'
paimti vadeles. Mąstyt 3engHedtUoJe pagal patarti
- K. S., Latiktrių Rėmėju
GTDTTOOAB lr CHIRURGUI
oo&er
Sacramento
' .į.
>paŽuičiui. Kufev. Juozapo dienoje votivą'va, padaryti sunkiau. Sus-mc

šakyje stovi gudrūs, drąsūs ine, porą savaičių pakankinęs i
vyrai, taip vadinami strokau- abiejų pusių liudininkus, įsda

vai su ištvirkimu

UCTUVHJ ŽINIOS
A

V
AUDROS UBUS METUS SIAUTĖ

lllTUVUl DAKTARAI:

DR.A.

aertTietiniį.fH.tirėihMpe4*

rėjo darbo, nes <{aikė kun. V. Kupstas, o sumą klebonas pralošė visiškai. UŽ
kun. J. Šupsinskas. Per apė lėkė jį, padalė vagim, suk
——
lotas jus'Mišias pamokius sakė ku čium. To negana. Nusiuntė de
jaoAa- nigas J. Vaitkevičius, M. L C., legaciją pas J. 'E. vyskupą-,
■afk -7 lik piaM*
9,
yru
Antraą mišparus laikė^kun. Kad tokį kiųiigą atšauktų-dą
hk geresne* dlcJ. Kasakaitis, pamokslą sakė rydami priekaištų. Kadangi
kun. J. šupšinskas. šv. Juo komitetas nieko svarbaus prieš
zapu dn-ja bernaičių ir mažų kun. Kaupą neparodė, vysku
pas jo neatšaukė. Kągi kofni
INIKO. kur) Gy- jų mergaičių procesija iškil
i lfrudo, ir kuria
tetas daro? Agituoja prieš
I vl»a«e valatlny- mes užbaigė toje bažnyčioje,
kurią nuo 1905 metų audros kunigą ir vyskupą šmeižia.
ilgus metus purtė. Man ding, Draugijoms šaukia: ‘Nemokėneprošalj bus šį kartą iš tę kit, nėdnokit pinigų’. Nutaria nuo vyskupo deed’ą atimlaikų* įvykių paminėti. A. a. kun. A. B. Kaupas Šv. ti.. “Kada bažnyčia bus_ ant
Juozapo, parap. 10 metų ram iai klebonavo. Finansus kob11 oliavo komitetas, į kurį Dr.
šliupa> nekartą mirkčiodavo,
neskūpandamas patarimų. Vis
kas švelniai ėjo, tik apie 1905
m., kada Jonas Aponas nuo
dai kurio laiko parap. preziT t mi" (tentas, kantriam k«n. Kaupui

įkyrėjo, nes pasirodė neištiki,
.
,
‘•irtiujonų mas, prie kortelių ir prie du*T" rų tikrenybei n^atsAkė. Mur

dacntnc-

wfffi whof
fcAtl (Oe. pi
Uat^rlna TeMm* pe tie.
peni JI v«i.

ola<lam«t p-r
*1 (t 00.

KINE
PAŠTE

5‘

mėjimus Jzraeliuje kjlo. Sku
ndai ėjo į klebono ausį nuo
latos.
Čia pertrauku. Kad suprastnničm tolimesnį reikalų bėgį,
I^žvelgkime j , parnp. stovį,
koks jis buvo į-uniiu laiku.
Šv. Juozapo iiarapija buvo
I suorganizuota iš draugijų Šv.
Juozapo (senitumtia), Šv. Ka
zimiero, Šv. Stanislovo, Šv.
Petro ir Povilo. Visos turi ka
talikiškas konstitucijas su iš
pažintim, su painaldoinis. Vi
sos gausingos miriais ir turto
nemaža valdo. Yi»b sus-mo kuo
pa su šimtu nartų. Beveik vi
si parapijonai yi:a iiariais vie
nos, ar kitos pašeljiinės dr-jos.
Draugijų ii* parapijos prie-

BR.F.ATKUČSNAS
ĖU

BLL L YUŠKA

|JR, R, p, GURSKIS

w.
itev
f AR. JU. JAVOS
Vfa
OR. F. ė. MMSKIINAS

itafen

Vai.: nUo’O v. ryto iklB v. vak.

Tel. Wontworth 6330
YFAHN6A1
AMASI Office» j/jlcs.
fei. Hyde Park 3396
FRHMTl
DR. SUSANA A. SLAKIS
UET«Wj
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGlf
SREC1ALISTĖ
SUAS
6909 SOUTH HALSTED ST. Į
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vlk.

Kasmet į Lietuvą atvyksta- ,
Išskyrus Seredoms
•
*
nčias" Amerikos 'lietuvių eks ar . *
|.«AA M1-*^— ■. -I ■ I ■ Į —
kursijas sutikdavo ir priimda

vo Liettivos šaulių sąjunga. Šr

vai.; »—4 fr T—• M eakare

Bes. 2136 W. 24th «L

OfflSe TeL REPnblfc 7S00
Hek. TeL GROvehiU 0«i7
z PSIT < WASHTENAW AVB.

OR. J. J. SIMONAITIS
GTDTTOJAS lr CHIRUGA8

Offlee Fauna
VOspeuų M(a

Rss. and Offfba
MUM Ko. DeasrtM Bt

MM W. MAROUETTE ROAD
VaL 1-4 lr 7-( vak. Eetv. »-13 ryte
NedBUoj

Phdha CAMal 31BS

DR. J, j. KOWARSKAS

OR. S. BIEŽIS

pąrTGKHAM Bnd BUROSOM

1403 W. 63rd SL, Ohicafo
* /hou«b»

OYDTCOJAik Įy CHTSVtUMS
2201 W. Oermak Rąftd

tr to • F. IL
▲ppointfnent

sąjunga jau dabar pradėjo uo(liai rnoštis tofciąs malonias e
*'~l™:i------*-*—
—
kskūtsijas
pąiintti.
Atvykstan


Valandos 1—

f

Ir 7—I kak.

Šaradomis lr NaddUmnls pa«al sutart

DR VAITUSH/ OJPT.

REZIDENCIJA .

DR. STRIKOL’IS

mūs užrašyta, ką norėsime, pa čios ekskursijos bus sutinka
• • UETUVI8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darysim”. Dr. Šliupas pride mes ir priiniambs Klaipėdoje/^ Qptometrlc«Uy
Aklų 8p«<*alls(as .
Palengvina
aklų
Įtempimų,
kuria
da: “bokštą nukelsim, svetai- ^Kybartuose jr Kaune. Be tp, eat! priežastimi -galvos skaudėjimo,
4645 So. Ashland Avė.
svaigimo
aklų
aptemimo,
nervuotuOFISO VALANDOS:
n£ padarysim, etc. Obalsis: ne Šfiulių sąjunga žada uoliai pri mo. skaudamų aklų karžtj, atitaiso
Nuo S iki 4 lr btfe I (kl B vak.
truinparefystę
lr
toliregystę.
Priren

mokėkit, neduokit pinigų, bc- sidėti ir vykdyti jairuošiamuo- gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Nedėliotais pagal sutarti
Ofiso lefsf. BOUIevard 7SM
veik prigijo. 1906 ir 1907 mn- sius durbus Lietuvos išeivių kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
Namų Tel. PKOpeet 13SO
tais parapijos apyskaita paro dienos, kari bus liepos niąn. das. Spcclalė atyda atkreipiama J
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 IRI '8 v.
do deficitą, bet nuo 1908 m. 17 d., nes tą diėną 'tragiškai Nedėlioj
nuo 10 iki 12. Akinėj kai
termometras kjla aukštyn žy- žuvę Darius ir Girėnas visame nos per pusę piglaus, kaip buvo pir Tel BOUIevard 7S41
miau* Daugely atsitikimų akys ati
be akinių. Kainos pigiau
iniai, nors obalsis gyvuoja.
pasauly iškėlė Liefbvos ir lie taisomos
kaip pirmiau.
4718 SOITH ASHLAND AVĖ.
Ką> komitetas daro su vys tnvių tautos garbę.
Tsb.
4'lionc IlotSciinl 758P
DHNTIflTAB
kupul Pasamdo advokatus,
4645 So. Ashland Ava.
šaukia į tėlbiną. Už ką? Mai *
aru 47tk Btrast
vyskupas Iloban turi jiarupi
Vai.: ana 3 Iki S vakare
Ofiao TaL VlCtory «BM
* paBkl sutarti
jos nuosavybės deed’ą. Jis ySlVt
ra'trustisas. Komiteto supra
OFIĘA8
timu ir vyskupas, įr kiti trus ,
TU. OANal__
4729 So. Aahland Avė.
Km PlKKpct 3453
I
Idbaa
tisai tai lygūs savininkai. Iš
Rimos Gydytojas ir Chirurgas
CUICACJO. ILL.
Ofotarttkų, Vyrišką, Vaiką I
to klaidingo supratimo kįlo Vi
OFISO VATdLNDOS:
sa, ilga byla.
visų chronišką ligų.
Nuo 10 iki 13 vai. ryts, auo 3 Iki 4
OtDTTOJAB lr CHIRURGAS
Komitetas šaukia j mieste val po pietų ir nna 7 Iki 3:30 vai. Ofisas 3102 So. Halsted St
fllll SOUTH HALSTED KTRSKK
vakaro. Nedėliotais noo 14 lkf 13
svetainę parap. sus-mą. Per valandai dieną.
Kampas 31M Btreet
' '*
3000 80. ArteelaM «ve>
Valandos: 2—t popiet, 7—3 vai. vak
Valandoa: 11 ryto Iki 4 popiet
varo rezoliucijas, kad Šv. J m)
lODway 2880
Meddlfomls Ir ivantadleolals 13—lt
• Ikt t:«3 vakare
zajKi i»rap. išrenka 7 vyrus
trustisais; vyskupą verčia at
ttsa Pilone
Offlee Phone
sirašyti. Priešingai — traukia KSGIetvoog 4M1
į teismą. Supi arttarna, vysku
0TDTTOJA8 lr CHTRUftOAB
pas utsisako geruoju atsūrašyLidtuvis Chirurgas ir Gydytojas
4631 SO. ASHLAND AVI
2515 VVEST 69th ST.
ti„tat gauna pakvietimą stoti
OTDTTO/A8 it CHIRURGAS
TeL VARds 0M4
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141
į teismą. Tokie Pcųnsylyania
7850 So. Halsted Street
Re*.: Tel. FTjAzb MOO
įstatymai, nieko nepadarysi
VALANDOS;
,
Valandos:
ROOM 313
Nao 13-13 v. rytai >1 lr 7-3
voLi
<-4
Ir
Tęisėjas Edvvards, apskr. teisiv*Ll "*» "
j
4 popietį no? $ - 9

, OR. C.I. VEZEL’IS

6631 S. California Avė.

Oflsot TeL CALnaaU d4BB
Rea.: Tel. HEMIock 33SS

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJA8 lr CH1RURGA8

,

3147 8o. Halsted St

Ofiao valandos: 1-4 ir 4-3 vai. vak.
ai SSM W. SUk H
13—11 ryto
i > ModiUomis pa<al seteri

įvargęs

DR. CUARUS SEGAL

.

OR. L L ROTH

DR. P. Z. ZALATORIS

Totfooti

OR. MAURICE KAHN

OR. A. R. McCRADIE

■

V

į,*

DR. J. RUSSELL

OR.T.DONOUUS
GYDYTOJAS IR CHIRLRGA8

4157 ARCHER AVENUE
"IU. VIRclnia 0083
J Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
NeBfilkknls
■

pagal sutarti

.................... ......... .......t

'*

-----

ToL OAkU Sll*

OR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oarmak Boad
(Kampan Leavitt BU)

Valandos: Nuo • iki 11 ryta
Nuo 1 Iki 8 vakare
Berado] pagal sutarti

tJtavar
Rea. VICfc»ry BŠ4B '

DR. A. J. BERTASH
Ofiso »*l.i nno l->: nno s-.se-tiSt

X

Trečiadienis, balųnj.—11, 1934
•
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i.
kelti. Svetimtaučiai aukštinu
KONTESTAS Š| VAKARĄ gilekiitno, jis b d vo biskį ap- zuotų žmonių visas pasaulis mas bus balandžio 12 d. 8 vaL lių globos įstatymo lig
snudęs. Bet matyt, kad lietu klauso, neorganizuoto nieks vakare adresu: 2608 VVest 47 nebuvo. Buvo tik Baudžiama
tas tautas, kuriose atsiranda
prot'esijonalų, sĮMirtiniukų ir
Budriko korporacijos pasta viai yra susirūpinę politikos injpaiso, nei dėmesio nčkrei- St. Bus renkama valdyba. Liė jame įstatyme straipsųis, kprs
lakūnų ir t.t. Dievui jMuledant ngomis jau per keletu niėno- reikalais: susi linkime buvo pia, ypač čia, Amerikoj. Tat tuviai turi jungtis į krūvų ir numatė už naminių gyvulių
tie patys daktarai, kuriuos r>- šių eina didelis if įvairus dai suvirš 500 liątu'vių balsuotųjų visi į vienybę. Visi rašykitės domėtis politika. Būtinai visi kankinimų baudų iki 7 parų
Nauja libreto, naujų uiuzi
arešto.
-aiškiai nu,
i
• , ...
, ,
...
msmie per tų vakarėlį, gal, nininkų, muzikantų ir šokėjų •ir visi įsirašė į klubų. Visi ma į klubų. Klubų valdyba da*bar dalyvaukite.
** k* Bet b nebuvo
• * ’ (<-'
< w JR
ka zavęs pul4i.kų bųjąiidzio ln,, i
*
, ,> .
Ji. it. Bietkieųicz, sekr. rodytą, kas tai yra gyvulių
Lads nors padarys koki išra- kontestas kiekvienų trečiadie to gyvų reikalų lietuviams or- perorganizuota, Veikli.
d., Lietuvių Auditorijoje. L.
kankinimas ir kaip tai reikėKitas klūbo susirinkimas
dilini medicinoje; tas Lietuvos nį Maik VV hite Square Par ganicuotisr kad kiti jų neiš
V. “Dainos’’ chorus stato sce
tų supfasti.
utųjo laikas, bus balandžio 13 d„ toj pačioj
nojo naujų operetę “(Bražuo tautai atneštų daug garbės. ko svetainėje, -prie Halsted ir naudotų. Jau
Dabar vidaus reikalų minis
• • •• »
' Norintieji įsigyti tikietų, 30 st. Tat ir šį'Vakarų bus kad mes turėtumėm lietuvius svcttunėj. Bus svarstoma apie - ,
lė”. Choras vedamas^ muz. J.
■b
terija. patiekė įstatymo proje
prašomi kreiptis į J. T- Kiv ypatingai puiki ir įvairi pro miesto valdyboj. Su tokiu di mūsų kandidatus, ypač apie |
Saurio jau priruoštas?. Lošė
•\
a. *
ktų, kur yra apibrėžiama na
minskų, ar į “Druugų”.,retL' grama, nes, po dviejų savai deliu būriu lietuvių, susiorga A. Pocių, kuris varosi į moky
jai sav<V roles moka —- ir visi
minių, gyvulių ir paukščiu ka
.Visųme
kultūringame
pašau
J, T: Kaminskas,
čių pertraukos, mūsų kontes- nizavusių į klubų, ir.es daug klos direktorius.,
laukiu sekmadienio, bai. 15 i
Bai. 14 d. balsavimui turim lyje yra draugijos gyvulianu nkinimo sąvoka. Nusižengu
2341 S. Leavitt St ' tautai, yra pasireugę dar šai> kų galime .nuveikti, kaip poli
dienos. Žymesnes roles vaidi
niau pasirodyti, kad galėjus tikoj, taip ir kitokiuose mūši) tik vienų lietuvį Ą. Pocių. Vi globoti ir yra gyvulių globos siems numatoma bauda iki 1
na: K. Pažarskis, K..Svenciįstatymai. Lietuvoje gyvuliu mėnesio kalėjimu arba iki 1UOO
si balsuokim už jį.
Budriko radijo klausytojų pi reikaluose.
skas, O. Juozaitienė, A.'AnTsb.
globos draugija yra, bet gyvu litų pinigais.
knike, gegužės 27 d., laimė
Klūbo valdybon įeina šie
Iki jsiol į lietuvius politikieeiūtė, L. Tenzis, V. Dambrau
■■■■■.«■. ; RI ■
1 »1
ti geriausias dovanas, kuriąs
skas, C. Sniager, E. Luk^šiū-' WESf SIDE. - ‘Šv. Kaz. J Nudriko korporacija yra pa riai nekreipė dėmesio dėlto, asmenys, pirm. M. Kubilius,
kad mes buvom pakrikę, kaip pagelb. J. Zauras, L. Kučius,
tė, 1. Aitutyte, F. Jasnaus-į(Akad. Kėni. 10 skyriaus va
M
skyrus kontestsntauu. '>ar žydo bitės. vit,^ kita„, ,wvy. rašt. Ą. yalančius, J r., kon
kaitė, S. Kukštaitė, Joe Nor- jaus vakarienė pavyko; publiPAMINKLŲ DIRBMAI
* , nėra pervėlu į šį kontestų įdėj-om arba vienas kito bij-o- trolės rašt. F. Jenkaitis, kas.
kus ir Leo Norkus.
/ SpevlBlistal ISkallme lr Ibdirbi
kos atsilankė skaitlingai.
S
-»■*
stoti dainininkams ir muzika
rt
me
visokių rūthj
J.
Grybauskis,
kasos
globti
jai
jpm.
Dabar
pamatėm,
kad
nel’o operetės bus šokiai.
Prieš vakarienę atsilankęs ntams. Atsilaųkykite šį vaka
•' t ./
tmbBkmtoa.
/'
i
koi gerb. kun. .J.‘Jakaitis gražiai rų pasigerėti puikių pfogra- galima ilgiau taip gyventi ir A. Petrauskis,■ • A. Olbikis,
r'"
MųhŲ Šeimyna »pcclallzuoja il»duotis svetimtaučiams išnau- rosp. A. Valančius-- (lietuviš
įDOMI paskaita apie pakalbėjo ir apgailestavo, kad
me d»rtte per šešias kartas.
um. JŽMga viaciim dykai.
nm Vesklįe panlnklų rei kai
tie
abjar dar yra kiems laikraščiams) i p L. Na
SPAUDĄ
negalįs su mumis vakarieniau
AoMžestatdas , .-v .
siai su pačiais ibdirbejaiv
tokių, kurie viėhs kitam kojų ruševičius (angliškiems), vei
ti, nes tprėjo kitur važiuoti
kiša. Dėlto šis -klubas nori vi kiančioji komisija; A. Valan
Hytoj, liaudie* kursuose, iWinijos dėkęj«,kun. J. .laka.NEDIRBA
sus lietuvius sutraukti į vie- čius, J. Pocius, JJ. Bertašius,
:30 ,val. vakare, Aušros Va- čiui, kad nors ir trumpai su
,
v
nų ryšį; nori, kfid visi Cice J. ivaičūnas, K. Andrijauskiš,
-rtų parap. salėj, laikr. Ignas mumis pasisvečiavo.
CICERO. — Prauas J. Vitrus lietuviai balsustojai pri P. Šatkus.
Sakalas laikys paskaitų apie
• '■'•4 V
(
•
Vienas blokas t rytus nno
Pirni. M. Dobrovųlskienė pa i kus, kuris ilgų laikų dirbo C'i
klausytų.
Klūbė,
'kaip
sakiau,
didžiuliu vartų
Koresp.-.1. Valančius
, lietuvių laikraščius, išleistus
kvietė dvasios vadų kun. J-Icero State banl^e, mums prajau yra apie 500 piliečių, bei
nuo spaudoj? laisvės atgavi
Mačiulionj vakarui vesti. A neša," kad pasitraukė nuo sa
‘CICERO. — Balandžio ll
•I
mo Lietuvoje. I’r. L ūdas tęs čifl sesutėms už surengimų gra ! vo pareigų; tupi banke dau- to negana. Liefdvių balsuoto
Trys telefonai:
jų Ciceroj yra ’virš trijų tūk d., 7:30 vai. vak. šv. Antano
savo paskaitas iš gamtos monos programos.
Rez. PENSACORA »011
giau
nebedirba.
kB‘M'
stančių. Tai dalelė galybė. Jei parap. svet. Lithuanian' Citi
liEt.MONT 3485
Dėkojame Sv. Kaz. Akad.
Office: UILLS1DE 38«S
nors pusė tų balsuotojų pri zen klūbas kviečia visus Cice
Vlueent RoeeUl, aeer.
AUred RoselU. pres.
Rėm. centro pinu. A. Nausė
klausytų, tai, vyručiai, pama ro lietuvius (vyrus ir moteIŠ LIETUVIŲ PILIEČIŲ
dienei, “Draugo” red? L. Ši
tytumėt, kad mes trumpu lai ris) į -susirinkimų. Bus daug
DARBININKŲ PAŠELP.
—
—
mučiui, I. Sakalui, p. Šlioge
Lietuvių
Moterų
Piliečių
Ly
svarbių
pasitarimų.
B.
ku
būtumėm
tokie
stiprūs,
jog
KLŪBO
G R
B O R 1 A X:
riui, J. Baškiui, pirm. M. Do- gos nepaprastas susirinkimas įr dideli politikieriai prieš
brovalskienei už kalbas k lin bai. 11 d. iteįvyks, kaip buvo' mQS lenktų savo galyaš. Vis
Litliuanian Rep.ublican Club
WEST SIDE. — Klūbo bekėjimus.
"
• /
skelbta, tš priežasties, pinu. |<0 išreikalautumėm. Organi of Brighton Park susirinkirtaininis susirinkimas įvyko
Visi Telefonai:
Už išplatinimų tikietų ačiū; ligos ir "kitų svarbiij reikalų.
kovo 25 <1. Pirm. atidarius su
M. .Stuinbrienei ir F. Šlioge- Sekantis susirinkimas įvyks
sirinkimų, rašt. perskaitė nu
rienei, už pasidarbavimų ko-j bal
Fellowship Ilouse,
tarimus praėjusio susirinki
misijai: M. Gadeikienei, O. ggj. w 33^ pi g Vftg v.
mo, kurk* liko priimti• BudAklėnėi,
Šiaulienei, AC} " 1
" . ■ *
*
J ’ ;
Valdyba
Išdirbėjai aukštesnės' rūšies Paminklų
1 krūbų priimta naujas lia Kerpauskieuei, E. Kariavičie-

NAUJA LIBRETO. NAU
JA MUZIKA

STIPRIAUSLOBOi GY
YULIUS IR LIETUVOJE

■M

s

DĖKOJAM

ROSELU BROTHERS, INC

MGUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

Pranešimai

A

lr Grabnamlų

rys V. Zalnelauskas. Skaityta!
laiškas nuo Centro Komiteto
J. Janušausko skridinio į I.įetuvų. Laiškas priimtas ir tam
tikslui nutarta iš klūbo kasos
paaukoti $25.00. Atstovais iš
rinkti; «V. Ivanauskas, A. MeŽlaiškis, J. Krūmas, M. Meš
kinis ir A. Šemežis. Pakelta
klausimas apie dingusį klūbo
straikierį. Dalykas pavestas
kontrolės komisijai; jai sutei
kta teisė, jei bus reikalas, kal
tininką trųukti į teismų.
Komitetas pranešė, kad me
tinis klubo piknikas įvyks lie

pos 2JJ d-, J- Spaičio darže.
Nutarta per 6 mėnesius pri
imti naujus narius nuo IS iki
25 metų amžiaus be įst.-jinio
mokėjimo.
'
Išduotas raportas apie klu
bo finansinį stovį. Pasirodė,
klūbo turtas randasi gerųm
stovyje.
<
M. Z. Kad&iaushas, koresp.
LAMBDA MU DELTA
Penktadienį, bal. 6 d., Lam
bda Mu Delta (Lietuvių Dak
tarų ir Dentistų Brolija), lai
kė mėnesinį susirinkimų. Be
Litų dalykų, kalliėta apie šo
kių vakarų bal. 21 d.,' Vene
tian Room, Soiithmoor vieš
buty. Jau daug tikietų jjarduo
ta. Nariai sparčiai dirba.
Lietuvių visuomenė malo
niai sutikt) paremti šį vakarė
lį. Už prisitlėjimų jai taria
me nuoširdų ačiū.
Nepamirškime paramos lie
tuvių daktarams it; d/;ntistarns
nes, laikui liėgant, jių, gųl,
galės Lietuvos vardų hiedjci.1108 jr dentisterijos šakose pa-

nei, J. Bitinienei, pirm. M. Do
WEST SIDE. — Moterų
Didžiausia paminklų dirbtuvė
broValskienei, J. Rokienei, O. Sujungęs 55 kuopos mėnesi
Chicagoj
Žostautienei, V. Jusevįčienei, nis susirinkimas įvyks SĮ vai
-------- o—----Suvirs 50 metų prityrimo
o S. Dočiuliūtei, M. Bitinaitei karų, balandžio 11 d. Prašoir mokyklos mergaitėms už jiie visas nares susirinkti. Rei
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus
patarnavimų prie stalų.
kia aptarti būsimųjį vakarų. į
>
-------- e----- -—
Mes įtikome (lurbų. daugeliui žymes
Ačiū aukotojams, kurio pri Be to, yra ir kitų reikalų sva
nių Chicagos Lietuvių.
sidėjo prie vajaus vakarienės; rstymui.
K p. vtib'lyba
M. Sebastijonienei už labai
gražų “hand eut work pillovv
cases”, Birijotienei, R. Kairio
•rU Gcand Avė.
nei, J. Dobrovolskiui, V. LaCICERO.;— Ciceros Lietuchavičienei, V. Jenkevi&enei,
Chicago, Illinois
J. lŲikūnieneų E. Karlavičie- vių Piliečių klūbo susirinki
nei, A. Drutnstienei, O. Dąčio- mas įvyko' balandžio 2 d.,< pa
lienei. Ačiū varg. J. Brazai rapijos svetainėj. Susirinkimų
čiui už prisidėjimų prie prog atidarė klebonas kun. II., J.
ramos, A. Šturmaitei, H. Kli- V'aieūnas ir paaiškino klūbo
Telefonas YARda 1138
kūnųitei, J. Budavičifitei už tikslų.
padain&viinų, L. Labanauskui
Jau nietai, kai šis klubas
LIETUVIAI GRABOEIAI
ir J. Šarkauskui už pagrojimų
GRABORIUS
gyvuoja, bet dėl valdybos apPatarnauju
laidotuvėse kuopigiausia
akordinais.
Idžlu atslteuktl,
atsišaukti. O
Reikale meldžiu
o imano Turiu automobilius visokiems
\ t,
ta užga*ėufntl
darbu būsi
,
Dėkojame ir atsilankiusiai
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANMl 3515 arba Ml«
2»1<
2314 W. 23rd JPL, Chicago
publikai, kad neužmiršo page-.
3319 Lituanica Avenne
lbėti sesntėms. Visos seserys
Chicago, III.
1439 S. 49th Ct Cicero, UL
taipgi dėkoja atsilankiusiai pu
TeL OICKRO M27
klikai. Jos kitaip negali atsi
lyginti jums,
geradariams,
VINCENTAS CHARNAS
GRABORIUS
kaip tik savo maldomis. ,
įMirė balandžio 9 d., 1934 m.,
ORABORIUS IR BALS AMUOTOJAA
Koplyčia
Dykai
7:22
vai.
vakaro,
sulaukęs
62
Jf; Dabrovalskienė pinų.
ataroavlm
■ Patarnavimas
geras Ir nebrangus
įn'-tų ninižlauH. Klio Iš Panevė

52HWESIEMIHt

tš POLITIŠKO LAUKO

UUDOIAM PIGIAU NEGU KITI
‘ r '■

'• * ■

■

M

- ' JJ?

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Telefonas SEEIey 6103

GRABO R I Ali
LACHAW1CH
IRSONOS
STANLEY P. MAŽEIKA

SIMON M. SKUDAS

MOTERYS PILIETES
VEIKIA

Mįoterys Pilietės rūpinasi
veikimu šios šalies politikoj.
Joms rūpi šalies politika; joa
hrueda, veikia, kiek gali. Pra
ėjus politikos darbams, nori
ma pasismaginti. Todėl ren
giama smagūs šokių vakarė
lis Lai. 15 d., Sandaros švc|.,
814 W. 38r4 St. Pradžia 6 v.
v. Užauga 25ę. Vakaro, komiajįjų susideda iš O, Klimanskicuė.% B, PaJiuJięnės ix Ąndj;u-1

laitienės.

Narė į

žio apskr., Sinllgių parap., Me
diniškių katino. Amernoje Iš
gyveno 32 metus.
Po.tko
di'dellanie rmllūdline
moterį kronikų, po tėvais Ktldultė. sūnų Aleksandrų, tris du
kteris: Ąnna Petkus, žentų Tom.
Stell Schnelsser, tentų Ted, lr
Adell, dvi ųnOkes. pusbroli Adotnų CarMauskų ir gimĮnes; o
Lietuvoje du brolius, aesert lr
k* m'iies.
Kūnas pašarvotas 10539 So.
Wubash avė. Tel, Pullman 8715.
laidotuvės |vyks
penktadieni,
ba’andžio 13 d.. Iš nųriių 8 vai.
bus atlydėtas j Visų šventųjų
parapijos bažnyčių, kurioje |vyks gedulingos pamaldos
ut
velionio šiitų. Po pamaldų bus
nulydėtas ) Šv. Kazimiero kapi
nes.
'
Nuoširdžiai'
kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažystamos-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: žloleris, SAgus, Ų«iklerys. fe-ntnl. AiiOk<-s, Pusbro
lis Ir ųiminės.

718
Ji

2^1
H
LIETUVIŲ ORABORIUS
laidoja už 835.00 tr auktčlaa
ModernlUka koplyčia dykai.

1138.

4630 WJBST lfith STRBET

Cicero, Illinois
Tel. CICERO 21U9 ir 859-J.

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

I.J.Z9LP

TeL Boulevard 4139

tel. OAKal S174

r—

ORABORIUS IRjLAUJOTUVIŲ

vantų
1646 WEST 46th 8TBEET

X< LAF»7Ctto

J. UulevKliM

.

jy

r į '

'•tt' "r * *

v

2506 W. 63rd St.
Svarbus p\aihešimas"žmonėms ir gruboriams, kurie

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,

*X‘

r >*

r

> -. »•

prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

U02APAS EUDEIK
?‘
. j-1R —
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGJUMO
LAIDOTUVtSE.........PAŠAUKITE...^..

Tol. CICERO IM ,

SYREWICZE

Patarnauja
JJJ.J. v

CbL

QS*»°W«

Laidotuvėms
jvėms pUaas patarna

At*,

Tel. REP. 3100

TĖVAS

M79

TaL BOUIevard

1344 a. BOth

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pasaukite:

A. MASALSKIS

C»0^go.ai.

W. ĮSI* Mt.

salimas «ž Įtl.ss
KOPLTOZA DTKAl

YAKds

ANTANAS PETKUS

4. J

Ciaero, H)

Dldnlč lr graB
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Ir Rosfekl. Abu, drau-

LIBERTY BONŲ SAVI-

''

NINKAMS

gyti bankų paskolas. Pastaro, In suinmkštėjimae kokioj no- sai neturi. Kada laikome min

mis dienomis, šis bankas įstei tini formoj yra vienas iš pa-j tyje,e kad kūdikių kaulai su-

gė Biznio Kooperacijos Kky prasčiausių pasirodymų mai- minkštėja kol dar niekados
Aio mėnesio
d. •umiiKK-.fių,
atšaukia-’ęių, kuriant
vadovaus ivan
Kari r«.
F,.j} lininio
tinimo nevienodume,
nevienodume, ir,
ir, kau
kad’’ nevalgę kiaušinių ar žuvies,
nėšio 13
i.> u.
aunam vadovaus
i
milijonų
vertės
Ia.
’
Webrl>-,
buvęs
ofieierįus
ptfpmaid&ng
pusė
visu
kūdikių
...OSLO,
u _ «<-• sa tardymo byla, prnluorĮ n m šimtai
matome, kad dietiniu žvilgs
raišty
litis" saugnii|o policijai.
Ulike gyvi norvepti aplaidžia “ vab
“’fW
WlHj.i.l berty pask
iko los bonų (serija—.no ir metalo pramonėj. Joscptr šiauriniuose kraštuosi* yra pd- į niu, kūdikio muistė visai nė
• ------------ ,
A 't K ). Kas iš lietuvių to-|P Mangan, buvęs v ice-p rez i- liesti.
PARYŽIUN, bai. 10. — Pra katastrofos apylinkę, kyr žuvo
Daugelyje atsitikimų ra anti-rachitic valgių”. įži
ncūzijos komunistai, kurie už apie rtt) asmenų įkritus jJĮron MIRC SKAUTŲ KATALIKŲ kių bonų turi, tnoj iškeiskite 'dentu Live Stock National fcc, privelia prie išlenktų kojų, bintų vitamin D pienų galima
į kitus arba pųrdunkite, nes Į nko, ir George V. Canųihell, “knocfc kneės’*, ‘Mmrveko kni (tabiir gauti kasdieną pristaty
hipnotizuoti savo raudonomis kalno daliai. Tuo kritimu su
DRAUGAS
\ jų kaina daliai- yni aukščiau j pirmiau dirlięs su Kauitahlc tinės” išpūstų kaktų ir t.t., su ta iš AVieland Dairi' Companv.
teorijomis ir yra akli apie tik keltos milžiniškos bangos už«
ruosius faktus, pradeda darbi liejo ir sunaikino du žuvinin>
Illinois ("antrai ligoninėje jų normalės vertės. Tų daryti’T rua$ Company, padės p-nui kuriom ligom susipažįstame.
(Skeli).)
• •<»/} J® *? ’
’
■ |
•■«*.
niu k ils kurstyti ' revoliucijbn. kų sodžius.. Išlikusieji nenori mirė kun. J. B. Murpliy, S.J., ragina ir Metropolitai/ State \Vehrly išplatinti šių banko
’ . *
<»•
1924 metais, kai
r. Hai ry
—---------------------Brenza i, šakų.
banko vedėjai
Jie žino, kad revoliucijos pa
ten ilgiau gyventi ir nusikelia apie <J0 pi. amž. Per keletą •
Steenbeck, Wiseonsin ir kiti
Chicagoj gyvo-.
l»nkas, kuris yra pačiagalba nieko sau naudingo neS pastarųjų metų velionis gyvėNuo Muskulų Skaudėjimo
į atvangesnę vietų.
1
išrado, kad maistų galima įži-.
Skaudami, pailac ir j>vr»<Krb« muaatsieks, bet . tikisi tffo būdu
Kolai grąžinami j normali gyvumą ir
binti ultra-violėt spinduliais;
iitvermą litrinaat juos ANCHOR Fainsugriauti paskutines demokra
Exęcllcriią
•
buvo pradėta pažanga į viešų ’
kaomrt jaaų muskulai yra skauda
tijos liekanas ir ant tų fcriumi, kuomrt jūsų visas kanas pilnai
sveikatų. Vėliau, kaip buvo iš-!
tkaiidiitf Irukiiujimą ir gtlimų quo
rv-rdidrlio tisinio ilsitempimo, gerai iL
vėsių statyti kokių nors dik.........
pasivėluos tai padaryti, per įnip pardavėjams, taip „
..
ir is- rasta, kad buvo galima įžibi
kitrynkite su Pain-EapeHcrlu ir atsigul
galliai.
kite. ęalimas daiktas, kad vienu tokiu
Velionis
kun.
idftrpliy
primenesiu
negaus
buoĮdirhėjama,
pe
tik
paskolomis.
. tatūrų, prieš kurių visi, katf
iiiitrynimu pasirksit palengvinimo kennti
jūenų,
žmogaus
svarbiau

ag
Ujimu. Visose vaiitiaCse kaina JSc. Ir
gyvas, yra nusistatę. Tada,
‘.klausė šeiniai, kurios trys jo
u* sa^o^bonus
—skirtinio didumo bonkutts. ,
J liet ir sutvarkyme paskolų ki- sių n utist} ir priduotųjų kalTiktai tikrasis tari Inkaro vaisbaienklį.
protauja komunistai, bus pro
,tpse šakose, kur paprastus debroliai buvo kunigais ir vie
ciųino ir fosforo dantims ir
gos rengti raudonąją revoliuci
v\ni
dienų bankiniu
na sesuo vienuolė?Jie visi jau — Žydų liaudies teatre, Kau-' vVniasdcšimt
kaulų augimui, mirties varpas1
ją
-iV 5 / ■ :
,
-1
kreditas neduodamas,
mirę. Velionis buvo naskutinis ne, per vaidinimą kas tai pasuskąmbėjo kaulų siuninkštėjivogė žiūn.vui auksini laikroį., _ Ku(,,pmWlm(wų
Komunistai sa darbininkų;
tani gyvųjų.
nto ligai.
cį. Direkcija tuojau. paskelbė j,.,
wra.
kurstymu sutinka daug kliū
Kovo 22 d. Kauno viešosiok
Rytoj u2 mirusiojo sielų įA. A. Dr. Hess, kali Kalamas
iš scenos, jog vagia kaip nors nta. kad biznio atsigaivinimas
čių. Prieš juos griežčiausia ko policijos valdininkas ėjo pro
vyksta pųmaldps Šv. Šeimynos
turi grųžinti laikrodį, kitaip eis padidėjus bizniui, kur‘s.!i International Pediatric konADVOKATAS
. voju ne
.—fašistai
t -, ir ne kas kitas, žiemos uostų. Du vyrai nuo bažnyčioje ir laidotuvės.
pakvies polięikk Besitęsiant paeis nuo padidėjimo kredito- ®rotyJ 1930 nk ženk,ilJ° reika 100 W Monroe St.. prie Clark'
Kaip tik socialistai. Socialistai, ^į^okų jam j^okė: ^Hėil
Vitamin D, sakydamas:
taip pat Prancūzijos valsty- Hitler” ir-kėlė rankas ankšvaidinimui, laikrodėlis iš gali- tinkamose vėžėse. Mūsų bau- $ lų
STAte 7MO
.
▼Alendog 8 ryte lkl t popiet
lies ateitimi nes i rūpina. Jiems tvn. Valdininkas įspėjo, kad i PRIMARY BALSAVIMAI
crkos atskrido į salę, atsimu kai' vra priiiruoSį iSpilJvti i“'1'aip vartil,ama>‘ an'irachitic
2201 W. Cermak Road
RAMIAI PRAĖJO
daugiausia Vūpi tunėti pirme
“■'ba
šė į vieno pakatttį, lengvai su Aiiminiitracijoa nn»btatv..iM„’itamin <v'"amin I»
čia Lietuva, o-ne Vokietija \r,
PanedAllo, Beredoa tr Pėtnydloc
nybę ir šios nieku būdu nepa▼ekerale • Ud 8
žeisdamas. Laikrodėlis grą duodant paskola, saugiom,, bi- "miiiaanti dalia atsiranda'lakad čia toki šūkiai draudžiaTetefonee CAMal BIM
Vakar Chicagoj įvykę “pri žintas savininkui, o nesugau
bai apribotai mūsų maiste. Kamai: 6409 8. Rockwell St
duoti konaųmistanis.
sjiįo įstaigoms dėl tikrų jų
mi. Tada vyrai policijos val
Utarnlnko, Ketverto lr Bnbetoe
mary” balsavimai, galima sa- tas vagis toliau gėrėjosi vai reikalų, ir padės joms įsYgyti Tiktai kiaušiniai įr žuvys tu
Dėl to komunistai ir vadina dininkų išplūdo bjauriais vo
vakarala T Iki 8
REPnbiie MM
ri
užtektinai
šio
svarbaus
fa

kiSkais
keiksmo
žodžiais.
Tuo
kyt
’
lrav<1
ramfls
'
Tai
neba
™
dinimu.
socialistus fašistais ir ener
kreditų kitoso šakose, knr
laiku atvyko ir kitas polici- I
k,”a; ,ik.P8*““ Par‘
N O Ią Y R
paprastas bankininkavimo kre ktoriams, kad skaityti ; juos.
gingiau kovoja prieš juos, nędaug karSein. mažai pelmą; lo
Sviestas turi mainančiai bet Tori
gu prieš kokia kiti, partija. H jos valdininkas. Jie aha
kandidatus.
HALSTED EXCHANGE
bai
geras
pavaduotojas
Porahontas;
<iitas yra nepatogus.
Daug
Black Oold lu/ttp or egg 86.00; Mino
/
9
f
gino triukšmadarius salaikv-1 Parti« k,,va ’vyk’ “‘""“"‘i
mažai,
taip
pat
karvės
pier.
•
?
NATIONAL BANKAS
run 85.76. Scrct-nibg 84.75.
biznierių, kurie dar šiandiėii
Jei komunistai vis daugiau
GRINDY MINING QO.
ti.
Vieną
sulaikė,
o
kitas
be?
rad<
'"i;
ka
'
la
bua
P
1
'
T,h.n, gauti banko pagailą,I *r ė®??!“.
ž»k*ta‘
PRISIDEDA PRIE FECctlarcrcHt 2011
pradės smarkauti, yra galimymenvbės.
m DERALINIO KREDI
’ bės Prancūzijoje iškilti dikta gdanias ledu įkrit-o į aketę.
bijosi kreiptis pas savo lau
TO VAJAUS
tūrai. Bet jau tada konninis- Jį nuo nuskendimo sulaikė po
kimų dėl pasitarimo, o kiti,
PERKAM
INSURANCE,
tains visam krašte pasidarytų licijos valdininkai. Ištrauktų
kurių stovis , neleidžia jiems
BERLYNAS, bai. 10. — Prū
, £•’» 1 1 * * 4 lė
NOTARY
Lietuvišku
Kalstei Excbangc National gauti paskolos, nežino kur
ankšta ir jie turėtų dumti į iš vandans ir anų sulaikytų sijos kultūros ministeris pasBONUS
Stalino valdomų “rojų.” Apie nuvedė į policijos rinovadą. kelliė dekretų kad mergaičių bankas, kuris randasi ant Hal-^ kreiptis, kad gautų'kapitalo
PUBLIC
tai jie mažiausia nusimano.
Vedant abu sulaikytieji plūdo vidurinių mokyklų moterų mo- sted Street ir 19-to pląęe, pri- srba paskolos ilgesniam ’niAtEAb ESTATE
(Skclb.)
policijos valdininkus ir grasi kytojų vietas užims vyrai mo simose vvkdinti Federalinės kuįt
• 8IUNCIAM PTNiaUB I LIETUVĄ
atsiskai- kytojai
D A IV A * o R e I! V AGENTŪRA
>■>--------GiDCIMVITČR MflDAlIPE* I no,’ Jtad
* jie
1 “nž tai aistraikyioji — sužaloti karo velė Administracijom vajų, ka i pa-1
PRIBIRAATKITB I MOŠŲ SPULKĄ
lengvinus bizAia įstaigoms įsityrią, kai į Lietuvą ateis ffi7-tranai.
PIENAS ĮŽIBINTU VI» 1
TEI8I1COTJMU
PAMA'
VTUOTAS
BIZNIS

UUfiUUN

Į)

KAUNE SULAIKYTI DU
HITLERININKAI

PAIN-EXPELLER
JOHN B. BORDEN

A

m

DAnd»™MlPd llnAUUl.*’ I

; = .<t

TAMIN D

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAPayette 1088

d

Gydytojai, viešos sveikatos
ir labdarių darbuotojai sn
džiaugsmu priima žinią, pasi
rodžius labai svarbiam išsivy
stymui maitininm moksle —
snstabdvmas kaulų siuninkštė*
’ ■
jimo kūdikiuose per įžibintą i

i;

pieną.
Mokslininkai
sako, kad kau-•
SYKJ

PIRMĄ

Narnų Šeimininkėms Įrigyti Elektrikinę Ledaunę —
Refrigeratorį už -25 centus
į dieną. Už tiek Įtiek ledas
kainuoja, o paskui tapsite
savininku Ledounės — Ttc^
frigeratorio. Tje 25 centai
bus priskaityti už Ledau
nę taip, kad Ixlaunė pati
per save išsimokės ir už
jūsų seną Ijedaiinę gausite
nuolaidą.

AMERIKOJF

BUS RODOMI JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

j':i:

LIURDO STEBUKLAI
Atėję i iinos paveik lan pamaty
ste tą lanroji visame pastolyje 1
Prancūzijos miestą LIURDĄ. kur
Į 1858 metais Švenč. Paneli apsireiikė 6v. Bernadetai. Tenai savaiiaoja ii viso pastolio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad
gaoti stebuklingą per Ūvenč. Pane
les užtarymą išgydymą.

BUS IR JUOKŲ
Taipgi, bus parodyta labai juo
kingą komedija, kurioje dalyvauja
garina paaanlinis juokdarys —
CHARLIE CHAPLIN, koris didžio
jo karo meto pateko J Prancosijos
apkasus ir jis paėmė į nelaisvę net
patį Vokietijos anais bakais valdo
vą — Kaizerį. Jookų bus iki soties

Budriko krautuvė pirmie" ji leidėjai Lietuvių Radio.
1 Programų, duoda šį pasjty-?
lymą 500 kostumerių mok5ti už Elektrifclhę Ijedauhę aitN
mįterio po 25 centus į dieną. Kada Ijedannė išsimokės*
per save, mįteris bus nnjungtaje ir Ledaunė pasiliks jū
sų. H:

Budrikas užlaiko Westinghouse, Norge,

Kainos nuo ^69.00 iki ^200-00

“A

ČIU, aš užrūkysiu vienų iš
JlTL tamstos cigaretu. Jie nėra
mano mėgiamieji, bet nėra nė
priklųs man. Faktinei man patin
ka visos vadovaujančios rūšys.

Paveikslas rodys A. PELDŽIUS,
sekančiose parapijų svetainėse:

Seredoje ir Ketverge Balau
dfio-April 11 ir 12 d. Grand
Rapids, Mich.
.

“Tačiau kaip ‘nuolatinę dietų’

... aš beveliju OLD GOLDS. Jie
švelnus kaip medus ir malonus.

Ir yra jie taip gerai prikimšti ir
dafcliai padirbti. Aš nemėginu

auęjn

e

•t

«

JOS. F. BUDRIK, Ine.

t

3417-21 So. Halsted St.

Subatoje ir Nedėlioję, Balandtto-April 14 ir 15 d. ftr.
Jurgio parap. Detroit, Mich.

Taoaao

kad vartofama OLD OOLDS. Jl«
yra TYRUS.
dirbtinio posfca-

O r. LorilUrdCo., lite.

Leonard,

Apex Refrigeratorips.

Tel. Boulevard Rl6?
RAKANDŲ. MUZIKOS, RADIO, ACCORDIONŲ
KRAUTUVE

Pėtnyččoje ir Subatoje Bai.

(April) 20 ir 21 d. «v. Anta- j

•?:'L

->rMMtann im TID FIO-MTO unMdngM l|tily«ood OdnMTM lai rrrAtdimjo <

rtata^c

_

Amerikos

no parap. Lietuvių svet, Dėt
roit, Mich.

cigaretai

Įžanga 86c
Vaikams
L.
Visur pradžia 7:00 vaL vak.

Radio Programai: Nedėlioję WCFL, $70 k- nuo 1 iki
1:30 po pietų.-

2%

Nedėlioję WAAF, 020 k. nno 1:30 iki 2 vai.
Ketvergais: WHFC, 1420 k. nuo 7:?0 iki 8:30 v. vak.

