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VOKiETIJfl KASKART DRĄSIAU BAU LENKIJOJ KYLA
FAŠIZMAS
GINA KITAS VALSTYBES
Įspėja, kad niekas nedrįstų
įsiveržti tan kraėtan

APLEISTAS

VARŠUVA, bai. 19. — Ne
SPRINOFIELD, bai. 19. —
paprastas įspūdis sukeltas pa
BERLYNAS, bai. 19. —
skelbus apie naujos politinės IA NRA administracijos Wa“Nežiūrint Vokietijos nuošir
lenkų ‘‘tautininkų radikalų’’ sbingtene gautas įsakymas,
daus ji usi.s tatymo už taikos pa
partijos sudarymą. Šią parti- kad valstybės autoritetai imlaikymą, niekas nė per vieną
ją sudarė taip vadinamieji na- tusi vykdyti pramonės kodus,
sekundą negali galvoti, kad
LONDONAS, bai. 19. — Ja ciai tautininkai demokratai. kadangi ikišiol tuo reikalu ma
yra galimybes bebausminiai
ponija pakartojo savo “Mon Naujos partijos politinė pro žai kas buvo daroma.
trukdyti Vokietijos ateities
Tuo tikslu lįegislaturai įteik
roe doktriną’’ Azijos Rytuo grama sustatyta Vokietijos
darbams.M
se. Japonų vyriausybė parei- hitlerininkų ruožais, įėmus tas iš Wašhiųgtono prisiųstas
Taip pareiškė kanclerio Hit
škia, kad nė viena kuri valsty- j autisemitiamą.
Šiandieninės tolius, kuriuo. gul>ematorius
lerio pilkamarškinių armijos
bė neturi teisės kištis į Kini lenkų vyriausybės pusėje sto-1 autorizuojamas vykdyti kodus
štabo viršininkas Ernst Roejos ir kitus Azijos Rytų reika vinti spauda aiškina, kad nau Nusikaltėliai baudžiami mėly
hm, kalbėdamas į užsienių di
lus be Japonijos atsiklausimo ja politinė partija yra nusisu nojo aro atėmimu.
plomatus ir spaudos atstovus.
ir jos aiškaus sutikimo. Kitos kusi prieš, maršalą Pilsudskį.
Kiekvienas įsiveržimas Vo-t valstybės neprivalo be japo
Nauja partija savo atsišau
kietijon, sakjė jis, susidurs ne nų žinios kinams duoti pasko
kimu reikalauja ko plačiausių
tik su armija, bet su visa vo lų, arba juos ginkluoti.
ekonominių reformų visam
kiečių {auta, iki paskutinio
Anglijos
vyriausybė
tuo krašte. Nori, kad didieji dvąžmog., pasirengusia griežtam
Mažeikių k-nao (Mažeikių
(klausimu negavo iš Tokijo for rai W»tų išparceliuoti ir visuoir stačiai fanatiškam apsiginimalaus pranešimo. Anglija ne menės naudos įstaigos būtų’aP8L) ūkininkas Sarakauskas
mui. Pilkamarškinių armija savo žemėj arti Ventos upės,
a
supranta to keisto japonų nu suvalstybintos.
smogikai, vra pirmaeilė Vokie
Toliau, pareiškiama, kad žy kasinėdamas ariamoj dirvoj
sistatymo ir laukia paaiški
tijos krašto sauga. Smogikai
dai negali būt Lenkijos pilie 30-40 cm. nuo paviršiaus, už
yra niekas kitas, tik garantija nimo.
čiais, nes jie neprisidėję prie tiko pelenų, anglių ir primi
vidurinės Europos taikai.
“lenkų civilizacijos” mkūri- tyviškų, nedegtų puodų šukių.
f- '
4-''*
Nuo pastovios vokiečių ka

ANGLIJA LAUKIA JAPO
NŲ PAAIŠKINIMO
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Telefonas: Canal 7790

KATALIKYBES PRIEŠAI
MEKSIKOJ IMA VEIKTI
MEXICO CITY, bai. 19. —
Šiemet Meksikoj įvyksta pre
zidento rinkiniai. * Bažnyčios
priešai turi progos pulti vy
skupus ir kunigus už veikimą
prieš vyriausybę. Jie sako,
kad bažnyčia šioje kampanijo
je -jungiasi su viena politine
partija.
'
•
Šio
miesto arkivyskupas
Paskualis Diaz paskelbė pa
reiškimą, kuriuo pažymi, kad
su Katalikų Bažnyčia neturi
sąryšio jokia politinė partija.
Taip pat turj būt aišku, kad
bažnytinė valdžia į krašto po
litiką nieku būdu nesikiša,
bet podraug pavieniams katalikapis negina koVoti nž savo
teisęs.

IŠALKINTAS POPIE
ŽIAUS SALIUTAVIMO
KLAUSIMAS

Pasitaikius blogam orui, diena
bus toliau nukelta
Trečiadienio vakarą, Wnv
Visi, kurie nori važiuoti au
tobusu1 j Ford-Lansing bftsi- J. Kareivos svetainėje įvyko
įnąjį sekmadienį, prašomi pa susirinkimas ALTASS loka
šaukti per telefoną ALTASS lių komitetų valdybą, kuria
sekretorių A. Vaivadą. Tele- me buvo apkalbėtas Aviacifonas CANaI 8500. Prašome,jos Dienos Ford-Lansing airpašaukti tv.cj, ,kad jau šešta- Į po'rte darbininkų klausimas,

Darbu buvo pasidalinta se
dienį būtų gulima pranešti, ar
kamai;
Northside komitetas
busai bus nusamdyti ar ne,
ir kitas smulkmenas tuo rei pristatys 30 vyrų įžangos bi
lietus pardavinėti; Brighton
kalu.
ALTASS yra-padariusi su Park-as - 15 vyrų automobilių
tartį su Ford-Lansing airpor- sustatymui; Town of Lake tu, kad lietaus ar šiaip blogo 10 vyrų tvarkos palaikymui
ir šalto oro atvejyje, balan airporte; Cicero - 10 vy rų bi
džio 22 d„ “LITUANICOS lietų atiminėjimui; BridgepnrANTROSIOS” Aviacijos Die- tas - 15 moterų pasivažinėjina bus atidėta iki balandžio mų bilietų pardavinėjimui;
Roselandas -10 vyrų prie
29 d.
Tad, jeigu sekmadienį apie alaus ir kitų vidaus darbu:
12 vai. ar apie pirmą matysi West Side - 15 žmonių vidaus
te, kad lįja ir yra pusėtinai darbui airporte; 18 apylinkė šalta, susilaikykite nuo važia tvarkos palaikymui ant kelių
vimo iki; ALTASS praneš per ir Marąuette Park - 10 žmonių
radijo stotį, ar iškilmės įvyks narių1 rinkimui.
ALTASS
ar ne.

Nukasęs viršutinį žemės sluog
snį, vienoj viptoj plotu 24x28 •LONDONAS, bai. 19. — Ne
.Augios adtn., Kitoj,
1 Tc&ro lai
12x0 suk; užtiko ant geltono
MEfXICO CITV bai. 1*9. —
smėlio sluogsnių grindinį, vie vynui, kad saliutuoti Popie
Kai
kurių
Meksikos
valstybių
tomis plakto molio, kitose grį žių, arba jo Mtstovą. Šis klau
Hitlerio įvykdyta revoliuci
simas rado atgarsiu parlamenMANNHE1M,
Vokietija, . ISTANBULAS, Turkija,
gubernatoriai tiek daug yra
stą degtomis plytomis 22x29
ją jis vadina “proto ir doro
WASHINGTON, bai. 19. —
įnirtę prieš katalikybę, kad
cm. dydžio ii Šiom. storio. Pa te, kur vyriausybės atstovas bai. 19. — Nacių riaušininkų bai. 19. — Turkų policija su
vės’’ revoliucija, neg tik pro
turėjo visa tai išaiškinti.
! minia puolė čia katalikiško sekė besiorganizuojantį komu
Įvairiausių
pramęnės
Šakų
ko
dažnai ima skelbti kvailiau
kraščiais grindinių kiek giliau
tas ir dorovė turi teisę laimė
Pažymėta, kad Popiežiui,' laikraščio “Neue Mannheisius savo įsakymus ir dekre dų vykdymas yra susijęs su
nistų veikimą Turkijoje.
sumaišyta žemė, tarp kurios
ti. Šiandieninį Vokietijoj įvy
išlaidomis. Seniau buvo mano
tus.
fcaipo*
soverenui,
saliut
avimas
mer
Volksblatt
”
ofisą
staugplonas sluogsnis peleni) ir ang
kusį perversmą jis palygina
Kol kas areštuota 20 raudo
ma, kad kodų vykdymo kaštus
Štai
Chiapas
gubernatorius
priklaūsė
nuo
1929
metų,
kada
dama:
“
Šalin
katalikiškas
lai

*
lių, puodų šukių, labai senų
su įvykusiais pasauly garsiai
nųjų, kurių tarpe' yra 3 mote
padengs pati vyriausybė. Da
V.
R.
GTajales
įsakė
visoj
vai
,
' kaulų, kaltinių vinių ir peiliu buvo pasirašyta Laterano su kraštfs!”.
siais perversmais, įėmus krik
•
■
■
•
•
A
•
5
*rys.
stybėj visų miestų, miestelių, bar pasirodo, kad taip nėra. kų (durklelių),. ...
tartis. Nurodyta, kad saliutaščionybę ir jos pažangą.
Išdaužė
ofiso
langus,
pagrie
Kiekviena pramonės šaka pri
,aikra5{io topijaB ir i5me,
Pasak senelių, prieš 70-80 ym.ajnpažįst.un,. tik
Naciizmą jis vadina tnauja kaimų, gatvių ir aikščių šven
DIDELIS NEPRITEKLIUS
valo
sukelti
tam
tikslui
reika

tųjų
vardais
pavadinimus
pa

kiną
Popiežiaus
valdžia
ir
tas
metų šioje vietoję tebebuvęs'
gyvenimo filosofija, nauja ban
tė gatvėje. Policija paėmė Ra
lingas išlaidas.
,
keisti
kitais
kokiais
vardais.
senas
miškas:
šimtamečiai
ber
ni«ko
bendra
neturi
sn
bažny
’
ga, kuri gavo pradžią Prancū
vo globon keturis laikraščio ! ^'ASHINGTON, bai. 19. —
NRA administracija jau pa
tiniu
klausimu.
žai ir pušys. Raunant mišką,
zijos ir Flandrijos kruvinųjų
redakcijos štabo narius, kad Krašto vyriausybės ižde nepri
teikė pirmąją išlaidų sąskaitą
Dėl
to
jau-1929
metais
An

minimoj
sodybos
vietoj
užtikę
kautynių laukuose, pasaulinio
juos apsaugoti nno minios teklius jau peršoko tris bilijoprekių vežiojimo pramonei
eiles ir stambių akmenų, o ki glijos laivyno vadovybė buvo smurto. / /L <
karo -apkasuose, užkimštuose
t nūs dolerių.
e
(trucking industry). Šios pra tur grindinius, kurių apie 12 pakibus to saliutavimo reit —
< ’ ■*
.
c
*
•. /'inl
nukautų kareivių lavonais. Mi
monės kodo vykdymui kas me rusų ašių esą išvežę prie ve- *<a^e instrukcijas, tačiau iki
lijonai silpnųjų ten krito. Iš
tai iš^jos turi būt surenkama damo 1868 m. pro Mažeikius šių metų pradžios tas nebuvo
BELGRADAN, bai. 19. —
liko tik tie, kurie turėjo stip
apie 2,700,000 dol. išlaidų. geležinkelio. Gerą kiekį radę , formaliai įtraukta į karaliaus
rią ir nepalaužiamą dvasią. Suiro Jugoslavijos ministeriu
Prie šių išlaidų turi prisidėti plokščių keturkampių gerai reguliaaniną.
5. Staniulis, Gimimo ftv. Pan. M. par. ....................... 1,100,900
Iš šių pastarųjų šiandien ge kabinetas.
visi, kas valdo didžiausius pre
į J. J. Aukškalnis, ftv. Kazimiero par., Gary, Ind.......... 867,900
ma naujas pasaulis.
Premjeras Nikola Uaonoviė kybinias
vagonui I
P,.yt,Į ir “nieJ'“n” ne>V. Stancikas, ftv. Kryžiaus par.....................................
679,900
APIPLĖŠTAS BANKAS
greitai sudarė kitą kabinetą.
įvairaus dydžio -puoA. Kunickas, Aušros Vartų par. ............. .... .. 405,450
ir kas tnri mažinusius trekus, į
NEPAPRASTAS EKSPE Karo ministeris ir kiti keturi
Pn<Kiel‘»’ aPde*u’u’ r»8t'>
PANA, III., bai 19. — Ke A. Švilpauskienė, Mt. Carmel par. Melrose Park, UI. 452,400
su kuriai, pristatomo, prekžs
RIMENTAS
ir krūvas pelenų bei anglių. turi plėšikai Šiandien apiplėšė P. labutis, Sv. Jurgio par.......... ................... t....... 433,950
kabineto nariai pakeisti kitais. į parduotuves,
Netoli šios vietos rytų pu- vietos nacionalį banką. - Apie A. Stulginskąs, Sv. Antano par., Cicero, III. 1........ 358,750
Politinėse sfčrose tvirtini
ftioje pramonėje kodo vyk
Karolina Lengvis, Šv. Antano par., Cicero, Ui.......... 353,700
BERLYNAS, bai. 19. — Vo
mą, kad naujas kabinetas yra dymo išlaidos nežinomos. Tai sėj smėlynuose buvę apskri-dolerių pagrobta pini- 18. Straukas, ĮAušroB Vartų par................................... 342,700
kietijos vyriausybė ėmėsi ypa
tik trumpam laikui.
A, J. Janušauskas, ftv. Antano par., Cicero. UI. . 304,050
parodys pati praktika. Pra taus ir keturkampio pavidalo Į *ais ’r b°na’stingo išbandymo, kad į žemės
283^00
Kai kas spėja, ar tik nebus
.Pan’.
M P*1*
džiai reikalaujama apie 2,700, lyg antkapiai, kuriuos ardant,
ūkį patraukus moteris.
P.
Vbrakulis,
Dievo
ApteiackiB
par
................
7
............
223,330
rasdavę
“
biaurių
”
puodų,
pe[žudiko
Dillingerio
darbas.
Ta
TROCKIS PLANAVO
000 dol. suma.
6. Rašinskienė, Gimimo Panelės ftv. M. par. ........ 215,000
Tuo tikslu visam krašte
PERVERSMĄ
Visos pramonės šakos turės lenų, anglių, senų kaulų, įvai- j ėjau mačiusieji plėšikus tai nu C- Deveikis Jr.,-ftv. Antano par, Cicero, III.* ........... 212.530
įsteigta visa eilė mažų žemės
padengti kodų vykdymo išlai rių žalvarinių grandžių, sagų,1 ginčija.
A. Gilienė, Sv. Jurgio par.
................. 178,680
ūkio stovyklų tik vienoms mo
PARYŽIUS, bai. 19. — Bol das. O tų šakų yra daugiau Žiedų ir skambučių biei pinigė- L
---------------------V Mandravickas, Sv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 167,400/
terims. Apie 10,000 moterų
ševikas Trockis dar pasilieka kaip 400.
19
—
Pahl P, Petrauskas, Binghamten, 77. » ,.,..x...... T6.i,,i0
lių.
OMAHA, Neb., bai
tose stovyklose gyvena ir dir
Prancūzijoj, kadangi neturi
Dabar dar čia kada randa Siame mieste pasibaigė gatvė K. Serpetis, ftv. Mykolo par............................................. 150,61<
Prekių vežiojimo pramonės
ba visokius žemės ūkio dar
K. Gaubis, Sv. Juozapo par. .......................... ............... 159.5OOJ
kur vykti, nė vienas kraštas vadai protestuoja.
ma pinigėlių, knrių vienoj pu karių darbininkų streikas.
bus. Tai nepaprastai sunkus
M. Misiūnas, Visų šventų par................... ................... 15O,l2(t
nenori jo priimti.
Jis gavo
sėj liūtas, o kitoj “Semiga”
darbas.
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Av. Pan. M. par.............. 149,
įsakymą apleisti Prancūziją.
lr 76, b kitų — vienoj pusėj aukšti, gražiai ornamentuoti
GAVO GRASINIMŲ
K. Raila, šv. Petro ir Povilo par................................... ' 117,
Apie šį vyriausybės ekspe
karūna, po ja S. A, ar A. S. 2 moliniai puodai.
Spauda skelbia prieš jį kal
V. Gaižauskas, Visų Šventų par...................................... 95,
rimentą spauda nerašo.
COLUMBUS, O., bai. 19. — ir metai 1569, o kitoj — Lietu92,
Kai kurie seneliai pasako F. Ivanauskienė, Dievo Apveišdos par............. ...........
tinimą, kad jis planavo Pran
ja, kad jiems augant, dar buvę A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan, UI. M
cūzijoj sukilimus, kad paskelb Ohio gubernatorius G. White ▼os vytis.
Per
200
mtr.
nuo
šią
vietų
gavo
laišku
grasinimų,
jei
jis
ti revoliucinę diktatūrą.
kalbama, jog\šioj vietoj (kur F. Condrot, ftv. Kazimiero par., Phila, Pa.................. 67,
Pranešta, kad ir Turkija nepasigailės mirties bausme pil. Skurvydhs prieš 36 me sodybos pėdsakai), senovėj Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par................................. 62,
P. J. Olšauskas, Aušros Vartų par........................
CHICAGO IR APYLIN yra priešinga Trockio grįži nubaustųjų žudiko Dillingerio tus*, kasdamas senas pušis, po esąs buvęs kažkokio valdovo F. Vaičekauskas, Nekulto Prasidėjimo Pan. Šv. pai*.
KES. — šiandien numatomas mui į P rinki po Balą, kur keis gaujos dviejų narių —■ Pier- Jomis rado akmenimis išmū dvaras, kurį švedai sudeginę A. Bacevičius, Sv. Mykolo par......................................... 41
pnnto ir Makleyo.
pragiedrėjimas; šalta.
tą metų jis gyveno.
rytą “koplytėlę,” kurioj buvę ir išgriovę.
S. BalČiunfcnė, Aušros Vartų par.

riuomenės smogikų armija ski
riaAi^tuo, kad ji yra visų tik
krašto apginimui nuo vidaus
ir n*o> įsiveržiančių priešų.

mo,

NACIAI UŽPUOLĖ KATA- 70 KOMUNISTŲ ARE
ŠTUOTA TURKIJOJ
, ~ LKŲ LAIKRAŠTĮ

IŠKELTI KMf VYKDYMO
KAŠTAI

SUIRO JUGOSLAVIJOS
KABINETAS

“DRAUGO” VAJAUS K0NTEST1N INKŲ STOVIS

ORAS

--------

„..AbLik. . ________

_ . . _
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Penktadienis, baland. 20, 1934
- ir

tol neduoda ramybės,
kol tampa tikrove, šitokius
svajonės yra mūsų ateities pra
n&šystės.

Orisaon Svett Marden kiais

Dažnai savo jaunimui darome skaudžių
priekaištų, jtaiiunve jį nelietuviškiuue, bara
j; •
Daina kasdien, Atskyrus sekmadienius
’ PRENUMERATOS KAINA: Matam* — IIO*. Pu mės dėl jo neveiklumo. Bet kada jis įsijudiltai matų *— |t.U: Trim* mtoeaMms — »».<»: Vlana*
tfitaNMUI —A 7«c. Europbja — Katama |7.O; Pusei tos nu į kokį. nors visuomeninį darbų, jo nepatai — IA*a. Kopų* .aso.
remiame, nepatogi name. Tno žvilgsniu esama
■hslblmų kaiaoa prlalunčfamoa paretlcalariuk
Bandradarblama lr korespondentams raktu ae*rv
daug apsileidimo. Jau laikas būtų pakeisti
ZUTSSit
“
—
Redaktorius priima — nuo 11:H Iki
vai. savo taktikų ir rimtai susirūpinti savo jau
Birbimai sakanti*! dienai priimami iki
nimu ne tik mokyklose, bet ir už mokyklų
6 vaL po piet.
sienų. Jei to nedarysime, ir savo jaunimų fauM.
skriaueime ir savo tautai padarysime nuosto
lių. Mes nekartų jau esame pabrėžę, kad ne
daug tepadės mokyklų statymas, jų užlaiky
UTHUANIAN DAILY FBIEND
mas ir pavyzdingas namuose auklėjimus, jei
BunacaiPTiO]
w- •>.!•; Three Montha
,
__
neglobosime jaunimų išėjusį iš mokyklos, jei
JBaropo — Ona Taar — »T.M; 8tx Montha — IAM:
Ospy — .fla.
___
neduosime jam tinkamo darbo ir jei jo nerern----- -r— m »dbai
£333
rntaa an
eįme.
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vartoja ir kuriais savo šiFdice
troškimus įgyvendina. Tais

keliais, kuriais ėjo visi dideli
žmonės, gali ir tu eiti. Laiky
kis savo susidaryto ateities
Priežastis, kodėl tuip duug Į
Mūsų širdies nujautimas, vieno žmogaus, kuris būtų ką
pluno ir pagal jį dirbk. ‘‘Apie
žmonių nepajėgiu net mažų
mūsų sielų troškimai yra nors didingesnio nuveikęs, jiekų svajojai jaunystėje, tų at
kasdieniškų darbų puveiktų
tikrovės pranašystės. Jie turėdamas pirmų galvoje smuyra ta, jog jie savo dvasios lik užaugęs, nes pirmosios sva
munis nurodo, kų turime lkesnio savo žygio plano, sta
jonėte ir pirmieji žmogaus tro
veikti ir kų, tikrai galime
, ,
*
„ visiškai nesirūpinu. Norint pa škiiuai neapgauna. Tačiau ži
nuveikti. Tuo metu, kai tu sinio vaizdo. Žmogus, kuris
,
.
....
!statvti namų, pirma reiki* pa nok: svajonės nėra darbai; be
tai, apie
ka ,kiti ne- !daryti planų; norint atlikti
...
pasiryžti savo svajones į- pramato
darbo nieko nepasieksi; dory
,
,
diJ
... bei įgyti reikia nemaža darbo
vykdyti, tu padarai pirmų sugeba ne pagalvoti; žmogus,
(tingesni darbų, pinųa reikia
žingshį. Toliau niekur ne- kuris pramato puikiausį pra
susidaryti jo dvasinį vaizdų. ir vargo”, — sako Arndt’as.
nužengsi, jei tavo pastan- monės pasisekimų,
kur kiti
Žmoguje glūdi paslėpta jė
Statula, kurių dalininkas nori
gos bus patidižuotos. Su-i vieko nemato; žmogus, kuris
iš marmuro padaryti, pirma ga, kuri sutartinai dirba sii
sidarydami savo ateities dykumose įžiūri-žydinčius nne
“DBADGAS” 2334 & Ortisy An,
turi būti nupiešta ir viskas dieviškųjų dvasia ir daro nuo
planus, mes kartu pažvel- stus, kur kiti erškėčius ir dy
bubopa ginkluojami
smulkiai numatyta. Mes vis stabius dalykus išradimų sri
giame į tikrovės dalykus, glius temato; žmogus, kuris
negalime sau įsidėti į gūlvų tyje, žemdirbystėje, prekyboje
kuriuos turime laimėti. ,jėgų, perteklių, pasisekimų
kokių milžiniškų dvasios jėgų ir pramonėje. Šios vistir vei
Tautų Sųjunga neteko įtakos tarptauti
mato visur, o kur kitiems nuo
Visais laikais buvo žmonių,
įgyjame nuolat savo susidary kiančios kuriamosios jėgos ti
nėje politikoje. Ji apsnūdo. Nusiginklavimo
lat vaidinasi nepasisekimas,
konferencijos paliko be reikšmės. Europoje kurie pasauliui daug gera patus dvasinius planus rūpestin kslas yra iškelti kiekvierfų dai
KODAL TAIP?
skurdas, vargas, — yra žmo
gai apdirbinėrianii ir niekuo ktų iki aukščiausio laipsnio.
atsiduoda paraku”. Didžiulių valstybių vė- darė ir kurie buvo svajotojai.
gus, kuriam visuomet sekasi
Ji glūdi ir tavyje; ji laukia,
met jų iš akių neišleisdami
Lietuviai katalikai daug.pinigų sudeda | liausiąs nusistatymas — daugiau ir geriau Jie savo svajonėms tikrovėj su
ir kuris ykitus visuomet pra- j
Mes nežinome, kad mūsų tro kada galės pasireikšti viso
mokykloms pastatyti ir joms išlaikyti. Taip ' apginkluotos kariuomenės. Taigi, jos ir -gin- rasdavo pamatų. Dėl to ir jų
lenkia. Pradžioje, gal būt, ki
škimų, užsimojimų rūpestin kiuis darbais. Pinu utinis žin
daro, nes jaučia, kad šiandien mokykla vai- kluojasi/’’Prancūzija,
o—b,.
,imvks
kurios —
politikai
daug svajonės buvo lyg tikrovės nuti juokėsi iš jo svajonių.
Ir
gas dorojimas stiprina dvasių, gsnis jų išnaudoti — tai nu
dina patį svarbiausi vaidmenį religiniame ir gražių žodžių yrą. pripasakoję apie pasaulio juutinias. • Prieš pradėdami sa
patys svajotojai gal būt nie
sudaro mūsų ateities gyveninio kelti ant žemės tuos ‘troški
tautiniame gyvenime. Lietuvių katalikų dosr taikų, savd darbais kitaip elgėsi ir šiandien vo svajones vykdyti gyveni
kuomet netikėjo savo svajonių
mus, kuriuo* tu savyje nešio
rūmų planus.
'
numas katalikiškų pradžiob ir aukštesniųjų net:savo kalbų tonų pakeitė. “Prancūzai .jau’ me, jie susidarydavo aiškius
pasisekimu ir todėl daugelis
ji, tapti tokiuo žmogumi, komokyklų reikalams yra girtinas ir džiugi- atvirai kalba apie intensyvų ginklavimosi ir planus, pagal kuriuos paskui
Niekas
gal
tiek
daug
žmo

jas išmetė iš galvos, kaip nie
kiuo nori tapti. Kaip tau gy
uantis. Tai reiškia-gilų religinį ir tautinį su susigrupavimų su Qgerais, ištikimais” talki veikdavo. Visi didieji išradė j kam netikusį balastų.
gui nepatarnauja, kaip įprati venime sektųs, visuomet tikėk,
ninkais prieš savo priešininkuą. Vokiečiai gi jai ir atradėjai, išminčiai ir
sipratimų.
mas pramatyti tai, kų manome kad savo troškimus įgyvendin
Daugelis žmonių mano, kad
mokslininkai,
pasaulio
gerada
riasi,
kad
jie
yra
prisirengę
su
pasisekimu
ap

Tačiau negalima suprasti kodėl toji dos
ateityje įgyvendinti. Tik tokiu si.
galvojimas apie ateitį yra be
liai,
kuriems
turi
būti
visi
ginti
savo
kraštų
nuo
užpuolikų.
-Rusija
jau
nioji lietuvių katalikų visuomenė tiek mažai
būdu mūsų dvasia pasidaro
Visatai nesvarbu, ar tavu
rgždžius smegenų darbas. Bet
bekreipia dėmesio į mokyklas baigusio jauni kelinti metai kaip džiaugiasi savo gausinga dėkingi už pasaulio pažangų,
magnetu, kuris pritraukia vi pareigos sunkios ar de, gyve
kas žino dvasinio gyvenimo
mo organizavimų ir jo veikimo rėmimų? Tų ir gerai apginkluota kariuomene, kuriai nu — visi jie buvo svajotojai, vi
sa, ko žmogus panori. Saky nimo aplinkybes pųjaukios or
si nešiojo, brandino ir plėtojo dėsnius, tam aišku, kad įsivaiklausimų sunku pet išaiškinti. Rodos, visiems galėti japonus esųs tik mažmožis. Panašūs
sim, medicinos studentas sva nepalankios, pritaria tavo su
savo svajones širdyje, kol jos zdavimo jėga yra svarbiausias
vėjai
pučia
Italijoj
ir
kitose
valstybėse.
sveikai gulvojantiems žmonėms turėtų būti
joja būti geras gydytojas; jis manymams kiti žmonės ar na,
dvasios
*
veiksmas,
Mes
todėl
tapo
kūnu.
Daugeliui
dėl
savo
Kų tai visa reiškia, nesunku ym įspėti,
aišku, kad jaunimo auklėjimas ir jo rėminio
smulkiai galvoja apie gero gy juokiasi kas iš tavęs ar ne, —
padarome kokį išradimų, kad
svajonių
teko
iškentėti
nema

jsigyvenęs
Europoje
griežtas
nacionalizmas
(darbas neturi baigtis su mokykla.
dytojo privalumus ir kaip jų visuomet tvirtai laikykis savo
ža
pasityčiojimų,
juokų ir per įsivaizdavimo jėga yra tam ti
prisisiurbė
keršto
ir
neapykantos
dvasia,
už

Išėjęs iš mokyklų mūsų jaunimas yra rei
įsigyti. Netrukus, po kelerių įsitikinimų, nuolat piešk savo
kras tikrovės pranašas.
Juo
galėti
daug
kliūčių.
Aš,
tyri

sikrėtė
imperializmu
ir
šiandien
višam
pasau^
kalingas tinkamo užsiėmimo, paramos ir glo
metų mes nustebę išgirstame, dvasinį akiratį ir perdirbinėk
nėdamas, kaip žmonės atlieka labiau mūsų patyrimas plečia
liui.
grųso
nauju
kraujo
praliejimo.
Daug
yra
bos. Jei mūsų visuomenė jam to neparūpina,
kad tas studentas jau įgijo ne- jm<d darytu s ateities ptantni pa
rašoma ir'kalbama apie tai, kps galėtų iš- didesnius savo darbus, įsitiki- si, juo aiškiau mums darosi,
jis arba nueina pas kitus, arba pasilieka vi
maža praktikos ir jau bus ge gal kuriuos nori savo gyveni
”tautas
• *
-. v .
»•..
•_ •pa
_  nau, kad pirma jie susidaro kad svajonės yra mūsų ateities
gydyti
nuo imperializmo
ligų ir
sai be'jokios reikšmės.
ras gydytojas. Jo noras, pasi- mų tvarkyti
Vartė Atf. V.
sau planų, o paskui pagal jį pranašai, tam tikr^a dvasios m
ūmesnieji paprastai yra pratę iš aukšto šalinti naujo karo pavojas. Siūloma visokie
būti gero gydytoja
veikia. Jie «W>- svajones ir progtarna, Kuru mes turima.
nuolatinjs abstinas
žiūrėti į jaunuosius. Jie norėtų matyti savo vaistai, tačiau užmirštama Taikei'Karaliaus
išpildyti.
jauniihų dirbant rimtus darbus ir dirbant — Kristaus posakytieji žodžiai: kas kandu planus smulkiausiai išdirba ir
kuiis be paliovos jį ragino.
nuolat
perdirbinėja, kol jas
kovoja
—
nuo
kartlo
it
žus.
Užmrštartia
IšgaNiekas nesvajoja apie tuos
taip, kaip jie kad dirbo.-Bet kada jaunimas
Kokį darbų dirbtum, visuo
įgyvendina.
nytojaus
dangiškasis
muksiąs,
kuris
įsako
dalykus, kuriems jis jaučiasi
pradeda kų nors veikti savo iniciatyva, jo
-i —
met turėk prieš akis tų žmo
darbas nesusilaukia tinkamos ptframos. Tai mylėti savo artimų, draudžia vogti, skriausti,
neturįs gabumų. Žinoma, blai
gų ar jo idealų, kokiui, norė
vomis svajonėmis aš supran
yra faktas? Čia gulėtume daug pavyzdžių nu- žodyti. Ir dėl to, kol pasaulis neatnaujins
tum būti; į save žiūrėk, kaip
tu ne kiekvienų tuščių įsivaiz
rodyįj, bet šiuo tarpu užteks, vieno, kuris visa Kristuje, tol žvangės kardai, liesis ne
Šių metų pradžioje Kaune
j tam tikros reikšmės, svorio
kaltas žmonių kraujas ir taikos pasaulyje ne
davimų bei dvasinių kliedėji
ypatingu badu metasi į akis. \,
žmogų. Jeigu esi ir paprast c buvo 102,750 gyventojų. Gy
mų gaudymų, ne įvairias tuš
Praėjusį sekmadienį L. Vyčių — Dainos sulauksime.
kokios įstaigos tarnautoju, vi ventojų sudėtimi, Kaunas vi
čius mintis, kurios žmogui a
choras Chicagoje vaidino ligšiol niekur nevai-,
suomet žiūrėk bendros tos i siškai panašus į didelius Eu
teina į galvų, bet tikrų vidinį
dintų operetę.-Ginklinio lietuvių.katalikų jau
SUSĮDOMtKMB
ropos miestus, kuriuos vyrų
staigos gerovės.
nino būrelis daug dafbo įdėjo, kad tų veikalų
mūsų širdies nujautimų, dvaTai yra būdai, kuriuos, sų yra daugiau, negu moterų.
pastatyti. Rodos, kad tos gražios jaunimo
sinį ateities planų, nenumalši- moningai ar nesųnioningai Kaune kiekvienam 100 vyrų
pastangos nuoširdžiausios visuomenės para
namų mūsų vidaus veržimusi, kiekvienas kūrybiškas žmogus tenka 90 moterų. Tuo tarpu
mos turėjo susilaukti. Tačiau taip nebuvo.
kitose Lietuvos vietose
100
Me taip jau didelė auditorija nebuvo pilna,
vleracijos apskritys pirmutinis tų klausinių miojo” žydo vardas. Visur ir visuomet jis vyrų teūka 110 moterų. Tsb.
ii
kuomet turėjo būt prigrūsta jaunimo rėmė
iškėlė ir kad ruošiasi spaudos sukaktį tinka skelbė revoliucijų. Leninui padėjo Rusijų par
jais, lietuviškosios dainos entuziastais. Vie
DRAKWAfi t f
mai minėti. Manome, kad nė kitos lietuvių
blokšti, bet ir po to žygio jis nenurimo tol,
toj duoti akstinų, medžiagiškai paremti, nesi
kol patys bolševikai jo neišvijo su “revo
>•
•
*
»
lankydami j jaunimo parengtas pramogas,
liucine misija” į kitus kraštus. Šiomis die Katalikiškas!
nupuldonie jo nuotaikų, tiesiog trukdome jam
Garsiajam revolieciofiieriui Ia Trockiui
Lietuviškas!
nomis jis surastas netoli Paryžiaus, kur darė
veikti.
tinka ne tik “amžinojo žydo”, bet ir nera planus revoliucijai Prancūzijoje.
Patriotiškas!
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■Chicagos

Fe-

sudaro

! 95 nuoš. visų gyventojų, kurie yra svar
biausieji valstybės ^išlaikytojai.

Kartojosi tie patys dalykai, kaip n
prieš tai. -Tos pačios intrygos ir vaidai,
visiškas nesirūpinimas varginga tauto®
“
_A
būkle, ftis parlumcntas prarado taip pat
1 . a, K.
ir paskutines politinio padorumo lieka
(Tęsinys,
Tuo programos pakeitimu turėjo būti nas; jūs pasidarė pirkliškas. Dr. Sim Yat
įgyta naujų fulntinkų. Sun Yut »Seno atei Senas savo trijuose principuose šiais žo
ties valstybė su savo valdininkų armija džiais plūsta tų — savo imties — kūrinį:
turėjo patraukti inteligentijų, ūkio struk “Kinija neįvertino gerųjų parlamentinio
tūros reforma — į Vukarus orientuotus atstovavimo pusių! Tautos susiririkhno na
1 pirklius ir svetimšalius, ir provincijų, au riai pasidarė kiųulėmis, nešvariomis lr
išlvirkusiomi^, bjauresnėmis, negu kada
tonomija — vietų valdovus.
Ku tais visnis naujais viliojimais IfflB nors pasaulis yra.-inatęs!”
Vuan fthi Kai turėjo už savo pečių
m. pradžioje Intvo paskelbti nauji rinki-Jimii - savaime suprantama, rinkimų lėt 'Maure. M tik nn^jdųrį ir pietus. Todėl i

buvę taip autvgrkyta. kad ji buvo pri jis iinn-jo jiupirkiiim pašalinti pavojingus
einama Uk mažai tyijdto gyventojų daliai, kero vpdus ir į jų vietų pastatyti savo šasč

o visa tautu J,uv6 išskirto. Naujasis pjor-.
luineiitas susirinko Pekine.Ttl3 m. bnlan-

žmogų

aiškiai

būti

reikšmin

praleistų

kad

veikti,

pama

sitkųjrtn-

lietuvių

tikrai

veikėjai

Fede

dieviškas

ris

ir

norima

atre

Lietuvos

mėtų

svarbus,

raginimų

K.

paraginimas

minėti

rodos,

džiaugianiės,

prileisti

R.

L.

gražus

atgavimo

be

jei

A.

iškilmingiau

laisvės

leidę,

Tarašė

valdybos

spaudos

menė

spaudoje

tikrovės

svajojimas

čias

bet

norima

kų

ore, ,bet

smulkiai

Notas

nustatyti,

ba

pi«is

KAUNE YRA NEBMI6
NEIMOtlUSiy
MOTfRy
/

linrbkus. Bet tam dalykui jam trūft<> pi-

nuA“!,. Iš užsienio jmgallios jis galėjo gauti

džio H d.;’.įmnemdmvo nei vieno ūkirrin tik kai p i&inhtcs vespublikirt prezidentas.
ko, nei vieno pramonininko, nei vie.no Parlamentas tam pasipriešino; tada jis
transporto darbininko ir nei jokio kito j papirkp atskirus parlamento atstovus ir
tautinio verslo atstovo. Prie rinkimų vid- tokiu būdu save pravedė. 25 mil. sv. yter

lingu paskola dabar buvo užtikrinta, ir
tuo būdu su didelėmis tos paskolos sumo
mis nusipirko jis sau 13 provincijų vadų
atsidavimų-

'f

Trys’ pietinių provincijų vadai sukilo.
Jiė pabūgo, kad Yuon 8hi Kai, pasirė

męs savo naujomis pagalbinėmis priemo
nėmis, nebandytų panaikinti

provincijų

autonomijos ir kad juos vėl nepadarytų
priklausomais centmlinės valdžios. Revo

liucija buvo nuslopinta. Vuan Khi Kai pa- į
vyko per du mėnesiu grųžinti krašte visiš

kų romybe.

f-

'

Liaudis nedalydavo šioje revoliucinė
je akcijoje;mat, čia nębuųo jokios kalbos
apįe tas soči jai i nes problemas, kurios bėt
kokiu būdu būtų lietpsios jos gyvenimų.
Dr. Nūn Vat Ikenas dabar vėl pa>4rųiškė. Jis stojo Yuan Shi Kai priešų pu
sėn, tačiau jo visos pastangos liko beveik
be jokių rezultatų: jo pasekėjų skaičius
jau bų/q;nepaprastai sumažėję^ lubai di

delis skaičius jo šalininkų jau bnvo gavę
iš Yuan ftlii Kai vietų arba, kurie jų dar
neturėjo, tai stengėsi jas gauti. Kai jis

pamatė, kad dalykai eina_blogon^_pusėn,
vėl pabėgo į užsienį.
x
Dabar Vuan Shi Kai visų valdininkų
ir kariuomenės aparatų sudarė iš savo pa
rtijos narių, paleido parlamentų, ir per
savo paskirtų valstybės tarybų paskelbė
naujų tvarkų. Konfucijaus garbinimas vėl
buvo padarytas valstybiniu dalyku, taip
pat buvo atnaujinti kasmetiniai aukojimai
Dangaus šventykloje. Tų funkcijų — pir
miau priklaususių tik vienam karaliui, —
atlikimas dabar buvo pavestas respublP
kos prezidentui Yuan Slii Kai. Nuoseklus
artimiausias žygis turėjo būti jo paskel
bimas karalium. Tai ir įvyko 1915, XII.
A
'
*
Daug aūkštiį senosios mokyklom val
dininkų, kai kurie pietų provincijų gu
bernatoriui it kariuomenių vadai tuojau
sukilo prfeS jį. Jis matė, kari be ilgų karų
jam nepavyks išlaikyti savo pozicijų. Ka
rui jam trūko reikiamų <pinigų, ir, gal
būt, jis nelabai pasitikėjo savo draugais.

Su Yuan Shi Kai mirtimi užgeso vi
sam laikui erntralinė valdžia. Formaliai
dar buvo valdžia Pekine, k-nri užsU-nio.
valstybių buvo pripažinta kaip vienintele

Kinijos valstybės reprezentante, liet jos
galia siekė tik tiek, kiek galėjo siekti to
žmogaus, kuris buvo jėga jų užėmęs.
(
Likusioji krašto dalis suskilo į dau
gybę savarankiškų teritorijų, kuriose ka
riuomenių vadai paėmė į savo rankas ab
soliutinę valdžių. Nė vienas išrinktas pre
zidentas ir nė vienas pats save pasiskel
bęs vailu nebegalėjo atstatyti karaliaus
autoriteto ir apvaržyti generolų sauvalia
vimų.
Kinija, lyg koks beirklis laivas, pate

ko į chaosų. Nuvargusi tauta turėjo mokė

ti mokesčių, kurie buvo iš jos ligi mažiau
sio lašelio iščiulpiaini; tauta ėjo pražūties
keliais, bet koks jos savystovumus buvo
visiškai užgniaužtas.
Kilo baisi, ribų nežinanti kova už
Pekino valdžių, dėl pelningiausių vietų ir
19t(i m. kovo 22 d. jis atsisakė nuo »dėl pajūrio ir Yangtze provincijų kon t rokaraliaus sosto ir greit po to, birželio m. lės.
6 d., jis mirė.
(Daugiuu bus)

7?
Penktadienis. UaTaud. 20. 1934
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Pietų Amerikos gyventojai.vienas vokiečių kareivis dviem
nemaža nustebs patyrę, kari ! brauningo šūviais Eimutį nu
Lietuva yra tiek pat j šiaurę'kovė. Pabūgę savo kraugerį A

įl -PIRMĄ SYKĮ TAIP BUVO

nuo pusiau jo (ekvatoriaus), | ko darbo, vokiečiai norėjo pa

žu

bankietų,

visi

kiete

Albany, N. Y. — Velykų a

į

Rocbester
dalyvaus

------ H

kuVį

kviečiami

lietuviai.

daug

Ban

privalėtų dalyvauti tame ban
kiete.

įžymių

svečių iš miesto valdybos, Cha

Bankietas tikrai Ims vienas
gražiausių, Kochesterio lietu
viai hiznipriai, norėdami* ūžt ikerintį liauki et u į pasisekimų iš
unkšto paaukojo net 75 dole

peigos Šv. Jurgio bažnyčioj 7
mber of Commerce* ir duugevai. ryto buvo labai iškilmin lis mūsų visuomenės veikėjų.
Tuo tarpu Lietuvoje yra agos. Albany lietuviai pirmų Vakaro pelnas skiriamas nau
dų ir turėdavo nugalėti daug
pie 400 smulkaus kredito drau kliūčių. Kad to išvengus, bAsykį turėjo tokias įspūdingas josios bažnyčios statymo fongijų. Jos aprūpina trumpalai*
rius, kurie su rengiamojo liaVelykų pamaldas. Tai ačiū gevo pradėta galvoti, ar nerei
dui, todėl kiekvienas Rocbeskėiuis paskolomis
ūkinįnkua,
rb. kun. Strimaičiui, kuris, Ur lietuvis, kuris yra susint- ;«kw* l"’1““ ,l,ls Neirti »K.
kėtų kreditų sukoncentruoti.
kooperatyvus, smulkesnes pre! ar negalima būtų
smulkaus
kud ir neseniai atsiųstas či/ pinęs savo parapijos Sviesiu- -Jurgio parapijos naujajai lwtų
palaidotas Kauno kapinėse,
daug gražaus darbo, atliko jr
kybos bei, pramonės įstaigas kredito draugijų aprūpinimų
ja ateitimi ir josios gerove, žnyčiai.
Ben.
dalyvaujant Amerikos misijai.
didelį skirtumų padarė. Alba*
ir šiaip ūkiškas organizacijas. kreditais pavesti vienam ku
'
Tsb.
ny lietuviai jau buvo net pa
Ligi šiol tos kredito draugi riam bankui. Šį dalykų apsvar
miršę Velykines apeigas, nes
jos reikalingas sau pinigų su sčius, pasirodė, kad atsiekti to
jų čia nebuvo per ilgų laikų.
mas gaudavo arba kooperaci nelaimi jau sunku. Bankai tuoj
Lietuvių jaunuolių gerai iŠ
jos banke, arba žemės banke, pradėjo tarp savęs derybas ir
1918 metų pradžioje dar bu
lavintas choras gražiai giedo
.
i.
arba lJetuvos banke, arba va- jau susitarė. >
vo neaišku, kas Didįjį karų
Vyskupo
P.
P.
Bučio,
tf.
I. C. “KELIONĖ APLINK
jo
Velykų
giesmes.
Kitas
bū

Pagal
tų
susitarimų
visas
lstybės taupomose kasose. Del
laimia: ar Vokietija, ar kitos
PASAULI” arba kelionė
į “EUKARISTINĮ KON
Kaskart -prasikaltimams di relis jaunų berniukų ir mer
to jų veikimas buvo nevieno smulkaus kredito draugijas prieš jų kariavusios valstybės.
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, au autoraus paveikslą ir pa
dabar aprūpins Kooperacijos Tuo laiku Lietuvų buvo užė dėjant be kalėjimų neapseiti, gaičių ėjo procesijoj.
das. Kuri nors draugija išgan•
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
davo kreditus visuose bankuo bankas. Visi kreditai, kurie musi vokiečiij kariuomenė, ku nors jų'statyba ir išlaikymas
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
PSTnaldoms pasiliaigus, kun.
se ir savo veikimų Išvystyda l%itų bankų draugijoms jau ri čia įvairiausiomis rekvizi ir kažin kiek kainuotų. Taip Strimaitis pasakė gražų pamo
aprašyti: Puslapių 244. -Audeklo apdarais $1.00.
vo plačiau, kuri nors kita bū yra išduoti, pereis taip pat cijomis alino gyventojus
ir yra visur, taip ir Lietuvoje kslų; ragino visus būti gerai J
Kauno kalėjimaų yra statytas lietuviais. Gražūs pamokinimai
davo priversta tenkintis smul Kooperacijos banko žinion. O plėšė krašto turtų.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
jau seniai, senoviškas ir rei
kmenomis, nes bankai būdavo Į tų kreditų išdavė: Žemės ban-'
NĖ
PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE,
sutraukė prie savo bažnyčios
įdomių
paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
kas 6,226,000 lt., Lietuvos ba
kreditus jau išdalinę.
ir kai kurių porų pataisė šei
Lietuvos nepriklausomybė bu
aptaisais $1.50.
to. O jį pritaikyti naujoviškų myniškų gyvenimų. Seniau kai
Tokia šių draugijų kredita- nkas 1,800,000 lt., ir Valsty
vo tik antf popierio. Nežiūrint
m.
kalėjimų reikalavimams visi kurie lietuviai net'nežinoję,
tvarka buvo netiksli, bės taupomosios kasos 500,000
Begalo
įilomūs
Knn.
J
.A. Pauliuko “KELIONĖS
to, kad visame krašte siautė škai negalima. Bendrai sako
darbiausia, kad pinigai ėjo litų. Šis dalykas smulkaus kre
kad
čia
yra
lietuvių bažnyčia,
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,*
netvarka, plėšimai, į Lietuvų ma, kad Kaupo kalėjimas rei
i provincijų be jokio pelno. O dito draugijų, o per as ir ūki
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
nes nieko lietuviškai negirdė
veržėsi bolševikų, lenkų gau kėtų iš vidurio miesto iškel
be to, draugijos, ieškodamos ninkų kreditavimo reikaluose
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
jo. O dabar suėję girdi gražius
jos,
Vokietija
Lietuvai*
nelei

ti kur į užmiestį, o tų vietų pamokinimus gimtoje kalboje
Vokietijoje, Lietuvoje.
pinigų keliose vietose, susidu yra laikomas labai svarbiu įdo
kurti
savo
kariuomenę.'Tik
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
kur dabar randasi kalėjimas ir linksmesni eina namo. Gra
rdavo su skirtingais reikalavi vykiu. Tuo kreditavimas yra
1918
metų
pabaigoje,
kai
vigražių ir aiškių 300 paveikslų.
Mickevičiaus gatvėj, perleisti žus būna įspūdis matant skai
mais, padarydavo daug, išlai- įstatytas į tikslesnes vėžes.
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistai lietuviškas kny
siems jau buvo aišku,
j°£ .Lietuvos Vytauto Didžiojo Utlingų būrį žmonių einant prie
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
kštybėse prašo Dievulį kuo Didįjį karų laimėjo Vokietijos niversitetui. Neseniai grįžo iš
Dievo stalo.
Kaina tik $2.00.
priešininkai, vokiečių kariuo užsienių tam tikra komisija,
greičiau atsiųsti pavasarį.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
Gerb. knn. Strimaitis pas
Kovo pabaigoj grįžta ir ki menė turėjo iš Lietuvos trau kuri buvo Lietuvos valdžios
už
$3.50.
kelbė, kad birželio 22 d. bus
ktis.
Bet
ir
tas
traukimasis
Lie
Naudokis
reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
ti nuolatiniai Lietuvos mylė
siųsta susipažinti su užsienių 40 valandų atlaidai ir kad at
kutį tuojaus siųskie mums.
tojai sparnuočiai: juodai žvilt tuvai ramybės nedavė. Paskui kalėjimų statyba ir tvarka.
silankys kunigų iš kitų para
Vilkaviškis - Lietuva. —
Čia nuplėšti
gantieji linksmi varnėnai, )cu-. vokiečius pėda pėdon Lietu- Naujausia kalėjimų statyba e
pijų. Mažus vaikučius mokina
Magdalena Cėsnienė, motina
rie tuojau pradeda švilpauti von veržėsi bolševikai.
santi taikoma taip, kad kali lietuviškai ir rengia prie pir
Gerbiamai “Draugo’' Administracijai:
l;nn. P./Čėsnos, klebono Šv.
Siunčiu au Šiuo IniSku
............ ui kuriuos praSau kungrrftiausia
Tokiomis neramiomis aplin niai būtų visai nuo laisvųjų
apie inkilus medžių viršūnė
atsi arti ntan aclŲinčIuM Kelionių knygas;
mos Komunijos.
Juozapo parap., Mahanoy Ci
VYSK. P. P. BOČIO KKLIONftS — |1.00
se, pempės laukuose sveikina kybėmis Lietuva 1918 m. lap piliečių izoliuoti, kad galima -Be to, kiekvienų sekmadie
KUN. TR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50 ‘
ty, Pa., ir sesuo a. a. kun. S.
—
2.00
KUN. J. A. PAULIUKO
si, klausdamos, ar dar gyvų e- kričio mėn. 23 d. kraštui gin būti) kalinius laikyti griežto
nį ragina parapijomis nusipi arba:
Pantieniaus, buvusio Švj Jur
Siunčiu >3.50 ui kurtuos atsiųskite matų visas tris Kelionių knygas.
saina. Truputį vėliau pasiro ti pašaukė savanorius, iš ku je tvarkoje, kad jų/sveikatgj
rkti “Draugų” prie bažnyčios.
gio parap. klebono, ShenanMano adresas:
do raudonkiškiai gandrai, ku rių vėliau išaugo Lietuvos ka būtų tinkamos ^ųlygos, kad
Gejstįna, bųtttujiad kiekvienas
doah, Pa., mirė, sulaukus 74
Vardas, Pavardė
į . lt?......... ............................. ..
ria kalena ant stogų, ilgauo- riuomenė. Dalis pirmųjų sava kiekvienas kalipys būdamas
lietuvis skaitytų ir kiekvieno
metų, Vilkaviškyje, baland. 14
.............. ..................... -....I........... Street
degės kielės, kregždės, paga norių gynė Lietuvų nuo besi- kalėjime galėtų ir turėtų dirb
namuose būtų dienr. “Draud_, š. ro. Palaidota baland. 17
liau lakštingalos ir gegutės, Veržiančių bolševikų, kita da- ti kokį darbų ar njokytis a
d., Vilkaviškio parapijos ka
taip mėgstančios baltai žydin- lis viduje kovojo su visokiais mato, k'ad jį iš kalėjimo pa
Už visų tų darbuotę garbe,
puose.
čiuose vyšnių soduose pačiul- banditais, slaptais valstybės l leidus galėtų užsidirbti sau
ir padėka priklauso kun. K.
Paliko savo vyrų' Pijų, Vil bėti ir pakukuoti.
priešais ir kitais neramiais gai duonų. Dabar valdžia pradės
Strimaičiui. Bažnyčios Narys
kaviškyje, sūnų kun. P. Cėsnų,
Medžiai sprogsta, krauna valais.
tikrintį patiektų kalėjirtiui sta
Mahanoy City, Pa., dukterį žiedus, žolė želia, žaliuoja, jaSavanoris Pranas Eimutis tyti planų, ir kalėjimo statyPetronėlę Vaitkevičienę, žmo vai kyla laukuose, švelnūs vė- buvo paliktas Lietuvos vidaus bos darbas būsiųs pradėtas no
nų Alytaus Ciimnazijos Direk jeliai glosto veidų ir kutena tvarkai ginti. 1919 m. kovo 18 nžilgo, nes jis esųs nėatidčlio
toriaus St. Vaitkevičiaus,* sū širdį.
d. rytų į Kaunu atvyko Ame- tinas.
j Tsb
nų Antanų Vilkaviškio pradi
Visur skamba paukščių bai-' rikos pagalbos misija. Ji buvo
Rochester, N. Y. — Visi R,
nių mokyklų mokytojų, Vilka sai, džiaugiasi pavasariška ši-' apgyvendinta
dabartiniame
chesterio lietuviai turėtų ne
viškyje. Brolį .Uiozų Pautienių,^ įima* marjjaspalvės plaštakės, ILietuvos viešbutyje. Tada dar
užmiršti sekmadienio, baland-'
Eeading, Pa., brolį Dr. Kaz. dūzgia ore bitelės, rinkdamos Kaune tebesančios vokiečių
žio 29 d., nes tos dienos va
Pautienių, Marijampolėje ir sodų medutį, Visi gyvi pada- kariuomenės dalys susitarė atkare, Šv. Jurgio parapijos sve'
brolį Jonų Pautienių, Pary rai padarėliai juda kruta, man . vykusių Amerikos misijų nntaibėje
Rochester lietuviai bi
žiuje, Prancūzijoje.
dydamiesi šiltuose saulutės žudyti ir tuo labai supykdinti
Žemės ūkio ministerija da znieriai ruošia nepaprastai gra
Gerbiamam kunJ Induliuose... Taip. “Nepa- i vos besikuriančių Lietuvę su
P. Čėsnai. dėl mirties jo bra-! Prasta* gražu ir malonu Lietu- tada daug galinčia Amerika, bar stengiasi suskaityti Lietu
ilgios motinėlės, reiškiame gi-i'°j
Va8*ry ”..
IĮ Prie
voj P*
pavasary
..
Prie Lietuvos
Lietuvos viešbučio
viešbučio a vos miškuose dar užsilikusius našus briedžių surašinėjimas
KARASI* 20 to amžiaus
l’oa užuojautos.
I ^at, pavasaris Lietuvoje nė merjkonus saugojo du lietuvių briedžius. Pasirodo, kad Šių vėl bus padarytas ir vėl bus
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazal. lėktuvų paAovimas, artilerijos
I ra nei perdaug trumpas nei kariuomenės savanoriai — Ei matų žvėrių dar kelios dešim nustatytas per tų laikų įvykęs
griausmai, žmonių sprogdinimas ir kitos karo baisybės, aprašyta W.
-Dr.Mo” Leidėja
tys.
Vien
tik
Kauno
ir
Kaišia

briedžių prieauglis. Briedžiai
T. »CANLON’O paradytoje lr I-Ja. premija Amerikoje apdovanotoja
O yra kraštų, kur mutis ir jo draugi- Apie 12
karo apysakoje
.
dorių
miškuose
dar
yra
apie
yra gražūs gyvuliai ir todėl
pavasario beveik nematyt, kur vai. prie viešbučio privažiavo
----------------------‘ DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ ”
tuoj po smarkių žiemos šalčių pilnas vokiečių kareivių auto 30 briedžių. Po 2-3 metų pu Lietuvos miškų valdininkai
klek pats Patagonijos galiu- (bėgti, bet Kauno komendantu
kas su Ugnies sulomis nutolęs',ros kareiviai juos suėmė. F*
Į pietus nub pusiaujo. O Ug aikėsinimo metu Amerikos mi
nies salose yra kur kas šal sijos viešbuty nebuvo.
čiau, negu Lietuvoj.
.Žuvęs savanoris Pranas Ei
mutis buvo labai iškilmingai

SAVANORIO EIMUČIO
MIRTIES SUKAK
TUVĖS

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

KAUNE STATYS MODER
NIU KALĖJIMU

n.

.

V“"4® M d. [Skelbtoji kal#uja labii dWeUo remon

MIRĖ KUN. P. ČĖSNOS
MOTINA

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ
BANKIETAS

LIETUVOS MIŠKUOSE
YRA NEMAŽAI
BRIEDŽIŲ

UETUVOS PAVASARIS

(GOD, HAVF. MKRTV ON URt)

prasideda beveik staiga vasa mobilis. Jie pradėjo veržtis į
ra, arha kur pavasarį atstoja viešbutį. Vokiečiams kelių dui
•
■
•
v
ilpi nemalonūs lietūs.

Lietuvos pavasaris yra daug
malonesnis ir gražesnis
tų kraštų pavasarius,
nn balsu pripažįsta svetmtaučiai, kuriems tenka šiuo metų
laiku lankytis mūsų tėvynėje.
Kalčiausi Lietuvoj mėnesiai yra gruodis
lis ir sausis, tuo tarpn kai pietų Amerikoje tuo
laiku f ina didžiausi vasaros
karščiai. Jau
Jan vasario mėn. pa*
Įtaigoj saulutė gana jaučiamai
pašildo kailiniuotų lJetuvos
žmogelį. Sniegas beveik dar
nepradeda tirpti, o rogių vėžė Į
jan darosi kreiva. Kovo mėn. I
pradžioje perskrenda pirmieji
giesmininkai — knklūs vėversėliai, kurie skambiomis gies
melėmis mėlynose dangans sa

CAM MOTU C

SKAITYKITE IR FLATUI

KITĘ “DRAUGI

juos net atskirais įsakymais
saugoja nuo nuolatinių bepra-

“

rio pusi. Grąžas, tvfrtl apdarai. Kaina tik SI.2&, su persiuntimu
S1JR.V Kelkalnukitb: "Draugas". 2134 Bo. Oakley Ave., Chtrago. IU.

smių medžiojimų

X -SUOUUb SAN *-6;
tųW "t'S fcfcY e *
MC*\RR»>Ht>V aam'Nt* mis orvice t!

on rw !t
«©TA • ttyaikBję
M*n4'W ‘ROONb _
ruNC ’.’.

Penktadienis, baland, 20, 1934
asidarbavimni, ‘‘Draugo” va, Paveikslus rodys A. PELD2IU8,
uktnttoM parapija svetainėoe:
us gerokai sekasi, ir bendrai
Pelnyčioj e ir Subatoje Bal.
at. spauda gražiai platinama.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

(April) 20 ir 21 d. iv. Anta

ne parap. Lietuvių svet, Dėt-

Bal. 14 d. Baievicieuės na
roit, Mich.
muose, draugės surengė jai
Vaikams 10c
“surprize shower”. Susirinku (tania 25c
sios linksmai praleido vokalų
Visur pradiia 7:00 vai. vak.
žaizdamos ir prie skanių val
gių. Balevičienei buvo suneš
tu daug gražių dovanų.

_ II
Ik

Tylutė

NAUJASI TESTAMENTAS

PIRMĄ SYKĮ AMERIKOJF

Evangelijos — Apaštalų

Darbai — Apaštalų Laiškai —

fcv.

SUS RODO Ali JUDAMIEJI

Jono Apreiškimas. Pusią
pių. 620. Kaina, su aptaisais

PAVEIKSLAI

11.25.

Y
i x Pranas Valatkevičiius, bari

Tomo iš —emplo APIE SE

x

KIMĄ KRISTAUS iš lotynų

tonas, kuris puikiai pasižymėjo operetėje “Cousilium Pa- Prancūzijos mies
Įcultatis”, atlikdamas svarbiau 1858 metata Svoi
kė šv. Bernadeta
šių rolę, būtent Gasparo. Lin- ja iS vLg0
kime jaunam dainininkui ir temdomomis ligomis
1 liau nenuilstančiai darbuotis
ir linksminti mus sąvo gražiu
balsu.
Dainų mylintis
BUS IR JUOKŲ

kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap
taisais. Kaina — $1.20.
< •'
Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ
JIMAS, VILTIS IR MEILE

Puslapių 267. Kaina 45c.
KATALIKIŠKAS

LAII>dl

Taipgi, bus parodyta labai juo- i
kingą komedija, kurtojo dalyvauja JIMAS, puslapių 16, kaina <10c
garsus pasaulinis juokdarys —
“DRAUGAS”,
C1IARL1E CUAPLIN, kuris didžio
jo karo metu pateko į Prancūzijos
2334 So. Oakley Avė.,
Bus statomas juokingas vei apkasus ir jis paėmė į nelaisvę net(
patį Vokietijos anais bakais valdo-1
kalas “Nelaimingas Buickas”. vą — Kaizerį. Juokų bus iki sotiesJ
Chicago, 111.

rap. svetainėje, Šv. Pranciš
kaus Rėmėjų dr-ja rengia gra
žų vakarų.

Loš: S. Bukšaitė, A. Juędsuukaitė, V. Usoraitė, B. Raikau.skas, A. Širvaitis, F. Valatkcvicius, A. Pošius. Bus ir da;

Šv. Jurgio parap. choras, vedamas įžymaus muziko Jono Čžau&fco. Šis choias
pasirodęs Detroito lietuviams. Viduryje sėdi muz. J.\ Cižauskas, dainininkė M.
J. Cižauskas. Chore yra daug narių, kurių nėra šiame atvaizde.

MISIJŲ NUOPELNAI

Gražų įspūdį darė L. Vyčių
102 kuopa; apie 300 narių pen
sumų “in corpore” ėjo prie
šv. Komunijos. Vyčiai pasižyjiii netik gražia darbuote vi-,
tame veikime, bet gražiai pa-"
sirodo ir kiekvienoj Dievo ga
rbei iškilmėj.

Po pamaldų buvo bendri pu
sryčiai; juot^j dajyvJvo ir Tė
vas Pauliukus. Pasakė gražių
kalbų.

jr trejetų metų yra gražiai
žauskienė ir klebonas kun.

Grybas laiko biznį (gėrimo ir
valgio) prie Bagley ir 18-to?
gatvių.
West Ęidės žinių skyrius ir
gi duos dovttnų; rasis* ir dau
giau tokių, tik dabar prašomi
atsiliepti visi, katrie apsiim
tų pasidarbuoti spaudos pla
tinime. Gabiems vaikams ge
ra proga liuesu laiku užsidir
bti. Kreipkitės į M. Šimonf,
3547 W. Vernor Migli.
Kun. 1. F. Boreišis rūpinasi
sudaryti komitetų prof. kun.
I’. Kemėšio sutikimui.^—

tiB”, “Lietuviškas Milijonie
Po programos bus šokiai.
rius”, “Nastutė”, “Consilium
Gerbiamieji,
nepraleiskite
Facultatis”, /‘Be Moterų” šios geros progos. Širdingai
“Moteris Biznyje
“šventas kviečia visus dalyvauti rėmė
Kazimieras”, taipgi gražiai jai ir sesutės Pranciškietės.
pasirodė peręitų vasarų visų
tautų parodoje “State Faii
Mūsų kolonijoj, ačiū kleb.

Grounds’k

kup. J. C'ižausko raginimams
Garbė • šiai | parapi jai turėti ir “Draugo” kontestininkų
tokį darbštų ir pasišventusį vt LIETUVIAI DAKTARAI
dejų kaip mtiz. J. čižauskų,
kurio rūpesčiįu vis j rengiami
choro „koncertai yra kuogeriau

Kleb. kun. I. F. Boreišis ro»
jautrūs, patraukiantieji žod-* jį džiaugsmo Vyčiams už pnšiai pasisekę.
žiai žavėjo klausytojus. Kas vyzdingumų.
tik girdėjo Si, Misijų pamok.' ■ Miiijy
buvo ig.
Šį sekmadienį, bal. 22, pa
Po šalto oro prašvito šiltes
lus, gėrėjosi pamokinimais. Te kilraillgas
VBkar..
ko pagyti, kad per Misija. Nor,
bat
bn. nė saulutė ir Detroite gamtos
grožis pradeda atgyti. Žmonės
ėjo irpažmties ir tokių, kurie vo pUm žnioni,
iš visų miesto linksmesni šiltesnei dienelei
per keliolik, melų nebuvo ė- dalių. Tėv0 i>au|iuko ;autrito
K. Tai Misijų nuopelnai.
gražiausi pavyzdžiai i atėjus, nes pereitų žiemų dau
gelį šaltis privargino.
Vaikams buvo trijų dienų paliko klausytojų širdyse nt-i
DR. VAITUSH, OPT.
misijėlės.
išdildomų atmintį. Detroitio-j
Sekmadienį pamokslai liuyo
dėkingi Tėvui Pauliukui
pritaikinti-jaunimui; tuose pa- *r linki, kad kiekviena lietumoksluose vaizdžiai nušvietė viy Parapija pasirteudotų to- CONSILIUM FACULTATIS
jaunimui kelių, kurio jis turi kiomis misijomis.
laikytis.
'
1-•
»r
~
•
Stasys Stepulionis Tėvų Pffu
r'-'r- ........................ — —liukų pavežiojo
po Detroitu.,
D. B. Brazis patarnavo*nuveš-

KAM
GYDYTOJAI
aru
nuvftTi

dT“
i..8.loti.. . :
.
l-el“^LUy stonus dienomis

■

Detroite rodo judamuosius paveikslus, “Liunlo Stebuklai”.

ntMIA uMOlA

LIU0SI10TŪJA
Gydytojas pasakys jums kad neat
sargus rinkimas lioosuotojų yra pa
prastoji [g-lcžastts neperstojančio vi
durių užkietėjimo.
Bile katoas ligonbutls duoda prlparodymu, kenksmingų yeiklmg ašt
rių lluosgotojų. kurie iSiuSti'nu vi
durius,
nusHpniha vidurių
musku
lus.\ lr net paliečia kepenio Ir tnfc»-

SUhE'7

laimingai, vfsuoųionė areliai grį
žta . i>rle nuomotojų skystoj formoj.
Dossm skysto lliiosuotojo gali l»Qtl nu
statytas. Tokio . būdu veikimą gsilnm valdyti. Nedaro jokio papročio*
nereikia tmtf "dviguba porcija** vie
na ar dvi dienas vėliau.
Dr. - Caldwell*s Syrup Popsln su
reguliuoja vidurius taip kaip laik
rodžio įnekanismą, j kelios savaites.
Kam ne pamėgintf? Kokia nors pilė
ar tabletes gali btttl pa šankiau noAiolls. Bot yra mažpl "parankumof*
bite kokiam vidurių valytojul. kur)
rdkla Imli taip tadklaf, k»»d tun
nefttotfs su savim, kur tik einate!

Paveikslai labai gražūs. Kas
j/amato, tas gėrisi. Pas sve
timtaučius irgi fcuri pasisekt*

Prie įžangos skiriamos trys
dovanos: dvi po 2 dol., o tre
čia 1 dol. <

LIETUVIS

LIETUVIAI
DAKTARAI
Amerikon Liet Daktarų Draugijos Nariai
Tek GROvehUl 1SM

&YDYTOJAS lr CHIRURGAS

▼ai.: 4-11 ryto 3-4 lr 7-9 vak.
8arad«mls po plotų ir Nsdėldiealak
tik susitarus
,
—
MM V. MAR^GEITB ROAD

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Streal
VaL: S Iki I goplot. 7 Iki 9 vak,
Nedėliojo pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Offlse TeL RKFubllc 7«M
Bes. TeL GKOvehIU O«i7
M17 & WASHTKNAW AVK.

▼ai-: 1—4 lr 7—9 vaL vakare

Rm.

2136 W. 24th St.
TeL OAHal

Office Phone
PROspect 1028

MM

Re«. and Office

2359 So. Leavitt St.
CANAL 0708

GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Btr.
(Prie Areker Avė. astoll Kėdelė)
Valandos: nuo 1 Iki 9 vaL vakaro
Šaradomis lr nedėliotais pagal
•atarti

PHY81C1AN and 8URUEON

2403 W. 63rd St., Chicago
^OFFICE HOUflS;
' 2 t« 4 and 7 to 9 P, M.
Hunday by Appolntment

DENTISTAS

‘

DR. STRIKOL’IS

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento

Optornetrto-Uy Aklu Specialistas...
: auo 9 v. ryto iki 8 v.
Palengvins > akh, Įtempimą, kuris
esti pri ežiu, t Imi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotuWentworth 6330
.
mo, skaudamų aklų karių, atitaiso Office
es. Tel. Hyde Park 3396
trutnparegygte ir tollregystį. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. /frpooinlė atyda atkreipiama
|
mokykkM vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Nedalioj nuo. 10 Iki IŽ. Akliu’ų kai
SPECIALISTE
nos per pusę piginus, kaip buvo pirmiaua Daugel v atsitikimu akys atitajxomn- lm akinių.
Kainos pigiau 6900 SOUTH HALSTED ST.
kaip pirmiau.
Valundos: 1 iki 4 po pietų, 7 Iki 8 vak.
4719 8OLTH ASHLAND AVĖ.
Pilono Itoirtevarri 7W49
išskyrus Sercdoms
v

GYDYTOJAS

IR

Nuo imt

Beredoj pagal

CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo X iki 4 lr nuo 4 iki 8 vak.
Nodėllomla pagal sutarti
OflNO toioc. BOUIevard 7«M
Namų tel. PROupect 1930

Valandos 1—8 Ir 7—9 vak.
Barsdomis lr Nedėliotais pagal aul
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
DNMTIBTAg

4645 8o. Ashland Avė.
arU 47tk Btroet
8 Iki 8 vakaras

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
ORKA PROGA SPAUDOS
PLATINTOJAMS

GYDYTOJAS Ir CHIRUOAĘ
M» W. MAR4JUETTE ROAD
VaL >.4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-19 w9»
Nedalioj susitarus

t lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALAMpOS:
Nuo 19 iki IX vai. ryto. nuo 9 tkl 4
vaL po pistų ir nuo 7 Iki 9:14 vaL
vakaro. Nedėliomls nuo 19 tkf 19
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2389

3147 8o. Halsted 8A
Rusas GrdrtoJas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyrišku, Vaikų

Ofiso valandom 1-4 kr 4-8 vaL vi

9

visų ohronišlr) ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted SI
- .Kampas lįst Btroet
Valandos; X—d popUt. 7—4 ugi. vak
NodėKomls D iventadisoslala 14— D

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
m SODT* HALSTED BTKSVI

Boa: »1 ryto Iki 4 popiet

a Iki X:«l vakaro

BR. 1RUSSELL
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
GYDYTOJAS D CHIRURGAS

Tel.

7850 So. Halsted Street

Haa.1 Tol.

ROOM 818

vaL: 1-1 įr M n»* ’*lur*

YAItds OBBd,

PLAaa *908 \

VALANDOS;
Nuo- 19-19 y. ryto: X-X lr 7-9 v. 9

NBd91<U«aial9 avo 19 UU XI <U«ae

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 WBST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 gogiet j nuo 6 - 8 vakarais

OYDYTOJAB IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
> Tel. VIKginia
OftMo val.i 2—4 ir
Nedėliomls pagal

OOM
<—8 p. m.
au tarti

DR. A J. BERTASH

Penktadienis, baland. 20, 1034

BARBORA
G R IKI E NAITĖ

mirė balandžio 19 d., 1934, 2:301
vai. ryto, sulaukus pusės *ni-J
tlaua
Kilo Ih ' Kaunu Kėd.. Kuktftktol
apskr.. Skapiškio parap.. StaniuliAklų kaimo.
Amerikoje išgyveno 22 metu. |
Paliko dideliame nuliudbne
seseris l'rSulę ftlmėnlenę h- jos
Šeimyną, Marijoną Gabn’enieię
ir vyrą Joną. pusbroli Jtoną Ma
čiuli ir jo kelmyną, pusbrolius
Juozą n- A ruošą Oreklenlus lr
gimines. O Lietuvoje aeser) Ve
roniką Gulbinsklcnę lr jos Šei
myną.
Kūnas paSąrvotas 2024 South.
Peorta St.
Laidotuvės Įvyks pirnųid.len),
balandžio 23 d. Ift namų S:S<>
vai. bus atlydėta } JJlevo A p-,
vaizdus par. bažnyčią, kurioje1
Įvyks gedulingos piimaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėto 1 ftv. I<.aaUnlei\> kapi
nes.
1
i
NuoSlrdžial kviečiame visus
gimines, druugus-gea ir požystaniuu-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę hk*erys, Vusbrobni.
ftvogvriai lr Giminės.
Laidotuvėms patarųauja grab.
Butkus. Tel. CANal S1CI.

Ateinantį sekmadienį, bakui
džio R2 ti. vakare mūsų para
pijos moterys rengia didelį
bunco -parapijos naudai. Minė
ta pramoga bus parap. svetai
mos
nėję 7:30 vakare. Nemažai jau
tikietų parduota. Daug gražių
dovanų surinkta. Tikimasi,
Vagių visur raut tąsi. Ir mū kad ir žmonių nemažai susi
sų kolonijon jų aisibaladoja rinks. Bus ir prbgiamėlis. Vi
Antai, praeitų, sekmadienio va si eikime.
karų, einant pp. Sandamavičiams į svečius pas pp. PoezuPavasariui atėjus, ypač po
dpus, prie Fairfield Avė. ir “Bloviesčiaus”, tuoj garniai

Atsilankęs svečias lg. ha-

PERSALIMAS KŪNO

MONIKOS
VEŠETIENAS

West Pullman. — Bai. 22 d
kalas kvietė kuopų j Įj. Vyčių parapijos svetainėje įvyksta
Dainos choro vakarų — ope- metinis parapijos bankietas su
retę. Kuopa kvietimų priėmė lobai gražia programa. Kleb.
ir nutarė būti L. V. Dainds Į gfcrb. kun. A. Linkus, parap

pasirodo, šį kartų garnys pir
miausiai nutūpė ant Adolpo
Vaitkaus ir Petro Tuskevičio
namų ir paliko po gražių du
krelę. Sveikiname!

llMamAlTrC

?. iKrUr^ft*

Mirė gegužės 4 d., 1938 m.
Tapo palaidoto šv. Kazirnlero
kapinėse gegužės 8 d., 1933 ną,
palikdama dideliame nuliūdimo
vyrą Kuspai-ą,
dukterį Stelių
Shepherd, žentą Kred. du sū
nus Edward ir Bruno, marčią
Oną. anūkę K&tą, dvi sestri'j
l’aullną Balčiūnienę tr SvogerJ
AValtcr. Apolioniją Krlpicnę ir
SvogerJ Antaną, pusbroli Kazi
mierą Marcinkevičių,
brolienę
Marijoną ir broh'enę Oną Zaputiepę.
> < Kūnus ims pėrtfeltoo-'ik—tia vienio loto i nuęsavą lotą Šv.
Kazimiero kapuose.
Perkėlimas įvyko ftcstadienj,
balandžio 21 d., 1934 m.. 11
vai. ryto.
Visi a. a. Monikos Veftetienės
giminės, draugai fr pažįstami
esate kviečiami dalyvauti per
kėlimo apeigose.
Užprašo:

X
Vyr*«, Duktė. Sūnui

|
I
I
Į

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių akyriua aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir joatogiausiais laivais.
Per “Draugo”, agentūrų bile kada galite važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:
Z

Bė to> vurg s -1{ai|M ftlnar.

GEGUŽĖS MĖN. 26 D. Scandinavian-Amerikos .linijos laivu “FRE

DERIK VIII”.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu' “BERENGARIA”.
Norintieji vykti bu šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINI KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į
,

matę gražių bajoraičių patrl-

yra užvardinimas TONIKO, kurį Gy
dytojas Specialistas lftrado, ir kuris
dabar parduodamas visose vaistinyJiose. NUGA-TONE yra kombinaci
ja tani tikrų tonikų alterativų, ku
rtos stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus. duoda naują gyvenimą ir energlją. JOs valgysite geriau,—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
ir moterų tapo pagelbėta. Trisdefllmtles dienų treatmentas už Vieną Do
leri — gaukite tikrąjį—garantuotas.

Suvlrft 50 metų prityrimo
Pirkite tiesiai ift dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIBBZJAI
Specialistai Iškalime lr Išdirbime visokių rūšių pamink Ina lr
grabnamlus.

Mūsų teimyna specializuoja šia
me darbe per tokias kartas.
Veskite paniuktų reikalus Uo
siai su pačiais išdirbėjai^

Trys telefonai:
Rez. FENSACOLA MU
BKLMONT 8485
Office: HILLSIDE 8885
Vinccnt Roselll, secr.

Visi Telefonai:

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Mes, atlikome darbą daugeliui žymes
nių Clilcagos Lietuvių.

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

Telefonas SEEIey 6103
,

Chicago, Illinois

susižieduoja.

Žiemos parengimai jau baiI ginsi, sykiu baigsis vakarų seI zonas. Bet mes, northsidicčiai..
I dar turėsim progos pamatyti
j gražų ir pilnų juokų veikalų.
|| Visi dalyvaukim, nes kitos to| kios progos nebus. Lošimas'
I

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

i prasidės 6:30 v. vakare.

I
I

Po
lošimo bus smagūs šokiui prie
geros muzikes.

Taipgi kas norės įsirašytPį
I šių draugijų, galės paduryti
I per vakarų didele nuolaida.
Be to, bus duodamos dovanos
draugijos nariams, kurie peri
dešimtį metų nėra ėmę pašai|! pos iš dra ugi jok<
Lietuvytis

I
I
I

3319 Lituanica Avenue

ANTINIS Kinis
GRABORIUa IR BALOAMUOTOJAA
Patarnavimas garas Ir nebrangus

W. 18th St.

718

M 77

Tąt

>

Brighton Park

švc Pran
ciškaus Seserų Rėmėjų 2 sk.

sus-uitis įvyko balandžio 15 d.,
pariip. mokyklas kambary. Su

Ino.

L1I01P

TaL BOlilavard SSąa—Uit

V. Gečienė. Nutarimai praei
to sus-mo skaityti ir vienlial

ftv

Pranciškaus seserų laiškas; se

savo rūpesčius. Pašaukite:

Kopty«a Dykai
4830 WEST lfitfa STBEET

Cicero, Illinois
Tel CICERO 2109 ir 859^J.

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

OZftPAS EIIDEIKJ

Tel. Boulevard 4139

vedėjas

l«8 WE8T 46th BTftEKl

sirinkimų atidarė malda pirm.

si»i priiaiti. Perskaityta

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Chioago, III.

LIETUVIŲ GRAMO MUS
Palaidoja ui (t&.ot ir aukftčlaa
Moderniška koplyčia dykai.
«M V. ISth Ht. Tai. OAMal >174
Chioago. tll.

f McaŠe I

A. Aulmattenė

dirbtuvė

I per didelius vargus) su jomis
I

O. Sebelskieaė ir

Tikietai perkant iš anksto
į 25o., prie durų 35c. Reng. Ko

:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
lr Grubnamlų

čių hąjorijų, Bet jaunoji Lie
tuvos karta, jaunoji studenti
ja savo patrijotizniu užlieja
visų Lietuvos kraštų, žinoma,
neaplenkdami ir bajorijos.
Trys juurlos bajoraitės, norė
damos prisivilioti jaunus Lie
tuvos universiteto studentus,
nusitaria būti lietuvaitėmis ir
karštai pradeda mokytis lietuviškų dainelių, kalbūs ir papročių; na, ir studentėliai, pa

I jotišfeumų į jas įsimyli ir (nors

/ kietes.

Taip pat kviečiami ir kitų
Širdingai kviečiame visus
atsilankyti. Gries At Metricka skyrių (2 ir 3) narini atšilau
kyti pas mus. Komisija:
orkestrą.

Nusa-fone

vakarienei prirengė. '

mano išlaikyti savo griūvan-1

22 d. ponų Strasdauskų name,
3247 S. Limo
* St. Lošimas p ra
sidėa 3 vai. popiet. Visi rėmė
jai prašomi dalyvauti. Kvie
čiami ir gerieji prieteliai, ku
rie atjaučia seseris Pranei5

nas.

moro veikalas. Stato scenoj Dabar tik kviečiame svetelius
Šv. Cecilijos dr-jos scenos mė iš visur skaitlingai atvykti į
gėjų būrelis ateinantį sekma-:i
West Side. — Balandžio 11 dienį, bai. 22 d. Šv. Mykolo!
d. įvyko M. S.1 55 kp. mėne parap. svetainėj. Veikalas vai-1
sinis Busirinkimas, kuris bu- zduoja Lietuvos bajorų užsi- Į
i spyri mus, su kurio pagalba jie [
, yĄ akųiti^gąs.'

Išduota raportai iš įvyku, sios parapijos vakarienės. Sų■ jungielės gražiai pasidarbavo.
Be to, prisidėjo ir aukomis
(kiekviena aukojo po pyragų)
ir išplatino vakarienės bilie
tų Veik visų kvotų, tiek kiek

kaus 1 skyriaus rėmėjos ren
giu bunco party sekmad., bai.

lr su ‘-sui rustais" nervais — J:
tčs silpnas Ir pavargęs — tik 1
žmogus.
Jeigu taip, fttol yra
tonikas, sutelkiantis geresnes

■ k iai dirba berengdamas bunNorth Side. — Tui patrijo- -kietui programų. Vadinusi, vitinis, pilnus dainelių bei ju-1 skas jau gatava ir prirengta,

(Po tėvais ItoluuliiLskaitė)

[geriausiai pavyktų.

Bridgeport. — šv. Pranciš

Vienas blokas | rytas nno
didžiulių vartų

choro rėmėja. •
Ta pati komitetas ir mūsų veikėjos
-— ------------------moterys daug dirbo, ko^viskų

Mūsų mokyklos koncertus
bus bai. 2V d. Uoliai prie jo
rengipmasi.
Rep.

. vaTown of Lakę. — Sv. KaziRep. miero Karalaičio dr-jds pava
sarinis balius blfs Šeštadienį,
balahd. 21 d., J. Dymbclio sve
tainėj, 4523 So. Wood St., 7:30
vai.,- vakare. Visas pelnas skiI riaiiias Sv. Kryžiaus parapi
jai. Renginio komisija deda
Į daug pastangų, kad balius kuo

laidotu v Aure Mla^a patamatvtmaa

CtSaM V

KOPLYČIA DIKAl

J. LkilevIČIus

JKGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

' LAIDOTUVĖSE......... PASAUKITE........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturimo aąryiių ra (Irma tuo pačiu vardu)

»

Penktadienis, bąlami. 20, 1934

PAVASARINIS

DRAUGO” PIKNIKAS

SUSIDOMf JIMAS AVIACI
Argi guli boti kas nors įdo-t1
r.iesnio. lietuviams susidomėjo’1
• 1
sietus antruoju skridimu, kaip i
pamatvti saro akimis ta ga- *

JOci DIENA AUGA

i

V’isi

girdi apie tuos du darbštus

—r p

.

klūhus, kurie jau daug yra pa

liagųjį paukštį, kūrino Janujšauskas atliks skridimą!
1

I

Ateinantį sekmadieni, balau

augo nuo tos minutės, kada ‘
išgirdome. kad lėktuvas jau*i
papirktas.
z.
J1

džio 22 d., parapijos jaunimas

— ahunniečiai, sykiu su Mote

rų Gerovės klubu (Idealietėsj,

Ir štai ateinantį sekmadie- ’
' ri — balandžio 22 d. mes chi-

rengia

Komisija

bet

su programa

ir šokiais Balcbuno svetainėj.

ragieriai pamatysime Iatuani-

'ca IL Netik pamatysime,

vakarų

pakvietė

Belajų

G&AftUS MUZIKOS

iš Bridgeport’o atvažiuoti su

VAKARAS

savo gabiais artistais ir atlik

darbas norintieji galėsime ir paskrai

dė kėlimui reikalingojo lėšų fo-įdyti W- (Argi ne garbė būti

ti dali to vakaro programos.

r.da Darbas sekėsi, nes riš’UtuMueea U pasaiieriu!)

Kurie dar nesat matę Bda-

pritarė.,

* '

i

P

Aviaojoa dina

progos pamatyti' ši sekmadie-

Ukteras nupirktas saulėto teinančiam sekmadienv, įvyk

joj Californijoj. ant jo iiban-• ^nfioj aidMuM] aviacijos die

.'i<» balto kūno tapo užrašytas

kuri>

rengia ‘

pats

reikšmingas vardas: Titanaira ALTASS centro komitetas sa
lt Pereitą sekmadienį, Jamv
vL<įs Chicagos
šauskas ir Lituanica II

nusileido Chicagoje. Bet

lokaliais komitetais

Aviacijos diena įvyks Fbrd

ria

yra tik pirmasis veiksmas tosjIjansin» aerodrome (prie 199
'

Street ir Burnham Avė.).

didžiumos lietuvių tautos dra

Suvažiavę lietuviai, apart
Antrasis veiksmas — galo- pamatymo Lituanica It turės nkus,us
tinai ir pilnai prirengti Janu-

pasidžiaugti plačia pro-

VYTAUTO DARŽE
vlenė. J. LlnkSinnė. VaJockn, J. Jan
kauskieiiė. P. Valtkiovičleaė. Prockal,
Zaučtul. Prajarienė, K. Jonelienė. J
l.labgaudlenė, Pocienė, B. Slabaėevlčiutė. A. Rakačionls. PO 1 dol. 60c.:
J. Končienė. l‘o 2 dol.: A? A. Jaslnckal. F. J. Jalinskai. V. E. Milkui.
Po 3 dol,: P. Flldavlčiur. E. Kukallenė.

(Daugiau bus)

I

jaus baleto — šokių, turėsit

Lituanica II pamatvsime a-'

Per paskaitą šv. Baltramiejaus
pamNJoe svetainėje, Waukt*K*n. 8d.
gruodžio, surinkta smulkių aukų 32
dol. 22c. Po I dolcrj aukofo: E. Januiievičtenė.
O.
PuodilCLnlert?,
J.
Bakaionė. M. šalčlunė. J. Zita lt la K.
nulevtčlenė,
O.
Puod&tOnlcnė,
J.
nė, A. Latvaltlenė. A. Bagdonienė,
A. Bukas. N. H u kana. S. Rajūnas,
T. Puodžiūnus. D. Norkus,s J. Dra
gūnas, V. čtapas. C. Rajūnas p. DubsIHnskas, Po 6 001. — Didžiai ger
biamasis klebonas kun. J. Pužauskas
tr P. Poiereckleaė.
Per paskaitą Meluose Park parapi
jos svetainėje, 10d. gruodžio, surinkta
smulkiu aukų — 1 dol. 96c. Po 1 dol.
aukojo: & Aimanskaa. A. JanuŽauskas. P. Bacevičienė. M. Janušauskie
nė. B. Hugdonlenė. S. Drbelienė. E
Bagdonienė. K. Kontautns J. Černiau
skas. O. l'rheltenė, f). Vaitkienė. J.
Sakalauskienė, M. Vaičiūnienė, Pt 2
dol. —■ P. šakėnasl Po 5 dol. — P.
Gūdžius, E. AmhrAaieiiė. Vieną Aelina 1 tiko. D.
aukavo — 50 d<#. E. K. Moterų Są- kianė,
jungos (0 kuopa? Melrose Parke au- klenė.M
kavo — 5 doL , .
kauskai
Pasitaikomos atikos: po 1 d^ferį: čtehė. .
K. Šukys. L. Golautaltė, K. Gaoron, 2 dol.:
H. Večerkova. A. Kąleka, M. Oruži- leckieni
nsklenė, J. Jocienė.’HE. Mitkienė, M. i
p
Žaėulskienė, J. Norkus M. Norkevl- d-..,—,.
čleiflė, K. NedvtLraitė, Petraška, Ma- _mlllfc,’
Iškiš. J. MaitlIadAlenė. J. šarka. P. ’
*, “
Poška J. Ktiznlokas. M. Akusevlčienė.
ž
P. Leonaitia, A. Butkus V. špokas. J. J, . .
Račkys T. Koražauakas. Kundrotas,
'
& Pažereckas N. N. 1 dol. 60c. Pt 2
.
dol. aukavo: B. Šimkus,. F. Urbolls n.en '
K. Keterls, ■ Btijanąuskai, Kuznlcfcal. p
A. Sutkus 8. Aust i nas. L. Žygas. Po
.. er 1
3 doL aukavo: M. Važnys. D. Jakas p Jos 8
Po 4 dol. aukavo: M. .Genienė. 8. 7*’,“tU<
Norkoitė. A. Norkaltį. V. Vainienė, 4 dpl
adv. J. Žflrls 8. Kjjndza. Po 5 dol.: “
L. Gotautas, Ii Petkelis A. šeputie- ”*“• v<
nė. J. Kėdaitė. S., Mažeika. P. Požerecklenė, — 10 dol. B. Kinsgailaltė.
*?•*
— 25 dol. S.-N. - 50 dol.
r,hlc2ud

115th Street tarpe Cratvford ir Cicero Avės

rida rbavę.

visuose 1

Šis susidomėjimas

Prasidėjo didžiulis

dažnai

roselant I iečiai

Mokinių tėveliai ir svečiai

ADVOKATAS
10C W Monroe St.. prie Olark
Tetefonoa STAte 7M0
▼olandoe • ryto Iki ė poplot

2201 W. Oermak Road
Panedėllo, ftoredoa tr Pėtnyėlac
vakorola • Iki •

Telefonu GAJUI <129

Kamai: 6459 S. Rockwell St
Utantlnko, Ketvergo Ir Sabatoa
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas RJEPabHe MU
A N G 1/ T S
Turi daug karščio, mažai pelenų; ta
tai geras pavaduotojas- Pocahonlas:
Bla.-k Gold lump or egg <(.00; Mino
run <5.75. Screonfng <4.75.
OIU’NDY MINITK1 OO.
Cetlarerest 2011

šauskų — Lituanica IT kelio- P™®** kuri bus išpildyta pa- gėrėjosi tuo niuzikališku va-

dangėse. Dalyvaus didelis skai karu. Baigus programą, visi

nėn.

1 _
gmSMfc ir psskutinis

^,ns lėktuvų, parašiutais šok?- smagiai pašoko griežiant
j, j, u.
•Mrtriko oriKslrai

.

ktau KIOJ garbingoj dramoj

_________

Aerodromas atabtarv* pnhle

- Utnaniros n iSskridimas K w „„„ ,, v„

„tnIi.De,

skridimui Tsew York - Kau
nas paminėti Lietuvoje I. V.
š. m. išeina oro pašto ženk
lu serija 20, 40, 60c.,, 1, 3 ir

A.

gj „t.,,

choro

Per paskaitą vakarienę Kosclandn
ptulangčje A. m. 18d. sausio smulkų
aukų gauta: 8d. 95c. Po 1 dol. auko
jo: K. Jončienė, M. Žakausklenė, O.
KrlkAčiūnienė. O. IJurienė. Dabauskie
nė, R. Zubienė, F. Šidlauskienė. A. Ju ,
nė.clenė. E. Sirelkallė, A. Pambraus- ,
l;lcnė, P. •Juprienė, P. Husteiknllė, I.. i
Jonaitienė, lt. tingis, .J. Pagis, P. Riū

Amerikos ir nusileidimas Kau-j tik 25c asmeniui, o vaikams nariai turės pasilinksminimo
ne-

>ki 12 metų — veltui.

.-

J.

P. vakarą bei “ančiai**. Visi kvie

TĖČIAI LEIUVKI

Jaunameeių choras

rengia

pardavimu

►*

šokių vakarą- gegažės 12 <L
Kviečiami rengtis ir bilietus

iš anksto nusipirkti, nes

Ką turite parduoti d negalite, maiykite. Turiu namą lt/, aukščio, meinj, dviejų pagyvenimų. Priimsiu J
mainus mažą dlrbalną Tarnų]., Illinois
ar Missouri valst, arba lotus nr mnrgi'člus be skolos. Atsišaukite:

šluos ženklus siunčiu;

kmpl. 10 kmp
<2.00 <l(.0(
< 25
2.21
<0.20

1
Pilna serija 6 žen.
Serija 20. 40. (0c.
Persiuntimas atsk.
Pinigai pirmyn.

Reikalaukite kafninlnktj visiems
Lietuvos p. ženklams.

J

iš

Paskutinis Ši iieionų V. Sta- ’ Menė, — 5 dol. Šv. Petro. Kentyha

komisijom girdėt, kad hns kas
nors nepaprasto.

*

l

5 lit.

neik* Tro.rofc Trupes pnron-

‘ finys’*

Italijos g. 83
Kaunas (Ldthuania)

6(02 80. FAIRFIM.D AVĖ.
2-tli) lubų.
i

gi™, įvyto totoMižio m. 29
tl.. Lietuvių amUtorijoj. Ruoiii _ _

gruodžio mirinkta smulkių aukų — C
dol. S5e. Po 1 dol. uukqjo:M. SūrioSiamas gražus liaudies koncer-. nf M ^įsienė. u Šimkus, p. Bai

Cicerus Moterų Sąjungos 2

kp. praeitą .sekmadieni para

ta*. Programoj dalynan: Lu-

j* SSSSSaeSSi

,lo Raben - Misevičienė, J. Gri- nai tis, a. Kromuakas.

pijos salėje buvo surengus ma

p.

Sėdįs,

j

ciūtė, V. Belajus, J. Romanas.

J. Sereika, M. Petrosevičius. ■■■■aNHaMMaBmmiMai
dų ir šokių vakarą. Atsilan- A. CSapas, J. Poška, R. Roma
r^’^į^^iėti iL
kusieji smagiai laiką praleido I
nas ir kiti.
ir visu kuo gėrėjosi.
Šokiams grieš Sereikos or- ’
Kuopa dėkoja p-lei S. Stankcsira. Gera hus proga pasi“i bu**
*k*»^*> pnmyk*
kaitei už pasidarbavimą. Taip
pat dėkoja “Draugui”, Peop- įI gerėti gražiomis liaudies dai'norais ir pasilinksminti prieš
.SKT’LiM
les Eurniture Co. už skelbi
ilgų vasaros pertraukę.
Kep.
mus; rž .paskolinimą automo

I
I
I
I
I
1

bilių dėkoja grab. Antanni Pie

tkui,

Gerdžiūnni.

Daineliui,

Petrošiui; biznieriams: Milianskiui. Putrimui, Vasiliauskui,

Skiriai. Staniui. Shemetai, Da
nauskiui ir Pangai už paramą'
ir visiems

siems.

kitiems prisidėjo-

Keaghno Kasiąją

jos salėje surengė kauliukais

žaidimų ir šokius parapijos la

hni. Rengimo komisija amai
kiai darbavosi, t kad pramoga

pavyktų. Sukviesta datig svo

'Via. kad mūsiškiai Eori kitiems

i .
randasi

LAIVAKORČIŲ

TEKINGCMU

P&sidabinkit Permaąent Wave 'u
dabar kol kainos dar žemos Mid
land'o nauji permaudavai dėl pa

k*

svetainėje.

Bepjautų visų kuopų atstovai.

10PIKCE COSMETIC
SĖT <1.97

gražiai ir sutartinai veikdama

Lt R. K. S. A. vajus pvasi- kuopa gali tikėtis ir Dievo pa
CRmto. — Kovo 27 d. Lab- dėjo hal. 15 d. Rvarbn visų laimos.

centą.

________________

bi- darių 3 kp. surengtas vakaras kuopų atstovams
rei

suvažiavus

Kult ▲. Brifta

neblogai pavyko. Pelno davė pasitarti vajcus reikalu,

J. JL

nes apie $36JWl I*ahai linksma dė

Pirm.

am rbti. kai randasi žmonių, kn-

Rašt P. P. Vankulin

BIZN

GARSINKI
TRS “DRAUGE

PAMATUOTAS

2608 W1ST 47th STR.

vaisiais dirbti.
tainėn, West Side, kviečiamos kilnias reikalus. Kuopa nema
Kad geriau galėtinnem pri-! T'w <>«<«««• ir apylinkių L. žai yra sušelpus vargstančių
eiti prie vienybės, visi lietu-! ®*
kuopos prisiųsti žmonelių. labdarių seimuose

rtijų žmonės gali jam priklau- guonrti svarbių įnešimų. Tu kuopai, kad ji neužmiršta nei
syti. Susirinkimai hitna parap
reikia, kad sus-me daly- savo parapijos, reikalų. Taip

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULKĄ

kurįe remia visus

visi rašykimės prie naujai «-! atstovus, nes turim daugybę P kuopos aukos liudija, kad
M organizuoto politikos klūbo.* skvarbių reikalų svarstyti. Ar ji yra gyva ir darbšti. Tat
‘V būtent Citims Clnk Visų pa- ,inBK Susi v. seimas. Turim pa- šiuomi reiškia širdingą padėką

K8TATS

4182 ARCHZR AVKNUE
TEIj. I-AFATErr-E 4(39

Balandžio 22 <L, 2 vai. po- didelis būrys geraširdžių pa

vergauti, o nenori sykiu su sa-rP*^- Aušros Vartų parap. sa ra pijonų,

”*

kuopoje

R ,B A ft

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

telių, kurie gražiai laikų pra
I*abdarių

PUBLIC

RBALISTICS
82.00 ir aukščiau iki 26.00
Kiti padnbinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Shampoo - finger wave - aroh - rinse — 91.09;
Manicure - 35c; Marcei - 35c; Sha
mpoo - inareel - mani eure - 91.00.

kuopa Brighton Parke parapi <

.

KOTĄRT

vasario:

Balandžio 8 d., Labdarių 8.

leido.

INSURANCE

Padaryta*
1*
rinktinių
klauMalų. alyvoa, tikmian
Ir ftaknellij. auptaktaa Į
grietinės ttrituiną įžak Irtinu Kfnft Miracle VVhlp
būdu.

.

BIZNIS)

TeL LAFayette 1083

