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MADRIDAS, geg. 5. - Ispa

Didžiosios valstybės turėtų
rūpintis Lietuvos vals
tybės likimu

TRENTON, N. J., geg. 5. —
nijos vyriausybė oficialiai pa
MEXIC0 CITY, geg. 5. — New Jersey valstybės vyriau
WASHINGTON, geg. 6. —
skelbė, kad Vatikanan siunčia Meksikos viešojo švietimo sek sias teismaR — Court of ErrJohnsono aktu Siame krašte
Prancūzų vyriausybės laikŠita proga Prancūzų vai
mas specialus amliasadorius. rotorius Narciso Bassols su orfc and Appeals, nusprendė, raštis Le Temps įdėjo labai Ųžios laikraštis paduoda voki
uždaromas visokis kreditas
Juo yra užsienio ministeris šaukė pradžios mokyklų mo kad ramus darbininkų strei svarbų Lietuvai straipsnį, kur čių spaudos balsų, kuriam
toms valstybėms', kurios nemo
Leandro Pita Romero.
Jis kytojų susirinkimų,
kad jie kas ir fabVikų pikietavimas plačiai išklostojo. nacionalso Klaipėdos kraštų jie laiko ne
ka karo skolų, i r yra įskaity
BERLYNAS. — Visos Mū vy ksta Vatikanan vesti dery pareikštų vyriausybei ir jain yra teisėtos darbininkų prie
tos į nepildančiųjų savo prie
cialistų (tokia Hitlerio parti- atskiriama Vokietijos daliu
sų Viešpaties tikrojo kryžiaus bas konkordato reikalu.
pačiam savo ištikimybę. Su monės ir šių darbininkų žygių ja) veikimų Klaipėdos krašte, i Primena, kad štai neseniai T J
volių valstybių lakštų.
relikvijos, kurios randasi ba
sirinkiman buvo įleisti tik tie negalima varžyti "injunctioLaikraštis nurodo, kad na tuvos vyriausybė Klaipėdo
Buvusioji ispanų radikalų
Valstybės departamentas žnyčiose ir religinėse įstaigo
mokytojai, kurie yra žinomi nais.
cionalsocialistų tikslai yra krašte matė būtino reikalo įsi
reikalavo iš teisingumo depar se, taip pat privačių asmenų vyriausybė anais metais pa
vyriausybės rėmėjai. Neįlei
priešingi taikai, pasmerkia Vo kišti ir buvo rasta nemaža gir
tamento nurodymų, kurios gi laikomos, nepadaro nė dešim skyrė savo atstovų Vatikanui.
sti gi mokytojai gatvėje sukė
kieti j os vedamų
politikų ir kių, kurių, būtų užtekę sukri
valstybės pildo prievoles ir tosios dalies viso to kryžiaus. Tačiau Šventasis Sostas jo ne
lė demonstracijas prieš sekre
įspėja didžiųsias valstybes, vietines riaušes, ir tuo palen)
pripažino ir nepriėmė, kadan
kurioms čia kreditas nėra už
torių
Bassols.
Po
šio
įvykio
Tai yra ištirtas laktas, pa gi vyriausybė neatsiprašė Va
kad jos neturi pro pirštus žiū vinti nacionalsocialistų (bitl<
darytas.
respublikos
prezidentas
Rodri
žymėtas prancūzų rašytojo Er tikano už padarytas ispanų
rėti tiek į. Austrijos reikalus, lininių) įsibrovimų. į Klaipi
Teisingumo departamentas
guež
paskelbė
per
spaudų
bfiBRIUSELIS, Belgija, geg.|taiP Pat netūri nuošaliai lai dos kraštų.
nešto Heilo knygoje “Šventi Katalikų Bažnyčiai nuoskauišaiškino kad J. Valstybėse
,
.
i
j
v
.rialų
pareiškimų,
kuriam
pa

žmonės.” šis veikalas para das. () tos nuoskaudos yra cu-’ v
Todėl laikraštis sako, ka
C. — Pulk. Graham Seton Hut kytis, kada yra pažeidžiami
kreditas neuždarytas šioms
Įžymi,
kad
tas
demonstracijas
.
,
.
,,
šytas prieš kelias dešimtis me- įdejpR
Radikalų vyriausybe
____ _ 1 > _ _
Pabaltijo valstybės taip pf
. .
.
. chison vietos vienam kliube sa Lietuvos valstybės reikalai.
valstybėms; Britanijai, Čeko
katalikai,
kurie
pne
Įų, o tik nesenai išleistas vo- jį Ispanijos pašalino primaTemps Klaipėdos kraštų lai reikailngos taikos palaiky m
kydamas prakalbų reiškė opi
slovakijai, Italijai, Latvijai ir
šingi
krašto
konstitucijos
tre

kiškoje laidoje.
tų ir sudeginta daug bažny
nijų, kad Belgu karalius Al ko amžinai atskirtų nuo Vo kaip ir Austrija. J Pabalti,
Lietuvai. Šios valstybės ne
čiam
straipsniui
prrtdžios
švie
Protestantas reformatorius čių, vienuolynų ir kitų bažny
bertas miręs ne dėl nukritimo kietijos ir prijungti) prie Lie valstybių nepriklausomybę t
užmiršta savo pareigi], jos mo
timo reikalu.
Kalvinas yra pareiškęs, kad tinių įstaigų.
nūo uolos, bet nuo gauto į gal tuvos ir nepripažįsta Vokieti gali pro pirštus žiūrėti tos va
ka skolų dalių dalis. Kitos
Meksikos prezidentas yra vų smūgio.
švento kryžiaus relikvijų pa
jai, išstojusiai iš Tautų Sųjun stybės, kurioms, rūpi, kad Pi
Šiandien Ispanijos vyriausy
gi ,visos visiškai nieko • nemot
’
sauly yra tokia daugybė, kad bės viršūnėse yra katalikai ir žemai nupuolęs ir pagarbos
Brigų vyriausis tribunolas gos, jokių teisių Klaipėdos baltijo valstybės ir toliau likl
ka.
Apie Snomij, nfra kalboj su<1Stas J“
kn,wn "• jie nori atitaisyti tas padary netekęs dėl nuolatinių nerei tų palltiainko opinijų griežtai krašte. Toliau laikraštis rju nepriklausomos. kalingų savo įsikišimų į švie nuginčija. Sako, kad apie bel šo, kad’ Vokietijai nepavykus
galėti) panešti nė 50 vyrų.
ŠitokR Prancūzijos vyria
tas Bažnyčiai nuoskaudas.
Ji pilnai kas metai išmoka
timo ir kitų departamentų rei gų karaliaus mirties priežastį prisijungti Austrijos, gal da sybės laikraščio užsistojimi
Prieškatalikiškieji gaivalai
skirtų skolų dalį.
kalus. Nesenai gausingas mo negali būt dviejų nuomonių. bar nori atsigriebti Pabaltijo LietuVos Klaipėdos reikale ti
visų laikų naudojasi tuo netei
tinų būrys mėgino prieiti prie Viskas buvo nuodugnai ištirta, valstvbėse ?
ri mums didelės reikšmės.
singu Kalvino pareiškimu, ka
švietimo ministerio ir jam įvykusios katastrofos vietoj.
da jie kėsinasi pulti Bažny
įduoti prašymų.zPrieš moti Niekas prieš jį nesikėsino.
čią.
nas užsiundyta raitoji polici
Dabar gi pasirodo, kad tie
PARYŽIUS, geg. 5. - Pran ja. Daug moterį) sužeista ar
visi jų tvirtinimai yra vien
cūzijos ministeriu kabinetas klių kanopomis. Tada priva
PITTSBURGH, Pa., geg. 5.
pasakos, neteisingi ir melagin
paskelbė, kad jis neturi laiko tus prezidento sekretorius ap
— Buvusis iždo sekretorius ir
gi. Ernest Halio šį dalykų
Kovo 23 d. dingo Klaipėd
Jo Ekscelencijai Chicagos
paskiau ambasadoriuj Angli- nuodugniai i5tvrf
rid„ svarstyti karo skolų mokėjimo lankė visų laikraščių redakci
vyskupui pagelbininkui AV. D.1 teismo vachmistras Jurgis J
klausimo. Sako, jis daug užim jas ir reikalavo, kad apie šį
jai A. v\. Mellon pamformuo
kad tikrojo kryžiaus medžio
O’Brien ryšium su jo konse- sutis. Jis nepaliko jokių pė
AVASHINGTGN, geg. 5.
tas įvairiais vidaus reikalais, įvykį nebūtų paduota nė ma
tas, kad vyriausybė nuspren
relikvijų yra visose pasaulio
kracija arkivyskupijos kuni- sakų ir savo dingimu sukt
kurie yra svarbesni, negu ką- žiausia žinia. Tas padaryta Krašto praYnonės gaivinimo
dė iŠ jo gauti 1,319,080.90 dol.
dalyse. Tačiau tos relikvijos
gai įteikė 7,000 dolerių dova- įvairių spėliojimų. Tik bala
.i ro skolų mokėjimas.
peržvalgos boardo pirminin
daugiau mokesčių nž pajamas
prezidento
įsakymu
ir
laikraš

yra taip mažos, kad, sudėjus
nų.
, džio 15 d. Jūros upė išplo
ir daugiau kaip pusę milijono
Birželio mėnesį Amerikos čiai apie tai nutylėjo. Viena kas Darrow įteikė prezidentui
jas visas krūvon, nebūtų nė
Vyskupas O’Brien gautų Če- ties Macikais lavonų" ir, ka
dolerių bausmės, viso apie du
skolininkai turės mokėti karo užsienio spauda plačiai skelbė Rooseveltni savo pagamintų
dešimtosios dalies kryžiaus,
kį įteikė Jo. Rm. kardinolui, paaiškėjo, tai buvo dingus
milijonus dolerių. Tas yra už
skolų dalis;*-' Spėjama, kad apie policijos žiaurybes su mo raportų apie tai, ka jis yra
kurs, anot padavimų, tikrai bu
Mundeleinni
pažymėdamas, Jesučio palaikai.
radęs.
1931 metus.
Prancūzija ir šį karto nemo terimis.
f
vo didelis ir sunkus.
kad tai auka St. Mary of the
Prezidentas pareiškia, kad
Policija spėja, kad su ,]
Buvusis sekretorius parei
kės.
Nepaisant
paties
prezidento
Todėl, Bažnyčios priešai, ku
Ijake kunigų seminarijai.
raportų
peržiūrėsiųs
ir
paduosučio mirtimi yra susijęs sn
škia, kad jis mokėjo mokes
pastangų, smarki opozicija rei
rie atvirkščiai tvirtina, tikrai
siųs
viešumon
taip
greitai,
Kardinolas nuoširdžiai <’:5ko t kus nusikaltimas. Policija p
čius už tuos metus ir ne tik
škiasi prieš sekretorių Bas
turėtų rausti skelbdami tų di
kiek
bus
galima.
jo vyskupui ir pareiškė, kad ši dėjo tyrinėjimų. Šiandien c
nesijaučia, kad būtų skolingas
sols. Opozicija sudaro tėvai,
delę neteisybę, kuriaja žmonės
auka bus panaudota seminari romas Jesučio lavono skro
vyriausybei, bet jis dar nori
Raportas yra nepilnas. Amokytojai ir mokiniai. Jie vi
klaidinami.
jos auditorijos pastatymui.
mas.. Velionis buvo žymus a
apeliuoti^ kad iš jo sumokėtų
si nepatenkinti su kai kurio pie šio mėnesio pabaigų bus
sininkas ir ypač paskutir
mokesčių dalis būtų jam atGINKLUOSIS ORE
LONDONAS, ge-g. 5. — An mis švietimo programos dali įduoti dar priediniai raportai.
VISI IŠTEISINTI
laiku turėjo daug priešų n<
gnl grųžinta. Sakosi, tais me
Sako, kad Darrowo vado
glijos ministeriu kabineto nu mis.
rnannininkų tarpę.
tais jis yra išleidęs arti 4 mi
vaujamas boardas radęs, kad
siginklavimo komitetas spren
WASHIN0T0N, geg, 5.
Pereitų šeštadienį teisėjo
Klaipėdos mieste visai j
lijonus dolerių labdarybei, re
didžiosios įmonės baigia triu
Karo departamentas skelbia, džia, kad po visų nepasiseki
Finnegan rūmuose, kriminali virai kalbama, kad Jesw
liginiams ir švietimo tikslams.
škinti mažasias.
kad jis panaudos apie 50 mili mų mažinti Europos giuklaviniam teisme, prisiekę teisėjai keista mirtis esanti grynas j
Mellon sakosi jis nesupran jonų dolerių įsigyti 1,000 nau mosi Anglija privalo išeiti iš
išteisino visus 17 asmenų, ku litinio pobūdžio kerštas.
ANGLIAKASIAI STREI
ta. kokiais tad tikslais nori jį jų lėktuvų kariuomenės lakū tų visų Europos painiavų ir
rie buvo kaltinami n.kietęriaKUOJA
I^ake Coal andi Dock Corpo
užsiimti savo valstybės apsau
traukti tieson ir reikalauti di nų korpusui.
APIPLĖŠTAS
vimu.
desnės sumos. Taip pat jam
Šiandien šis korpusas turi ga. 0 Europa tegul pati Rūpi ration prezidentas Hoskins
GRABININKAS
tvirtina, kad padarytas sanBTRMINGHAM, Ala., geg.
Šios bylos nagrinėjimas val
nesuprantama, dėlko ji« pats apie 1,700 lėktuvų, iš kurių nasi taikos reikalais.
kalbis tarp rytinių anglių ka- t>.
* — Apie 6,000 angliakasių stybei atsiejo apie 250,000 dol.
Penktadieniu vakarų gra
pirmiau apie tai neatsiklau- apie 400 netinkami tarnybai.
DILLINGERIO SUGAVIsykių vedėjų ir Illinois plbtų sustreikavo Alabama kasyk
ninku J. Liulevičių jo ofi
stas, kad be “grand jury” iš
'
MUI
PREZ. ROOSEVELTAS
pabranginti anglis. Sį anglių lose.
Krašto vyriausybė traukia 4092 Archer avė., užpuolė ti
klausinėjimų apsieiti. Bet jei
LAIDOTUVĖSE
pabranginimų sankcijuoja an
Ji© reikalauja: didesnio at tieson Silver Flyer Petroleum plėšikai. Pagrobė 45 doler
vyriausybė imasi naujos tak
Chicagos policijos departa glių pramonės kodo autorite lyginimo, trumpesnių darbo kompanijų, 7130 No. AVestorn pinigais ir kitų daiktų, v
tikos, jis ginsis prieš šį "te
valandų ir imijos pripažinimo. avė., už nepildymų aliejaus vertės apie 300 dolerių.
NEW YORK, geg. 6. — Mi mentas suorganizavo iš 40 drų tai.
rorų.”
Prieš apleisiant ofisų, ;
Pasirodo, kad tno sankalbiu
rusiojo buvusio iždo departa siausiųjų poliemonų būrį (ko-(
(žibalo) pramonės kodo. .
tadbriai uždarė grabinii ji
BERLYNAS, geg. 6. — Pa
WASHTNGTON, geg. 6. — mento sekretoriaus AVoodano rniandų),v kuriam pavesta su šiemet tik iš vieno Chicago gy
TOKIJO, geg. 6. — Japonai drabužinę, iš kur tik ph! k
Patirta, kari prezidentas yra laidotuvėse dalyvavo preziden gauti žudikų Dillingerį, jei, jis ventojų norima už anglis gau- dėtas kertinis akmuo atsto
palankus sidabro monetariza- j tas Rooseveltas su žmona ir paklius Chicagon arhą į apy ti apie du milijonus dolerių miems čia valstybės' banko yra pasirengę prekybos ko jia išsilaužė ir pranešė |R
daugiau, negu paprastai.
linkes.
vimo programai.
keletas kabineto narių.
rūmams.
cijai.
von su Anglija.
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Juridiškai
situacija yra labai aiški. Ver
Giliau mūsų kultūrinius ka mokytis, kad paskiau liktų
“DRAUGAS”
salio sutarties 99-tuoju paragrafu Vokietija
.
Iletn» kasdien, tlykyrus sekmadienius
rus tyrinėjęs prof. V. Biržiš naudingais tėvynės sūnumis.
JFREN1 MĘRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
formaliai atsisakė nuo visų savo teisių... į r *_____________________
tfctnb — 16.00. Pusei metų — $3.50; Trims mėnesiams
ka rašo, jog jis “pažinęs ru
(Daugiau bus)
» 00; Vifiutiii menesiui — 75c. Kitose valstybėse
šių
Jeritorijų
Santarvininkų
ir
jų
bendrinin

AUinerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00.
(Iš kun. A. Miluko paskaitos) (giuosius žiaurus prispaudėjas sų griežtų pasiryžimų surusi
o pija — .03c.
kų naudai, “pasižadėdama pripažinti santar Visi kilnesnieji lietuviai, ko- ištrėmė “už Uralo,.žemės gu- nti lietuvius tiek pats, tiek
vininkų ir jų bendrininkų nutarimus, kuriuos kiame pasaulio krašte jie ne lo”, išsklaidė “ne po savo jo padėjėjui pagamino visą I
“DRAUGAS”
jie padarys šių teritorijų reikalu, būtent nū- gyventi], šių metų gegužės mė šalį’ , dantis sukandę, baigt eilę politinių brošiūrų,
Published Daily, Ezcept Bunday.
kui
CJHįrpriONH; One Tau — $5.00, Slz Montha
statydami
jų
priklausomybę
kuriai
valsty

Three Months — $2.M; One Month — f$o.
nėšio 7 dienų linksmai minės nemirštamojo “Anykščių Si buvo suformuotos šių laikų į
— Oae Tear — $7.»»; Blz Montha — $4.40;
bei”.
Lietuvos skriaudos ir apčiuo
garbingos mūsų pergalės suka- lėlio ’ ’ autoriaus giesmę:
A li^DRAUOAS" brlnga baat reaulta
1924 m. gegužės 18 d. Paryžiaus konven ktuves. Tų dienų pirm 3O-ies
irtlKny ratea on appllcatlon.
“Neįveiksi, sūnau Šiaurės! piamai buvo nufodyta keliai,
lUGAS” 2334 S. Oakley Ave^ Chicago cija galutinai išsprendė Klaipėdos krašto pri
kaip jos reikia prašalinti...”
įmetu ,(1904 m.) rusų caro, su
mūsų širdys tvirtos,
klausomybę. Taigi, “Vokietija, — sako “Le virš šimto milijonų slavų ir a* ♦ ♦
Seniai yra išmėgintos, se
Temps”, — negali kištis Į Klaipėdos reikalus zijatų polio, valdžia turėjo at
niai keptos, virtos.
Ruošdamiesi prie 30-ties
kitaip, kaip tik kaip Tautų Sųjungos Tary šaukti savo paskelbtų 1835 m.
DIENOS KLAUSIMAI
Neįveiksi! ant mūs širdies metų spaudos atgavimo sukak
bos narys ir tik tuo pat pagrindu ir tokiomis karų mūsų raidėms, kuriomis
trupės tavo peiliai!
tuvių, privalome savo donię
UZTVVA' Ilt NACIJONALSOCUALIZMAS pat sųlygomis, kaip ir visos kitos valstybės,
mūsų tėvai naudojosi šimtus
Ledai sutirps ant krūtinės, atkreipti į vyrų, kurį visi mū
kurios yra reprezentuojamos T. Sųjungos Ta metų, pasiskolinę jas, lyginai
tu pats tekši eilini!”
sų praeities žinovai pripažįs
| Dr. A. P. “Ryte” rašo: “Kokių politinių ryboje Genevoje”.
kaip ir kitos civilizuotos tau Sunkaus gyvenimo vargais, ta, jog mūsų istorijoje sun
tikslų tikrumoje siekia vokiškasis nacijonalVisai kitaip yra praktikoje. “Le Temps” tos, nuo senovės lotynų.
nelaimėmis, persekiojimais iš- kiausiais laikais žtotortių švie
Bocijalizinas dabartiniu savo aktyvumu Pa primena savo skaitytojams, kad, kilus ginčui
5343 S. Halsted St.
Visokių pasakų pripasakota gudrinto vyro pamokyta tau timui ir lietuvybės idėjos sklei
baltijo kraštuose, o ypač Lietuvoje ir Klai tafp sasininkų ir neumaninkų, — tie ir kiti
ta
neteisingiems
prispaudė

dimui jis daugiausiai pasidar
apie , galinčius, kurie privertę
Kad sumažinti staką ir pa
pėdoje!” — klausia Prancūzų oficijozas “Le yra nacijonalsocijalistai, — Vokietijos naciai
jams
nugalėti
pasirenka
pasebavo. Jis buvo vyskupas Mo daryti vietos naujoms pre
galingos Rusijos ponus likvi
Temps”.
3
vardan nacių vienybės Lietuvoje privertė liau
duoti tųjį mūsų raidėms, išties kmingiausių ginklų — draud tiejus Valančius.
kėms, nutarta išparduoti
Jis mano, kad, imant domėn visa, kas tis juos kovoti tarp savęs. “Le Temps” yra
žiamųjų
spaudų.
Taip
rusai
ir
mūsų raštams karų. Nemėgin
Valančius gimė 1801 metais pianus, victsrolas ir radios
ten darosi, yra vietoje klausimas “ar Klai žinomi faktai, kad Vokietijos hitlerininkai
siu pakartoti šitoje) paskaitoje jų siundytojai lenkai vadino vasario 16 dienų, Salantų pa už negirdėtas kainas.
pėdoje, centre, kuris valdosi autonomiškai Lie pasinaudoja ir oficijaliniais Vokietijos atsto
Vartotas pianas geram sto
tas pasakas. Užteks prisimi mūsų raštus, Prūsuose ir Ju rapijoje iš tėvų ūkininkų. Ke
vyje už
tuvos valstybės ribose, naciai nerengia tų pat, vais svetimose šalyse, kad per juos padarytų
nus, jog to karo pradžioje at- ngtinėse Amerikos Valstybėse turioliktų metų tėvai atidavė
kų jie yra padarę Dancige, perduodami visa įtakos neklusniesiems, nenorintiems klausytis
siradė vyrų, mokėjusių sura be) caro cenzūros leidimo span Motieių mokytis Kalorijos do
$ "t
lio miesto valdžių dancigfečiams “naciams”, hitlerininkų partinio centro Vokietijoje. Už
sdinamuS.
Stark
Player
Pianas vertas
minti puolamus žmonelius, pa
mininkonų mokyklon, kurių
visiškai vokiečių hitlerininkų partijai inkor- sienyje esamieji' hitlerininkai, “Le Tempė”
taikiusių šiaudinėse pastogė Pirmuosius “draudžiamuo baigė 1821 m., išėjęs visų 6 $200.00 už
poruotenis".
i..
,n.
žiniomis, yra ofganizuojaini tais pačiais pa
se įtaisyti nepergalimas tau sius” raštus išrašė ir jų pla klasių kursų. 1822 m. stojo į
“Le Temps” mano, kad jau yra pakan grindais, kaip ir pačioje Vokietijoje. Vad.o
tinės Sųinonės tvirtoves, su čiausiam paskleidimui kelius Varnių kunigų seminarijų ir AVerner Player Pianas Walkamai paaiškėjusi liitlerizmo taktika. Jis ste principas, aklas paklusnumas — visų ir už
maniusius pasekmingo apsigy gudriausiai nutiesė irgi tas 1828 m. liko įšventintas kuni nut už
ngiasi nuo Vokietijos po karo atskirtųjų te sieny bedirbančių naciij organizacijų pagrin
pats vyras. Septynerius metus gu. Savo jaunas kunigavimo
nimo planus.
ritorijų problemų išspręsti tuo būdu Vokie das.
Greitu laiku (1868—69 m.), rusų žandarai ir šnipai sekio dienas pradėjo mokytojavimu Stark Upriglit Oak Pianas
tijos naudai, kad visose šitose kaimyninėse
Nupasakojęs, kaip ir kokiomis priemo
jo jo pėdas, jį patįrir jo pa Mozyrieus apskrities mokyk-’ už
teritorijose remdamas ten esarnųjį vokiškąjį nėmis vokiečiai vilioja klaipėdiečius į savo visi žinote, iš Tilžės skrenda dėjėjus net užsienyje’ kaman
£39.00
loję. 1834 m. perkeltas Kražių
elementų padeda vietos nacijonalsocijalistains, organizacijas, “Le Temps” baigia šiais reikš tūkstančiais “Perspėjimai”, tinėjo, už pinigus ir pačių lie
Kersheim
Mahagony Piagimnazijoj, visų mokinių my
‘
Prffjautimai
”
,
“
Iš
teisybės
’
,
diriguojamiems iš Berlyno, Įsiskverbti į val mingais žodžiais:
nas už
“Šriekesis”, “Vargai” ir ki tuvių tarpe rado išdavikus, limas if gerbiamas, atostogų
domuosius organus. Štiš veikimo būdas ypač.
“Matome, kad taį manevras prieš Alusbet tikro įrodymo “senam že ,metu mėgdavo lankytis įvai
ryškiai pasireiškęs nacių ofenzyvoje prieš trijų, kuris dabar prasideda Lietuvoje ir ki tos garsios brošiūros, kurio maičiui” prasikaltimo caro
riose Žemaitijos apylinkėse, 10 tūbų Sonora radio kom
Austrijos vyriausybę. Jis nepavyko tik dėl tose Pabaltijo valstybėse, Klaipėdos teritori mis 70 metų žemaitis, visą valstybei negalėjo padaryti.
kad pažinus savo kraštų, žmo binacija buvo $900.00, daLietuvų
męko,
kaip
savųjų
ku

to, kad Austrijos vyriausybė griežtai stojo jų pasirinkęs kaip savo bazę.
Mirdamas jis paliko kitus? nes, arčiau ištyrus jų būdą, bkr už
ltūrų
apginti.
Negana
to.
Pa

prieš nacius ir kad didžiosios valstybės pa
Yra aišku, kad šitų kraštų nepriklauso
£39-00
Sederavičių ir jo padėjėjus, papročius. 1840 metais liko1
sekmingam
kovos
laimėjimui
rėmė jų jos kovoje už Austrijos nepriklau- mumas yra lygiai būtinas šios kontinento da
atsirado aušrininkai, vėliau pakviestas profesorium į Vil 10 tūbų Radiola už
Bomybę.
, lies taikai, kaip Austrijos nepriklausomumas visados ir visur gelbėdavo Varpo. Apžvalgos, Tėvynės niaus Dvasiškųjų Akademiją,daina, giesmė. Žemaičių ir Lie
“Ar hitleriznias,—tęsia “Le Temps”, — yra reikalingas taikai palaikyti centrinėje
tuvos Ganytojo artimesnieji: Sargo darbininkai. Valančiaus o 1842 m. su tuja mokslo įstai- 7 tūbų Fresbman elektriki
po nepasisekimo Austrijoje dabar ieško atsi- Europoje.
jaunesnieji dvasiškiai, ‘Palan-, kaulai Seniai jau kapuose ii įga iškeltas į Petrapilį. 1845 nis už
Dėlto vokiškojo nacijonalsocijaliznio el
' griebti Pabaltijo kraštuose, ir tai pirmučiau
gos Juzės” — siuvėjai, “An sėjosi, o “su jo leidimu” ši in. po sunkios ligos grįžo į
sia Klaipėdoje, apiė kurtos vokiškųjį pobūdį gesiai Lietuvoje, Estijoje ir kitur negali būti
tanai Tretininkai” — moky mtų šimtai knygų ir knygelių Žemaitijų ir liko paskirtas Va Radiola moti. 18, 7 tūbų už
jis kalba kiekviena proga! Yra pagrindo taip indiferentiški didžiosioms valstybėms, tiesio
iš užsienio nešė šviesų Lietu rnių seminarijos rektorium. Re
£7.50
giniai suinteresuotoms išlaikyti “statu quc tojai, “šaulėniškiai Seneliai” vos žmonėms.
klausti,
nes
ne
paslaptis,
kiek
svarbos
panktoriaudanms
ragino
jaunimą
z
— ubagai elgetos pradeda dai
Davis 8 A. C. Gražiam ka
gertiianistitai paprastai teikia vokiškajai eks Pabaltijo rajone”.
biliete už
■=.
Neperdedant kad ir oficijozinio straips nuoti, “Atsisveikinimų su Lie
pansijai šituose kraštuose, kurie yra -esminis
tuva ir Dauguva”. Greitu Įni
PASIDABINKIT PERMANANT
faktorius kiekvienai Baltijos jūros dominack nio tikros poli tinės vertės, vis dėlto reik kon
kti
visoj
Lietuvoj,
abipus
Ne
Atwater Kent 6 tūbų Wal
W A V E
jai. Kaip bebūtų, Lietuvos vyriausybė yra statuoti malonų prancūzų visuomenės dėme
muno,
nuo
Šešupės
iki
DauDabar kol tolinos dar Irmos Mklland’o
nut už
susirūpinusi dėl šios akcijos ir pravedė teis- sio kreipimų į Pabaltijo, ypač Lietuvos, rei
iiAu/l peruiuiientai dčl pavasario:
gūvoSj.iš
visų
jaunų
krūtinių
' minį tardymų, kuris ngstatė Įdomių faktų”, kalus ir, pasinaudojant šia proga, reikėtų
REALISTICS
/
Victrolos po
veikti ir toliau ta pat kryptimi prancūzų pradeda išsiveržti skundas:
•— taip byloja “Le Temps”.
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
- Kiti padabinimai: Shampoo —
“Anei rašto, anei druko
£4.50
Painformavęs savo skaitytojus apie mums visuomenės ir oficijaliųjų sferų opinijų.
finger
wave
—
50c;
Shampoo
fin

Kolektyvus Pabaltijo valstybių nepriklau mums turėt neduoda;
jau žinomus faktus, laikraštis daro išvadų,
Lietuviški Rekordai po
ger ivave - arch - rinse — $1.00;
Sako: tegul bus Lietuva ir
• kad tardymo daviniai įrodė Lietuvoje vei somumo garantavimas akivaizdoje besikeičia
centus
Manicure - 35c; Marcei - 50c;’ Sha
kiančiųjų nacių visišką priklausomybę nuo učių Vakaruose santykių su Vokiečiais dėl jų tamsi ir juoda! Kad tu, gumpoo - marcel - manicure - $1.00.
' .Vokietijos hitlerininkų partijos ir kad jų pro- gink laviruosi nėr taip Chimeriškas dalykas, i dai, nesulauktum. Nebus, kaip
MIDLAND BARBER
tu nori. Bus, kaip Dievas duos,
, grama yra toji, kokių Hitleris skelbia savo kaip būtų galima iš karto apie jį manyti.
BEAUTY SHOP
- Kas atsineš S| pa«arslnlKaip bebūtų, viena yra aišku, kad mūsų ne tavo prisakai nedori
“Mein Kampf” veikale ir Goebbelsas savo
4182 ARCHER AVENUE
tną gaus pėrmanent «a»o
Netrukus ne tik jaunuoliai,
*kalWse.
politikams neprašomas pakliuvo koziris, kurj,
BOc pigiau rtegti paprastai.
3343 S. Halsted St.
TEL. IjAFAYETTE 4639
reikia manyti, jie panaudos tinkamai ir laiku. bet ir senesnieji, kurių bran“Le Temps” toliau taip argumentuoja.
=
rwq*

Draudžiamos Spaudos Įkūrėjas

9’O0

£49.00

£4900

£3900

£22.00

£7.00

£1500
£900

5 BIENy WAREHOUSE
.
SALE

Parašė dr. jūr. ir med. G. R. Kreitneris
Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
(Tęsinys)

Kinija gi pasimokė iš p. Borodino,
kaip ji turi nugalėti užsienio valstybes.
Kdntbtu* smarkiausia* boikotas palie
tė anglų prekės. 100,000 bedarbių kuomintftngo buvo areštuoti, dalis jų apginkluo
ta ir panaudoti kaip boikolininkui. Jie
visur įsilaužzlnvo, atptėšdavo prekių įkvkieriis, viskų, kas tik buvo angliška su
naikindavo, trukdydavo aprūpinti pragy
venimo priemonėmis laivus, kurios įplau
kdavo į llongkongų, ir tuip pat. neleis
davo aprūpinti maistu llongkongų ir
Shamecną.
■z
Darbininkai buvo auklėjami klasių
neapykantai ir dabar jie sudarė tų seiliui
Jaukią galingų pagrindą, kuriuo galėtų
remtis radikali.sis Borodino sparnas.

Dešinysis sparnas pasidarė smarki opozicija ir susijungė su nepatenkinta gy
ventojų dalimi, su pirkliais, kurie pir
miau buvo sudarę senojo kuonrrntango pa
tį branduolį.
Anglų prekių lankotas ir nutrupkimfis bet kokių prekybinių santykių su
Ilongkcngu ir Snameenu labai smarkiai
pakenkė taip put ir kiniečių pirkliams.
Streikuojančių gyventojų aprūpinimas
kaštuodavo kasdien 30,(XX) do!., kurie bu
vo išrenkami iš pasiturinčių luomų neap
sakomai didelių mokesčių formoje. Prie
to dar prisidėdavo ribų nežinąs ginkluotų
gaujų įsiutimas, kurios kiekviena proga
atvirai pareikšdavo savo pasibiaurėjimų
kapitalistų klase, taip pat savo aukščiau
stovinčiais paiti.įos draugais ir ūkinin
kais.
Pirkliai jau seniai buvo nepatenkinti;
jau 1
met. jie parodė pasipriešinimo.
Tada jie susirinko, įkūrė savanorių sąjun
gą, kurią Jie apginklavo šautuvais ir šo-.
vintais, ir savo atsišaukimuose reikalavo
gyventojts numesti komunistų jungą. 1924
m. sjialių 10 d. Jio paskelbė streikų, už

darė savo parduotuves ir patruliavo gat
vėmis; buvo prieita prie • neramumų, ku-rie tęsėsi pora dienų. Spalių 12 d. Dr.
Sun Yat Senas suorganizavo ginkluotus
darbininkų būrius ir, praliejęs daug krau
jo, nuslopino sukilimų tų žmonių, kurie
savo pinigais įgalino jo ir jo partijos po
litinę egzistenciją.
Tuomet jie buvo beginkliai; dabarti
niu laiku jie vedė tik politinę kovą kuomintango dešiniajame sparne. Ir tuo lai
ku, kada dešinysis sparnas vis skaldėsi į
mažesnes frakeljėles, kurių kiekviena tvi
rtino, kad tik ji viena esanti tikra Dr.
Sun Yat Seno “Trijų Principų” gynėja,
ir tuo laiku, kada šitos grupelės, jausdamosios visai saugios dėl baisiai jierblokštų militaristų arba dar dėl baisiau nu
galėtų užsieniečių, priiminėjo popieryje
rezoliucijas ir darė nutarimus išmesti kai
rįjį sparną, tai tada Borodinas stiprino
savo jėgas: pritraukė darbininkų mases
ir sudarė didžiulę savo partijos armiją.
Kai tik streiko ir boikoto akcija buvo
nuslopinta sukilusiose vietose, tuojau da

ir bebaigiančių AVsangpoo karo mokyklą
.auklėtinių, prižiūrint bolševikų karinin
kams, buvo paruoštos gerais — kinų su
pratimu — kareiviais.
Partijos (komisarai rūpinosi politiniu
išmokslinimu ir kareivių priežiūra, ir sva
rbiausia buvo dėmesys kreipiamas, kad
kareiviai būtų įpratinti tarnautų organiza
ciniams tikslams; jie turėjo propagandos
būdu laimėti partijai gyventojus “provin
cijų atvadavimui”.
Darbininkų masių laimėjimas paleng
vino vadų poziciją; jie dabar galėjo nu
traukti ryšius"su įtartinais Dr. Sun Yat
Seno draugais generolais.
1925 iii. jiabaigoje
* I šiuo būdu kitomintango galybė jau buvo paremta savo jė
gomis.
\
Radikalizuotų proletarų įtaka, aišku,
turėjo atsispindėti ir jmrtijos vadovybėje
— ji taip ptt^darėsi kaskart radikališkesnė, vėl išmetė lauk “dešiniojo sparno na
rius” ir labai smarkiai pakrypo į kairę.
1926 m. saifeio nu II. kuoniintango
kongreso buvo pareikšta: “Nacijonolinė

rbininkų masės buvo pastatytos į armiją

revoliucija iki šiol neįvyko todėl, kad jo

I

je tedalyvavo tik inteligentai. Šis revo

liucijai pagrindas buvo per siauras; —
todėl ir jo jėgos per mažos. Atefties pasi
sekimas priklauso nuo masių dalyvavimo
— ūkininkų ir darbininkų. Mes turime ei
ti į fabrikus ir į ūkininkų kiemas; ten
mes turim skelbti nacijonalinės revoliu
cijos reikšmę ir laimėti veiklius žmones ”
Dešinysis sparnas sujudo iš naujo ir
perkūnais mėtė popierines anatemas prieš
raudonąjį Kantoną iš savo saugių pozici
jų — apsaugotų užsienio ir vidaus “im
iš “Vakarų Kalnų”, Šan
perialistų n
chajaus, Tientsino etc.

Tada imsi rodė pirmasis malšintojus.
Iškilo naujas žmogus — generolas Chinng
Kai - sliek’as. Jis yra gimęs 1886 m. Eeng
llua, Chekiango provincijoje. Studijavo
Tokio karo akademijoje ir jau nuo jaunų
dienų priklausė prie naujojo kiniečių ju
dėjimo. VVliangpoo — kadetų kariniai j»afeisekirnai iškėlė jį į kiniečių vadų prvšakį. Jo karinė drąsa ir taktiškas elgesys
visų buvo. pripažinti; jis patapo Kantono
miesto1 komendantu.
j
(Daugiau bus)

........... *****

5J**
MAŽŲJŲ DRAUGAS
Tėvas: — Todėl, vaikeli, kad tu ne
ant tos pusės sviestu patepi 1
— Tamsta,, N šaukia mokytojas, —
eik prie žemlapio ir surask kur yra Aus
tralija.
— Tarnai, — šaukia mokytojas, —;
*
Mokytojas paklausia kito vaiko:—
Dabar tu man pasakyk, kas Australiją
atrado?
»
, — Tarnas! — atsakė vaikas.

Gegnžio-,May 7,-1934
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DRAUGAS Part Two

visuomet šlapia, tačiau niekuomet ant
jos nelyja.
4. Uodegoje daug akių, iš pažiūros
mandras nors smagenų mažai.
5. Ant kalno raudona nielnyčia, iš
aukšto įeina, bet dabar nekruta.

Gegužės-May 7, 1934

No. 14.

Galvosūkis
Lietuvių Pradžios

— Kur tu taip bėgi, net uždusęs?
— Bėgu peštynes sulaikyti.
— O kas taip pešasi?
—Nugi aš su Jonu.

MO TINA
(Ateinančiam

Dėdės Taškinio
Kampelis
Z

sekmadieniui —Motinos Dienai.)

Daug išvargai, iškentėjai,
kol tu mumis išauklėjai,
Miela motinėle!

Jievai Jankauskaitei iš Chicago Hei
ghts pirmai teko susikrauti 15 taškų ir
už savo darbštumų laimėjo pažadėtų do
vanėlę — knygelę.

SKERSAI

TAS ANT
KURIO
RATAS SUKA
2. ĘIRMO
ASMENS
9. TAIPOGI
ĮVARDIS
3. TAIPAT
KAIP
IR
II. KURIS
13. SKERSAI
U. KĄGI
4. PA8VEIKS
13. VERSK!
5. VALGYS (ŠUO)
15. ŽEMĘ VERS
«. YRA
16. SUGRIEBIA
8. ATKAKLUMAS
17.
10. RUSIJOS GYVEN
18. BRfiKfi
TOJAI
20. JAUSMAŽODIS
12. KIST
21.
MATAI
(8UTRUM
14. KAME
PINTAS)
15. KITA
17. GERUMAS
23. ANTRO
ASMENS
19. SUS
ĮVARDIS
21.
24. GIRDftJIMO
SĄ- 22. TIKTAI
NARIS
24. VARGE!
25. PAS
27. KURSAI
(J. JURČIKONIS
L.
K. 3.)

Tik tų sumos bus skelbiamos, kurie
prisius atspėtas mįsles.
Į No. 8 mįsles atsakė nepilnai sekanti:
Philomena Peredniutė ........... 9 taškai
P. Azarinskaitė ...................
4
”
Kazimieras Mažukna ............. 4
n
Morta Gaueaitė ..............
3
n
Genovaitė Kraujalis ............... 2
Ona Sveikauskaitė .................... 2
Ona Satunaitė ...................... y.. 2
”
J No. 9 mįsles nepilnai atsakė:
Philomena Pagojutė ................ 3 taškai
Stella Stulgaitė ........................ 2
”
T No. 11 mįsles pilnai atsakė Julė Brusokiūtė iš Sheboygan, Wis., kuriai, ži
noma, teko dovana žadėta.

PAUKŠTIS

7.

GYVULYS

Bet tu, miela motinyte,
Nesiliovei mus mokyti —
Kaip gyventi reikia.

(DAUG.)

Kad Dievulis visa sauja
Duotų kų tik jo maldauji,
Ko tik tau stokoja!..,

Vis auklėjai, nemurmejai,
*Nors priešingi putė vėjai,
Ne taip Dievas teikė.

•
Eglė.
(Atsiusta Andriaus Unipo.)

Už tatai, miela matuše,

Mano Motina

MUMIS

(Laiškas)

Gegužės 7, 1934m.

Sūnau,
Tu prie svečių neparodei tinkamos
savo motinai pagarbos! Tegul bus šis
paskutinis kartas! Tavo rūstūs žodžiai,
drėbte išdrėbti motinai, man, tarsi, pei
liu širdį pervėrė. Gerai atsimenu, kaip
prieš kelerius metus tavo motinų kiaurų
naktį prie tavo lovos išsėdėjo, įsmeigusi
į tavo veidelį savo
meile
triŠkančias

KAS IR KUR REIKIA SIŲSTI
Rsžtus, skiriamus “Mažųjų Draugui," mfslių
atspėjimus, galvosūkių lftsprendlmus reikia siųsti
adresu: Kun. Dr. Petras Biskis, M. I. C., Mariana

1. Pats pirtyje, o kasos lauke.
2. Turi penkis pirštus, tačiau neturi
kūno.
3. Tvora balta, kaip sniegas ir nors

O šiandienų susiėję,
Tariam ačių kad auklėjai, —
Geidžiam tau, brangioji,

1.

•

VIS

Mįslės

Tavo žodžių aidų mielų
Vis girdėsim savo sieloj,
Lyg gražiausių giesmę

Gal nekartų už tų triūsų,
Užuot ačių — tau dėl mū&ų
Širdužę sugėlė!

IŠILGAI

I.

Tave mylim visa dūšia,
Ir visad mylėsim.

polis. Thompson, Conn.
Pinigus už “Mažųjų Draugą,” tai p pa t praftant
pakeisti laikrafttūko siuntinėjimo klek], reikia siųs
ti tiesiog J “Draugo”
spaustuvę,
adresuojant:
“Mažųjų Drangas,“ 2334 S. Oakley Avė., Chicago,

Illinois.

akis, klausydama, kaip tu sunkiai alsuo
ji, ir gailiai, gailiai veikdama, kad gali,
neduok Dieve, tavęs nebetekti. Aš bijo
jau, kad iš galvos neišeiti} ir tu neapsi
galvojęs žeidi tų savo motinų, kuri įma
nytų ištisų metų laimės nustoti, kad tik
viena valanda mažiau reikėtų tau kentė
ti, kuri įmanytų pati su mielu noru sirg
tų, dėl tavęs ir net numirtų kad tik tave
išgelbėtų!
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MAŽŲJŲ DRAUGAS
Sūnau, klausyk ir gerai įsidėmėk, kų
tau dabar aš pasakysiu. Tau gal teks ne
mažu ir sunkių, baisių dienų susilaukti,
bet jų baisiausia bus toji, kurioje tu savo motinų palaidosi šaltoje žemelėje. Sųaugęs, subrendęs, sutvirtėjus gyvenimo
kovoje tu jų, sūnau, tūkstantį kartų
šauksi, trokšte trokšdamas dar bent kar
telį išgirsti jos balsų, bent vienam akies
mirksny pamatyti jos ištiestas tau ran
kas, apkabinti jų ir gailiai verksi, kaip
nuskundžiamas ir priglaudžiamas... Kaip
skaudu bus tau tuomet atsiminus vist
padarytų vargų ir visas nuoskaudas jos
iš tavęs pritirtas! Nebėra ramumo žmo
gui savo motinų įžeidusiam! Gali jų įžei
dęs gailėtis; prašyti, kad dovanotų; jų
numirus garbinti, bet viskas bus veltui.
Sųžinė neduos tau ramybės! Tos nebegrų
žinamosios meilės ir gerumo atsiminimas,
tavo paties sųžinės išmetinėjimai — be
pasigailėjimo vargins, kamuos tavo nulių
dusių sielų. Saugokis, sūnau! MOTINOS
MEILĖ — geriausias
ir švenčiausias
žmogaus jausmas! Nelaimingas tas žmo
gus, kurs jų mindo! Didžiausias piktada
rys, kurisTlbrs kiek gerbia savo motinų,
nėra visiškai ištvirkęs, nustojęs sąžinin
gumo ir širdies gerumo. Priešingai, žmo
gus nors jis būtų mokyčiausias, nors jis
būtų garbingiausias, jei savo motinus ne
gerbia, užduoda skausmų, jos širdžiai,
yra niekšas, nenaudėlis.

Gegnžio-Ma^A934

GeguŽio-May 7,-1934

DRAUGAS

matyti grabe gulintį
negu
nedėkingų
savo motinai. Neskubėk tuojau prie ma
nęs, kiek laiko neik manęs bučiuoti, gla
monėti. Į tavo glamonėjimus, į tavo mei
lę aš dar nepajėgsiu iš visos širdies atea
kinėti.
1
Štai, artinasi diena, kurioje galėki pil
nai išpildyti savo nusikaltimų/ Ateinantį
sekmadienį, Gegužės I3ta, pripuola —
MOTIN OS DIENA. Visų šių savaitę
ruoškis prie tos brangios šventės. Būk
šių savaitę maldingeente, uolesnis, kad
galėtum iš visų šios savaitės darbų, mųldų, prisimarinimų, popinti savo Moti
nai dvasiškų gėlių puokštelę ir įteikti
jai sekmadienyje. Nepamiršit prieiti prie
išpažinties šeitadfenį, Gegužės 12ta, kad
galėtumei priimti Jėzų į savo širdį toje
šventėje. Priėmęs Jėzų į savo širdį, pra
šyk, kad jis palaimintų tavo Motinų ir
mane, kad jis padArytų tave gerų, paklus
nų kaip kad jis buvo paklusnus savo my
Urnai Motinai Marijai ir Šv. Juozapui.

Kaip “Murfis” sumanė, tkip mudviejų
kojos pritarė. Priėję jau buvome beteš
ku ilgos šakoa meškerei pasidaryt, tik
Čiupt iš nežinių pagriebė mudu policmonas ir parvedė namo. Mus motinėlės iš
barė, aš net per ausį gavau.
Ant rytojaus mudu supratome, kad
jei būtume užėję pas žydelį ir nusipirkę
po rūgštų agurkų, tai nebūt reikėję nė
žuvaut, nė kęst ausų kaiščio. Vis būtų
buvę maloniau mokyklos kambaryje agurfcų čiulpt, kuomet mokytoja kalba apie geografijos paslaptis.
Tiems, kurie nepasigailės laiško, aš
padovanosiu gražų,
niekam
nevertų
šluotkotį. Lauksiu laiškų, o tuo tarpu
pradėsiu drožinėti šluotkočius.
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Sudiev, sūnau. Telaimina tave Aukš
čiausias !
l’ovo

tėvas.
t

*

Mūsų Tvirtybė
Su Dievu lengvas sunkumas,
Su Dievu saldus kiekvienas kartumas,
Su Dievu viskų galini’ padaryti —
Keikia tik Dievų širdyje laikyti.

Žiūrėk, kad nė vienas nekantrus, šiurk
štūs žodis nepaspruktų tau iš burnos,
kada tu kalbėsi su ja, kuri tau gyvybę
davė, nešiojo ant savo rankų! O jei ant
nelaimės iš tavo lūpų kuomet nors. išeitų
bent vienas toks žodis, Auris galėtų įžeis
ti jos jautrių širdį, tada, sūnau, tegul ne
tėvo baimė, bet tavo paties atgailojantis
gailėsis priverčia tave pulti jai j kojas
ir maldauti dovanojimo, kad karštomis
savo lūpomis savo pabučiavimu, iš tos
kaltės tave išvaduotų.

A. Jakštas
(prisiuntė Philomena Peredniutė,
i
Chicago) .
Vienas vaikas gavęs darbų, susitarė
su samdininku, kad pirmų dienų jis
dirbs už vienų oentų, antrų dienų už du
centu, trečių dienų už 4 centus, taip kad
kiekvienų dienų gaus du syk daugiau ne
gu kad vakar gavo. Kada mėnesio pabai
goje samdininkui reikėjo užmokėti vai
kui algų, jis numirė iš išgąsčio, kada su
rado, kad vųikui kaltas $10,737,418.23.

Myliu tave, sūnelį.Tu esi mano brang
ioji, skaisčioji viltis. Bet aš velyčiau tave

MAŽŲJŲ DRAUGAS

į

Iš Pašto Dėžutės

“Sveikinu Jūsų gražius pasiryži
mus ir ypač labai džiaugiuosi, kad pra
dėjote leisti “Mažųjų Draugų;” tas laik
raštėlis turi didelės reikšmės, nes iš ma
žens čia gimusius vaikučius įpratins skai
tyti lietuviškus laikraščius. Su geriau
siais linkėjimais ir pagarba. Kun. J. B.
Končius, Mount Carinei, Pa.”
“Ačiū už “Mažųjų Draugų”. Labai
juomi džiaugiuosi ir myliu jį ir jus vi
sus myliu, kad mums vaikučiams laik
raštėli leidžiate. Philomena Pagojuti,
Chicago.”

“Gerbiamieji! Aš esu trečio sky
riaus Šv. Juozapo mokyklos mokinys.
Man labai patinka “Mažųjų Draugas.”
‘ Mėgstu skaityti juokus ir atspėti mįsles.
Man būtų labai linksma matyti ir mano
mįsles “Mažųjų Drauge.” Petras Kontakevičius, Scranton, Pa.”

7
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gerai atspėtas gaus po taškę. Taigi aš
ir pamėginsiu, Stella Stulgaitė, Kenosha,
Wis.”
“Mano mašinėlei sugriuvus, prašau
priimti rankraščius.
Tiesų pasakius,
“Mažųjų Draugas” tobulėja! Ar bus
leidžiamas vaikučiams atostogų metu!
Sudiey. Stasys Pieša, Chicago, 111.

“Su pasiilgimu laukiu kas savaitė
jūsų laikraštėlio. Man labai patinka skai
tyti pasakaites ir atspėti mįsles. Linkiu
viso labo. Jonas Krasnickas, Mahauoy
City, Pa.”

Juokis, jei patinka
Gamtos muziejuje mažas vaikelis
sustojo ties žmogaus griaučiais (skeleton).
— Tėveli, kas Čia! — smalsumo pa
gautas klausia vaikelis.
— Čia visa kas liko žmogui minis,
— atsakė tėvas.
— (Argi vien mėsa į dangų eina! —
užklausė vaikelis.

—Ar atsakei per kvotimus? — klau
sia tėvus sūnaus.
— Taip, tėte. Atsakiau.
— Ar gerai atsakei? — klausia tėvas
lyg netikėdamas.
— Rodos, kad gerai. Nes mokytojui
mano atsakymas taip patiko, kad liepė
kitų sykį ateiti vėl atsakinėti.
— Pasakyk man, jei mandras, koks
skirtumas tarp blusos ir dramblio?
— Koks lengvas klausimas! Labai
aišku: dramblys gali turėti blusų, bet
blusa negali turėti dramblių!
t

Vaikas klausia: — Tėte, kodėl ma
no duonos riekė krisdama ant žemės vi
suomet pataiko sviestu patepta puse že
myn, netepta puse aukštyn!

' “Aš atmenu, kad “Mažųjų Drauge”
buvo rašyta; kad kuris atsiųs į “Mažųjų
Draugo” redakcijų atspėtas mįsles, už
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stjtoĮ ‘n^tunjĮ ns ėpftnBui tuiBpjĮĮĮBd of
-ggt ĮSĮA ‘snrzpoz SOBĮg Stl^ĮBUBtl ĮBf
“’SpggĮĮ ĮBĮU1BJ UBĮggĮBS pBJĮ
‘llBUĮJĮOUlgĮ snf gB dlBJĮ a;iJĮU0AX{) 'ŪĮĮJĮ
sBuatA ji ūaoįįį aqpf§p£j([ ’į^jįjoa ojį aiau
sau ‘sauaui aųjĮiaAaj^ *ĮBua; šauniu bįjį
-nuĮ fi;am jįsį; nut sijų jį ‘lĮaAg; ūuiįįaui
fisnf snd nuia jį ‘ėuĮBJĮBd iuaga tus nizp
-ĮOĮdy lĮUBSBd ū;įjį i nuia jį stumt ujįoįį
-nd nat ga ‘pKzonf ‘ĮĮauns snifuBjęĮ,,
:ft[ZpOZ sa|XlUBUl ĮBĮZpAĮB aSUBĮJĮ sif
OSOJĮUBJ OABS SBJĮUBJ Sof SBUlBpAJĮĮBrĮ ’OA
-BĮgnųBd JĮ OUĮąBJĮdB ĮBĮĮiaai tt ą)AUIBUl
‘ipvzonp Oabs sntąBtUBj -aiaAĮsaid sKjįb
sg;Xuiaiu ‘soaoį aud snfaud uiBf ’sbSįu
■UJĮ JĮ SgĮUSOS ‘ĮBJĮUĮIOJtĮ ĮAOĮ8 SOAOĮ BĮĮ
-B$ •SĮIUĮJĮB KĮUIOĮJĮjaUlglĮ a{B|Bd ŪĮj>UĮĮllSf

-Xuzbu

5;Xuibui

ūuiįįAiu

o;buibiI

jį

ĮibcįūiUjį

i

BUia{ •OABĮZBAJBd UBĮĮBlfBd SĮĮAZOUf ‘BĮ#
-laųisad auoiĮOJĮ BtsnnrifĮĮ jt ubį^bj,
•OJĮJĮABJd ĮBĮ^Į)
-HBja ;atf uupntĮ afApJię of jįįu ‘nj(hBt
‘buisjįuįį JnsjA
•BĮJĮgJig ‘«p»tf
-nBd ĮBĮUOĮBUI dlBJĮ ‘ipA? ‘BfoUĮĮB? ĮBĮ?BJ8
dlB| HBJĮSĮA dlBJĮ ‘o;4lQ JĮ ŪMllBĮ Ojd 8Į1
-Azonf utu^ ‘aABg snd d;Xumui nnĮUU?
>8BAaĮ(l JBqBp o japCuiaui ns so^siepjid
SOptlBĮBA SOI SOU18JĮUĮĮ dlB^Į
ŪdBZOnf
•Ay ‘ūfiJBĮę ūuįįojv ‘fizgf ‘flAiHfl aidu saf
-ąjĮBSBli SBĮgUĮAB? SBĮZBJ# SBĮJĮOĮ OABpgų
-ĮBJĮ SBJĮUBJ OABS Į if SlUUgBd ĮBU'jfBp lt
dlB^f 'ĮUOĮBIU ‘ĮĮĮaiU ĮaUIOŪSJA OAUq UlBf
tf bįjįojį •suaĮĮBiu ĮBd onu opiumui oabs
US opiAĮBld HBĮJUJĮ ‘SOĮ)UBĮBA SO^UtUlĮBĮ
so; SOSĮA umr gUĮUlĮSUJ ’&ptlUBUl ŪĮaUBlį
-jiui oabs atdB gjsūui iinap afauoiĮayj

•ĮSapĮaUl ĮBĮZp
-jisonu fųauBgoi oabs sauigisgĮ jį opusis
-;a ‘ū;aiA opBius sėdiĮį •ėpAtuBUt ūtnipfui
OABS SBd it S3A SJUJĮ ‘sAUĮjpiBJĮ ofapj SnJĮ
-nj;a£ -Į;o;s i o3gqnu sn;iĮĮBp oabs sSui
-aisad Jt ofggt sip£zonf ‘sėpĮauiĮSBj
,/aUOĮĮOJĮ OUBUI JĮUĮintBĮBd JĮ ėuoĮttui ū;§
UBUI JĮĮamS 'ŪąA3 JBp ėpClIIBUl OUBUI Į|A;
-BuiBd n;giįoi; ga diayj ūaA2 ėpiuiutu ou
-biu jįAjįįbįzu ‘Bupoję įfoSuiąsaĮĮBf),,
'
:ggBld ĮBĮgJBJĮ SOI
-Aaoįs sgĮauBj soĮsnBfguaAy aud sėdnBĮjĮ
-;s;a jį ūigAĮdoJĮ t gpAzonp oitgųn^ę
•SąUOĮĮ9JĮ
SotfUĮUIĮBĮ UlBf ofgJĮUĮĮ JĮ fųUBfonjU OABS
migKzonf ąjĮsiajad sėpuiĮsidd sb£ubjq
•flUIBU 81 83AB# OAnq tmiĮ ‘ŪJĮSjĮBĮ gpOJ
-Bd sipCzonf ĮSBUiųnjĮS diBj jujį *ąsnu{j(Bd
jį sBttnBip ojĮpns if ‘oįjbuiubjį §į ąuuuia
-aų tuBf 'siuiouBdBjp SĮtnoiaS oabs apai
-isdB ‘snijnąBjp oabs sėfąpng -ėuoiĮajĮ t
sijotu įsouįurjįs jį Įjbcįuibjį įfūmniiaĮin
oabs t oSfgųnu spizonf ŪJĮflĮA sė'PPĮ
<('BISJĮUI UlUUUl
sau ‘iBĮSUBĮOĮeiS! OUJĮ JĮOUĮUBAJBJ,,
:ofgquiBJĮS d ibis įbįzį)(>z įC
-aiUUĮfJ SBĮAHBJ OĮĮOJU O Aną SBJĮęiB^J UJĮ
-SĮBĮ ns fl^UBjp fimĮĮJB of SBUdĮA SBUĮJĮ
-aą «bąq)B <Bbgq)B o‘f|Bqa«Bq,, juBizpiBZ
-aq UlBf *f»|AJ OĮJBSBABll ŪZBJ# ŪUOĮ \
'SnUOĮBUl SIU9ĮSĮA ‘SBJĮĮUA
sBiatf ‘sBJop sflAzonf pBJĮ ‘ofgąapjud įb;
-ĮOJŽf ĮB#nBJp JĮ ĮBfoąAlĮOUI Of ‘UBtAJfUdĮ
įsą JBp 8O1I8ĮP JĮ BUarp SHUOĮ^nfoU pBJĮ
‘ĮSgJĮOUI dlBĮ SĮf ‘flUnUĮUMS SBUIBpASĮBd
■au ‘UBĮgBĮ ‘SBAifuOĮ HIBf OAUąaU SBpiJĮOUl
flĮZpBjd įįj illUBU OUU ĮĮOJ (<fooųas q#Įl{,,
ūįjįAjįoui ėu«a>gifnB Į opįaĮ if iBĮĮaAą; ‘ūį
-JįAjĮOUI SOĮZpBjd ĮB^UĮUŽSfaS Wn&IBĮJ
SnuSUĮlĮ QAnq SlUOlf JI
HllĮĮaAąi OABS ofgĮAui 'iHBJĮĮBA gBJd^ OAUg
‘oiinBgn JĮ, guipf JĮ 8Į)Xzonf ĮBUOĮ^ .’ou
-aA^'Į OfęjĮUĮĮAdB afoĮę stųatii snifĮt au
-UJĮ ‘[BJ(UĮUĮJ|0 OAnq ĮBfo|£pUIĮh Of ’SB^S
-n(j st;Azonf otiaA/if sojnf ;ad auj »

B|U|T
svoavRd arūyvK

•jįuįį sadu ėiĮaJĮ ą;aiAguu įbįzbj# d{B| bįaj
ū; ą;nĮUBS įbjį ąndj^ -otąjĮiaj jį jįį; ubj^
ąsnjĮBd auBui jį ‘BįjįAjįoiu t ;iau ąuBuiis
-zn uSĮJjnK„ Į§po>l uįzsbjį jįį; ‘soįjįajįoui
įįjb jĮiaAaų ūbi ibi ‘Uibj,
‘niĮaAg; a;iJĮ
-snBĮjĮBd įb; ‘au taf į įbjį^iAn;aiĮ Įiubuįbjį
tuokia sjou bpbjį a;oĮąpipf iy sBuoaig
dlBJĮ •ĮBJįSĮAiųaiĮ BUĮBJĮ UlB) SBSUBJp OUBUI
sn; pBJĮ *;AJĮBSBd ĮBĮgnJĮĮBA SUrtlĮ HĮIUJ,
auin;auiįi ĮBiĮgiAiųaiĮ ū;įjį ipoz sįbįjbu
‘sauteąĮBJĮ jį aiuųuia npnui ‘ubįjįbs diB^
‘odjuy sapgQ si auiouizns snpiBA fiuiuĮ
‘ūbauji fiĮsuBĮ^id ;aq ‘iiĮsnBĮUĮĮjĮuu jį uuį
^‘Voavka anizviv,, Pi-natsnu
ū;įbabs
sbjį
aum;ą[BK ;uapt ‘auiBUipaa
sniĮa;uaa npnui pBJĮ ‘gjĮBSBd sbjį urat ‘;nq
-in; ‘o(BUBd ojojpid sį sapA^j 'ąpojBd Įa
-njąiĮ ;au sb^ubjį) oubui ‘dutofoured bjį
-ubj npnpf -(auKH'apns iuįa;ua«) uiBf jįoįjį
‘fejĮin#B U;^Xųj od rpĮiidisnu auiBuiazn
npnui ĮAJSBJĮ pBJĮ ‘outz . ‘aUIBUĮdBjd np
-nui pBJĮ ‘o;bui JsuiiĮSjBąau piiną) snjĮaj
‘SBpXz BlfUBĮ Į BUĮJĮSJBą OUlĮpjĮS JĮ lĮOJ
-o;§ tuĮduiBJĮ auiBuiaBjd ‘ĮumpnndĮiAg ūį
-jįAjįoui Į npnui aumuia ū;Ki ūuai^y

“•Aądinję^ ‘irikiBip
nĮsydapI-Bd •••sėgjĮurad nstgną

oabs

jį

oĮiniĮ So>ĮįiBĮ giuuztiau
stf pBJĮ ‘tsoniJĮt; jį. ĮusdiBi;s ifū; SBump
-AgBJBd snumųBŽ oabs gpojBd pBJĮ ‘on;
ijnJBj 'g nuĮjĮiaAg ’SĮAnzaiĮ sį;ub;sįį
-nuau įbsb; §b ;bj, įstAnzaiĮ dlBJĮ siusaui
-tpiB sumf sbjį ;aq ‘sBiui;aA« gu ‘ąpąp ąu
nsau ‘Bsaij, sopą p aijd jjgq ‘i;sfiJĮ8ĮSBd
i;sijpau ureuipaAS iaf ‘Buioiįbs ‘gpgp įb;
ąp2Q ųASBjnd osijpau ojįsįbį gu ubui o
*fusdrBj;8 ;A$Bind (apgp um; sosfup ofgj
-n; sitfĮuaifna dlBJĮ ‘;ouizns nuiopi usję
•IUsdtBj;s Įjįojį jjbjį sėgnjnd sif jfęq ‘ūjįoiį
-iubj buįM ibi bįjįž! ‘sadiuy snupuy ap
-g([ ‘siqjBpBJpuaq fisnui kb;įjį pBJĮ ‘uBig
* -Burad sBurepoAĮB^aiĮ S;iBABg Įsnutsūip
-»d ūjĮn;uapn;s fu ubui .inąBp bįo dis^
iĮP<JBp UBIU RByj 'gJĮgĮHU SĮĮapįJĮUBd SŪJĮ
-nsnd jįaįj^ sft;sljpau ;aq ‘ūjį§įbį ;XsjBjud
UBufsšfąjou sif ‘įpJĮĮ) •BĮputtj snfiuaflna
npjBA ‘afntiAjjs a,uB>uiidas įsojįoui sįjujį
‘(«UĮ;gqa;s) sB>Įn;uieq suubS jį sbjo#
•uįsjįubį

--------- r---------- it

XBjĮĮ-OĮ?naaQ

atdB

‘;q

„į.

sBuajA bjX ‘atAia^aaio^ ‘afopĮAJĮ
-oui sofidBJBd ojaiuiĮZB_a ’Ay pBJĮ :ofgq
-ĮniaBd bjį įb;s jį oubui ąjĮUBsisud s;Įa;sjĮ
-nud ‘ūpos od ;uBfoĮgsjĮĮBAaq uaipūuy

įbubį

'"OJĮAĮBp

ojaS opiumu jį so^uads souujį ‘BunBiJtjd
-au fiisnUi ti; jįį; uiuį ‘Biaidod B;onfiĮjĮ b;
dlBJĮ sn^ouiz SBXuiJĮąp sau ‘uiB^UĮjĮgp į;
-nąuBiu BJĮounsgn pBJĮ ‘įbį^ujįįba ‘o;o;bj^
•nuiĮuipsūanu jį ūjį§įbį ga p;redu^ f
tapuBd |Įnj(ąp į#sįa ‘ubiįoa jįoijį jį payj
•soįjįajįoui oi&inf ’Ay §į sguiJĮotu souaiA
SBpA^BJ S B JIS ĮBĮ JBOf ‘UBĮgBUlBd ĮBJĮ UBSUp
. -įs;b jį Iįsjįoa nBi^g|d;B ;iai3 (n;aiB#ia
auĮB;jĮĮ|) sėfouiupBd jįoįjį ‘sopgą snq Bia
įbjjįį;

.

hbįubui x

‘sbsbj;ub

sbp^bj

bjįubj

sąųB#iaiu nutųz ‘napuB^tsnu ;a|į soS
-bjįįq $į iĮaJĮšĮBĮ ubab3 ĮBuasiadayf
•gJBA
-uu sauidBJĮ Į aunui ’-gjBpBd SBUiĮpajĮBd
fiizpiBj ūjį ‘;BfĮ ūĮjn;au 8Įuiąa«dB5l ns oi
-puaq ojĮdiu $b #of ‘snf nuujĮi;^n jį Įgp
-o; ‘į;Xsįb;i;b buiįįbŽ sįa ūpįbįjį ;aq ‘dia;
įb;
‘diBj, -uiĮsgpBidaų ujįuįusbubu ns
šaut ūjį ‘nns oubui JBq«p atf įĮ;utpsi$gĮ
SlliąnJĮĮBA ofgJĮĮai ĮBf UIB}Į ŪJĮgĮHĮ 08BJ3U
ubui sjįoįu o;[gp jį ‘;nqm; ūibubjv <,'hĮU
-idnJĮ g{ ntUĮĮJ,, OUtpBABd 8UBUI lf pBJĮ
‘snąjĮid iĮai; jĮatg iap nsg -a;soĮ3Bd ijĮstų
jį ;aq ‘aiBągi auBui ĮBJĮOjaS if ’bj ‘uo;
-uBjag st aopipBj^ fciĮyi«i p<;iBJĮsBd sumf
naiABp ūpB>[ iu;;iiJĮSBd ‘o;Buatu;y
•••fiĮaaĮdiĮij ‘ūuiBujp
-ba dm; ‘fifnBų jį ntsąju; įb# ;uBiiaq įujį
-ibį ! fito;X;ĮBJĮS ūiUĮ)Į;;gt nūn; 2ot ‘opoj
-įsbj ijsAjBpBd ūjį ;aq ‘so;aiA souiBJĮaipB
Įsn;sBj jn>Į ‘na; snjBdaĮd ;snBjdsĮ hjaĮni!
snuo;jiBpaĮĮ sBuiB;qja0 pBJĮ ‘so;oįa ;hiį
-zn h;hbi oabs nanreuiy ga ‘sniJĮBSBd asai;
‘SUlBĮgUJĮĮBA ĮUIBUiaĮjd dlBJ fųtlU ĮBĮBdajd
aot ‘;Xubui ofaĮBif rifsByĮ -snĮBdaĮd sotiuj
;jĮnBjpiad sasuBpĮisau nasijp ga Bof ‘ubui
;ąum;staĮ;B pBJĮ ‘ūsįa fisųf pfgnid sbįo#
-jajad įsoni^nBf ‘iBisnaiuiJĮdnaiĄ ųadafd
-Įjd naiifnBp sumf aosfup jį saųia# nūn;
NA ’!®!?n5!!BĄ snauBKĮ įaX^ ‘iJĮtaAy

lB|Bde|d odAfjd
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svoavaa ūfiįvji
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vo papuoštos darželiais. PirVIIDIOMK ItPftMR 7*4(1 I KAIP RYVPNA IIFTHVIR n&s aukoJa stambesnes pinigų Lietuvoje dar ir dabar yra apie Brazilijos gyveninių, Lie gyvenimų.
KUnlUmIO LrUUmlO LINU" RRlT « i ItlW LILIUIUO gw{ias if šiaįp juos vifeokiario. apie 2000 šeimų. Jie čia gyva tuvos rusai ten pasiuntė savo
Akademinio Skyriaus ad r.: J moji tįovona teko mažai Maipai remia. Kauno aklųjų in ! na daug blogiau, negu lietu atstovų gyvenimo sųlygų iš Kaunas, Nepriklausomybės a. ) no stotelei, tieą Lago Maggio
stitutų aplanko daug žmonių, viai ūkininkai. Retas jų moka tirti.
3. Lithuania.
re. Ji labai panaši į vasarna
akluosius paguodžia, pasikal skaityti, rašyti, dažnai kelia
mį, apsupta didelio sodo
Kaip kiekviename krašte,
Centralinio Lietuvos statis
ba, jiems teikia dvasinę para visokius vaidus.
— Musolinį sugalvojo būdų,
tikos biuro žiniomis, šiemet taip ir Lietuvoje yra nemažai
mų.
x
Dabar Lietuvon buvo utva
kaip greičiausia galima pa
VYRAI — ATYDAI
per pirmus du mėnesiu1 iš viso aklųjų. Dalis jų yra akli iš
žiavęs
vienos
rusų
kolonizacigražinti
traukinių
sustojimo
Be
kasdieninio
gyvenimo,
amirė 5,917 žmonių (pernai 6,- prigimties, dalis apako per ne
Štai yra specialia pranešimas, kuris
bus (domus Mh
Kiekvienam vyrui, kuris
klieji
dažnai
surengia
savo
me
jos
bendrovės
direktorius.
Tovietų
išvaizdų.
Jo
patarimu,
140). Nuo tuberkuliozo mirė laimingus atsitikimus.
pasiekė- “viduramži” ir jaučia reikatam tikro galvinanči'o TONI
no valandas ir dųrbų parodas, ji bendrovė Brazilijoj turi nu
Draugijos Užsienio Lietu .Italijos geležinkelių valdyba ItUguraų:
478 (pernai 422 žm.); nuo kiAkliesiems auklėti ir mokyKO. Kad suteikti galimumų tūkstan
i .skelbia čiams, kurie dėl koktus nors priežas
tų infekcinių ligų - 332 ( 449); ti Kaune yra įsteigtas aklųjų kurios turi gerų pasisekimų. pirkusi keliasdešimt tūkstan viams Remti Vytauto Didžio kiekvienų pavasarį
ties atidėlioja užsisakyti
. ..... , „
Kai kurie mokytojai per atos čių hektarų žemės. Ten mano jo Universiteto
gražiausių stočių rungtynes,
kademinis
ųuo vėžio ir kitų navikų
institutas. Jame dabar moko
nipinasi užmegsti išrinktai gražiausiai , stočiai
164 (156); nuo reumato, miti si 51 aklasis. Dalis jų vyrai, togas pramoksta aklųjų rašto mu įsteigti rusų kolonijų. Mi Skyrius
santykius tenka rib vien garbė, liet ir
nio ir kitų bendrų ligų — 75 dalis mergaitės. Institute mo ir paskui jo- moko savo apylin nėtas direktorius lankosi pas kuo tampriausius
nuo- dlstrfbutorių. Sį Gydyto
rusus Lietuvos ūkininkus, kad su užsienio lietuviais mokslei- 100,000 litų pinigo dovana. tiesiog
jaus preskripclja dabar parduodama
(83); nuo nervų sistemos ligų koma rašyti, skaityti, įvairių kės akluosius.
vaistinyčiose. Vienas Doleris
jie su šeimomis važiuotų į Bra viais, studentais. Skyrius pa Į šias rungtynes šiais metais visose
už mėnesio treatmentų — būkite sa
»— 383 ( 304); nuo kraujotakos amatų, muzikos, dainavimo ir
gaukite butelį Šiandien — garan
zilijų, į minėtų kolonijų. Apie sidalina akademine spauda su j stojo 2.000 stočių. Visos bu- vimi
tuotas.
organų ligų —'440 (438); nuo kitokių dalykų. Kai kuriais*
■
■—1
600 Lietuvoj gyvenančių rusų išeiviais lietuviais moksdeikvėpuojamųjų mūsų organų li savo darbais — šepečiais, ra
šeimų jau yra pasirengę iš ’viais, palaiko sųryšį laiškais
gų — 741 (885); nuo virškina nkdarbiais ir kt. — Lietuvos
.Lietuvos išvažiuoti į Brazili- ir rūpinasi kuo daugiausiai
mųjų organų ligų - 315 (298); aklųjų institutas jau pavijo
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
nuo šlapumo ir genitalinių or senus Europos tokius pačius
Ranaikinus Amerikoje pro-! jų. Norėdami geriau įsitikinti gauti žinių apie studentijos
Specialistai iškalime ir įdirbi
ganų ligų — 105 (130); nuo institutus, p
hibicijų, labai pakilo statinių
me visokių rūšių parniūktus ir
grabnamlus.
ištumo ir gimdymo ligų —
I V AI B Ū t DAKTARAI:
Žinoma, šiame institute yra pareikalavimas, Amerikoje jų
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
.3 (110); nuo prigimtinių trū
tik nedidelė dalis Lietuvos ak- nespėja gaminti. Statines ėmė
me darbe per šešias kartas.
Oflao Tel. VlCItory 48ėė
imu — 254 (275); nuo se- lųjų. Daug jų yra kaimuose/dirbti dauSelis Grąžtų. Šiomis
Rca. M. DR.Kxel »!•»
Veskite paminklų reikalus tie
įtvės — 1,206 (1,137); prie kur jie vargsta be jokio dar- dienomis viena stambu Amensiai su pačiais Išdirbėjau
OFISAS .
vartos mirtimi — 146 (148) ir bo. Akliems globoti yra įsistei.kos. fnma Lietuvoje užsakė 3
4729 So. Ashland Avė.
3 lubos
nuo nenustatytų priežasčių — gusi draugija. Ji dabar plečia ny^j°n^s statinių. EkonoimRusas Gydytojas lr Chlrurraa
CHICAGO, ILL.
1,105 (1,235) žmonės.
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų
savo veikimų, steigia skyrius/n*am departamentui tarpiniu
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų.
ieško lėšų, kuriųinis akliesiems ■ dalijant, viena lietuviška įmo Nuo 10 iki 12 v&l. ryte, nuo 2 lkl 4

AKLIEJI?

NĖS MIRŠTA LIETUVOJE

STUDENTAMS, MOKS
LEIVIAMS

Nusa-tone

AMERIKA PIRKS Iš LIE
TUVOS STATINIU

ROSELLI BROTHERS, INC.,

OR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

t

Tik protas yra senas.

Emerson

padeda. Aklųjų būčiai paleng nė imasi tokį statinių kieki
vinti, turtingesni Lietuvos žmo pagaminti.

LIETUVIAI

DAKTARAI:

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
Tel. LAFayette 7450

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. F. G. WINSKUNAS

1440 80. 49th CT., CICERO, HA
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. lt—• vaL
>147 BO. HALSTED
OHICACM
a Oubat 1—» vai

M.,

<140 Archer Avenue
▼al.: 1—* ir 7—3 vai vakare

GAVdf MOV

Office Phone
PriOspcct 1028

Reikia tikėtis, jog šis .dide
lis Amerikos užsakymas Lie
tuvai yra ne paskutinis ir jog
lietuviškos statinės amerikie
čiams patiks.

Dienoms TeL LAFayette 5731
M OAMal 0403

Res. and Office
2&OV SO. Leavitt Sfe
CAN1L O7O<

DR. J. J. KBWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON I

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE. HOURS;
2 to 4 and t to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR.A.J.JAV01Š
Office: 2843 W. 47th Streel
t Urt
V*L:

8 poj
u pi rt. 7 iki 9 vak,
pagal sutarti

Otftse Tet AEPntiie 7tM
BMb. Ttei. GĖOvėMU Ofli7
4917 ft WASMTENAW AV E.

DR. 1. X SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
2423 W. MAlRQUETTE ROAD
Vai. t-( tf f-9 vate. Ketv. 9-12 ry*
Nedliloj susitarus

Kampas žįst Street
Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vek
Nedėhbmls ir tvsnUdlenials 19—U

HILLSIDE, ILLINOIS

DR. MADRIDE KAHN

Rcz. PENSACOLA 9011
BELMONT 3485
Office: HILLSIDE S84&
Vincent Roselll, secr.

Trys telefonai:
Rea. Phone
BVGIewood 4341

OVflee Phone
TKIangle 0044

DR. A, R. McCRAlHE

4631 SO. ASHLAND AVB

600 RUSŲ ŠEIMŲ 1ŠVAŽIUOS Iš LIETUVOS
Bušai ūkininkai Lietuvoje
atsirado tais laikais, kai lie-z
tuvius prieš 50 — JLOO metų
rusų valdžia visokiais būdais Į
persekiodavo, o lietuvių ūki- j

venetian monument co., inc. b

Rez: Tel. PLAaa. 2100

IIP

VALANDOSi
Nuo iO-1‘2 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v.

ROOM
vak: 9-4 tr 7-9 vai. vakare

Nadėldlanlala

ninku žemes atiduodavo rusa
ms kolonistams, kazokams, ru
sų karininkams, kurie į Lietu
vų atsibastydavo iš Rusijos
gilumos. Tokių rusų kolonistų

nuo JB Urt U diena

4645 So. Ashland Avė.
ofiso Valandos:
Nuo 4 Iki 4 ir BUO 4 tkl S rak.
Nedčllomts parai bu tartį
Offcu telef. BOŪlevard 78—

Namų Tel. FROSpOct 1080

DR. G. I. BLOŽIS

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

------- O-------

Suvirš BO metų prityrime

1
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

---------- o------Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

BIZNIERIAI. GARSINKI
TĘS “DRAUGE’

W.

I T A S
Oermak Road

DR. A. RAČKUS

(Kampa* Leavitt 0L)

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

VėMndoc: Nuo • iki 13 ryte

X—SPINDULIAI
3051 Weat 43rd Str.

Nuo 1 {kl
Tel. BO( tcv&rd 7043

•#»

D B K T I

2201

t

vakare

Beredoj pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEL'IS

CAMal’ 4133

(Prie Archer Ava. «etoli Kedzie)
Valandos: nuo 3 lkt S vai. vakaro
Seredomla lr nedėllomla p&eaJ
sutarti

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEŽIS

arti 47th Street
7*1.: nuo 9 lkl t vakare
BsrsdoJ pagal sutarti

GYDYTOJA* * CHIĘURtUM
2SN)1 W. Oermak K«d

Valandos 1—S lr 7—I vak.
TeL CAMal 0387
Res. PROspect 0650 Hersdomla lr Nedėllntnla pagal auta*

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. A. P. GURSKIS
'

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento
Vai.: nfto 9 v. ryto iki 8 v. vak.

REZIDENCIJA

DR. P. Z. ZALAT0R1S

S. California Avė.
Telefi

RE Public

t lk( 9:99 vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos :
2-4 popiet? nno fi - 8 vakaraia

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SfECl AtlSTlS

6900 SOUTH HALSTED ST.

Ofiso: Tel. GAIsimet 43*3
Kos.: Tel. HEABock 9383

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-9 ir 9-9 vai. vak
Beatdenrlioe Ofisas: 39S4 W. S3tk 8>
Valandos: 19—19 ryto
taredomla ir Nedaliomis pagal ratai*

DR. T. DUNDULIS

i

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0039
Ofise vai.: 2—4 lr 9—8 p. m.
NedfiUomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOI Ix vsrd 5913—14
n/i. VlCtory 23»

DR. A. J. BERT AS»

Valandos: 1 iki 4 po pfetų, 7 lkl 8 vak.

Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 4:80-8:30

Uskyrua Seredouja

756 W. 35th Street

.

«•

1741 -1742

arti Grand Avė.

LAIDOJAM PIGIAU NEESI KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

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

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Iflinoia

GRABORIAI:
LACHAVVICH Telefonas YAEds 1133
IR SOMOS
STANLEY F. MAŽEIKA

LIETUVIAI ORATORIAI

GRABORIUS
Reikale ibeldžiu afatSabkli' o mono Turiu automobilius visokiems
darbu būsite Užganėdftitl
reikalams. Kaina priefruftna.
Tel. CANat
arbft> 2M*
2314 W. 23rd Pk, Chicago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, Bt.
1439 S, 49th Ct Cicero, HL

Patarnauju

laidotuvėea kuoplgiausia

ANTANAS PETKUS

7ftSR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office Tel. Wentworth 6230
Res. Tel. Hyde I’ark 339S

'

Yards

J.J.BAGDONAS
Liodnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite: ~

Tel. CICKRO 6927

1331 SOUTH HALSTED HTH.EMI
Bnddencrja gaoo Ho. Artenla*
Valandos: II ryto iki 4 popiet

527 N. WESTERN AVĖ.

LIKTO VIAI DAKTARAI:
Tek LAFtyette 309T

Visi Telefonai:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
ir Grabnamių

Tet OKVat tirt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

RABOR1AI:

Tek YARdg 0P»d

7850 So; Halsted Street

Bi

Alfred RoseUI, pres.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

GYDYTOJAS U* CHIRURGAS

DR. STRIKOL’IS

Vienas blokas į rytus nuo
didžiulių vartų

Ofisas 3102 So. Halsted St

Telefonas MIDway 2880

DENTISTAS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Res. 2136 W. 24th St.
Tek

»al. po pietų lr nuo 7 lkl 8:10 vak
vakaro.
Nedėllotni. nuo 10 lkl 12
valandai dienų.

SIMON M> SKUDAS
DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
Optometric-aily Akių 8p»-< lallsfas..

Palengvins aklų įtempimų, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį, atitaiso
tr.umparegywtų Ir toliregystų.' Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egsanilnavtmas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama
į
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedalioj nuo 10 lkl 12. Aklnfų kai
nos per pusę piglaus, kaip buvo pirmiaue. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos he akinių. Kainos pigiau
kaip pirmiau.
4713 SOLTH ASHLAND AVĖ.
< Phone RnnBeVanrt 7R*a

PIioim: CA Nai 0122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKM
Ir prirenka akinius
absėkoanlngai
Vai.: nuo 10—3 v. p.p.
Nrdčloje pagal sutari)

2201 W. 22ad Cermak Rd.

GRABO KTU8 IR BAIANLMUOTOJAS
nėrimas gerės ir
PatarnMvimas
lr netiri
nebrani

tis < m m.
Jei. MOHroe »»77

Jt F. RADŽIUS
LlMl’UV IŲ toQRAMO RIUS

Paleidėja ui <tt.O3 tr inkščia*
ModSrniakA kėpty«t» dyka*
IStM HL
Tek OMUI 3Y94

I.J.ZOLP

GRABORIUS
Koplyčia #ykai
1410 SO 49th COTJKT
Cicero, Illinois
Pboae Cicero 2109

Tel. REP. 3100
2906 W. 63pd St.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3 307 Lituanica Avė.

UOZAPAS tUDEIK!
-In -

Tel. Boulevard 4139

TĖVAS

Tol. LAFayMta 9573

1646 WEST 4€th STREET
Tet BOŪlevard 99— 4118

J. Liulevičius

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAiP0jrW»........ PAMAUKffE.........

Mi

Grabnrimi
l»
»
BalnamnotojM

SYREVVICZE

Patarnauja Chleagojo ir aplelin-

Laidoto—d ėilėBM —taniRėlėiaė
galima* al 91(11
KOPLYČIA DYVtf L344 §. 5Qth #va, Chero, IlL

REPublic8340

Didėlė tf gYktl
Koplyčia dykai

5340 So. Kedzie Avenue

Tel. CICKRO

—•3 Anhcc ASĄ

(Neturime

i

o

P*

Alpo I IFTIIVA Mileli NFI 7(1(171(1 NFI RAŠTO”
U

;

Pirmadienis, gegulės

LILIU v Jį

mUuy

I1LI

LVULHI)

llLI

PAGERBĖ

KIRO IU

7

d..

1934

rie nustatė draugijų gyveni- .pradžiugino šėrininkus. Pasi-1 JMFSKICO CITY, geg. 5. — .Ką tik išėjo iš spaudos nauja
nin- vag^į
rodė, kad spulkos atsarginis 1 Meksikos vyriausybė nuspren

j

ORGANIZATORĘ

Kun.

---- ----------------------- ;—

A.

Petrausko,

M.

I.

0.

Turėjome garbės viešėti gra kapitalas žymiai paaugo, ne
ne- dė atšaukti savo išėjimą iš T.
įdomi knyga
North Side. — Balandžio 24
d., Šv. Kazimiero Akad. Rė žiame pp. Žaldokų name ii žiūrint į depresijos laikus. fte Sąjungos.
mėjų dr-jos 3 skyr. buvo su pagerbti A. ft. dr-jos centro nkant direktorius į jų skaičių
I
-------Rytoj, gegužes 8 d,, Dievo
Atsilankę galės pamatyti rengęs neva kauliukų žaidimą pirm. 3 skyr. organizatorę. Ar- pateko du nauji p. Jonas EChicagoj suimta 4 asmenys Atsiminimai iš 1905 — 1914
valdas
ir
V.
Daukša,
šv.
Kry

pergyventų laikų
Apvaizdos parap. salėj, lygiai graždunkas (maldaknyges, gie gražiame pp. Žaldokų name. kitek. Žaldokas yra vienatinis
sąryšy su 10 dolerinių netik
I
dalis pusi. 95
žiaus
parap,
vargonininkas.
8 vai. vakare bus paminėta 30 smes, evangelijas), spausdin-, Darbščios 3 skyriaus narės, y- lietuvis arkitektas, Išdirbęs
rų banknotų skleidimą.
jnetų sukaktis nuo spaudos at tas rusiškomis raidėmis ir va ’ pač jo valdyba, suruošė gerą planus Šv. Kaz. Seserį) Vie P-nas Evaldas prieš 14 metų
gavimo. Lietuvos konsulas Ka ldžios brukamas lietuviams. vakarienę ir sukvietė svečių nuolynui, Sv. Kryžiaus ligoni yra buvęs tos spulkos sekre
lvaitis, L. Šimutis, kun. I. Al Taip pat pamatys pirmąjį laik bemaž iš visų kolonijų. Daug nei. Jo žmona p. Žaldokienė, torius, o dabar jisai sėkmin
uždraudus — buvo ir pačių nojrthsidiečių . maloni, simpatinga užleidus gai veda Keistučio spulką
bavičius, d-ras A. Rakauskas, įaštį spaudą
Susėdę prie ilgo papuošto savo namą su kitomis skyriaus Bridgeporte ir Lithuania Buil
Ch ieago, H,.
inž. Žvirblis, I. Sakalas kalbo <i Aušrą” ir pirmąjį laikraštį
ding
Loan
&
Homestead
spu

stalo
virš
šimtas
žmonių
pra

narėmis darbavėsi. P-nia Žalmis, paskaitomis nupieš tuos spaudą atgavus — “Liėtuvių
dėjo
kauliukais
žpistP,
gerai
ži

Laikraštį*.
dokienė-Poželaitė paeina iš la lką 18-tos g-vės kolonijoj.
laikus, kada Lietuvoje slapta
Vytauto spulkos direktoria
buvo giedama Maironio ant
Programa prasidės lygiai 8 nodami, kad ne tuo tikslu čia bai inteli gentinės šeimynos
ms skirstantis vietas p. Pieiras Lietuvos himnas:
va,, vakare (po pamaldų). suvažiavo. P-nia Daugirdienė, Lietuvoje. Yra buvusio minis
zynskis pasiliko sekretorium.
Birželio 16 Dieną Ekskursija
“Jau slavai sukilo nuo Ba- Kas pavėlųųs atvykti, negir skyr. rašt., pranašė, kad sky terio Požėlos pusseserė.
Ofisas randasi 4559 So. Paultmario krašto,
dės įdomios pradžios. Įžanga rius surengė šią vakarienę pa
ftep. i
FRENCH LINE
liną st.
minėjimui 15 m. gyvavimo ir
Pavasaris eina Karpatų kai visiems dykai.
‘ILE DE FRANCE’
GRAŽIOS VESTUVĖS
Tat, visi į spaudos 30 m. pagerbimui p-nios A. Nausėme,
ExpresĄ
Po Lietuvą mūsų nei žod atgavimo sukakties minėjimą Andriuševičiūte tame pačiame,
Giedro. — Bal. 28 d. įvyko
gegužės 8 d., Dievo Apv. pa dienės, kuri su ą. a. Teodora
žio, nei rašto,
——» ... ■■
gerb.
arkitekto
Žaldoko
name
jungtuvės Onos KasmauskaiPlatesnes Informacijas teikiam lr panhi<MU»m I.alvakoitcs.
Ją turi suspaudęs erelis spa rap. salėn, prie S. Union Avė.
Įvyks pirmadienį, gegužės
Padarome visokiu* poplcrtais Ir dokumentu.*. Siunčiam pbilmis |
‘
prieš
15
m.
3
skyr.
suorgani

tės su Jonu Krušu. Bažnyčio
! ir W» 18 Str.
rnais”.
LIETUVĄ
d., Sandaros svetainėj, 814 W.
zavo.
je apeigos buvo labai iškilmi
3ord St. Golfo mėgėjai prašo
PERKAM
Tuoj pasirodo ant stalo trys ngos. Šliūbą davė klebonas mi nepatingėti atsilankyti, nes
kun.
H.
Vaičūnas,
asistuojant
keksai (p-nios Žaldokienės ke
yra svarbus dalykas golfininpti) kiekvienas turėjo po pe kun. F. Juškevičiui ir kun. J. kams, tai yra pradžia sezono
H0RT6A6E 8AHKERS
Šis klausimas yra labai svarnkias žvakes. Prasidėjo kal Kloriui. Bažnyčia buvo papuo ir turėsime daug dalykų sva
' bus ir dėl to draugijų valdy
bos, linkėjimai. Kalbėjo buvu šta palmėmis ir visi altoriai rstyti. Turiu garbės pranešti
REAL ESTATE
bos prašomos masiniame susi
gražiomis
baltomis
gėlėmis.
sios skyriaus pirmininkės, raš
lt mėlt, tcbingnl pamatuotas bimts.
golfininkams, kad golfo aikš
rinkime dalyvautu
Vestuvių puotoje dalyvavo
SUSIPAŽINKITE IR REMKITE IJETUVf.
tininkės, svečiai ir namų šei
tė yra .jau paimta tai yra
Penktadienio vakare įvykęs
Praėjusio penktadienio ko
mininkas. Prisiminta A. Nau daug svečių giminių ir pažį “Tuineagles Country Club”,
pernykščios Lietuvių Dienos miteto susirinkime dalyvavo
stamų.
sėdienės ilgi) metų darbuotė
kur randas du dirvonai. Atsi
pasaulinėje parodoje komiteto šie nariai: Varkala, dr. Poška.
Linkime jaunai porelei pasi
visuomenėje, tikras per 15 m.
lankę į susirinkimą išgirsite
susirinkimas nutarė šaukti ma Mickeliūhas p. Sakaliėnė, adv.
pasišventimas A. Rėm. dr-gijoi sekimo jų gyvenime.
visas informacijas apie klūbo
sinį visų Chicagos lietuvių dr- Šliakys ir Vaivada.
kuri taip svarbią rolę lošia n.n
savininko sąlygas, ką mes,,
p.ijų susirinkimą ketvirtadienį
sų gyvenime; prisidėjimas prie EVALDAS — VYTAUTO arba mūsų sąjunga, gauna. Su
gegužės mėn. 17 d. Lietuviu
“8PVUZ0S’\ D1REKpalaikymo akademijos ir pa
sirinkimas prasidės 9 va,, va
auditorijoj. Tame susirinkime
Electrinius Rafrigeratorius
£
TOMUS
ties vienuolyno. Po A. Nausė
kare.
komitetas išduos smulkmeniš
Praėjusio šeštadienio laido dienės kalbos, northsidietės įką finansinę atskaitą iš 1933 je, skirtoje Marąuette Park
T0WN 0F IĮAKE. — Pra
teikė gėlių ir nemažą dovaną.
L. (1. S. rast.
m. įvykusios Lietuvių Dienos.1 kolonijai, po straipsnio “Mūsų
ėjusią sąyaitę penktadienį įTrečias skyrius Parodė'graTaip pat bus svarstoma orga- i Sodalicija” per klaidą padėta
ytauto “spu*» pavyzdį, parodė kaip rei.Į,^,,
Užsienio lietuviams remti
nizavimas Lietuvių Dienos šią levos Lukošiūtės pavardė, kuo
stosi rinkimas.
vasarą toje pačioje jiarodoje, met turėjo būti p-lės Prosevi- kia gerbti draugijų organiza Sekretorius V. Pierzynskis iš- draugija per pirmuosius tris
torius, pirmuosius veikėjus, ku,davė atskaitą.^3pulkos stovis šių metų mėnesius surinko ar
res yra gautas pakvietimas. čiūtės.
ti 400 knygų, kurios pasių
—r—
-=$estos j įvairius kraštus lietu
viams. Be to, surinkta daugy
bė laikraščių ir žurnalų, kurie
kasdien siunčiami: Vokieti
jos, Latvijos, Prancūzijos, Bei
gijos, Anglijos ir kitiems lie
tuviams išeiviams.
SPAUDOS

UŽDRAUDIMO

JIS

BUS

LAIKŲ

GIEDAMAS

LIETUVIŲ

HIMNAS;

Praeities Pabyros

RYTOJ

II

U2

pusi.

dalis

ABIDVI

Prisiuntimui

GARSINKINTES
“DRAUGE”

“DRAUGAS”

2334

So.

192

DALIS

25c.

5c.

PUB.

Oakley

00.,

Avė.,

Svečias

NEW

YORK

I

LIETUVIŲ

SĄ GOS

G0LFININKŲ

LIETUVĄ

SUSIRINKIMAS

kaip

8

mažiau

Laivas

dienos

7

Ramojus1

INSURANCE

ŠAUKIAMAS MASINIS DRAU6IJĮI SUSIRIN KIMAS

LIETUVIŠ

NOTARY

KUS

PUBLIC

BUS

IŠDUOTA

TUVIŲ

1933

DIENOS

M.

BONUS

t

LIE-

AT-

SKAITOS

2608

W.

47th

Tel.

STR.,

LAFAYETTE

1083

Svečias

TŪKSTANČIAI PERKA

KLAIDOS

ATITAISYMAS

Dr.

G.

I.

Blcžis,

Iš Budriko Krautuvės

'

Kodėl Old Gold* yra tokie lenąvi

ant ąerkiės...tokie salti ir neaštrus?
paklauskite

į., a

(RUKO

OLD

GOLDS

,«

NUO

1 928}

PRANEŠIMAS

Dr. Maurice Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 d.
persikėlė į naują rezidenciją.
Namą telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.
(Skelb.)
REIKALINGAS

v.
Brangus p. Menjou:—
Kaip jums jau žinoma, yra daug įdomių argu
mentų cigaretų skelbimuose. Bet galutinu įrodyrfiu
apie cigaretę, yra kaip ir apie pudingą, Ipkį jisai
turi skonį.

GOLD sdteikia jums viską ką jus norite rasti cigare
te, įskaitant pastebėtinai lengvą veikimą ant gerklės?

Širdingai,

“DRAUGAS”

Box

©F.LorlllardCo., rnc.

Cbit-ago, 111.

JOHN B, BORDEN

$3900, $49M ir
$59.00

So.

Oakley

Ake.,

Lietuvis Advokatas v
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

Automobilio Radios
PH1LCO, 8TEWART tyAHKER, MOTOROLA, ZENITH, RCA VICTOR ir kitokios. Kainos 1934 m. po:

< Metropolitan Stota Bank Mama)
Valandoa Koadlon nuo • Iki C
ramutėlio. Hercdoa tr PMnyčto*
vakarafi* 6 iki •

$39-50 ir

Namai: 6459 S. Rockwell St.

Budriko mechanikai įtaisys į jūsų automobilį jums be
laukiant.
Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų.

Telefoną* REPnbllc MOO

NAUJAS IŠRADIMAS
•

Jos. F. Budrik, te

kiekvienai yfatai yra
MAf/INi; TIRftTI GRAftUH

IR DAOllH PI.AI Kl’H
ftia nauja* naturallftka* valataa
natlk sulaiko plaukt) altnklm*. praftaifa* pleiakena*. bot Ir atrauna
plaukus. ftj naudlnni va totą paalaakft Krauti, man besigydant slin
kimu saro plaukt). Posakiu** fti o
naujo valato yra patvirtinto* Ir rarantuojareoa Parsiduoda au nuro
dymai. kaip vartoti. Buteli* I.OO.
Atatftauklta laffiku;

3417-21 So. Halsted St.
Budriko

Lietuvių

Radio

Programai:

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

MRS. PAULINA RIMKUS

■■

.80.

Telefoną* CANal 117R

f

rvicbUAi. AMERIKOS CIGARE TAI

J

250.

1STBGTA lito

P. S.— Sutraukus viską išeina Štai kas p. Menjou: •
Neauga geresnio tabako negu vartojama Old
GbkL Ir jis yra tyrus ... Be dirbtinių pas
kaninimo).

Budrikas duoda didelę nuo
laidą ant naujų pagarsėju
sių keturkampių MAYTAG
skalbyklų.

Elektrikinių Moglių ir
Prosijiino Mašinų išpardavi
mas po:

2334

P. LORJLLARD COMPANY, INC.
,

džianitoriaus

pagelbininkas. Turi būti unistas, blaivus, ir ne per senas.
Ant algos sutiksime pasimatę
ypatiškai. Atsišaukite:

Mes galėtumėm jums pasakyti, kad Old Gold ta
bakas yra parinktas iŠ pačios širdies kamieno (ir
mes sakėme jums tai praėjusiais metais). Mes ga
lėtumėm jums pasakyti, kad jis renkamas saulės
nunokintas ... ir paskui pasendintas, idant apsau
gojus jo Švelnumą. Toks turtingas natūraliu skanu
mų, nereikalaująs dirbtimo paskaninimo.
Bet ar ŽODŽIAI turi svarbos, kuomet OLD

Budrikas parduoda daug pigiau. Ant lengvų išmokėjimu.
Budrikas užlaiko pilną pasirinkimą gerų Standard žino
mų išdirbysčjų: WESTINGHOUSE, NORGE, LEONARD,
CROSLEY, APE»X ir kitų.
Kainos nno
ir aukščiau. Nuolaida už jūsų seną ledaunę. Dykai gražus
elektrikinis toasteris su grill su kiekvienu pirkimu Refrigeratoriaus.

IUI SHIELM AVENUE
Cklcacb HHchta, ni

z?

im

