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Vokietija nenori garantuoti 
Pabaltijui nepriklausomybės

LENKAI NEMATO JOKIO TOMS VALS-
" , i TYBEMS PAVOJAUS
MASKVA, lį»l- 27. — Sovi- į valstybių saugumo pakto, bet 

"etų vyriausybė oficialiai pa-Įtik pareiškimų (dekliaracijų) 
skelbė, kad Vokietija šaltai at-! dėl taikos palaikymo rytų Ku-
sisakė sovietų pasiūlytų pasi
rašyti paktų, kuriuo siekta už
tikrinti Pabaltijo valstybėms 
nepriklausomybė ir saugumas.

ropoję ir visiškos ekonominės* » 9
ir politinės nepriklausomybės 
kitados Rusijai priklausu
sioms teritorijoms.

.. . . Litvinovas nenurodo, kaip
■ Sis siūlymas Vokietijai pa-,, , -
. . . i lenkų vvnausvbė atsmese i jo
darytas, sakoma bolševiku ko 1 ...; ... u ,

. , , a- * jiareiskimų, tik pažymi,m u m kate, kad sustiprinti ry-
tiuėje Europoje taikų ir Išgi
linti santykius tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

Siūlymų padarė užsienio 
reikalų komisaras M. Litvino- 
vas kovo m. 28 <L, A’okįetijos 
ambasadoriui Maskvoje R. Na 
dolnv. Ambasadorius atsakė 
Išlandžio mėn. 14 d., pažymė
damas, kad tam siūlymui triik 
sta politinės sųvokos.

Anot sovietų, Vokietijos at
sakyme tarp kitko pažymima:

“Išvada galės būt, kud Pa
baltijo kraštų nepriklausomy
bei bus pavojaus iš vienos, ar 
kitos pusės, jei nebus pasira
šyta minima sutartis.
• “ Vokieti jos vyriausybė ne
mano, kad tas pavojus galėtų 
paeiti iš sovietų jmsės, o dar 
mažiau jaučia, kad jis galėtų 
pasireikšti iš Vokietijos pu
sės. Tad jei nenumatomas pa
vojus, kam reikalinga pasira
šyti paktas t’’.

Vokietijos ambasadorius, pa 
žymima toliau sovietų komu
nikate, tvirtina, kad komisa
ras Litvinovas tos rūšies pa k 
lų daryti yra siūlęs ir Lenki
jai. Berlyno vyriausybė ran-

sovietų

kad
“nuginčyti pavojų, prieš kurį 
mažieji kraštai išstatyti, gali

KOMPANIJOS UNIJAI PRI
PAŽĮSTA KREDITĄ

; • I • * I f ( i Į . - ~ ? J ' > !
INDIANAPOLIS, Ind., hal. 

27. — Streikuoja Realsilk Ho- 
sierv kompanijas darbinin
kai, priklausantieji Amerikos 
Darbo federacijai.

Ši kompanija turi nuosavų 
darbininkų unijų. Federali- 
niai darbininkai pareikalavo, 
kad kompanija jiems pripa- 

f žintų kolektyviu derėjimosi 
teisę. Kompanija nesutiko. 
Ji atsakė, kad ta įeisė yra pri 
pažiata kompanijos unijai, o

• ♦ • X

ši unija daugumos darbinin
kų indorsuota.

Federaciniai darbininkai su

PASKIRT 
PIJOS VY

OS VYSKU 
►AS PAGEL 
<AS ..

VATIKANAS, bai. 27. — 
šventasis Tė' atf Pijus XI pa- 

Hartfprdo vyskupijai 
F. McAuliffe,

skyrė
vvskufių M. 
kurs ikišiol buvo čia vyskupu 
pagelbininku.

SPAUDOS PRAKALBOS
MAROUETTE PARKE

■ —■
Oerb. knn. A. Baltutis, Sv. 

Panelės Gimimo par. klebo
nas, mums pranešė, Jtnd pra
kalbos mūsig spaudos reika-

tik tie, kurie nepaiso tikrųjų j.-jė str<»ikQ įr kreipėsi j NRA (lais įvyks antradienį, gegužės 
tarptautinių sųhgų. Nesirū-4 |0ardų, kad šis išsprę- mėn. 1 d., pay. salėj. Visi kvie
pinimu palaikyti taikų šioj Ku stų jį klausimų. čiami atsitaisyti.
ropos daly galima susilaukti 
naujo pasaulinio karo. Sovie
tai nori taikos, o tuo labiau 
savo sienų saugumo.”

JAPONIJA IR AMERIKOS 
NUSISTATYMAS

------------ - <•. J-
WASHINQTON, hal. 27. — 

Prezidento Roosevelto admi
nistracija nusprendė, kad 

Amerikos vyriausybė nieko 
pati viena neveiks dėl japonų 
nusistatymo Azijos lytų, o 
ypač Kinijos, klausimu. Jei 
japonai varžys kinams pirkti 
Amerikoje lėktuvus ir kitus 
daiktus, tada Washingfonas 
veiks sutartinai sn kitomis 
valstybėmis, kaip yra nurody
ta devynių valstybių pakte.

Darbo boardas 
kompanijos unijos naudai, ne
paisant to, kad kiek preziden
tas
adm. Johnson yra pareiškę
noro, kad visoms darbininkų
grupėms bfitų pripažinta ko-
lektyvio derėjimosi teisė. i . ' 

• * .▼ •* “ • ’ ' 7 ** JrfV ’
Tačiau darlio boanias pa

siūlė abiem darbininkų gru
pėm subendrinti, no ilgiau 
kaip vieneriems metams, ko- 
iektyvio derėjimosi teises ir 
tam laikui pasibaigus prave
sti naujus darbininkų balsavi
mus, kad patirti darbininkų 
nusistatymų tos ir. kitos unijų 
klausimu. ’•

Patyrę dpie boardo nuo
sprendį, streikuoju federaci
niai darbininkai nusprendė 
nenutraukti streiko.

nusprendė Rytoj 8 vai. ir 11 vai. per 
Mišias pamokslus apie spau
dos reikšmę sakvs gerb. kun. 

Roogevelbu., tiek NBA.jpnK Jakaifc,'
.inbusnn vrn. rm r m «1tp . » ... ? ,

Marijonų provincijolas. »

VYRIAUSYBĖ TEISINASI
DĖL MOKESČIU

WASHTNGTON, bai. 27. — 
Daug kas kaltiną krašto ad
ministracijų už fcdcralinių mo 
kesčių didinimų.

' •» a " V* * tA***- y. ■> i*
Iš- Baltųjų Rūmų paskelbta, 

kad tas kaltinimas neteisin-V ’
gas. Prieš administracijos no
rų kongresas padidino išlai
das. Štai ir didesni mokesčiai.

MAŽAI BEDARBIU LIE- 
-TUVOJE <

PITTSBURGHE NEIŠEINA 
LAIKRAŠČIAI

AUSTRIJOJ SOCIALISTŲ 
IR NACIŲ RIAUŠĖS?Vz

Anksčiau Lietuvoje liedar- 
da, ks<? tuo būdu siekta poli- • bių skaičius siekė kelis tūk- 
tinn smūgio Vokietijai. | stančius. Pradėjus plačiu ma-

Amhasadorius Nadolny ma-
T*- pareiškia sovietai, kad so

vietų vokiečių pakiin įterpi
mas Pabaltijo valstybių nepri

,J klausomybės garantijos yra 
ne koks paprastas dalykas. 
Toks įterpimas nieku būda 
nepagerintų vokiečių Sovietų 
santykių. Šių pastarųjų page 
rinimui bus rasta kitokios 
priemonės.

Litvinovas tų pačių dienų 
atsakęs Vokietijos amhasado- 
riui pareikšdamas, kad sovie
tai abelnai pageidauja susti
printi taikų, o ypač kaiminin- 
guose sovietų unijai kraštuo
se. O tas tegalima atsiekti tik 
savitarpiu pasitikėjimu ir pa
darytu saugumo paktu.

TJtvinovas sako, kad sovie-

PTTTSBVROH, Pa., bai. 
27. — Sulaikytas šiame mie

stu vykdyti viešuosius darbus, stc trijų dienraščių leidimas, 
będarljų skaičius laba: suma
žėjo ir dabar* siekia tik kelis 
šimtus žmonių. Kai kuriuose 
miestuose jau nėsų užsiregi
stravusių bedarbių. Kai kur 
priimant į darbų, trūksta kan
didatų. Kaune viešieji darbai 
nustojo savo aktualumo, nes

sustreikavus ekspeditorių imi 
jai.

Buvo dedamos pastangos 
kilusius ginčus pavesti arbi- 
t racijai, ar šiaip abi puses tai 
kinti. Tas nedavė jokių re
zultatų.

Ekspeditoriai streikuoja

VIENA, Austrija, bnl. 27. - 
Artinantis gegužės mėn. 1 die 
nai, kai kuriose Austrijos da
lyse pasireiškia užsilikusiųjų 
socialistų ir nacių riaušės, 
bombų sprogdinimai ir kiti pa 
vojai.

Vyriausybė yra pasirengusi 
paskelbti karo stovį.

jau prieš Velykas per pasko- priešingai tarptautinės jų uni
tinęs dvi savaites viešųjų dar 
bų darbininkų skaičius savai
me pradėjo mažėti. Mat, pa
vasariai atėjus, atsiranda dau 
giau pelningesnių darbų ir dėl Į 
to darbininkai viešuosius dar
bus pameta.

jos viršininkų nuosprendžiui.

NORI, KAD VYRIAUSYBE 
PROTESTUOTŲ

BATAVIA, Java, bai. 27. 
— Olandų karo laivyno 16 ka
rininkų už maistus nubausta

tai nesiūlę lenkams Pabaltijo kalėti.

WA»HINOTON, bai. 27. — 
Kongresmonas Gavagtn, resp. 
iš N«w Yorko, įdavė kongre
sui rezoliucijų. Nori, kad vy
riausybė proteatuotų prieš Vo
kietijų dėl vykdomų ten žydų 
ir katalikų persekiojimų.

FEKRACUOS NUSISTATYMAS SI
ČIŲ IS LIETUVOS REIKALU

Federacijos kongresas įvyks
Clevetande, ar Philadelphijoj

A. L. P ‘K. Federacijos centro valdybos įvykusiame pra 
ėjusį ketvirta :ii ni susirinkime, “Draugo” redakcijoj, nutar 
ta pakviesti į šių metų Federacijos kongresų, kurs įvyks d 
velande, ar Philadelplrijoj rugpiūčio mėnesį, J. E. vySknpų- 
kankinį T. Matulionį. Po kongreso J. E. aplankytų bent di
desnius lietuvių centrus, šiam sumanymui pritarė ir ne Chi- 
cagoj gyvenantieji valdybos nariai: kun. Pr. Juras ir kun. 

J. Balkūnas. Prieš susirinkimų gauta telegrama, kurioj pra 
nešama, kad knn. Vaicekauskas apmokės vyskupo kelionės lė

šas į Ameriką. Kun. M. Kazėnas, Federacijos centro ižd., tą 
sumanymų (kviesti vyskupų Matulionį) iškėlė prieš poni mė

nesių. . > ■ ' '

HITLERIS T IKISI PAGAL
BOS 1$ AMERIKOS

BERLYNAS, bnl. 27. — Vo 
kietijos finansų stovis smun
ka, anot reichsbanko prezi
dento II. Schachto prhneši- 
mo. Jis jiareiškia, kad vaisty
tos finansų stovis taip sublo- 
gėjo, kad vyriausybė, rasi, tu 
rėg paskelbti savo skoloms 
užsieny moratoriumų.

Kad to išvengus, Sehacht ir 
sako, kad kreditoriai privalo
sumažinti už skolas palūkanas ._____
ir kreditorės valstybės turi Susirinkimas, plačiai apsvarstęs Vilniai Vaduoti sųjun 
leisti ^Vokietijai padidinti ek- K** atriovų: kftn- F. Kemešio, prof, Vitkaus ir p. Babicko at- 

sportų Tik tada Vokietija I rilankymo Amerikon klausimų, vienbalsiai priėmė toki įmin
ta rimų.-. / > y - ' < v; ,

“Kadangi Ani. L. R. K. Federacija yra ne tik religiniu, 
bet ir tautiniu Amerikos lietuvių katalikų centru, kuris visa
da rupiuos lietuvių tautos, ypatingai Vilniaus vadavimo rei 
kalais, renkant tam tikslui aukas spalių mėn. 9 d., vasario 

16 d. ir kitomis progomis, vedant propagandų hz Vilnių, tiek 
per lietuvių, tiek per kitataučių spaudų ; . '' r r T

Kadangi, 1932 m. Federacijos kongresas Federacijos 
skyriams uždėjo ypatingas pareigas dirbti Vilniaus vada
vimo darbų, pavadino juos /Vilniui Vaduoti Sujungus 
skyriais ir tai padaryta su prof. M. Biržiškos, Vilniui Va
duoti sąjungos pirmininko, žinia;

Kadangi, Federacijos valdyba gerai žino katalikų orga 
niznotosios visuomenės dnsnumų tautos reikalams ir susirū

pinimų Vilniumi, dėl to nutaria — ■ ' <
Remti Vilniui Vaduoti sąjungų ir jos prisiųstus atsto

vus į Amerikų šia tvarka:
1. Federacijos skyriai ir apskričiai nepripažįsta kilo 

Vilniui Vaduoti sąjungos centro Amerikoje kaip tik Federa
cijos centrų, kuris, reikalui esant, koresponduoja su Vilniui 
Vaduoti sąjungos centru Kaune arba lietuvių organiza* ij<> 
mis Vilniuje.

2. Federacijos skyriai ir apskričiai patys be jokių tar 
pi n i nkų rengia svečiams paskaitas ir prakalbas, kuriose sve-

’čiai kalba tik Vilniaus: reikalais, neliečiant TJetuvos vidaus 
politinių klausimų.
• 3. Visas Vilniui Vaduoti sąjungos atstovų darbas ‘Ame
rikoje, HeČiųs katalikų visuomenę, dirhamas per Amerikos 
lietuviij katalikų veikimo centrų — Federacijų.” "' 4 

Federacijos posėdyje dalyvavo šio centro raldyluis na
riai: J. M. pral. M. L. Krušas, dvasios vadas; dr. A. Rakau
skas, pirm.; L. Simutis, sekr.j nariai — gerb. knn. Ig. Alba 
vičius, A. Žvirblis ir A. Valančius.

gal galėtų ųors dalimis mokė
ti skolas.

Sužinota, kad Hitlerio vy- 
riausybė laukia pagalbos iš 
Amerikos. Tikisi, kad, rasi, 
J. Valstybių vyriausybė pri
pažins naujų kreditų Vokieti
jai. Tas priklauso nuo prez. 
Roosevelto pažiūrų.

LAIKRAŠTININKAS LAI
MĖJO BYLA f.

MINNEAPOLLS, Minn., 
hal. 27. — 1933 metais per ma 
joro rinkimų kampanijų poli
cijos viršininkas Meehan, tuo
metinio miesto majoro Ander 
šono patariamas, konfiskavo 
savaitraščio Saturday Press 
laidų, apie 10,000 ekz., kadan
gi Sis laikraštis priešinosi nau 

Ijai majoro kandidatūrai.

i Laikraščio leidėjas H. Guil- 
ford patraukė teisman polici
jos viršininkų ir majorų, rei- 
kalandamas atlyginimo. Dis
trikto teismas dabar nuspren
dė, kad policijos viršininkas 
tnri atlyginti leidėjui 221 dol. 
ir 12 centų.

KELIA MĖSOS KAINAS

■i

L BARTROUH LITUANI

LIETUVOJE PASTATYTA 
, 1426 TILTAI

1933 ra. Didžiojoje Lietuvo
je medinių, mūrinių ir gelžbe
toninių tiltų miestų ir valsčių 
savivaldybės pastatė viso 
1426, kurių vertė riekia 

220,500 litų. Tiltų vamzdžių 
vertė siekia 204,500 litų. Tuo 
būdu, pernai iš viso tiltų sta
tybų kaštavo 425,000 litų. Me
dinių tiltų daugiausia, pasta
tyta Utenos apekr.; gi gelžbe
toninių ir mūrinių — ftiaulių 
apskr.

Paskutiniu meta Kaune 
stambesnieji mėsos pirkliai su 
darė neformalų rindikatų, pyie 
kurio prisidėjo ir smulkesnie
ji mėsos pirkliai, fiėl to paki

lo ir vis dar kyla mėsos kai
nos, o ūkininkams ir mėsos 
statytojams kainos žemina 
mos.
ti smulkesnieji mėsos pirkliai, 
korių
mota buvo labai sunkus.

ČEKOSLOVAKIJOJ Visi tie kurie pereitą sek

madienį neturėjo progos pa-

PRAHA, Čekoslovakija,
bai. 27. Pr.ncūxi-; skraidyti Lituanica II, galis
jos užoionio reikalų ministo- |‘a* padaryti rytoj, sekm ba- 

ris Barthou. ' landžio 29 d. Lakūnas J. Ja

nušauskas visą dieną vėžys 

norinčiuosius Lituanica 11, 

Ford Airporte, Lansing, 

(tam pačiam aerodrome, ka 

me įvyko pereitą sekm. avi-

padėjimas paskutiniu{ Sužinota, kad prancūzai yrft^acijos šventė).

■palinkę prie idėjos, kad Au- ■■ ■ ■ ■. . — , - M
Sirijai grąžinti monarkijų, Mad

Spauda praneša, kad jis ta
riasi su čekoslovakų vyriau-

irjciiia Mnnnrn z.ciiunn , . .... r
Sindikato ypač palenkia, ’ybe Aontnjoa R-

kimo klausimu.

WASHTNGTOX, hal. 28.—.leisti Anstrijon grįžti princai 
Krašto vyriausybė per viene-'Otto. Tačiau, Čekoslovakija 
rius metus gavo daugiau kaip tai idėjai atkakliai priešinasi. 
145 milijonus dol. mokesčių
nž alų. PLATINKITE “DRAUGĄ*

ORAS
CHICAOO IR APYUN-

KftS. — ftiandien gražu* oras 
ir kiek šilčiau
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lai garbina kataliku persėkiotojus. Tačiau, 
turint galvoj pačių svečių pareiškimų laišku Į 
“nieko neužgauli ir nesuerainti”, “kalboao 
neliesti politiški) bei partikkų klausimų”, jie 
tos linijos, tikimės, ir laikysis.

Ant kiek at vykstantieji svečiai laikysis 
savo misijos tiesioginiojo tikslo, ant kiek pri
sitaikys prie mūsų ęentro nustatytos tvarkos 
ir nusistatymo, ant tiek susilauks katalikų 
visuomenės ir katalikiškos spaudos paramos.

SUSIROMKOUS PABALTAS KRAŠTU*

LU( 2834 8. Oazrey Chioago

DIENOS KLAUSIMAI

DSL ATVYKSTANČIU SVEČIŲ

Šv. Raštas Mokslo Šviesoje
•I to.

religija buvo monoteistinė, mu, kultūriniu požiūriu Balti 
kaip tą ir ftv. Raitas pažymi, jos kraštai lubai smiltėtų. Tas
gi žydiškasis politeizmas atsi pats laikraštis 

čia sunkiausia
pažymi, kud 
būtų susitarti(Tęsinys iš vakardienos) , tyrinėjimai. Daugiausia dirba ra^° v^^au

ftv Kuštu a dr WuiM kvk' anglai ir amerikiečiai. Prof Į Taigi iš to viso matyt, kad’t-U* Lietimą, bet, girdėti,
. y,.x, . Garstang penkeriu metų kasi- Raštas, vien žmogišku žvi j nežiūrint Lietuvos - Lenkijos

-t- U— __ . nėjSnųu Jericho vietoje įrodo. Igsniu žiūrint/ y m laliai dide •. t>«uo, kaip nors gal butų gu-
kad to miesto mūro siena su-vertėt veikalas’. • Įima susitarti, tuo atveju,šia knyga sociologams ir poli- > 

tikams. Nė vienas veikalas ne
rašo taip griežtai apie turinti 
tarp tautų viešpatauti teisin
gumų, nė vienas nerašo taip 
apie reika) inguiūų artimo mei
lės ir gailestingumo. Politi
kams jis nurodo tikyųjį tautų 
laimės šaltinį — religinių tie
sų statymų į Valstybinio gy
venimo pagrindų.

Sovietų Rusijos užsieniu reikalų komisa
ras Litvinovas pasiūlęs Vokietijai pasirašyti 
sutartį, kuria garantuotų Lietuvos, Latvijos,
Estijos ir Suomijos, nepriklausomybę. Vokie-
tijos vyriausybė atsisakius tai padaryti, nes,' kad pet ki-

Pašaliais daug kalbama dėl atvykstančių
1 Liehtvo c Vilniui Vaduoti Sąjungos atstovų 

f— ka». n Kemėšio, prof. Vitkaus ir p. Ba
sioko. Mes ligšiol apie atvykstančius svečius 

.>iėku> nerašėme, lies nežinojome kokio nusi- 
fctarfyuio šiuo reikalu laikysis mūsų veikimo

— A. L. R. K.’ Federacija, 
ftios dienos dienraščio numeryje Fetlera- 

oentro valdyba paskelbė savo nusista
tymų dėl minėtų svečių priėmimo. Mes, aukš
tui vertindami Amerikos lietuvių katalikų 

’cijos centro — Federacijos autoritetų, lai
dės jos nu*is ta tymo, nes, mūsų manymu, 

patenkina ir mūsų visuomenės norų remti 
^U*ians vadavimo reikalus, ir svečių tiks- 

ir taipr pat neįneša į amerikiečių tarpų 
' Uaciios.į ,-^ ,;. ' Į‘, ' ;

A. L. R. K. Federacija ligšiol niaukiausia 
ym nudirbusi Vilniaus vadavimo reikalais. 
Ji pirmoji pradėjo minėti Vilniaus gedulo 
dfeftų (spalių 9 d-) ir kasfmet po kelis kar- 

Mna dažė'Vilniaus reikalams rinkliavas. 1932 
Federacijos kongrese nutartifFederacijos 

skyrius pavadiafijir Vįlųmt -vaduoti skyrių^. 
Xų planų, kaip žinome, užgynė pats Vilniui 
Vaduoti Sąjungos pirm. prof. Al. Biržiška, 

-kuris prieš keletu metų lankė Amerikos lie
tuvių kolonijas. Dėl to Federacijos centro 
valdyba gerai pasielgė pabrėždama savojpra 
aašiine visuomenei, kud Amerikos organizuo
tieji lietuviai kptaliįįm laikytųsi savo centro, 
oemnulkintųsnvo veikutei*. Yilniaus-vada- 

- VĄiau rūpintųs tik pcr^f’ederacijų. Jei atvyk- 
‘ utantie.įi svečiai prisitaikys prie Amerikos 

lietuvių daugumos nusistatymo, katalikai pa
ktais jų darbų, žinoma, jei jis neiš kry p s iš 
Vilniaus reikalų ribų. ; . 3

. ■ Atvykstančiųjų svečių tarpe yra žmonių, 
^kuric gana arti stovėjo Lietuvos tautininkų 
v partijos, kuri irųkdė organizuotąjį katalikų 
^Veikimą, net kunigus j kalėjimus sodino. Dėl 
te vAai natūralu, jei tie asmens susilaukė 

įėjimo Amerikos licluviųkatalikų vi- 
lomtRiėje ir įtarimo, kad gal ir čia atvykę 

dėtis su ta mažyte grupele, kuri ak-

girdi, iš jos pusės nesu jokio pavojaus Pabal
tos valstybių 'nepriklausomybei.

Ne visiems gal aišku, kodėl Sovietų Ru
sijos vyriausybė rūpinasi Lietuva ir jos kai
mynėmis, peš pati Rusija nėra taip jau la
bai drauginga Pabaltės kraštui.

Rusijai no tiek rūpi Pabalto, kiek savi 
interesai. • ■ ” V I *

tatikiains Šv. Raštas yra va
dovu jų visuomeniniame dar
bo. Taip mes visi stebimės nau 
jais Gandlii politinės kovos me 
todais. 1920m. paklausė ji 
vienas anglų pastorius, kokia

griuvusi nuo žemės drebėjimo'. Bažnyčia dar labiau jo ver. j ^aunus IS Vilniaus perduotų

ir kad užimtoji vieta, kaip ir iškelia, patiekdama pakan- 
ftv. Raštas praneša, užimta ir j<umaį argumentų jo dieviŠ- 
sisšeiuatiškai, pirmu neįvyk- kam įkvėpimui įrodyti. Nevel 
džius apiplėšimo, buvo sude
ginta.
” Prie S&marijos iškasti ka
raliaus Akubo rūmai, lškastuo 

raštuose dažnai

tui todėl net literatūros isto
rikai tų veikalų knygų knyga 
vadina, kaip, pav., Baumgar- 
ten savo veikale “Die Weltli

minimas feratur”. Jo žodžiai: “Šv. Ra 
vynuogynas, kurį tenka laikyti. fctas nėra vien žmonių darbas 
Švii Rašte ,aprašomu Nuboto, Jis savo dvasiniu turiniu, do-

se

vynuogynu. / .

Beth - Šlieniesctt’ę, kur fi- 
lisfinai buvo nugabenę pagro
btųjų izraelitų sandoros skry
nių, mokslininkai tariasi at-

knyga jam padalė stipriausios- radę uolų, ant kurios izraeli
tai paaukojo dvi karvi, kada

Vokietijai sudarius specialų sutartį su 
Lenkija, Pabaltos valstybių nepriklausomybei 
susidarė daugiau pavojų. Tai, matyti, supra
nta Rusijos bolševikų komisarai, kurie norė
tų užbėgti kelių Vokietijos ir Lenkijos įsi
galėjimui Pabaltėj, Lietuvos politikai, be abe
jojimo, žino, kad Rusijos susirūpinimas Lie
tuva nėra nuoširdus, bet via delta turėti) tų 
rusų “rūpestį” išnaudoti.

Mes manom, kad geriausia, garantija Pa
baltos valstybių nepriklausomybei yra jų pa
čių tarpusavis susiklausymas ir sudaryti ta
mprūs ryšiai Pabaltės valstybių sąjungos for- 
mojo. Pasitikėti nei vokiečiais, nei lenkais ir 
nei pačiais rusais nėra gulima. Jie visi lau
kia Pabaltas susilpnėjimo, k i virčių, kad. ga-

"J, * -7« ' 2 .
lėtų pasinaudoti. Praeitis jau tų parodė. Da
bartinis didžiųjų valstybių gr apavimasis taip 
pat neleidžia pasitikėti jų siūloma globa, bet 
rųgina ir budėti ir jungtis bendrini tikslui 
— nepriklausomybės apsaugojimui.

Gerb. kun. Antanas Petrauskas, M. I. C„ 
garsus msijonierius, rašytojas ir artimas dien
raščio “Draugo” bendradarbis vyksta Lie
tuvon su Federacijos ekskursija gegužės mėn. 
2ii d. laivu “Frederik VIU”. Girdėjome, kad 
Federacijos valdyba jį kviečia tai ekskursi
jai vadovauti. . * -r, •

Ą z*
• <. •. <

“N-nos” gina- socialistus, kad jie nesi
vešiu į SLA. vadovybę, tačiau tyli apie so
cialistų šulo F. Bagočiaus instrukcijas savo 
leitenantams, kuriems įsako atvožti į seimų 
daug dejogatų, kurių kdlionės ir pragyvenimo 
reikalai būsiu aprūpinti.

. Iiėnkai, išgirdę iš Prancūzijos politikų
žodį, kad nežiūrint jų sudarytos sutarties su

• r X *• T * < t' * * N
Hitleriu, prancūzai tebėra su jais, vėl pradė
jo pūstis ir triukšmauti.

===

įfakos.x£!aiullii atsakė; Nauja
sis Testamentas. 1 , X-

■ ■’ t •. ' i

Jis prisipažino, kad pasy 
vaus pasipriešinimo apreiški 
mų jis suradęs 1893 m. Pamo
ksle ant Kalno. Tuomet tas 
pats pastorius paklausė Gan- 
dlii: “Argi anksčiau neapti
kote to induistinėse knygose!”
— “Ne, tvirtina Gandlii. An- slus 
ksčiau aš pažinau ir gerbiu 
Bbagavad Gitą, bot tik N. Te- 
stąmentae atidengė, man pasy
vaus pasipriešinimo vertę. Aš 
netvėriau džiaugsmu jį skai
tydamas.” -

Kokia skaudi gyvenimo iro
nija — mes kartais nerauda
me Šv. Rašte to, kų kitatikiai 
Kitatikiai savo pavyzdžiu mus 
moko, kaip reikią, brangintu 
Šv. Rašto tiesusi...* ' *zz ’ A

Pagaliau Šv. Raštas gausiai 
patiekia istorinių tiesų. Iškal
bingai ir drųsiari kardrGib- 
bons savo aukščiau jau mūsų 
minėtoj knygoj apid^tai skel- 
bih: Biblija yra seniausias, 
autentiškiausias, turtingiau
sias įdomiomis Mnicunis isto
rijos veikalas, kokį tik žmonių 
gimini yra kada tttrtjuii”.

Prie progos galima pažymė
ti, kad paskutiniųjų metų ka^ 
sinėjimaį Palestinoje patvirti
na Šv. Rašto istorinių žinių 
tikrumų. Patiekiu čia vienų ki
tų pačių naujausių faktų.*

Odilo Stark savo rašte, »i3- 
spausdintume ‘ ‘ Rcichspost ’ 
praneša, kad Palestinoj vyks
ta dabar dažni archeologiniai

rovimu naudingumu ir vidų 
jine garbe gerokai praneša 
vien žmonių dvasios darbus.
Jis y m lyg švyturys, kurio 
šviesoje turi būti vertinama 
visa literatūra,* jei tik neno
rima suklysti. Tik jis, tapęs 
gyva visų tautų nuosavybe, ga 
Įėjo šlifuoti tarptautinius aš
trumus”.

Baigdami galime dar prisi
minti vokiečių dvasios galiū
no Gėtės nuomonę apie Šv. 
Rašte skelbiamų tiesų vertę:
“ Tegu ir kažių kaip augs dva

jiė atgavo sandoros skrynią.
— Prie Apliel kalno atrasta 
gatvė, kur pagal Evangelijos 
aprašymų, Kristus išgydęs a- 
klų gimusį. — JeruzolimoJ,
Kaipo namų vietoj atrasti į- 
vairių matų ir svorių, atitin
kančių Evangelijoj miniuiuo-

Užjordany dirbantieji Į šiuo ir matenjalinė kultūra, 
archeologai amerikiečiai pat- tegu kažin kaip vystysis žmo- 
virtina, kad, grįždami iš Egi gaus siela, jį niekuomet nepra- 
pto izraelitai, buvo sustoję goks dorovinės krikščionybės 
moabįtų miestuose. kultūros, kokių dvelkia iš evar

ngelijos ”.'
Sįr Charles Marston savo 

veikale ‘New knowledge about 
the Old Testaiuent’ (Naujos 
žinios apie senųjį Testamen-į 
tų) rašo, į<ad paskutiniųjų lai-1 
kų archeologiniai tyrinėjimai 
paremia Šv. Rašte sūrasytų- 
s ias tidį2s£ ’ Pav^ Ttfuvo* tvi 
namu, kad pentatenclias (pen
kios Mozės knygos) buvęs pa
rašytas tik šeštame šimtmety 
prieš Kristų. Tas priekaištas 
buvo remiamas tuo, kad Mo
zės laikais izraelitai dar ne
mokėję rašyti. Naujieji kasi
nėjimai parodė, kad rašymas 
jau gerokai prieš Mosjės lai
kus buvo žinomas ir naudoja-Zr * » r '

-tnas Šv. Kašte aprašomuose 
kraštuose.
1 Taip pat buvo nuomonė, kad 
monoteizmas žyduose teatsira- 
dęs pranašų laikais ir jis iš
sivystęs iš animittuo ir tote- 
mizmo.’ Dabar archeologinių ir 
antropologinių studijų dėka 
nebelieka abejonės, kad vysty-

Kun. J. Prunskis

dr. jur. Mr med. & X. Kreitneris 
unauskas >Išverti Jonas Labai

$ Pečių. 
Stovi Maskva ’

Kušlos N artų” koplyčios pa
maldus ir į lietuvių kalbų iš
verstų dalį lenkų radijo pro
gramos. tii Vilnius perduotų 
puikiai pastatytas Kauno ope
ras, transliuojamas liaudies 
dainas ir pan. z

Šio bendradarbiavimo inici
atyva, lenkų nuomone, turi iš
eiti iš Vilniaus radijcloao.

VILNIMIS LENKU RAMO 
NOKTU BENDMMR- 

BIMOT SUKAUNU

POPIEROS GAMYBA 
LIETUVOJE

-Nesant Lietuvos politiniu 
santykių .su Lenkija, nėra tai-p ; p0pjerį0 
šių kraštų ir jokio kultūrinio 
bendradarbiavimo. Laikas nuo 
laiko lenkų spaudoje vis pa
sirodo straipsnių, kuriuose par 
geidauja, kad lenkų visuome
nės ir kultūros veikėjai steng
tųsi nors kokius ryšius su Lie
tuvos kultūrinėmis įstaigomis 
bei organizacijomis užmegsti.

Neseniai Vilniuje išėjusiame 
lenkų literatūros laikraštyje 
“Zaulek” vėl ramiame iškeltų.. t
Baltijos kraštų radiofonų.ben- 
dradarlHavimo klausimų. Esų,
Baltijos kraštų radiofonai tu-

M
Pastarieji kcleri metai gali

ma pavadinti Lietuvos stam
biosios pramonės auginio me
tais. Nežiūrint sunkaus laiko, 
per pastaruosius jnetus įsikū
rė daug žymių pramonės įmo
nių, kaip cukraus fabrikas, ke- «
li nauji “Maisto” fabrikai, 
popieros fabrikas ir eilė kitu 
pramonės įmonių.

Dideliu Lietuvos ekonominio 
gyvenimą laimėjimu reikia 
skaityti popioroš fabriku įstei
gimų. Popieros reikalingumas 
buvo gyvai jaučiamas iš pir
mųjų Lietuvos nepriklausomy
bės dienų. Kylant krašto kul
tūrai, kartu kilo didelis popie
ros suvartojimas. Jo vidaus 

į rinkoje nebuvo^ reikėjo įsivež- 
I ti iš užsienio. Už jį kasmet 
į tekdavo, užsieniui išmesti nuo 
13 — 4,5 milijonų litų. Lictu- 
. voje vidutiniškai per metus 
suvartojama apie 6000 tonų

■ 'r?

rūtų i*rduoti kaimyninių kra- 
mųsis ėjo kaip tik priešinga šių radiofono programos įdo- 
kryptimi,: pirmykštė izraelitų mesnes vietas. Tokiu perdavi-

buvo stipri ir galinga. Rot laike paskuti- priešina tam. To išdava yra.ta, kati Kini
• • a. a •* i** _r Ą.; <• v - i *"*»-•* * • ■ • • -» 1" rf ’ 1 ••mojo Šifntmečio iš Kinijos daug žemių 

{laėmė kitataučiai.
Valstybių galvojimas buvo-- maždaug 

toks: Kinija niekada nėsusijims ir ji ne
gali pati valdytis — dėlto atimkime mes 
žemes, kad įsigytume atramos punktų.

Bet kada kilo revoliucija, tada vals
tybės pastebėjo, ka<J Kinija dar vis gy
vena ir tada kilo inintia jų pusidalyti. Po 
kinų'revoliucijos valstybės sY»prato, kad 
bus labai sunku Kini jų j>ashlalyti, pavar
tojus vien jx?l'rtinę įė^iį.

Kinija, kuri išmoko sukilti prieš sa
vo dinastijų, tikrai gulės vienų dienų, pn-

(Tęsinya).

Tuo tikslu buvo neržiūrdtį dr. Sun 
Yat Seno sukurtieji “Trys Princijtai 

-J^uvo paskleisti gandui, kati 1B2S m., bc- 
Dr. Sun Yut Senui iš Kantono, laivo 

atidegi riti visi ji rankraščiai; todėl jis tu-
papasakoti savo pagrindinius dėsnius 

iš atmint
tas, dtotl .. , . ’ M-«-
prisi m mimus Hįao ankstyls-s^ gyvenimą, 
ir kati BotodRię idčje* l^trgi\it muta
ntai pa- i rodė ppttijo.r propTamoje.

Pi mins Korodino “naci)wulumo” 
principas yra avctimšalių neapykantos a- 
pateoųė, demugogiiiis kurstymas ir silkė- t Įima nuslėpti. Tačiau ekonominę priespau- 
linuis. Žemiausiųjų minios mstinktų. Ten į dų retai kas pastebi.'Jau nuo keletos 
sakoma: “Kinija nuo fOO metų yra po’i-v šimtmečių Kinija ūkio atžvilgiu yra vai
rinėje Vakaru valdžioje. Prieš tų laikų ji doma svetinių valstybių įr niekas nesi-

inties. Tuo \m aiškinamas tas fak šiprivšiatl iaip jiut ir politinei kitų vul- 
od jo mintyse bu\o visai išn>kęs‘ 8įy|,įy knnj.rojei. Todėl jie sumažino savo

politHies inucliinacijus ir dubar vartoja 
ekonoutinį spaudimų, kuris yra lydimus 
iiūperijalistuiės jėgos.

Politinę priespaudų žibonės jiastebi, 
nes lai yra. viešas reiškinys, kurio negu

ja /ra pasidariusi viso {asaulio kolonija.
'Kol Kinija Užsienių prekybų turėjo 

savo rankose, tol prekės buvo gaminamos 
pačios tautos. Senas posakis “vyras aria, 
o moteris audžia” rodo, kad rūbų gamini
mas Kinijoje buvo jau sena pramonė. Pas
kui pradėjo veržtis į Kiniją užsienių pre
kės. Dėl žemo muito Užsienio prekės yra
pigesnės, negu vidaus. Be to, kadangi kai 
kurios žmonių klasės -labiau vertino ui-

g _ f .(

sienio medžiagų, negu, vidaus, tai vidaus 
pramonė turėjo žlu£tĮI tai padare dau
gelį žmonių bedarbiais. Tai yra padari
nys užsienio ūkiškos priesjiuudos.

Nuo lo lųiko, kai Kinijoje buvo ati
darytos durys svetimai prekyboj .jos pre
kybos deficitas {mkilo‘lyg koks kalnų eže
ras. Prieš dešimtį metų jis siekė 290 mil. 
dol.} 1921 m. 500 mil. — per dešimtį motų 
padidėjo 250 nuoš. Po-kitos 10 niApašida- 
rys 1250 inii., arba kitaip sakant, per a- 
tetnantį defthatmeiį Kinija taria sumev 
kati svetimoms valstybėms vien ui pre 
kyH 1280 mil. dol. ;

kų išnudojiinų, kuris daromas užsienių 
bankųrlaivininkyrtės bendrovių, kitatau
čių sodybų ir t.t.

Įvairūs karo nuostolių atlyginimai, 
kaip pav. Japonijai 250 mil. taelių 1894 
m. ir 1900 iii. 900 mil. taelių Europos val
stybėms, priklauso prie jiolitinių ir mili- 
tarinių sunkenybių ir negali būti priskirti 
prie ūkiško išnaudojimo.’*

Jei mes viskų suskaičiuosime ir įver
tinsime* pinigais, tai Kinijai iš jos pavog- 
tos teisės ir privilegijos štai kiek teikia 
kasmet nuostolių: L užsienio prekių in
vazija 5(X> mil.; 2. užsienio popierinių pi
nigų antplūdis, bankų pelnus už mainy
mų ir jialūkanas 100 uiil.; 3. laivininkys
tės bendrovių pervežimai 100 mik; 4. mo- 
keečiai, nuoma ir parduotos žemės sve
timšalių sodybose ir koncesijose 4-500 
mil.; 5. svetimšalių privilegijos ir trans
porto įinoilčs 100 mik; G. svetimšalių spe
kuliacija ir viešai varomi šposui 100 mil.

ftios šešios ūkiško {Mvergimo rūšys 
sudaro kasmet mažiausiai 1,200 mil. dol. 
nuostolių. Ir jeigu nebus surasta priemo-

Be to, dar reikia prie to pridėti ūk iš- nių, tai tie nuoetolįaį kasmet didės.

fsteigus Petrašiūnų popie
ros fabrikų, įHipieros įvežimas 
į Lietuvų žymiai sumažėjo.. Da 
bar įvežamas tik las popieris, 
kurio Lietuvoje nepagamina- 
ma. Petrašiūnų popieros fab- ’ 
rikas kas mėnuo {lagaminu pu 
400 tonų popieros. Fabriko pa 
jėgumas siekia ligi 500 tonų 
per mėnesį. Išvystęs savo vei
kimų, Petrašiūnų fabrikas ga
li tiek pagaminti popieros, 
kiek jos reikalinga vidaus rin
kai. Kilogramas rašomojo f>o- 
picrio kaštuoja vienas litas. 
Bt: lo, prie jiopieros gamybos 
dirlia 100 darbininkų. Tšb.'

Kinija yra {Misieknsi baisų tautinio t 
bankroto laipsnį. Jeigu ji negelbėsis, tai ». 
tas ūkiškas prispaudimas prives jirie ra-' 
sės sunaikinimo

Kinijos žydėjimo gadynės metu kai-* 
mynininės tautos mokėjo jai kontribuci
jas ir reiškė iiaklūsnuiuų jos. valdovams. 
Nors tos kontribucijos ir nedaug kų dau
giau siekė už milijonų įlok, tačiau lųL 
mes laikėm didele sau garbe. Dalai r mes 
mokam kasmet 1200 mil. dol. dUokTę sve- 
timenis tautoms ir dar nejaučiame tos 
baisios gėdos. ./A ■

Jei toji suma atitektų mūsų tautai, 
tui mes galėtume viską su ja paduryti. 
Tuo tarpti dabar mes negalime laisvai 
pajudėti ir mūsų tautai trūksta pačių pa
prasčiausių pragyvenimo priemonių.

Kinija yra didžiųjų valstybių politi
nės jėgos jtukoje ir kiekvienų momentų 
gali būti Kutrupiiita. Šiandien mes esame 
netikri dėl savo gyvybės, ar besulauksi
me rytojaus: Yra du jmlitinės galyliės bū
dui sunaikinti tautą: kuro jėga ir diplo
matija. t .

(Daugiau bus)

1
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Cicero Rėmėjai Sukruto

Kolegijos Rėmėju 4. Viii mi ir 
Chicagos Apskričiui sumanius 
lengti Tėvų Marijonų Sidab
rinio Jubiliejaus vakarienę (27 
geg.), ligi.šiol eiccricčiai dau
giau buvo lik spektatoriais, 
negu vykintojais. J posėdžius 
atsiųsdavo jie vienų atstovų, 
p. Janušauskų, kuris dalykų 
tik tėmijo. Bet, štai, kuomet 
ligi jubil iejaus iškilmių nebe
liko nei mėnesio laiko, susyk 
cicOTieėiai subruzdo ir rytoj, 
baland. 29 <1., 1 vai., šaukia 
visus Cicero Kolegijos Rėmė
jus ir Tėvų Marijonų priete
lius j viešų susirinkimų, kad 
sustiprinus Kolegijos Rėmėjų 
skyrių Šv. Antano jiarapijoje 
ir tinkamai tų parapijų atsto

vavus Tėvų Marijonų jubilie
jinėje vak ari en ėję.

Susirinkimų šaukia patsai 
klebonas, kun Jeronimas Vai- 
č tinas, savo stipriu pečiu visų 
sumanymų remia ir jam vado
vauja.

Taiposgi j susirinkimų už
kviestas Tėvų Marijonų pro
vincijolas, kun. Jonas J. Ja
kaitis, M. I. C. ir apskričio 
organizatoriai.

Atrodo, kad už darbo ima
masi rimtai, tik ar ciccriečiai 
pasivys kitas parapijas, ku
rios darbų pradėjo anksčiau? 
Tiesa, jie vilčių pilni, bet ku

. ............................................................ i. -

mj keičiamas yra Chicagos lai
kas, tai ir mūsų bažnyčioje vi
sos pamaldas bus sulig unujo 
laiko. Reikėtų tat nepamiršti 
vakare pastumti laikrodžius 
viena valanda pirmyn.

AUOA S
--------Į ggS9S59-SS-B-——1

rapija ne kiek nepadidėjo, bet 
žmonių liažnyčion ateina daiig 
daugiau.

Kad pareiškus dėkingumų, 
parapijfmys sumanė klebone 
vardinėse jam sukelti haukie-

------------- j tų, prie kurio visi stropiai
Praėjusį pirmadienį įvyko j rengiasi, ypatingai parapijos

iškilmingos' laidotuvės n. a. 
Barboros Grikenaitės; Kadan
gi velionė daug metų priklau
sė prie Šios parapijos, tai ir 
jos laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių.

Neseniai atgaivintas Mari
jonų Kolegijos Rėmėjų skyrius 
smarkiai rengiasi prie jubilie
jinės puotos, kuri įvyks mūsų 
salėje gegužius 27 d. Šios ko-

ri parapija vakarienėje turės l°nGos lietuviai katalikai tu- 
ilgesnį stalų — tai brighton-1 Pftrein^

parkiečiai sako 1 pamaty
sime

jų dartių, nes 
mums garbų, kad šita brangi 
iškilmė įvyks mūsų parap. pa
stogėje.

MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO DARBUOTĖ

įskričio sus-mas įvyko ba-1 
landžio 18 d. Sus-me daugiau
siai svarstyta apie Tėvų Ma
rijonų Sidabriniam Jubiliejui 
paminėti iškilmingų vakarie^ 
nę, kuri įvyks Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje, 18 i>r U- 
nion gatv.

Darbas jau gerokai įpusėjęs. 
Aukštieji svečiai: J. E. kardi
nolas Jurgis Mundelein, 
Marijonų Generolas, kun. A. 
Cikoto, M. I. C., pakviesti ir 
jų pažadėjimai dalyvauti Ju
biliejaus iškilmėse gauti, kad 
tik aplinkybės nepersimainy

.tų-

Kviečiami gerb. klebonai a- 
smeniškai. Laiškais ir‘spauda 
kviečiami profesijonalai ir vi
si, kas tik atjaučia ir trokšta 
paremti Tėvų Marijonų dide
lius Bažnyčiai ir tautai dar
bus.

Sumanymas — kiekvienai 
kolonijai rezervuoti stalų, pla
čiai išdiskusuotas. Nutarta, 
kad kolonija, turėdama nema
žiau 100 savo kolonijos svečių 
vakarienėje, turės rezervuotų 
iš eilės stalų.

Kadangi pamainyta svetai
nė vakarienei, toji priežastis 
vertė pamainyti ir vadovauja
nčias šeimininkes. Pasirodžius, 
kad iš kitų kolonijų šeiminin
kėms neparanku bus darbuo
tis, prisitaikant prie aplanky- 
bių ir sutikus kitų kolonijų šei 
mininkėms, Dievo Apvaizdos 
parapijos šeimininkėms paves
ta vadovaujamoji rolė. Kitų 
kolonijų šeimininkės / mielai 
sutiko pagelbėti.

J stalus išnešioti nutarta pra 
Šytį akademikes. Dėl išpuoši
mo salės nutarta kreiptis į vie 
tos seseles. P. S.

KELIO! “DRAUGO” VAJUS EINA!

komitetas, vargonininkas, Šv. 
Kazimiero seselės ir visos pa
rapijoje vėikėjos... h z 

Bankietas įvyks parapijos 
svetainėje, rytoj, bal. 29 die
nų, 7 vai. vakar,e. Koresp.

Jau gerb. kun. M. Švarlis 
apleido mūsų parapijų ir iš
vyko klebonauti į Rockfordų. 
Gaila, kad taip' trumpai jam 
teko darbuotis mūsų tarpe. 
Parapijos mokyklos vaikučiai, 
kuriuos jis uoliai lankė ir mo
kė, suruošė atsisveikinimo pro 
gramų ir suteikė gražių dova
nėlių. Geriausio gerb. Tėveliui 
pasisekimo naujoje darbo dir
voje. ,

ŠAUNŪS PARAPIJOS 
DARBUOTOJAI >

srities darbus atlieka gerai. 
Tuo būdu parieda parapijos 
nuosavybes sutvarkyti. Yra 
ir kitų sumanių ir geraširdžių 
žmonių, kurie, reikalui esant, 
pasiaukoja ir parapijos nuoga 
vybių pagerinimo bei pagra
žinimo darbus noriai atlieka. 
Garliė parapijai turėti tokiu$ 
vyrus. ' Motiejus.

iriausiai patenkinti ir linksn/i
šnekučiuodami skirstėsi 
mus.

į na-

Balandžio 29 d., parap. sve
tainėje, šv. Juozapo dr-ja re
ngia jiavasarinį balių su šo
kiais. Ši dr-ja yra kilni savo 
darbais, už tat verta jų pare
mti savo atsilankymu.

noms prieš tai iš Lankos iš
ėmė 3<X) dol. taksams apmo- 

I keti ir jau buvo užmokėjęs. 
Likusius pinigus plėšikai pa
grobė. Rep.

LITUANICOS II IŠKILMIŲ 
PABAIGTUVĖS

So. Chicago. — Šios koloni 
jos žmonės pradėjo iš visų 
kampų spiestis, judėti ir net 
lenktyniuti pirmenybei užimti. 
Mat, visi rūpestingai ruošiasi

Jau pipdodania ruoštis prie 
parap. metinio-pikniko, kuris 
įvyks sekmadienį birželio 3 
d., Vytauto darže. VisoS-yj^ 
tinęs organizacijos ir draugi
jos turėtų atminti šitų dienų 
ir kooperuoti su šita nepapra
sta parap. pramoga. Ašt.

KLEBONO PAGERBTUVĖS

ŠV. VINCENTO DE PAULO jonalais ir biznieriais. Skclbi- 
DR JA VADOVAUJA. raus rinkti pasižadėjo šie vei-

-----------  klūs vyrai:

, , . . .. . . . V. Birgehs, dr-jos pirm., A.
d., baigus svarstyti dr-jos rei- -»«•, - v, ... ,~ Mileris, rast., D. Šiomis, ka-
kalns. izerh kleb knn AP. ’ » ’

sm., A. Oškeliūnas, maršalka, 
S. Stoškus (vienas pasižadėjo 
surinkti skelbimų už $100.00), 
V. Kilkus, . A. Malin, rašt. 
(naujas). Be to, “Draugo” 
vajuje žadėjo pasidarbuoti M. 
Martinkėnas ir P. Gailius.

kalus, gerb. kleb. kun. A. P. 
Baltutis patarė šiai dr-jai 
“Draugo” vajui vadovauti. 
Visi maloniai sutiko darbuo
tis, kiek kas galės. Nubarta at- 

w lankyli visus profesijonalus ir 
biznierius ir parinkti skelbi
mų “Draugo” num., skiria-
man, mūsų kolonijai. I» ritei: , N“tar,a 8urc"«ti n,a,in' 
i,imu bus apmoksta'2000 * Drau ’,,n“llun» gegužės 1 d, vakare, 

egi. gegužės 6 d. Kernas- ,n0) P“ Visų drau-
prie bažnyčios bus dykai vaWybo\ ir v,ai lietuviai

įminamas visiems lietuviams, kviečiami atsilankyti.

kad tuo būdu supažindinus vi- Išgirsit naudingų patarimų 
sus lietuvius su mūsų prof esi- apie spaudų*. Rep. S. S.

ĮDOMUS PASILINKSMI
NIMAS

ntieji kitose kolonijose, pakvie 
sti pas mus atsilankyti, pasi
linksminti, su mumis, vakarų 

1 ' praleisti. Teito girdėti, kad
Dievo Apvaizdos parap. - r’ame Pyengime dalyvaus visi 

Sį vakarų, parap. salėj Dievo biznieriai

Apvaizdos moterų rėmėjų dr- 
ja rengia šokių vakarų su įvai
renybėmis parapijos naudai. 
Sis parengiii'a- yra apvainil.n-

ŠIS - TAS Iš MŪSŲ 
PADANGĖS

—- — 4
West Pullman. — Bal. 22 d., 

parap. svetainėje įvyko meti
nė parapijos vakarienė ir pui
kiausiai pavyko. Publikos pri
sikimšo pilnutėlė svetainė; ne
buvo galima visų prie stalų 
sutalpinti. Mūsų darbščios vėl. 
kėjos - moterėlės pagamino la
bai skanių vakarienę. Be to, 
buvo graži programa, kurių iš-

Bal. 18 d., apie 8:30 vai. va
kare, plačiai pagarsėjusio mū
sų veikėjo A. Žitkevičiaus re 
zidencijų užpuolė, trys gink
luoti plėšikai. Visus labai iš
gąsdino ir pagrobė 30 dol, pi
nigų.

A. Žitkevičius kelioms die-

Su praėjusiu sekmadieniu 
Ford - Lansing Airporte Li
tuanica 11 vardo suteikimo iš
kilmės nepasibaigė. .Tos nusi
tęs iki rytojaus vakaro šokių 
ir Iškilmių Lake Shore Athle- 
tic klube, šokiuose dalyvaus 
ir lak ii ims Janušauskas. Rep.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
*1

prie parapijos pikniko'. .Pikni
kas įvyks gegužės i 13 d?, Vy- pildė parApijos mokyklos be- 
tauto darže, ftis piknikas bus rnaičių choras ir didysis clio-

Roseland. — Visų Šventų
jų parapija rengia puikų ban- 
kietų su gražia programa, kad 
pagerbus savo mylinių klebo
nų, kun. .T. Paškanskų už jo 
ullių darhaviinąsi ir rūpestin
gumų visais parapijos reika
lais. Visi džiaugiasi ir didžiuo 
jasi, kad per tokį trumpų lai
kų čia klebonaujant kun. .1. 
Raškauskui, tokiuose sunkiuo
se laikuose, išmokėjo visų pa
rapijos skolų iki vienam .cen
tui. Prieš kelis metus niekas 
netikėjo, kad1 parapija trumpu 
laiku liks be skolos.

Šiandien ji yra tokia. Visas 
nuopelnas priklauso gabiam 
klebonui kun. Jurgui'Paškau- 
skui. Visi žinome, kad dar ne 
senai buvo tik vienas kunigas 
ir 'sekmadieniais būdavo lai
komos tik dvejos šv.. Mišios, o 
šiandien parapija užlaiko du 
kunigu ir trečias sekmadie
niais atvažiuoja į pagelių; 
laikomos šešios Mišios, o pa- Į

Grieš Franka’ Original Ni- 
glit Owls orkestrą. Kurie ne
mėgsta šokti tiems bus kito 
kio užsiėmimo. Kas šią progų

vimas metų pasidarbavimo pn praleis, tai, ištiktųjų, gailėsis, 
lapijos labui. 1 eito visos mo-Į Dėlto, visi ' Dievo Apvaizdos 
terys mūsų paiapijos labai da- perą p. svetainę bal. 28 d., 7:30 

,i buojasi, kari 1 ai ius būtų sol.
įmingąs.

Visi mūsų prieteliai, gyvena

vakar

Kadangi ateinantį sekmadie-

. - v

pirmutinis visų šio pavasario 
piknikų. Todėl norima ypatin 
gu būdu gerai prisirengti, kad 
atvykus iems į piknikų sutei
kus geresnį patarnavimų su 
visais reikalingais patogu
mais.

Parapijos pikniko Reikalų 
aptarimui rytoj, po sumos, 
įvyks masinis visų, senų ir 
jaunų, žmonių susirinkimas, 
parapijos svetainėje.

Av. Juozapo parapijos rei
kaluose yra labai* pasižymėję 
darbuotojai — Pr. Grigalai- 

Antanas Kasparavičius ir 
Tad. Morkis. Aic vyrai komi-, 
teto nariai, dažniausiai daug 
parapijos nuosavybės dalykų 
sutaiso, atremontuoja. Jauna
sis Cickevičius, kaipo elektros 
darbų mekanikas, dažnai, kur 
reikia, suveda elektros Vielas, 
m tai s o šviesas ir visus tos

ras, vadovaujant varg. S. Rai
lai. Programoj dalyvavo iš 
Cicero varg. Mondeika su sa
vo gerai išlavintu dvigubu 
mergaičių duetu, kuris publi
kai labai patiko. Reikia pri
pažinti, kad tai buvo gerian- 

. . » sias programos numeris, nes 
griausmingas publikos delnų 
plojimas tų parodė. Programai 
vadovavo gerb. kleb. knn. A.' 
Linkus. Programos tarpais bu 
vo ir kalbų, kurias pasakė: 
grab. Lachavičius, p. Slepavi- 
čins, Visų Av. parap. lčleb. ku
nigas J. Paškauskas, parap. 
trustisai: J. Savičius ir Leo
nas Kastantiuavičins. Visi li
nkėjo vestpulmaniečiams ge
riausio pasisekimo.

Klebonas ir visi vėstpulma 
n iečiai labai dėkingi svečiams 
iš kitų kolonijų už skaitlingų 
atsilankymų. Visį buvo pil-

VESKITE BANKO REIKALUS 
PAS DROVERS

Drovers Bankas jums patiks kaipo 
vieta vesti savo Bankininkavimo 
Reikalus. Atsidarykite Taupymo 
Sąskaitų čionai. Išmainykite savo 

čekius. Greitas patarnųvimns ir žemos kainos ant Per
siuntimų, Draftų ir Kablegramų savo giminėms sena
me krašte. •
Drovers depozitai yra apdrausti sulig 1933 Bankinin- 

kaViino Akto. . . ,

Drovkrs National Bank 
Drovers TUust &. Savings Bank

Halsted et 42- Street - CHICAGO

BANKININKAVIMO VALANDOS

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

*

li
NEVYO

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

I)Al>ar kol kainos <lar iemos Mldlnnil'n 
nauji rM-rnuinentak dėl pavasario:

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - areli - rinse — $1.00; 
Manicnre - 35c; Marcei - 50c; Slia 
mpoo - marcel - manicnre - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE
TEI,. LAFAYETTE »«3»

Kas atslncJ pagarsini
mą Raus permanent wavo 
5A<- plRian negu paprastai.

j

DIDŽIAUSIAS

REfRIGERATORIlĮ
IŠPARDAVIMO VAJUS 

Dabar Eina
PEOPLES KRAUTUVĖSE«

Siųloma visų gerųjų išdirbysčių Refrigera
toriai prieinamomis kainomis ir lengviau
siais išmokėjimais mieste.

z

PASIRINKIMAS 

General Motors Prigidaire
.y» $i 17.Oo

Westinghouse

Norge Refrigeratoriai

iv™ «99.5O °
Spartoo Refrigeratoriai

>126.50
CroeleT Refrigeratoriai

*99,50
Gibson Refrigeratoriai

89.50,

EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

ModertiJIkuofu. teitu Motorlaiviu
TSBIPSMOLM’
GefuitoŽA 
Lieju# 5,im. 
IKLAlPtDĄ

■> - *K,TI 
Išplaukimai

L. Kungsholm, 
S.S. Drottningholm, 

kungsholm,M. L. Km^ #
S. S. Drottningholm biri. 12

Informacijų ir Utafcortių kreipkitės j vietiniui afentus |rba Į

SVVEDISH AMERICAN UN
BoiTOH,(OSTATInt-NK* V0««,2liTATE fTA-ClttCACO,IM MO.MKMIGAK AVt 

—- Brotiurfclė ekskursija Tamrtli bw jeteikta vaitui ant pareikalavimo ——

Leonard Refrigeratoriai Nuo .. «105.00
• • . . * f . > '' ’ • . ' : » •** V'j.

Kiti Modeliai nuo ^59.50 iki #395*00
-

Pirkite sau Refrigerotorį iš PEOPLES krautuvių, pasi
naudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisin
gom kainom ir lengvais išmokėjimais.

F »* '''V r
Didelė nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus ant 

naujų refrigeratorių. Informacijų galite klausti per te
lefoną.

4183 Archer Avenue Į 2536 W. 63rd Street
Tel. Lafayette 3171 | Tdj'HemJock 8400

* ’ v «<• ; - • ‘3
Chicago, Illinois
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JAU PRISIRUOŠĖM , Buvo ar ne, tai mums <la- 
bar nesvarbu, bile tik mes ži-1

Veikliosios iuon1’ kad r>l°j’ 6 VuL vttka 
isių įtem-'1 e? didžiulėje V icker paik sve 

| tainėje jvyks

Noith Side.
komisijos keliui mene 
ptas dalbas .jau baigtas
prie didžiulio baliaus - kon- . .

4* i -i i» atsilankyti ir paremti kilnųverto tinkamai prisiruošta, Ry, • 1 . ;
toj, bai. d. laukiama skait
lingos lietuvių visuomenės, 
kad pasigerėtų įvairia prog
rama, kurioje dalyvaus suvirs 
150 asmenų, lr tikrai, dar ne-

ir istorinis daly- 
j kurį visų mūsų pareiga

VAKARAS ALTASS IR 
DARIAUS - GIRĖNO 
PAMINKLO FONDUI

buvo Chicagos lietuvių tarpe

užmanymą, t. y. paremti ant
rąjį transatlantinį skridinių.

Programa prasidės lygiai 8 
vai. vakare. Dalyvaus du di
deli chorai; tarpuose dainuos 
solistai. Patri jotines kalbas

girdėti, kad butų kada- nors pasakys du žynius kalbėtojai.

Lietuvių Keistučio Pašulpos 
klubas, Brigliton l’ark, rengia 
šaunų šokių vakarų, balandžio 
29 d., Hollywood Imi, 2419 W. 
43 St. (prie AVestern avė.). 
6:30 vai. vakare.

Vakaras rengiamas Janušau 
sko skridimo naudai ir Da- i

PAGERBS SAVO ♦ 
KLEBONU

Marąuette Park. — Parapi
jiečiai rengia vakarų pagerbi 
mui visų mylimų kleb. kun. 
A. P. Baltučio. Vakaras įvyks 
gegužės 6 d., 6:30 vul. vakare.! 
Tikietai plačiai skleidžiami.! 
Norintieji gali gauti ir prie 
bažnyčios pas laikraščių jiar- 
davėjų.

Visų mūsų pareiga yra pa

keli asmenys iž. ALTASS cen-( 
tro valdybos ir keletas žymes- • 
nių vietinių darbuotojų. Žada 
būti ir lakūnas Juozus K. Ja
nušauskas. Po prakalbų šokiai. 
Įžanga visiems dykai.

Melrose Parko ALTASS sk.;

KETURIŲ DRAUGIJŲ 

VAKARAS

PAVASARI N I S
“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUŽĖS-MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE

115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

buvus sudaryta tokia progra
ma, kurioj dalyvautų tik mžo- 
nių.

Teks pamatyti ir išgirsti kal
bant ir patį Janušauską.

Lietuvytis

•iaus h- Girėno paminklo fon ,1^. gcl.b k|ebon|) jo

Z-

VISA KELIONĖ JUROMIS
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(ĮH’r Copcnhugn)

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO 
S. S. UNITED SiArES .. 03gkž 
S. S. FREDERIK VIII ..
S. S. UNITED STATES .
S. S. FREDERIK VIU .
S. S. “UNITED STATES“

Ghghžės 12 
Gegužės 26 
Birželio 16 
Birželio 30 
. liepos 21

dui. Todėl visi Keistučio k la
bo nariai kviečiaiui būtinai da 
lyvauti tame vakare. Chicagos 
lietuvių visuomenė taip pat 
širdingai kviečiama atsilanky
ti ir paremti kilnų darbų lie- j 
tuvių tautos išgarsinimui.

Bilietai pigūs. Galima iš 
anksto įsigyti iš rengimo ko
miteto narių arba klubo val-

vardot dienoj.

SEKMADIENĮ ALTASS 
PRAKALBOS MELROSE 

PARKE

Melrose Park. — Naujai su
siorganizavęs ALTASS sky
rius Melrose Parko kolonijo
je, kun dabar gyvena lakūno

Brighton Park. — Kėturių 1 k*cdu'Auditorijoj. Lulu Ka
di augi jų komitetus rengia ne-jktn l’*1 ,nQ kaitų viešai pasi- 
paprastų surprise bunko ir šo- ltxly* lietuvių tarpe. Kiekvlė
kius balandžio 29 tl, 3 vai.i Hum bus gera proga išgirsti jų. 
popiet, parapijos salėje. Visas! dai’ •SH* lietu-1

! pelnas eis parapijos naudai
Pažymėtina, kad dovanų duo
da mūs kunigui ir šv. Kazi
miero sesutės. Tokios bunco 
partv mes Brighton Parke ne
turėjom.

Šios keturios draugijos ža-.ir 50c 
da daug panašių vakarėlių su-

E. S, koresp.

viai artistai.: J. Griciūtė, J. 
Romanas, V. Belajus, A. Čia
pas, K. Romanas ir kiti.

I’o koncerto Ims šokiai. 
Grieš Sereikos orkestrą. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga 35c

DRAUGAS"

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!

Pamokinantis!

rengti.
• ,JC, nui uuuai įįjvvnt* lanuuu

dybos. Bus užkandžio, o gera , T, , • , - ,, . J Juozo R. James - Janušauskomuzika linksmins svečius.

DIDELĖ EKSKURSIJA

Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 
laivu “UNITED STATES 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

Rengimo Komitetas

PAGERBS MOTINAS

tėvai ir kur pats lakūnas pra 
leido jaunas dienas, rengia pra 
kalbas.

DALYVAUJA LULU RABEN

KAS NORI SKRISTI 

LITUANICA II?

-Ar Jūs Esate Supančiotas
P I Ir au "suirusiais” nervais — ’jaučia- 
•Kep. tčs silpnas Ir pavargęs —■ tik pusiau 

I žmogus. Jeigu taip, štai yru gerus 
' tonikas, sutelkiantis geresnes die- 
i nas.

Nuža-Tone

4 "»-i—i< I» • 1. i t <- prie \ i.-iiiiilėlės ofk-ialės Uk.-kmi'f'ijos į 
Tautinį UuknilMhii Kongresų yo vadovyste Lietinių Ry
mo Kalulikų Federacijos.

Išplauks laivu 
“FREDERIK VIII“

Iš New Yorko, Gegužės 26 d.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA

ypatiškai vadovaujama Juozo Jannsh’o, Jr. 
laivu “FREDERIK VIII“ 

iš New Yorko Birželio 30 d.

kreipkitės pas vietinį
“DRAUGAS“

2334 So. Oakley Avenue,

Dėl iiil'oiinaei.įiĮ vgentų arba į

Chicago, Illinois

SCANOINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St. — Chicago, III.

fcifrik? f'* •*•**<• ■ -

Ar Esat Pasirengę Sutikti 
Vasaros Karščius ?

Alt JAI MATĖTK NAUJĄJĮ NORGE ELEKTRJKiNį 

K A L D,Y T L V Ą

Tik

Marąuette Park. — Gegužės 
J3 d. “Motinų Diena”. Visi 
gerbia savo motinėles, ir mes 
negalime jos praleisti kaip pa
prastų dienų; turime motinas 
pagerbti suteikiant joms do
vanų. Geriausių dovanų, kuria 
kas gali suteikti savo motinė
lei, yra šv. Komunija ir mal
da.

Gegužės 13 d., Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. mergai
čių Sodalicijai pripuola -“in 
corpore” eiti prie šv. Komu
nijos. Tų dieną, pasipuošusios 
gėlėmis, priims šv. Komunijų 
savo motinėlių intencija.

Pirmadienio vakarų, kaip 
kasmet, Sodalietės atsiveda sn 
vo motinėles ir jas pagerbia.

Gegužės 13 ii, parapijos sve 
tuiuėjc Sodalicija rengia va 
karų. Programoj bus juokinga 
Komedija, o po visam šokiai. 
Kviečiame jaunimų atsivesti 
savo mamytes į vakarų ir sy
kiu pasidžiaugti, o paskui pa
sišokti prie smagios muzikos.

Bodahetė

Garsi Chicagos niuzikė-sniiii1 
Liniuke Lulu Rabcn dalyvauja 

Tikslas arčiau supažindinti j V. Stanciko Teatralės Trupės', 
vietinius lietuvius gyventojus į ruošiamame liaudies koncerto, 
su antrojo skridimo darbu ir įvykstanciame balandžio 29 d.; 
nutarti, kokiu būdu Melrose

. . .. . . (yra užvardinimas TONIKO, kuri Gy-Noi’lllticji skristi Lituanica dytojas Specialistas išrado, p- kt
-dabar parduodamas visose valstlj U vairuojant pačiam J. Janu-, Mose. niga-tonk yra kombte 

v . . . . 1 ju tam tikrų tonikų alteratlvų,sausklll, tlircs progų taį pa- ,rlos stimuliuoja, atgaivina visus 
- . . v. i i- ganus, duoda naujų gyvenimų lr e-darytl ateinančiam sekiname- nergijų. Jūs valgysite geriau,—mle-

. ., , i i • gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
III, T 01'tl HCl Gili ome, LiilllSlIlg, jr „toterų tapo pagelbėta. Trisde&im- 
. .į ties dienų treatmentas už Vienų Do
ri!. lerl — gaukite tikrąjį—garantuotas.

Ateikit'' ir pamatykite, koks patogumas būtų turėti 
šį Šaldytuvų jūsų namuose

2 1i

Šeimininkės!
Nereikia Utinis daugiau vargin

ti savęs, sunkiu rankų skalbimu.
Ktai mūsų krautuvėje rusite 

skalbiamųjų mašinų ABC markės
tik už

$y| ChOO

Tinime ir visų kitų žinomų jsdir- 
byscių: ,APEX, MAYTAG ii t.t.

Roosevelt Furniture Co,
M.

INCORI’OKATEb 
(jpcriitihu City Pnrniturc Go.)

P JOVARAV8KAS IR T. P. BERTULIS Sav

2310 W. Roosevelt Road
SS

SPAUDOS ATGAVIMO 
30 M. SUKAKTIES 

PAMINĖJIMAS
Federacijos Chic. Apskričio 

iniciatyva, rengiama lietuvių 
spaudos atgavimo 30 m. su
kakties paminėjimas gegužės 
8 <l.,_I)ievo Apvaizdos parap. 
salėj. • ,

Parkas ir artimi miesteliui,; 
Maywood ir Belhvood, galėtų 
kuo daugiausiai prie skridi
mo parėmimo prisidėti.

Prakalbos įvyks Veterans 
Park svetainėje, prie lGtli 
North avenue. Į jas atsilankys

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAJtayctte 10B7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

‘Mi Justai”
Ar esate Jtada girdėję apie 

“Brolius“ uitus 7 Ar norė
tumėt žinoti daugiau apie juost 
Keli geri, nevedę jauni vyrai, 
kurie nenori eiti. į kunigus, bet 
turintieji ilgėjimų pasiekti ksj 
norą aukštesnio ir tobulesnio ne
gu kad šis pasaulis siūlo, džiau
gtųsi proga, '•pasikalbėti širdin
gai apie pUŠaukinup Ar esi • vie
nas iš pušauktųjįj? Jei esi, ta< 
susisiek su:

Knn. Francis X. Senn, S. J..
1076 W. Roosevelt Rd„

Tel. Hayraarket 5900

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandoa: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

■aredomla lr nedėliomia pagal 
sutarti

Tek GROvehiU 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

▼ai.: 8-11 ryto 2-4 lr 7-8 vak. 
Bered< mis po pietų lr Nedėldlealai 

tik sualtarua

2428 W. MARQLETTE ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 4»th CT., CICERO, U-l 
UUr.. Ketv. lr Pėtn. lt>— 9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CUIOAOC 
Paned., Sered. lr Snbat. 1—9 vak

«■■■■■■■■■■■■
ZReumtlizmassiusgilė:
■ Neelkankyklte eavpe altana- * 

b nala, ReamMlirau, Sausgėla, •
Kąulų Gillmų, arba MMIuaglu ■

■ — raumvnų sukimu: nas akau- _
■ dėjimai naikina <kuno gyvybe — 
_ lr dainai aat patalo parulde. ■

CAP8IC0 COMFOUND mo- ■
■ ntla Mhffval praiallna vtriml- _ 

nėta llgaa: mama Haadla dan- B 
gyhi Įmonių siunčia padėka- ■ 
vonee pasveiko- Kaina t«e per ■ 
paktą lia arba dvi ui 81.11.

Knyga: "*ALTtNlg BTEI- ■ 
KATOr’ augalais gydyUea, kai- ■ 
na 88 sntą. _

Justin Kulis
8819 80. HALSTED BT.

_ Chteaae. IIL
Ruošiama graži ir turininga ■(!•■■•■■■■■ 

programa. Kabiose buvo api
budinta spaudos uždraudimo 
luikotarpis. Dainuos L. V.
“Dainos” choras, vedamas 
muziko J. Saurio.

Lietuvių visuomenė kviečia' 
ma skaitlingai susirinkti į tų 

i reikšmingų tautos puninėji- 
inų. ' sRčngimo Kom.

SUTUOKTUVĖS

• Marqnt>tte Park. — Aiandie 

4 vai. popiet, Gimimo J*, šv. 

purujajos, bažnyčioj Moterys

tės Kaknfinėnlų priims choris- 

ič Genovaitė Stankevičiūtė su 

Boleslovu Klimu. Per Sliūbą 

solo “Avė Maria” giedos cho

ro sulįstus J. Gubystu. Rep.

DR. A. P. GURSKIS
' DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento 

■ Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Office Tel. Wontworth C330
Res. Tel. Hyde Park 3335

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ , 

SPECIALISTĖ f
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 1 po pietų, 7 Iki 8 vak. 

Išskyrus Seredoms

Tel. LAFayette IMO

DR. F. G. W1NSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.; 8—4 lr 7—I vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tek OANal 0402

Dienoms Tel. LAFayette 5791 
naktimis Tek OAMal 0408

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

▼ak: S Iki I popiet. 7 iki 9 vak. 
* Nedėlioję pagal nutarti

r
Office l’hone

FROspect 1028
Res. and Office 

2359 So- l-eavitt Sl.
CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS: - 
2 to 4 and 7 to 9 P, M. 
Sunday by Appolntment

Offlee Tel. REPubllc 7«9«
Kės. Tel. GROvehiU O«i7

6917 S. WAKHTEMAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

8428 W. MARQUETTE ROAD 
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ry

Nedėlioj sualtarua

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Optomctrl«-“lly Aklų Spc-lalIslM. .
I’iiIcnKyins akly jtempimy, kuris 

esti priežustiml galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. . Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki f* .v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo pir- 
miaus. Daugel v atsitikimų akys ati
taisomos he akinių. Kaliais pigiau 
kaip pirmiau.

4718 KOLTU ASHLAND AVĖ. 
Fhonn Itootevarri 7f>K9

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avc.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 lr nuo ( Iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutart) 

Ofiso telef. BOtJIevard 7820 

.Somų TcL PROspeet I9:W)

TeL OANal 9189

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road 
(Kampai Leavitt St)

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryte 

Nuo 1 tkl 8 vakare 

Seredoj pagal eutarti

IVAIlOg DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
I Iuboa

CHICAGO, ILL.
' OFISO VALANDOS:

Nno 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 1 Ud 4 
vaL po pietų Ir nuo 7 Iki 8:89 vat 
vakaro. Nedėliomia nuo 16 Iki 18 
valandai dieną.

Talsfosu MIDway 2880

Oftao Tel. TlCtory 9999
Rea. TaL DRKnel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusai. Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų * 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
- Kampa* liet Street 

Valandos: 2—4 popiet 7-^9 vai. vak 
Hedėlfoml* br 4ventądien lkla 16—11

Tel. BOt lcvard 7942

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo 9 Ikt 8 vakare
Seredoj pagal eutarti

Phone CAMal 9189

DR. S. BIEŽIS.
OYDYTOJAa lr CHTPUROAS

2201 W. Cermak Road 

Valandos i—t Ir 7—S vak.•* 9
Seredomla lr Nedėliotais pagal aut

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubUo 7H98

'Men Pkone 
IMGIavrood 9941

Office Pb«

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7856 So. Halsted Street 
ROOM 819

vaL: H * t-l GP- »9kąra

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tol. YARde 9994 

Rer.i Tel. PLAea 824)9 
VALANDOS;

Nuo 18-12 v. ryto: l-t Ir 7-9 v. 9 
N9d*bUė&<*i* aųo l» UU U dien*

Tet CANaI 0957
Rca PRDape«-t 9959

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1991 SOUTH HALSTED STRESU

Hmtdencija 9900 So. Artasis* «va 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

1 lig 8:89 vakare

Ofleo: Tel. C A laimėt 4099 
Ree.: Tel. HEMIock 9299

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJA8 lr CHI RŪRO AS

3147 8o. Halsted St.

Ofleo valandos: 1-4 Ir 1-8 vai. vak. 
Realdenctjoe Oflane: 2999 W. 99tk 84 

Valandos: 19—18 ryto 
SeredomU lr Nedėliomia pagal sntarS

DR. J. RUSSELL
f

Lietuvis Chirurgas ir (lydytojus
2515 H EST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandos:

12 - 4 popietį nu<j'Q - 8 vakarai*

(

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARGU KR AVENUE

Tri. VIRginia 04)39
Ofleo vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 

Nedėliomia vagai eutarti

Tel. Ofleo KOUIevanl K919—-14 
Bna. VlCtory 2943

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai.t nno 1-9; ano adt*-|:A97w w- m su««t
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L. VYČIU SOFTBALL 
LYGA

IV
kitus, kuriuee lietuviams nė-ketą metų padarė tokią milži užėmė vos ketvirtą vietą... i? Atsiradus Mikėnui, Lietuvos. :TA Tai jau trečias lietuvių

Praeitoje Chicagos lietuviui, 
sporto mėgėjai, galėjo didžiuo
tis lietuviais baseboliuinkais. 
Dabar, kada L. Vyčiai pakei
tė savo Lygą, lietuviai neturi 
nei vienos savo buseball lygos 
Chicagoje.

Kiekvienu veik lietuvių pa 
rupija Chicagoj turi luiseboli- 
ninkų. bet juos stato i airiu 
organizacijas, kaipo C. Y. O

ia jokios garbės, nes ten ne
matysi jokio pažymėjimo, kad 
tai lietuviai, arba lietuvių ty
rias. ' <

I^ors svetimtaučių parapijos 
lai organizacijos sužavėjo mū- 
-ų parapijų sportininkus, vis
gi raudasi lietuvių putrijotų, 
sporto mėgėjų, kurie nebijo 
pasisakyti esu. lietuviais ir ke 
Iii lietuvių vardų. Tojj organi 
zacija, tai Lietuvos Vyčių or
ganizacija. Dabar organizuoja 
ma Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio Sottball Lyga. Iki 
šiol šeši tyniaį pareiškė noro 
dalyvauti Lygoje, būtent: L.;

nišką pažangą, kad šiandien galo. 1931 metais, dalyvaujam 
.Mikėnui, Prahos olhnpijadoje 
Lietuva jan pasiekė gružių re 
zultatų, užimdama vienų iš 
vidurinių vietų. Mikėnus šioj

šaclunatiuinkai bematant at- laimėjimas prieš lafviua. G

Lietuvos a&chmataunk&i jau 
drąsiai gali konkuruoti su pi 
rruaciliais pasaulio šachmatą 
galiūnais.

Lietuvos šachmatų lygis štai
ga pakilo, kuip j Lietuvų su- » . • • ' • grįžo iš Estijos jaunas gabus 
šuchiuatiuinkas,.dabartinis Lie 
tuvos Šachmatą čempijonas 
Vladas Mikėnas Šachmatiniu 
kas “iš prigimties”./VI. Mi
kėnas puikiai atstovavo Lietu
vų tarptautinėse šachmatų o- 
limpiadoše liei tarpvalstybinė
se rungtynėse.

Antai, dar 1929 metais, kai
V. 14 kp.. Cicero, L. V. 112 Mikėno Lietuvoje nebuvo, Lie- 
kp., Gimimo P. Š. parap., Ma- tuva Hamburgo olimpijadoje 
rųuette Park, L. V. 36 kp.,
Brighton Park, L. V. 24 kp.,
Mest Side, L. V. 4 k p., Dievo Į 
Apv. parap., L. V. 5 kp., North i 
Side. J. L. Jaus

kiūto: ruošiami turnyrai, mat 
čai ne vieu Kaune, bet ir pro
vincijoje. Lietuvos šaehuiati- 
niukų šeima sparčiui auga. Ša

oiimpijadoj pasirodė vienus jchmatais vis daugiau pradeda 
geriausių pasaulio šachmatini /domėtis ir kaimo jaunimas, iš
nkų.

1933 metais Folkenstouo o 
lnnpjjadoj Lietuva sugebėję 
užimti jau vieną pirmąją vie
tą. Ir čia Mikėnas puikiai pa
sirodė, supliekdamas visų ei 
ię pirmaeilių šachmatą meis
terių. '

stumdamas kortavimą, vaka
ruškas ir kitas žalingas prar 
mokas.

Mių metų kovo niėĄ. 3 ir 4
d. Kaune įvyko tarpvalstybi
nės šachmatą rungtynės Lietu
va - Latvija, kurios pasibaigė 
gražiu lietuvių laimėjimu 10,5

dar, rodos, taip nesočiai lat
viški šachmatuose buvo lietuvių 
mokytojai, šiandien mokiniai 
savo mokytojus jau pralenkė.

Lietuvos šacluiiatai — tas 
sveikas * ‘ smegenų sportas ’ — 
sparčiai tarpsta ir gal netoli 
tas laikas, kada Lietuva šach- 

| matuose užims pirmą vietą pa
šauly. Tsh

— Žaliojo kalno gyventojas 
susipykęs su savo žmona, vie
name Kauno laikraštyje pa» 
kelbė, kad ji esanti plėšikė ir

apiplėšusi kuž kokią krautuvą 
Policija, pravedusi tardymą 
išaiškino, kad tokio įvykio tt? 
buvo ir, kad čia yru pikiu va
lia. Kuro komendantus žalia- 
kalnietį nubaudė 3U0 litų bau- 
lu arba 3 savaitėm kalėjimu

— Lietuva su visomis vals
tybėmis stengiasi sudaryti pre 
kybos sutartis. Dar galutinai 
nepasibaigus prekybos dery 
boms su Anglija/ Lietuvos at
stovai išvažiavo į Čekoslovu 
kijų ir Austriją prekybos su
tarčiai sudaryti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JONAS RAČK. A U SKIS
Mirė l> (landžiu 27 d. 1931 m. 
10:20 vai. ryto. sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš IkuM-iuių aps
kričio. Karklėm/ miestelio.

Amerikoj Išgyveno 28 metus. 
Patiko dideliame nuliūdime 

moterį Liudvika po tėvais Ti- 
rOnaitė. iš šil-Uo miestelio, du 
jjiaus Edvardų. ir Kiehardą. au
gintiny Alvirą Miliauskaitę. pus
broli Jonų Kun-.-iką. brolienę
lsabellą, švogerį ir švogerkų 
Stanislovą ir .Marijoną Juškus; 
o Lietuvoj brolj Juozapą ir gi
mines. J

Kūnas pašarvotas 4158 So. 
Kraneiseo Avė. Laidotuvės į- 
vyks antradieni, gegužis 1 d.
Iš namą 8 vai. bus atlydėtas j 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
Mar. parapijos bažnyčia, kurio
je pyks gv dulingoH piniialdos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečia* ne visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiom lai
dotuvės-.-.

Nuliūdę: Moterį-. Kūnai, Au
gintinė. įSusbroMs Brolienė, šio 
gėris, švogerio Ir Giminė*.

Laidotuvėm* patarnauja gra
lio rius J. Liulevičius. Telefonas 
LAKayctte 3572.

VENETIAN MONUMENT CŪ., KC.

PROGRESS
FURNITURE CO. 

Krautuvė
LIETUVOJE “SMEGENŲ

SPORTAS” TARPSTA
Nors per 15 nepriklausomo- j 

jo gyvenimo irtetų lietuviai pa’ 
darė didelę pažangų ir sjiorto i 
srity, lik iau lygintis ir kon 
kuruoti su senais sjiortuiinkų 

' kraštais dur toli gražu nega
li. Išimtį sudaro tik viena sa
votiška sporto šaka — ‘ sme 
geną sportas ’ — šachmatai.

* Šachmatuose lietuviai per pa
lyginti trumpų laiką, per pen

sui<o XAMV REIKMENIS NAI 
J AI SIOS MADOS. GRAŽIAI Się

PAIMIlYMę.

.MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS 
MIESTE

Naujos mados SEKLYČIOM SE
TAI nuo

$49.50

l-ADĖKONĖ

A.
A N T A N A S li I T I N A S 

kuris mirė balandžio 10 tt., 1934 ir tapo palaidotas balan
džio 16 d., 1934, o daliai* ilsis Šv. Kazimioio kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir judydėjo jį į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišaliniiifcj iš mū
sų tarjm dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. 
Linkui, kun. .Mariinkai ir kun. Čcrnauskui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą ir pasakė pritaikintą pa
mokslą, bažnyčioje ir ant kapinių.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams. 
Dėkojame vargonjninkui Kaitai, grabeliams grabnešiams: 
Lachavičiui. Kadžiui, Liulcvičiui, Petkui, Phillips ir Sehu- 
bertui. 1

Kapų vedėjui p-nui Jonui Krušui, Julijonų Strumilų 
šeimynai už tokią gerą tvarkos vedimą.

Dėkojame graboriui' I. J. Zolp, kuris savo geru ir man- 
th giu patarnavimu garbingai nulydėjo jį j amžinantį, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir i-ūjicseius. Dėkoja
nt-: visiems, kuiic paguodė mus mūsą nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tu a. a. Antanai, ilsėkis visados, radęs amžiną 
ramybę. Mes gyvieji tavęs niekados neužmirsime. 1 

Vnliūdį lieka: Moteris, Sūnui, Dukterys, Švoycriui, Švo- 
uerkos ir (iiminis.

SOLUS
STOMACH 

L’lcer Powder

Tai yra goriausias—vienatinis vais 
tas nno

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
utucšk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street Chicago, IU.
TBL. VICTORY 7386 7048

A. F. CZESNA’S BATHS
TITRKIAKOM, R t RI AKOS SlTFERrMfcS V4MOH IR ELEKTROS 

TRRATMEKTA1 
fimllnfcl taankAilnlmai Ir HcfctnM masaja.

Tre»»m«n»a1 vtanklą Ilgų. reumatlamo. nervą atitalHjrrro, Žalčio 
Ir taip toliau* au eiuktrlulaia prtelataala Violetiniu! Saulės Hplu- 
dultų troatmental. -

Mineralinė* imlfcrlnAa vnnoe duoda didžiausia kraujo cirkulia
ciją. kuomi ibiHma lAslKelbčtl nuo visokių liau.

Kambariai dėl p-’rgulčjlmo.
Motoru skyrius atdaras Htartrlnkals nuo > Iki IS rai. nakties.

-c 657 W. 45th Street
Kautpaa So. Paulina Ht. Tel. Roulr-vanl * 4.152

Visų gerąją išdlrfeysčių GESINIAI 
1’EcIAI. Naujausių padarymų, 
kalius mažiausios mieste, nuo

$27.50

IJEI-'RIGEILATTOrUAI visų Btand- 
ard išdtrbyočių. Norge. Frlgidal- 
re, Crosley, Sparton, Gibson ir 
kitų nuo

$89.50

Išdirbėjai aukštesnė-! niAR-s Parniūktą 
dr Grubuaaalą

DklžiauMa paminklą dirbtuvė 
(Aik-aguj

Suvirs 50 metą prityrimo
-----------O-------- !_

Virkite tiestai U dirbtuvės ir 
Uiupykito pinigus

---------- o—---------
Mes atlikome 'darbą daugeliui žymes

nių Chicagus Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arU Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A BO R Fa I :

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMOKAU DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir EdlrbJ- 
nie visokią r&šių paminklus lt 
grabuaiuius.

Mūsą šeimyna speelaU/uoja Us
nie darlie per šešias kartas.

Veskite paminklą reikalus tie* 
Blat su poetais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:.!

Rez. PENSACOLA IMIll 
UELMONT 3485

Orrlee: HILLSIDE 3885
Alfred Roselll, pres. Viuoent RomoIM, aeer.

LACHAVVICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI' GRABO RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale* meldžiu Atsišaukti. o mano 

darbu, būsitk užganėdčnti 
TeL CANal T515 arba 261«

2314 W. 23rd PI./Chicago

1439 S. 49th Bt. Cicero, UL
Tel. CICERO 6.27

X

SIMON M. ŠKŪDAS
jRABORIU8 IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavlmaa garaa tr nebrangu.

718 W. 18th St.
gM »OWu. wi

J. F. KADŽIUS ;
lou.

LIETUVIU GRABO RIU H 
Palaidoj* už IŽ6.04 lr atikAčiaa 

ModernUha koplyčia dykai.
I«8 W. 18Ik M. TeL GAMal »174

- om.įh nu

LJ.ZOLF
ORABOIUU* IR UUDOTtmu_  VRDRIA*

1648 WEST 46th ST&KFiT 
TeL BOUtovnn

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

• f ‘ zi / Wtw * •

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 W£ST 15th STREET 

. Cieero, Ulinoi*
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

R A B O R I A I:

Visi Telefonai:

farfe 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dien$ ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

. 4605-07 So. Hermitage Avenue

Drabužiam I’I/JV Y K1.RS. Pasi
rinkimas, Tlior, Maytag, ABU, 
W(-Hlinglioiisr. Apox, Beo Vae. 
ČluSnskurių kainos nuo

$29.50
Drubužiam PKOKIJI.Ml.r MAŠI
NOS. visų minčių Udirbysčlų.
Kainos n--k u rių nuo

l.<tnff\ūg I.Amokfjlmni pritaikomi 
visbms. Tik po 60r, 76c ar dau
giau J sava.ilę. I>itl»-lč nuolaidi 
už senas plovyklas.

5222-26 S. Halsted St
Vedėja* J. Kaledin.skftK

PusMclaunykitG mūsų progniniij 
kus sakmitdli-nĮ, 11-la valanda IA 
ryto ift stoties W.G.E.8.,_1360 k.

TaL

1344 R.

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškan, mandagus, pfi- 
imniis, ir asmeniškus patarna
vimus. ,

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėtlinto xdarbo, 
kreipkitėn prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą.
5. Patuinauja f'iecro, Chica
goj, ir upieliukėjo.

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Ciceeo, III.

CICERO 210S

■SUS—UI II l —*

eklPatarnauja

SK* "
Dideld lr 
Kagriy&a 

«»M Ai

erą*

v
J. J. BAGDONAS

/ ę* * . * . t*- '

Liūdnoje balandoje paveskite dėl manęs
’'r**jar '' «. -savo rūpesčius. Pašaukite:

Tek REP. 3100
2506 W. 63rd St. /

— —

UDZARAS EUDEIK
.. I R -

TĖVAS
JMGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVtSE.........PASAUKITE..........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturima sąrySią su firma tuo pačiu vardu)
■"l! 1 1 1 " 1............. ................................... .... .............. ..... "l"
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Pranešimai
CICERO MOTERŲ PAREN 

OIMAS ALTASS ui

Cicero. — Lietuvos Seserų 
Tautiška draugija Šeštadienį, 
ręngia šokius, buneo ir eard 
I Mirt y lJetuvių Liuosvbės sve
tainėje, 14th ir 49th Ct. Ken 
gėjos surinko daug dovanų I 
ruo biznierių. Turi'pasnmdžiu- 
si genį orkestrą šokiams. Vi
są pelną organizacija skiria 
"Lituanicos II ’ skridimo nau
dai.

, dDicero. — ftv. K. A. K. 9
skv riaus mėnesinis susirinki- • »
mas antradienį gegnės 1 d., 
parapijos mok. kambary 7:30 
valandą vakare. Visos narės 
prašomos atsilankyti. Susirin
kimas bus paskutinis prieš rė
mėjų seimą. Turime daug da
lykų svarstyti. Prašomos nau
jos narės atsilankyti. Koresp. I

Cicero. — ALTASS vietinio 
skyriaus veikiančioji komisija 
šaukia visų draugysčių susi
rinkimą antradienį, gegužės t 
d., Šv. Antano, parapijos sve
tainėn, 8 kamb., 8 vai. vakare.

Gerb. draugijų bei klūbų at
stovai, ktlrie remiate antrąjį 
skridimą į Lietuvą, kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Tuk
sime išrišti danjf dalykų Li
tuanikos antrosios naudai. | 

J. Tarulis.

Cicero. — ftv. Antano para-Į 
pijos komitetas rengia šokių! 
vakarą sekmad. baland. 2!) d., Į 
parapijos svetainėje. Pradžia'

AmerSco* pagarsėjęs komikas. Radio ir scenos žvaigždėEDDIF. CANTOR

Ą jus darote, Eddie?' pa- 
A klausė mergina, kuri visuo-

O P. Lorillard Co.. Inc.

met yra labai žingeidi. 'Renkate j 
tabako Gražuolių Kontestų?’

"Tu atspėjai, sesutė’, aš atsakiau. 
'Ai ieškau užslėptų faktų apie pagar

sėjusius cigarętus.*

‘Tik pasižiūrėk j šiuos ilgus, šil
kinius Old Gold tobako pavajus ir 

jy skaisčiai turtingi auksinę spalvy. 
Aš nelošiau vienos nakties lošime 

Pietuose be to, kad neišmokčiau ky

nors. šis Old Gold lapas yra extra 
rinktinis.

“Jimmy Schnozzok gali manyti, 
kad jo nosis viskų iino—bet su ma
nim, ‘akis visky turi*. Aš galiu maryti 
puikesnes Old Gold ypatybes, ar 
jus galite?” z

(Patlraio) EBDIE CANTOR

Ne augo

yra 
ninlmo)

negu 
* Jie

niausi. AM ERIKO S ~ CI GARĖTAI

\Villie Voeolite”, kuris randasi Budriko krautuvėj

Pelnas eis parapijos naudai. 
Kviečia visus

Šeimininkės ir Komitetas

North Side. — Balandžio 29 
<1., parapijos svetainėn 12:30 
vai. popiet kviečiami susirin
kti visų draugijų atstovai ar
ba valdybos ir parapijos ko
mitetas. Nedaug laiko beliko 
iki parap. pikniko. Darbo sė
kmingumas priklauso nuo niū
kų visų. Komisija

Praėjus primary rinkimams, 
klubas turės svarstyti eilę ne
baigtų reikalų. Nors klūbo na
rių skaičius siekia virš (500. 
tačiau yra vietos visiems. To 
dėl kurie dar nepriklauso klū 
bui, visi kviečiami'atsilankvti 
i ’sns-mą ir įsirašyti.

J. L. Jatis

PRANEŠIMAS

Dr. Mauriee. Kali n, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės L <1. 
persikels į naują rezidenciją.

.. ,, , .... Namų telefono numeris bus laikos Pi lietui klūbo susirinki- ,A, . • T1, .. nnu,. . ..................... . . keistas ) PLAza 2400.
(Skeli..)

■ ■ ■—1 1 ™ ■

Marųuette Park. — Ameri- 
oa Piliečių klūbo susirinki
mas įvyks sekmad., bal. 29 d.,

RADIO
Rytoj 11 valandą prieš pir

itus iš stoties \Y(«ES, pastnn- 
! gomis Plrogress Furniture (’o.
! krautuvės, 3224 So. Halsted 
Street, radijo klausytojai tu
rės daug malonumo jtasigro- 

J žėtį šaunia radijo programa, 
j Dalyvaus H. Bnitush, O. Ske- 
i veriūlė, J. Komaims, ProgresA 
Į kvartetas ir kili. Prie dainų,
; bus gražios muzikos ir daug 
įdomių pranešimų. Todėl ne
pamirškite užsistalyti radijo.

Kl

. —
Kvt dieną, t. V. sekmadie

ni, Jos. F. BudVtkb radijo ir 
rakandų krautuve, 3417 So.• ,*< I •
Halsted st., daos-lnbai įdomią 
radijo programą iš stoties 
WCFL nuo 1 Iki 1:30 popiet, 
taipgi duos antrij’ programą 
iš stoties WAAP nuo 1:30 iki

------------ ' 2 vai. Abi programos pasižy-
e..jO \nl. \akaie. įžanga 2jc. į 2 vai. popiet, paiapijos salėj.j įvairumu, gražiomis dai-

nomis ir muzika.
i

Prie progos » priminima, 
kad šiandie dar galite nuva
žiuoti į Budriko krautuvę ir 
pamatyti tą garsųjį “Elektri- 
kinį žmogų”, kuris Pasaulinė
je parodoje buvo didžiausia 
įdomybė. Tai 20 amžiaus mo
kslo stebuklas. 1 tylia r tą “ste
buklą” visi lietuviai turi pro 
gos dykai pamatyti Budriko 
krautuvėje. > ’ o.

Praeitą sekmg>ftenį teko gi
rdėti gražią Progresą J-’iirni- 
ture kompaii. krautuvės ra
dijo programą. Be to, vedėjas

patiekė įdomių žinių apie bi-., 
znį ir bendrą Chicagos lietu
vių veikimą. Kitus.

VIENINTELIS LIETUVIS 

KVIETKŲ AUGINTOJAS

----------■ ----- ------- .
ADVOKATAS JIRKA 

NUBAUSTAS

Auginu žydinčias ir kvepia
nčias gėles dėl namų ir darže-, 
lių, ir dė kapų, taipgi apsodi- ■ 
nu kapus sulig jūsų noro, už Į 
prieinamą kainą. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankvti.'

A. B. SELEMONAVIČIA, 

3840 West lllth Street 

Phone Cedarcrest 0355

Vienas blokas į rytus nuo 
ftv. Kazimiero kapinių

PARSIDUODA

Mūrinis bizniavas namas, 3-jųĮ 
aukštų, geroje vietoje, arti 
transfer kertės. Parsiduoda la-' 
bai pigiai $5.500. Atsišaukite:

2513 SO. HALSTED ST. Į 

E X T R A

Greitai parsiduoda aptieks. I’iznis ! 
nuo seniai Kerai išdirbtas. Geroj a- ’ 
pyli'nkėj. Priežastis: savininką;, no 
aptiekorius ir be to, turi kitą biznį. ' 
Tel. Ijifuyette 2014.

JOHNB.BOROEN
ADVOKATAS

105 W Monroe St.. prie Clark

Telefonaa STAte ĮMO 
Valandos • ryta iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredog fr Pėtnyčlos 
▼akarals f Iki S 

Telefonaa OAMat 81M
Namai: 6459 S. Rockwell St

l Utamlnko. Ketverge Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas REPnbiic MO#

ANGLYK
Turi daug IcnrAelo. mažai pelenu; ra
tai geras pavaduotojas pocahontas; 
Hla-k Gold lump or egg |6.()0; Mine 
run 15.75. Scroenfng tė.?5.

•GKUNDY MINING CO. 
Cedaren-Kt 21) 11- J----- -

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
hiznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ii 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.

*
Reikale esant, atsiminkit* 

žy lėlį.

NATHAN KANTER
- 4707 SO. HALSTED ST.

Tel.: YARds 08C1

J. B. BIRD STORE 
Savlnlnkaa Lietuvis 

UMftlkOm geml giedančiai. KA- 
NARKAS. Reikli le užpraftom lie
tuviui atalldnkytl.

1737 W. 47th Str.
Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansus turi Imli 
ik- inn/iaii $liMi.

pakankus dh ak.iškas
TVIRTAS

HALSTED EICHAHGE 
NATIONAL BANK

Halsted SI. ir 191h PI.
Nar>» FEDERAL

I\SIK\\<1 KORPORACIJOS I

Šeltadienis, baland. 28, 1934

J smas pripažino kaltu už pri- ' 
'• statymą kalėjimai! vienam ka- < 
linini užtaisyto revolverio, b i 
sėjas Trude nubaudė kalėti

PAVASARINIS

“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUŽES - MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE• . »

115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

ASMENIŠKAI VEDAMA EKSKURSIJA

| LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorko Ekspresiniu Laivu

BREMEN Birželio 13,1934
I*o vadovyste

KUN. .flUKGIO G. M. CESNA ’
Dėl informacijų kreipkitės pas

O. L. JACOBSON,
E. & W. Buildg. Sioux City, Iowa

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
«»nl KUKI TAI.MAN SERVICE STATION ,

t’ž’alkom ‘‘Phillips 60” produets. Visokius ali’ejus, ‘‘balt aries." Taisom 
autonobilius. Kainos žemos, darbas garantuotas. laukiame IJrtuviij at- 
Hllankymo. .1OE VII.IMAS. "niechanh-as.”
2634 W. 63rd St. Tel. REPublic 1701

INSURANCE

NOTARY
PUBLIO

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

REA Ta E STATE 
SIUNČIAM PINK3TI8 I LIETUVĄ 

L AIVAKOHOIU AGENTŪRA 
PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNU
2608 WEST 47th STR. Tel. LATayette 1083

THOR Agitator Skalbykla
Trumpam laikui tiktai ........ *37.50

Machines for the price of

THOR

three for

'6952
Pilnas pasirinkimas LEDAUNIŲ REFRIOERATORS. 

SKALBYKLŲ, RADIO. DULKIŲ VALYTOJŲ

ANT LENdVU IŠMOKĖJIMU♦ -» «■

Inc.Jos. F. Budrik,
3417-21 So. Halsted St.




