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LIETUVA SUMAISE LENKU POLITIKU PLANUS
NESANTAIKA SU LIETUVA PARALI- 

ZUOIA LENKUOS SUTARTIS
f_______________

Pilsudskis užgrobęs Vilnių ne
sulaukia visos Lietuvos 

pasidavimo
MAŽA LIETUVA DRĄSIAI ATSIKERTA 

LENKIJAI IR VOKIETIJAI
(Angį. laikrašč. koresp.) .
VARŠUVA, bol. 12. — Kų 

maršalas I*ilsudskis darvs sur
Lietuva? Šis mažytis kraštas 
su dviem milijonais gyventojų 
ne tiktai sakosi, kad jam pri- 
klaudo Vilnius, bet dar parei
škia, kad Pilsudskio motina 
buvo lietuvė, nusprendė truk
dyti lenkų nusistatymui, kad 
sustiprinti taiką žiemių rytų 
Eurdpoj.

Šiandien Lietuva yra dau-, 
giausia užimta pastangomis, 
kad Lietuvų padaryti tikrai 
lietuvišku kraštu. Tam tikslui 
panaudbja sėdus
dus. Kauno vyriausybė mėgi 
na gyvenančius lenkus ir vo
kiečius varu pakeikti lietu
viais.

1926 metais, pasak lenkų 
švietimo reikalų ministerio, 
Lietuvoje veikė 90 lenkiškų 
mokyklų. Šiandien iš tų mo
kyklų išliko vos 16. Pereitų * 
mėnesį Isietuvos vyriausybės ( 

įsakymu areštuota eilė. lenkui 
mokytojų, kurie privačiai mo-1 
kino yaikus lenkų suorganizuo 
tose mokyklose. Šiai ministe
rijai taip pat pranešta, kad 
Lietuvon 1 bažnyčiose jau nelei
džiami nė lenkiški giedojimai.

Lietuva paroduoja Lenkijos 
priešaky sn lialana ant peties

knygų parduotuvę ir kavinę. 
Lenkai Vilniuje į tai atsakė 
didesnio lietuvių skaičiaus arę 
štavimajs.

Keistuoju Lietuvos nusista
tymu daug susidomėjusi Var
šuva. Lietuva vienu žygiu sa
vo krašte spaudžia lenkus ir 
Klaipėdos krašte vokiečius. 
Kaip ji gali tnip daryti, Var
šuvai nesuprantama. Lenkai 
protavo, kad Lenkijos nepuo
limo sutartis su Vokietija ir 
pratęsta nepuolimo sutartis

* Įsu sovietų Rusija turėtų Kau-
* nų visiškai izoliuoti. Į>enkija 

rusų meto- tųyėjo-fka3^!^fdva šu”

siriš unijon su Latvija ir Esti 
ja, ko lenkai labai pageidauja 
žiemių rytų Europos sustipri
nimui. Tačiau Lietuva tos uni (•
jos vengia, nes tie kraštai 
vengia pripažinti, kad lenkų 
^užgrobtas Vilnius tikrai pri
klauso Lietuvai.

Pasirodo, kad Vilniaus klau 
simu' Pabaltijo valstybės be
viltiškai susiskaldžiusiose So
vietų vyriausybė, kuri iki šio
liai buvo priešinga Pabaltijo 
unijai, užtikrino xKaunų, kad 
Maskva visados Vilnių pripa
žįsta I/etuvai priklausantį. 
Taip darydama Maskva atsi
moka lenkams už šių padarytų

1920 metų,-kada lenkai už !,cP,,olįmo !»«♦ «• Berlyno 
grobė Vilnių. Tautų Sąjungos ‘tno momentu- kada VarSuva
pastangos įaibati ir noanaipra ™ Maak™ l,<“",lrai tarS8i P8’ 

imti savo globon Pabaltijo vai 
stybės.

RYT DIENOS “DRAUGAS” PAVEDA
MAS SV. JUOZAPO PARAPIJAI

•• Parapija sena, bet mažai į 
težinoma |S

fii j savaitę mūsų talkinin-, sąjūdis katalikiškoj ir tauti- 
kai So. Chica,.oje dirbo ypa-, ^koj akcijoj, 
tingu įtempimu. Ačiū kun. Pr.j HELI/), MARQUF.TTE 
Vaitukaičio, p. K. Daubki ir į PARK!

kitų pasidarbavimui, “Drau- į Jauniausia lietuvių parapi- 
gas” gavo gana daug naujų i j* Chicagoje yra Šv. Panelėj

skaitytojų, skelbimų. Dėl to Gimimo par., Marąuette Par-
, .v. . ke, kur sėkmingai klebonaujaryt dienos dienraščio numeris ;innisų dienraščio nuoširdus bi- 

i pavedamas sv. Juozapo para-1 .. . , „ ,,11 ’ 1 , ciulis gerb. kun. AL Baltutis
pijai, kurios istorija yra įdo-j- kw energingai darbuojasi 
mi. Ši parapija yra viena se- mūsų agentas ir kontestinin-
niausių lietuvių parapijų Chi
cagoje, tačiau ligšiol ji mažai 
kam tebuvo žinoma. Taigi,

kas “milijonininkas” St. Sta
niulis. Pažiūrėsime, kų “jąją* 
nikliai” gali. Iš So. Chicaga^

nuo

timus panaikinti neturėjo pa-,
sisekiir.o. Neoficialus su Len
kija karo stovis, kurį Lietuva 
palaiko, toliau tęsias. Tarp 
abiejų kraštų nėra jokio susi
siekimo.

• Lenkų ministeriu kabinetas 
dėl to nusprendė imtis repre
sijų prieš gyvenančius Vil
niaus krašte lietuvius. Jų eilė 
areštuota. Lenkai taip pat 
kreipės į tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių Paryžiuje, kad v*°Gj Rusiją,

IjakūnaVi J. Jonušas (Janušauskas) stovi prie lėktuvo LITUANICA II, kuriuo jiš 
dabar skrenda iŠ Caliįornijos į Chicagų ir kuriuo ateinančių vasarų skris iš New Yor
ko į Kaunu. “Lituanica II” yra geram stovyje ir puikiai atrodo. Šj vakarų, St. Agnės 
salėj, įvyksta lietuvių sporto vakaras, kad paremti antrąjį skridimų per Atlantą.-

ryt dienos “Draugo” nepra- vajus pereina j Marąuette Par 
leiskite neperskaitę. Susipa
žinkime su šv. Juozapo para
pija, kurioj prasideda naujas parkas eina!

ką. Jis prasideda pirmadienyi 
je. Taigi, kelio — Marąuette

C£KŲ KttJROAI 
SO LENKAIS

NESUSIPRATIMAI KAS
KART DIDĖJA ; l

VIENA, Austrija, bial. 13.
- Čekoslovakijos nesusiprati

mai su Lenkija kaskart didėja. 
Lenkų vyriausybė ‘ uždraudė, 
lenkų futbolininkų kuopai vyk
ti Prahon į rengtas ten šį sek
madienį rungtynes su čekais 
futbolininkais.^. Kitos čekų fnt 
bolininkų rungtynės sū lenkais 
Varšuvoje panaikintos.

Tarp čekų ir lenkų politi
niai nesusipratimai ir seniau 
gyvavo. Tačiau jie paaršėjo 
lenkams pasirašius nepuolimo 
sutartį su Vokietija. Dažnai 
Lenkijoj nuimamj ir ištremia-
mi čekai, o Čekoslovakijoj 

I^atvija ir Estija atokiai sto ( lenkai.
vi nuo Maskvos konflikto su 
Berlynu, ir Pabaltijo valsty
bių nusistatymas ateity pri
klausys nuo Suomijos, o Suo
mija laikosi Vokietijos pusės. 
Lietuva, kuri pirmiau tikėjosi 
gauti prieš lenkus Vokietijos 
ir sovietų paramos, šiandien 
savo pusėje teturi tik vienų so 

K&nnag tad ir

4 SUŽEISTA, 3 ARE
ŠTUOTA

KARBW8LASl‘
NERALEGATU

Nuginčijama žinia apie 
KARO. FAULHABERIO LE

GATU PASKYRIMĄ

MUNICHAS, bal. 12. — Va 
sario mėn. 27 (L paskelbta, kad 
Municbo arkivyskupas, kardi
nolas Fąulhaher, paskirtas Po 
piežiaus legatu.

Katalikų sferose ši žinia nu
ginčijama. Pažymima, kad bu
vo tos rūšies sumanymas, ta
čiau neįvykdytas.

• 9

SARAGOSOJ ALIARMO 
STOVIS

RARAGOSSA, Ispanija, 
bal.-10. ~ Vyriausybė paskel
bė čia atianbo stovį, kas yra 
artima karo stoviui. Tas įvyk 
dyta dėl sindikalistų vadovau
jamų streikų.

Vidaus reikalų ministeris 
R. Alonso paskelbė streikams

BLUE E ARTU, . Minn., bal. baigti sąlygas, bet sindikali- 
Šerifas su 25 savo pa- i štai tai ignoruoja. Pasirodo, 

kad jų vedami streikai nėra 
ekonominiai, bet politinio po
būdžio. »

Madride tęsias metalurgijos 
darbininkų streikas. <*'■

'4tiams.
GRĄŽINAMAS

VAKAR Iš ISTANBULO
PASIŲSTAS J SMIRNĄ

ISTANBULAS,-bal. 12. — 
Iš Turkijos į Chicagų grąžina 
mbs turkų sulaikytas S. Insu- 
llis. Jis traukiamas .teisman 
dėl “Utilities” kampanijų 

griuvimo.
Ša Insullis turkų laivu iš Čia

MAR. KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
SUJUDIMAS '

KUN. 1. ALBAVIČIUS SAUKIA NEPAP
RASTĄ RĖMĖJŲ SUSIRINKIMĄ i

Tėvų Marijonų Kolegijos kun. Ignas Albavičius, kūno
Rėmėjų Draugijos skyriai yra bažnytinėje salėje įvyks .j • 
Chicagoje beveik prie kiekvie1 lajinės iškilmės šaukia savo 
r.-os parapijos, kadangi Lietu-parapijos Kolegijos Rėmė. i
vių Kolegija Amerikoje — tai 
ne vienos kolonijos, bet vigų 
Amerikos lietuvių parapijųŠiandien paimtas i Panderma, "P

. / , . . , .' . ^reikalas. Tačiau, Kuomet Ko-o iŠ ton traukimu vyks j Smi- , .T 7.
.. legijo# Rėmėju Centras sumalegijort Rėmėjų

ne Tėvų Marijonų Sidabrinio 
Jubifejaps progų rengti vaka- 

Jo advokatai kreipės turkų rįenę betuftingų marijonų 
apeliacijos teisman. Apeliaci- į klierikų naudai, tai visi sky- 
ja atmesta ir Insullis išduotas I pieti gyviau ėmė veikti. Dievo 

Amerikai. ' i ?• j
S. lnsulįį lydi J. Valstybių 

ambasados Turkijoj valdinin
kas (trečiasis Rėkretorius)
Bnrton Y. Berry.

Exilona laivo kelionė iš 
Smirnos juostu į New Yorkų 
truks apie 30 dienų.

nių, iš kur laivu Exilona bus 
išvežtas į New Yorką

nepaprastą susirinkimą sekan
tį sekmadienį, bal. 15, 3: 
vai. Šiame susirinkime bus3 
iškelti planai dideliam paren

gimui. '

Į susirinkimų pakviesti r 
Kolegijos Rėmėjų Centro Vi1 
dybos nariai. Susirinki|nui va« 
dovaus patsai klebonas, kulti

ApveizdoR Parapijos klebonas,! I. Albavičius.
' . —— X . 1,1 beg -• ■ , s.

Šv. Kazimiero Akad. mokinės 
ir vėl pasižymėjo

praneštų Lietuvai, ka<t Lenki
ja pageidauja pasikeisti su 
Kaunu kaliniais. Per pereitus 
trvlikų metų Raudonasis Kry- 
Žįas dažnai patarnaudavo* šių 
abiejų kraštų kalinių pasikeb 
time per saugojamų sieną.
• Kada Kauną pasiekė žinios 
apie įvykusius lietuvių arešta
vimus Vilniuje, ten pasireiškė 
studentų demonstracija. Stu 
dentai sugriovė mažojo lenkų

nusistatęs laikytis Maskvos 
užsienio supainiotos politikos.

Nė vienas lenkų valstybės 
vyras negali įspėti, kokios ak
cijos imsis Pilsudskis Lie tu
vos atžvilgiu. Maršalas labai 
geidžia užbaigti konfliktų su 
Lietuva ir iki šioliai jis buvo 
priešingas panaudoti jėgų. ’ ”

* -__ <______L-

13
gelbiriinkais puolė ūkininką 
Roy Woolery, kad jį pašalinti 
iš ūkio, kuriam 13 metų gyve
no ir pastaraisiais keleriaia 
metais dėl blogų laikų negalė
jo įmokėti palūkanų už morgi- 
Čių. Jį pašalinti iš ūkio patal
pų nusprendė taikos teigėjas 
reikalaujant < morgičio savinin
k®- " , , | 43-jo wardo Md. Bauler kt

Ūkininkas, jo sūnus ir dar tados pašovė poliomoną ij. A- 
khas vyras pasipriešino šeri- beini. Bauler patrauktas tie- 
fūfc Kilo muštynės. Ketui^'non. Vakar turėjo prasidėti

LIEPTA AREŠTUOTI 
POLICMONĄ

“Pri mary” balsavimuose 
Chicago tik 43 nuošimčiai visų 

'laikraščio ofisą, apardė lenkų registrnotų piliečių dalyvavo.

pašerifai sužeista. Panaudota 
ašarinės bombos ir pagaliau 
visi trys areštuota.

byla. Teisman nepasirodė po- 
Urmonas. Teisėjas McKinley 
jsakė poliemoną areštuoti.

UARBININKĮI ATSTOVŲ
SUSIRINKIMAS

< , „ - - *
DETfyOIT, Mich., bal. 13.— 

Automobilių pramonės organi
zuoti darbininkai reiškia ne
pasitenkinimo specialaus dar
bo bpardo procedūromis išly
ginant darbininkų ginčus su 
pramonininkais. Darbininkai 
jaučiasi, kad jie visvien yra 
skriaudžiami.
Šio klausimo sprendimui dar 

biftinkų- atstovai sekmadienį 
rengia susirinkimą 1 Pontiao, 
Mich. Bus pasitarta, kas to
liau turi būt daroma. . fc

LAIMĖJO GRAŽŲ PAVEIKSLĄ
Sekmadieny, bal. 8 d., 3:30<fonr.ojj Šv. Kazimiero Akadi

popiet Drake Hotel įvyko kon
certas garsaus dailininko Juo
zapo Kleitsch atminties pejęer tėmis jos skaičiumi perv 
tymui. Programų išpildė įsa-1 visas kitas įstaigas, 
dor Berger, virtuoso smuiki-i 
ninkas. Taip pat buvo Juozą-j 
po Kleitsch'pavcikslų paroda.’

J koncertų atsilankė studen
tai iš Chicagos žymiausių mok 

i slo įstaigų. įstaigai, kuri turė
jo didžiausią atstovų skaičių, 
buvo skiriamas $1209.00 ver
tės Juoaapo Kleitneh pieštas 
paveikslas, pavadintas “Pa- 
skutiniųi dienos spinduliai.”

Nežinia kodėl, bet kai 
kas nors

inikėse susidaro puikia i 
nuotaika. Kartu su alumniėė

STATOMA NAUJA 
, STOTIS

Ties Chicago upės žiot 
statoma nauja pakraščių 
gybai stotis. Sena stotis iš 
lies sudegė.

ORAS
CHICAOO IR AFYL 

tik! Numatomas pragiedrčj 
rengiama kontesto šalta.

i r-

ir

- _____________ _ __________________
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Penktadienis, baland. 13,

ALYTUJE STATU htt- 
NINKU! JUOZAPAVI
ČIUI PAMINKLINIUS

mas buvo toks kvailas, kad net vice kaac- Xl. JAa, 1
Joris von Papen paabejojo ar ta& teisėjas bu- V*Va URjMvIvuIuv
vo kompetentingas tokia ištarmę padaryti *___

Savo teikubuvo pradėta skelbti, kad Ketvirtadienis, Didyste Ket-
Vokietijos katalikę partija (centro partija) ūrtadtante, yra 6v. įucharis-
likviduota Vatikano sutikimu. “Oteervstore gimtadienis; Šiais meteis
Itomano”, Vatikano laikraštis tai griežtai.^ iškilmingai •mirtSjonie Dieviš
ginčija. Konkordate tik draudžiama dvasiniu- Romios Meilės Sakramente
karna aktyviai partijose dalyvauti • 1900 metę snkaktį, turinti «*

Popiežius’ Pijus XI mato Vokietijos var- ribaijti fev. Velykų dieną. Ta-
gus,, bet rtehuaimeaa, nes žino, kad katalikai tųatl> gy. Tėvas, Pijus 8l, at-
nepasiduos, ir kad teisybe visada, ar ank.* sižvelgdamas į dvasinius žmo
čiau, ar vėliau, paima viršų. Jau esame raš?, nijos reikalus, Šventusius Me
kad Velykų švenčių proga, Popiežius Vokie tus pratęsė, pradedant Su,
tijos jaunimui taip kalbėjo: inetų balandžio 8 dieną ir bai

“Nežiūrint visų sunkumų, per kttriute gį»«t 1935 m. Irai. 28 d. To
Apvaizda jus yeda ir akyvaizdojė propagan -kia Žinia džiaugiasi visas ka
dos, vedamos pagundomis ir spaudimu l! talikiškas pasaulis.

nauja gyvenimo vilti, kuri atitraukia nuo _ - , . . .
,, . . . , . ... . .y Ir tu, brangus skaitytojauKristaus, ir veda atgal 1 pagonizmą, ius iš- . ’ . /
. .. .. •• ... . ...... * .. .argi pats nesidžiaugi, kad eslaikėte savo meilės ir ištikimybes priesaikai
Kristui ir Jo Bažnyčiai. Ir tuo pa«iu faktu R™* Sv bu

.... ... .. . ,. .......... charistijos amžiuje! Argi tav<
ims paliekate labiau sustiprinti prisirisime „. ..
... „ - - , vs 1 • x , y Širdis nėra perimta nepaprasprie jūsų žmonių ir krašto, kuriam jus trokš- . .... . ..

j , .__  .. ’ , . . . tu dėkingumu.ir ar heuzdegtate nuoširdžiai tarnauti dabar, kaip ir pra- , . ... .. „
. . ,, / la tikrosios medes liepsna Eu

• v \ i lk k charistiniam-Išganytojui t A
Is tų visu čia paduotų faktų matome, . . . ..

. ... x . .7 taip daugelis Ji,užmiršta! Tik
t .rrf- ,T sav° ‘e““’<J0k“U- žiūrėkite! Bendrai imant, kie 

jos katalike, .r krnp energinga, gina Ka-
tankų Bažnyčių, dei kurios jie ir savo krau- , ,. 7 ;. .. , : asmenų lanko teatrus,.kuriuo
« yra pgąiryz, praliet,, .kuomet prot^,- ^ >r
t». suiro ,r pasiduoda na„,,e»,e pagon.zmo veika
vėjams. Dėl to netenka stebėto, jei rimtės- w
njej. protestantų pastoriai reiškia noro grįžti lfa, lmk MlnI
į Katalikų Bažnyčių. • „ . „„ a. -~a

mvo vievas, is laoeinaKuio 1!>ly m vamrib inėn. 13 d. 
tau duodu gausių malonių ii ant AlvtaQS tilto žuvo nuo bol- 
laimina tavo gyvenimų. Sevikų ku|fcų L pu,ko . vadas

Mūsų malda ir šventas troS | karininkas Antanas Juozapa- 

kimas turi būti, kad šie Šven 1 vičius. šiais metais minėdama 
tieji Metai visų žmoni jų ir pa- j jo žuvimo 15 metų sukaktuves, 

šaulį priartintų arčiau prie j dėkinga dzūkų visuomenė nu- 
Jėzaus, kurs, prieš 1900 metų,tarė Alytuje pastatyti karini- 
jsteigė Šv. Eucharistijų, ken- nko Juozapavičiaus vardo pa- 
tėjo ir karčia mirtimi mirė mū minklinius namus, kurie būtų 
sų išganymui ir kad Jį pripa velionies tautos įr Tėvynės 
žintų savo sąžinės' it sielos Ka- laisvę vertinančių idėjų sklei- 
raliuini. 1 džiautuoju židiniu ir kultūros

» .z centru. Tani tikslui Alvtuje
Dėt to'vėsiems tebūnie “111a-! . . , -x x ,, . . ra, I yra sudarytas komitetas, ku-

ione ir.ramybe nuo To, Kurs . . . . . . - . _.. , . ris jau turi surinkęs apie lo,-
yra, Kufs buvo ir Kurs ateis; ... _ . • .

• 000 litų. Turėdamas visiškų vi-
...nuo Jėzaus Kristaus, / Kurs . . .. . . ,, suomenes priturimų, komitetas!
yra ištikimas liudvtojas, nu- .... . _. . _. . 7 ’ .ir toliau pasiruosiamuosius ua
mirusiųjų ptrmgimts tr žemės!. .

. T. Tbus tęs. Gi dzūkų visuomene 
karalių Kunigaikštis, Kurs . . , •

k . . • namu statymų remia gausie-mus mylėjo ir apiplovė mus - . ‘ . r .. mis aukomis. .Atsiranda ir a-
Savo Krauju nuo musų nuo- ..... ... _.- .v - menkieeių lietuvių^- dzūkų
oėmiųc ir'padarė įs mūsų ka- . . . v \

, / . , . * ,,, kurie atsiunčia aukų Juozapa
ralvstę ir kunigus Dievui Sa- , ,

m. . T , . . . . viciaus garbingajam pauiink-
vo Tėvui: Jam garbe, ir vieš- , . . x. . .. .. lui pastatyti.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBlĖND

••DRAUGAS

DIENOS KLAUSIMAI

Neseniai buvo paskelbta žinia, kad 600 
Vokietijos protestonų dyasininkų (pastorių) 
kreipėsi j Romų pas Šventųjj Tėvų, kad juos 
priimtų į Katalikų Bažnyčių. Mat, rimtesnie
ji vokiečių protestantai aiškiai pamatė, kad 
jie yra bejėgiai kovoti prieš- nacių užsimoji
mų “nacifikuoti’* religijų ir kad Katalikų 
Bažnyčia pasekmingai veda opozicijų valsty
bės absoliutizmui.

- Negalima būtų pasakyti, kad Hitleris bū
tų be nuopelnų vokiečių tautai. Gal būt, kad 
jis nemažai prisidėjo, kad išgelbėti kraštų 
nuo bolšėvizmo. Pagaliau, jis pats gal būti 
nėra toks kraštutinis religijos priešas, kaip 
dauguma jo artimųjų šatiujnkų. Tačiau tas 
nepateisina jo vadovaujamųjų nacių žygių re
ligijų padaryti politikos įrūnkiu. 
i Berlyno vyskupas Nieliolas Barės, kalbė
damas Didžiojoj Savaimėj 20,<MX) žmonių nii: 

i niai, pasakė katalikams būti prisirengusiems 
prie kančių kalėjimuose, prie ištiavimo Judos 

1 pabučiavimu, prie kraujo praftejimo, nešti 
Į kryžių ir sekti Golgotos kelius. Vyriausybė 
Luždi-audė vyskupo pamokslų spausdinti, nes 
•vyskupo pamokslas buvo nukreiptas prieš li- 
Vteratūrą, mėginančių įsteigti ir įgyvendinti 
naują pagonišką religijų Vokietijoj. Vyskn- 

-pas ragino savo klausytojus prisiminti gar
saus airių politiko Tteniel O’Connell žodžinš, 
pasakytus esant mirties valandoje: “Mano 
siela priklauso dangui; mano kūnas Airijai; 
mano širdis Romai Tuo pasakymą viskas 
yra padengta: \alstybe Aeturi teirės kištis į 
religijos yeikalus. Katalikai dėl to ne be rei
kalo veda kovų prieš nacių užsimojimus ati; 
imti Bažnyčiai laisvę ir religijų padaryti r/- 

i fžineybės įrankiu. .■ • . i
J , Kardinolas ttcbulte savu ganytojiškame 
/ laistė tikintiesiems taip pat atvirai ir aiškiai 

pabrėžė reikalų kovoti su hitlerininkų vyk
domu pagonizmu. Visas krikščioniškas pasau
lis pasipiktino 1 HrisbPfgO te'rsėjb keistų pa
reiškimu. kad katalikiškoji spauda neturi tei
gęs gyvuoti nacių valstybėje. Tas parcrŠki-

PARBMKIME

Ligšiol .Lietuvoje yra negei
stinas paprotys, kad , ir men
kiausia proga viršininkams tel 
Įcti dovanas. Tas šiais laikais 
bereikalingai iš valdininkų 
traukia pinigus ir jnos pačius 
pykdo. Dabar kai kurios mi
nisterijos* įsakė savo valdinin
kams mušti šį blogą paprotį 
— viršininkams dovanus pir
kinėti — ir nereikalingai ne- 
mėtyti valdininkų sunkiai už
dirbamus pinigus.

Prieš kurį laikų Raseinių 
miesto1 gyventojas Vladas Pa
škevičius buvo nuvykęs į Bra
ziliją ir San Paulo mieste vie
name banke gavo tarnybą. Vie 
nų kartą bankas įdavė Paške
vičiui 2000 dolerių, kuriuos jis 
tūrėjo persiųsti į kaž kokį A- 
merikos banką. Tačiau Paške
vičius tūos 2000 dolerių pasi- 
savino, į bankų pasiuntė tik 
tuščią vokų. Su tais pasisavi
ntais pinigais jis sugrįžo i 
Liėtyvų.

Kovo 27 d. iš Romos valsty
binio radiofono buvo perduo
dama lietuviška muzika. Pir
miausia buvo sugrota Ei, pa- 

3 dažniau ’ šaulį, mes be Vilniaus nenuri- 
Amer i ko- i.'isim’’. Visa radijo lietuviš- 
ir Lietu- kos muzikos programa boro 

įtraštėmi1 gana vykusiai sudaryta. Tarp 
rikai gar- kita ko buvo perduotos ir dvi 
visuome- lietuvių kareiviškos dainos ir 

um suma-’ Prezidento Smetonos maršas.

nos ir muzikos meno srityje, ypač jei tos nau- 
janybės yra lietuviškos, originalės. Mes ra
giname Chicagos lietuvių visuomenę gau6in- 

Tgai atvykti ir pasigerėti L. Vyčių choro sta
tomąja operetę. Tuo būdu paremsime jauni
mo pastangas ir paraginsime jį ir ateityje 
dirbti gražų tautybės darbų. Atminkime, kttd 

1 daina yra viemt iš geriausių priemonių tau
tybei palaikyti. Sakykime: “dainuok, jauni
me, lietuviškąją: dainų, gaivinftis ja ir gat- 

i' rink, o įneš |aVo gražias pastangas nuoinr- 
. dirst paremsime!” ' '

Taigi, remkime savo jaunimų ne tik žo 
džiais, bet ir darbais.

ąnfriHi'iu ttjfc

vinių jtfhginių jėgos baigė išsekti. Tūks
tančiai sekė agentų balsą, tie tūkstančiai, 
kurie dax nebuvo praradę sąryšio su savo 
šeima, su savo senąja kultūra. Kokis pai
kus galimumas sujungti žmonea į vienu-, 
mą.' Ir senojoje Kinijoje buvo magnių į- 
monių; tai pilnos tvarkos ir ’ soeijafinės 
harmonijos pavyzdys. Tas pavyzdys šau
kte šaukė sekti juo. Jei jtfo būtų pasekta, 
tada būtų apgyvendinti šeimų junginiai 
sn savo senųjų vadovybe įmonėse ir būtų 
išsaugota jų kultūrinė tvarka. Bet. tai ne
buvo padaryta. Tani trūko šoeijalinio su- 
pratinio, be to, bijojimas didesnio vargo 
ir tolimesnio žvilgsnio į ateitį.

1895 iii. 180,000 verpiamų ratejių pa 
darė Kinijoje ūkiškų ir soVijathfį po(Vyrs- 
mą; *jWVer*iŲąę kuris, išplėšęs .niiltjortknę 
tautų il/joH fatpių apystovų ir. t^arbb, pa- 
-lertgVa patęrtp- ją į didžiulį, nuosavybės 
neturintį proletari,įtttų!

Kapitalas plaukė toliau ir nūkalavo 
plačių įrengimų, produktingų kasyklų, pra 
uionės ir geležtnkęlių įmonių.

Prasidėjo aneksavinias jėga kitų mi-

lituriniai - politinių atramos jmnktų, nuo
mojamų sričių, sodybini Rusija pasiėmė 
Port - Arthurų ir Talienuan’ų, Vokietija 
—— Kiantšau, Prancūzija — Kwangtšan, 
Anglija — Wailieiwei ir tt. Buvo suda
rytos vietose apfubežiuotos interesų sfe
ros, kurioze paskiros valstybės gavo kon
cesijas įrengti kasyklas ir geležinkelius. 
Kiekviena valstybė su didžiausiu skrupu
lingumu žiūri*jo, ar tik negalės kaip nors 
išmesti kitus safo svetimtaučius “drau
gus”. Jajionija įsitvirtino Pietų Mandžiū 
rijoje ir Fnkien’e (priešais Formozų); Ru
sija — Turkestane, išlaukinėje .Mongolijo
je ir Štiaurės’Mandžirtrįjoję; Vokietijų — 
Šanchajuje ir Anglija — srityje, prieinan
čioje prie Hongkongo ir Yangtaetal’e.

Gyventojų [judėjimas nuolat Medėjo. 
Tauta atsiminė, kuip jai btfvo gera prieš 
pusiriMlant svetimtaučiams. Ji norėjo grį
žti prie senosios šeimų valstybės; prie 
Konfucijaus tvailcos. Tsipingo revoliuci
jos ugnis {>ra<iėjo vėl žėrėti;' rengėsi nau
jas masių judėjimas..

(Daugiau bus) *

sutiko tas mašinas su bainre. Jis bijojo 
tautus.. Jis jų nenorėjo. Bet ir dabar Kini- 
ja vėl turėjo nusilenkti jėgai. -

1895 m. rugpiūčio m. 1 d. japonai pa
skelbė karą dėl siemj. Maina nykštukas 
patMoūfcė didįjį miltiną. Bhhnonoseki tai
kos sutartimi (1895. XI. 17) Kinija neteko 
Fortuozos salos, turėjo sumokėti 200 mil. 
auksinių taelių (Taelis — senosios Kini
jos piniginis vienetas. Vprt.) karo nuos
tolių if pripažinti svetimšaliams teitą va
ryti frėkybą viaų rūšių pramonė* fabri- 
kateis visose konossijos’e ir Kinijos uos 

UŪŠM. Ledas buvo pralaužtais!
įMyšinos, staklės plaukte plaukė. Bu

vo statomi tekstilės fabrikai. Prie verpia 
inųjų ratelių reikėju žmonių. Iš kur imti! 
.Tie tu'rtjo būti imami rif^^viotinėij gyven
toją. O <farbo tada žmonėms trūko.

važiavo ieškoti darbo jėgų. 
0 ją surasti nebuvo sunku. Del karo naš
tos mokesčiai buvo dar daugian pndblin 
ti, tauta dnr labiau suvargusi. So<*ijaliitė 
globa nebeatėjo į pagalbą; burnų skaičius 
buvo pasidaręs jap per didelis. Kolekty-

nierių veikimo,'kurie atitraukė šimtus tū- 
Astančių kiniečių nuo Konfucijaus doro
vės mokslo. Misijdhieriai yra labai daug 
nuveikę ląbdarybės srity ir iš,tikrųjų jie 
yra tiktai gero norėję, tačiau šiandien jie 
turi patys pernešti ant davo pečių t<Z ne
pasiekusio tikšlo auklėjimo padarinius. 
Kaip tik jų mokiniai šiandien datrgiansia 
kursto prieš svetimšalių retiginės draugi-
• ' •> ’ ’ T *jas. x ’ .

Ij&ueąio valstybės, tuo tarpti yfa pa
kitusios savo ūkio potitiką.

Iki šiol jos eksportavo į užsienį ėrtyo
prekių perteklių, kurio jos negalėjo pasį 
duoti vėjuje. Pelrfos buvo toks ilidelis, kad 

’iį 'įų-%mpdarą kffpttfllo per^Mfus, fcprfc1

Parašė dr. jar. ir m®d. O. 8. Krcttnoris 
Išvertė Jonas Ldbananskas

(Tęsinys! • ;
Ir vėl tėvynėje išaugo naujus laidos 

priešas. B^lundra/tarbiaujant su svetim
taučiais išaugo nayja kinų piliečių rūšis. 
Ji greit ir labai pralobo »• mielai pasisa
vino užsienio paša ui įžiūrą ir jo gyvenime 
džiaugsmus. Konfucijaus kolektyvo ben
druomenės k Sėja palengva hnvo auko$Evąu 
asmens intvresflms. Senoj f Visuomenės sau*' 
tvarinį buvo laikoma sunkis kliūtimi {flTs- 
plėtimrr fkdaiagfo ilžsieniėčių prekybos. 
Ki “naujoji-.Kinija’^troškir, kad vnfstybč 
būtą reformuofa pasori Vakarti kultūros 
įrengimus ir kad ji būtų kuriama sn pa
galba užsienio demokratinių tautų.

ši un u joji Kinija 'fyfvdąrė labai sniųr- 
>ią )Mk'<pnx j dėka ąvctrn^ tautų misi jo
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J. Petronis Klausimai ir 
AtsakymaiEUROPOS VISTA

šypsosies, brango* skaitytojau, Kai aš pasakysiu/ 
kad... Europoje Karas išperėjo vištą...
Neapsirik tik! Ne tokią, kaip pakrosnėj Banio — 
truputi kvailesnę ir godumu širdis jai plyšta...

Vos gimus Europos griuvėsius kapstinėti ėmė.
Kiek lesalo čia. Vokietis, lietuvis, gudas, ukrainietis, 
lš vieno gabalėlį, nuo kito kokį kąsnį
gobšukė vogė pasalom susirietus.

Mat, grobio prisigrobus — lengvai maitintis manė! 
Bet skaudžiai apsiriks ji vargšė... —
Nors kąsnelius nulaižė, o badu beveik jau miršta — 
pasišiaušė, sulyso — sausos plunksnos vien karkšo.

Ei, vištel, višteli Ko kraipai vėl galvelę!
Ko godžiai vis žiūri į tą Litwos šalį T 
Jau! Pasaulis jau supranta... Tai kąsnis, 
kurs vištelei amžių dar pratęsti gali!

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu:

‘KATALIKŲ TIKYBA’
.Tose .nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti

kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra Išskaitliuotos Apaš- 
tnių Sudėjime — '‘Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
Tarinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaūk vięšojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji. Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų BendravimuR. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Pa'tepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35. '

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tnojaus.

čia nupiešk

Na, kų, brangiausias mūs’ bičiuli—lenke? 
Steni, kad Vilnius organizmui kenkia? 
Žinome: kasdien trokšti naujo tu dalyko, 
bet — tikėk —

Kaunas ne Polonijos pilvui užkimšti paliko!

,galbą Lietuvai išsigelbėti nuo bet ir medžiaginiai. Visų pa-i 
| priešo ir numesti svetimą ju-Į niekintas, nuslopintas jis pa- ( 
'ngą, su kokiu entuziazmu ptf-Jmeta iniciatyvą ir dėl tos prie 
derėtų mums kovoti prieš šį, žasties paaugęs vargiai sau 1 
didesnį ir pavojingesnį, mūsų1 gyvenimą padaro. Jeigu vai- f 
tautos priešą. Jeigu milijonus'kinai ateiviai dažnai bemoks- 
siuntėme į Lietuvą kovai dėl liai ir nemokantieji šios šalies 
laisvės, reiktų desėtkus mili- kalbos netiktai geras vietas 
jonų sudėti kovai prieš šį siau- gavo darbuose, bet daugelis jų 
būną, kuris geria mūsų tau- net ir aukštesnes vietas poli- 
tos kraują, prarija neatsar- tikoj ir pramonėje įsigijo, kaip 
giuosius ir gręsia visai išeivi- daug aukščiau turėtų čia au- 
jai. gęs jaunimas iškilti. Kodėl

Pastaraisiais laikais Lietu- dažniausiai priešingai įvyks- 
va susirūpino savo išeivija. Todėl, kad jis yra pametęs 
Pastebi ji klaidą, kad lietu- iniciatyvą, svetimtaučių mo 
viai imigrantai nesusikoncent- kyklos ją iš jų ištraukė, 

ravo ir neapgyveno atskiros Kai kurie sako: ką pagelbės 
> Amerikos dalies, kaip kad da- lietuviška kalba? Kokią nau- 
1 rė prancūzai Kanadoje, vokie- ją iš jos turės! O aš jūsų klau 
• čiai Čilėje; tokiu būdu užlai-jsįu> kuris iš jūsųįiKalite užtik- 

kydami savo kalbą ir papro- kad jūsų vaikas nebus
čius. Ji žino, kad išeivija su- kunigu, advokatu, gydytoju,

. s:deda iš rinktinių, sveikiau- dentistu, darbdaviu, krautuvi- 
1 šių, drąsiausių, didesnės inici- ninku arba kad jis pas lietuvį
- atyvos jaunikaičių pačiame ge darb0 neieškos? Visuose šiuo-, 

riausiame amžiuje. Ji žino, se užsiėmimuose lietuvių kai-
i, kad išeivija yra tai brangiau- ba bag jiems labai reikalinga 
,- sias branduolis mūsų tautos ir Broliai, lietuviai! Netik iš- 
ų kad pavojus pražūties jai grę- eivijai, bet ir Lietuvoje gyve- 

šia, todėl ir derėtų jai mums nantiems sakau: švęsdami šia-
- i pagalbą šioje kovoje stoti, ndieną mūsų tautai brangią

E» Nors pervėlu pilnai viršmi- Šventę, mums dera su didesniu 
a reta klaida atitaisyti, bet al- entuziazmu - ir pasišventimu 
t ternaciją, nors ne taip galin- petys į petį stoti mūsų tautai 
o gą, dar turime, būtent: į pagalbą prieš pavojinges
i- Miestuose ir miesteliuose, ir galingesnį josios ištautė- 
” taip pat ir fikėse, lietuviams jįmo priešą, negu kovoji nž 
l- derėtų neišsiskirstyti, bet ap josios nepriklausomybę. Dar 
s sigyventi kolonijose pasiskl- nepervėlu. Lietuvai padedant 
>s riant sau vieną, arba kur jau skelti tautinį susipratimą, ga 
d yra įstaigos, lietuviškos pasta- iėfiinie didžiumą išgelbėti nuo 
ų tytos didesniuose miestuose įgtautėjimo pražūties.
ir dvi, arba daugiau, dalelių mie-
j sto, ir ten susikoncentruoti, i-» Taigi, į kovą visi! lr iries, 
i darit jaunimas galėtų lankyti kaip Lietuvos kareiviai, tar 

lietuviškas mokyklas ir lietu- ‘kime: ‘Gana! Mes norime bū- 
li viškoje atmosferoje užaugti. ti laisvi!’ Laisvi nuo šio did- 

Atsiminkime, kad vaikas kiaušio priešo. Ir, stoję į dar- 
u išauklėtas svetimtaučių moky- bą, traukime mūsų vaikelius 
i- kloie nukenčia netik tautiniai, iš ištautėjimo nasrų.

Oerb. “Draugo" admfnlntracijal:
Siunčiu $................. ui kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas

“KATALIKŲ TIKYBA".
I tomą — TIKIU. Kaina 11.00; apdaryta $1.$5
II tomą — JPZUS KRISTUS. Kaina vi.50; apdaryta $1.90
III tomą — SV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.

arba;
Siunčiu $2.80. kad ntniuntumėta be aptaisu.
Siunčiu $3.06, kad atmautumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Būčlo knygas “KATALIKŲ TIKYBA".
Vardan. Pavardė ..........'..... .......................... .*........................................ ,.}.

t’ Adresas ................................................'......................... ...Street

EKSKURSIJA į LIETUVOS EUCHARISTINĮ 
KONGRESU
Puošnusis laivas

BERENGARIA
išplauks ii New Yorko '

1934 m., birželio 16 d.
Ekskursijai vadovaus “Draugo” specialia atstovas

Visokių informacijų kreipkitės į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė.,

, Arba

CUNA LINE

IN OUR OFFICE
CLEO*. clbov. get 
r«e ON

'lES.CjUiCK!! i nSOTF

TO YVE SKFt ON THE 
ąu£j= OF K SHlRfT X 
■senv THEK.C uervr 

----- NIGHT « • r—--------------

- T3N ms-(įct>s- OF ■'Nk*. v 
X*MV t»UUN\ FOVk-GOT IT —

TC CHf.N6St) TMt COPMBlNMlON 
TO TVE IMF \WTeF.T><kN - |
----------- - ANt>------- --------------- rdte w»«a» »: Qu$cK.



y w ry* j ■ a- bui j n b ncfiBiiyj IU^ y
.z

IIF^ pujii 'ww

PBATT G A S Penktadienis, baland. 13, 1934
imnwn——an-JĮM «g

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
I PASTABA; Šiame'lapelyje ’ teresuotieji asmenys, organi- 
’ šeima suprantama tėvai ir vai zacijos ar įstaigos paduoda

EAST SIDE
“ CONSILIUM FACULTA- 

TTS” PAVYKO

IS DETROITO KATALIKŲ 
SPAUDOS RĖMĖJŲ DR- 

JOS SUSIRINKIMO

prastai, Dziuidzi Drinidzi at sis. Todėl apsidrauskime di
lieka. it

Bal. 15 d. prasideda S. L.
Susirinkimas įvyko baland-!‘R. K., A. vajus, kuris tęsis 

žio 3 d., Šv. Jurgio mok. sa-Jilgai. Kiekviena katalikiškoji
liai. 8 d., Šv. Jurgio parap. įjus.m^ Vedė pirm. J. 0-1 šeimyna, kuri dar nepriklau-

svetainėje parap. choras, veda
mas muziko Jono Čižausko, 

“Consilium Pastatė operetę 
cultatis”. Operetė pavyko. A
pie vakarų bus plačiau para
šyta sekantį penktadienį.

Z-PL <

Tėva-i, dėmesio! Šį šeštadie
nį pirmų valandų popiet pra
sidės katekizmo pamokos. Ku
riems nepatogu leisti vaikus 
į parapijos mokyklų kasdienų, 
žiūrėkite kad jūs vaikai lan-

sorius. Perskaityti pereito sus- įso Katalikų Susivienymui, tu

dedame katalikų Šusiviony- 
me. Nelaimei ištikus, ligoj, ar 
mirčiai atsilankius į namus, 
gausime ne tik finansinę pa
galbų, bet ir broliškų patar
navimų.

mo nutarimai, kurie liko pri-: ri pasirūpinti priklausyti. Ne Vestsidiečiai spaudos darbų
imti.

|.
tik patys tėvai turėtų priklau tebevaro. Vienas spaudos pla

Valdyba pranešė, kad buvo syti, bet ir vaikus, prirašyti, 
apsilankęs gerb. svečias ‘DKauį’nes S. L. R. K. A.-turf nau- 

administratorius kun. JJ'jus apdraudos skyrius, ku-
Močiulionis, M. I.. C., kuris 
laikė šioje parapijoje Misijas 
ir turėjo specialų, spaudos pla 
tinimo reikalu, susirinkimų. 
Gerb. svečiui įteikta, spaudos 
reikalams, 10 doi. iš dr-jos ka
sos.

Kalbėta apie “Draugo”, va

riuose gali laip pat apsidrau
sti, kaip ir apdraudų kompa
nijose. Skirtumas tik tame:

r kytų šias pamokas, neapleis-
, kitę jų. Sesučių išmokinti jie jJU Detroite. Nutartą vajų tęs- 

neužilgo bus privesti pade pir- ti Per balandžio mėnesį, 
mos šv. Komunijos. Muz. J. Čižauskui pasiūlas,

“Draugo” vajus sėkmingai 
eina. Kontestininkai yra gavę 
daug naujų skaitytojų.

Praeitų sekmadienį ’per cho
ro rengtų vakarų, Jonas Ūso
rius, D. K. S. R. dr-jos pirmi
ninkas išpardavė 20 ‘Draugo’ 
numerių. Tas rodo, jog East 
Sidiečiai nesnaudžia. Pasibai
gus vajui, pranešime, kiek kas 
pasidarbavo.

i* t T- •> rV*
Klebonas kun. J. Čižauskas

iš
f

iš sakyklos ragino visus, remti

4 \
*# “Draugo” vajų. Kas sekma 
. dienis vaikučiai vis daugiau 
‘v išparduoda “Drango” nume-

nutarta vajų baigti su progra
ma, kuria pasirūpins valdyba.

Nutarta už prenumeratas ko 
mišino neimti ir pašto perlai
das apmokėti iš draugijos ka
sos. Kuris-(ri) surinks dau
giausiai prenumeratų, gaus do 
vanų, kurių pažadėjo kun. J. 
Čižauskas.

Viee pirm. 8. Bukšaitė pa>- 
siūlė per vajų užsisakyti dau
giau “Draugo” egzempliorių 
pardavinėjimui. Pasiūlymas 
priimtas. Nutarta užsisakyti 
20 eg?. daugįąų.

i -X. z’y •
Prenumeratas rinkti sutiko 

šie asmenys: O. Vaškevičienė, 
S. Bukšaitė, P, Medonienė, M. 
Aukščiūnienė, V. Petrauskie
nė, O. Banionienė, ijiuz. J. Ci 
žauskas ir J. Ūsorius.

Šiomis dienomis pas klebo 
nų kun. J. Čižauskų vieši, ge-• ' JT* T b •v-vV'Zi 1 n Imi I « < r. TKF ■rb. prelatas kun. Juozas Mi- 
li&uskaš.

Bal. 22 d. Šv. Pranciškaus 
Bėm. draugija. rengia gražų 

yvakarų. Bus atvaidinta labai 
juokinga komedija, dar pirmų 
'kartų Detroite. . Vaidins įžy
miausi sios parapijos lošėjai, 
k. t. S. Bukšaitė, A. Juodsna- 
kaitė, F. Valatk’evičius, A. Ši
rvaitis, B. Barkauskas ir A. 
Pošius, kurie visuomet publi
kų patenkina. Jr šį sykį jie pri 
juokins visus. Bus ir muzikalė

rf dalis. ?•> ' '

t
Nutarta platinti ir, kaipo 

Deįroilui palankų, du kart sa-
taitiriį laikraštį ‘Darbininkų’.

Muz. J. Čižauskas kvietė at
stovite atsilankyti į choro va
karų.

J. Ūsorius, pirm.
M. Aukščiūnienė, rašt/

WE8T SIDE
1,

kai ir jeigu jų visų ,Viln. pa
suose arba kolektyviniam šei
mos Vilu. pase bendra Vilu. 
ženklelių smilu atitinka šio pa 
rafrafo reikalavimų. Kolekty
vas suprantamas, jeigu kurios 
nors organizacijos ar įstaigos 
turi įsigijusius, kolektyvinius 
Vilniaus pasus ir juose į lipin
tų Viln. ženklelių, suma ati
tinka šio paragrafo reikalavi
mų.

5) Asmenys, organizacijos 
arba įstaigos įmokėję ir ma
žesnes sumas, kaip nurodyta 
4 paragrafe gali būti įrašyti

Viln. Geležinio Fondo Komi
tetui pareiškimus, pristatyda
mi reikulingus įrodymus.

Asmenys, organizacijos
įstaigos, apie kurias žino pats 
VGF Komitetas gali būti įra
šomi ir imties VGF komiteto 
iniciatyva.

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJASI TESTAMENTAS 

Evangelijos — Apaštalų 
Darbai — Apaštalų Laiškai — 
žv. Jono Apreiškimas. Pusią 

11 pių 620. Kaina, su aptaisais 
$1.25.

Tomo iŠ Kempio APIE SE 
KURĄ KRISTAUS iš lotynų
kalbos vertė Jurgis Baltrušai- 

7) |VGF Komitetas, peržiū- tis. Puslapių 384. Audeklo ap

tinto jas žada padaryti visie
ms detroitiečiams surprizų, j į kuri nors skyrių, arba į auk-
paskelbdamas visų eilę naujų 
skaitytojų. Veiklus jaunimo 
darbuotojas Alfonsas Petrulis

štesni skyrių, negu yra įmokė
ję, atskiru V. G. F. Komiteto 
nutarimu, jeigu jie yra ypatin

rejęs pareiškimų, pristatytus 
“dokumentus ir radęs juos tvar 
koje, padaro apie tai nutari
mų, kuriuo pasiremiaut prašo
ma į VGiF Aukso Knygos ati
tinkamų skyrių, pažymint var 
dų, pavardę, užsiėmimų ir gy
venamų vietų; organizacijos 
ir įstaigų pavadinimus. Įra
šytiems į Aukso Knygų asme-

taisuis. Kaina — $1.20. 
Vyskupo J. Pelčaro TIKfc

JIMAS, VILTIS IR MEILĖ. 
Puslapių 267. Kaina 45c.

KATALIKIŠKAS LAIDO- 
JIMAS, puslapių 16, kaina 10c

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, 111.

atnaujino prenumeratų. Jis gni prisidėję savo darbu piieĮ,ums’ šeimoms, organizaci-
priklausydami prie lietuvių, su J. Kairifinu, Vyčių sporti-1V/JF idėjos platinimo ir jo'j°ms ir išeigoms VGF Komi 
su savaisiais turėsime reika- ninku laiko biznį adr. 2807— ' kapitalo ugdymo. ; ^tas praneša raštu ir išduoda

lo; priklausydami prie sveti-
mtaučių, svetimtaučiai naudo

24 st. Progai pasitaikius, at
lankykite veikėj uš.

, PASTABA: Šis paragrafas
atitinkamus pažymėjimus.

8) Aukso Knyga saugojama

Ar jūs Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” narvais — Jaučia
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip. štai yra geras 
tonikas, suteikiantis geresnes die
nas.

Vilias GdežnoFoidu Aukse Kuyps 
Taisirides

1) Pavieniams 
•organizacijoms 
pasižymėjusiems ypatingu uo
lumu aukojant arba dirbant 
Vilniaus Geležinio Fondo ug
dymo darbų, pažymėti steigia
ma “Vilniaus Geležinio Fon
do Aukso Knyga.”

2) Viln. Geležinio Fondo 
Aukso Knyga auski retoms 
penkiais skyriais, į kuriuos 
atitinkamu. .3^ nueinu 
dydžiui įrašomi asmenys, or
ganizacijos ar įstaigos.

3) Vilu. Geležinio Fondo 
Aukso Knygoj yra šie skyriai;

■1 t~ / ’

1. Vilniaus Rinktiniai,
2. Vibiiaus Aušrininkai,
3) Vilniaus Vėliavininkai. 

* \ ’ . . .4. Vilniaus Vartininkai, 
Vilniaus Kovotojai.*

4) Į Viln. Geležinio Fondo
Aukso Knygos atitinkamų sky 
rių asmenims, organizacijoms 
ir įstaigoms įrašyti nustato
ma tokia tvarka: •
Į Viln. Rinktinitfvskyrių: pa 

aukojusieji per pirmuosius 
trejus metus, t. y. iki 1935 m. 
sausio 1 d., a) asmenys arba 
šebuos nemažiau 200 litų,, b) 
kolektyvai (organizacijos ar
ba įstaigos) 500 litų.♦ 4 V *•

Po 1935 iri. sausio mėn. 1 d.; 
a”) asmenys arba šeimos ne-

1 5.

-0
' Z ’y

MISIJOS SKAITLINGAI 
LANKOMOS

Šv. Antano bažnyčioj Tėvas 
Pauliukas duoda Misijas, ku
rias, žmonės skaitlingai lanko.

asmenims,į (organizacijos ir įstaigos) ne- 
įr Įstaigomis mažiau 75OJilų.

Į III Vilniaus Vėliavininkų 
skyrių — paaukojusieji per 
pirmuosius trejus metus, t. y. 
iki 1935 m. sausio mėn. 1 d.: 
a) asmenys ar šeimos - nema
žiau 75 litų, b) kolektyvai 
(įstaigos, organizacijos) neina 
žiau 200 litų.

Po 1935 ią, sausio mėn. 1 d.: 
a) asmenys ai šeimos nema
žiau 200 lrtų7 ’B) kolektyVai 
(organizacijos, įstaigos) neina 
žiau 500 litų.

Į IV Vilniaus Vartininkų 
skyrių — paaukojusieji per 
pirmuosius trejus metuę, t. y. 
iki F935 m. sausio mėn. 1 d.: 
a) asmenys ar šeimos - nema
žiau 50 litų, b) kolektyvai |(or 
ganizacijos, įstaigos) neina- 
žiųu 150 litų;

Po 1935 m. sausio mėn. 1 d.; 
a) asmenys ar šeimos - neina 
žiau 150 litų (organizacijos, 
įstaigos) nemažiau 300 litų.

Į V Vilniaus kovotojų sky
rių— paaukojusieji per pir
muosius trejus metus, t. y. ijė 
1935 m. sausio mėn. 1 d.: 
a) asmenys ąr šeimos — nema

Žmonių matosi iš visų šiiesto mažiau 500 litų, b) kolektyvai

Mergino, sodalietės mud”*“*.
.o, , . pamokinantieji pamokslai

įvyks gog. 6 ,1. . d“« rrv va,:"i .‘‘r .«*•
madięnį pamokslai bus jaum-Kiekvienos narės pareiga iš 

anksto gražiai prisiruošti, kad 
kaip kasmet, -iškilmės paliktų 
gražų įspūdį.

Dain. Marijona Cizauskienė, 
prieš Velykas susirgusį, jau
čiasi truputį geriau. Linkime 
jai greit pasveikti. Pasiilgom 
jau jos gražių 'dainelių.

Tylutė

‘^Šv. Jurgio par. sakje bal.
14 ir 15 d. bus rmloina kruto- 
rnieji' paveikslai •— “Liurdo 
Stebuklai”. Tie patys pavei
kslai bus rodomi buk 20 ir 21 
d., Oetūvrų Auditorijoj.

GARSINKITĖS "DRAIIGP

mui. / Jaunime, nepraleisk, 
džiaugsies pamokinimais.

negali būti taikomas VGFob- Komitete iki bus atv-ft-
do ir YV S-gos C. Komiteto du-otas Vilnius. Vilnių atvn- 
nariams tol, kol jie y ra tų Ko ^avus, jį padedama Vilniuje 
mitetų nariais. | Muziejuje.

6) Apie įrašymų į Vilniaus i
Geležinio Fondo Knygų suin-

LIETUViAl DAKTARAI;

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Nuga-
yra užvardintmas TONIKO, kurj Gy* 
dytojas Specialistas Išrado, lr kuris 
dabar parduodamas visose vaistiny- 
!lose. NUGA-TONE yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų altertctlvų. (ku
rios' stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus, duoda naują gyvenimą ir e- 
nerglją. Jūs valgysite geriau,—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų 
ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų tręatpientas už Vieną Do- 

dtlerj — gaukite tikrąjį—garantuotas.

TeL LAFayctte 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAIS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 Weat 43rd Str.

(Prie Archer Ave. uetoll Kedale) 
Valandos: nuo S Ik* 8 vai. vakaro 

Beredomie lr nedėUomla pasai 
sutarti

DR. A P. GURSKIS
' D E N-T I S T A Š 

4204 ARCHER AVS.
eorner Sacramento , 

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

.Office Tel. Wentworth 6330
lies. Tel. Hydc l’ark 3395

DR. SUSINA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
•\ Valandos: 1 iki 4 po pi'etų, 7 iki 8 vak.

Išakyrua Sercdoma

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Qptometric*lly Akių Spedaliitas..
Palengvina aklų (tempimą, kuria 

cat! priežastimi galvos skaudėjimo.žiau 25 litų,*b) kolektyvui (or- apSo.^v^

LIETUVIAI DAKTARAI?
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tel OROtcAIU 1845

OR. A. L YUŠKA
ŪMUMAS

GYDYTOJAS lr CHIKUROAS
Vai.: 4-11 ryte 1-4 lr 7-4 

■eredtmle po pietų lr Nedėldleniat
tik

D E N T IST A. «
14M SO. 4P|h OT, C1CEBO, 1X4
Utar.. Katv. Ir Pėtn. lt—« rai. 

M4T SO. HALSTISD STv CSBBOAOO
•Mat. 3—• rai

*481 W. MARQUBKPK BOAD

HRJ^VINSKUNAS
OTDTTOJAS to- CHIRURGAS

4140 Arčher Avenue 
I V*l.: * ir 7—• vai. 'aalcara

&M. 2136 W. 24tix St.
X«L OAMal MOS

Otfice Ploni 
rHOapect 1OM

Raa. and OUica 
So. Leavitt Bt.
CAMAL 01M

OR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and BUKOBON

2403 W. 03rd St., Ohicago
orricM kourbi 

I to i Md T U • P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So„-. Ashland Ave.

S7M
MOSTai

.JAVOIŠ
Office: 2843 W. 47th Street
TaL: ž iki B popiet. 7 Iki » -vak. 

NeMikkJe pagal nutarti

Offtoe TeL REPubiic 7BM 
Tel OROvebiU 9M7

BB17 8. WASHTENAW AVE

DR. J J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

S4S8 W. MARGUETTE ROAD 
V«L Ž-A lr 7-» trak. Kefcr. 8-L3 «

NedilioJ sualtavtM

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* *!- CHT^DRObM 
226t W. Cermak Ro»d
Valandos 1—8 lr T—S 

Seredomis to Nedėliomis pagal sutatt
REZIDENCIJA

6631 S. Oaiifornia Ave.

Tet
TeL HEMIock 6280

OJTISO VALANDOS:
Moo T Iki 4 to nuo 4 Iki c vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
- 78S

mo, skaudamų aklų karštį, atltaiuo 
trumpuregyHtę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose -atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v. 
Nedėiloj nuo 10 Iki 12. Aklnfy kai
nos per pusę plgiaus, kaip buvo pir
miau*. Daugėlą abrtUkimv akys aU- 
taisomos bv akinių. K*Inos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOITH ASHLAND AVE 
Pilone Itooicvard 7ftM

ganizacijos, įstaigos) neina 
žiau 100 litų.

l’o 1935 m. sausio mėn. 1 
d.; a) asmenys ar šeimos — 
nemažiau 100 litų, b) kolekty- 

(-organizscijos, įstaigos)

Ofiso telef. BOUIevard 7880
Namų Tel. ITtOspevt l#3»

t. A G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS to

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai.

Ofisai i SSM V. Ml
14—«8 irto 

Beredomie to Med4Uemto BUBI sntaril

(organizacijos, įstaigos) neina 
žiau 1900 litų. ,
Į'11 Vilniaus Aušrininkų va* 

per
pirmuosiuos t-tejus metus, t. y. 
iki 1935 m. sausio m.,1 d.: 
a) asmenys arbų Šeimos neina 
žiau 11X1 litų, l») kolektyvai' 
(organizacijos ir įstaigos) ne-1 
mažiau 300 litų. *

Po 1935 m. sausio 1 d.; ' 
a) asmenys ar šeimos nemu
kiau 300 litų, bf) kolektyvai

TeU BOUIevard 7048

skyrių — paaukojusieji nėr nemažiau 300 litų.

ŽVAIROS DAKTARAI!

Dfi. C. I. VEZEL’IS
DBNTIHTAB 

4645 So. Ashland Ave.

Praeitų sekmadienį pas Žvi 
rždinus svečiavosi Al. Kapris 
su žmona iš Grand Kapais, 
'Mich. Ponia Žvirždienė daug. 
darbuojasi platindasia ‘Drau
gų’. Jų sūnelis Julius pa cdo
vi nė“Draugų”. Visada vai 
kučiams duoda reikalingų nu-* 
rodymų. Ponia Žvirždienė, ne 
žiūrint, kad yra gabi siuvė
ja, randa laiko pasišvęsti ir 
spaudos reikalams.

Dziuidzi ų vakara* pavyko.
i’ublikos buvo daug. Progra
ma susidėjo -iš lengvų daine* 

1 bų ir visokių juokų, kaip, pa-

i

TOLOSEYAT
VnsMra, «. T.

ktl«r in «v«ry 
w*o 4.n't tam U

to b«*e 
I ketos S Bene 

r»e trlaš ae many
tb|»|a M mly Kraanhan aaa«artS nll 
yntyaaaa." (Ma, U. ltet).

TO Iom tat 8AJTLY nnd HARUUMR- 
LY, take * hal t taMpeenful of Kruachen 
Salta la a ginu of bot eater tn the 
morning before breekfset—dsn't alaa n 
morning—a bottie thet la.t. « weaka 
eoate būt * trifle—get Knuehea Beita et
enf drugetore ln Amerlee. if not Joy- 
fally latttted efter tbe flnt bottie—

DR. C8ARIES SEGAL
OFISAS J

4729 Sot Ashland Ave.
8 lubes

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 14 Iki H yal. ryte. >uo I lki 4 
vai po pietų tr nuo 7 Iki 8:84 ▼»!- n kere. Nedėllomlo nuo 14 tkf lf 
rsUndnl dieną.

Tdefonae MIDway 2880

Ree
BB41

Offlee

DR. A. R. McGRADIE
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 814
▼*L: H V W ▼»>- T***™

viOBMr 
Ttt. Bl»1

DR. A. A. RDTH
Runa* Gydytoje* Ir Chirurgu 

Motcriikų, Vyriškų, Vaikų k 

visų chroniikų ligų* 
Ofisai 3102 Ho. Halsted Sk

Kampu 81W Street
V*lan don: 1—4 popiet, 7—8 vai. vak
Metjėlfomto to tventadleatoto 14—N

DR. MAURICE KAHN
aiDTTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI 
Tel. YARd« 0M1 

Rei.: TcL PLAza S8OO
VALANDOH;,

Nuo 14-18 v. ryto; 8-8 to 7-4 v. S 
NtdAldtoBttlf IM 14 UU IV41404

ttS^i

nrti 47tb Street 
Vai.: nuo • Iki S vakare 

Beredoj pagal nutarti

DR. Ta DUNDULIS

VeL CANaI 0857
Kės. PROspect M5U

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 04>:iff 
Ofiao vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.

Nedfiliomla pagal nutarlj

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDTTOJA8 to CHIRURGAS

Itąi SOUTH HALSTED

TMandeo: 11 ryto dkl 4 popiet f tt! S:S4 eakare

DR. Ji RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoju*

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

U.
2 - 4 j nuo 6 - § vakarais

V alandoa:

ganbi etas

DR. 6.1. BLDŽIS
DHNY1STAB 

2201 w. Cermak Road
(Kampas Lsaritt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryte

Nuo 1 Iki 4 vakare 
Beredoj pagal sutarti

Tel. Ofiao BOUIevard 5418—14 
VlCtory 8848

BR. A. J. IERTASN
Ofiao vai.j nno 1-8: nno 4:84-8:84

W w. 36tb
V



Penktadienis, b u lan J. 13, 1531

policija jokiu būdu negaH į- 
stengti sėkmingu į kovoti su 
plėšikais, nes policijos čia , 
nedaug, o kova su plėšikais 
sunki. Gyventojai negali j»4 
miai žiūrėti ir laukti policijos, 
kai jų apylinkėje siaučia plė
šikai. Nieko nelaukdami patys 
gyventojai turi juos sektr, ne- 
leisti slėptis, negloboti, b ' 
tuojau apie tai pranešti poli-
eijai ir šauliams, kurie juos Į * *
atiduos į teisingumo rankas.

Po vakarienės j T060L1NAMI LIET JWS
KIMI SU PLĖKAIS

1 p Paskutiniuoju luikir tarp lie
, . . . . , . , . , tuvių ir latvių geležinkelių bu

siems, kurie bent kokiu budu . . .. . ’ . i . vo nesutarimų, kuriuos imtys
prisidėjo prie metines pampi- \ . .r , . . JI. lietuviai sudarė. Susisiekimas
ios vakarienes pasisekimo, vi i . . »»»•»•• •su Liepoja per Mažeikius ir j 
si parapijonai, matyt,* labai _ .... . ,f?.. . . . .7 . . .‘t1 Priekule buvo vykdomas pa
pasidžiaugė skaniais• valgiais-i , , ' . .. .. . *. . , ® i gal 1922 metų susitaruuų. Sh
ir įdomia programa. z i, . ... . .-•</ - '■ 't jhg Juo» Lietuvos traukimai

Aukomis prisidėjo sckahfie-! per Latvijos žemes eidavo ne- 
ji: Butkus, Skriskienė, Coo- mokamai. Tas pats būdavo ir 
per, VVagner, Žurkauskas, A- su latvių traukiniais, eirihn- 
kavickas, Mai ozas, Budavi- čiais per Lietuvų. Tačiau (at
ėjus, Beržanskis, Zahiopsky, viai Indros - Eglainės geležin 
J. Dobrovalskįs, M. Kamins-. kelių ruože pradėjo reikalau- 
kus, Stasiukaitis, Masiokas, ti užmokesčio. Dėl to kilo ne 
Misevičienė, Masalskis, Chica- sutarimų, kurio manoma tuo- 
go Tea Co., Šimulis, West Side jau pašalinti, jeigu tik latviai 
Rxpress, Kaupas, Balsevičius,. norės: '
Mackevičius, ' Si minas, Man Anksčiau Lietuvos geležin- 
kauskas, Vaitkus,,B J. Broz, keliai duodavo nuostolius. Gi 
Šturmais. . nuo 1928 metų jau duoda pel-

} Tikietų išplatinimui pasida Il4- Pereitais metais tokio pel- 
Vbavo sekantieji: Altorių Puo- buvo apie 900,000 litų. Lž 
Šimo dr-ja, Moterų Sųjungos kitV valstybių .prekių perveži- 
55 kp., L. B. K, Susivienvnias, inu» Lietuvos geležinkeliai pė 
A. V. moterų ir merginų dr- ™ai Kavo aPie 800,000 litų pe 
ja, Labdarių 7 kp., Šv.. Kaži- lno- di»is metais iš viso numa 
iniero dr-ja, Marijonų Kolegė tolua gauti UP1C 29 milijonui 
jos Rėmėjų sk., Nekalto Pra H’tų pajamų ir apie 27,5 mil 
sidėjimo sodalicija, Lietuvos Mų išlaidų. Šiemet plačiųjų 
Vyčių 24 kp., Vaičekauskas geležinkelių ruožais bjis palei 
Br. Vladas. stos užsieny pirktos 8 aulo

' . matricos. Jos Lietuvoje bu 
Skanių vakariene pagamino , ... , . t T . ♦? . .

. • ’. . , dar tik bandvmas. Jeigu pasi
Moterų Sųjungos aa kp.; sta , , , * .
. , , . . - k rodvs, kad automatricos yri

' lūs sutvarkė parapijos Komi 1 ,. . , , . . .
, , , . . I naudingos, jų bus paleista 1

tetas; prie stalų mandagiai pa , ... . . .
,r x . * daugiau. Šiuo metu taip pa

tarnavo Moterų Sąjungos na>- .
, . . , . . , peržiūrimas geležinkelių įsts

rrų dukterys bei jų drauges; *
* o malonų programų išpildė pa ■ _ _ "
rapijos choras, mokyklos 1110-,
kiniai ir pavieni solistai. j į

Viršminėtieins asmeninis ir 
organizacijoms ir kartu visie- BBH
ms pagalbininkaųiš'dar kartų ‘ I
tariame kuoširdingiausių ačiū '

Aušros Vartų parapijos . * I a

Vakarienės Rengimo Kom. A. I

.hnt kelintas mėnuo, kai Že
maitijos gyventojus apiplėšė 
anksčiau Riekus, dabar Balsys 
ir Kazlauskas. Du paskutinie
ji yra nepaprastai drųsūs ir 
atkaklūs, dažnai viešai pasi
rodo, bet tada dažniausia, jie 

, {Milicijai if šrfhliams būna ne< 
prieinami. Telšių, apskrities 
viršininkas dabar kreipėsi j 
visuomenę, nurodydamas, kad 
be gyventojų pagalbos viena PLATINKITE “DRAUGĄ

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIKKfcJAI

grabuamius.

Mfisy Šeimyna speclaUznoJa Sia
me darbe per įeSlaii kprtaa.

Veskite paminklų reikalas tie
siai su pačiais išdirbėjai*

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų ’

Trys telefonai:

Rei. rE!«SAC<>l.A &O4 L 
BEL3IONT 3485 

Offiee: HlglAlM MM 
Vineent Boseli!, seer.

George ‘ Rcughhouse’’ Mack, garsus 
ristikas, grurnsis su kitu drltuoliu Jack 
Smith. Rungtynės šį vakarų St. Agnės 
salėj, Archer ir Rockwell. Pelnas antro
jo skridinio naudai.

VĖi Telefonai:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą 
lr Grabnamlų

JULIJONA
DRUKTENIEN*

(Po tėvais DaoginaRė)

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Suvirs 50 metų prityrimo
Mirė balandžio 10 d.. 1934 m., 
6.30 vai. vakare, sulaukus 1% 
melų amžiaus. Kilo iŠ Telkiu 
apskričio, Luokės parap., Km- 
čilių kaimo. ' *

Amerikoje, Lšryveno 27 metus, 
l’alikd dAleuamc nuliūdime 

vyrų PraAcMku, sūnų Pranciš-. 
kų, brolj Juozapų, -'iMtUpną; o 
Lietuvoje dvi seseris lr dany 
giiųmių. , *

Kūnas pašarvotas 691 i So. 
Washtenaw Avė. laidotuvės j- 
vyks šeštadienį, balandžio 14 d., 
iš namų 8:30 vai. bus atlydėta 
j Gimimo Panelės šv. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje (- 
vyks (edullngos pamaldos už 
velionės sielą. I’o pa*:naudų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
ylmfncs; jlrauyus-gr-s Ir pažyi- 
tanius-mas dalyvauti tiose lai
dotuvėse. .y

Nuliūdę: Vyras, Hunus Ir Bro- 
*

(aidotovėms patarnauja gra
bo rius J. J. Bagdonaa Telefo
nas REPunlic 3100.

Pirkite tiestai iš dirbtuvės lr 
taupykite piiiiRUsJUOZAPAS

VANCEVIČIUS
jnh-ė Bai. 9 d., 1934 m., 5 vai. vd:1 
karo. sulaukęs pusės amžiaus. -J 

Kilo IA Šiaulių apskr., Ligunių I 
pa t a j>., Sereikų kalino. Amerikoje! 
Išgyveno 25 metus.

Paliko dideliam** nuliūdime mo-l 
ter j Jedvygą, po tėvais Cervlnskal-1 
tę, sūnų Edivardą. keturias sese I 
ris lr glmi'nas, o Lietuvoje dvi I 
seseris lr gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos kop-| 
lyčloj, 3119 Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienyje! 
balandžio 14 d. Iš koplyčios 8 vai 
bns atlydėta* j šv. Jurgio par. bai 
nyčfeęt kurioje Jvyks geduKnAbs pa
maldos, už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv.. Kazl-i 
mieto kapines. i

Nuoširdžiai kviečiame visus gt-1 
minta draugus lr pažystamus da
lyvauti šiose laMotuvėse.

Nubudę Moteris, Sūnus, Seserys 
Ir (Mmtnės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- | 
rius S. P. M&žeika. Tel. Yartfe 1138

APSIGYNĖ NUO PLĖŠIKŲ
Mes atlikome darbą damgellul žymes

nių Chicagos Lietuvių.
Brighton Bark. — Neseniai 

plėšikai buvo užpuolę A. Ga- 
linekio nžeigų atlr. 4410 So. 
California Avė. . ‘

Įėję plėšikai liepė pakelti 
rankas jų dukrelei Paulinai ir 
kitiems’ kostumeriaigs. Nevisia
suprato; \icnų kostuinerį tuoj 
parbloškė ant grindų ir revol
verio^ sudaužė galvų. Kitas 
plėšikas priėjęs prie'Paulinos 
liepė gulti ant grindų. Si pa
sipriešino, tat plėšikas griebė 
jų už gerklės smaugti. Pama 
čius iš kito kambario Galins 
kienė, kad plėšikas smaugia 
dukterį, puolė iš užpakalio ir 
pagriebė už ginklo; abi išsu
ko ginklų. Tuo tarpu pribuvo 
ir sūnus, kuris plėšiko ginklu 
peršovė vienam ausį ir alų. Vi 
si jtenki suimti’ Pasirodė, kai
mynai nuo Talman Avc. (len
kui ir airiai). Rap.

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

BAGDONASLACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI

Telefonas YARda 1138

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
vo rūpesčius. Pašaukite:

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

Patarnauju laldotovėM kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. CANaI 2515 arba 3f»l«

2314 W. 23rd PI., Chicago

31001439 S. 49th CL Cicero, UL
\ TeL CICERO 5»27

ANTANAS PETKUS >
GHABOBIU8

Koplyčia Dykai 
4830 WLOT lfith STBttET 

1 Cicero, Ulinoia 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

ANTANAS BITINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 iL, 11 ;50 Vai. 
vakaro, 1934 m., snlaukęH 03 metų amžiaus, gimęs Ei- 
rrtontų kaime, Gaurės parap., Tauragėn apakr. Ameri
koj išgyveno 42«oiettki.

Paliko dideliahie nuliūdime moterį (Fnų po* tėvai h 
Bukaūakaitė, 2 sftnu Antanų ir Jonų, 2 dukteris Opų 
ir Joaephine; 5 švogerius: Antanų, Andriejų, Stanndo- 
Vų, Jouų ir Vincentų Ifnkaaskius ir švogerkas ir gi
mines.; mylimų teauga Julijonų Strumilų ir jo šeimy
nų. Kūnas pašarvotas randasi 3958 W. 111 St. Mount 
Greemrood Kt. Tel. Beverly 0005, corner Crawfor<l.

laudotuvės įvyks piriradienį, balandžio 16 d., 8:30 
vai. ryto iš namų j »v. Petro ir Povilo parap. bažny
čių, knrioj atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bns nulydėtas į Kv. Kazimiero kapines.

Viai a. a. Antano Bitino giminės, drangai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai Jtviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jarn paskatinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, sdhai, Dukterys, Svogc 
riai, ftvogerkos ir Giminės.

t Ijankduvėse }>aLu nauja graborius J. J. Zotp. Tele
fonus Boulevard, 5203.

GRABORIUS IR BALRAMUOTOJAb 
Eatarnartma* garai u oebrSncua

* 718 W. 18th St
Tel MOWroa MII

Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, kurie 

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 

prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

ln< • .
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja at <11.»• Ir aokščlaa 
Moderniška koplyčia dykai.

•SS W. Įtik ML ToL CAaal S17S 
Chlcaąo, UL [ '

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
* Tel. Boulevard 4139

Kų tik išėj'o iš spaudos nauja
Kau. A. Petrausko, M. 2. 0. 

labai įdomi knyga UOZAPAS EUDEIKI
LJ.IB lf

ORABORIUS IR I2UOOTUVIV 
TlbUAI

1644 WEST 4€th STBEET
M. BOUlararS SSSS SUS

Atsiuiinimai iš 1905 1914
pergyventų laikų

' I dalis pusi. $5 
U dalis pail. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c. 
Priaiuntimtfi 5c.

DRAUGAS ' TO*. CO , 
t: 2334 So. Oakley Avė.,

V. Chicago, III.

JEIGU NORITE DAILUMO tR NEBRANGUMO 

LAIDOTUTRBE....... PABABKITB..^.

REPublie8340
5340 So. Kedzie Avenue

(geturima aąryilų ro firmą <bo pačfti fe)

J. Liulevlčius



o

0RI6INALĖ
Kompozicija 
J. SAURIO 

žodžiai 
J. POŠKOS

ŠIANDIEN VADE LIETUVIŲ SPORTO PROGRAMA
tūkstančiai lietuvių

PRIPILDYS ST AGNĖS
AUDITORIJĄ •

Krank Ketter vs Rocky Adams 
Eikli e \Vard vs H. Dunnington

Toji diena. chieagiečių taip 
apkalbėta — jau šiandien, 
t aip Šiandien! Ir šį vakaru a-{,

Vakaran atsilankys žymūs * 
asmenis

šio vakaro sporto vakaran 
pasižadėjo atsilankyti Illinois 
Atliletie Coinmission viršinin-

pįo 7 _ 7:30 vai. tūkstančiai- kgi j Triner įfcFarland, a- 
Chicago:- lietinių (kartu ir Į ,nerikoniškų dienraščių sportonuogos vn-.to .. ,nerikoniškų
svetimtaučių) aklinai užpildys Krone .f

daugybė kitų.didžiulę St. Agnės auditorijų 
( prie Archer Avė. ir Roekwell 
Si,). lSsame tikri, kad neliks*'

Į*'JŪ'a4 * • tan, i vienos tuščios sėdynės. Tas* 
lengva atspėti, nes lietuviai, 
k tirie paprastai nemėgsta vie- 
nvliės, ištikus kokiam svar-

Lietuvių profesijonalai, vi
suomenės veikėjai taip pat ža
da skaitlingai atsilankyti.

J. James nedalyvaus, nes 
skrenda Lituanica II iš Cali*

I am tautos darbui, kaip kad įforuiJ“s i Cliieagų. Jis labai 
•norėjo šiame vakare dalyvau
ti ir rengėsi prie to, bet gaila, 
kad nesuspėja atskristi.

Kas atsilankys, kas ne, bet 
jūs tai jau būtinai turėtumėt.

Taigi šį vakarų visi į St. 
Jgnes Auditorijų, Rockvrell 
St. ir Archer Avė., 7:30 vai.

*; j. p.

> ra pavyzdžiui ir 
II”, skridimas, užmiršta visi 
vaidu*, nesusipratimus ir vie
ningai, skaitlingai ir energin
gai imasi padėti tam darbut.

šio vakaro sporto vakaras 
sutrauks lietuvius ne vien tik 
dėl to, kad ten tnrės progų pa- 
niatyti/žymins r ištik u s ir ku
mštininkus akcijoje. 
hmmt* * • t~

Amerikds lietuvių mintys ir 
darbai dabartiniu metu nukry
pę i Jos. R. Janušausko ir Li- 
tuanieos JI žygį. Kiekvienam 
mieste, miestely ir net kaimuo
se, kur tik yra lietuvių, jie 
susibūrę krūvon stengiasi kų 
noTs padaryti, kad uždirbus

"GRAŽUOLĖS” DAINOS 
GRAŽIAI SKAMBĖJO

Praėjusį antradienį Peoples 
Eurniture Co. radijo valando
je L V. “Dainos” choro dvi
gubas kvąrtetas gražiai daina- 

bftnt kelis dolerius, kurie pri-;vo ištraukas is naujos opere- 
-iusti ALTASS fondan pade- lė" “Oražuolė”, kuri bus sta-

1

D R A TT O-A S

t Stoto L. V.. DAINOS V

CHORAS - 

J. SAURIS, vedėjas

<

choro solisčių, ba-

SEKMAD.,

BALAN D.
t r, r v •<*

____________

mus Cioeros /dainininkas C. 
Maleekiie, padainuos nauju, 
gražių dainelių. Dnlyvgųs ir 
jaunųiuečiy cjioro mergaites; 
O. Skrriūtėn išlavintas padai
nuos gražių dainelių. •

Po programos bus gailina 
smagiai pasišokti prie A. Me
trika orkestro*. Žinys

7:30 v.
Penktadienis, baland,. 13, 1934

WASrtlNdTON,.bal. 12. — 
“Darbo departamento sekreto
rėj skirtum specialam komite-

Iš POLITIŠKO LAUKO
THE COKSGTiiDATED CI
TIZEN S ’ D RG AN 1Z A TI 0\S 

OP CTCERO

Ona Juozaitienėj viena L. V. “Dainos” 
landžio 15 d., Lietuvių Auditorijoj, to choro (dalomoj prieme- 
roj “Gražuolė” vaidins vyriausių — Gražuolės — role.rolę.

-■ ----- ■' ■ '■ '■ “ 1,1 ».»!' ! <' «' • , !

LETUVOS SPAUDOS LAISVĖS ATGAVIMA SUKAKTIS
z ’ ’ ■ ;•- -

LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ

3133 So Halsted St.■h.

AŠTUONI ASMENYS
-•ŽUVO--'.

Dear Eriend;
Invest your vote in. a can- 

didate, who seeks a square 
deal from the voters of your 
precinet, apd: who in tum 
promptly promises to return 
it, by payipg-the greatest di
videndų, for the next three 
years, without interruption i n 
'the form of an effiėient admi- 
nistration on your graramar 

’ shool hoard. ; '
Mr. Anton F. Pocius, is po- 

ssesed of the unique personai 
characteristies neeessary for 
a snecessful representalivc on 
the sehool board, and we ask

PAMTN&JIMAS JVYkS GE- grama, kuri susidės iš gražių 
GŪŽES 8 D., DIEVO AP- dainų ir turiningų kalbų. Pro- 

VAIZDOS PARAP. jektuojama surengti pirmųjįj
SALĖJ

A. L. R. K. Federacijos Chi- 
eagos apskrities šhši-nnkimę 

la realizuoti JJtuanieos IF iš-1 t°,lia scenoje sekmadienį, ba-ĮhuVo nutarto tinkamai panri-

Metuvių lail 
įdomi paroda. r

ir knygų

; latidži# 15 <1, lietuvių audi-skridimą. ,.
Chicagos lietuviai iki šiol!7:30 vaI- vakare. Dai 

dar pajėgė būti pirmaisiais j n,‘I nieliodijos smagios, gyvo< 
Ka darbe. • . • 1 linksmos, lietuviškos. Sakomai

Taip ir turėtų būti, nes chi-j °Pervtei ,nuiikl» P*“8® P®ts

enga skaitosi lig ir širdimi to 
darbo. Juk Chicagoje gimė, 
Chicagoje ir išauginta antro 
jo skridimo mintis* Juk ir Da-, 
r i aus - Girėno žy^is buvo pra- • 

i d ė 1 aAįCbieagoje.
Taigi kaip minėjom Chica 

gos lietuviai iki SicFhuvo pi-

ehoųo vedėjas rauz. J. Sauris, 
kuris šiais laikais bus bene 
produktingiausias iš visų A- 
merikos lietuvių kompozitorių.

Tikimos, kad .sekmadienį, 
bal. 15 d. mėgstančioji lietfc- 
viskų dainų (’hieagos lietuvių 
visuomenė, skaitlingai sueis,

nėti spaudos laisvės atgavimo 
Lietuvoje 30 metų sukakti.
Tam darbui išrinktoji komisi
ja jau darbuojasi. Paminėji
mui diena nustatyta gegužes 
mėn. 8 d. Paimta Dievo Ap
vaizdos parap. didžioji salė.
Rengiama įdomi ir įvairi -pro- Į žės mėn. '3 d., 8:00 vakare.

AUKOJA LABDARIAMS

rm ieji tam darbe,'pirmaisiais suvažiuos į Lįųtuvių auditori-

Cicero. — Geraširdis AV. Ba-%
bitz, savininkas G r ant teatro,

jų pasiklaus A i premierbs ‘Gra
žuok’, sykiu pagerbti muz. J.

, jSaurio pasišventimų, pdsiau-
<Jir. no postas 217 pa.lo.lanl koji„^ lietu¥i8ka!, dainns nie.
AI.IASS eontr. komitetui, o mj jr prįjūo,į jąn< .langini? ii M dienų vakarais. Veika 

energijos toliau dirbti toje sri- yra parinktas, vienas iš

ir nori pasilikti.

A Amerikos Izegiono Dariaus

pūlingai to komiteto nariams
Kareivai ir P, Šaltimierni.l Įvertinkime didelį tokių 

Mand.eti vakare ir rengia tų p^entimų!
/i.

BERLYNĄ^ bal. / J£. - 
KujitolHyie, arti lenkų pasie
nio, įvyko baisi (katastrofa, 

tui /ekoinern.uojama, kad kie- į Vienuose namuose du šmugel- 
tųjųcūnglių (antracito) kasyk-! ninkui kiaulių pūsles pildė ete, 
lobe butų įvestas 32 valandų* ru ir spiritu, kad tai šniuge- 
savaitės darbas. - |įiuiti per sienų į Lenkijų. Vie

Minkštųjų anglių kasyklose | nas šmugelninkų tuo metu rfl- 
įvestas 3b valandų savaitės, kė pypk), nuo kurio ugnies 
darbas ir mažiausia penkių dpi staiga sprogo eterio pūslė, 
lerių atlyginimas už dienos] Pypkininkas aut vietos už
dą rbų. / J / įmuštas. Namai užsiliepsnojo

ir antrajiyn namų aukšte žu-
SAUSIEJI PREC1NKTAI vo moteriškė sų penkiais vai-
6, 17, 19 ir. 39 Cbicagos wap kais. 

dų 23-80 precinktuose piliečiai Kitas sužeistas šmugelnin- 
balsav-o smuklių klausimu. 19-
oj precinktų dauguma balšų 
panaikintos ; smuklės, o 4-sc. 
precinktuose piliečių dauguma i 
pasipriešino “ sausųjų ’ ’ dikta
tūrai. / '

Tokiu būdu Chicago miestas
nusagstomas “sausaisiais” 
taškais. Per 30 dienų smuklės
bus < pabalintos iš 
precinktų.

v

sausųjų

kas suspėjo perbėgti per sie
nų. Tenai sudribo ir mirė.

HORTHYYRAGRHEŽTAS 
SOVIETŲ PRIEŠAS

VIENA, Austrija, hal. 12. 
— Vengrijos regentas Horthv 
feikalauja, kad būtų skirtas 
jam padėjėjas, kurs jį galėtų 
pavaduoti diplomatiniuose 
priėjimuose.

Štai kame paslaptis. Vengri 
ja pripažino sovietų Rusijjj.

•ž •» •. J " / » • i • l
earnestly believes that TJie 

you to do- youę utipost araong' American Scho-ol is the Safe- 
your frięnds, »f r.e’ghlmrs and; gUard of American Liberties, 
acquaintances toivard insuring i and that in this new era of so- t . ,
bis eJection on April 14th, ciai transition, these liberties! apestų sa

1934. ‘He comes from'a di«-,niust be proteeted for our 
triet that has THREE PL!B- Ichildren and scbcol*. This

Turint galu^į kad lietuvių < LIC Sę,1(00^.ANT)' NO RE Įmay be done by Voting for 
spaudos laiš4ė*Vatgavimas yra PRESKNTATJ0N, and he- and eleetink new and respan- 
vienas iš svarbiausių įvykių personally seeks your vote in sible leadership, whifch wili for 
mūsų tautos gyvenimo istori nrder to EQlTITABLY RELO - over end' the %xploitation of1 

C ATE such representation, so the schcol syatem by plitical 
;t-hat eodi distriet may be gi- syndicates.

joj, dėl to tikimasi, kad Clii-
cagos lietuvių visuomenė gau- 
singai atsilankys į to įvykio 
sukaktuvių paminėjimų. Ne-. >1 ♦ v

mirškit, kad( tai bus gęgn-* ’z-r Ne - .

Svarbiausia

ven a chauce to participate in 
the management of sybool 
affairs.
f Wr. Anton ,F. Pocius has 
been engaged in the jewelry 
business for the past twenty 
years. His honesty and integ-linio įvairumo./ 

programos dalis bus demoną rj|y jg unquestioned, and bis 
travinm? ga burbų šių mokinių: - * - - - *------ - - * —
Ambrozaitės H., Arlauskaitės 
J., Bernadišifttts L., Dovidau-

1404 Sų. 49th Court, viepei- f osmano V„ Ma

nų, kų nždirlin per dų vaka i|,,UHkaitįs 1,
me, aukojo vargianis. Paveik-1 P(lcifltft< u StepOTiaii,ifttfci v I 
olai boa rodomi balandžio 13 R,,I|ginskaįMa B., uij^kaitfe

S., Viekner Eų Znuraitės C., 
Zaura i tės L. T •

Programoj dalyvaus ir žv-gražiausių . “Cradle Song”. 
Kas yra matęs šį veikalų, sa-

t.idžiulį sporto vakarų, iš ko-Į gp “Dainos” choro kvartcsįho- kad ir vėl norės pamatyti 

kurie dar nematėt, būtinai 
pamatykite. Nesigailėsite. Įža 
nga nebrangi. Nuėję į Grant 
leatrn tais vakarais dvigubų 
naudų apturėsite: pamatysite 
gražų veikalų ir sušelpsite va
rgšus.

Pripildykime abiem vakarais 
Grant teatrų! ' \

Visus —- senus, jaunus ir ma 
žus kviečia —

; ' Labdarys 3 kp.

rio tikimasi gai ti gražaus pel- dar dainavo

*o Lituoniens II naudai. ehoro solistas Tenzis ir solis 
tė p. Sauricnė. Jų dainos taipDalyvaus žymūs sportininkai

Tie kurie icngiasi į tų spor
te vakarų, neturėtų savęs ti-

pot gražiai skambėjo.

Taigi, visi ruoškimės sekma-
kad jų praleisti tuo tik idivnj w ,5 d„ vykti į įjo

siu pinigai vien tik ALTAS3 į tUTių Anditorijų — pasikloti 

syti naujas operetės “Gražuo
lė”. ■**/•*

fondų parems.

Tiesa gi yra, kad jūs gau

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS

105 W Monro© St.. prie Clark
VeletaMa flVAle fMįt z

Valandos • ryta Iki t popiet 
2201 W. Obrmak Road .

PanMėllo, Šarados fr PMnjnMoc 
vakarais • IMI • 

Telefonas. OANal HM
Ramai: 5459 S. Rockwell St

Otaraaųš, Kstrerpo tr StaMtoa 
VakatalH 1 Iki »

Tetafossa RBToblIe

experiėnce bas l>een eolored 
by Service in France for his 
rountry and the sočiai institu- 
tions for which it stands. He

šile (Jaugiau negu jūsų pini
gai verti. Programoj dalyvaus 
toki sportininkai už kurių par 
ma!' mų amerikiečiai moka $5, 

■L 8 ir daugiau.
.Šį vakarų gi, įžanga yra tik 

nuo 55c iki $1.10. 
štai dalyviai programos: 

Ri«tvnė<-
Jack rfmitb vs. Geo. Mach 
John Mason vs. Rudy Hoffman 
L. Mengela vs. J. Marąoette 
« Kumštynės:
I*< *■ Vistort vs. Ton Jottea

Po vaidinimo bus šokiai. 
Tuo vakaru L. V. “Dainos” 

choras baigs savo 1933-34 m. 
sežonų. Ramojus

ANGLYS
Tart dane lu»r«Ho. niaSal peleno; ]«- 
Ik! raraa pnvaduotojM Pocahontaa; 
Black Gold lujnp or enr ••-•<>J Mina ’ 
ruc IRT7R. Kereenfttr >4.75.

, CUUUtDY MlfSrNG OO. 
Cclarrresl 2011

DARIAUS IR GIRĖNO
skridimui New York - Kau
nas paminėti Lietuvoje I. V. 
š. tu. išeina oro pašto ženk
lų serija 20, 40, 60c., 1, 3 ir 
5 lit.
Šluos iriiklns siunčiu: 
r ’ 'V/ /. - t
* 1 ktnpl. lOkmpl.

Pilna serija 6 ten. >2.00 >18.00
Serija >0. 40. «0e. > 25 2.25
Persiuntimas atak. >0.20
Pint rak pirmyn.

Reikalaukite kafnlntnkų visiems 
I.Įeluvos p. Kenkdama.

JUOZAS LUIBINSKAS
Italijos g. 83 

Kaunas (Lithnania)

The Ijattle is on, this fight 
is your fight and we depend 
on you f ar the ultimate re
sults on April 14th, 1934. 
s, Sincerely yours.

77w> Cottnniltcf

\1NDOBSED BT:
National Sistcr’a Societv.
Evening Star Club.', * ? . 
Bducational Society.
All Saints Lodgo.
Ho1y Name' 8ociety.
Lithnanian Improveinent Clnb.
Our Ijftdy of Sorrowa Ixxige.
8t. AntflMiy’s Soeięty. k 
Red Rose Club.
Kareivių Lodge.
Grant nn<} Park-Holmc Bnsines* 

Men’a I^apnc.

Pranešimai

MOTERŲ VAKARAUS
JAUNŲ MENO MĖGĖJŲ 

VAKARAS

— ....

Liet avių Moterų Piliečių Ly 
gos rengiamas šokių vakaras 
įvfįoi*hal. J5 d., Sandaros svet. 
SU W. 33rd 0 vai vak 
Įžanga 25c. HrieŠ smagi orke
strą. Bus duodama dovanos už 
lietuviškus šokias. ,•?

Cicero. — Onos Rkirhitėe 
mokinių vakaran, kuris turė
jo įvykti po Kalėdų ir buvo 
atidėtas, įvyks šį vakarų, ba
landžio 13 d.

Vakaras bus pilnas mnzika-

, r..
INHGRANCK

voea&y
PUBLZO

LtettovUkm
B(»vn8

R K A lt * ft Š » ATS » /’
STUNČTAM PntIOUS l IABTVVĄ *

tAIvAlORCIV AeRKSURA t
•PRISIRAŠYKITE | MŪSŲ SFUUtA r ' ’.l

X tetrimgcmij pamatuota* DTZMT8
2608 WEST 47th STR Tel LAFayette 1083

-------- ----------------------------------------------------------------------->

vo atstovų. Horthv yra grie
žtai nusistatęs prieš bolševi-' 
kus, o čia jam rinkėjo nuo ta 
atstovo priimti įgaliojimo do
kumentus, Jis priėmė atstovų 

I ir tai padarė su dideliu susi
krimtimu.’ r.

Tas įvykis regentų taip 
daug paveikė, kad jis dabar ir 
reikalauja sau padėjėjo.

Vengrija pripažino sovietus 
iš dalies bkznio ir 45 dalies po
litikos sumetimais.

Siuvėjų, lokaiafe 269 A. C. W. 
of A. susirinkimų laikys Šian
die, hal. 13 d., Aftialgamated 
centro name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:3(l vai. vak. Visi na
riai malonėkite atsilankyti- 
Bus renkami atstovai į kon
vencijų. F. Praeis, sekr.

=±=

MAS ARYKAS NETURI 
SAU OPONENTO

' PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
12. — Čekoslovakijos prezidėn 
tas MaSArvkas ateinantį mė
nesį baigia tarnybas terminų. 
Parlamentas .yra pasitvarkęs 
rinkti prezidentų. Deja, prez. 
Jįfa-sarykas neturi sau oponen
to, jis yra vienatinis kandida
tas ir sutinka trilian tarnauti 
kraštui. Jis vra 84 m- amž.

Vyriausiasis Illinois teismas 
buvusiam bankininkui Bain ui 
andai leido apeliuoti, o da
bar pripažino, kad jis iki a- 
peliacijoa gali būt laisvu už
dėjus 10,000 dol. laido.

BALSUOKITE TIK U2 VIENA
0 ANTON F. POCIUS

■ CiCt’TO Lietuviai! Nt»p»kntl<llnėktte! Vleftų-
. jų mokyklų bolnavi'muose IlALANIMilO 14 D.,

1004 m.» du lietuviai neimli lalmCM. Lietuvių 
organlMeljos Ir jaunimą* remia. Ilk. vien# lle- 
4*0 f, A. F. PO4 ip. Kltaa lleluvfj • yra. kažin 

,,kene pnaUlytM, kad euekaldiĮun lietuvių bal
sus. If padarius pąlitįklerlų vergais VltvM lie
tuvius. RAI.AfmMO 14 !>.. VISI rtAtArOKT- 
TE Ut A. F. POCIf. JIS yra tikras Uetųvfk 
ir tvirtai stoja ui lietuvių telppa.

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. ryto ild 5 vai. vak.




