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LAISVAMANIAI NESISKAITO SU \
KATALIKIfiKOS TAUTOS JAUSMAIS

NACIAI SUVARŽĖ SPAU
DĄ, LAIKRAŠTININKUS
BARA

Kai kurie laikraščiai skel-i vairuojami erzinant lietuvių
hia. Ind Jaoain lėktuvu ku-;vi»aomeiię, kad “Draugui” te- Propagandos miniateria dr
ris jau pramintas vardu “Li- ko ne sykį karštagalvius Nu
raščiai ir laikraštininkija nyk
tuanica II** dar būsiąs “pa drausti. Kuomet dėl “Drau
sta Vokietijoj. Jis pareiškia*
krikštytas,” sudaužant i j j go“ protestų kai kurie žymes
kad laikraštininkams trūksta
bonką prancūziško vyno. To ni netobulumai komitete bu
“pasiryžimo konstfuktyvei kri
kiam krikštui atlikti būsianti vo atitaisyti, “Draugas” nu
stojo pliekęs komiteto socija- tikai?’ Ieškodamas kaltįninkų
pakviesta mergaitė.
jis randa juos tarp pačių laik
Mes, katalikai, žinome, kas listus. Socijalistų organas pri
raštininkų, kurie, esą, nenori
yra krikštas, kam jis yra tei verstas nuleisti toną, paleido
nuoširdžiai tarnauti valstybei
kiamas, kas galima ir ko ne- muilo burbuli}, būk “Drau
ir kas tik statoma, tai visa
galima krikštyti.
Katalikų gas“ buvo priverstas prisidėdaugelis žino, kaip yra krik li. Ne, ponai • socijalistai!1 8r‘ftnri.

ROOSEVELTAS- PRttSIN
GAS SIDABRO MONETA
RžZAVTMIUI

HITLERININKAI VAISINA
BULGARŲ PREMJERĄ
.i
BERLYNE

WASHINGTON,'bal. 20. Prez. Rooseveltas nusprendė,
kad jis nieko neveiks sidabro
klausimu ir nekeis savo nuHU-tatynio prieš sidabro monet&rizavimų
,
Monetarizuoti sidabrą, reiš
kia pripažinti doleriui inflia
ciją. Ši gi pastaroji kraštui
nėra geistina. Kas iš to, jei
Ims daugiau pinigų ir šie bas
mažesnės vertės pirkime.

BERLYNAS, bal. 20. —
Bulgarijos premjeras N. Al usanov atvyko Berlynan. Hit
lerininkai iškilmingai jį pasi
tiko, vaišina ir pareiškia, kad
tuo būdu Vokietija įgija dau
giau reikalingos sau įtakos
Balkanuose.
Bulgarijos premjeras atvy
ko čia prekybos reikalais. Jis
nori Vokietijai parduoti taba
ko už 12 milijonų dolerių. Vo
kietija neturi pinigų, bet ji
sprendžia, kad gali už tabaką
užmokėti geležinkelių įrengi
mais, kas Bulgarijai reikalin
ga.
Be to, bus pasitarta apie pp
litinius reikalus.

JAPONAI AIŠKINASI DĖL
SAVO POZICIJOS
HYTBOSE

'Talkininkų priešakyje stovi
St. Staniulis

PRIEŠ SEKRETORIŲ
YYALLACE GAUTA
“IMJUNCTION”
Žemės ūkio departamento
sekretorius Wallacc, remda
masis
federaliniu
gyvulių
skerdyklų ir pakerių aktu, su
mažino 30 nuošimčių mokamą
komisinį atlyginimą komisant.ų firmoms, kurios tarpinin
kauja tarp gyvulių augintojų
ir gy vulių skerdyklų. Komisi
nį atlyginimą firmoms moka
gyvulių pardavėjai — ūkinin
kai, kurie .pristato į skerdy
klas galvijus ir per komisantus parduoda.

“'Graišoti nėra kada” — sa
ko mdau kontestininkas St. I
Staniulis." Iš tikro taip yra.
Ateina vasara, kada sunkiau
yra dirbti hile kurį visuome
ninį darbą. Dėl to dabar yra
geriausis laikas spaudos pla-'
tinimo darbui. St. Staniulis
iŠ patyrimo tai gęrai žino. Už
tat jis energingai organizuoja
talką “Draugo”
ir skelbimų rinkimui
ųuette Parko numerį. .
Pirmieji j talką įslojo:
„f

šlyjama ir kas vartojama p rio “Draugas” tiktai įiesai nusi- Tačiau ministeris užtyli,
krikšto. Tie, kurie apie krik leidžia. Koliai “Draugas” at- kad vokiečių laikraščius nuiJuozas Sloksnaitis, 6135 So. ;
štų supratimo neturi, tiems stovauja tiesai, toliai jis kiną pati vyriausybė, pąnaikiCampbell ave., Petras Grybas,
krikštas yra tik kam nors var plieks socijalistus, kuomet jie nns jiems laisvę. Tas svar-Į
6127 So. Maplevtood ave., P.
do davimas. Praminant kokį bandys visuomenę išnaudoti. blausias laikraščių nykimo į
Įjauzdauskienė, 6838 So. Mapnors daiktą ar gyvūnų vardu, Lietuvių tauta yra katalikų faktorius.
lewood ave., P. Dargelienė,
TOKIJO, bal. 20. — Iš ja
kai kurių tuja pavjršutine pra tauta ir soeialistams kėsinan
6640 So. Campbell ave., R. An ‘
ponų užaSehirt reikalų ofiso pa
sme vadinama .“krikštyno tis panaudoti viešą lietuvių
dreliunas, laikrodininkas, 3350
skelbta, ka ’ japonai neturi
ftių komisantų firmų Chica
tautos žingsnį -tik savo ištai
mis.”
O3rd str., M. Varkalienė,
pasiryžimo ddšris- j tai, jei ku M l uJKi/l
goj
fra ajfie
160. Josprašyk
kreipės «313
_ »»•. ,..
fetUalih
teioman,
W«“»"
V“‘
Suteikiant Žmogui Krikšto gas sustiprinimui, ar laisva
ri valstybė veda bet kokius
maniško
k
romelio
iškėlimui
sakramentų, vra vartojamas
kienė, 6829 So. Talman ave.,
reikalus su Kinija. Įvairių
WASHINGTON, bal. 20. — mos “inįunction” prieš sekretam tikslui pašventintas van —- “Drangas” netylėjo ir ne
tariaus Wallaee nuosprendį. °na
fifl25 *>•
reikalų ‘vedimas, pareiškiama,
NRA administratorius John
duo. Laisvamaniai nepripažį tylės. Kas kita yra antrasis
Joa sako, kad sumažintas ko-. ramente ave.
•yra geistinas t; ir sveikintinas.
son paskelbė, kad jo admini
LONDONAS, bal. 20. —
sta nei krikšto, nei švęsto van transantlantinis skridimas, ir
Podraug japonai neturi pa
Staniulis tikisi, kad ir dau
stracija parūpina naują mėly misiitis atlyginimas stumia jas
<>ns, bet jie mėgsta kriksty-,kaR kita
vairavimas išnau- Dark|o partijos atstovas Ąnsiryžimo kovoti prieš atvirų
bankrutan ir jos negali apmo giau talkininkų atsiras, kurie
nas, ne pačias krikštynas — dojimui katalikų visuomenės ; glijos parlamente pulk. J. E: .durų nusistatymą Kinijoj, ar nąjį arą ir įsakė, kari pradėjus
kėti darbininkų kodo sąlygo jam gelbės sėkmingai prave
bažnyčioje, kurion jie bijo, duOsnum-o ir jos principų. Su Wcdgwood iškėlė karo skolų ba peržengti veikiančias tarp gegužės mėn. 1 d. visi seni
mis.
sti “Draugo” vajų šv. Pane?
kaip velnibs švęsto vandens, savo nešvaria politika, ponai mokėjimo klausimą. Jis sakė, tautines sutartis. Tačiau tas arai būtų pakeisti naujaisiais.
Trys federaliniai, teisėjai lės Gimimo parapijoje. Kle
'
f t -K
fcP ' i*;
bet; tų pokylį, kuris būna iš- socijalistai, traukitės iš kelio! kad Anglija turi pildyti savo •laikas
jau praėjo, kada kitos , Naujas mėlynasis aras tu pripažino
firmoms laikiną bonas gerb. kun. A. Baltutis
keliamas krikštynų proga, ku Netrukdykite Januso žingsnio prievolę, nežiūrint to, ką kiti
kurios valstybės, ar Tautų Są rės tik vieną skirtumą. Bū “injunction” įr nurodė abiejų su savo kunigais pagalbinin
apie tai sako ir mano. t Yra
riame labai dažnai svečiai gau Jietuvių tautai patarnauti
junga galėjo japonus traukti tent, vietoje sakinio “We Do pnsių advokatams, kad jie pa kais taip pat nuoširdžiai rū
gaila,
kad
iždo
kancleris
nepa

na dovanai išsigerti alkoholio
tieson dėl Kinijos eksploita- Our Part” bus atspausdinta rengtų argumentus iki birže pinasi, kad katalikiškas dien
dėjo tos provizijos valstybės
L pakrikštyto kūdikio “ sveipramonės šaka.
viifco.
lio mėn. pradžios.
raštis kuo plačiausiai prasi
išlaidų sąmatoje. O- tas buvo j
katu.”
• ’
Administratorius
pareiškia,«
Toliau aiškinama, kad anos
*
•
■
<
platintų. Pasisekimo I
J
•
, • • • •«
«
reikalinga, ypač šiandien, ka-;
*'
•
Katalikai nekrikština . nei
.V, »
• dienos paskelbtas japonų pa kad naujo .aro įsigijimas bus
da Anglijos iSce žymus pervir reiskįmas> kurino pricžinama. sunkesnis. Naujo aro negaus
triobų, nei vežimų, bei auto
Igi teikti Kinijai pašalinę pa- visi tie pramonininkai ir įmomobiliu, nei lėktuvų, nei kitų PARYŽIUS, bal. 20. — Komašinų, bet šventina. Šventi- mnnistai sukėlė demonstraciraraą, nėra nukreiptas prieš nfninkai, kurie su senu mėly
ii
1
nimo apeigas atlieka kunigas, jas priešais miesto rūmus. Iš riausybė giliau ir rimčiau ap- kurią nors valstybę, padary nuoju aru nesiskaitė ir nepil
Chicagoą įmonininkai dejuo
■toLaitani VaioliL-ri
Raa-Sni-Zlno' dehionstracijų
™ pasireiškė
__ tara riankftrnta™
rUoIiikaromokė
limo mokėjimo tag iftimtinai
skolų
atskaitant
Katalikų Bažnyčios
Japonijos nusi dė nustatytų sąlygų.
1-1.
— -—
MM « A
->41
ją ir reiškia didelio nepasi
Rytoj, Ford-Lansing airpor
tam tikslui paskirtas maldas šės policijai užėmus strategi- klausimą ir sutiks su jo — dar statymo patvirtinimui. Tą gi
Turinčioms šiandieninį mėly tenkinimo, kad jiems bus rei
te (199 st. ir Bumham ave.)
biečio pažiūromis.
ir pnšlakstant švęsto vande nes vietas aplink rūmus.
nusistatymą užsienio, ministe- nąjį arą įstaigas ir jmoninin
kalinga
artimiausiuoju
laiku
niu.
įvyksta Chicagos lietnvių avi
ris Kdki Hirota taip bnv6 api kams t)u8 pasiųsti laiškai iŠ
Neužijgo prieš riaušininkus
sumokėti
apie
pusė
milijono
laisvamaniai neturi nei ku
budinęs pariAmente:
administracijos. Bus ragina- dolerių pramonės vykdymo iš acijos diena, kad paremti J.
prisiųstos policijos atsargos.
nigų, nei švęsto vandens. Kuo
ii
JartuŠausko užsimotą žygi —
Prasidėjo atkakli kova. -Ko
Japonija yra-kai kertinis mi prisidėti prie krašto gaivi laidoms. ‘
met masonai bando “šventy
nimo.
Indiškuose
bus
aplikaci

munistams pagalbon suvyko
skristi per Atlantiką. Pirm n
akmuo Azijos taikos rūmuose
ti,” paprastai jie vieton kuni
jos
naujo
aro
gavimui.
/
I
Apskaičiuota,
kad
Chicagoj
dang socialistų.
kartu Chicagoj pasirodys Lihir neša visą atsakomybės sungo pasikviečia kokią popula_ __________ | veikia apie 30 įvairių kodų
Illinois
Bell
Telephone
kom
.
kuma
»»
Policijai pasisekė nuo rau
tnanica II. Kurie neturi savo .
rišką fcnergą, ar moterį ir į
TBVę flivn PUIPIUI? įvykdymo autoritetai, ftie audonųjų apginti miesto rūmus. panija paskelbė, kari ji didins
-TT—
vietą švęsto vandens, pavar
InlO LUTU UIUUAUUO |ktftritetai
turi išlaidas, kurias automobilių, galės nuvažiuoti
'
Po to sukurstytos minios pa atlyginimą 14,000 darbininkų.
AUDIENCItoja bonką alkoholinio gė
privalo padengi visi tie, kū trokais, kurie išeis iš kiekvie
suko de Ville viešbučio link. Atlyginimas bus didinamas pa
kolonijos. Jei rvrimo.
rinos kodai apima. Tas rei- nos lietuvių
ą_
*
Policija daug nusidirbo, lęol laipsniui.
škia, kad visi, kuriuos vienaip, toj lytų, aviacijos diena įvyks
Socijalistų dienraštis skel-^ išblaškė komunistus sn socia
Praneša, kad ir kitos tele- / VATIKANAS, bal. 20. —
31 gat. ir Wentworth ave.
ar kitaip kodai liečia, privalo balandžio 29 d. tome pačiame
hia, kad mergaitė sudaužyda listais.
y'.
fonų kompanijos dideliuose Privati Popiežiaus andaencija skersgatVy sbsidau/ė keleivi
prisidėti prie kodų vykdymo airpopto.
ma bonką prancūziško vyno
Komunistai surengė demon miestuose taip pat didins at- suteikta Austrijos namų sar- ni/? automobilis su sunkiuoju
koštų.
“pakrikštysianti” Jonušo lėk stracijas dėl-paskelbtų vyriau' lyginimą.
bos vadui, princui
trokn.
gyb
* ..*z
. V
BTRMINGHAM, Ala., bnl.
tuvą. Kodėl socijalistų vadai sybėą ekonominių nuospren
Ateinančią savaitę prasidės
Automobilis sutriuškintas.
vrbi Starhwnbergfti.
20.
— I anglių kasyklų sritis,
propaguoja tokias nesąmones f džių.
Tš važiavusiųjų juo keturių šių išlaidų kolektavimas.
UŽDRAUDĖ KANKINTI
kar streikuoja angliaka-mi. I
Ir kodėl antrojo transantianKAUNftjS
vyrų tryk Žuvo. Tšliko gyvas
ĮVYKDYTA mirties
prisiųsta kariuomenė.
tinio skridimo komiteto nariai SOVIĘTŲ AMBASADO
tik automobilio valdytojas.
SIUNČIA J STOVYKLAS
BAUSMĖ
.
tokioms kvailystėms pritaria f
Troko valdytojai net nesu
LITTLE ROCK, Ark., bal.
RIUS CHICAGOJ
Masonų ‘‘krikštai” išgeriant,
ĮVTBNA, Austrija, bal. 20.
20. — Tncker kalėjimo Akyje
Cpok apskritie s kalėjime žeistas.
į
ar išliejant bonką Sampano ne Sov. Rusijos ambasadorius darbams vietoj mnlų viršinin vakar anksti v rytą įvykdyta Žuvo M. Grogas, 33 ra. am/.,
• Apie 80 socialistų kalinių
pakeliui katalikiškai tautai.
CHJCAGO tr aptltnk.A. Trojanovskis iŠ TVasbing- kas ėmė naudoti kalinius. Gn- mirties bausmė teismo nubans- inžinierius; A. Gaugban, 30 m. iš vietos.kalėjimo pasiųsta į
$uo antrojo transaartlanti- tono atvyko Chicagon. Rytoj bematorins ^tai griežtai ųi-' ftems trims Židikams: 'Scheck, smž., smuklininkas, ir E Pen- Wollersdorf koncentracijos sto Nnmatomas pragiedrėjimas *1
vis šalta.
nio skridimo pradžios dalykai jis grįš atgal j Washingtoną.
Dale ir Francis.
vykią.
ders, 60 m. ami.

DARBIEM! REIKALAUJA,

kao skolos my
MOKAMOS

KOMUNISTŲ IR SOCIALI
STŲ RIAUŠĖS PARYŽIUJE

NAUJI MOKESČIAI SKIR
RYTOJ LIETUVIU AVIAGI
TI ĮMONININKAMS
JOS DIENA

KOMPANIJA DIUMA
ATLYGINIMĄ

GATVĖJE

ORAS

dfteteil.

*

Šeštadienis, baland. 21, 1934

X S
a<f,? kurio nejaudintų toks bnisusįyykis. Juk
1
’» ' rv a*
ir jie buvo žmonės, atėję į šį pasauli dirbti,
gyventi- ir amžinę gyvenimų petayti. Dęja,
jie nesuprato gyvenimo tikrąsio# reikšmės, “Vilniaus*Žodis” rašo: “Ka-* tenka sveikai ir ramiai pagaljie nežinojo, ar nenorėjo žinoti Dešimties rtais įrodinėjama, kad mes voti, kai aišku daros, kad vai
Dievo Įsakymų, svarbiausią — prieš jnoą
juos. nu
nu- (^upi-ask; Vilniaus lietuviai) stybei visį piliečiai turi bflti

“DRAUGAS

nia liaudis, gražų pavyzdį duo ag privatiniam gyvenime, kaip
clgnųofii akstinas — taip ju
da lenkų Encyktopedja Koše i
Itolna kudhs.
MkmaflAlua
PRENUMERATOS KAINA: Ketinu — ILM. Pi.
Ina, rašydama apie li38t> —- 47 ridiniu, taip moraliniu atžvil
nuly — IJ.it; Trinų nė»MUmi — M-M; Vlnoaa
trtut — no. VoroaoM
|T.t* PumI m»metų Seinų vyskupų Povilų giu viso civilizuoto pasaulio
— UM. KaMJ* ••!
Skalbimų kalno* priataneftunoa paralkalaava
Strašinskį, kuris “siuntė len yra pasmerktas. O šios retor
_ ■*i4rtrttrMtma lr koraapocdaatama raktu aa*r
kus kunigus Lietuvon, bet da sijos, kurios, atmintim, jau
ttUleSk? fakkta. *** **’**“
U
**u*t®rtu" »rths* — ano ll:tt iki 1*M U
sižeogė. Ten pasakyta nevogk — jie vogis esame piliečiai, reikalaujama lygūs ir kad jinai privalo vie rė tai ne kokių blogų norų nebe pirmų kart užgriūva ant
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki
neužmušk — užmuša savo a timu, kurių’ gy- iS nifltsų pozityvaus bendrada- nodai juos traktuoti, kaip vie turėdamas, o dėl lietuvių ku n; ūbu galvų, yra ne kas kita,
£;
* Mt pa piet
»
vybė nf jiems, bet Sutvertojui priklaus,), rbiavųųo, lojalumo ar netgi if nodos yra piliečių teisės ir nigu stokos (f). Lietuvių pa kaip kerštas.
>
jd* , J • .įr įr
V. -e uA
Tokį nusižengimų papildę, visaopię^ei P»»»-)daugiau—lenkų valstybės mei pareigos. Visai nesigilinsime, rapijoąna įvedė lenkiškas gies
Lenkų spauda, jau nuo pir
“DRAUGAS” Ii,
darė kenksmingi ir dėl to teismas jųpa paša Bės ir garbinimo (kulto), tai kų padarė Lietuvoj valdžia sfl mes, bet darė tai politiniais mų dienų perdaug išpntjuŠi
LITHUANIAN DĄJLY FRIEND
lino iš visuomenės tarpo, nors if Išdėjo pa> vėl kartais mes jau tik kaž tenykščiais piliečiais ir kodči Kumetynais. Tikrai, po *1831 NeprįkJ. Lietuvos įvykius ir
metų norėta, tųr būt, sulenki tuo žymiai prisidėjusi pri® re
BUB«CRi‘ptiS«:D8m 55S*^-^Mtf'tlx Monika sitifisyti ir daugiau nebenmuieagti. '
-kokie antraeiliai gyventojai, taip ar kitaip padarė, nors
nti Suvalkija, yra.tam rimtų torsijų iššaukimo, vis dar te
Trijų, nelaimingųjų
(Sehętfį Dale h-, išmesti už valstybės įstatymų kas stropiau seka NepriklatP
c?
davinių” —.pažymu“E. K.' beplūsta ir tebekiriįina* lenkų
tu mRAD«Ar*
t Francis) mirtis elektros kėdėje laukte šau sienų,—pęsūniai,{ Kuriuos pa-, somos- Lietuvos ir Lenkų gy
Galima būtų ieškoti įrodymų valdžios organus lr v&uųųieta* Jaunimų./engti blogų papročių, draugau motė, blogai išpųegojus ar mu venimo bėgį, tas gali įsitikiu
“DRAUGAS” 2334 & Oakley Ava, Chloru ti du blogais žmonėmis, pildyti, Diėvo ir Ba sei -įkandus, gan daužyti.
ti, kad, pavyzdžiui, Vilniaus dar ir pas prof. Nitsch’ų, S nę keršyti Vilnilhis krašto lie
Ptašickj, M. Balinskį ir^kitus
krašte bylų, protokolų, baudų
tuviams. Nesistebim, kai sezo
s wuįw
žnyčios įsakymus ir įsigilinti į šio gyvenimų
Fųskutinięji lietuvių 'areš
iem k ų mokslininkus. Lenkybės ninis Vilniaus didvyris p.
■3T
už
"neva
nelegalų
vaikų
moky

prasmę. Žmogus, žinodamas dėl ko šioje že tai, kratos, bauginimai, lenkų
banga plito iš dviejų punktų*
DIENOS
mėje gyvena, pildo Dievo įsakymus ir Jo va spaudos kfykaviiuai, jaunųjų mų yra šimteriopai daugiau, apie Vilnių ir Kaunu. Vilniau# Obst, kurio nebuvo /tfa vakar,,
nebus ir rytoj, dega apmaudu
lių. Kas 'taip elgiasi, įvędrįs savo artimo endekų prieš lietu vinių mitin kad lenkai Nepr. Lietuvoj dokrašte
ji
aprėpė
didesnius
plo
BOLŠEVIKŲ VĄDĄI Ift KAPITALISTAI
ii* šaukia: Hejže na Litwi«a!
skriausti: nevogs, nežudys, Laiminga butų gų ruošimas, plačiai nuaidėjo Bbuojasi valstyb. įstaigoj, stu
tus
ir
nevaržoma
teheplinta
ii
NmiKlstaba taip pat, kad ir
žmonija, Jei visi, nuo jauniausio iki seniau po Rytų Lietuvų, atsiliepė Ne dentai gauna valstybines sti
dabar. Neprikl. Lietuvoj ap8- jo auklėtiniai, jauni endėkiuJei kas netiki, kad Sovietų Rusijos
sio be jokių kompromisų pildytų Dievo įsa priklausomoj Lietuvoj it už pendijas, gimnazijos yra vald mė vos keletu valsčių į žiemiui
męgįno šaukti mitingų
proletariato vadai ir atstovai virto didžiau
žios išlaikomos fr -t.t. Lenky
kymus. Vakar tragingai mirę jauni vyrai sieny. Nė iš šio,.nė iš to vie
nuo Kauno, Lietuvai atgavus Lietuvai ir lietuviams plūsti,,
siais buržujais, sekite A. Troynovskio, sovie
bes plitimas istorijos bėgyje
taip pat nebūt kitų gyvastį atėmę ir patys nų gražių naktį policijos bū
tų Rusijos ambasadoriaus Jungtinėse Vals
, ,
.
l-ttek padarė lietuviams žalos, nepriklausomybę, kiek susilp o pakampėmis leido gaudų,!
susi Mukę didžiausios žemiškos bausmės, jei run pasipylė po lietuvių bu-*, , ,. ,
J.
nėjo, tačiau savo gyvumo ne kad mitingo dienų byrėsiu lie
tybėse žygius. Dėdės Sailto sostinėj jis ir jo
4__ /į 7,23__
A______ L .
ka(* lietuviai visuomet į
tai
būtų bijoję nusižengti Dievo ir Bažnyčios į- tus ir įstaigas. Žmones, Visai
nustojo, turi tendencijos plta tuvių langai ir dantys. Bet
žmona puošiasi gražiausiais rūbais,,auksų ir'
gyvai reaguos. O kai! Vilniaus
sakvmams.
nežinančius,
kad
jie
kuo
nors*
ti ir toliau.
deimontus dėvi, kuomet Sovietų Rusijoj jis
kaip j tų pačių dūdelę, ima pu
kraštas laikui bėgant žymiai
būtų nusikaltę, ištempė iš lo
Bet
į
visa
tai
nesigilindasti toks autochtonas, kaip vy
ir kiti vadai nedrįsta miniai pasirodyti be
liko nutautintas ir dabar tebeLIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ GBGANI
vų, iškratė jų spintas ir daik nutautinimas ir kad lenkybės' n»i, leiskime netgi, kad Nepririausias
“Kur. AVilenski” lairusiškos 44rubaškos”. Mat, ten reikia nuduo
ŽAVIMAS
tus, payarinėjo sukaustytus banga plinta ir Neprikl. Lie- 'klausomos Lietuvos kuris nors
kraščdo publicistas, kuris taip
ti darbininkų ir valstiečių prieteliais, kuo
miestų gatvėmis, daugelį su"
apskrities viršininkas ir pei dažnai mėgsta kalbėti apie de
met čia reikia sn buržujais reikalų tututi.
Gražų darbų anais metais pradėjo mūsų sodino kalėjiman. Ir paklaus- tuvojp, to neslepia ir-patys le
Būdamas Maskvoje ir Tjeningrade Troynonkai. Žinomas lenkų istorikas smarkiai nubaudė nelegalų le mokratiškumų, regionalizmų,
Federacija, sumanydama organizuoti Ameri tum, už kų! Kuo jie nusikal
vskis kapitalistus prakeikia, prieš juos aginkų mokytojų. Tai argi čia “krajowcų” ideologijų ir apie
kos lietuvių katalikų moksleivijų. Tai buvo to! O gi niekuo. Retorsijos. J. Jakubowski’s štai kų tuo
tuoja,- tačiau Vašingtone, New Yorke ir čhiklausimu sako: “Lietuvoje kuo nors kalti Vilniaus’j lietu simpatijas Vilniaus krašte gy
padaryta ačiū kun. dr. J. Navicko iniciaty Nepriklausomoj Lietuvoj val
oagoj su kapitalistais prie vieno 'stalo sėdi,
(skaityk dabartinėj Neprikl. viai! Me<„eSwne nuolatiniai venančioms tautoms, — tai čia
vai ir pastangomis. Šiandien rytįpėsę val džios organai nubaudė kelius
šampanų geria, vėliausiomis madomis rėdo
Lietuvoj ir Vilniaus krašte) šio krašto gyventojai. {Tada žūva bet kokia logika. Nejau
stybėse jau veikia keliolika Amerikos Lietu nepaklusnius savo piliečius (le
si. Sovietų Rusijoj žmonės didžiausiame sku
beveik nėra lenkų, yra tik su šį kraštų jungė su Lenkija, gi tokie ponai mano, kad kuo
viui Katalikų Studentų Organizacijos kuo nkų tautybės) už nelegalų vai
rdę gyvena, jų milijonai badu miršta, kuo
lenkinti lietuviai. Išskyrus di mūsų nuomonės nei reikalavi met jie mums kalba meilius
pų, kurios jau antri metai leidžia gražų mė kų mokymų'. Užtat Vilniuje atmet jų atstovai užsieniuose puošniausius bu
dikus, atkeliavusius iš Rusijos mų neklausė. Tada žadėta šie žodeli us ir komplimentus, mes
nesinį žurnalų “Studentų $odį”. Tai nau- sjdūrė už krotėlių literatas,
lius kelia, kapitalistų vaišėms daug pinigų
ir Lenkijos, Lietuvoje gyvena krašto gyventojams aukso ka staiga pamirštam, kaip vakar
jas, reikalingas sąjūdis, kurį organizuotoji studentas ir prrėgjfcudos vedė
išleidžia
nčių lenkų nuošimtis niekad lnai. O ko susilaukėme? Q gi ar užvakar mus kumščiavo it
mūsų visuomenė džiaugsmingai pasveikino, jęs, o provincijoj- keliosdeTai yra dar vienas aiškus įrodymas, kad
nebuvo, didesnis, kaip Gudijoj kad. į mus žiūrima, kaip į j kai puž plaukų tampė! Įdomu, kaip
nes ligšiol mūsų moksleiviai ir studentai im- šimts skaityklų i^dėjų ir sky-:
ir Ukrainoj — daugiausiai 2 tus ar kerštui ir pykčiui i§lie S greit^r kuriuo būdu, po to.
boišęyįkų. vadais <Parūpi Rusiją, jr .jos žpiovo . visai neorganizuoti.
■’ *
irių pirmininkų.'{ susirūpinu
—3 niioš., o ne1 oO ntios., taip ti objektų. Nei Lenkijos kop kas šiandien vyksta, tie ponar
uių gerovė,'b4t jų partijos ir jų asmeniški
sių
žmonių
bei
artimųjų
klau

stitūcijoj, nei jos įstatymuose ir vėl ims reikalauti iš ViiDeja, tas naujas Sųjudis dar neapėmė
reikalai. Jie yra veidmainiai ir didžiauši
nori endekai. Visi kiti. kurie
simus,
kas
su
jais
bus,
kuo
jie
nėra tokio straipsnio, kuri) niaus krašto lietuvių pozity
amonių išnaudotojai. Viskų iš žmonių atėriK, visų Amerikos lietuvių kolonijų, Chicagoje
vadina save “Polacy na Litnusikalto,
nieko
aiškaus
neat

leistų bet kurios tautybės pi vaus lojalumo arba netgi ra
viskų suvalstybino neva darbininkų ir kraš ir bendrai vakaruose dar nė nepradėta mok
wie
”
,
yra
ne
kas
kitas,
kaip
sakoma,
šypsotnasi
sau
ir
tiek.
Mečius išimti is bendrų juridi ginti. juos mylėti lenkus ir Le
to gerovei, tačiau suimtų jį turtų eikvoja pa sleivių organizavimu rūpintis. Matyt, mes
sulenkinti lietuviai”. (Przeg- r.ių dėsnių ir elgtis su jais nkijos valstybę.
visi
tiek
daug
esame
“
užimti
”
,
kad
nebetu

Nereikia būti teisininku ir
rtijos propagAndai ir savo reikalams.
rime
atliekamo
laiko
šiam
begalo
svarbiam
pažinti įstatymų bei civilizuo lųd Wspolczexny” 1930 m. ko- kaip ūpas užėjo. Kerštas, a
Sovietų Rusijos ambasadoriaus drangavimas su didžiausiais šio krašto kapitalis reikalui. Rytiečiai pradeda Stebėtis, kodėl tų tautų gyvenimo, o tik už- vo im). Kaip buvo nutautina-1 tai valstybės, ar visuomenė? VISOSE MOKYKLOSE
KIAUS MALDA
tais, reikia manyti, ne vienam bolševikų su mūsų dvasiškija, pasauliečiai inteligentai ir
kad seimas būtų gausingas atstovais ir vai- , sudarė specialę sutartį su Lenkija. Jis nu
klaidintam darbininkui atidarys akis. Jo as- veikėjai nesirūpina lietuvių katalikų moksAlytaus apskrityje visose
’ denyje lyg kokiame veidrodyje pamatys vi ’eivjjos organizavimu. Reikalas yra ne tik singas gražiais nutarimais. Kaip jau buvo jautė, kad lenkų karštos galvelės pasiduos
pradžios mokyklose kalbama
ens bolševikų komisarus, kurie vienaip ka pribrendęs, bet jau skubotas. Po metų kitų į pranešta, L. R. K. S. A. įve<Įė naujus ap- įtakai.
Vilniaus malda. Be. to, daug
r norėdami gal būt nebepajėgsime sutrauk draudos skyrius, pritaikintus jaunimui, dėl
lba, bet kitaip daro.
Lietuvos visuomenėj gana gausingai re mokipių yra įsigiję Vilnius po
ti besimokinančių jaunuomenę į vienų lietu to Sus-mas nup dabar dar daugiau reikšmės
mia. Vilniaus krašte badaujančius gyvento sus ir į juos uoliai lipinti ženk
viškų organizacijų. Kalkime geležį kol ji <urės įgyti.
DIDUAUSIA BAUSME
C■A
»
•
jus. Tai yra gražus, krikščioniškas darbas. lėlius.
1 nrita.
♦
♦
r.
J'
Vilniečiai dėl to yra dėkingi Lietuvai. Toks
v Lenkijoj atsirado grupė karštuolių, kuVakar beauštant stipri elektros srovė
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L. R. K. 8. A. seimas- įvyksta Sięmet
jjjįbaigė šio gyveninę) siūlų trims jauniems.
birželio
25, 2d Ir 27 dienomis NetVark, N.
Vyrams Chicagoje. Tai nebuvo koks nei ai 'mingas atsitik imas. bet didžiausia teismo Turint galvoj kaip svarbu yra si organižacibausmė, pritaikinta už didžiailsį nusikaki- ja, niūiM visuomenė joV seimu turėtų labiau
mų
žmogžiMtystę. .Sunku būtų surasti žino- susidomėti, o jos kuopos ton

Parašė

dr. jur. ir m«d. G. B. Kreitneris tų rėmęs tų naujų bandymų, atstatyti
Išvertė Jonas Labanauskas
nastijų; taip jis ir nuėjo niekais
Po daugelio kovų, mirus Tųaų Shi
Kai, “Anfu Partija” nugano
uti
litaristų grtipts ir iierjėiMė Pekino valdžių.
Ji' buvo paklusnus Japonijos įraų^M. Ja,
ponija- lahai «ri*ai išnaudojo Pasaulinio

Stovi Ma&va
(Tęsimai
Pekinu valdančioji grupė,(įarė svnti-

W>ms .valstybėms veriihgų ir. plačių konF, eesijų; už Ini ji gavo iš jų paskolų, kiv

Karo laikų, ktul įsitvirtintų Kihijoje ne
priklausomai huo kitų valstybių, kurios
visiškai buvo įtrauktos į * karų. Pinkliau
sia .Japonija atėmė įK vokiečių ’Tkitt&tn'u

'rie iiebepasitenkfnn Pilsudskio griežta dikta
tūra, Neri dar griežtesnės. Toji grupė stei
gia naujų partijų Vokietijos hitlerininkų ku
rpaliu, kurios svarbiausias tikslas būsiųs k<>-

voti prieš šydus. Taigi, neberėikalo Hitleris

turėjo būti paimta valdžios konstrukcijos
pagrindo*- Kuomintangaų visu smarkumu
kovojo sti tuo protiiutib louta besiremiąnčiu projektu. KiĮominfMigas pąinatė, kaa
jis parlarpenturiniu keliu negalės pasiekti
savo galybęs ir kglėl geriau skynė saa ke
lių prie tautų spaudžiančių provibcijų val
dytojų, kurių pagalba jis tikėjosi pasie
kti savvo tikslų.Kųomlhtapgas tuų pasidarė
pagalbinis suskaldy/ho ir militarizmo įra
nkis, kuris ateįfy turėjo ^dar labiau su
naikinti kraštų.
Verslai ir poKtjyiiF pavydą^ payerlp
tokį “tauto! atstovavimų” niekšinga aj>
(jauste. Kada parlamentas Japonų reika'^tariniu tyrėjo pątdcHhti karų Vokietijai ir

it įsitvirtino Khantungę. Nauji Pekino vj
'rioK apsunkino vit* kiaštų. Skolinti pini?' klevai ,Ynf« inilitaris|ai už 200 rpil. jųnų
gai buvo suvartojami unuijų lmrimni,
paskolų pripažino jąpęnams • jį užimtų
Taip pat įr tirtingas prekybos pro sritį-ir patenkino jų naujus reikalavfrntnt
pungtų), Įjūrio Kinįjų pavincijos iahluntieji hftTiuc-tneųių vadui (vadinamų
prisiplūk lavo tuilžmiškų pajamų, iš kurių dafė ūkišku ir politiniu atžvilgių Jaj|O- Austro - Vengrijai, tai tada buvo pradis
jį* susikrovė suvo tĮidžinlMir turtus, o da ntjos kolonija.
ta paisyti it* priešingų įtakų. Parlamentas
lį mui-laidojo 'kariuemėnč!.: npgipklayiniųv
Parlamentas po Yuųiy Slii l^ai mir delsė. Tada jis b^vorišvaikytas, išrinktas
Visi jie fyvyo ueprisotNvuui’jr nepapras ties-dar buvo sušauktąs^Jięt. tąfp, paf ir naikias parlamentus fš paklusnių valdantoliau vgidtno" senųjį niekingų h* pražū tiesjemę, šalininkų ir tada jau paskelbtas
tai torio^, kraštų.
lėlike šių kovų autijj kartų buvo ban tingų vaidmenj. Bę to, japtę- atsirado dar Įtata*- .
. Anfu i>artijo«, paimtus paskolos ir
dyta alstatyti Maut ten dinastija. Nė vie dvi-naujfS visai priešingoj grupės. Nauja,
nas pi.ovineijos valdovus nenorėjo, kari prfžąrifros partija reikalavo Įvesti stiprių tai pįnigaį^ prave».ti kariuomenių apginjo naujai Įgyta veikimo sritis vėl būtų
ir j-lt susirfrpininTų. Todėl T9T8*m. sausio I d.
apn-žta nau,į< s ceal<u valdžios. Neatsira tos charakteriu, krašto tradicijomis

.••■nt i n i i/.iiol.i \ ,ildži;i. kuri i eint tj.-i lan | įdavimai -iikflč pietų piovi m-ijo**- brrinm

do nč vieno kariuomenė* vado, kuris

bft-

senosiomis institucijomis; senoji sistema

Kantone buvo sušaukta septynių provin-

‘MLAUOA3”
Lietuvos visuomenės elgėsis vilniečiuose suKels dar didesnį troškimų ko greičiausia su
sijungti BU Nepriklausomųja Lietuva. Ameri Kata lik iškasi
Lie t uyiškas!
kos lietuviai taip pat turėtų gausingai .re
Patriotiškas!
mti badaujančius vilniečius.

cijų valdytojų konferencija, kurie susiju dėsnių susirėmimų; Yangtsetalo kariuome
ngė į “Pietų Konfederacijų/’. Kuoiuinta- nės vadas bijojo pakenkti pelningai pre
ngo nariai greitai suuodė tų dalykų ir iš kybai ir bijojo bet kokio svetiinU‘valstytraukė į pietus. Dr. SuiT Yat. Senas taip bių įsikišimo. Buvo Sutikta užbaigti visus
pat grįžo iš savo ištrėmimo it nuvyko į ginčas Šanchajuje taikos konferencija.
Kantonų. “Pietų Konfederacija” sudarė 1919 m. vasario 20 d. pirmų kartų susi
septynių žmonių direktorijų- 8įqs valdžios rinko delegatai. Pietūs reikalavo, kad P&-,
protektoratų perėmė Kwangtungo provių- kinas atsiskirtų nuo japonų. Ten osantie••
i
•
a
.i x
i
•
4
| f j • •
. _ » ar
«/>-«
cijos kariuomenės valdytojas, kurio sos ji valdytojai negalėjo su tuo sutikt^
jie be japonų paramos nebūtų galėję iStinė buvo Kantono*-.. <
Dr. Sun Yat Senas taip pat buvo iš silaikyti. Konferencija buvo atidėta. Da.
rinktas į tų direktorijų. Jo šalininkai tuo bar pokini^iai griebėsi Kinijoje labai mė
laiku buvo nepaprastai sumažėję. Dėl sa- gstamos priemonės: Jie papirko Kwanvd atsigręžimo nuo centralizacijos Idėjos tungo kariuomenių valdytojus ir kai kair dėl rėmimo tolimesnio krašto skaldymo H riuoe jų draugus. Kada rugpiūčio 19 d.

j galingas vietines sritis, jis neteko pirklių simpatijos, kurie įvairių valdytojų bu
vo apdėti bęgnlinmiš nfūkesčiais ir iš ku
rių buvo reikalaujama duoti paskolų. Ir
studentai buvo -nuo jo pabėgę.- Jie buvo
pritraukti <ląug žadančiais planais, bet
dabar štai jie stoyėji ištisu*, metus priaš

betiksiu, beplanų.ir negalimų dalykų. Taip
dalykams esant, jio nebenorėjo daugiau

nieko drftyti.

“Pietų Konfederacija” paskelbs Pe
kinui karų. Ta ėjau nebuvo prieita prie di-

vėl susirinko į konferencijų, tni tAtla sn
pagalba tų (tapirktų žmonių buvo atmes
tas reikalavimas, kad būtų jm t ink t a paimtų paskolų apyskaita, kurios ypač rei
kalavo I)r. Sun Yat Senas. Tai buvo prie
žastis smarkaus susikirtimo tarp Dr. Sun
Yat Seno ir jo ikišiolmių d-mugų. Jis bu
vo jiats silpniausias, neturėjo jokios veiks
mingos savo kariuomenės, be to, dai*jam
trūko ir kitų priemonių, — jis buvo iš
mestas iš Kantono kartu su savo įiartijps
3ruugais.
(Daugiau
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■ mo kalbą ir perstatė Worces-| jai lietuviškajai studentijai.,
Žvlians padėtį, rengia vaka-. bų, kuriai pirmininkauja p,
trr 'Aušros Vartų parapijos kurie sudaro vienų didžiausių
rėlf jo jr šeimos naudai.
Karašauskas, kad vakarėlis
Studentų kuojx)s pirm. T. Sto studentų kuopų Amerikoje.
šv. Baltramiejaus choras* v'sais atvejais pasięefc^Į^
škų, kuris taipogi gražiai jmi M*eg džiaugiamės turėdami toPOEZIJA
rengia kortų parų (card pnrįeitus
kalbėjo į susirinkusius. Po'kį vadų ir linkime, kad Auk
to perstatytas V. BaltrušaU ščiausias visuomet laikytų jį-, WAUKE0AN, ILL. ~ f*<> ty), antradienį, bal. 24 d.,
Lydija Nelydo ra - Eibeis7:3fl vaK vakari*, Lietuvių Au
"T'’*”
tis, kuris yra roehesteriečių sveik, ir ilgiausiai mūsų l«r,'
laja: “tfEVOLNIK GESTI*
.
. J
'Žylius, ftv. Baltramiejaus pa ditorijoje. Choristai, yjinč pa- ĮKAITYKITE IR PLATIN
Studentų sporto- vedėjas
ir pe. Taipogi dėkojame
(“Garbės belaisris"). l’oemn
visiems. '
. . .
5. *
.....................
,
KITE “DRAUGĄ”
..
.
,
rapijds
vargonininkas
sveiks-*
neles,
einu
komisijai
i
pagal
eoaąh. Centro Pirm. .Jonas musų mylimiems tėveliams ir.
Išleido laikraštis * “ Rassviet“
\
, ,7
,,
„
'
.
'• . .
,
, ; ta. Jo daktaras, J)r. Bonk,
“T"
Morkūnas, trumpai kalbėjo ir mamvtema,
(“Aušra”). Chicago, 1933. 64
visiems mūsų re-. »x„ .
..
v
_
,
i
užtikrino,
kad
šia
savaite
ln.
pusveikino visus. Po jo- kai-' mojams, o vpac musų geragero popiečio puslakščiai, kai
.
’
-. ...
.. * .
.. . . gonis galės apleisti ligoninę,
bėjo
mūsų
mylimas
dvasios
na 40 centų. Su autorės at
širdžiams lietuviams bunuoPr x x
f .
.
.
. r
....
y bet turės ilgokų laika ilsėtis,
vadas,
kun.
Jonas
Bakšys.
vaizdu. Skiriama: ‘mano1 grie
riams ir visiems kitiems uz
,.
...
...
. i namuose,
Jis
sveikino
studentus
svežtain kritikui ir talentingam
gražių moralinę ir finansinę
įkvėpėjui M. &L Fiveiskini
•ins ir visus atsilankusius im- paramų .studentų kuopai.*/?.
Prieš dvi savanos, varg,
__ •___ ’j' • _ i * ♦ •' I
/T J- '4»^
•
X
.
.
lapijos vardu. Taip pat jis,
į Žyliui besiruošiant važiuoti į
(vyrui).
y
$
išmetė pirmų sviedinį.
Chieagų, staiga buvo pakirs
Skaičiau ir gėrėjausi šios
ttos “nlcer’io“ sprogimo. Nu
autorės pirmykščiu eilių kny
Po žaidimų parapijos sve
gabentas į ligoninę.
ga “Podsniežniki” (pirmo
tainėje įvyko draugiškas su
LYDI J A FIVEISKAJA
IŠPARDAVIMO
sios gėlės), išleista rusų laik
sipažinimo vakarėlis su šo
------------i ' Varg. Žylius yra žinomas
W ĖST VILTIE, ILL. — P*-ine vien Waukegane, betzChiraščio Nevv Yorke “Novoje
(kiais ir užkandžiu. Studentai
Dabar Eina
rinvje,
kuris
negali
nutrauk

Feliksas ir Viktoras Bartu- sklydo žiųia po miestelį ir jo cagOje jr Springfieldo. Taigi
Russkoje Slovo“ (“Naujasis
apylinkę, kad balandžio 13 d.
labai daug susilaukia svečių Rusų Žodis“) 1927 metais. ti, kol perskaitai visų! Vis liai griežė. Vakarėlio vedėja
mirė
a.
a.
Marijona
Vilkansdėl
to,
rusų
kultūra
dar
bujo

lankytojų? Šv. Baltramiejaus
buvo ponia Ona Šukienė. Ji
Čia yra vientisas dalykas, ra
ja, kad ir užsieniuose rasda ir jos vyras Juozas yra vie-, ^enė- Išgirdę tų žinių, jos parap. choristai taip pat dąžSiyloma visų gerųjų išdirbysėių Refrigera
šytas Nevv Yorke 1933 metų
ma savo mylėtojus kūrėjus, o
drangės-ai
ir
pažįstamieji
la

nai lanko ligonį. Iš Chicago
j ni iš smarkiausių mūsų stu
rugsėjo mėnesį.
toriai prieinamomis kainomis ir* lengviau
juk užsieniuose dabar gyvena! dentų ku0p03
Džian. bai nuliūdo, kad Vilkanskų
buvo atvažiavę: Juška su šei
9,ai poemai ‘ ten,q autore| rusai išeiviai, kurių dauge-1 giam5s tnrtd(iml tokins r?m(V šeimyna — dukterys ir sūnai
siais išmokėjimais mieste.
ma, Pudžvelis su žmona, &
rinko - garsaus rusų po- Įluį po ru8, revoliucijos du- jug ir nuoSirdžiai tariame- jai neteko brangios motinos, °pPieža su žmona, Drulis su
to Puškino gyvenimų, o obal rys į tėvynę uždarytos Aš ir jo8 vyrui širdingiausiai a- T5'r88 ~ raylimos žmonos. Ir
PASIRINKIMAS
žmona, Gapšių šeima, brolis
< «»' - ak ’ 5 > a '
sį įžangoje — M. J. Lermon ne giedu akini himnų rusiš-|{/fl až gražl) jr malonlJ pa kitiems ji buvo brangi ir viP. Žylius -ir daug kitų.
General Motors Frigidaire
tovo, (taip pat — didelio ru kurnu, bet reikia pripažinti tarnavim? ir
sų mylima, kaipo pavyzdinga
Parengimas
sų poeto), eilėraščio žodžius: tų, kas ištikrųjų nemažo yra! naa8 užkondžio
Jai p^ motina, kuri taip gražiai išau
■v'"' M1
Parapijonai,
atjausdami
su
ir du
“Pogyb poet, nevolnik česti Bosų tauta daug davė litera- s(,knn{ioa stadenl5s; j. San)1 klėjo keturias • dukteris
1.
Westingbouse
nkių dėl ligos varg. Stasio
turai, ir dar tebeduoda.
Vik. GrigoraviėiOtė, K. sūnns.
Pal, oklevetannvj molyoj“
:—AL—
A. a. M. Vilkanskienės lai
(“Žuvo poetas, garbės belai Rusijoje kyla naujų talentų (Pabian8kait5> a. Uneuraitč,
gausybė, ir išeivių tarpe te-|R MįteikyWi A Kazakevičių dotuvės įvyko balandžio 17 d. Ar Jūs Esate Supančiotas
Norge Refrigeratoriai
svis ’
Ir au "suirusiais” nervais —'Jaučia
beklesti senas rusų meno tra„ Manelytė ir kitos. Taip Iškilmingai jos kūnas išlydė- tės silpnas lr pavargęs — tik pusiau
jvno sgg.50 e.o.n.
Krito, gandų apšmeižtas.)
žmogus.
Jeigu taip. fttai yra geras
dicijos. Noriu priminti ir ki- gi d5kojame j Levickui ir S. *•» is nam» i ftv- Petro ‘F tonikas, sutelkiantis geresnes dieIr autorė — kaip ir dera tas meno šakas: juk ir išen Kazakevi«ui, kurie su inumb
Sparton Refrigeratoriai
Povilo bažnyčių, kurioje bu
poezijos mylėtojai ir poetai
Nno
vių rusų baletas, (“Mante,;darbRT08į ir pad5jo p^^,. vo gedulingos
.
. .
..
pamaldos.
Mirusei — nuoširdžiai nušvie Karlo
buvh Čikagoje), ^r ti vakarėlius sėkmingais. Dė- ^as Sv. laikė gerb. kun. Pau-į
čia to “gandų apšmeižto“ po
Crosley Refrigeratoriai
rirtcg1 iš Rusijos dabar pasirodų šo-, kojame
(jeOrge Savage, ’kštis,
*i'" o
“ pamokslų, pritaikintųdJ^-eĮ^mĮujjoKnęo.
A*’1
eto gyvenimų; kad jo atmini- - dvewas buvusiu , ’.
.
7
x
.v,„;
JrUgSSS;
mas liktų šviesus ir didingas. r a
_± taa klasiĮ’jkur18 aPvra'»J»
8tud<,n prie gražiausios gėlės, P«»a-'<i.i«r
kain - iš tikruiu - milžino
C,kftg0Je)’,rodo tas
' tus svečius su savo "Cadil kė kun. Tamoliūnas. Į laido- Jn tam tikrų tonikų alteratlvų, kuGibson Refrigeratoriai
,
.
.
| rloa atlmalluoja, atgaivina visus orkaip — iš tikrųjų — milžino(Į kag
baleto
meno
aukS
AUO 1
MUiV VV sssn.ssv
• .’
tuvių pamaldas. žmonių buvo ganus, duoda nauja gyvenimų ir *' S,n>
....
• .
»
»•
I nerglJa. Jūs valgysite geriau,—mie1US1, poezijoje, kokiu buvo A- wbe8> kurin nieka8 ir „ema.
pnsinnkus pilna bažnyčia, i gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
I Ir moterų tapo pagelbėta. TrisdefttmŠeštadienio vakgre, parapi _
leksundras, Sergiojaus sūnus,
nanei ti
Po pamaldų velione, ųulydėta Ues dienų treatanentaa u# Vienų O*Leonard Refrigeratoriai Nno ,
jos
svetainėje,
-įvyko
gražus
1 rantuotas.
lerj — gaukite tlkrųJĮPuškinas.
Pagyrimų rašau — tik no- šokių vakaras. Dalyvavo tiek į parapijos kapps.
. Anksčiau esu skaitęs roma
Kiti Modeliai nuo
iki #395-00
Laidotuvėms irūpinosi duk
no pavidale panašiai aprašy rėdamas, kad ir lietuviai šie daug žmonių, kad nebuvo nei
‘l»,
tų Puškino gyvenimų, dabarj ^ų ir pasiektų koodiilesnės vietos šokti, bet, nežiūrint į tė Valerija ir sūnus Justinas.
‘Gražiai patarnavo grab. U r- Į
Pirkite sau Refrigerat^rį iš PEOPLES krautuvių, pasi
- su pasigerėjimu pakarto- tobulybės menuose. O tautos tai, visi gražiai linksminosi.
Narikankyklta
Ranmatlama. Sauagėla. H
ba.
naudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisin
jau tų patį dalykų, parašytų didumas nėra kliūtimi dvasios Voreesteriečiai studentai bu
Kaulų Gėlimų, arba MASiunriu ■
Nors teko dalyvauti dAuge- ■ — raumeiųi sukimu: a«u akau- _
gom kainom ir lengvais išmokėjimais.
karštais ir talentu dvelkian- P°lėkių ūgdyme. Ir trokštu, vo garbės svečiais. Komiteto
■ dėjimai naikina kuno gyrybo
54. ' z*
'•*’*’■* I f
• d •( \ -•
r l r‘.
čiais eilėraščiais, kaip juos ^od būtų greičiau laikas, kad nariai buvo: B. Rumbutis, N.'ly laidotuvių, bet neteko ma- — lr dainai aat patalo paguldo. ■
Didelė
nuolaida
už
senoviškas
leęlaunes
į
mainus
ant
moka laišyti gabumo kupina *r' lietuvių literatūroje butų Tankiūtė, A. Urbonaitė, E. tyt taip gražių, kokios buvo _ CAPSICO OOMTOUKD mo- ■
lengvai pradėtina virtai- _
naujų refrigeratorių. Inftųmacijų galite klausti per te
Ugao: mums Naadto dau- a
poetė Nelydova - Fiveiskaja.i koks nors Puškinas, apie kurį Urbonaitė, M. Bubniūtė, S. a. a. M. Vilkauskienės.

Lietiniu Išeivi# Kaimynu Kultūra

STASYS ŽYLIUS
SVEIKSTA -

DIDŽIAUSIAS

REFRIGERATORIŲ

IŠKILMINGOS LAtOfl‘ TUVĖS

VAJUS

PEOPLES KRAUTUVĖSE

7.00

' v’"' *132.50

'126.50

Nuža-Tone

ngg.50

Sgga5o

»7OS.0<fr

Ifl ■ ■ ■

Kariūnė.

Čia mirguliuoja visi tie vaiz- rRžytų vėl kokį nors vertin- Melinis, B. Kovas, F. Stan
dai ir žmonės, kurie lydėjo M kūrinį, (kaip šis), kitas ta- ley, J. Palsūnas, J. Dobilas
ir kiti.
didžiojo rusų poeto tragingų *ento pamiltas kūrėjas,

^59-50

a gybė įmonių atunčla padėkavonoo pOovetko. Kaina >ėo por
■ podto Mo arba dvi ud ll.ėft.
■
Knyga: **dAl.TnnB BVlBTKATOT’ augalota gydytloa. kai-

■
■
_
■
■

;-

lefonų.

Atminkime kad rūpini masi*
gera spauda ir platinimas jos
m~m
Mūsų kuopos studentai ap yra vienas iš geriausių darbų. iJJ
gyvenimų, (kurį anksti baigė.
Turime prisižiūrėti į kitų
1
klastingoje dvikovoje).
| kultūrų, įsiimti į dvasių, kas vežtojo savo svečius po vis;;
Tik visas savo pareigas, ypač |B
miestų.
Jiems begalo pritiko spaudos* atžvilgiu, atlikdami ■
Mėd 80 HAJJBTKD 8T „
Kad taip būtų tokia nors(£era’
JV *r išugdyti lietuRoebesteris,lietuvių
kolonija,
m.
viena karšta ir gabi lietuvai-'
kultūroje didelius darbus,
pasieksime ir sielos išganymą.
tė poetė jan netik čia — A-, Rusiškai skai tų ras tokios mūsų svetingumas ir malonus
menkoje, bet ir Lietuvoje! naudos ir šioje poezijos kny- priėmimas, bet ypač mūsų
Tai yra geriausias—vienatinis vais
gražiosios lietuvaitės studen
Tiek ugnies, tiek širdies —1 8°ie*
tas nuo
tės. Voreesteriečiai lietuviai
tokiame ilgame vientisame kū'
Arėjas Vitkauskas *
SKILVIO
—
VIDURIŲ
SUGEDIMO
studentai maloniu ir manda-Į
.
. .
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
giu apsiėjimu padarė gražįpu
STOMACH
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
i šio visiems Rocbester lįetupinigus atgal.
Uloer Powder
viajns. studentams ir kitiems
. BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50
ROCIIESTER, N .Y. — pavargę iš ilgos kelionės. Ki- žmortėms įspūdžio. /
ur bflt, niekados didžiulėje^ tais metais jie žada “supliekStudentų kuopa taria nuo
LIETUVIO VAISTINE
L’oncordia svetainėje nebuvo’ ti” rochesteriečius, kuomet širdų ačiū mūsų didžiai gerk

Jostin Kulis

MANUFACTUBINO

4183 Archer Avenue I 2536 W. 63rd Street

SŪLUS

R0CHESTERIEČIA1 LAIMĖJO

|

Tel. Lafayętte 3171,

1

Tel. Hemlock 8400

Cbicago, Illinois

—-

<!?

=^1

MICHAEL. MESSAR

tiek daug žiūrėtojų, kaip ba-, mūs studentai nuvyks į Wor- ir mylimam dvasios vadu;
landžio 13 d. vakare, kuomet cesterį. •
knn. Jonui Bakšiui už širdiv'
Worcester Aušros Vartų pa-i
Sekanti studentai Rvečiai gų paramų u.ūsij katalikiŠka.rapijos studentų basketball buvo atvykę iš Worcesterio:
tymas žaidė su fcv. Jurgio pa į T. Stoškus, J. Bulauka,
B.
rapijos studentais. Taip patį Boris, A. Manasas, C. And-

niekados publika Rocbesteryje nebuvo mačiusi tokių įdomių, greitų ir pilnų entuziaz
mo rungtynių, kaip tų vaka,rų, nes abu studentų tymai
buvo maždaug vienodo stipru
mo. Tik netoli pabaigos rochesterieČiai pradėjo veržtis
pirmyn ir laimėjo rungtynea
35:27. Rungtynės, gal, būtų
pasibaigusios lygiomis, o, gal
būt, ir voreesteriečiai būtų
laimėję, nes mes turime atsi-

rialis, A. Cianys, P. Karpavičius, J. Marcinkus, J. ftodek, J. Urbec, V. Bohinas ir
J. Bielan.
Rochesteriečiai žaidikai bu
vo: D. Baranauskas, ,A. Stu-*
gis, W. Stugis, E. Strollis,
F. Bartulis, F. Kazakevičius,
B. 8amolis, V. Vaitonis ir
kiti.

’■ X
ftv. Jurgio parapijos Stu
dentų kuopos pirm. B. Rum
butis buvo vakaro vedėjum.
minti, kad jie buvo gerokai Jis pasakė gražių pasveikini-

y.
A.U(

ittii

3201 S. Halsted

. Chicago, III.

Street

TEL. VlOTORV 73867048
y

ii

N EV YORKO

MDEIĖS EKSKURSUOS
J

(LIETUVĄ

Kenčiamos Dėt. Uiv. Agentų
Sąaugos ‘

Kiti
liPLAUKIMAI

g

Modamttuoiu,bami M

- \
*
KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

. L. Kungsholm, gegužės 7
S.8. Drottnmgbolm, gegui. 18
M. L. Kungsholm, birželio 4
S. 8. Drottnirtgholm biri 12

ttftlPSHOLM’
Gtauiėi 2®
Liepos J,Im.
ĮKLAlPtOĄ

Durtuvų grumtyn'Aa. nuodlnirl tatai, lėktuvų paėavtmfti, artlherljor
ųrtnuamal. įmanių aprordlnlmaH Ir kitos karo baisybė apraAyta W.
T. •SCANLOPCO > parašytoje lr I»ja premija AmrrtkoJr apdovanotoje
karo apyaakoje

Informactfų Ir blvakortių kreipkitės { vietinius sfenhis ėrbl j
SWEDISH

AMERICAN

“DIEVE, PAAIGAILAK MŪSŲ/’

LINE.

Boston, to statė sul-hck voru 21 statu rm-OitcAGaiu ngmicmican avi
—— fcoGurėlė jfie MMfurMpf TiomIaI bu-$ suteikti veltui Jot pjrųikiUvifno

-3 •*

(GOn. RAVF MFRCY ON CUtf

I

«t)ė pual. OratCka. 4vfrtl apdarai Kaina tik SI US. «u poraltin'itnu
StftA. Uclkalnukltc
nraurna''. 2334 So Oakley Avė.. Chiraga, III

asZ5*-'Li

’■

v

■

.Ak.

r■*!nv

■■I

* \•

rtfiją į Alichigan valst. apląn- hall, bowling bei kitokia ž>ekyti p. Petrošių, kuria dąbąrl mos sportąs" Vasarai .'artina-

Dievo Apv. parap. — Balan
džio 21 d', t. y. šį vakarą pa
la#. didžioje svetainėje įvyks
didelis triukšmas. Mat, Sv.
Yarclo, Vyčių ir sodaliečių dr- .
gijos “Big tliree” rengia pa>
vasario halių. Svetainė išpuoš*
ta, muzika pirmos klesos, do
vanos, vaišės ir t.t. Visi aštnoniolikiečiai tuiSštų nepamir
šti šito qcpaprasto parengimo.
Pelnas skiriamas parapijai.
‘ Jau kelios savaitės prabėgo,
v kaip “išnyko” p. A. Vardąuskas. Girdėjome, kad jis Westville pas knn. L. Brigmaną.
O visgi gaila mūsų Augusliąp, kuris taip uoliai darbavosi
įyairiose organizacijose ir dar
kartais šiokių tokių nąujienų
parašydavo į “ Draugą ’ ’.

gyveną ūkyje- V. Petroeįpnfiputies, visas jaunimas kreipia
yra kun. Gąaiūpų, sesutę, kuri' dėmesį į kitas sppftp šaką-',
ypač daug darbavojū Moterų Vieni plaukimu, lįitį temų* m

gęlify b
<žfą|iiųu-

Sąjungoje.

-------- —r.

t|uugų|uą jia^bąU

lr aštuoniolikiečiai neaUilie
ka. lf jie nori pąreipti Litusnicos Antrosios skridimą. Tąigi balandžio 27 d. penktadie
nį
rap. salėje įvyks didęlis
parengimas. Komisija uotiair
darbuojasi.
,

.5

šeštadienis, bąlami. 21, 1934
■s!=r
■=
Zaranfca Antanas, kilęs LA
Lukas Juozas, kilęs iš Kresija visus Vyčius ir jų rėmė-Chicągoje sulig adresu: 10155
j«š kviečia atsilankyti; gra Šo. Siute Street,
Aluntos vai., Utenos aps., ka itingos miesto. Kadaise gyvo
žiai pasiliuksuiinti ir tuonAil Urbonavičius Povilas, kilęs duise gyvenę, bust St Louu, no Sunnysidę, U tąh.
\
Miniotas Ignacas, kilęs iš
pa remsite Vyčių kuopų. Tį- iš Rokiškio aps. Gyvenąs Cle- III.
kietai po 35c.
r
veland, Ohio.
Gyvenąs
! Daujotas Ccęl&tų kilęs
iš h
—.«■
--------- ?
Vienys Petras, kilęs iš Ari- Kelmės vąi., Raseinių aps., ka- (
BAIE&RA III4AI
ogalos miesto. Kadaise gyveno daise gyveno Norwood, Mass.
•Franckevięįus Jonas, ameri- į
Ak ro n K Ohioi
Balčiūnas Antanus, kadaist kopiškai Johp Fiupęh, gyve- C
nąs Chicagoje arba Detroit,
gyveno South Akron, Ohio.

Balčiūnus Povilas, kilęs iŠ
Pabiržės vai., Biržų aps. Ka
daise gyvenęs San hVanęisco
Cąlif, Tarnavęs J. A. V. ka
riuomenėj.
Boganskis Leonardas, Ameįikoje vadinasi Louis Borden.
Kilęs iš Baisogalos vai., Kė
dainių aps. Gyvenąs Cleve
land, Ohio.
Budreika Juozas, k lęs iš
Debeikių vai., Utenos apskr.,
kadaise gyveno Rock island

$įs pavasaris gausus viso
kiais vakarais. Sodalietės* if
visas parapijos jaunimas jąų
taip pat ruošiasi pagerbti sa
vo motinėles motinų dienoje.
Mokyklps vaikučiui repiia ši
tą darbą ir atliks gražią pro
gramą.
r

NORTH HIpK — aiėmni
Šiomis dienaiuis klebonas sų
pasibaigus,
baigės ir basketkum P. Gasiūnų atliko fekskų,ę- ’
. • • •■* v

“MES LIETUVAITES”
r Šią Gražią Trijų Veiksmų Komediją

LIETUVAITE# SCENOJ

PIĘMU KARTU CHICAGOJE
— rengia —

.

Dr-stė po Globa Šy. Cecilijos

,
Sekmadienyje, ’
Bąlandžio-Ąpril 2?, 1934
/

SV. MYKOLO PARAP SVET.,
1644 Wabcuisia Avenue

Pradžia 6:3Q v. vak. Įžanga: iškalno 25ę; prie dųrų 35c
PO PERSTATYMO ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS

GERIAUSIOS PASAULYJE
išdirbystės skalbiamos mašinos

NORTH SIDE. — Rytoj
vąkąrę, bai. 22 d., parapijos .
svetainėj d rų Ūgįj a Šy. Cecili
jos rengia vąjšarą nariųųjs pą
gerbti. Bus atvąidiųtą gražus
veikalas “Mes Liętųyąitps”. I
Po vąidįnįpio bns šokiai prių •
'smagios ųnaįk.os.., Komisiją ,
, yįsus kviečia atsilankyti. BruMųškapską^ §imqnąs, gyve
j diįa 6:30 vaL vak. Rrąšomi
nąs Chicagoje.
uesivėluoti. Įžanga 25c perMiliūnas žfeyg, bpyęs
,'kąnt tikietą iš ankstp, Prip ,iperikos karįuon^enėj, kgdaise
durų 35c.
Ą.Ą.A.B. gyveųo
,
prooklyn, N. Y.
—. - "L- Į
PinĮęaųs’k^^l^mys, kįįęs iš

IS SUSIVIENIJO LIETU Pašvintinio parap., Šiaulių
VIŲ DRAUGIJŲ IR
KLUBŲ*
h>a<jau^kas Jpoząs, iki 1925

Duodame didelę nuolaidą
ant jūsų senų skąlbiąįuų
mašinų. Taįflgi turime
daug ir kitų gprų išųirbyscių mašinų žemomis
kainomis.

Aplaikėme visą* ^igoifą (cartoagj karpetonis pada
(pakišimui po karpetų)..iią savaitę spec. išpardavi
mas: 9x12 <Hd. $3.50 vertės dabar tik
P®
kol jų užteks.
Z

z

BRIDGEPORT. — Metinis
sųsivienynio susirinkimas įi vyko kpvo 27 d. Chicągos Lie
tuvių Auditorijoj.
Pirm. T. Januliui’atidarius
susirinkimą, pasirodė, kad da
'lyvauja septynių dr-jų atsto
vai.
Nutarimai pastarojo susiri
nkimo vienbalsiai priimti.
Raportą iš Auditorijos bo
nų savinįnljų išdavė komiteto
narys M. Z. Kątizįąųskas. Ra
•Rortaa priimtas. Pq to pirm.
pakvietė naują valdybą uąim' ti vietas. • Senasis
iždinipkas
8 . ■
• •
•.
• A. Kąnlakis perdavė kasą
| naujai iždininkei R. Mazeliau
.skienci. Paaiškėjo, kad Susivienymas turto turi $5,893.15
Naują valdyba atstovai pa
sveikino.
x
'
Iškelta daug sumanymų, dr-

Butkus Dpminikas, kilęs iš
Alsėdžių vai., Telšių aps., gy
venąs Chicagoje.
Gedvilas Jeronimas, gyvefiąs Brockton, Mass.
Gedvilas Kasparas, sūnus
Jeronimo, gyvenąs Chicagoje.
Kaminskus Antanas, gyve
nąs Chicagoje.
, Kuizinas Jonas, kadaise gy
veno ant lngleside Avė. m.
Chicagoje.
Lopačius Ksaveras, kilęs iš
Panevėžio miesto.
Bacevičius Vladas, buvęs Amerikos kąreivįs, 1920 metais
gyveno Chicagoje.
Sikorskis Albinas, gyvenąs
Chicagoje.
Stanaitis Antanas, kilęs is
Ūdrijos vai., Alytaus aps., gy
venąs Sąn jprąnoįsco, Calif.
Taiųosaitiš .Izidorius, gyve
pąs Cice.ro, UI.
,
Vismontąs Kazys, kilęs iš
Vainuto vai., Tauragės aps
gyvenąs Chicagoje.

-5 -

Jurevičiai Antanus ir J tą? -I
gi|>, kilę iš Garliavos vai., Kan i
no aps-, hrojiaį «,irusio Uiti- I
cagoje Audriaus Jurevičiaus, t
Latouas Jopąs, kilęs
iš
Šiaulių ąps., gyvenąs Chica
goje. '
.
!.

JUNGTUVIŲ VAKARAS
— rengiu —

Draugystes Lietuvos Kareivių su Lietuvos
Mylėtojų Draugyste

Šiandieną,
21,1934

,

LIUO3YBĖ& SVETAINĖJE. 14 St. ir 49 CU, Cicero, DJ.

Muzika Doc Benny. 7:30 v. vakare. Tikietai iškalno 25c;
prie (lyrų 35c. Visiems užtikrintas užsiganėdinimas,
kaip seniems, taip ir jauniems.
'’
Rengimo Komitetas.

I

DAKTARAI

aktorų Draugijos Nariai

OyDTTOJAa tr CHIRURGAS

M*dėUol« DUBI autartl

«« A"*®1

▼ah< 1—4 Ir t—• vaL vakar*

Res. 2136

W. 24th Sk

Rea. and Office
So. LeayRt St.
CANAL 0708

Office Phone

tųrųavo U. s. A. kąriųoniepėj
Stucįųskąs Izjdprius, gyve
ims ąpt farmos netoli Phila
delpliiaj PaS •
Tyla Jonas, kadaise gyveno

’Jf

PROspcct 1028

PHYSICIAN and SURGEON

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

S to 4 and 7 to » P. H.
Sunday by Appointment

DENTISTAS *
4204 ARCHER
cprjięr Sacramęųto
: nuo jj ryto iki 8 y. vak.
-tl prleikRtml «iv(w *kaud«ln,d,
y*1*! aptemimo; ąervuotuni6, vfchndkre*. SK®u«tp aUUivo Office iel. Wentworth (230
Itea-Tel. Hyde Park 3395
trumpkr**yM« Ir 'tollrejryvtfc. Priren
gia. tetolngal aklnkrt. Vfmioe* atalUkilndoke ervamlnavtrnae daromas au
elektra, parodančia mažlauataa klaldaa Specialė atjda atkreipiama |
mokyklos vai k na Kreivos akys stlMOTERŲ IR VAIKŲ UBŲ
taMorhos. Valandos nilo 10 Iki • v.
NsdtlISj npo -10 Iki 1 S. Akintų kal
ŠPECI AUSTĖ
nai p«P pus« plfftaua kaip buvo pir
miau* IMMfdr atsitfktaMj akys a»l- 6900 SOUTH HALSTED ST.
kUsoHMsė',W akinių. Kateoa plekui
Valandos: 1 iki 4 po pfstų. 7 Iki 8 vak.

Iėakyrus Seredoms

I gijų ir Mukų sus-roo labui

GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:
M«*.l Iki 4 lr nuo C Iki I vak.
Nvd«llomla pacal vntartl
OOw MM. BODlmN 1«H
Namų Tel. PROspcct 1830

DBHTlBTAą
ft. Arttoid Avė.
_ . irt «!»

R"* .

I taip put ir apie Lietuvių Au-Į

2 gabalų seklyčių sętųj vj

J

Panjąkfįjp, kad ‘ paruošimas
naujų sumanymų Ona keįt^
savaičių laiko, nutarta seką-'
J'ntį tjųąįyienynio sųsįnųkiipą

$79.00 dabar tik ......................

>

(ĮPĖDINIAI CITY FURNITURB CO.)
M P .1 ovai.iuskąs- ir «T. F. Bet tūlis Šav.

23 10 W. Roosav'elt Road
ul.iDi kasdien išskyrus
riklu.Ihii.i: iki UI \ '

i,

ZJ GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

lo. Halsted 84.
MM OfUo3147
vDlnodss: 1-4
vpl.
Mokdikv, vyruk,, viik« t
N. P. Z. ZALATOUS
visų chroEjfkų Jigų.
■arMomR Ir asdėlloasls n*a*l aatorS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas SlOį Rp. Halsted 8t
tast
aaiNtnco suks**
Kamm.
no tlą UvNUUŲ#
nuliniu k
Pilą
TpL aasai ąs»v

Rea. PROspect

oruo va
Nuo lt Iki 11 vai.
mL po pisto Ir u

south

31.1 StrWt

SEalefonaa MEDwiv

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

šaukti biržėlįp 26 d.
> M. Z. Kad^iavukus, sekr.

INC

Phone: Seeley 8760

uni na va nniuiuunnta

Į ditoiHjų. Visi reikalai būvi
.ųuodų^niąi dįskųsuojaniį. Nul tarta ir tolįąu yeikti naudip!gą darbą.

V

Atidaro Sekmadieniais
. II) \ i iki ū v p p

1' dVERG. — Vietinė LietųRi't ą
. \r
< >» «
vos Vyčių kuopa rengia aniagų št^ių vakarą, šestądįębį,
balandžio 21 d., parapijos sve
tainėje. Griež gerai žinomo
■} Royal Eddy orkestrą. Koiui-

4157 ARCHER AVENUE

IR J, RUSSELL
GTDrrOJAf Ir ęglRUROAS

GIDTTOJAS lr CHIRURGAS
7860 So. Halsted Street

į»31 so. ASHLAND AVN

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. TeL HEMIock 6141
ev* Tl
X

X
VAEANDOR;
Nuo 10-13 v. ryto; 3-3 ir 7-0 » S
Nediiduatole *m lt « U iUsos

Valandos:

2-4 popiet) nno

- 8 vakarais

Tel. VIRgini* 0038
Ofiso vdl.r 3—♦ -n* 4—8 p. m.
Nedaliomis psca.1 sutarti

TH. Ofloo BOUtevard MIS—14
\ K tor, 3343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vau, ano 1-«t *no (:XS-8:M

756

y.

8R«I

■MHSI

SestatBenis, baland. 21’, 1934
muzikos, kurias patieks Jos.
P. Budriko radijo ir rakandų
krautuvė, 3417 S. Halsted st.
Programoj dalyvaus choras
ir solistai, taipgi pianistė ir

bus leidžiama pastangomis,
Progresą Furnitare Co. krautuvės iš stoties WGES, 1360
kilocykles. Programoj dalyvaus dainininkės-ai, vadovau-

akordionistas. Tai programai jųmi J. Steponavičiaus.
pasibaigus, bus kita Budriko
krautuvės radijo programa iš
stoties WAĄF, 920 kol. (nuo
1:30 iki 2 vai.).
Muzikantas-.

to, bus muzikos ir įdundu kalbų, pranešimų kiekvienam
pasiklausyti. Todėl nepamirš-,
kit pasiklausyti.
•
Rep.
------------------ -----

Be PLATINKITE

“DRAUGĄ**

PAVASARINIS

“DRAUGO” PIKNIKAS

Rytoj ll valandų prieš pie
Lygiai 1 vai. popiet
ryt
nustatykite savo ? radijo ant tus radijo klausytojai galės
stoties WCFL, 970 Jcil. ir pa- pasiklausyti gražios ir įdo
siklausykit gražių dainų
ir mios radijo programos, kuri

PROGRESS
FURNITURE CO.
Krautuvė
K1UUO NAMV REIKMENIS NAt.
JAUKIOS MADOS. GRAŽIAUSIŲ
VAJUARYMŲ.

trųjį skridimų. Kurie dar no- \ WEST SIDE. — Lietuvių
i turite tikietų, pasirūpinkit iš PiHėčių Darbininkų Pašelpi• anksto. Tikietų galinta gauti, juo klubo mėnesinis, susirinki
.pas komisijos narius: K. Cenį, mas įvyks sekmad., balandžio!
j Jurgį Pocių, W. Ascelų, Gi 22 d. 1 vai. popiet buv. Mel-t

'.M AŽIAISIG.M is KAINOMIS
MIESTE

U5th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės

VENETIAN MONUMENT CO., INC

INC

Iftdlrbėjal aukštesnes rūšies Paminklų
Ir Grabnamlų
MAsu šeimyna specialimojn Ra
me darbe per težina kartas.

dirbtuvė

' Jankų ir J. Tarulį.* Komisijos dažio salėjų. Visi nariai.maj susirinkimas įvyks antradienį,'lonėkite
susirinkti. Turime I
•'bal. 24 d. , * .
1 Tat,„gerb. lietuviai,

SEHMD.,
GEGUŽES-MAY
20,193
VYTAUTO DARŽE 1

Veskite paminklu reikalu^ tieola* «m »ačuu» išcUrbdJhla

Suvli-Š M metų prityrimo

I?
daug jiyarbilj dalykų svarsty-1
kaip *•>
raportas apie fintymi-

jauni, Uip ir sani, visi kvi«- “i.k>s0! sWvl- Kontro«s koeiami paremti kilnų darbų taip n,^Ma Nugalvojo davųę gerų
kad Cicero nepasiliktų paskuklubo labui. Sasiiinki. tinėj vietoj kitų kolonijų.
ine
Pkti«kti.

Mes atlikome darbą daugeliui žytnes. nių Cbkngos Lietuvių.

Vienas- blokas į rytu
didžiulių varių

527 N. W£STERR AVĖ,

Trys telefonai:

Naujos modos
TAI nuo

SEKLYČIOM
■

SEEIey 6103

CICERO.- — Olicijalis (su

BESfREMBIANT L
! namui

sijungimas dviejų draugijų,
būtent Lietuvos Kareivių - ir
Lietuvos Mylėtojų Sus šį va

go, Illinois
Alfred RoseUI, pres.

Rei. PENSAOOLA MII
BELMONT S485 .
Office: HILLSUE SMA
Vluoent RomUI, secr.

karų, Liet. Liuosybės svetai-

Janušauskui, lakūnei i,
Lai tau šviečia Saulužėlė .
'Laimės kelių per Atlantu,
Į Lietuvų, mūsų šventų.
Tavęs laukia tenai broliai,
Lakfi’nėliai ir artojai;
Ijauk sfesutės, lietuvaitės,
Žemaitietės ir aukštaitės. x'
Sėj' rūtelės po darželius,
Visų gerųjų lšdtrbysčlų GE8INIAI
PEČIAI.
Naujausių
padarymų,
kainos mažiausios mieste, nuo

Kad sutikti' lakfinėlį.
Aplankyk ir Vilniaus kraštų
Gedimino kalnų aukštų,
Aplankyk visų tėvynę,
v
; Nes tenai tavo gimtinė.

l'rank Krasauskas
MUZIKALIU VAKARAS
BRRiHTON PARK. - Ba
landžia 22 d., parapijos svet.,

mokyklos mokiniai rengia gra
žų vakarų. Mokyklos orkest
ru, deinininkai-ės ruošiasi pa
rodyti savo muzikos gabu
mus. Dainuos ir mokyklos cho
rai. Be to, bus atvaidinta vei
kalas <4pievo Darželyj”. Vi
si mokiniai'kviečia savo tėve
lius ir visus atsilankyti į va
karėlį. .Pradžia 7:30 vai.

REFRIGERATJORtAI visu Stand
ard tšdlrbysčlų. Norge, Krigldai
rs, Crosley, Sparton, Gtbeon Ii
kitų nuo

ji ll‘

Telefonas YARds 1138

Patarnauju latdatuvėae kuopiglauria
įtaiki-*- ratlžUu atsišaukti, a. mano
darbu būsite užganėdčtitl
Tek CAMal MIS mfca 9ftl«

nilrft Sklandžio 19 d„ 1934. 2:30
vai.' ryto, sulaukus pusėn am
žiaus.
Kilo iš Kauno Rėd., Rokiškio
apskr., Skapiškio parap., Htaniullftkiu kaimo.
Apierlkoje išgyveno 22 metu. |
Paliko dideliame nuiiudkne j
seseris Uršulę žlmėnlenę tr Jos
šeimyną. Marijoną Gabrt’enie-ię
ir vyrą Joną, pusbroli Joną Ma
čiui) ir jo šeimyną, pusbrolius
Juozą n Amosą Greklenius Ir:
gimines. O Lietuvoje seserj Ve
roniką Gulblnaklcnę ir Jos kel
myną.
Kūnas pašarvotas 2024 South
Peoria St[juidotūvėg jvykę pirmadlonj,
balandžio 23 d. Iš namų 8:30
vai. bus atlydėta J Dievo Ap
valios par. bažnyčią. kurioje
Įvyks gedulingos /pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta | ftv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimfnes. draugus-ges Ir pažyatatnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
.
,

GRABORIUS

Visi Telefonai

Turiu automobilius visokiems
reikalamą. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avtnne.
“ Chicago, III

MHNAS rems.
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WE8T lMh STREET
Cicero, Illinois
TeL CICERO 2109 ir 859-J.
LIETUVIU GRABORIUS
ūąldoja už 824.*0 ir aukščiau
Modernitka koplyčia dykai.
W. MUM Mt.
TsL OAMal «1M
. Chicago, UI.

LAOOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambuiance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė,

k J.ZOLP

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

T«l. Boulevard 4139

Nuliūdę Seserys, Pusbroliai,
ftvogertal ir Olmlnč-<.

J. Uulevičhis

Laidotuvėms patarnauja grab.
Butkus. Tel. CANai «161.

PADfcKONft

Našlaitė

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

T&iVStyMl APIE
19 ARŽUS' ,

savo rūpesčius. Pašaukite:

BRIGHTON
PARK. — ;
Šios kolonijos gyventojai, a+ tėjus šiltesnėms dimioins, sau
Clutci pradėjus šildyti, gamtai
• pabūtius, pradėjo' triustis sa
vo daržuose: žemę purena,
žolę, gėles sėja, medžius so
T

Grabužiam PLOVYKbP.S.
rlųklmos, Thor, Maytag,
Westlnghouse.
Apex,
Bvc
čia nekurtų kaCpns nuo

Drabužiam

PRORIJlMUt. MASI*Išdirbyučių

visų minėtų
Kainos neb rių nuo'
NOS.

Lengvūs Išmokėjimai pritaikomi
vlslebis. TH< po 60c, Tš< ar dnflėgtau ) savaitę. .DltjDlš nuolaidi
už anas plovyklas.

dina.

; ,

.

Ištikrųjų, jėi vnų briglitonį'parkiečiai savo žemės sklypus

įį

/. •

.**

J

,

.[žole, gėlėmis apsėtų, medžiais
Apsodintų, kolonija savo gra; žumu pralenktų visas kitas'.

’A

3222-26 S, HalsteąSt

y tolėjas J. Kajėdinskas

Pasiklausykite mūsų programų
kas nekmadlf-nj. ll-ta vulnndn Iš
ryto tš stoties WU.ES . 13S0 k.

lęlius

KFartesirnai
MA^QL’ETTE PARK. —
ftv. Vardo draugija. rengia
šokių vakarų trečiadienį, lial.
2a (L, parapijos salėj. -Visi
kviečiami atsilankyti. Mūsų

MARIJONA 11
NOREIKIBNi
NegaMsac uplęlsii' mAšrclšk^
širdingiausią
pedėkU
r tartom s
laldotuvh) dalyviams, kurie kuo
mt
>rint prisidėjo p.ri« latdoJi.no mirusi)* mūsų dlBžtnl my- ’
limo® moters Ir mantytės- A. a.
Marijonos, kurią negailestinga
mirtis išplėšė iš mūsų tąrpo JI
lapo palaidota balandžio 7 d.,
1931 nr. ftv. KusVmJerA kapinė
se,
*
ftlrdin'gi'au.tąi dėkojamo Ne7
fcattn Prasidėjimo r. «v. M.
parapijos klebonui kan. A. JirlAkal, kan. A. Valančiui Ir kuo.
Joneliui ui atlulkymą gedulin
gą pamaldų.
Dėkojanat vargonininkams už
Ją jausmingą gfcdbjlmą gedu
lingose pamaldose, ftv. Kazimie
ru Keselčms už Jų maldas* Ir
alteriaus papuošimą.
Dėkojama vl.lems, kario au
kavo šy. Mišias Ir gėlių vaini
kus, karte ■važini* ptfoš. velio
nės grabą.
Tirų, pat dėk.Jsmc visiems
draugijų narinius už Jųjų širdin
gas maldus.
Dėkojame giminėm".
drožiguma įtr vištoms, kurie kuomi
noifnt prisidėjo toje nuliūdimo
valandoje',*
Širdingu! dėkojamo grabo r lai
J. K. EtidelkluJ už gerą ir tvar
kingą patarnavimą laidotuvėm.
Medėjos nieku do. neužmlržlae, kol gyvi būsime.
VyrAs, IMdrrv, Hftnat, žen
tai, Aukai ir OUnšh M

ANTANAS

3100

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1. Simpatiškas, mandagus, priimnils, ir asmeniškus patarna
vimas.
? 1 ,
'

\ '■

UOZAPAS EUDEIK

/

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl Užganėdinto darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Tėifein gšrlnusį patarnavi
mų, maloniai, ir už pigiausių
kainų.
5. Patarnauju Cicero, Chioagoj, ir apicKnkėje.

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAID0TUVE8E’...... PASAUKITE...... .
ffl

REPublic8340
cicero

a:

Ims sąryšių su Urmą tuo pačiu vardu)

J

T

6

P ft A

O

A S

še&tadienis, baland. ?l, 1934

■

lazdų, tai jis savo magiško- ugninis tabakas V — jis yra’rna jokiame kitame .cigarete. *
mk galimybėmis padary* taip, sulenktas iš didių tabakų ga '» Be to, kaip šis puikus, pa
kad prapuls lazda, bet parė-! minančių
pasjkulio kraštų, rinktas tabakas yra tinkamai i

GYDYTOJŲ ŠOKIŲ
|F' VAKARAS
• Ir*4

TT

—------------------- "'---J!!? -------- — - -

cr ' ‘ .' - * •>

Bal. 21 <1., Chicagos lietu
viai gydytojai parodys, kad
jie yra ne vien geri operaci
joms daryti, bet geri šokėjai.
,/ “Ijainbda Mu Delta”, Chi
cagos lietuviu medįkų ię <lcntistų draugija, rengia šokiui

ir mędlcinos praktikoje.
Na Luekies naudojimui. Bet ly-į rklės apsaugai ir geresniam
kartų savo sumanumu yra iš giai, kaip nekuria tabakas y- skoniui.
t
gelbėjęs lnbai sergantį žmogų ra daug geresnis už kitų, taip
,
.VJ-. .
j*
.
, . ....
. . , • Atsargus isdirmi.-.o budai
Dr. Russell (Raselevičiusj, ir nekune
kiekvieno tabako i,'., . ..
T ,, , ,
, v,
. •
. . užtikrina, kad I.uckies būtų
jaidiiausias lietuvis medikas augam
lapai yra geresni ci- .............. .
,
.,.. ,.
,... pilnai prikimšti, kieti ir be
Chicagoje. Neseniai pabaigė garėtų išdirbime,
negu kitdf.
’ .
„
..
- .
m
.
liuosų galų. Daugiau, kaip ke
Jjoyolos universitetų medicinos to paties
augalo. Tobulam
x
. .
5
.
. ......
. k
siosdesimt patikrinimo įranlaipsniu, cum Įaudė. Iraprak rukvmui
vulunnjai lapai yra , .
‘
.
.
.r X, . .v ,
.i kių naudojama, kad užtikritikavęs ilgokų laikų Cook Cou .lengviaosr
ir pilnai išnokę, ka
jog visi Lnckies batų
bit y ligoninėje, dabar seknun dangi apatiniai |apai yra sinė mis, '
„. . .
,•
gai praktikuoja mflai) tarpe, i |<>ti ir ican«nės' kokybės, gi t'.’klc.1“1'
zinK»■ Taigi, viaiaraa rl.iragioiHa,«arvirSntiaiai lapai, vra tuataai., "'V"’?'T
“ l”*
lota naudinga praloiatį keloų \yBlę į, .minanti. '
■ ' 1 ™’° rUpPSt,nW ‘‘r**
. ■ ! ms dalykėliams7 ir nennkryps'valandų su tokiais “prašmat
lš priežasties to, tiktai vi-‘
k
’
•> •
** Atimtį imsis t uty iiui piui&rvlt
niais” žmonėmis. Nepamirški dūriniai lapai• naudojama
i.š-F
*. <•.
tn. atsilankyti j j, vakar,. ' I dirbimc
Lnckies/ Daugiau, J
,r
**?*,
Mh, kaip koturi penktadaliai tabaU
tebeima « Lu.

. vakarų Southnioor viešbuty
Venetian kambary, 664b Stony
Island g.
“Ijambda Mu Delta” yra
grekų žodžiai, bet tai nėra gre
kų draugija. Jai priklauso
vien lietuviai medikai, dentia• tai ir medicinos studentai.

Draugija įsteigta vasario 20
d., 1930 m. Pirmoji valdyba
susidėjo iš šių: Dr. Simonai
čio, Dr. Russell, Dr. Manikę,
p. Šukio, Dr. Nausėdos, Dr.
Kimlaro, Dr. Vinskūno. Dr-jos.
tikslas — suburti lietuvius mo
(likus ur dentistus, med. stud.
''pagelbėti ir paraginti čiagimius lietuvius profesijonalus
pamylėti„ lietuvių kalbų lietu
viškumų. Draugijos šūki*: per
L galėkime ligą-.

laivai, traukiniai, sunkveži- pasendintas ir išnokintas, ta-J
miai gabena tabakų j švarius'da “Tt'g toaated”. Spragini-'
erdvius sandelius, kur rink-| mas yra ypatingas procesas,
tiniai lapai aenrfta ir noksta?išrastas dėl Iatcky Strike, ge-

jęs namo rasi ją begulinčią
ant stalo. Žmonių padėkos laiškai liudija, kad jis yra ne
vien magikas “triksuose”, bet

Ą.

.

-

,

•

jr. . ’
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.
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J. Sutkus, iš Waukegan,

ko augalo atmetama, kaipo. . . ,
,
III., Sus-mo Lietuvių Romos
°
.
Rni nRHfliinn
'siu
panaulio pifrarotu
cigaretų ’
GALI PRITRŪKTI ANGLIŲ netinkanti Lucky Strįke cigaKatalikų Amerikoje pirm., ba
( Advcrtifement)
landžio 10 d. primary baisa-1 BIRMINOHAM, Ala/, bal. ' retai, palaikančiam aukštų T r
vienodą kokybę.
vimuose lairtiejo kandidatūrų,20.
Alabamos anglių kasykPARSIDUODA
. mišinys, L\xA»dnlnk)stės ttlznls. Vit>a arba puį I^ake couniy iždinink na, de lose apie 21,000 angliakasių
“Neatskiriamas
1 nė. baliai pelningus amatus vasaros
mokratų sųrašu.
paremtas ant originalinės Lu laike. Turiu tlu blknlū. Vienu priva
streikuoja.
lu man apleisti.
v,
Kasykhj operątoriai neprB ckv Strike forinnlos” pagelDC1 platesnių ži'nln kreipkitės:
J. PHILLIPS
l>r. Šimkus, dentistas, t’en- pažįsta darbininkams reika- ’beti Lnckies duoti tų ypatin
Rkjį b /* •
2254
W. 19th St.
laujamų darbo sųlygų ir po gų skonį, kurio nėra rąndaDabartinė draugijos valdy- £iso žaidikas.
.
arba
"DltAVGAS” n<tx 2»5
^ba susideda iš V.’ Eisin, pirtį.;
Al. Šimkus, medicinos stu draug pareiškia, kad, girdi,
»- ji
u
2:134 Scuth Oakk-y A ve.
, Šimkus, v; pirm.; V. Zop‘1, dentas buvęs Lindblooift aukš gali pritrūkti Alabamos val--------------------- u.
Usnės
mokyklos
futbolo
koma
styliei anglių ir inažiosios įmo
ŠI,; K. Svenciskas, kasim;*A.
KUKLIAME ATIDA
ndos
narys.
Geras
plaukikas
ii
E. Šūkis, maršalka.
nės turės užsidaryti, nes iš kiRYTI ( EKIU
ADVOKATAS
bčgikas. Sakoma, padaręs re- tur anglių pa rtrauk i mus vra
S \SKAITAS
Di augi jos garbės nariai y105 W Monroe St.. prie Olark
kordų išbėgime 100 pėdų.
brangus.
įsas turi liuli
TeManM MAte f«M
ra medikui: Strikol ir Biežis,
Valanda I. ryta .Iki S tx>pl«t
V. Zopel, dentisterijos stiv
■r
mažiau
$ll)<>.
pastarasis yra narių l*'c!low2201 W. Cterm&k Road
DAUGELIS POPULA EIS-' I’AH \\ivl'.S DUACl.IŠKAS
dentas, žymus golfininkas, Lie
Panedėllo,
8eredo* fr Pėtny«Ow
sbip AmGricąn College of Bur
KŪMO PRIEŽASČIŲ
vtkarala • IM S
Į tiivo^ Vyčių organizacijoje lai
i VIRTAS
i
Telefonaa OAMal «1M
geons.
komas golfo čempijonn,'
Namai: 6459 8. RockweU St
Sis tas apie kai kuriuos
Cigaretai yra vienais iš pla
Katrergo Ir Bubatos
HALSTED ^CHANGE ' UtarnlBko,Vikarais
W. Eisin, medicinos studen
7 IM >
dr-jos narius
čiansiai
naudojamų
Jungtinė

TeiefooBs REPubUo
tas, vadinamas “moderniniu
NAT10MAI GAMK
•*U. Jokobauskis. medicinos
Kas
riterin”. Illinois valst. Cook se Valstijose gaminių.
Ji O L Y R
■ studentas, yra buvęs kapitonu
Hnlsietl St ir l9th PI. T;iri (lauic AkarMHn.
nuliai pelenų; Sa
apskr. jis yra .pripažintas ge metai jų surūkoma, daugiau
lai greru pavaduotojas Pocahontas;
. '.•‘.KM.
krepšiasvydžio ratelio Morton
Blajk Gold (ump-or eirg 96.00; Mino
riausiu kardininku, anglų ka kaip šimtas bilijoijj|. Ameri
run >5.78. Scree'nftK »4-76.
kolegijoj. Ratelis yra laimė
koje, tabako namuose, rftkyGKfTUlV MlKPfC TO.
Iba vadinamu-“fencėr”.
fedarerest 1011
jęs čempijonatų, <
F. Kvinn, nors mokinasi m« tojai labiau mėgsta kvapsnius
dicinos, bet nepamiršta ir pa 1 pifftiretus, negu talrnkų kitow .
.• i •
■«
•
T
___ li_ *y
I kiame stovyje. Ir amerikoniš
PSRKAM
sikuinSei uotk
K. Svenciskas, dentisterijos kas Lucky Strike cigaretas »WJt9
LietuvDkui
yra
popnlariškiausias
cigare

studentas yra L. V. “Dainos’
BONUS
choro narys, solistas. L. V# tas pasaulyje.
į, Ar CTutc kada girdėję apie
|
REA
'E S T A TC
Lucky Strike cigaretai yra
“Broiiur.”
At norė “Dainos” choro oįieretėj ‘Gra
riSIUNČIAM PHhoU8 I LIETUVA
tumėt žinoti vlaugiau apie juos f žoolė’, jis surado gražuolę, ku lepių rūkytojų
pasirinkimu.
LAfVAKOROIŲ AOEMTCRA
Keli geri, nėvedę .jauni vyrai,
prisiraatkite j mošų spuLka
kurie nenori eiti j kiiui^u*, bet r riai patiko jo balsas (tenoras). I T*8 steliėtinas jų popularišt|e»lngcmu pamatuotas biznis
'turintieji ilgėjimų, rniekti kų
Ne vien lietuviams, jis.dainuo-1 kūmas turi daug priežasčių,
jK>ra aukite, nio ir tobulesnio lie-. ,
2608 WEST 47th STR.
Tek DATayette 1088
ja ir visiems chicągiečianis I
priežasčių požymis yra
gu kad kia pnaaulia širdo, džinu
’bėti sirdi
ginsi proga
“ a'*•*'
*-*m’
Ijoyofo’s kolegijos studentams. I patiekta ant kiekvieno LuOllMII , ■
|.l.
I
I . —
gai apie Įuišaukima. Ar esi via
Sakoma, ^ Sveociskninėreikr, | cky’s Strike pakelio pareiški-

I.

*

JOHN B. BORDEN

MM

i \ •t L
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UoS

“Broliai kaitai”

L voauo-r

. .... .....................I .1 .■ ... ■

sas iŠ pa Sankt ;.j rj 1 Jei esi, ta
susisiek f u:
.

vartoti aneštyžų, kai pradės į
Kxui. Frcue's X. Scnn. S. J., proktiknoti'ilėntisterij^, Anės-;
tyžų ristos jo balsas.
.
Į
1070 W. Rmscvelt Rd„
Dr. Simonaitis — maęikas.j
Tel. Hnvmnrket 5S00
įPaduok jam, pavyzdžiui^ savo į

VISA KELIONĖ JUROMIS
Į JŪSŲ TAUTINĮ: KLAIPĖDĄ
,,
(per Copehbagą)
išplaukimai IS NEW YOUO
Balandžio 7
G. S. UNITED STATES
S. S. FREDERIK VIII . Balandžio SI
8. S. UNITED STATES . Oefniėa IS
Gegužės 26
S. S. FREDERIK VHI
S. 8. UNITED STATES
BitžaUo 16
S. S. FREDERIK VIII . BiržaBo 30

D I DEL»

EKSKURSIJA

-ctPrl<d<lėkilc prie rlenhuėlė* ofklaieH KkslanrstJrM |
Tautini f->ikarl«tln| KangiOM
takivjrMr Metinio Ry>llata:ik«t l><lcm«-ljo«.

ItpĮaOks ]aivn
FREDERIK VHI'’

k

/

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA
ypatiikai vadovaujama Jnoso Janusb’o, ^r. >
laivu “FREDEMK Vni“
II Mew Torto Ebtelio 30

A

• ,

Dėl informacijų kreipkitės pas Artini agentų arba j
DRAUGAS“
,
2834 So. Oakley Avenue.
Chicago. Illinois

SGANDINAVIAN AMERICAN LINE

ted’ ”.
‘ ‘ Puikiausias tu rkiškas
J. B.

B I R D

IE

STORE

Savlnlnkao lActnyk*
ITUaikom. gerai giedančias KAN ARK AM. Reikale užpraftom lie
tuvius atsilankyti.
—

.» 1737 W. 47tli Str.
Talpai atdara nedaliomis Iki.5 vak.

Širdingai kviečiu visus* Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus Ir senus pa
žistamus atlankyti mane mano
biznio vieloje. Užlaikau dide
li pasirinkimų. Visokių degti
nių ; visokių rūšių vyno ii
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilanku
siems.
Jūsų ŽYDUKĄ Š patarnaus
‘ iumjs mandagiai.
Reikale
Jyielį.

esant,

pairti amt TAIAIAN SERVICE STATION

riž'alkonn “Phlllipa ««" produeto- Vleaklus aji'cjui, ••batterles." Talsom.
au ton o bitinu. Katros žemo*, darhas garantuotai. laukiame IJetuvtų at
silankymo. 4OE VII.IMAH, ‘'mechanlcatk'•

2634 W. 63rd St.

atsiminkite

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTKD ST.

i

LIETUVIŠKŲ REKORDŲ
b\
'
. /
Rekordų kaina kaip jr visuomet 75c. Dabar parsiduoda
tik po ^Oc Kanxd°3 lietuviai pirkdami nemažiau
kaip 8 rekordus, prašomi prisiųsti 75c dėl persiuntimo
esu- A >
;
lgl3jZ_[jk su.Dievu panytėle Ir Žalią girelę. Mahanojaua Met. Orkest,
16144__ ilotuėaiti- miela ir Mergyte Jaunoji. K. Menkelluntutė, soprano
ĮSI 47—Katriutei Ir Khu'pėdoit polkos. Mnhanojaua Liet. Matnerju ork. (
16151—Mlelafitrdyetė tr 6l, Berneli vienturėli. K. Menkellonlutė
16155 —Saulutė tekėjb Ir Ganėm Aveles. K. Menkelluntutė ir
Stankūnas
.
.. i ...
16158—ftl» naktelę ir Alnefta diedas kukulių vledrų K. MepkellūnlOtė
.__

Ir Stankūnas.

26024—Pamylėjau vakar Ir' Vai varge, varge. Kastas Sabonis
26064—Kad nėr alaus Ir Barbara. A. Vanagaitis
26064^— Agota tr Mes geri žemaičiai. A. Vanagaitis
26470—Dzulęų kraštas Ir Kudllus. J. Olšauskas su Kanklių akomp,
26072—Ukvel! Ir Menus benias. Vanagaitis ir Olšauskas
26081—Gieda gaideliai Ir Gražus bernelis. E. Rakauskienė/
26079"—Vaui kilkim tr Brazilija.' Antanas Vanagaiti*
26091 —Gražus bernelis' Ir Gieda gaideliai. Olšauskas Ir Rakauskienė
26088—Smuklėj vainikėlis ir KufNimunan ir Dauguva. J. Olšauskas
26094—Kam man anksti kelti k- Ant kalno malūnėlis. J. Olšauskas
26075—-O? kas sodui ir Tris dzienas. Kipras Petrauskas
26438 —Dui dui duldelė Ir BemuMU nesvollok. Kipras Petrauskas
—~Vpe'ta
»r 21 metai kalėjime. Budriko Radio Orkestrą.
8041—Daktaras tr 7 Pačios Budriko Rodi p Orkestrą.
i'*- 4 Rata*- K- Paždrskls Ir Budriko orkestrą.
8003 ’,Z(r>ria'str>v,<,l **"
Rddio 'Melodijos. Budriko AkOrditvų

RADIO PIGIAUSI ŠIOJE SAVAITĖJE
12 tūbų 1934 CROSLEY Radio trumpųjų ir ilgųjų' ban?ų. Pagauna visur, vertės $80.00, dabar/už

^49,00
7 tūbų radio, 1934 už ...................... *29*00
$18.00 Majestic Rrfdio už ...................................... $9Bf)O
8 tūbų RCA Victor radio nž......... ”...
Zenith Radio ir victrųla krūvoje už ..

. Philco radio 11 tūbų vertės $150.00 už.

Pasidabinkit Permanent Wave 'u
dabar kol kainos dar žemos Mid
land o nauji permanentai dėl pa
vasario:
REALISTICS
&00 ir aukščiau iki $6.00

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182 AKOHU IVSMUE
TEL, LAFAVET.R 46SV

.;

14162—Zanavykka ir laapadinė ana diena. PennOylvanlJos angliakasiai
T6KH—Kur ins Saltlnėlte ir Prlrodlno seni’ žmonės. M. Petrauskas
1617<5—Čigonai Ir Vakar-vakarėli. Budriko Radio orkentra
16174 -Bernužėll neavollok Ir Ristu r.iamęl pasakiniu. M. Petrauakaa
16178—Knrolipa ir Panemunfi polkon Wbrri>nteriį\ Lietuvių orkestrą
16184—tftburta Pllia polka ir Modernlftkaa klųnupakojla. Budriko ork.
>16189-—Kunigunda Ir Pelėda polkos. VVoreeaterlo Uet. orkealrtt
16 1 !)7—Merginų bėdoe Ir Vaikinų bėdos. A. Vanagaitis Ir J. Olėauskas
161 9K-—Paklausykit . ir Keliai*-Vb'Akelis. Olšauskas i’.- Vanagaitis
16207—Charllo Jurkes ir VVorceaterio polkos. Dirvells ir Jo orkestrą
16222—Artojau* daina Ir Hvaionių naktys. Htasya Pfturas
16221 — Kaz.kėliai ir Aš už Iflrų. Vanagaitis ir Olšauskas
16230—Pas darželi Ir ZydeHs Iš Vilkaviškio. Juozas Babravičius
16238—Tykiai, tykiai Ir Zsledukasf*Vyrų oktetas.
16241—Krupakas, polka ir IJt-luvos prezidento/’maršas Liet. Vlefib. or.
16266—-Aržuolinial pamatai ir Mokslas darbaa. S- Pau ras Ir J. OlraltLs
16250—Meilės nedainuok Ir Aukso miglos. Paitras Ir Glraltls
1627 4—Aš. mergilė Krtauė/ukas. V. Niekus Ir Ona Raultrtaitė
14275—Daili teta ir Žirgelis. Vincas Niekus ir orkestru
16277—Lietuviškas popuri Ir Himnas, Lietuva, Tėvynė Mūsų. Kauno
choras
' •
16278—Karininkų Fokstrotas ir Nc.riii miego. Uctuvos vlešb. orkestrą
1628*—Kanklininkas Ir Oi liepa, liepelė. Juozas Olšauskas
14288—Gegutė, Raiboji iv Hupinglu dainužę. V. Tamkiutė Ir A- I4ut-

10 tūbų Stewart Warner radio tiž ....

jk

Automobilių Radio, 6 tūbų nž

*29.00
*49.00
*49.00
*79.00
*19.50

SKALBYKLŲ PIGUMAI
Vartota MAYTAG už
Pederal vartpta ...........

Peerless nauja ......

Westinghouse ......... 7 .
Thor >>, , >. • •'....................
xdtw at«*neS ų pagarsini
J
mo gins penaanent wnvc
M»< nlgtaii negu paprastai.

Apex .......... ....................

A. F. CZESNA’S BATHS

1657 W. 45th Street
RI. Oetri varS
SųĮ Poetiną St.
e

- i

................

^49.50

JOS. F. BUDRIK, Ine.

Mk

TORKIMtOe, RUNfRKOe snT.FERIW*fl TAVOS IH ELEKTROS
TREATMENTAI
SredMhl mankAtlnlmol Ir elektrai maeaiaji
Treatmantat vlaokty lirų. raumatlamo. nens atitaisymą. Salėto
Ir taip tollatte, aa alaktrtniats pvfotataals Vltlellnlal Saulė*- Spin
dulio treotmaatal. < '
i '' .
J.
Mlnarallnėa. oalfarlnėa vaųoo dunda dtdMiuil« kraujo elrkulla<MM, kuomi galima įtotgaibėtl nuo visokių lipi.
Kambariai dai perrnlėjlmo.
Mntarų akyriua atdaroa Utanrinknla ano I IM IS vakaaktloa

*49.00/
....... -•,-•*15.00
>37,00
.'....z:.....•.•4. >49.50
■■■■■/■ *49.50
............. t:į

Elektrikiniai mogliai-prosai po.. $19.50, $29.50, $49.50

a=

Rampas
Tsl.: YARda 0801

Tol. REPublic 1701

Kiti padabinimai: Shampoo —
finger \rave—50c; Shampoo - finger wave - atyh - rinse — $1.00;
Manicure - 35c; Marcei - 35c; Sbampoo - marcel - manieure - $1.00.

130 N. La Šalie SHjL Chicago, IU.

t

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS

me»

. PAKVIETIMAS

Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos
laivu.“UNITED 8TATE8
ii Mev Torto Gegužio 12 d.

U New Torto, Gecnžes 26 d.

kuris sako: “Puikiausio
turkiško ir naminio tabako
mišinys (paremtas ant origi-,
nalės Lucky Strike' formulos). Visai naujas principas
cigAretų išdirbime,- ‘Tt’s toas-

■

« DIDELIS IŠPARDAVIMAS TIKTAI
PER DVI SAVAITES

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 4705
RAKANDŲ. MUZIKOS, RADIO, A0CORDI0NŲ
'
KRAUTUVE
____________

..... .

■

■—

Budriko Lietuvių Radio Programai:

WČFIj—970 kil. nedėldier.iais nno IOO iki 1:30 popiet
W.AAF—9*20 kil. nedėldicniais nuo 1:30 iki 2:00 popiet
WHFC-1420 kil. ketverguia nuo 7:30 iki 8:30 vakare

4553

“4-

