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PAGALVOS APIE SUVARŽYTAS VYKIMAS IS LIETI
VOS VOKiETIJON
SKOLAS

NACIAI NUSPRENDĖ KONFISKUOTI
KATALIKU SAVASTIS
Uždaromos katalikų jaunimo
organizacijos
MUNICHAS; Bavarija, geg.
4. — Žemajam Franco nia dist rikte naciai virži n ink a i nu
sprendė ir paskelbė, kad jie
panaikina visas religines jau
nimo organizacijas, tame skai
čiuje ir katalikų jaunimo sų
jungų, ir konfiskuoja visas Čyu
organizacijų savastis, kurios
nepriklauso bažnyčioms.

ŠEŠTADIENIS, GEGU2ES-MAY 5 D., 1934

ENTERED AS SBCOND-CEA88 MATTER MARCH SI, 1»1«. AT CHICAOO. 1EEIN0I8 UNDER THE ACT OF MARCH «. 1IT»

PART ONE

Kiekvienam turi būt supranta
mas ils varžymas

PRANCŪZIJA RANDA,
KAD YRA BLOGA NE
MOKĖTI SKOLŲ

PARYŽIUS, geg. 4. - Pran
l
’ ' i.
cūzijos ministerių kabinetas

1

ARABIJOJ PASIREIŠKĖ
KARAS

LIETUVIŲ DIENOS
REIKALAI

Neseniai Lietuvos vid. n
min. išleido aplinkraštį,
rilio ministerijos tarnau
jams draudžiama be gyvo !
kalo lankytis Vokietijoje.' j

nusprendė aptar-ti karo skolų
•* f , * 1
*• Ą
Amerikai klausinių ir sudary
ti planus jų mokėjimui.
SOCIALISTŲ ŠMUGELIS
BAGDADAS, geg. 4. — Ži
aplinkraštis, greičiausiai
Prancūzijos vyriausybė ra-'
niomis iš Arabijos, galingasis
Cbieagos lietuvių sociali- išleistas dėl to, kad mūsų 1
do, kad karo skolų nemokėji
Baudi Arabijos valdovas Ibn
jstai vadai, neutsikląusę lietu mynas, Vokietija, pemę:
mas griauja Amerikos drau
Saud su savo galingąja nauvių visuomenės, jsipiršo Pa įžeidinėja Lietuvų. Vokiu
gingumų su Prancūzija, o šis
jovine kariuomene užėmė se
saulinės Parodos vadovybei spauda nepaliaujamai plfti
pasireiškimas prancūzams ne
novės Yemen karalystę vaka
sudaryti komitetų ir jų atsto si, isteriškai šūkauja apie
Tas vykdoma minėto distrik rų Arabijoj, sutriuškinęs šios
malonus.
vauti. Komitetų sudarė iš so riamai neteisėtus Lietu’
to vyriausiojo, nacių vado įsa pastarosios negausingas jė
cialistų daugumos, pasiskirstė veiksmus Klaipėdoj kra
kymu. O Sį vadų yra paskyru gas. Yemeno soverenas prin
darbais jr katalikams tik “dėl Maža to, Vokietija sulaužė
si pati Bavarijos vyriausybė, cas nežinia kur dingęs. Sako
visko” pavedė keletą vietų. tartis, suvaržydama pųsį
kuri sakosi, kad jai nėra žino ma, jis nužudytas, o gal kur
Be to, vakar “N-nose” pa susisiekimų, sumažindama
»"
*? r'
mas tas politinis iminėto dis pasprukęs.
skelbta, kad L. Šimutis, A. Po porto kontingentų; daug
trikto vado išsišokimas.
Gerb. kun. Aleksandras Baltutis, šv.
Yemen karalystės teritori
LONDONAS, geg. 4. — An cius, p-nia Nausėdienė ir ,1. tų Vokietijoje buvo snirr
Panelės Gimimo par., Chicagoje, Klebonas,
ja vienu savo šonu yra susi
glijos prekybos boardo prezi- Sauris ęeina į jų sudarytų ko mūsų valdininkai ir šia
kurio vadovaujamai parapijai skiriame šios
glaudusi su Raudonąja jūra.
dentas W. Rūneiman turėjo mitetų. Teko sužinoti, kad šie piliečiai, ne vįęnas iš jų
dienos dienraščio “Draugo” numerį. Ry
Kitais pasieniais teritorijas
konferencijų su japonų amba asmenys į socialistų komitetų skaudžiai sumuštas ir net
toj vakare, par. salėj, dėkingi parapijonai
valdo anglai. Tenai yra pran
rengia savo dvasios vadui pagerbimo, puo
sadorium T. Matsudaira. Am įeiti atsisakė ir lauks k<>! jis Siamas. Šitaip Vokietijai
tą vardadienio proga. Kun, A. Baltutis yra
cūzų ir italų interesų. Šios vai
basadorius
painformuotas, iš.pačių pagrindų nebus per- Įgiantis Lietuvos atžvilgi!
nuoširdus
“
Draugo
”
rėmėjas
ir
dėl
to
jam
Paryžius, geg. 4. - Pran stybės tad siunčia savo laivus
kad Anglija negali pakęsti ja organizuotas. Tai tikrai so- vid. reikalų ministerio
vadovaujant
labai
pasekmingai
pravestas
cūzijoj pasireiškė naujas trink tų interesų apsaugai.
ponų vedamos prekyboje kom* čialistiškas sauvaliavimas.
draudžiųs be' reikalo v
dienraščio vajus Marąuette Parka
Ypač anglai bijo, kad galin
Smas prieš vyriausybę dėl ge
kams lankytis Vokietijoje
peticijos ir prieš tai imsis
FEDERACIJOS
NUSineralinio štabo plano, kad pa goji Arabijos valdovo kariuo
griežtų priemonių, jei japonai
siškai suprantamas. ‘R
- STATYMAS
menė
iš
nžkariauto
Yemeno
ilginti kareiviavimo terminų.
nepaliaus durapuoti į rinkas
manyti, kad panašiai pad
Kaltinamas štabo viršinin neįsiveržtų į anglų teritoriją.
Praėjusiame A.L.R.K. Fe ir kitos mhristėrijos/ '
i savo, pigiųjų prekių.
* či-■ f
Į— *‘T
kas gen. M. Weygah<L kurs Galimas daiktas, ’ kad’1-' Ibn
deracijos susirinkime, įvyku pat būti) sveika suvaržy
Anglija randa, kad japonų
Saud
kelia
tarp
Arabų
sąjū

siame frečiadienį, geg. 2 d., šiaipjau mūsų, paliečių k
tvirtina, kad karo metu sumaA
pramonininkai ir fabrikantai
žėjo gimimai ir šiandien jau dį už Arabijos imperijos stei
lietuvių komiteto Lietuvių Die mųsi nesvetingoje vokieči
galia gaminti pigias prekes,
TAI AMERIKOS RADĖJO PLIENO PRAMONES DAR
ima trūkti kariuomenei naujo gimų.
naį pasaulinėj parodoj organi lyje, kur kas* valandėlė
nes jie savo darbininkus ko pi
■
KOLUMBO DIENA
BININKAI NERIMSTA
kų. Šis trūkumas būtų papil
zavimo reikalu nutarta: 1) lik grėsti nenumatyti pavoja
giausia apmoka. Tas gi žemi
dytas, sako viršininkas, tik
pernykštį komitetų ir
PITTStBURGH, Pa., geg. 4. na pačių japonų tautų ir dėl viduoti
WASHINGTON. — Abieji
,
*
**■*'/
pailginus kareiviavimo termikongreso rūmai nesenai pri — Plieno pramonėje paskly- japonų vis dažniau girdimi ne 2) sušaukus masinį visų Cįdnų nors keliais mėnesiam.
pažino rezoliucijų. Preziden dusios kalbos aįiie gresiantį pasitenkinimai. Jei japonai cagos lietuvių draugijų valdy
bų susirinkimų sudaryti nau
tų Rooseveltų autorizuoja spa darbininkų streikų. 1
Karo ministeris maršalas
fabrikantai mokėtų darbinin
WASHINGTON, geg. 4. —
'
«. . «
jų. Susirinkimų turi Šaukti
lių mėn. 12 dienų kas metai
Petain pritaria štabo viršinin
Amalgamated Association kams teisingus ; atlyginimus,
Paštų departamento sekreto
pemykščios Lietuvių Dienos
i ..... - ' '
... ,
atsišaukimu paskelbti Kolum
ko planui. Kiti militaristai ir
of Iron Steel and Tin Work- tada nebūtų tos korapėticijos
Pigiai
parduodamo
rius Farley pripažino ir pa
komitetas.
bo minėjimo diena ir krašto
gi nurodo, kad Prancūzijos ka
ers sekretorius pasiuntė lai- ir viskas Uitų tvarkoje.
parduotuvės tarpdury,
tvirtino naujus 90-iai dienų
švente. Tų dienų visi vyriau
riuomenė kaskart silpnėja, ka
skus
prezidentui
Rooseveltui,
Fullerton avė., susprog
kontraktus ant 15-os oro lini
Japonų ambasadorius tuo
sybės namai turi būt papuoš ųenaitoriui Wagner, NRA ad
da Vokietija ginkluojasi. Ta
bomba.
i '
jį*
jų vežioti paštų. Trijų linijų
jau tuo reikalu susisiekė su
ti vėliavomis ir gyventojai pa
čiau
parlamente
reiškiasi
ministratoriui
Johnson
ir
kompanijų pasiūlymai padėti
savo vyriausybe.
Tas įvyko po pateik
kviesti šventę 'minėti mokyk American Iron and Steel in
prieš tai stipri opozicija.
į šalį ir kitų trijų — atmesti.
duotuvės savininkui g
lose, pamaldomis bažnyčiose stitutui.
Artimiausiomis dienomis
mų. Iš vakaro pas jį
ir atitinkamais susirinkimais,
GRĄŽINA DVARUS
DĖS MOINES, Iowa, geg.
sekretorius
reikalaus
dar
deLaiškuose
pažymima,
kad
I
I
trys vyrai ir įsakė, kad
kad tinkamai pagerbus Ame
4. — Farmers Holiday suva
šimčiai linijų pasiūlymų.
plieno kompanijos ir toliau
tusi pigiai pardavinėti į
rikos radėjų.
MADRIDAS, geg. 4. — Nau
žiavime, kuriam dalyvavo dau
Naujos ratos už oro pašto
atsisako pripažinti darbinin
Jis nesutiko ir tada jam
jai pasitvarkius Ispanijos vy
giau kaip 2,000 ūkininkų, pa kyta, kad kas nors tndįjįĮ
vežimų toli mažesnės, palygi
kų unijas, jos pasitenkina
STUDENTŲ RIAUŠĖS
Kongresas pravedė įstaty daryta rezoliucija, kad prezi
riausybė grųžina žemvaldžia
nus su buvusiomis ratomis,
kompanijų unijomis.
ms inonarkistams kitados kon
mų, kuriuo remiantis miestų dentas Rooseveltas reikalau ti.
HAVANOJ
kada panaikinti kontraktai.
Parduotuvės savin irik
fiskuotus jų dvarus — kol kas
Jei ši pramonė ir toliau ne savivaldybės gali būt paskelb tų žemės ūfeid sekretoriaus at
Kompanijos, kurioms pri
pasakojo policijai, kaip 1
apie 50,000 akrų.
HAVANA, Kuba, geg.|4. — vykdys pramonės gaivinimo tos bankrūtijusiomis, jei jos sistatydinimo.
pažinti kontraktai, greitu lai
rai atrodo ir neužilgo at
“T 1
Vidurmiestyje studentai sukė akto, darbininkai imsis griež negali išmokėti savo skolų.
ku iš kariuomenės perims pa
įmonininkai
susiSuvažiavę,
ūkininkai
kaltina
Chicagos
ti trys įtariamieji.
KUR KREIPTIS ‘DRAUGO’
lė riaušes ir susirėmė su ka tųjų priemonių įr apie birže
što vežiojimų.
rūpino
tuo
įvykiu.
Jie
tai
Pretorių
Wallace
ui
visus
REIKALAIS
riuomene. Vienas riaušinin lio mėn. vidurį bus galima su
galvoti, kari ir Chicago mie- I8'#"*!'™'"'™ ūkininkų gyvokas nušautas ir keletas sužei laukti visuotino šioje pramo
KAS NORS NAUJA
stas gali pakliūti hankrūtijan- įnftmns vargus.
nėje streiko, pažymima laiške.
Dienraščio “Draugo” įga
sta.
SPRINGFIELD, III., geg.
čių tarpan.
liotas agentas Marąuette,
Studentų vadai šį įvykį va
MIRĖ BUVUSIS SEKRE
Parke yra St Staniulis, 6651 4. — Svaigiuosius gėrimus dina “skerdynėmis” ir univer NEPAPRASTOS KAITROS
Majoras Kelly pareiškia,
TORIUS
kontroliuoti valstybės komisi
So. Talman Avė.
Vilniaus lenkų spaudi
kad kaip ilgai jis pasiliks mie
siteto ir kitų mokyklų virši
’
V'
Dėl to prenumeratų ir ja bendrai su valstybės finan ninkai protestuoja prieš ka
sirodė žinių, kad Vilniai
Vakarų link nuo Mississi- sto majoru, miestas nebankrū*
NEW YORK, geg. 4,
skelbimų reikalais prašome sų komitetu uždraudė pardašte šiuo meįu badauja ai
riuomenės. akcijų. ’ Kai kurie ppi upės ilgų laikų nėra lie tys.
Manhattan akių, ausų ir gerk
I vinėti svaigiuosius gėrimus,
pas jj kreiptis.
džiai gali prasimaitinti
jų savo protestus įdavė pa taus, o pastaromis dienomis
Tai būtų stačiai piktas nu lės ligoninėje mirė W. JI.
maželyčiais buteliukais.
“Dr.” Adm.
pasireiškė nepaprastos kait
50,000 vaikų. Taip pat
čiam prezidentui.
sikaltimas, jei miestas turėtų Woodin, buvusis prr«. Rooseros. Kaitrų ištikta ir Chica
Sama, kad badauja apie
išsižadėti savo skolų mokėji- velto kabineto iždo sekretošeimų.
.
TVASHINGTON, geg. 5. — gos apylinkės.
mo. Tas neįvyks, sako majo rius. Miręs ėjo 66 metus am
Prez. Rooseveltas konferavo su
Vakar kai kur lengvai pa ras.
»
'.-..'f'
žiaus.
Moley,
buvusiu
“
smagenų
tru
lijo.
Šis
lietus
tačiau
neduoda
Rytoj
prasidės
“
Draugo
”
vajus
Šv.
Kazimiero
paraKY
piioj, Racine, Wis. Per &mą 11:15 pamokslą apie spau sto” nariu.
jokios pagalbos sėjimams. ŪChicagos parodon ifi Vokieti
TOKYO, geg. 5. —. Japonų
' J.* Mačiulionis,
*
b M
IC., “D
dą sakys gerb. kun.
M.I.C.,
Draugo” ad
kininkai aimanuoja.
jos atvyksta mažiausias pa- vyriausybė skelbia, kad ji dau
CHICAGO IR Al

ANGLŲ PREKYBOS KOVA
SU JAPONAIS

m

PRIEŠINAS PAILGINTI
KAREIVIAVIMU

NAUJA KRAŠTO

nMni

ORO KOMPANIJOS VĖL
VEŽIOS PAŠTĮ

DOMU PHIO PARĮ
’W
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VILNIAUS (RASTI
DAUJA 50,000 VA

‘DRAUGO’ VAJUS RACINE

ORAS

ministratorius. Po sumos svetainėje įvyks svarbus susi
Beverly Hills distrikto trys
šauly žmogutis, Wemer Oreu- giau niekad nekalbės apie Ki KĖS. — šiandien nnu
rinkimas vajaus reikalu. Visi lietuviai kviečiami susirinkti
pręcinktai
birž.
4
d.
balsuos
Tomis
dienomis
Nikarsguoj
ger, 2 pėdų aukščio ir apie nijos reikalus ir ramiai dirbs lietus; maža tempei ’
j bažnyčią ir išklausyti svečio pamokslo, taip pat atsilan
dėl smuklių pašalinimo.
nukauta 7 sukilėliai.
18 svarų svorio.
savo darbų Azijos rytuose.
kyti j susirinkimą svetainėje.
maina.
j

BRXU O X S
“DRAUGAS”

fužes 5 d.,

talikybei ir tautybei, nes tik parapijos Ame
rikos lietuvius palaiko krūvoje ir dėl to lie
tuviai gali no tik kultūrinius darbus dirbti,
Kokią svarbią vietą užima erškėčių, kurie greičiau augbet ir lietuviškas įmones palaikyti. Kur lie
katalikiškoji spauda ir kokių‘‘darni nusmelkė sėklų,
tuviai gyvena be savos parapijos, ten jie
didelę reikšmę ji turi katali- . n
, . yi .. .
skursta ir moraliniai ir medžiaginiai. Iš to
bus aišku, kokį svarbų vaidmenį vaidina pa- *
1 ne, supranta ir ka- .
žinome> į mfl8ų ,uintis a.
rapijos mūsų, lietuvių, gyvenime ne vien tik |taf y
va ai ir prieteliai,.^ .g 8paugdinių> ig k
tikybiniu, bet ir tautiniu atžvilgiu, Market-i *U?r*n . ^P‘Pat ir Jos Pne’| laikraščių. Patys gerai žino•r
/
O ’
y a A A. • i
.
I ******* UOLIU,
parkiečiai turi būti dėkingi Šv. Kazimiero,
n‘auo popiežius j
koksai
mazas nuošimtis tų
vienuolynui, kad jis juos sutraukė į vienų U Gus
aP*e toirif _ spmvįvairių spausdinių buvo kata
ir gražių vietų ir tuo būdu sudarė tikybinę
'eItui P1S įmursite mi
likiškais. Dievas viens žino, |
sijas, veltui
statysite
ir tautinę tvirtovę.
™»>«»»•
“ rtioRyk- i U
g Bkaitymo visokių

KATALIKIŠKOS SPAUDOS REIKALINGUMAS

. ISetna ktadlen. Oakyrus sekma (Meniu.
<1 Ni MERATOS KAINA: J. Amerikos ValstybCse:
mg — »« .00. Pusei metų — f 3.50; Trims mėnesiams
$-90; Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėse
Mni«rata: Metams — 17.00; Pusei metų — li.00.
iju
,08c.
■a.iblnių aalnoe prisiunčiamo. pareikalavo*.
Bendradarbiams Ir koreepet deniams raktu necr*Jei neprašoma tat padaryti Ir neprfslunAlama tam

n pasio tankių.
Kedaktortua priima —- nuo ll:tt iki 18;tt vaL

kalbinai sukančiai dienai priimami iki

6 vai. po piet.
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LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publlshed Daily, Bzcept Bunday.
3RIPTION8: One -Teai.— !<••; Sl» Months
Three Months — II.00: One Month — 75a

>pe — One Zear — *7.00; Blz ltontha —
— 38a

Šeštadienis, gt

k

tumi 08 "DkACOAS" brings best reaults.
tleing ratee on appUcatlon.

U G AB” 2834 S. Oakley Ave., Chicago

Dienraščio vadovybė džiaugiasi, kad
3“J“8 n,'We«rte pivar-1 ncįatalikišln, ir prreškatalikijauniausios lietuvių parapijos Chicagoje žmo t0
ls 1 ,““8
?atallklsRos j šfcų knygų ir laikraščių į min
fės gražiai ir vieningai darbuojasi ir kad 8pau osvgin' JJ* „
apsigyniapIe
a.
jų žymi dalis skaito ir palaiko vienintelį re- 1110 11 uzPtro
0 •
pie dorų, apie mūsų gyveniKatalikį priešai Rusijoje, m0 tikslų čia ant žemei? Ra
Ilginės ir tautinės minties dienraštį “Draugų'. Prie progos reikia pažymėti, kad Vokietijoje, Ispanijoje ir Me žįn kįek klaidingų minčių tu-

DIENOS KLAUSIMAI

“ Draugas” 1912 m. atsikėlęs iš Wilkes ksikoje, norėdami save sustip- rime! Kiek kartų reikia kaBarte, Pa. į Chicagų, pirmiausia kojų įkėlė rinti, norėdami savo nuomonę talikiškai Spaudai tiesą nuroį Marųuette parkų — jo redakcija per tru- ir mokslų skleisti, įr' žinoda-’ dyti, aiškinti, šviesti, kovoti,
I AUGIAUSIA LIETUVIŲ PARAPIJA
mpų laikų buvo Šv. Kazimiero Seserų kape-1 mi, kad katalikai prieš tokius
Yra klaidingų, neteisingų,
Jau prieš 25 metus pie t-vakarinėj Chica- lianijoj. Reikia tikėtis, kad marketparkiečiai dalykus yra griežtai nusistapriešingų spausdinių visose
daly, vadinamoj Marųuette parku, pra- ne tik šio' vajaus metu, bet visada “Drau-ftę, jie tose šalyse visupirmA
i šalyse, visose kalbose. Ir tarp
o organizubtis lietuvių centras. t Pirmiau- go” platinimų statys šalę kitų pirmaeilių ir' stengiasi suvaržyti ir supan-i
cioti net ir panaikinti katali-i. mūsų lietuvių čia, Amėrikoje,
tea išaugo Šv. Kazimiero Seserų kongre- svarbiausių Bažnyčios ir tautos reikalų.
jų netrūksta. Nė vienam už
ijos rūmai, kurie traukė lietuvius ten ap
kų spaudų ir todėl tuose kra
duoda abejones, ne vienų ati
vytinti, nes įsisteigė aukštesnio mokslo žištuose beveik kasdien skaito
VAIŽGANTO MIRTIES METINĖ
traukia nuo tikėjimo, Puo sa
SUKAKTIS
me kad tas arba anas laik
y:s — mergaitėms akademija. Šv. Kazikramentų, nuo Bažnyčios, į
■rro vienuolijų reikia vadinti kertiniu ali
raštis, spausdinys, yra uždrau:
amžinų prapultį veda. Turi
Šių
metų
balandžio
mėn.
29
d.
suėjo
vieniu naujai, gražiai Marųuette Parko lie
stas, panaikintas. Be laikraš
me gintis. Ir tų padarysime,
ju kolonijai, kuri nulyginamai trumpu neri metai, kai Kaune mirė žymusis Lietu- čių. be spaudos kaip katali
remdami katalikiškų spaudų.
išaugo į gausingų kolonijų ir stiprų vos visuomenės veikėjas, garsus rašytojas 'kaį gal kovoti dėl savo prinTai ne labdaringas
darbas,
{KUN. PETRAS KATAUSKAS, Gimimo par. vikaras,
ir publicistas kan. Juozas Tumas - Vaižgan cipų, kaip gal savo mokslų
vių centrų.
,
,
bet sau naudingas, geriausia
geras pamokslininkas ir veiklus jaunimo tarpe.
iš trumpos Šv. Panelės Giniimo parapi- tas. Velionį gerbė visi Lietuvos žmonės, su užlaikyti, kaip gal atsiginti? apsauga, beveik užtikrinimas
Juk Dievo, Bažnyčios ir žmo
istorijos, dedamos į šios dienos mūsų juo rimtai skaitėsi visi.
Ateinančiais metais žemės
'ištvermės Dievo malonėje iki
Vaižgantas gimė 1869 metais rugsėjo gaus priešai neateis į mūsų
uraščio num., matome, kad ir parapija taip
ūkio rūmai nusistatę nemažai
galo.' Šiomis dienomis spau
it išaugo, kaip ir pati Marųuette parko mėli. 8 d. Rokiškio apskr., Svėdasų valse., Į bažnyčias, į mūsų mokyklas.
nuveikti. Pereiti) metų raudį
dos, geros, doros spaudos, už
unija. Energingas klebonas kun. Aleksan- Kunigiškių kaime. 1883 metais įšventintas į Do rišmonė s, kurie nėra kata laikymas jau nebe kaip kokia
balansas siekė 1,825,995 litų.
ts Baltutis pajėgė greit ir stipriai Rata kunigus. Ilgų laikų Vaižgantas buvo vikaru likai, kurie gal neturi jokio nuotaika pataria, bet tiesiog
Rūmų žinioje dirba 875 žmo
Balandžio 12 d. Kaune buvo*
is suorganizuoti vienam svarbiam ir- kil Latvijoje ir nežymiose Lietuvos parapijose. nusistatymo prieš Bažnyčių, yra pareiga. Juo geresnė bus
nės, daugiausia agronomai ir
tu0
u5 b„, Lietuvos žemės ūkio rūmų me kiti žemės ūk,io specialistai.
ni tikslui — pastatyti laikinų bažnyčių, čia begyvendamas, Vaižgante uoliai daly- prieS mus; taipgi neišgirs M j 0
rira
15s sa.. tinis suvažiavimas. Iš jo pa
yklų ir salę, kad tikintieji turėtų kur yaudavo Lietuvos atstatymo darbe le.do ra- (turime mes pasakyti; ir jiems 'į' ir tuo
___ _ ______
Suvažiavusieji atstovai pa
aiškėjo, kad praeitais
metais
m------- a visokių šmeižtų, i' VQ
r
vų garbinti savoje kalboje, vaikus leisti'1 se ir redagavo vienus pirmųjų lietuvių laik- besiklausant
uždavinius išpildyti.
žemės
ūkio
rūmai
daugiausiai
Į
geidavo,
kad gydytojai dauavo, Rė t oriškų mokyklų ir vesti organi- raščių, aktingai-dalyvavo lietuviškose orga užsipuolimų ir neišgirstant niurilK įr
sieloms patarifų katalikiškų ir tautiškų akcijų. Netruko nizacijose ir, bendrai, tautinio atgimimo ju- jokio prieštaraujančio balso, - nauįk Stipri spauda mumis dirbo atskiromis komisijomis.1 giau apsigyventų kaimuose,
4
rėikąlingfts patalpas 4)a»sĮ«ty t i* Dėl
jie pasidarys mūsų Prie^ais>1 nuo;(j^rįešų užpusimo apgins, Rūmų valdyba paruošė visą • nes dabar ūkininkams juos
i 'i .v
eilę įstatymų bei taisyklių, sunku pasiekti ir bemaž nevai?n jgu Be
vili?
-Wau Ūuvo Vilniuje, redagavo lietuviš prisidės prie mūsų pavergi
abejones prašalins, mūsų Var
it
kaip 'sėklų prekybos, kontro sįnga kova su įvairiomis ligo
•
darbai varomi visu frontu į prieki, kus laikraščius. Žemaičiuose gyvendamas mo, pažeminimo. ' / '■
dų garsins. Gerai spaudai išlės įstatymas, kovai su javų mis, nusiskundė atsiradusiu di
yčra gausingai lankoma, mokykla pilna Vaižgantas buvo įsteigęs ir redagavęs “Ap I.
Ta nauda, kurių mes tikė- siplatinus, galėsime visur ir
rūdimis įstatymas, artezinių dėlių plėšikų skaičiumi, pageb
organizacijos ir draugijos auga, jau- žvalgų” ir “Tėvynės Sargų”, abu spausdi
jomės gauti iš tų .katalikiškų- j visados be sarmatos, drųsiai,
šulinių vandens kokybei nu- ; davo žmogžudžiams taikyti aš
įas sistematingai organizuojamas ir pa namus Tilžėje. Tai buvo dar tais laikais, kai
jų mokyklų, kurios taip brau- galvas pakėlę, savo tikėjimų
statyti, lengvų žemių vartoji triausias bausmes. Be to, ūki
minas. Tikybinė ir tautinė nuotaika nuolat lietuviams rusų valdžia buvo spaudų uždrau
giai atsieina, iš tų misijų ku- išpažinti, sulig juo gyventi ir
mo bei pagerintų sėklų pro- ninkai nurodė, kad Lietuvoje
šja. Ekonominiu žvilgsniu taip pat nuo dusi,
rias mes savo aukomis išlai- sau laimingų amžinastį užpelpagandiniains bandymams da- į miškams mažinant, namų sta
f kolonijų neatsilieka, o politiniu aktin
Vilniuje Vaižgantui vėl neilgai teko lie komepbus be naudos. Visas-nyti.
ryti, jaunųjų ūkininkų ratelių tyliai reikia daugiau vartotiiai tur būt kai kurias pralenkia.
tuviškų darbų dirbti, nes lenkomanų suintri vargas ir triūsas ir aukos
••
Kun. P. Katauskas darbo programa, įvairių ker- molį, kurio čia daug; be to,
Marąuctte paTko lietuviai daugumoje y- guotas, jis buvo> iškeltas klebonu į nežymių niekais nueis be paramos iš
gimo punktų taisyklės.
per varžytines parduodamiems
pėrsikėlę iš kitų lietuvių parapijų. Toks Stakių parapijų. Užėjus didžiajam karui, tikimosios spaudos. Išeis taip,
Iš
417
jaunuolių,
kurie
sa

Žemės ūkio rūmai rūpinosi ’ ūkiams neleisti patekti į no
pasielgimas, žinoma, anas susilpnino. Ta- Vaižgantas uoliai rūpinosi lietuvių tremtinių kaip Išganytojas savo prily
vo nuodėmingu gyvenimu da kelti Lietuvos žemės ūkio ga-! ūkininkų rankas. Ūkininkai
rėucaijfis.
-•
'
.,
<
u, atsižvelgiant, kad vargu kas galėjo juos
•
•
ginime yra pasakęs apie £ėrė tėvams gėdų, tik apie 12
ai kyti nuo kėlimosi kitur, nes pirkdami
mylių. Rūmai prašė vyriausy dar pageidavo, kad kariuome
Ypatingai Vaižgantas buvo pamėgęs vi rų sėklą, kuri kritu ant ak
buvo galima kartais matyti
bę ir toliau palaikyti pieno, nei arkliai liūtų supirkinėja
•savybes kreipė didelį dėmesį į mačiau suomeninį ir plunksnos darbų. Iš po jo plun
mens arba ant kelio. {Atėjo bažnyčioje.
bekono ir kiaušinių kainas,
ryventas miesto dalis, tenka džiaugtis,'kad ksnos išėjo šešiolika storų raštų tomų, ku
dangaus paukščiai sulesė ir iš
mi tik iš ūkininkų.
uviai pasirinko vienų vietų, bet nesiskirs- riuose, kaip veidrodyje atsispindi kelių de
Iš 23 subankrutavusių ban sustiprinti gamybos premijavi
STe visi pageidavimai buvo
po visas miesto dalis, kur jie būt nega- šimčių metų Lietuvos gyvenimas, kovos dėl tos sėklos nebuvo naudos, A- krninkų nei vienas neidavo mus sezonais. Be to, rūmai rū
> susiorganizuoti ir parapijų įsisteigti ir nepriklausomybės ir jau laisvosios Lietuvos i rba vėl apie kitų sėklų, kaip šventadienį išklausyti šv. Mi pinosi- linų ūkio išplėtimu ir priimti domėn ir dėl jų išneš
būdu didesnė jų dalis būtų’ žuvę ir ka- gyvenimas.
yra jiasakęs, kuri krito tarp šių.
jų išvežimo padidinimu.
ti tam tikri nutarimai.
Tsb.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO
RŪMŲ DARBAI

Parašė df. jrtr. ir ratd. G. R. Kreitneris

Išvertė Jonas Labanauskas

Cž Kinijos Pečių
Stovi Maskva
(Tęsinys)
Cėntralirtis;vykdomasis kom'itetc.s pa
lijo nurodymais. Gegužės 23 d. buvo

tarta nutraukti visus santykius sa Pe
ni n- <ik su viena^ valstybe dirbti ran
rankon, su “Sov. Rusija, knri visada
lęatizavo kinų tautės siekiams”.
•;is nutarimas reiškė aiškų pakrypi-

kairėn. Aiškir, tai nepatiko dešiniųi partijos sparnui; — jis snsidė-jo iš
kl ų, kurie norėjo padaryti biznį; —
nunizma;! huk«lė prekybų, todėl jis tu
o būti atmestas. Dešinysis sparnas gy
li, jis kaltirtrr rcntralinį vykdomąjį ko
teli) esantį fiolševizmo įrankiu ir nerka
O, knd “fUtrieji knonriiitaugC' nftriai”
neitų į <lMin|,jį sparnų ir išvytų “IvUn-

io uzurpatorius komunistus!”
Centralinio vykdomojo komiteto at-

sakymas į šiuos reikalavhnns buvo išme
timas iš kuomintango įtakingiausių deši
niojo sparno narių.
Tuo buvo momentaliai prašalintas pa
vojus. Bet kų daryti ateity? Vienų kade
tų pagalba negalėjo visų laiką valdžios
išlaikyti, o sųjungos su generolais, dar
gyvatų esant Dr. Sun Yat Senui, jau bn
vo pasirodžiusios kaip labai abejingi ‘sau
gumai’. Ir vietoje naudojami kareiviai bu‘ vo bailūs ir nepatikimi. Kų reikėjo dary
tį kad išsikiapsčius iš tos dilemos? Buvo
studijuota, studijuota ir nerasta jokio iš
sprendimo.
,
Tada staiga pasitaikė gelbėjanti per
maina!
1925 m. gegužės pradžioje vėl liko
vienas iš taip dažnų streikų, sukeltų Ma
skvos agentų,— šį kartą Tsingtauo ja po
ni) medvilnės fabrikuose. Jis buvo nuslo
pintas jėga, japonams draugingo provin
cijos gubernatoriarts. Šanchajaus ja’ponVj1
fabrikų darbininkai atėjo suVo draugams
I į pagalbų: simpatizUotlrtmi jiems jie tftip
j pat paskelbė streikų. Įsikišo japonų ir
į kfni«s'i'ų policija, areštavo streiko vadus;
jie buvo nužudyti. Ši žinia dai- daugiau

padidino judėjimų; streikas išsiplėtė ir
kitose įmonėse.
Dabar į dalykų įsikišo Borodino kuomintangas, rengė, susirinkimus, reikalavo
visų gyventojų jungtis kovai su užsienio
imperijalizrnu.
Studentai agitavo gatvėse, aikštėse,
vaikščiodami iš namų į namus — taip
pat ir svetimšalių sodybose; du iš .jų bu
vo areštuoti. Tada agitacija sutraukė vi
sus žrfiones krūvon —‘ studentus, piliečius,
darbininkus, — masės buvo agituojamos,
raginamos padaryti demonstracijų, kuri
ir buvo nuvesta prie svėtimšaftų policijos

būsto reikalauti, kad paleistų areštuotuo
sius. Anglų vadovaujama sodybos polici
ja, nustojusi kantrybės, pradėjo šaudyti;
daug buvo užmušta ir sužeista.
Tų istorinę dienų — 1925 m. gegu
žės 30 d. — buvo prašalintos visos Tigšiolinfs kliūtys, suftūrta, ypartihga atmos
fera, atidarytas kėlias j tautos mases ir
jok padarytos nepriprastai gėrais nukreip
tais prieš svetimšalius BoVOdino — Sūn
Yat Šrifto “Trijų Drincipų” nuodais.
Šanchajuje Mivo paskelbtas geheralį-

nis streikas. Jame dalyvavo visi — dar-

bininkai, studentai, piliečiai. Buvo reika
lauta satisfaksijos, atlyginimo užmuštųjų
giminėms, atlyginimo už sužeidimų ir pa
naikinti visas užsieniečių privilegijas.
Svetimšaliai sutiko su šiais reikala
vimais. Policijos direktorius ir keli val
dininkai buvo atleisti, atlyginta padary
tos skriaudos ir atsiprašyta. Užsieniečių
prestižas kaskart puolė vis žemyn ir že
myn.
“Šanchajaus dovana”, ja Borodinas
vadino gegužės 30 d. įvykius, tuojau bu
vo išnaudota Kantone. Per vienų dienų
atsišaukimais, agitacinėmis kalbomis gat
vėse ir įmonėse nepaprastai vykusiai bu
vo sukeltos minios; demonstrantų — ka
reivių, darbininkų, tarnautojų, mažiau pa

reikėjo oolšcvikams.
Taigi šia kryptimi ji ir buvo panau
dota.
Buvo paskelbtas generalinis streikas
Shanieene, Kantone ir Jlongkonge. Dau
giausia turėjo nukentėti Anglija, didžiau
sias sovietų Rusijos priešas. Anglija ban
dė jėga pasidaryti situacijos* viešpačiu;
streiko vadai buvo areštuoti, fiendrovės
naikinamos, susirinkimai uždrausti. Tada
Borodinas įsakė kiniečių masėms apleisti
Jlongkongą!
Ir jie visi išsinešdino į Kantonų, —
darbininkai, uostų sunkumų nešioto,jai,
pečkuriai, mašinistai, jiasiuntiniai, virėjai,
tarnautojai, pirkliai.
Hongkongas buvo atskirtas nuo že
siturinčių pifiecių — minia buvo nuvesta' myno; jo ūkiškas gyvenimas sustojo funį Shameeno salų prieš gerai sutvirtintų kcijonavęs.
svetimšalių kvartalų. Tūkstančiais kartų
Hongkongo ir Kowloono blokada tę
buvo girdimi šūkiai: “Šalin sutartys su sėsi 15 mėnesių ir kaštavo Anglijai pusę
užsieniu! Satisfakcija už gegužės 30 die jos visos Kinijoje prekybos, padarė anorną ” Staigu pasigirdo šūvis! Iš kur? Tai rnalės įtakos jos krašto finansiniam ūkiui
žino bolševikų valdžia! Kulkosvydžių šū ir sudavė dar didesnį smūgį jos galybei,
viai šėke vfcpas po kito. šimtai paplūdo Didi. Britanijos, o taip pat kitų kraštų,
kraujuose. —
autoritetui.
i
Dabar buvo tokia situacija, kokios ir

{Daugiau busį

Darbas pradėtas ir jis nebus
nutrauktas tol, kol nebus pa
siektas tikslas.
Marąuette Parito lietuviai
katalikai' turi savo tarpe gerų darbuotojų. Visiems vienybėj dirbant, mūsų bus laimė-

creation in the torm of sportą
is of paramount irnportanee.
Sports may be called a fyobby,
būt in most cases it may he
an ’-obligution. Recreatįon is
something that huinan natūra
craves and demands: and unless it is satisfied by licit and
wholesome exercise, it will
seek satisfacfion in sinful and
Por the young man who unwholesome reoreation ant!
kopęs to develop for himself amusement — in other words,
unless there is a reasonahle

have indneed the chnfeh to worked much
foster every licit form of reCreative sports. Aad in the
archdiocese of Chicago under i
the great leądership and guidance of superiors individual
parishes have succeeded in
interestinįf particularly the1
catlfolic youth in so great a
necessity. Certainly we ,owe
a great deal to our Champion
of sportR, His Excellency, the Į
Most Rev. B. J. Sheil, D. D., I

outlet for surplus energ^ stor- auxiliary bishop of Chicagoj
ed| up in the liųman body, se- whose untiring efforts have L
rious aini dangerous conseąue- made it possible for the arch- J

neės may result. It has been
the practical esperienee of
men that if a man takes his
proper exęrcise daily, nndoub
tedly, he can work harder, he
is ready at all times to assist
others and performs his duties
conscientiously. Tn short, he isi
helped physically, mentally
and spirituaily.

diocese to boast of the great-j
ėst catholic organization for
sports.
Needless to say, Nativity B.
V. M. ihas taken ah, active
part in sports.^ By way of
introduetion to what follows
the Pastor and assistants oi
said parish wish to express
their deep feeKng ot* grati-

Phone HKMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
BENTIST

A’f’ V. PRANCIŠKUS LUKOŠIUS, Gimimo par. vika

ras, kuris energingai organizuoja jaunimo sportininkų
ratelius
l’V'ZG-

.Tonas Valantinas, žymus
Marąuette Parko biznierius,
adresu 2558 W. 6, St. Biznį
pradėjo birželio 15 d., 1913
m., Dievo Apvaizdos parapi
joj. Per 16 metų sėkmingai
vedė biznį. Jau 4 metai, kai
Marąuette Parke laiko biznį.
J. Valantinas pavyzdingas bi
znierius. Užaugino tris duk
reles ir sūnų. Viena duktė ve
dus su V. Jonaičiu, taipgi bi
znierium. Kita baigus Šv. Ma
rijos akademijų (4 metų kur
sų), trečia baigia Šv. Kazi
miero Akademijų.

nelius, kurie lanko parapijos
mokyklų ir priklauso parapi
jos vaikučių orkestrai. Ponai
Dantai yra svetingi biznienai. seni “Draugo” rėmėjai.

Šųmbaras, 6500 So. Talman ave., žymusis mūsų bu
feris. Pas jį visados švieži
produktai. Geros širdies žmo
gus. Gražiai su visais sugy
vena. P. S. Šambaras uoliai'
remia “Draugų”.
A. Rajauskis, 2655 W. 69th
St., valgomųjų daiktų krau
tuvėlės Navininkas. Kviečia
lietuvius atsilankyti. Čia ga
lima gauti visokių reikalingi}

daiktų. Senas “Draugo” skai
Sūnus jau antri metai lan tytojas.
ko Šv. Ritos akademijų.
J.
GIMIMO PARAP. KO
Valantinas priklauso prie dau
MITETAS
gelio draugijų ir “spulkų”.

3343 S. Halsted St,

South-Westėm Service Station

Kad sumažinti stakų ir pa
daryti vietos naujoms pre
kėms, nutarta išparduoti
pianus, victrolas ir radios
už negirdėtas kainas.
Vartotas pianas geram sto
vyje už

Standard Oil Co. Products, in 5 gal. lots at
wholcsale price

D. B. PRATAPAS, Prop.

2415 W. Marguette Rd. Chicago.

Pitone Hemlock 6295

6127 SO. MAPLEW00D AVĖ

Westwood Tailor (6 Cleaners
We Call and Deliver

£35-00

GREGGS PHARMACY (Ine.)

10 tūbų Sonora radio kotu
binacija buvo $900.00, da
bar už

£39,-0O
10 tūbų Radiola už

Chicago, III

So. Western Avė., N. E. Cor.,
»
’
Phone REPublic 5877

AR JAU MATOTE NAUJĄJĮ NOROE ELEKTRIKINĮ
'• ŠALDYTUVĄ

£2200
7 tūbų Freshman elektriki-

nis už

£750

Tlst’kaus, M. Šveikausko, J. Jurųuvė- škos, J. Remeikio, P. Gailiaus1 Victrolos po
laug A. Gudėno ir P. Grybo.
Lfetuviški Rekordai

A. RAJANSKY
Groceries-School Supplies-Ice Cream, Cigars & Tobacco
26'55 W. 69th Street, Chicago.

Phone REPublic 8894

JOfe KIŠKŪNAS
Delieatessen
Chicago, HĮ.

Tel. HEMlock &30

CHAS. STASUKAITIS

25 centus

Wholesale Dealer

Ateikite ir pamatykite, koks patogumas būtų turėti
šį Šaldytuvų jūsų namuose

Hams, Racon, Lard and Sausage
Šv. Vincento De Paulo drja širdingai ačiuoja visiems
profesijonalams ir biznieria
ms, kurie davėte skelbimus
“Draugui” besilankant mūsų
atstovams. Ypatingai ačiū viS. Cibulskis, 7211 So. TVash ' siems valg. daiktų krantuvitenaw avė., senas pentorius, ninkams, kurie taip gausiai
malonaus būdo žmogus. Lietu rėmė mūsų darbų. Prašome
viai reikųle pasikalbėkit su lietuvių tėmyti jų skelbimus
S. Cibulskiu.
ir pirkti pas lietuvius.

-----------A. Petkus, 24ū6 W. 69th St.
patyręs auksorins ir laikrodininkas. Jau virš 18 metų kai
patamauja lietuviams.
------------V. A. Danta, 2547 W. 7Ist
St., žymus biznierius; jau 18
metu biznį sėkmingai veda.
Visų mylimas. Augina du sū-

Šv. Vincento De Paulo drjos tikslas — šelpti vargšus,
platinti katalik. spaudų. Drau
gijos valdyba ir nariai — visi stoja pagalbon dienraščiui
“Draugui”; visi žadaK laikytis savo dvasios vado gerb.
kleh. kun. A. P. Baltučio su
kio: “Katalikiškas dienraštis
kiekvieno lietuvio namuose!”

CHICAGO, IU,

Pia,

ęrest
Šiais metais labai pasekmirodi n^a* 8e^sti savo klebonui daJ Radiola mod. 18, 7 tūbų už
... huose Šv. Panelės Gimimo pa
rap. komitetas, susidedųs iš .
Davis 8 A. C. Gražiam ka
šių vvrų: A. Malinausko, J. binete už
I7T1P”
Baltučio, P. Venskaus, V. Jo
naičio, A. Oškeliūno, jA. MilAtwater Kent 6 tūbų Wal
i lerio, J. Juozaičio, J. Vikarj to, M. Martinkėno, Sti Stoš- nut už

Petras Grybas, 6127 So
Maplewood avė., patyręs na
mų dekoratorius. Dabar bai
gia klebonijos dekoravimo da
rbų.

Decorator, Painting Contractor

Tel. PROspect 3649

Stark Upright Oak Pianas
v
uz

Mahagony

PETRAS GRYBAS

A, Masanakas

£49.00

ITours 9 a. m. to 8 p. m. Snndays by Appointment

Chicago,

Cleaning and Repairiug

Werner Player Pianas Walnut už

Kersheim
nas už

. Chicago, Illinois

7000 2 South Western Avė.

.
Stark Plaver Pianas vertas
$200.00 tiz

6558 So. Wasteirn Avenue

Smoked Meats Our Specialty
G720 So. Campbell Avenue

Chicago, III

ĮtjSu
CBL

3343 S. Halsted St
"*Į\

j| V'

AMERIKOS UM
.į?

ii
NEW YORKO

DIDELĖS EKSKURSUOS

l LIETUVĄ

Bengiamos Liet. Laiv. Agentu
Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu MotorUiviu

Kiti
IŠPLAUKIMAI

SVVEDISH

AMERICAN

im

LINE,

Boston, 10 statė st*.-mev vo«k 21 statė its.- Cmkago, nomkmicam am'
BroūuriM apieektkunijar IknttNi bu? sutelkta veltui ant pareikalavimo.^—

u/- <

Turime ir visų kitų žinomų išdi
bysčių: jAPEX, MAYTAG ir t.t

M. L. ‘Kungsholm, gegužės 7

GAIPSHOLM’
S.S. Drottningholm, geguž. 18
Geduiėi 2A
M. L. Kungsholm, birželio 4
Liepoj J, Am.
S. S. Drottningholm biri. 12
ĮKLAIPtDĄ
- ^^^nformacijų ir laivakorčių kreipkitės Į vietinius agentus arba j

r

Šeimininkės!
Nereikia jums daugiau varginti savęs, sunkiu rankų skalbimu.
* Štai mūši} krautuvėje rasite
skalbiamųjų mašinų ABC markės
tik už

INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav

Šeštadienis, gegužės 5 d., 1934

Į Aviacijos
Dieną

are i^i developing the eharac- aaen and women according to

lėktuvų, bet visokių įdomybių

ter of the young, in produc-, catholic prineiples. We pray
ing good sportsmen and in ^eu that will be the case.

Visi susirinkit į Lietuvių
WAUKEGAN, 1LL. — Se- svetainę 12:30 vai. popiet. Vikmadienį, geg. G d. Waukega sieins bus gana automobilių
Turėdama prieš akis pasku
no lietuviu vyks į Kenosha, ir busų.
tiniuosius Klaipėdos krašto vo
tVis.,**orlaivių stotį, kur atKomiteto rast. — J. N. 8. kietininkų pragaištingus dar
skris mūsų lakūnas Juozas
—----------bus ir nuolatinius vokiečių pe
Janušauskas su didžiule “Li-j__
Hediaso (Arabijoj) vy- rsekiojimus lietuvių Prūsų Lle
tuanica 11 , kuria šių vasalų 'riausybė padarė sutartį su tuvoje/ Lietuvos visuomenė ba
skris į Lietuvę.

Indijos

shaping the lives

Į JŪSŲ TAUTINĖ KLAIPtDĄ
(per Copcniragą)

finansiųinkų gru- landžio 8 d. buvo surengusi
geležinkelio nutiesimo pirmųjų Lietuvos pajūrio die- !•

Vaukeganiečiai nepamirški- p(,
te visi tų dienų važiuoti, nes į§ Palestinos į mahometonų nų. Ši diena visoje Lietuvoje
praėjo gaušiais mitingais bei
ten pamatysime netik lakūnų,( šventų j į miestų Mekų.
paskaitomis apie Klaipėdos
kraštų ir Prūsų Lietuvę. Pa
skaitose buvo iškelta, kad pa
jūrio problema lietuvių tau
tos gyvenime yra tolimesnis
jos gyvybės klausimas. Jūra
NAUJOS MADOS
yra kelias susisiėkti su plačiu
i pasauliui. Dvasiniu žvilgsniu
jūra yna nemažiau reikšminga,
Ji išugdo pajūrio gyventojų į
ypatingų būdų. Pajūrio tauto
Galite Įsigyti su dideliu
se išugdomas narsumas.
•j;
PINIGŲ SUCBDYMU1
"
Mūsų seneliams buvo lemta
Pirkdami tiesiog nuo išdirbėjų ir didžiausių lietuvių
apsigyventi kaip tik jūros pa
krautuvių
kraštyje.. Iš vakarų vokiečių
ordinas, norėdamas užkariauti
pajūrį, .ištisus šimtmečius puo
lė lietuvių .tautų. Ši kova bu
vo sunki. Kitos lietuvių gimi
nės jos neišlaikė. Tačiau lietu
viai išsilaikė, nors paties pa
jūrio buvo nustoję. Tik garsiu
1923 metų sukilimu Lietuva
vėl atgavo pajūrį ir Klaipė-

1.
t.
1.
1.
L

Šis gražus ir naujos mados Seklyčiai«p

Setas, tik ................................. ...................

•

|m||

, 1pWlwU

Tai mažiausia kaina visame mieste.

Kad tikrai įvertinti jo gražumų, tvirtumų ir mados' skir
tumų, turite jį matyti ypatiškai atsilankę į šias krautuves

TP
*P C U Į M

K iti naujos mados Seklyčiom Setai — C rt rt
Charles of London mados. Vertės $75.
Tik po ..........................................

lllJ. I d

Norintiems yra pritaikoma lengvus Išmokėjimai
Imame senus rakandus į mainus ant naujų — duodame
didelę nuolaidų. Taip-gi taisome senus rakandas. Del
informAcijų patelefonuokite: HEMLOCK 8400.

M AN UFACTUR iNa

COMPANV®

4181 Archer Avenuel 2536 W. 63rd Street
Tel. Lafayette 3171

|

Tel. Hemlock 8400

EKSKURSIJA

Prisidekite prie vienintelės ofk-taUės Ekskiursijos 1
Tautinį Hukurlstinl Kongresą po vadovyste Lile tuvių Ry
luti Katalikų Federacijos.

Išplauks laivu
“FREDERIK VIII”
Iš New Yorko, Gegužės 26 d.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA

Praėjusios žiemos oro sąly
gos Lietuvos pasėliams nebu
vo blogos. Kiek didesni šal- <
čiai buvo tik trumpų laikų,
apie gruodžio mėn. vidujų. Sau
šio ir vasario mėn. temperatfi- j
ra Ėuvo vidutiniška, be didelių svyravimų. Sniego buvo ne .
daugiausiai. l4uo sausio mėn.

ypatiškai vadovaujama Juozo Janusb’o, Jr.
laivu “FREDERIK VIII”
iš New Yorko Birželio 30 d.
Dvi informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba į

“DRAUGAS”
2384 So. Oakley Avenue,

Nusa-Tone

continued from page 3) _
Thakks to many of our patH,nK an(*'
Parii(,ular to Mr.
harles Kai, who, being jnterested in tht> suecess of our
Į team, havė hfeiped us a great
deaL

einamas per šešerius metus ir
On the subjeet of basket3) aukštesniosios praktiškos, bąli, much can be said in fakuriose tektų mokytis trejus vor
Nativity B. V. M.

LIETUVIAI

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 1—4 tr 7—• vAL vakar*

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel.

Office Phone
PROspeet 1028

OASal

0401

Res. and Office
2359 So. Leavltt St.
CAJiU. 0704

NbdėUoJe pagal sutarti

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUKS; '
2 to 4 and 7 to 9 P. M.

Sunday by Appolntment

išplauks iš New Yorko

1934 m., birželio 16 cL
Ekskursijai vadovaus “Draugo” spocialis atstovas
Visokių informacijų kreipkitės į

“DRAUGAS” PUB. CO.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo i Iki 4 tr nuo S iki 8 vak.
Nedėliomls pagal sutartį
I Ofise teief. BOUlevard 7890

23J4 S. Oakley Avė.,

Chieagi

Arba

CUNARD LINE

Narys FEbBRAL

DR, G. I. BLOŽIS
DRNTISTA8

2201 W. Cermak load
(Kampas Leavltt SL1
Valandos: Nuo 8 Iki M ryte

Nuo 1 fkl 8 vakare
TeL BOltevord 7949

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
Optometrlc*lly Aldų Specialistas .
1 a.engvins akių įtempimą, kuris
ėst: priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuoturao, skaudamą akių karfitj, atitaiso
trumparegystę ir ztoliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas ęu
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama
į
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Akinfų kai
nos per pusę pigiau*, kaip buvo plrmiAus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau
kaip pirmiau.

Beredoj pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ava

DR. S. BIEŽIS

arU 47th Street
Vai.: ano 8 iki 8 vakare
Beredoj pagal sutarti

Valandos I—S

lr

7—8

vak.

Beredomls tr Nedėilomis pagal sute«<
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava

9191

OFISAS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, atro 8 tkl 4
vaL po pietų ir nno 7 iki 8:28 vai.
vakaro.
NezMltonSh nuo 19 Iki lt
valandai dlsng.

Telefonas MIDvray 2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

«

ir Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampae Slst Street

Valandos: 2—4 poplėt. 7—8 vai. vak
KedAltomls tr iveoUdlenials K—ll

2515 M EST 60th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
BOOM llė

IN&t.RANCE KORPORACIJOS
▼ai,:

1-4 U T-» nU-

vakarų

Tel. YARds 0994
Kn.i Tel. PLAza I2OO

VALANDOS:
Nuo 18-12 v. ryto; 1-8 ir 7-8 v. 8
Nūdieniais nno >•

U ’Mė”*

Rezidencijos Oftaae: 99M W. «e<h

U

Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgtoda 0099

Ofiso vai.: 2—4 lr 4—8 p. m.
NedSIlomlS pagal sutarti
Tel. Ofiso BOlLevanl 3919—14

GYDYTOJAS Ir CUIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVS

Ofiso valandos: 1-4 lr 1-8 vai. vak.

2-4 popiet: nuo 6.8 vakarais
Office Tel. Wentworth 6380
Res. Tel. Hyde Park 3898

HALSTED EKCHAN6E
NATIONAL BANK
Halsted St ir 19th H

GYDYTOJAS lr CHIRU0A8
9429 W. MARQU£TTE ROAD
VaL 2-4 Iv 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryt*
NedSUej euMtarue

DR. STRIKOL’IS

Namų Tel. PROspeet 1930

Ofiso Tel. VlCtory 4M9B
Re*. TaL DREael

Puošnusis laivas

(

Office: 2643 W. 47th Stre<
VaL: 2 iki 6 popiet. 7 iki t vak.

4719 SOLTH ASHLAND AVĖ.
Phone Ronėevard 75KB

2 lubos
CHICAGO. ILL.

BERENGARIA

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

4729 So. Ashland Ava*

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS
Balansas turi Imti
ne m p šia u
PA BANK I ’S -1 >R A UGI AK AS
TVIRTAS

Chicago, Illinois

130 N. La Šalie St. — Chicago, III

VYRAI — ATYDA!

vidurio žente ištisai sniegu pa- Štai
;
yra speeialis pranešimas, kuris
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris
dengta nebuvo.
pasiekė "viduramžį” ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinanči’o TONITačiau, nežiūrint tokių oro KO. Kad suteikti galimumą tūkstan
čiams. kurte dėl kokios nors priežas
sąlygų, pasėliams nukentėti ties atidėlioja užsisakyti
pavojus gręsė du kartu. Pir
masis sniegas iškrito dar že
mei neįšalus. Dėlto pasėliai ga tiesiog nuo dlntrft>utorių. šį Gydyto
Įėjo iššusti. Paskui tuojau pa jaus preskripcija dabar parduodamu
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
šalo. Vėliau, žiemos vidury, už mėnesio treatmentą — būkite sa
vimi gaukite butelį šiandien — garan
sniegui tirpstant, žemesnėse tuotas.
vietose susidarė ledo pluta.
LIETUVIAI DAKTARAI
Pasėlius išgelbėjo ankstyvas ir
staigus atšilimas.
Kovo mėnuo Lietuvos pasė
liams, paprastai, būna pavo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
jingiausias. Šiemet kovo mė
X—SPINDULIAI
nuo buvo drėgnas, be saulės
3051 West 43rd Str.
< Prie Archer Ava. netoli Kedsls)
ir be didesnių temperatūros J Vaiasdoe:
nuo 1 iki 8 vai. vakar
Beredomls ir nedėliomls pagal
svyravimų. Toilėl darbai leng
vesnėse dirvose jau pradėti
pačioje balandžio mėnesio pratižioje.
Z.
<
DENTISTAS
Tuo tarpu pasėliai Lietuvo
4204 ARCHER AVĖ.
je atrodo gana gražiai. Jeigu
corner Sacramento
nebus kokių nors netikėtumų, Vai.: noo 9 v. ryto iki 8 v. vak
šiemet Lietuvoje galima tikė
tis gražaus derliaus.
Tsb.

metus. Į pirmąsias dvejas mo-,
kyklas norima priimti asme
nis, baigusius nors dvi gini-'
nakijos klases arba šešerių me
tų pradžios mokyklas, o į au
kštesniąsias praktiškas — suaugę žmones arba jau dirbę

, Chicago, Illinois

YORKO
Gegužis
Gegužės
Birželio
Birželio
. liepos

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

NATIVITY SPORT3

yra sudaryta tam tikra komisija, kuri galutinai nustato1
prekybinių mokyklų darbų pla
nų. Tame plane yra numato
mos trejopos prekybinės mo
kyklos: 1) praktiškos mokyk
los, kurioje mokslas būtų iŠ

IŠPLAUKIMAI It NIW
S. UNITED STATES ..
S. FREDERIK Vm ..
S. UNITED STATES ..
S. FREDERIK VUI ..
S. ‘ UNITED STATES”

DIDELĖ

I V" ■ <

Po mitingų, Lietuvos visuo
menės priimtose rezoliucijose
sakoma, kad lietuvių tautos
praeities dvasia mus visus
žadina stoti į žūtbūtinę kovų
dėl Lietuvos pajūrio "ir Mažo
sios Lietuvos. Priimtose rezo
liucijose vyriausybei sakoma,
kad kova su priešvalstybiniais
gaivalais turi būti ir toliau
energingai vedama, kad dėl
Lietuvos pajūrio vyriausybė
fciekur ir niekam neturi nusi
leisti.

Kun. P. Lukošius

oi young

MOTERŲ IR VAIKU
„ SPECIALISTĖ

LIGŲ

Res. VICeory 2S4S

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po ptetų. 7 iki 8 vak.

Ofiso vai. nno 1-2; nuo S>:80-8:30

|tekyvus Seredom*

756 W. 35th Street

Šeštadienis, gegužės 5 d., 1034

u y
atstovai važiuos j dienraščio
“Draugo” pikniką Vytauto
parke.
Reporteris

Town of Lake. — Sv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sky
riaus svarbus susirinkimas įvyks gegužės 6 d., 2 vai. po
piet, parai). saKi- Visi ir visos
kviečiamos atsilankyti.
Sodalietę S. Kurpaitę išti
ko didelė nelaimė: dirbtuvėje
tapo sunkiai sužeista. Tuip pat
sunkiai buvo susirgusi M. Katauskaitė. Linkini joms greit
pasveikti.

Žinomi veikėjai Gedvilai nu- •
sipirko naujų Graliam' Page,'
1934 modelio, kuriuo rengia
si važiuoti i dienraščio “Drau 1
• . j /
go” piknikų, Vytauto darže, i
igužės 20 d.
1 Gegužės 12 d., 7 vai. vak.,
Pilipavičienės svet. Įvyks Šv.
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1
,č skyr. šokių vakaras. Pelnas

DIDŽIAUSI
PASIRINKIMĄ RASITE
Mažiausiomis
Kainomis

PROGRESS

GRAŽIOS VESTUVĖS

Mirė fvgu.es 3 d. 1334 m. 1
vai. popiet, sutaukęu. 43 melų
amžių ua. Kilo ~ 'lauragės aps
kričio, naiunėiių parap., Juuįtrio kaimo. Amerikoje išgyveno
33 .metus.
Puuuo
didelia'.ue nuliūdime
dėuę Antaną Kztrskj, dtų pusbronus

Aleksundrų

ir

Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta sesučių Kaziinieriečių.
Per šliūbų giedojo Šv. Cecili
jos ir L. V. Dainos choras.

Kazimie

L kockius ir gmu'nes; o .Lie
tuvoj viena secerj ir gimines.
Kūnas pašarvotas
sKio
koplyčioj, 4o03 S. Marsnfield
Avė. Laidotuves jvyks pu nta dionj, gegužes 7 d., iš koplyčios
3 vai. bus atlydėtas j Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Fo pamaldų bus
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.
N yošlrdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažysta
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę; Dėdė, Pusbroliai ir
U.iuinės.
rą

Jaunavedžių tėveliai, Vazniai, ir Navickai buvo iškėlę
vestuvių puotų J. Ežerskio/
svetainėj. Puotoj matėsi visi
Town of Lake biznieriai, vei
kėjai, kleb. kun. A. Skripka,
Laidotuvėms patarnauja grakun. jA. Linkus, varg. V. Dau
borius A. Ežerskis. Telefonas
UVL’Levard 0277.
kša, pp. Sauriai ir daugybė
kitų svečių. Per pietus jauna-Į
skiriamas . dovanai būsimam vedžiams sudėta linkėjimų, i
seimui. Bus tai tikras lietuvi- ĮI Jaunieji Norkui apsigyveno
4534 S. Paulina St.
škaš vakarėlis. Kiekvienas at adr.
*
' ,
x
silankęs smagiai praleis laikų
0. Navickaitė - Norkienė yprie geros muzikos. Įžanga ti ra žymi veikėja visose ideali
ktai 15c. Pilipavičienės svet. nėse organizacijose ir nevienų!
randasi acĮresu: 4512 S. AVood vakarų yra puošusi savo gra I
žiu balseliu: Juozapas Noriais !
irgi veiklus, visur buvo mato
mas veikime, šiais metais ei
Veikėja Gedvilienė dalina
na Šv. Kryžiaus parapijos ko
kvietimus į šv. Kazimiero Amitete trustiso pareigas.
kad. Rėmėjų Dr-jos seimų, ge
Laimės naujam luome.
gužės 20 d., Gimime Pan. Šv.
Svečias
parap. salėj. Po seimo visi

Krautuvėje

u <3 x s

1 vai. popiet, patap. sVet.
Narės malonėkite susitink
ti
ir užsimokėti savo mokės
BRIDGEPORT. — Dr-jos
Sv. Petronėlės susirinkimas čius.
įvyks sekmad., gegužės 6 d.,
A. Kliučinska, rašt.

TOVVN OF LAKE. — Ba
landžio 29 d. Sv. Kryžiaus ba
žnyčioj Moterystės ryšiu su
rišti Juozas Norkus su Ona
Navickaite. Šliūbų davė pats
klebonas.

PETRAS

LAlIRlNAVlČIA

a

Pranešimai

DR. A. R. LAURAITIS

yra

tfrdUgai

Seni

sė'rttrs,

goriausi.

Ka

lius Jokūbas šaukdavo, kad
jam atneštu jo senus batus,
Geriau asiliuku kuris ves
nes jie jo kojoms lengviausia.
Emerson.

negu nesivaMomu

arkliu.

Selden.

‘ J. G. Uoitand.

Dideliausis pasirinkimus maliavų, šieninių popierų ir
visokių geležinių reikmenų su nnmažntomis kaino
mis kaip tui: sienihių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varnish, galionas........................... $■# 9 £3
ir aukse.iau.
HLIVINifcS maliavos galionas........................
ir aukščiau. ’

NAPOLEONAS

98°

3214 SO.

Tel.

HALSTED'ST.

Victory

7261

ASMENIŠKAI VEDIMA EKSKURSIJA

5d. Satr^frtetito Avenue

| LIETUVĄ

Išplaukia iš New Yorko Ekspresiniu Laivu

Po vadovyste
KUN. JURGIO G. M. ČESNA
Dėl informacijų kreipkitės i>as

Chicago, Illinois

♦

“ O. E. JACOBSON,
E. & VV. Buildg.

I’horie f’ROspect 6288

Sioux City, Iowa

ANTON PROSEVICZ

HAMBURG - AMERICAN LINE

North

GBOCBRY

AND

i

MARKI!:!

HKVf

gerMAn llc>y£>
We Deliver
Pitone lteptiŪllc 37 Ifl. lies.

2659 West 71st Street

Chicago, UI.

Paul The Tailor
Wo Cali For and Deliver

Phone RĘPublie 4932

I.adie.-,’ and Genis’ Custom TaJ'or ,
Cleaning —/Dyelng — Peressing and Kepalring

DENTISTAS
2423 W. Marąuette Rd.
Tel. REPublic 7696
(S. E. eorner of Artesian)
-4*—m
X-^RAY LABORATORY
9 to 12 a. m.; 1 to 5 and 6 to 9 p. m,
VVednesdays: 9 to 12 a. m.
Sundays by appointment
valandos:

Ofiso

firėdrts

Bridgeport
Hardware & Pai n t Corp.

KriRscitnur

Geriausių linkėjimų mūsų kolonijos lietuviams

Tik

CHICAGO,

f

MAfcęUETTĖ JEWELRY, MUSIC
and

/ -

RADIO

The Green Tavem
ANTON LINKUS, Prop.
KT LUNCHES TABLKS FOR LADIES

Phone Hemlock 1319

IH,

C&icago,

2650 Wėst 63rd Street
R. ANDRELIUNAS

FRANK’S BARBER SHOP
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Refrigera-

parduodami

miausronris

geriau*

visų

pneina-

kainomis

Nekuriu

Jų

sumažinto^

JOHN’S

Ladies Invited

GRGCERY and MARKET

IMPERIAL TAVERN

2 Barberiai kerpa; nereikia ilgai lauk-

SCHLITZ BEER ON DRA IT
ATLAS PRAGER. BEER

mieste

NORGE
CROSLEY
GIBSON
SPARTON
LEONARD
MAJESTIC
General Motors
FRIGIDAIRE

“

Tel. REPublic 2410

ANTON

YANCHUŠ,

JOHN WADANTINAS, Prop.
69th

and Rockwell St.

Užsakymus priimame telefonu. Pristatome į
namus greitai

Prop.

2354 W. 68th St. ir Westem Avė. Chicago

4^

čia

Frank Druktainis savininkas. Yra vie
na iš geriausių vyrų ir moterų plaukų
kirpykla Marąuette Parke.

ANTHONY MICHALO
Chicago,

Phone REPublic 3713 .

MARQUETTE SCHOOL STORE

J. WELICHKA
Ooal,

Wood,

Moving

DI.

Phone HEMIock 96Š8

and

Ice Cream, Sodas and Candy

kai

Expressing

nos

tik

(Local and Long Distance)

A. PETKUS
ir aukščiau
Duodame didelę nuolaidų už
senus šaldytuvus j mainus
ant Rėfrigeratorių
Lengvus
komi

išmokėjimai

kiekvienam

2503

W.

69th

JEVVELER ‘

Street

Hiamonds, Watches and Jemelry
VVatch and Clock Repairing Our Specialty

Chicago, III.

pritai

pagal norų

Chicago, DI.

J.

BAGDONAS

FuneraI

Director

and

Embalmer

-m- - «■

s

3222-26 S. Halsted St
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JACOB POCZULP

TAMOŠAITIS

DEALER IN SMOKED MEATS
and
‘ • ’’
-«JUSAUSAGES

Vedėjas J. KalėdinskAS

Duodame gražius radio programus kas nedėlių, lf ba
landų prieš piet iš stoties
W. (1. E. H., 1360 kilocyc
les.

i

Pulnruai Inin* dieną fr Nnhl) mi dviem Amtatlanen
Liūdnoj valandoj pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. (K

6924 So. Fairfield Avenue
Chicago, Illinois

,♦

Užeiga visiems tiems, kurie tik mėgsta gardų alų,
degtinę ir kitus gėrimus
0

W.

63rft

Chičago,
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Tel.

PROspect

9181
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Mla< i i. nb gegužės, j d., 1934

Iki jubiliejinės vakarienes
beliko tiktai dvi savaitės. Vi
si iš anksto apsirūpinkime *tikietais, kurių galima gauti
EILt KALBĖTOJŲ KALBĖS APIE SPAUDOS UŽDRAU TT. Marijonų Rėmėjų sky
DIMĄ. BUS PARODYTA GRAŽDANKOS. L. V.
riuose. ir pas visus kolonijų
• DAINOS*’ CHORAS IŠPILDYS PROGRAMĄ
veikėjus.
R. K.
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“Draugo red. Šimutis, kun.
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Ig. Albavičius, inž. Žvirblis ir
b
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kiti. Muzikalę programų isT
.
pildys L. V. “Dainos” cho
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nesužinos kai kūnų programo
_ .
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paslapčių iki tai visa įvyks.
T
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Jaunimas, matyt, labai gu.... v.
dnai šiemet suplanavęs moti,
. •
XT .
noms padaryt, surprizų. Nei
.
.
1
viena motina neturėtų apleisti šio įdomaus vakaro, nes

Programa prasidės lygiai 8
vai. vakare
(po pamaldų),
Kas pavėluos atvykti, negirdės įdomios pradžios. įžanga
visiems dykai.

viso dolerio vertės programa
gaus dykai. Taigi, nepamirškitę. Gegužinės pamaldos ta
vakarų bus 7 vai., o programa motinų pagerbimui praši-

,

rw
...
u
o/u
dės 7:30.
Tat, visi į spaudos 30 m.
______ ,_______
atgavimo sukakties minėjimų
gegužės 8 d., Dievo Apv. paA JĮ VI

dainininkai po vadovyste ko-

Progresą Fumiture krautu

jvyk„ mpoz. A. Pociaus, o prie to vės sekmadienio nuolatinė ra8va. bus tikrai šauni muzika. Prie1 dijo programa žavėjo visus

raidimis ir valdinis brukamas
gegnžf„ „
lisiaviams. Ta,p pat pamatys vakar(,
Aušros Vnrt,,
piimąjį la,kraslį span q už- parap_ jaunimo organizacijos
ra us
Aušrą n pirį,ĮOIają programa. Bar
’"W Ukrafli
nei vjeaa motina neži„;
h
,

Visados malonu yra pasi- progos reikia priminti, kad
klausyti geros radijo progra- per visų ateinančių savaitę
mds. Todėl ir ryt Jos. F. Bu- Budriko krautuvė, 3417 So.
driko
korporacija
suteiks Halsted st. turės didelį išparklausytojams dvi puikias pro- davimų radijo ir elektrikinių
gramas: nuo Tiki 1:30 iš sto- refrigeratorių. Visiems pirkę
ties WCFL ir nuo 1:30 iki , jam bus duodamos puikios do
2 v. popiet iš stoties WAAF. vanos išpardavimo atminčiai.
Programoj dalyvaus ftv. Ju„
rgio parap. choro rinktiniai
_____ *

TŪKSTANČIAI
PERKA
. A.( t _
<
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• .; •

z 't

klausytojus. Dainavo solo H. tuvei, kad sugeba duoti to
Bartusb. Progress vyrų due kias programas. Klausytoja
tas ir, be Progress kvarteto,
buvo laimi gražus trio. Visos
dainelės vykusiai išėjo.
.Progress Furniture krau
Gar

bė

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
•Srtl antį TAIJHA.N 8EKVICF STATION

Užlaidom “Phillips 66“ products. Visokius aliejus, "batterles" Tlres,
Tūbus, Gryauojam, Talsoni auloluoblllua Laukiame Lietuvių atsilanky
mo. JOK VILIMAS, "inechanlcas.“ f
.

2634 W. 63rd St.

Tai. REPubiic 1701

LOUIS J. ABARAVIČIUS - agent
OF NEW YORK LIFE INSURANCE ’

. V ■'

COMPANY

E lectr i n ius Refrigerator i us
Residence

Iš Budriko Krautuvės

6707

So.

Maplewood

Rep.

J. A. JONIKAS
PROspect 5951

11 M II I U

rap. salėn, prie S. Union Av.
ir W. 18 Str
Ramojus

_ _____

gos ir apylinkių lietuvius. Vi- ....
. .
L ! ,....................
■ kolonuose sparčiai eina
sose kolonijose jaučiama ruo-1
šimasis dalyvauti retų sukak- '^ugiasi išanksto įsigyt

Rytoj 11 valandų prieš piet
iš stoties WGES, Progress
Furniture Co. krautuvės pa
stangomis bus leidžiama reguliarė nedėldienio programa.
Joj dalyvaus grupė radijo dai
nininkų. Be to, bus gražios
muzikos, įdomių kalbų ir pra
nešimų. Nepamirškite pasi

tuvių pokilyje. Rengimo Ko- turėjus rezervuotų vietų

klausyti.

1,ie

27 d. suįdomino visus Chiea- j.

misija viskų daro, kad vaka
rienė pavyktų, kad ji, ištik
rųjų, atsakytų toms sukaktu
vėms. Re to, rengiama įdomi
muzikalė ir vokale programa.
Dievo Apvaizdos parap.
šeimininkas, gerb. kun. I. ^Al
bu virius taip pat nemažai sušiurpinęs. Kadangi vakarienėj į
dalyvaus daug aukštų svečių, f

TikietlJ platinimas

PAKVIETIMAS
ftirdingųi kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikan dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsi lanku
siems.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums* mandagiai.
Reikale
žydelį.

esant,

atsiminkite

NATHAN KANTER
4707 80. HALSTED ST.
Tel.: YARda 0801

Phone PROspect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, Prop.

EXPERT WORKMANSHTP
Cleaner’and Dver
Chicago, Dl

Budrikas duoda didelę nuo
laidų ant naujų pagarsėju
sių keturkampių MAYTAG

^jF^T^^E.Prosijimo Mašinų išpardavi-

LEE TIRES

FKFSH MFATS
Vedėjas V. JONAITIS. ..We DeUrer
RF.FFBLIC 4.178
2557 W. HOrtl ST.

Peter Wolf’s
MBAT MAUKTO «*ul OKOfERY
Complete Stoek -of Fresh Frnlta and Vefcctablea.

Tel. REPtpbllc 5417

f lėtas. Naujai išdekoruota, su
visais įrengimais. Atsišaukite:
3131 S. EMERALD AVE.,
Chicago, UI.

PARSIDUODA namų rakan
dai ir pianas, beveik naujas.
Kainavo suvirs $400. Priežas
tis: važiuojame į Lietuvų. At
sišaukite: P. SKINKIS, 2333
West 22nd Place.

Budrikas parduoda daug pigiau. Ant lengvų išmokėjimų.
Budrikas užlaiko pilnų pasirinkimų gerų Standard žino
mų išdirbysčių: WESTINGHOUSE, NORGE, LEONARD,
CROSLEY, APEX ir kitų.
Kainos nuo $99i5O
ir aukščiau. Nuolaida už jūsų senų ledaunę. Dykai gražus
elektrikinįs įoasteris su grill su kiekvienu pirkimu RefrigeratoViauš-

»

1

2«1« Ww» 71st SL"

RENDON penkių kambarių

REIKALINGAS džianitoriaus
(tagelbininkas. Turi būti unistas, blaivus, ir ne per senas.
Ant algos sutiksime pasimatę
vpatiškai. Atsišaukite:
“DRAUGAS” Brx 250
2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, UI.

Chicago, III

Laike bile kokių susirinkimų, balių ar vestuvių
Reikalaukite tiesiai iš “Beer Distributor”
Keisai po $1.75 Bačkutės y8 lig %
Prieinamiausią kaina. Greitas patarnavimas
'
Pašaukite:

Į

Jubiliejinė TT. Marijonų VKlUb
vakarienė, kuri įvyks gegužės isdekoruotas.

Avenue

United Liqi
63rd St.
BEST MERKS Delivered by FASE OR KEO

Fine Wlnes and I,lquors^We Deliver

Prospeet .1487.

Hnm-s: • A. M. lt»8 P.M.

-

$010.00, $AQ.OO ir

Automobilio Radios
PHILCO, STEWART WARNER, MOTOROLA, ZE
NITU, RCA -VICTOR ir kitokios. Kainos 1934 m. po:
$39-5° ir $49.50.

Budriko mechanikai įtaisys į jūsų automobilį jums be
laukiant.
•
Parsiduoda ant lengvu) išmokėjimų.

PHILLIPS 66 STATIONS
N. E. eorner
St. & California

S. W. cor.
68th St. & S. Western

Hemlock 5190

Virginia 1223

.........

------ -=r—------------------- =zr-----—------ ---------f ---------------------------------- -

K«ind*y 10 A.M. tn 4 P,M,

SHIELD OF QUALITY

Brothers Studio

< .

PETER DARGIS

PHOTOGKAPHF.RS Portrait — Commercial

Chicago, Dl.

2448 W. 63rd St.

341v-21 So. Halsted St

STORES

Budriko Lietuvių Radio Programai:

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUTCSKO8 HI'T.FERTKfcS VAITOS m ELEKTROS
TRE ATMESTAI
ftvediMrt mankAtlnlmal Ir elektrom maaataa
Treatmental visokių ligų, reumatlemo. nervų atltataymo, Šalčio
tr taip tollaua eu elektrlntala prletalaaia Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
♦
Minerallnėa. euiferlnėa ranoa duoda dldMauel# kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima iSelgelbėtl nuo vlaoklų Ilgu.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru akyrlua atdarau lltarnlnkale nuo 8 Iki 1S yat. naktiea

WCFL—970 kil. nedėldier.iais nuo 1:00 iki 1:30 popiet
WAAF—920 kil. nedėldieniais nuo 1:30 iki 2:00 popiet
AVHFC—1420 kil. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vakare

Tai yra goriausias—vienatinis vais
tas nuo

Phone Hemlock 0496

MARQUETTE HOME BAKERY
2616 West 69$h St.
randasi 2445 West Marąuette Road. 6 kambariai, Karš

tn vandeniu šildomi. Lotas 30x150 piėdų. 2 karų gara
džius.
*
Turin parduoti už cash dėlei ligos, $6,000 cash
gičius $3,0)0 — 51/>%. Kam nors bargenas.
Atsišaukite vakarais arba sekmadienyje.

Kampan Ro. Panllna St.

2543 W. 69th Street

Naujose rankose. Turime pilniausį pasirinkimų kepyklos
produktų
Priimam užsakymus keksų vestuvėms ir visokiems
pokiliams
S. PETRAUSKAS, Sav.

Telefonas REPubiic 4666

SKILVIO - VIDURIŲ SUGEDIMO

STOMACH

Ulcer Powder

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
pinigus atgal.

MICHAEL MESSAR

LIETUVIŠKA VALGYKLA
J P. O. MUREIKA, savininkas

AVHOLE8ALE MEATS and PROVTSIONS

SKANUS VALGIAI
Taipgi Saitas Alns.

6640 So. Wa»htenaw Ave.

LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted Street
TEL. VICTORY 73867048

J. MONDRZEWSKIS

Business Pbone YABds 4700

Chicago, III.

6236 So. Westem Avenue

Chicago, IH.

fles. Phone HEMIock 3340

