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Aviacijos diena įvyks Ford - Lan
sing Ai rporte
Busimąjį sekmadienį, lialandžio 22 d., Ford-Lansing airporte bus LITUANICA JI
“debiutas” lietuvių visuome
nės akyvaizdoje. Ten susi
rinks tūkstantinės žmonių mi
nios, kai pamatyti tų “pauk-

PAGERBTI

SANTYKIAMS

DETROIT, Mich., bal. 16.
i fvvkusiam Pontiac mieste au
tomobilių pramonės organi7,uo
tų darbininkų vadų susirinki
me nutarta visomis savo išga
lėmis remti šios
pramonės
darbo boardų, kad! tuo būdu
užtikrinti taiką ir gerovę. •
Visi organi7.uoti darbininkai
painformuoti, kad jie turėtų
• kantrybės siekdami geresnių
į darib sąlygų. Darbo bo&rdRs
į per daug užimtas,
galų gale
) jis visa kų teisingai nuspręs

I

štį,” kurs būsimų jų vasarų lei
sis per Atlantikų \ Lietuvų.
Norintieji galėR Lituanica II
paskraidyti. Beje, tų dienų
ALTASS nupirktasis lėktuvas
bus “pakrikštytas” ir oficialiai bus pavadintas “Lituani
ca II.” Be abejonės, tai bus
svarbus įvykis ir dėlto susirinks daug žmonių.
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ir darbininkų nenuskriaus, pa
reiškia darbininkų vadai.
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“Lituanica II” iš Kalit’or- p
nijos Chicagon parskrido praėjtusį sekma :ienį 3:15 p. in. Jį
valdė mūsų “sparnuotasis tau!
tietia” J.
..JK—fcL

turėjo garliės skristi su \Y.
Post ir ję žmonft iki Kapsas
City. Iš pat Los Apgeles, Cal.
drauge skrido p-nia Ona 'Bielskienė, buvusio Lietuvos konšulo New Yorke žmona. Ji su
didžiausiu entuziazmu pasakojo savo įgytus įspūdžius šensacingoje “oro kelionėje” Li
tuanica Antroji, kurių puikiai valdė lak. Janušauskas.
P-nia Bielskienė pasakojo, kad
garsusis lakūnas W. Post jai
sakęs, jog nebejojųs, kad p.
Janušauskas sn Lituanica II
laimingai nuskris į Lietuvų.
Tik reikia, kad lėktuvas būtų
tinkamai prirengtas tolimai ir
pavojingai kelionei. W- Post
nuoširdžiai pasakojęs savo
įspūdžius, įgytus skrendant

MilŽirtišjtasis modernus transantlantinis lėktuvas LITUANICA II, kuris lakūno Janušo lengvai valdomas
užvakar atlėkė Chicagon ir gracioziškai nusileido orlaivių porte.
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Netikėtoji viešnia p-nia Biel j
skienė, aplankius saA) drau

Antrojo skridimo rėmėjų, vi
sų skyrių valdybų svarbus su
sirinkimas bus trcč.iauienio va
kare, bal. 18 <L, V. Kareivoj
salėj, 4644 S. Paulina str.
Tikslas —<i aptarti aviacijos
dienos reikalus, pasidalinti
darbu.
SUDEGĖ BAŽNYČIA

ST. PAUL, Minn., bd. 16.
— ftv. Stanislovo katalikų ba
žnyčia sudegė. Gaisras bažny
ėjoje pasireiškė po pamaldų,
kuriose dalyvavo apie 900 as
menų.

Šv. Panelės Gimimo par., pat
Marijuette Parke, yra jauniau kob
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šia lietuvių parapija Chicagoj. ren
'Tačiau katalikiškam ir tautiixu
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atsilieka. Kokio darbo imasi,

visada su

pasisekimu užbai-

gia. Dienraščio-* ‘Draugo” ju kas
biliejinio vajaus

darbe

taip į sęs

(
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BERLYNAS, 'bal. 16. —
Liaudies sųjunga užsienio voI kiečių globai surengė utasįnę
I demonstracijų Berlyne. Są
jungos pirmininkas dr. Hans
Stemacher- pareiškė, kad šian
dien Vokietija vakaruose, žiemiuosė ir rytuose turi trilypes
sienas — vokiečių gyventojų
sienų, reicho sienų ir militarinę sienų.

JIS NORI, KAD PATYS
ŽMONĖS ĮSIPIRKTŲ
GEROVĖN

Vakaruose, pavyzdžiui, ai

aplink pasaulį. Jis savo kelio- ,
nę pradėjo tų pačių dienų kai
ir mūsų drąsuoliai Darius ir
Girėnas.
•

gus Chicagoj, vyksta pas savo
tėvų į Homestead, Pa.

ITALIJOJ INAUGURUO
TAS NAUJAS MIESTAS

škino jis,, vokiečių gyventojų

siena ; driekas

ATMETĖ ŠELPIMĄ,
NUBAUSTA

WASHINGTON, bal. 16. —
Kongreso žemesniųjų rūmų
vadai rengiasi prisitaikyti pre
zidento Roosevelto norui, kad
BERLYNAS, bal.
ko veikiau pravesti visus svar
Arti Aschaffenburgo gyvena
blausius bilius ir nutraukti se
beturtė reikalinga šelpimo mo
sijų. Iki gegužės mėn. 15 d.
teriškė. Iš vargšų šelpimo fon
norima apsidirbti.
do centro pasiųsta jai pundas
Tačiau senate kitaip galvo
drabužių. Moteriškė viskų pa
jama. Senato vadai neturi nosiuntė atgal ir dar laišku iško| ro paskubinti bilių pravedimų.
liojo siuntėjus. Pažymėjo, kad
Pareiškiama, kad greitas dar
ji negali naudoti kaž kokių
bas yra pavojingas.
juokdaringų drabužių.
Šelpimo centras pasijuto
įžeistas ir šį klausimų pavedė
teismui, o teismas nubaudė
moteriškę vienų savaitę kalė-

Teismas pareiškė, kad ši 5elLUCKAS, bal. 16. — Lenkų
piair.a moteriškė neprivalo teisme pasibaigė byla 55 ukrai
niekinti savanorių darbininkų, narna komunistams. 43 pripaknri pasiaukoję vargšų šelpi-j tinti kaltais aktyvumu prieš
mui.'
vyriausybę ir nubausti kalėti.

per 90 mylių

nuo reicho sienos.
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Versalio taikos sutarties nu-

’ siginklavimo sąlygų, militari-

• nė vokiečių siena yra atsimeĮ tusi apie 150 mylių nuo reicho

• sienos. Tas pat stovis yra žie
minose ir ry tuose.
s

SU BOMBOMS ŽUDO

PARYŽIUS (per paštų).—
Vis didesnis skaičius gydyto
jų, tarp kurių yra ir didžiai
žymiųjų, daug interesuojasi
tais asmenimis, kurie stebuk
lingoj Liurdo vietoj išgjja nuo
įvairių nepagydomi) ligi). Gy
dytojai nuodugniai studijuoja,
šiuos nepaprastus
įvykius.
Daug apie tai rašoma medikui
žurnaluose.
Kas Įdomiausia, kad tarp
tautinė gydytojų sųjunga Liur
de didėja narių skaičiumi.
Šiandien šiai sųjungai priklau
so daugiau kaip 2,000 gydyto
jų, kurie repre7.entuoja ŽO tau

Medikalinių patikrinimų biū
ras Liurdo ateinančiais me
tais minės' savo aukso jubilie
jų. Yra vilties, kad per tų su
kaktuvių minėjimų Dus pašveu
tintos biflro įsigijamos erdves
nės patalpos, kurios, didėjant
aktyvumui, būtinai reikalin
gos.
Liurdo maldininkų metinis
susirinkimas įvyko Paryžiuje.
Trys • gydytojai pranešė apie
tris nepaprastas
išgijimus
Liurde per įvykusių prancūzų
maldininkijų Liurde.

,

Taip vadinama taika gal ir
gyvuoja, pareiškė dr. Steinacher. Bet aktualiai už reicho
sienos vyksta kova prieš vo
kiečius, kad juos išnaikinti.
Tas skaudžiai atsiliepia į Vo
kietijos likimų.
Kancleri? Hitleris sako, kad
vokiečiai nepageidauja asimi
liuoti kitų kraštų tautybių.
Tad griežtai stovi ir ui tai,
kad už reicho sienų gyvenan
tieji wkifčiai taip pat nebūtų Ita šiluma

PAGROBĖ 10,000 DOL.

Keli plėšikai puolė lenkų;
tautiškojo susivienijimo rašti
nę, 1406 W. Division pnt., an
trajam aukšte ir pagrobė apiė
10,000 dolerių.

CHICAGO IR APY
KĖS. — Šiandien numatomi
ciartri diena; maža tęxr« -n
turės atmaina.
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kultūros reikalams. Lietuvos spauda rašo,
ntė be jokio pasipriešinimo ir
kad pirmas “L. N.”‘ūumeris išėjo gan įdo
išmetinėjimo. Ji dažnai tarda
IMIn* kudlea, ttakyrua aekniedleolua
mus ir turiningas. Tarp kita ko jame tilpę
ęg, _ PRENUMERATOS KAINA: Metama — MM. Pu.vo: “Aš esu išsįilgus kentčti
Agjjg**
— Mc. Europoje-lietimą
TrhgR mėięaetjuna —
p.M;
Vienam
SbfflSfr
>7.0«;
Puaei
lerikų rašytojų laikraščiu “ Wiadotūosci Lita- ftv. Kotryna Ricci gimė ba- ros šventiems žygiams. Ir Die visus skausmus, kad sielos ga
ęm
._____
,_____
H —
I4.M.
Kopija
.Mc.
rackie”, skirto Lietuvos literatūrai ir menui, landžiu 13 dienų, 1522 metais. vas parėdė taip, kad kilnioji litų netrukus matyti ir gai
Skelbimų kalnoe prlalunčfunoa
prlelunCfamoe parelkalavua
parei kala* u*
Bendradarbiams lr koreepondent&ins raktų neart
ini nvnrasoma tai eadarVti Ir neOriklunOtama tam apžvalgų. Numeris išleista gražiai ii* plačiai Jos gimtinė buvo dailiame Flo mergelė visus priešingumus tinti Atpirkėjų”. Jos visi pa
nušviečia Lietuvos kultūrinius laitaėjjmua.
rencijoe mieste, Italijoje. Jos dėl savo pašaukimo. Ir suka- siaukojimai ir gerieji darbai
Redaktorių artima —• auo 11 :SS.-Iki ll:O wKL
Skelbimai sekančiai dienai priimami flri
Lietuvoj dabar leidžiama daug laikraščių, į Seimą garsėjo svetingumu ir kus trylikos metų amžiaus, ji buvo visada aukojami išlais
po
piet
M.
vinimui sielų iš skaistyklos ko į
žurnalų ir knygų. Mums rodos^ kad A mer i k of bičiulinga pirmenybe visuose įstojo į Domininkonių vienuo
nčių. Per jos vienybę su lšga j
lietuviai permažai yra susidomėję Lietuvos luomų sluoksniuose. Jos tėvai lių ordenų Prato mieste.
f
“DĖAUGAS"
nytojo Kunčia, ji patyrė, kaip |
literatūra. Pas retų kurį mūsų inteligentų ra buvo įžymus bankininkas ir Per visų novicijato laikų ir
LITHUANIAN DA&Y FBIEND
didelė yra .Jėzaus meilė ken
si bent vienų lietuviškų žurnalų, Lietuvoj lei turtingas prekybininkas. Kot
tapusi
vienuole,
jos
nuolankusėjančioms
sieloms ir kiek daug
Publlshed Daily. Ercept Bunday.
BUBSCRIPTIOtU: One Teat — SS-OSk; 81z Montha džiamų laikrąštį ar knygų. Nejaugi mes ne rynai būnant dar mažytei, mi mas ir šventumas perėjo ašt- -j
jos kenčia skaistykloje.
•— M.M: Three lfontha — •!.••: One Month — TSo.
■areno — One Year — <?.••; Bla Montths — M-*«i norime sekti Lietuvos gyvenimo ir džiaugtis rė jos šventa motina. Ji buvo Filis tyrimus ir nugalėjo visas
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Kotrynos
antgamtiniai
ap
Lietuvos kultūriniais laimėjimais.
AdeertlMhs tn l^DRAUOJUB" britus
sunkenybes, 'pi pati šventesJkdeertlelna retu oa .a'
tinos
netekimų.
reiškimo regėjimai po dvyli- Į
“DRAUGAS” 2334 a
y AVa, Chieago
ūrai ištobulino savo būdų ir
Kito menesio pradžioje minėsime Lietu
Kotrynos tėvas netrukus su- laimėjo kitų vyresniųjų vie- kos metų daugiau nebesikar
vos spūudos laisvės atgavimo 30 metų su
be
'
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i
' r
tojo, nors šventoji ir visa vie
] kaktuvės. Ta proga bus padaryta apžvalga situokė su kita pavyzdinga nuohų pagarbų ir meilę.
nuolija maldavo jų atnaujini
DIENOS KLAUSIMAI
tų visų darbų, kuriuos, mūsų tauta nudirbo, moterim. Taį išėjo Kotrynos ' Kai susilaukė dvidešimt me
mo. Tur būt tnipTvyko iš Die
pasinaudodama spaudos lafisve. Būt gera, kad naudai, nes pamotė buvo ge tų amžiaus, iš Išganytojo „ ji
vo Apvaizdas parėdymo, nes
SIS TAS POLITIKOJ LAIMĖTA
minint taip reikšmingų sukaktį, pasižadėtu ros širdies žmona, taip pat pa apturėjo gausių malonių nuo
maldi ir meili, kuri dideliai stabiais ir mistiškais atžvil didelės žmonių minios atsilan
me labiau sekti savo spaudų ir jų remti.
pamėgo savo vyro jaunutę du giais. Tai buvo ftv. Gavėnios kydavo į vienuolijų ir dėl to
' f
■------------Gavome žinių iš Waukegano, kad p. A.
krelę. Ta maldinga pamotė ne metas, kai Kotryna turėjo ap vienuoliškojo gyvenimo ramy
Sutkus, L. K. K. S. A. pirmininkas, praėju
BBĖ TV»KWAB — LIETUVIŲ
bė ir maldingumas buvo truk
trukus pateiki jo, kad Kotryna reiškimų apie Išganytojo krysiais rinkimais nominuotas Lake county iždi
PMBMMas
domas. Iš arti ir iš tolo viso KUN. ANICETAS LINKUS,
buvo visai kitokią ir nepapra
ninku demokratų sųrašu. Nors tam rajone ne
žiuojimų. Tame apreiškime ji kių luomų žmonės keliaudavo, Sv. Petro ir Povilo par. West
Mu savo: būdu '» pa«tettfcn» aktualiai regėjo Viešpatiės Jė
daug tėra lietuvių, nors gurėjo stipjių opo
girdėdami apie stebuklingus Pullman par. klebonas, kuris
Balandžio 13 d. pasimirė Hartfordo vys laba( skyrisi „„„
nentų, tačiau mūsų tautietis(lainiėjo kandida
zaus Kančios visas eigas ir apreiškimo regėjimus ir patys šiandien mini savo vardo die
JiĄmTO maloni
nų. Sveikiname!
tūrų žymiu balsų dauguma. Tai parodo, kad kūpąs J. E. John J. Nilan, sulaukęs 79 meh,
amžiaus. Hartfordo 'dieri-ziją velionis valdė, ntUmo
nhl„,„ atspindį ir mėgo lais karčių mirtį — taip, lyg ji trokšdami juos patirti.
rimtai difbant ir susidedant su tinkamomis*
pati būtų dalyvavusi baisioje
Po to Kotryna Ricci nelio
politinėmis grupėmis ir lietuviai turi progos nuo 1910 metų. Jo valdžioje buvo šešios lie ^ų laikų praleisti pati viena, Kalvarijos tragedijoje.
tuvių parapijos. Lietuviams buvo palankus. atsiduodama pamaldumui. 0
vė šventoje tobulybėje tvirtė
prasimušti į politines viršūnes. Tik reikia
1v
Velionis niaFdniąi priėjus. į savo diecezijų Tė-' gem
^y^”’a~"tofcį
Paskui
ji
tų
apreiškimo
re

ti. Be to,' ji buvo išrinkta eiti
darbo ir kantrybės. Kaip žinoma, A. Sutkus
vų
Marijonų
kolegijų,
kuri
jau
kelinti
metai
kilnŲ
jannos
,#,
dukros
1>avvz
.
gėjimų
apsakynėjo
kitoms
vieaukštus pareigas vienuolijoje
nekandidatavo kaipo atskiras Asmuo (indeGEGUŽINĖ
sėkmingai
veikia Thompson, Conn. Pernai A.ldį> ją tėnkino>
nuolėms su nepaprastu gyvu-iįr gale ji vienbalsiai buvo išpendent), bet buvo vienos demokratų parti
X
L. R. K. Ffederacija gavo a. a. vyskupo J. J. vyzdžiu pratino ir drąsino prie mu, detaliai pabrieždama vi-'rinkta ordeno viršininke. Su
jos grupės surašė (sleite), dėl to ir laimėjo.
Nilan užgyrimų sšvO konstitueijai ir nuošir ištesėjimo kilniose dorybėse ir sus Išganytojo kentėjimus ir! atsidavimu atlikdama kiekvie
Mes keliais atvejais esame pabrėžę, kad
dų palaiminimų. Taigi, draugė su visa Hart atsidavimo gyventi šventoje smūgius ir Nekalčiausios Jo nų skirtą pareigų, ji niekada Pirmoji lietuviška gegužinė,
mums, lietuviams, norintiems į vienų ar kitą
turinti tautinio atspalvio, bu
fordo diecezija lindi ir lietuviai, nes jia ni tobulybėje.
Motinos sopulius ir skausmus, nepamiršo visa aukoti dides
vietų savo tautietį išrinkti, reikia stengtis su
vo 1899 metais birželio 12 d.
teko gero prietelio ir užtarėjo.
kai buvo liudininke Kryžiaus nei Dievo garbei ir sielų išga
Pasiekusi
pilno
subrendimo,
sigrupuoti su politinėmis grupėmis ir mė
netoli Šiaulių.
Vėliau apio
Kotryna
padarė
ižadą
tapti
i
Kalvariją.
Vienuolės,
nymui,
o
ypatingai
sielų
išlai

ginti savo žmones į jų kandidatų sųrašus pa
Šiaulius panašių gegužinių bu
vienuoli
ir
visą
savo
gyvenikurioms
ji
išdėstė
to
nepaprasvinimui
iš
skaistyklos
kančių.
Prieškariniais
laikais
Kaune
peri
jodinės
dėti. Kito kelio kų nors toj srity laimėti nė
vo ir daugiau, joęe iš visos
ra. Jau keliais, atvejais darėme mėginimus spaudos beveik nebuvo. Gi dabar Kaune flėi- mą aukojo BievdSkąjam' lSga- 8,0 «P™i"kimo regėjimą, klauKotryna Rieci mirė šventą- Lietuvos suvažiuodavo tautiš
sėsi su nepaprastu atsidavi
Tarp jų nytojui, kurį taip labai numysavomis jėgomis varytis, bet nė vienų kartų M 115 pferijodinių tpaudos
kosios
K«_i> mirtimi ir stebuklai karto- ko darbo veikėjai ir čia tarda
randame gausių kasdieninę spaudų, stiprių Įėjo iš pat mažens. Toks Kot- mu. Šventosios regėjimas bunepavyko.
A .**•..
<.
vo taip aiškiai
Reikia tikėtis, kad lapkričio mėnesio rin ūkininkų spaudų, didelį skaičių savaitinių it fynos pasiryžimas nepatiko vienuolės, ”be?i kiaušydan u
kimais A. Sutkus bus išrinktai Ijftke dttuity mėnesinių;leidinių įvairiais klausimais. Kku- jos tėvui. Mat, iių pianė, kad matt visa, kas įvyko, ir rodė-1
.. .
.
• iždininku. Ten gyvenų lietuviai išanksto tu ne kasdien išeina 13 dienraščių, iš jų 6 lie geroji jo dukrelė Vra per jau- M, kad joa pačios dalyvauja ™>'lsdMn''
J‘ P»8 Dievą|lad nors geguz,nesą būdavo ata
rėtų gerai susiorganizuoti, kad padėti savo tuviški, 4 žydiški, 2 rusų ir vienas lenkų. Beina, kad tokiam
'• '[baisioje Kryžiaus tragedijoje.I^08
malo-, ngiamasi skiepyti lietuviška
žiuje
galėtų'žinoti
šatro
pašau
to,
1
dukartsav
aitinis,
27
savaitiniai
ir
4il
. ..
1 nių, kad krutančias sielas sku-[ mintis,, Tokios priešakarinės
tautiečiui pasiekti Savo tikslų. Be abejojimo,
mėnesinių
leidinių.
Apytikriais
apskaičiavi

kimų
ii*
pati
y*Hįti.
jį
pągrjst
’
r
Kotrynos
atsidavimas
ir
pąj/iau išlaisvintų iš skaistvklo.< lietuvių gegužinės turėjo di
jis savo tautiečiams nepasiliks skolingas.
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mais, bendrai Kauno perijodinių leidinių — visam savo gyvenimui. Be lo. inaldumąs į Išganytojo Kan-, kAnfįų>. jį yra galinga *užta- džiausios tautiškos reikšmės.
£•>.
P-rtas A. Sutkus mūsų visuomenei* nuo
ius Riuūany- čią buvo be galo didelis. Dėl rytoja pag DieVQ
laikvaščių ir žurnalų — tiražas siekia 250,000 tėvas turėjo
seniai yra žinomas. Jis yra “Dbaugo” at
Nuo pirmosios lietuviškos
mus savo dūk
ateičiai. JiV|0 jidanai kentėjo ir turėjo po
stovu VVaukcgane. Prieš keliolikų metų yra egzempliorių, kurių beveik pusė tenka ūkSvienuolija, gegužinės šią vasarą sueina
kujai spaudai.
troško, kad jo • doktė atsižy gydytojo įsakymu liktis lovoje Domininkonių
dirbęs “Draugo” spaustuvėje ir daug veikęs
mėtų ir būtų šviečianti žvaig p«r paskutines dvi ftv. Oavė- kur šv- Kotiyna Ricci pralci |lygiai 35 metai, ftioins sukak•
• •
»
L. R. K. S. A. Linkėdami jam pasisekimo
nios savaites. O per dvylikų, do savo gyvenimą, lig šiol y-! Įuvei»-S paminėti, ftiauliuosc š
Lietuvoje kilo sumanymas surinkti žinias žde parinktoje ankšto luomo
politikoj, pasitikime, kad ir ateityje jis dar
žmogių draugovėje, kad susi- metų ji regėdavo tų patį a p-, ra išlikus, bet nūnai yra žino- įivaij^ vietos oiganizacijų atapie sugriautas didžiojo karo metu bažnyčias
buosis lietuvių visuomenei.
stovų susidarė komitetas. Ma
Lietuvoje^ Prof. Volteris, palaiky^mas kon fnoktų su kūnigaikščiu,' kad reiškimų kiekvienų penktadie ma, kaipo Sv. Kotrynos Vie
noma šį jubiliejų paminėti ir
būtų turtuole ir pagerbta vi nį ir apturėdavo šventus stignuolija. Taip užvardinta, kad
taktų su kurijū, nori gauti visur duomenis
ą
LITERATŲ LAtKRAftttfl "
gi gegužine, su plačia progra
Kame krašte.
matus arba žaizdos ir erškėapie sugriautas ‘bažnyčias. Ypatingai brangi
pagerbti šventųjų. Ten ir jos ma, dainomis, sportu. Jubilie
Tačian, niekai, negalčjo pa- čių-vainiko ženklus kairiame
lavonas yra laikomas didžioji jinę gegužinę nufilmuos Ame
Lietuvoje pasirodė raitijas lai^rųštisy pa ir meniško stiliaus buvo Raudondvariu baž laužti Kotrynos tvirto misi- ^°n*nyčia,
kurių
pastatė
grafas
Tiškevičius.
Yra
sivadinęs ‘‘Lietuvos Naujienomis . Tai dvi
pagarboje.
rikos lietuvis filmininkas Ka
statymo ir pasiryžimo.
Jct Šventosios kentėjimai buvo
savaitinis laikraštis^ kurį leidžia Lietuvos ra žinių, kad Lietuvoje drauge feū bažnyčiomis
Tsh
Kun. A. T. (Somata) zys Lukšys.
pamo'tė dar prigelbėjo podnk-'
ekaudfis, bet ji visa kešytojai. Jis skiriamas literatūros, mrtiO ir žuVo daūg vertingų istorinių dokumentų.

Šv. Kotryna Ricci

“DRAUGAS”
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Patašė dr. jUr. ir jttied. G. lt. Kreitneris rktu buvo pakeista koūštitucija ir įvegta

, -L.-..

_ '

Išvertė Jonas Labanauskas
K

i

'ecių
Stovi Maskva
(Tęrinys)

‘ ’ Kinija buvo subarikrdtavusi ?r vinai
perėjusi į svetinių jų rankas. Jie išgauda
vo vis daugiau koncesij'ų: ris kaskart dįdt jo kasyklos, industrija ir geležinkeliai,
ir taip pamažu atsifddo naujas pajūry ir
šalia diilžiųjų upių pasaidis, kuris savo
“interesų steromiš” įsigraužė į kiiftto vidurflE^Bk^

„t
__ _ -įsteigtos Vakarų mokyklos,
nauja;. 4buvo
ir į valdininkų vietas skiriami jauni ki
niečiai. Buvo pakviesta iš užsienio kariuo
menės instruktorių, daugelyje vidurio ir
šiaurės. Kinijos provincijose trupės mo-'
dern iš k ai apmokamos, ir turtingu šeimų
sūnūs siunčiami į Japonijos karo mokyk
las. *1907 m.vbuvo paskirt? provincijų ga-iiernatoriai, sušaukti vietiniai seimai. Rin
kimų sistema buvo pagrįsta aukštu mokes
čių if i«0|kslo cenzu; tokiu būdu šeimas"
tai n£b^vo tautos atstovaujamas, o buvo
tik turtingų svetimšalių rinteresų, jaunų
kiniečių judėjimo ir kai kurių nepaten
kintų sojąosios mokyklos žmonių reprezentairttąi. Sį

.'

.,

JJ ’ i \ b /
*
Kiniečiams trūko pinigų išplčtbti sa
Dėl šių įvykių vidaus politinio gyve
vo stanibiųją promoiię; dėlto pačių geriau
siųjų vietų žortės turtai pateko į sveti nimo centras persikėlė iš sostinis Peki
mųjų rankas, Užsienio prekybn visai ir no. Ūkiškas gyvenimas jau seniai tenai
laivininkystė''ifidele <laliini buvo su kon- nebepulsavo. ’ĮkibrovtMI svetimoji preky
centruota i užsieniečių rankai, ir kinų ba ba ir .atsiradę nauji į užsiimį besiorientuo
nkai, kūrio Vrfrė viilaus prekybą, btfyo jantieji pi}i£riai, būdami toli ano kara
liaus FezbIenKjos, išugdė ūkio centru^vi
priklttiianmi užsienio.
Dinastija įmink geFbėti, kas dar bu durio rr, piūtų Kinijos dalyse, kuFie da
vo išgelbstama. Ji stengėsi gauti nuujų liai- tapb vidaus imliiinės jėgos punktai.
paskolų ir savo vidaus politikoje rėmėsi
Tuo kaizerizmas persipiovė šarvo gy
venimo nervų. Juk karaliaus jėga tilą, ir
Vėl reforniistuis. J9O1 m. sausio 28 U. edi

■ i .T jj.. ■ bi» ...

. ■.>T~^»eaeg^gsg*

rėmėsi tuo, kad visi provincijų raidiniu
k. petys _atsakomingi
t.... 1, ...i : bnrolio.lu
kai£ 1buvo
karaliaus JAj
sostui. Tai buvo vienintelis ryšis, kuris jun
gė šiaip visai savystovas provincijas su
centu o valdžia. Šioji santvarka laidavo
sosto įtaką," truputį aprubeŽiaVu iš vir
šaus provincijų satrapų sauvaliavimų lr
pašalino ūkio katastrdfas, nes netuttmgūS
provincijos, būdavo atleidžiamos nūo mo

jas. keliones. ftį kartą jo konspiratyvinis
veikimus turėjo didelio pasisekimo jo tau
tiečiuose. Jis įgavo pinigų ir įgaliojimų,
Japoniją pasirinko savo veikimo baze. ir
esamas dabartinei valstybei priešingas gru
peš-sujungė į “Tnng Meng Hvi” sąjungą,
“Sujungtąją Lygą”, kuri pasistatė sau
tikslu sukelti Kinijoje revoliuciją ir įves
ti. respublikų.
1907 m. programa
' 1907 m. (Ir. Sun Yat Senas viename
Tokio susirinkime pūtiVkė pagrindinę sa
vo siekių programų, kuri neturėjo savy
jokio prieš syetimašalius nusistatymo. Ji
susirinkimo buvo priimta. Buvo nutarta:
nuversti Munrlschu dinastijų, palaikyti ge
rus santykius su visomis užsienio valsty
bėmis, ypač su Japonija, ir įvesti demo
kratinę respublikų, sutvarkytų pagal Amerikos pavyzdį.
Naujosios valstybinės teisės pagrin
dai turėjo būti Svifi Yat Seno išdirbta
sistema, kuri vėliau, kaip demokratijos
principas, sudarė antrųjų jo. visų neap
kenčiamų “Trijų principų” dalį. zBūda'mas teoretiškai neišlavintas, politiniai nai
vus, žinodamus Vakarų valstybinės teisės
evolliucinlo
charakterio, Sun Yat Senas
b

ir kasmet remiamos iš turtingėsnii^jų provincijų išteklių. Senieji skaidrūš
Kortfucijaus mokslu išauklėti valdininkai
jau didele dalimi buvė pakeisti jaunes
niais savo asmens garbės trokštančiais
žinonėmis, išauklėtais Vakarų įtakoje. Tuo
jau buvo išgriauti kampiniai centralinės
valstybės galybės stfflpai. Dabar dair įsiekvėrt>ė į tarpų provincijų seimai, kurie
būdami numrfUttę prieš dinastijų, turėjo
suduoti paskutinį smūgį centraiineį ka
raliaus galybei.
;
*
Kai šituo būdu dinaKtija vkluje pati
sau a/sin&ritio virVę ant sprando, tuo tar
pu kinų nžjūrio pirkliai, kurie buvo suin
teresuoti prekybos išsiplėtojimu, susijun
gė ant bendros revoliucinės platformos su
išsiųstais į užsienį studijų tikrais studentais Dr. Sun Yat Senas leidosi j nau sukonstruavo tokį vųlatybinį aparatų, ka

kesčių

riame jis nevykusiu būdu jungė tris Montesąuieu galius — įstatymų leidimą,.admi
nistracijų ir nepriklausomų teismą — į
vieną nelogiškai komplikuotą ėentralinj aparatą. Brie to jis dar pridėjo dvi senosios
Kinijos tvarkos institucijas: egzaminų ir
cenzorių. Gausioms piinisteįijorns jis pa
vedė panašiai su4urvtas provincijų įr vaisčių valdžios įstaigas.
‘
Tas Vakarų pavyzdžiu sudaryta# ad
ministracijos organizmas, aišku, buvo rei
kalingas didelės specijalių valdininkų ar
mijos. Tuo buvo išgriauta Konfucijaus
tvapka, pagal kurių valdininkai bučo ren
kami, žiūrint jų moralinių kvalifikucijų,
ir egzaminuojami' tik iš vieno dalyko: iš.
etinių senųjų filosofų rasti/. Mun Yat Se
no valstybė reikalauja, kad eurojiėiškui
**«
«
• «
*<
išmokslinti kandidatai būtų, kvočiami iš
specijalmių . mokslų. Kai dėl senųjų .cen
zorių, kurie kadaise Rtovėjo aukščiau net
už patį karalių, dabar buvo paversti biu
rokratine, laidžios skiriama jr jos pri
klausoma institucija, kuri upmokamų val
dininkų veikimui leido jiasireikšti tik to
kiais jų tarnybiniais aktais, kurie buvo
patogūs priešaky pastatytiems ponams.

(Daugiau busĮ

įtradienls, baland. 1

Lietuvos Elektrifikacija
Jau kelinti metai kai kaibania.apie Lietuvos elcktriflk a ei jų. Pralotas k. Olšauskas
net važinėjo po Šiaurinę Amerikų rinkdamas pinigus statymui galingos elektros stoties,
Sakoma, kad tuomet buvę ir
Joanai pagaminti, bet nieko
neišėję...
'»

Westville,

IU.

—

Duįžioji

Savaitė garbingai minėta ŠŠ.
Petro ir Povilo parapijos ba
žnyčioje iškilmingomis pamal
domis. Didįjį Šeštadienį baž
nyčia buvo atidara visų naktį.

Mūsų Išganytojo karstas bu
vo gražiai įrengtas ir papuoš

Dabar visi sako, kad Lieta Kaunas, 2)
voa elektros kaina yra
Marijampolė
ngi ir jų būtinai reikėtų atpl-jk***’ Kauna;

tas gyvomis gėlėmis. Maldingi

perbra-į

parapijonys lankė Išganytojo sakė Tėvas L. S. Brigmanas,

(Tęsinys 5 pusi.)

ginti, bet nepastačius didesnių
Pačios st
elektros stočių, kurios būtų kainuotų ap
varomos vandens jėga ar vie- o tinklų pa;
tinėmis durpėmis, elektrų at- paminėtiems
piginti nėsų galimybės.
i tų 7,700,000
Technikai, inžinieriai ir e- ^uvos upėse
konomistai tų dalykų nuolatos ^ens» o pm
gvildena svarsto..! Pabaigoje
to^ stot'
kovo mėnesio ekonominių stn- Mtų tinkami
dijų draugijoje bnvo susirin^ar- P
kę profesoriai, ekonomistai, i- 8^°U Ežerie
žinieriai bei teisininkai, ku- Kauno), kr
lems inž. p. Jankevičius pa- ’J0S Pas^at>
larė pranešimų, kaip tas da- o,900,000 Iii
lykas stovi. Komisijos per 2 P*1711 £ komi
metus darbuotasi tyrinėjant kdyti reikia
vietos kur būtų galima upių
Elektros
srovę įkinkyti į elektros gaminimo darbų, ir kiek kainuotų ten pagamintos elektros kiiovatas. Inžinieriai padarė net
16 stambesnių stočių projektų
pritaikytų įvairioms Lietuvos
vietoms. Vienas iš labiausia

THE DISTRICT NATIONAL BANK OF CHICAGO

1110 Wcst 35th Street
NAUJASI TESTAMENTAS
—

Evangelijos

Darbai —

Apaštalų

Apaštalų

laiškai

Jono Apreiškimas. Pusla
pių 620. Kaina, su aptaisais

11.25.

. . »
Tomo

iš

' •

tempto

>
APIE

SE

iš lotynų
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap
taisais. Kaina — $1.20.
KIMĄ

MŪSŲ KAINYNAMS

—

šv.

aP*®
cer
kėliau tik
vaiRn^ab ®
lams 5
‘
lan(^
jojimui, suj
^ėtų.

Balandžio 14 d., 1934.

i

KRISTAUS

Vyskupo J. Pelčaro TIKĘ

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti atidaryme naujo DISTRICT
NATIONAL BANK OF CHICAGO, po antrašu 1110
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet, trečiadienyje, balandžio 18 d. 1934.
Naujasai bankafe suorganizuotas, kad aprūpinus šiai apylin
kei pilniausį banko patarnavimų. Netari jokių sąryšių su bile kat
ruo buvusiu banku ir nėra susijungęs su jokia kita bankininkavimo
įstaiga.
West

Iždininkas, Chicago Curtain
Stretcher Co.
W.

Embree,

Pirmininkas, Readv Coal &
Const Co

Jr.

A.

J.

*

Schram.

JIMAS, VILTIS IR MEILE
Puslapių 267. Kaina 45c.
LAIDO

KATALIKIŠKAS

puslapių 16, kaina 10c

JIMAS,

“DRAUGAS”,
2334

So.

Oakley

Ave.,

Straus & Sohram

l*irmininkas, Rittenhouse &
Embree Co.
> ’
Mortimer

Chicago, III.

B.

®-

H.

C.

Meinig,

R.

Direetorius, Spiegei, May,
Stern Co.
Clarke

•

Washburne,

žios

gieji. Gamybinių ūkių tikslas kurie užima 18 nuoš. viso že— gaminti sėklinę bei veisli- mės šių ūkių kiekio. Mažiaunę medžiagų, jų gerinti
ir šia yra Mažeikių, Seinų, Tauskleiati apylinkės ūkininkų ta- ragės, Utenos apskr. — po vierpe. Kiek veislinės bei sekli- nų. Visai nėra jų Zarasų apnės medžiagos turi išplatinti, *br. Kituose apskričiuose jie
einant sutartimi, yra nustaty- pasiskirsto maždaug vienodai,
tas kiekis. Atlikdami šitų prie
Visi gamybiniai ūkiai pra
volę, jie dar turi mokėti įkas- eitais metais gamybines sųly
met už 1 ha po 15 litų nuo- gas išpildė sn perteklium. Be
mos.
<■.:
, to, visiems gamybiniams
ūPavvzdingiems ūkiams sta- ktams uždėta sąlyga laikvti
tomą viena sąlyga — parody- reproduktorius: bulių ir kvilj
ti apylinkės ūkininkams gero arba eržilų, o kai kurioms ir
ūkininkavimo pavyzdį. Šitie' sėklų valomus punktus. Ker

ūkiai steigiami išparceliuotų gimo ar javų valymo punktais
dvarų centruose, nedidesniuose už tam tikrų atlyginimų leikaip 80 ha. Už įiektarų moka- ( džiauna naudotis apylinkės ūma nuomos, mokesčio po 10 Ii-; kininkams.
• Už "praeitus metus jie turi
Pirmoji pavyzdinio ūkio m- [ sumoki.ti 194j808 lit„s pini.
tartis sudaryta 1924 motais. J gai„ ir „.jūra 478 centnerius

,

Greičiausia Kelionė į Lietuvę

BREMEN
EUROPA
-f

i

«..*'■

*

/

*
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rišos LAIVAKORTĖS l* d
Afk
I KLAIPĖDĄ IK ATGAL P ■ OO-VV

TRECIOS KIMŠOK LAIVAKORTĖS 19
new yorko i Klaipėdą ir atgal
Taipgi
laivai*.

nuolctinial
—

ižplauklmai

gerai

TP<"| 50

r■ ■

žinomais

TRECIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Ift <

KBV YORKO | KLAIPĖDĄ IR ATGAL F

kabintais

W
1 O » »VU

lt

Patogus geležinkeliais susisiekimas
Brunono ar Ham
burgo. Informacijų klauskite pas vietini agint* arba

8.

Sadler,

Silbermąn

Jr.

Sproul

.<

bankas

Clarke Washburne, Pirmininkas;
W.

•

Pirmininkas

. .

v
Valdovai

Lietuvoje kultūriniai ūkiai didumo. Apie 25 nuošv-wsų;tų
yra gamybiniai ir pavyzdių- 1 ūkių randasi Šiaulių apskr:,

S.

-

Pirmininkas, S. Silbermąn &
Sons
W.
Pirmininkas, E, W. Sproul
Const. Co.
t

Harris,

Pirmininkas, Harris Bros. Co.

1

Nuo to laiko ligi 1934 tn. su- lragių w 21>000

St.,

'
> Direktoriai šio banko yra, sekantieji:
Clarence G. Carlson
Michael Ready,

J.

linkaipų komisijos nužiūrėtų
Šios stot
jirojektų yra elektros stoties mėjo dang
statymas Nemune, ties Mar- siūlydamos
gaičių sala. šita stotis, jei ga- pitalu^, bei
lėtų būti tuoj pradėta statyti, dar nėra p
galėtų būti baigta 1937 me- nes kitiem
tais, Ji galėtų pagaminti tiek, neišsimoka

35th

C.

yra

E,

Asistentas

šie:

-

Herirod, Kasierius; ir
Kasieriui.

Valdovai, kurie jums patarnaus, buvo Direktorių paskirti, o jų
'bankininkavimo kvalifikacijas patvirtino National Banking Authorities. Jų tikslas yra padėti.jums kokiu tik būdu galima.
Bank a pageidauja priparodyti save naudinga ir geibstančia vi
siems, kurie gyvena šioj apylinkėj, ir yra prisiruošusi greitai* ir su
maniai tvarkyti biznies sųskaitas, taupymo sųskaitas, pinigų siunti
nėjimo skyrių ir rinkimus.
DEPOZITAI yra APDRAUSTI šioj bankoj po išlygom Ban
king Akto 1933 m. jungtinių Valstybių Prezidento patvirtintas bir
želio 16 i, 1933,
Meldžiame jūsų paramos ir geidaujame kad Atidarymo Dienoje
ar po trumpo laiko atidarytumėte sąskaitų pagal, savo bankininkavimo
reikalų, o mes užtikriname, kad stengėmės patarftatfti kuogeriausiai ir
taip, kaip jūs norite.
Bankoj šio didumo, džiaugsmingai tikimės pažinti savo kostumeriiis asmeniškai/ir norime, kad perstatytnmėte save ir įsteigtumė
te čionai’sąryšius, kurie bus naudingi visiems per ateinančius metus.
Direktoriams, Valdovams ir Darbininkams, aš duodu pakvieti
mų aplankyti mus Atidarvtao Dienoje arba kuomet jums patogiausia.
* ' MK
Linksmai laukdami ‘jūsų atsilankymo Bankoj, liekame
'
' >
Nuoširdžiai,
<

Clarke Waahburne.
CW«

Pirmininkas

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMANLLOYD
. -177 N. Michlgan Ave. — ISO W. Randolph St.
■■■■■
CHICAGO. II,Ir.
SMM

bbhb

,

energijos, ka
vos miestam*
daugeliui kai
dar nemažų
gulėtų duoti
tai turėtų bC
tinklų žiedai
nava, ftiaulia
dura, Pane

<arstų per visų naktį. Velykų C. C. .T., ftvenč. Jėzaus. Širdies
rytmetį 6 valandų atsibuvo iš- Meilės kongregacijos viršinjnkilmingos Rezurekeijos Mišios kas.
su procesija lauke. ftv. Mišias
L. V. 83 kp. bažnytinis eholaikė Tėvas L. S. Briginanas. į ras, vadovaujant varg. JustiDiakonu buvo Tėvas Jonas P. nai Karpiūtei, gražiai giedojo
Paukštis, o subdiukonu kun. per Rezurekeijos šv. Mišių aA. Tamoliūnas.
peigas ir procesijos metu. Taip
Antras Mišias 8:30 vai. at pat giedojo ir per sumų.
našavo kun. A. Tamoliūnas, o
žmonėse galėjai potėmyti ne
sumų 10:30 vai. giedojo Tėvas pajaustų pamaldumų. Visi buJonas P. Paukštis, C. C. J. vo patenkinti iškilmingomis
I er Rezurekeijos Mišias ir Su ceremonijomis jr persiėmė Vil
nių abu gražius pamokslus pa niaia įspūdžiais.' Po pamaldų

NtM ĮMINK A GNOMAM

LEFT A HAMKtfeCHlSF
mu THEU* per.fun\b
h
OH VT »• t-----

Antradienis, baland. 17, 1934

-

Administratorius

Redaktorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATERBURY, CONN.

wat;ehbury, conn.
Gaila tik, kud mūs mergai-. tų, kad studentai kaip ir
tės aluninietės nelaimėjo čeni- čiai ir Marijos Vaikeliai,
pijouato, -taip pat ir mūsų bo- pinasi ue tik mokslu ir dr
vielini lloly Name League. giškumu, bet ir dvasios di
Bet kur čia visa apžiosi! Ir kais.
t
taip lietuviai sporte stipriau
CLC bankietas

laikosi negu kitos tautos ne
VLC (Conhecticut JLithui
tik \\ aterburyj, bet ir kituo- au Catholica) ruošia tračii
se miestuose.
. , .
t^rlės n victory” baukictų.
Studentų bovlerių bankietas rnai toks bankietas buvo I
. ,
,
'
.
iiavęna, o šiemet bus Brit
Apie
lietuviu etų
vieSb#tyje K
.lentai ir studentės svajojo, tas
davin6>uli. ,
tikrai tvyko. Dauginu negu 70
bevlenų ir sveti, susirinko į „,i(Jsto lnajoras J(u|p<!r p
Lift-the Latoli.lnn vakarienei; vy.
kuniguj Pankui)
i pusk tu šoko, draugiškai šno•
,
, • ..
1
°
ns majorų' pakvietė,
bučiavosi ir klausėsi įvairių
'
kalbėtojų.
'
CLC valdyba kviečia Ii
Vakaro vedėju buvo bovlo-Įv,us ** visos Conn. valst;
rių draugijos vadas Juozas Du atsilankyti į tų vakarų. I
bauskas, Vincas Bulaičius vi- rodykim ir šiemet taip, 1
sus palinksmino savo linksnio- Peruai New Havene. .Bus
J mis dainelėmis.
'
*
CLC Organizacijai ir
Kalbėjo daktan.1;'Aukštoka:siuu,s lietuviams. liauki
lniai (Hill ir Colney),

■
■
)
L

,
į

j
j

Ar Jūs Esate Supančiotas
lr su "suirusiais" nervais — jaučia
te® silpnas ir pavargęs —- Ūk pusiau
žmogus.
Jeigu taip. fttal yra geras
tonikas, suteikiantis geresnes dlenaa.-

Nuga-fone
yra užvardinimas TONIKO, kur) CM
dytojaa Specialistas Išrado, lr kuiY.
dabar parduodamus visose valsttnyjlose. NUGA-TONE yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų ajleratlvų, ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus. duoda naujų gyvenimų lr o
nergijų. Jūs valgysite geriau.—iriiegosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
ir moterų topo pagelbėta. TrlsdeAlrntles dųnų treatmentas už Vieną. Do
leri — gaukite tlkrąjj—garantuotos.

aihi1,1"8 balttndžio 28 d.

Balanda, chemikas Kankalis, ] M1*® biznieriu3 ir veikė
kunigai: Valantiejus, Kripas Į »ibuds dienomis mirė S
ir Kinta iš Ellzabeth, N.
,aas Cibulskis. Vėlioms 1
graborius Stokos. Išdalinta'1 pavyzdingas katalikas ir
gražios dovanos už įvairius ^as lietuvis. Priklausė L
žaidime pasižymėjimus.
VOfS Nepriklausomybės kli
,
. . .
Eikš, Vilniaus Vaduoti
Mėnesinis studentų sus mas
.
...
..
r
T
gai (čia jisai ypatingai
Užpraeitų sekmadienį buvo1 buvosi), Darbininkų, Sus
mėnesinis lietuvių studentų su nijimui ir kitoms draugij
sirinkimas, kuriame dalyvavo Buvo pirmininkas ir vei
apie bt) studentų-čių. Svarsty- Brasst^> Bottling Works

LIMTUVIil

DAKTARAI

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

OR. A. L YUŠKA

r ta rimti dalykai. Skaityta Stu poracijos. Gražiai išaugini
. dentų organizacijos pirm. Jo- mynų. Vaikai pasižymėję
griio Morkūno laiškas. Kalbėtų ■ksle. Vienas baigia inžinii

Gydytojai visados pažino vertę to
Ituosuotojo kurio dosa gulima inieruotl, ir kurio veikimų galima val
dyti.
į
Visuomenė, taipgi, greitai grįžta
prie vartojfmo
skystų .liuosuotojų.
Žmonės ISinoko kad gerai sutaisy
tas skystas liuosootojas uLneftu gerų
virškinimų be jokių ' nesmagumų ė1
mimo laiku, nei vėliau.
Dožus akysto liuosuOtojo guli būti
pritaikintas
dei reikalų kiekvieno
asmens. Veikimų tuo būdu galima
reguliuoti. Neveda prie jokio pri
pratimo; nereikia imti “dubeltavą
porcijų” viena ar dvi dienas vėliau.
Taipgi neerzina inkstų malonus skys
tas lluosuotojas.

j apie lietuvių studentų seimų, lės mokslus.
kuris bus Marianapolio kaleNiekuomet rieatsisaky
a. gijoj® liepos 2 ir 3 dienomis, nuo darbo dėl ^lietuvių
Perskaityta seimo programa. i>arapijos. Savo trokais ii
Visiems labai patiko. Mano-! tomobilium labui dažnai
, ma, kad iš VVatcrburio ir šiais' tarnaudavo parapijai,
į metais seime bus daug atstoį, vų»vių. į j-•’

»
d

Kalbėta apie vasarnamį, studentų šokius ir t.t. Vakarui'
rengti išrinkta komisija iš b
samenųi ,
»’
Nutarta sušaukti sūs-mų stu
dentų bei aluninų — sendraugų
konstitucijai
svarstyti,
Kaip Amerikos piliečiui rei

o
»3
nėi-

kia nors sykį į metus per.ska ityti Amerikos konstitucijų,
,taip lygiai reikėtų visoms
kuopoms ar pavieniams na
riains perskaityt? šias dvi kon

)

į1',

Ncprltaikinta^ vidurių valytojas ga
li taikyti v Įdurtus užkietėjusius uri
kol ji vartosite.
į-.
*

Dr. CaldvveU's Syrup Pepaln yra“
receptas, užtikrinto sangirtno. Lluoaavimo veikimas Vra pamatuotas ant
'gena—gamtinio ituosuotojo. Viduriai
^lepastdaryH pasitiklanti ant Aitoklos
"pagalbos. Dr. CaldvveU’s Syrup Pępsin galima gauti pas visus vaistinin
kus. Narys N. R. A.

‘

Offlse TcL REPubUe 66P6 '
Rus. TeL GROvehiU 06<T < I
-<•17 8. WAflBTKNAW AVR.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL LAFayette 8067

Office Phone
PKOspect 1088
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Res. and Office
2350 Mo. Leavltt SU
CANAL OfUfl

X—SPINDULIAI
. 3061 West 43rd Str.
(Prie Archer Ava netoli Ksdsle)
Valandos: nuo I lln I vaL vakaro
Beradomla Ir nedėllomis pagal

PHYB1CIAN and 8UKOEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to I and 7 to 9 P, M.
Sunday by Appotntment

DENTISTAS

4204 ARCHER AVI.
cornęr Sacramento
: nno 9 v. ryto iki 8 v.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Office Tel. Wentworth <320 v
Res. Tel. Hyde Park 3395

stitucijas-, ypatingai, Studentų
ri artinanties seimui.

OFISO VALANDOS: Kuo S iki 4 lr nuo 4 iki g vak
Nedėllomis pagal sutartį
Ofiso telef. BOUlevard 7880

Namų Td. PROspect 1M0

Dvasios vado prašymas

VISADA
UŽMIRŠTA v
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo.
Joa blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta- Vie
nok

\ ihI

lų

gali

negalinti.

Gargaliuok su Lieterlns lr
tsa atliks kas reikia. Var

tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Al* valmta* .(lieka
greit, ko kiti vaistai napadaro por ė dienas

LAMBCKT PIIARMACAL
COMPAMV
8t.

Louia. Mo.

LISTERINE
promptly and s odors ordinary
anttooptica edn*Į hldo ln 4 days

•o
?t
aių
roeie
nį

Centro Valdybas komisijos
susirinkime nutarta prašyti,
kad dvasios vadas apsibūtų
lankyti Naujosiom Anglijos
kuopas ir steigti naujas. Iki
šiol dar nieko negirdėtu nei
nuo vieno gerb. klebono.
Kaipo Studentu Organ. dva
sios vadas, aš esu pasiryžęs
lankytis ten, kur tik laikas ir
aplinkybės ki«. Prašau visų
a, gerb. klebonų tuojau Įprašyti
<n maa arba St. Valaičiui? Maba riauapolis Kolegija, Tlionjpu-’ son, Coan.
>.
ie
Būtų labui 'gera, kad iki
a- seimo kiekvienoj lietuvių ka
ti r lonijoj išdygtų po kuopų, kad
1 ir jų atstovai dalyvautų sėtar me liepos 2 ir 3 dienomis,
us
Be to, dvasios vadas prašo,
ict kad studentų kuopos eitų so
ja kniadienį prieš seimų in corp pore prie Komunijos. Parody-

MOTERŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki I pb pfetų, 7 iki S vak.
*.
■ X' *
’
Išskyrus Sercdoma

DBNtllTAi

4646 So. Athland Ava
arti 47tk Rrset
Vgl.: mm 4 Iki g vakare

OLA. G. RAKAUSKAS
OFISAS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4729 So. Aahland Avė.
S lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 8 iki 4
vaL po pistų Ir nuo 7 Iki 8:84 vaL
vakaro. NedėMesnls nuo 18 lkf 1J
valandai dieną.

Telefonaa MIDw«y 2880

, 3147 go. Halsted Sk
Rusas Grdrtolaa lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaiki} g
visų ohrooiškų Hfų.

Ofisu 3102 So. Halsted gk

GYDYTOJAS Ir pHlRURGAS

Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vaL vi
BeaMenelJos Ofisas: 8868 W."Mtk
* Valanda*: IS • 68 ryto
■srodojnto lr Ml dėti Sonia pagal aat

Kgmpaa 81st Stryot
Valandos: 1—4 popiet, 7—1 vai. vak
Nedėllomis lr tvuntadtonlalf 14—11

Valandos: 11 ryto IM 4 popiet
8 lkf 8:84 vakare

OYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIHglnta 0086
Ofiso vai.: S—4 ir t—8 p. m.
Nedėllomis . pagul sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7860 So. Halsted Street
ROOM

šit

vai.: 1-4 lr 7-9 vaL vakare

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. YAK<V 0864
Rea: TeL PLAsa 8806
VALANDO8;
Nuo 14-H v. ryto: t-t ir 7-1 v. 6

NedUdleaUld B«e 14 ik} 1« dtoog

Lietuvis Chirurgns ir Gydytojiu
2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141
Valandos:

2 - 4 gopietj nuo 6 - 8 vakarais

Tel. Ofiso UOVlevard
Rea. VlCtory 284.1

M16-14

Ofiso v«1.t nuo J-l; n»n

t *

Antradienis, baland. 17, 1931
i Dėl to ir lik) gyvas reikalas sklaft<tytfK> mokyitfų, kurią įfiė-

TFI RIA I
I™***

^a^ill tautybė: lietuvių 2154
, vaikai, arba 5*2,6%: vokiečių

išTE

|863 vaikai, arba 21.1%; ųeai-|

škios tautybės 1075 vaikai,
arba 26%. Lietusių kalbos ap
skritai mokoma: patenkinamai
- Beo-j— 12 mokyklų, nepakankamai
■durnąją- 00 mokyk. .Mokytojų, mokanpolitikos Į čių lietuvių kalbų: pakankaų linai — 17 n okvtojų, nepakan
ti j karnai — 46 mokytojai; ,visi>8' škai nemokančių lietuvių kak
bos 85 mokytojai,
—
k

Tai aiški skaičių santykio

lr ; kalia. Čia neaiškus dalykas
tiktai su "neaiškios tautybės’*
,a pradžios mokyklos vaikais.
Bet jų tautybė “neaiški” tik_ tai tiems, kurie klaipėdiškių
IŠKILMINGAI PRALEISį. lietuvių teises ligšiol taip ne
gailestingai skriaudžia. Jeigu
TOS SV. VELYKOS
tuos vaikus kokiu nors būdu
, būtų buvę galima priskirti
jr 1 prie vokiečių tautybės, be abe0 jojimo, jie būtų buvę nesvyt« ru-ojant priskirti. Jr tie 21%
> prie vokiečių tautybės priskir)S tų vaikų tikriausiai i bus dar
toli gi“ažu ne visi tikrų vokie,e. čių vaikai. O vis dėlto ir ši
Įa statistika
skuste
skundžia
u, Klaipėdos krašto Direktorijų
ir. ligšiol tokių didelę skriaudų
sį_ leidusią daryti gyventojų duuxr_ gumai. Ir dar vokiečiai kalba
,os ir rašo, kad lietuviai prieš
jr juos esą nusistatę be pagrin-

nUują, didžiulę,ligoriirtę pastatyti.
.<*'
PaekuthiMnne posėdyje tnrjb
žinybinė komisija ligoiiiucUtin

HAVANA, bnl. Ub — Nėži-. nomi du asmenys Columbia I Jau, kelinti metui, kai tam kakftiuttsią vietą rado Parodos
*
’
» I
* aikštėje ir 4^u<dyue. Ligomstovykloje sargybai puliRo tikros įstaigos svarstė Kaune
nės statyba manomu pradėti
pundelį’, adresuotą °Mirtai,” didžiulės moderniškos ligonidar šiemet. Joje bus keli Sim7.-rių1 metų amž. įdubos kariuo nės statymo klatnsimų. Mat,
tai lovų ir visi moderniški
menės vado pulk. Batisto dūk-' Kauno miesto savivaldybė ne į
■ įrengimai.
toriai.
, turi tinkamos miesto ligoniKarininkai paliktą pundelį Į nės. Dabartinė ligoninė yra ' •--------------- 1------ įtarė juepafnuMffuoju, išnešė pa Į sename mieste, kur nuolatos IR ŠIEMET NIDOJE Bl«

aikštėn ir, pasitraukę to- dulkės, triukšmas. Be to, ji
lakai, šovę jin iš šautuvų. Iš- labai maža ir dažnai įiegali
tiko didelis sprogimas.
sergančių ligonių^ sutalpinti.
Aišku, kad jei pundelis bū_
tų buvęs išrištas pulk. Batisto
namuose, būtų ištikus kata
fA2o

strofai
/
Policija ieško piktadarių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ

sklandymo mokykla

.
Pernai Lietuvos aero klubas

RADIO

jo apie 20 žmonių. Jie yra cį
viliniai Jakobai sklandymo instruktoriai. Žiemet tas pats
štituidi'e 7 vai. vakare įvyk <
aero "klubas Nidoje irgi stei- reguliarinė antradienio mdi.e>
g ia* tokių mokyklą./ Si inokyk- programa, leidžiama pusto n-<>
la iš. pernai metų jau turi Re mis Peoples Furnitūrą Mfg.
lis sklandytuvus, kuriais per- Co. iš stoties WGKS,
1360
nai rudenį buvo pasiekta gra- kolacykles. Dalyvaus daug dai
žiu rėeultatų. Tikimasi, kad nininkų-ių, kuriems vadovaus
.
I
% •*
šiemet sklandylho‘ mokyklų J. Steponavičius. Kalbės <0.
baigs nemažas
lietuviškojo Poška, stud. L. Lkbartauška‘5
J?ul"uuo į’“’8' Mfkyklui
ir juokdarys “Čalis Kepurė”,
a°v“UJ“ Ll?tuvos ka™ “7": Bus gražios muzikos, įdėmių
jos karininkai —; sklandymo pranešimų. Nepamirškite pasi
pilotai. '
klausyti.
A.

mLb
Specialistai Iškalime lr Išdirbt
um visokių rūšių paminklus lr

MARIJONA

VILKAUSKIENĖ

JONAS DAUNORAS

VARŠUVA, bal. 16.y— At
vyko Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris Louis BarthZ
•
ou. Oficialė Lenkiją jį pasiti
ko iškilmingai, bet šaltai.
Izmki.jos santykini su Pran
cūzija atšalo, kada keturids di
tižiosios valstybės susirišo M u
ssolinio paktu ir neįsileista
Lenkija. Paskiau santykiai pa
blogėjo, kada lenkai padarė
draugingą ir nepuolimo sutar
tį su Vokietija.
Ministeris Barthou iš Var
šuvos vyks į Krakovų, o iš ten
į Prabų, Čekoslovakijoj.

(po tėvais Aleknaitė)
Mirė balandi 13. 1934, 7:20
vai. vuk., sulaukus 58 metų am
žiaus Kilo IS Panevėžio upskr.
Panevėžio purap.. Oželių kaimo.
Amerikoje tegyveno 24 metus.,
We8tvlllc, IU.
, .
Paliko dideliame nulihdlme 1
vyrą. Joną, dukteris Valeriją Ir
Adelę.I 2 Būnu Justiną lr Joną,
dukterį gyvenančiu Danvilte, III.
Johanną lr žentą Rapolą Sejeną. anūkę Valeriją lr anūką Ra
polą, dukterj Lietuvoje Marijo
ną-ir žentą i ovilą Masloką, lr
kitus gimines.
Laidotuvės Įvyks antradienį, .
balandžių 17 d.. 1934 iš namų
bus atlydėta į sš. Petro lr Po
vilo ' parapijos bažnyčią, WeStvillėf, kilpoje Įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į para
pijos kapines.
Nuoštrtlžlai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mos dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
' NuliUdę Vyras. Dukterys Wnal, Ztvitat, Arnikai i giminė*.
Giliausią užuojautų nuliūdimo

Mirė balandžio 18 d.. .1934 m.,
11:09 vai ryto, sulaukęs pusės
amžiaus.
,
Kilo te Ki et ingos apsįšr., Ku
lių parap.. Mlzoika kaimo.
Amerikoj" tegyveno 27 metus
Paliko dUteliurnc nullūdJme
mylimų krik&tn-dukterĮ Ardę
Pikturnaitę, krlkšto-eūnų Vik
torą Lukoėi'ų, gimines ir drau
gus.
Laidotuvėmis rūpinasi P. Pik
turna. Telefonas Yards 0406
Kūnas pašarvotas 4605 So.
Hermitage Avė.
.
Laidbtuvės jvyks ketvirtadie
nį. balandžio 19 d. Iš Eudeikio
koplyčios 8 vai. Uuh atlydėtas j
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv.Ka
zimiero kapines, v
NUoSIrdžial kviečiame visus
giminns, draugus ir pažystam us
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Krfkslo-Diiktė, KrHišto-fiūisus, GtnitaCs lr‘ Dranga).

I^aldotuvėmg patarnauja grab.
J. F. Eudeikis. telefonus Yards
1741.
-

Vienas blokas | rytus ono
didžiulių vartų

Trys telefonai:

„■

,

Rez. PENSACOLA 9011
BELMONT 8483
Ofrice: HILLSIDE SMB
Vinoent Roselli, secr.

valandoje rtlSkla

Rapolas Andrellimas.

Išdirbėjai aukštesnes

Barlūzoii, Prancūzija, liai.
16. — Policija < puolė vienas

dirbtuvė

įtariamus namus (vilų) šiame
1 Paryžiaus prieniesty ir suse
kė, kad juose gyvena buvusia
! kofmisaras L. Trockis.

Su virš 50 metų prityrimo

Mes attiki>me darbų čhrdKcfliil žymes
nių Chicagos Lietuvių.

Pasirodė, kad jis slapstosi
nuo savo priešą ir turi prani cūzų, vyriausybės leidimą slap

1

KARAS! 20 to amžiaus KARAS aut žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazal. lėktuvų pafiovimas, artilerijos
grinuriml, žmonių sprogdinimas ir kitos karo baisybės aprašyta. W.
T. C'’ANION’O parašytoje lr I-Ja. premija Amerikoje uudovunotoje
karo apysakoje
/
/

i stytis Prancūzijoj. Kelintas
mėnesis jis čia niekam nežii nant gyveno.

;onai

Pirkite tiesiai Iš dlrbfavfa tr
taupykite pfu Iru s

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605417 Su.
Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Dabar jis išsinešdino kitur.

‘ DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/'
(GOD, HAVE MERCY ON LSI)

400 puol. Gražūs. Ivfrtl apdarai. KAlna tik 91.25, su persiuntimu
91 'fft. I leikuluuktte: "Draugas", 2334 So. Oikley Avė., Chicago, 111.
Ouklt^y Avė., Chicago, III.

STOMACH

Uleer Pouder

Tai yra geriausias—vienatinis vais
tas nuo
SKILVIO - VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į trią dienas nesijausi geriau—
,atnešk dalį likusio pauderio, gausi
pinigus algai.
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ .

3201 S. Halsted Street

Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386 7048

A. F. CZESNA’S BATHS
TT'KKIAKOR, itl RTCKOS SrT.PFTnNflR VANOS IR ELEKTROS
T R E/A T M E N T A I
švediški ntankštinimai Ir riėktroa masalas
Treatmental riaoktų ligų. reumatlirno. nervų atitaisyme, šalči<?
Ir taip tollaus. su elektriniais prietaisais Vlotettatal Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, suiferlnėe vanos duoda dldllauslą kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti noo visokių lirų.
Knrnbarlal dėl pergulėjlmo.
MotUrų ekytlus atdara* Utamlnkals nuo
Iki 12 riti. nakties.

t

1657 W. 45th Street
Tri.' Soulevanl MS3

E LYKI A, O., bal. 16. — Ar
ti šio miesto keleivinis auto
busas susikūlė su trokų. 6 ke
leiviai žuvo ir 12 sužeista.
Randama, kad už. katastro
fų yra kaltas treko’vežėjas.

LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI
Patkrnaujn laidotuvėse kuopIgUusla
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu bflslte užganėdinti
Tel. CANai SSlft
151S arba Hl«
ttl«
2314 W. 23rd PI., Chicago

_______

1439 S. 49th Ot.

Cicero, HL

Telefonas YARČfe 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
paveskite dėl manęs

GRAĖORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

savo

3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

VeL CICERO 8t97

3100

120 NAMŲ SUDEGE
MEXICO CITY, l|al. 16. —
Viesulas (umganas) Ištiko Ja
lajm de Draz miestelį, Veri*
Cru’z valstybėje. Pasireiškė
gaisras, kurs sunaikino apie
120 gyvenamų nanrų.
Apie 2,000 asmenų liko be
pastogės.

OkAUORIUB IR BAUHjKUOTOJAS
Patnrnarimas gera* ir nebrangu*

m w isth m.
1 iir

SUDEGĖ RINKIMŲ
REKORDAI

SAN JUAN, Porto Riko,
Imi. 16. — Valstybės rūmų rūsitioHe kilo gaisras ir sunaiki
no rinkinių rekordus. Libera
graso pana
lą pasakojrmaite, tie rekordai
Laldotuvšna pila** patarnavimas
galima* ai |l> ••
buvo daugumoje klastuoti tad
KOPLYČIA dtkaj
1344 ą aęth Ąvą, a«re. tt.
ir sunaikinta.

GRABOKIDS
tš. opi y013
«30 WflBT lfitt BTBEET
UICOT0, JUlIBOul

Tel. CICERO 2109 ir 859-J

Svarbus ytranešinros žmonėms ir graboriams, kurie
'
A*^ I-'
’
1
gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,
prirengiu kūną, parsivežu afba nuvėžu graborių už $40.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituaiiica Avė.

UOZAPAS EUDEIKI

Tel. Boulevard 4139

JEIGU NORITE DAILUMO TP NEBRANGUMO
LAIDOTUVffiE.... . PA&AUfcfTE......

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue
______ (Neturime sąryšių su firma tuo padu vardu)

-t- tai labai, vykusto* jiaoio

hi>

kalil
ir w
Ai
mų"
pagi
nuol

ziknli:ii<» veikalo pastatymas
ir labai ryškus jl Saurio komSekmadienį [vykusis Mari- j vo Apvaixdos dųižiojpjfl salė- pozitoriaus talento pa>ireiškiįritu*. Kaipo gabus choro vejonų Kolegijos Rėihėjų ausl•ūfcjas p. Sauris jau seniai lielųikimas Dievo Apvaizdos Įia' *" • t* J
f • *•
tuviškajai publikai yra žinorapijoje buvo labaį gyvus.
mas, gi jakompozitiniai lai
l ietus klebonas; kun: ignas
mėjimai ypač “Gražuolės”
Albavičius . nuoširdžiais žod
pasirodymu užfiksuoti.
žiais apibudino Tėvų Mūrijo' . I
fc-i
y
I* L
>
*
t* • •
1
Imant domfm, kad ‘‘Dainos”
nų darbuotę ir kvietė savo pa-:
choras yru vaidintojų mylėtoT
įapijiečius organizuotu . būdo
jų grupė, reikia “Gražuolės” Rėu
dūlis prie‘ jų. varomų darbų
pastatymų skaityti už lilbai sirii
parėmimo.
** ?
pavykusį.
’
d., 1
Į Dievo Apvaizdos parapijos

Ųėmėjų skyriaus valdybų iš
rinkti’: pirmininku —r Marty
nus Cesnavičiųs, pagelbininku
— Mykolas-Barkevičius, rašttininke — Ona Jucevičienė, iž
dininke — Kazimiera Pekana
vieienė.
x

Publikoje

aiškiai

E
a S
Jdalių
pakartojimo.

Dainos Choro
“Gražuolė”

Išrinkta skaitlinga parapi-------- — , . ,
l
'
jos atstovybė į Marijonų RėSekmadieny įvykusi Lietumojų Chicagos Apskričio susi- vos Vyčių Choro — “Dainos”
linkimų, kuris įvyks baland. muzikale komedija “Gražuo18 d., Aušros Vartų parapijos ]ė” buvo surprizas Idaugeliu
salėje.
.
-ę
1 žvilgsniu: prasidėjimu laiku
Susirinkusieji pasiėmė iSpa.
vaidinimo nedelsiau, lutai
niavinėjimui po pluoSh, biiie ►'■•HHngu atsilankusi, Suro
tų Marijonų Sidabrinio Jubi- v« Mriu’ nepaprastai 'dideliu-

liejaus iškilmių vakarienės, ku n» vaidintojų skaičiumi, na o»
ri būsianti gegužės 27 d., Die- už vis maloniausias surprizas,

Tiesa, kai

kurių

rolį Kinlon >u Pi naciška Ka
khmsKaite.
'

“DRAUGO” PIKNIKAS

* Linkime naujoms >. porelėms
laimės ir malonaus sugyveni mo naujame luome.

m, GEGUŽES - MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarpe Crawford ir Gcero Avės.

Antanas ir Ona Kiupeliai
susilaukę sūnelio ir balandžio
12 d. kun. I’r. Vaitukaitis pa
krikštijo
vardu
Rikardas.
Krikšto tėvais buvo Pranas ir
Izaliolė Kleivai.

GARNYS PAS PP

reiškėsi IO?

patenkinimo jausmai, kad net
vaidinimo vi-thiry buvo smarkiai reikalaujama kai kuriu

■•AVASARINIS

Balandžio 16 d. surišo Ka

8,000 DOU PARDAVĖ
UŽ 3 DOL.

ti pinigai netikri ir jie priva
lo ko greičiau jais nusikratyti.
Policija ieško to “globėjo.”

Į Englųivoodo policjja suėmė
• tris jaunus vagius, kurie iš
NORI KETVERIŲ METŲ
“spiritistės” Mrs. F. llantsoell namų, G941 So. Michigan
Chicagos aldermonai nori
fc
ave., pavogė ;8>OQO dol. stam- laimėti
Vėrių metų tarnybų.
jliais banknotais irstai visa Šiandien jų tarnybos terminas
(pardavė savo “globėjui” už 3 yra du metai. Ketverių metų
i<3ol. Šis “globėjas,” kurs nuo Sumanymas bus įduotas pilie
ivagių perka įvairius daiktus, čių referendumui per teisėjų
'.jiems pareiškė, kad jų pavog- rinkimus — birželio mėn., 4 d.

SNA-,

RSKIUS

ket

,
‘ ‘

Pra

kostiumų ’ iae

netinkamumas ir scenerijos kali
■bei šviesų mer^uin»f> <— buvo Į rier
labai ryškus, bet tai jau ne
“Dainos” kaltė. Patsai “Dai
nos” choras labai gražiai už
sirekomendavo ir publikai su
teikė labai malonaus dviejų
S
valandų pergyvenimo ir gra- po
žiu / įspūdžių. Reikia^ tikėtis, dži
kad įvykęs pasisekimas pagel- sur
bės Lietuvos' Vyčių Chorui to

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

SUTUOKTUVES

Lietuviškus

MORTGAGE RAHKERS

PUBLIC

R K A L

B0NU8

B S T A T E

SIUNČIAM PINI0U8 I

LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRISIRJLBVKITE J MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS BIZNIS

Tel. LAPayette 1083

2608 WEŠT 47th STR.

PINIGĄ! DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS
DUODAME ĮSTAIGOMS

REMIA NTI ES JŲ BEKOBOl

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

. %

asBr

Halsted SI. ir 191 h PI

BUDRIKAS importuoja tiesiai ii užsienio ir dabartiniu

Narys FEBERtl,
IŠSUKAME Korporacijos

laiku apturėjo didelį siuntinį acordionų Italijos, Vokie
tijos ir Amerikos .įšdirbysČių. Kaina pradinių
00
20 lekcijų DYKAI. Garantuojama išmokinlmo groti.

KAINOS KYLA ANT ________________________

JO

SKALBYKLŲ

ADVOKATAS
Monroe St.. prie Clark

100 W

Kol dar turime iš pir-L
minu prisipirkę, tai pn r

TRtdonM STAte 1—
Valaottoe 0 ryte Iki I popiet

duodame dabar už žemas kainas.. TUOK skai

2201 W. Cermak Road

bykla ir prosas krūvo-

Canedfclto. Seredo* fr P*tnyčl«x
y karelu « Iki 0
^elefooa* CAMal »1M

Namai: 6409 S RockweD St
Utarnlnko. Ketverto Ir Bubėto*
Vakarai* T Iki •
/

Telefoną* REPnb'.le

lti gera* pavaduotoja* Poeahontaa
Bla.-k Gold lum p or egg *<-00: Mln<
run 15.75. Rcroenftig 04.75.
ORUNPY MINIMO OO.
CctiarercKt 2011

Keturkampės
MAYTAG Naujos
PO

*89.50
Kiton MAYTAC1
skridimui New York

- Kau

nas paminėti Lietuvoje I. V.
S. m.

MALONUS JUSU GERKLEI
CCLuckies yra padaryti tiktai ii tvarių

prikimšta*—be liuosų gėlų. Štai Iroddt

vidurinių lapų — lengviausio, geriausio

I.ockie* užsileido gretai — neiadžiflsta.
Luckies visuomet visais ativilgbis yra
malonūs j Asų gerklei.

skonio tabako. Ir be to, *lt’s tou^d”
dėl gerklės apsaugos.
Kiekvienas
I.orky Strike yra apvalus, kietas, pilnai

99

išeina oro

pašto

lų serija 20, 40, 60c.,

ženk
1, 3

*69.50

’

Lengvūs išmokėjimai. Lietuvos 1
ir kitus visokius bonus priimame

ir

& lit.

Šiuo* ženklu* slundiu:

1 k m pi
Pilna nerija < žen. flt.fll
Nerija 10, 40, 00c. | XI
Persiuntimas atak.
Pinigai pirmyn.

10 kmpt.

011.00
l.tt

Reikalaukite kafatoinkų

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 4705, '

00.20

vt»leme

Lietuvoa p. žen kiama

Tiktai Viduriniai lapai

RAKANDŲ, MUZIKOS, RADIO, ACOORDIONŲ
KRAUTUVE
Budriko Lietuvių Radio Programai:!

WCFL-j-970 kil. uedėkiier.iais nuo 1:00 iki 1:30 popiet
WAAF—920 kil. nedėldianiais nuo 1:30 iki 2:00 popiet
WHFC—1420 kil. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vakare

Italijos <83
Kaunas (Lithuania)

Jn

-j./i

i* '

J-*

J

i

