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Vilniaus grąžinimo klausimo
neliečia
VARŠUVA. — “Kurjer Po •
ranny” balandžio 18 d., tęsda-j
mas savo ankietą iš 'Vilniaus
lJetuvos klausimu, paskelbė
buv. ūkio ministerio ir univer
siteto, rektoriaus StanievičiauR
straipąnį. Stanięvičius, tarp
kitko, rašo šitaip: “Tiems ne
pakenčiamiems
santykiams
tarp Lenkijos ir Lietuvos pa
keisti turėtų būti pašalintos
visos kliūtys, kurios skiria
Lenkiją nuo Lietuvos.” Esą,
viena svarbiausių abiejų kai
myninių valstybių susiartini
mo kliūčių esanti per mažas
tarpusavis pažinimas. Šituo
atžvilgiu, Stanievičiaus nuo
mone, didelių uždavinių stato
ma abiejų pusių ūkiui.

“Ekspress Poranny” prane
ša, kad artimiausiu laiku .Var

šuvoje bus įsteigta “grynai
kultūrinio pobūdžio Lietuvos
bičiulių sąjunga.” Tos sąjun
gos branduolys jnu esąs suda
rytas.
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Paminėjimas įvyksta Dievo
Apvaizdos oar. salėj

IR ČEKO

DIDINA

KARIUOMENES

ŽENEVA, geg. 7. — Gau
tomis čia žiniomis, kone visos
didžiosios pasaulio valstybės
pradeda ginklavimosi lenkty
nes, o tas ne kų gera lemia.
MASKVA, geg 7. — Sovie Tas reiškia, kad jos rengiasi
tų Rusija pasirašė su Lenki naujan karan, kad netolimoj
ja protokolų, kuriuo pratęsia ateity ir vėl'norima sukelti
mas ligi 1945 meti) nepuolimo baisiąsias žmonių skerdynes,
paktas, padarytas 1932 n\ •
lš visų didžiųjų valstybių sos
Tuo būdu bolševikai apsau tinių praneša, kad galvatrūk
goja vakarines Rusijos sienas čiais ginkluojamasi ore, jūroPasirodo, kad lenkai neturi jo-1 je >r sausumose Kuriqs val
kios slaptos sutarties su Vo stvbės ligišiol yra pakanka
kietija prieš sovietų Rusiją, mai apsiginklavusios, tos dar
daugiau didina savo militariapie kų buvo daug kalbama.
nes jėgas. Tas yra tikra tie
sa apie Angliją, Prancūziją,
Italiją, sovietų Rusiją ir Ja
poniją. .Vokietija taip pat ėmė
neigti Versalio taikos sutartį.
Vokiečiai pareiškia, kad per
FULTON, N.Y., geg. 7. —
ilgus metus buvo nuginkluoti
Holly Brothers airporte nu
ir laukė, kada kitos valstybės
krito lėktuvas. 3 asmenys žu
pradės vykdyti Versalio sutar
vo.
ties sąlygas — palaipsniui nu
HOUSTON, Texv geg. 7. —
siginkluoti. Tas neįvyko, ^ad
4 asmenys- žuvo nukritus pri
Vokietijai nieko kita nebeli
vačiam lėktuvui.
ko, kaip tik .irutis ginklavimo, NEW MARKET, N. J», geg.
si.
7. — Du asmenys žuvo nulū
Kas įdomiausia, kad ne t
žus lėktuvo sparnui.
Lenkija ir Čekoslovakija ima
POOATELT/O, Idaho, geg.
daugiau ginkluotis. Lenkija
7. — Soda Springs airporte
didina kariuomenės skaičių li
pakylant oran susikūlė lėktu
gi 341,000 vyrų. Sako, šian
vas. 2 vyrai žuvo.
dien turinti apie 280,000 karei
BERKELEY, Cal., geg. 7.
vių.
— Lėktuvas įkrito San FranVisos valstybės daugiausia
cisco įlankon. Du skridusieji
rūpinasi oro laivynų ir arti
'vyrai išgelbėta, o su jais bu
lerijos didinimu. Ypač tas pa
vus moteriškė prigėrė.
sireiškia Japonijoj ir Prancū
Tos visos žmonių aukos yra
zijoj.
vakar dienos.

Chieagon • parvežtas Sa
muelis Insull, kurs traukiamas
tieson už įvairias neleistinas
finansines manipuliacijas, ku
riomis pražudyta daug milijo
nų dolerių, priklaususiu dešim
tims tūkstančių žmonių, kurie
Imvo pirkę įvairių viešosios
ndudos kompanijų šėrus. Šias
kompanijas valdė S. Insullis.
Apie per 40 metų S. Insullis šias kompanijas steigė ir
.jos visos tikrai žydėjo ypač
pokariniais laikais. S. Lisullis tada buvo varlinamas geni
jum. Jis nesigailėjo pinigų
socialiams reikalams ir poli
tikai. Jis pastatė operai rū
mus Chicagoj. Visur turėjo
pirmenybę ir buvo visų auk
štai gerbiamas.
Pagaliau atėjo blogieji lai
kai. Jo plačiai išpūstos kom
panijos pradėjo braškėti. Kai
kurios ėmė griūti dėl Nepake
liamo finansinio krizio. Neuž
ilgo kompanijų valdyba pa
keista ir S. Insullis išvyko į
Europą. Perėjus keletui mė
nesių prieš jį iškelti kaltini
mai. Pareikalauta, kad' jis
grįžtų iš Europos. Jo priešai
tada įsigilino į visas jo pada
rytas neleistinas manipuliaci
jas ir pareikalavo, kad būtų
patrauktas tieson.
Kone per du metus 8. Insullis mėgino išsisukti nuo grį
žimo Amerikon. Pagalian jis
sučiuptas Turkijoj ir dabar
grąžintas. Bus įdomi byla.
Pats S. Insullis tvirtina,
kad dnng kas yra susipažinęs
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LENKAI SU SOVIETAIS
PRAILGINO PAKTĄ

Šiandien, 8 vai. vakare, Die
vo Apvaizdos par. salėn ren
kasi patriotingoji Chicagos
lietuvių visuomenė, kad tinka
mai paminėti Lietuvos spau
dos laisvės atgavimo 30 metų
sukaktį.

racijoR centro pirm., kalbės
apie spaudos uždraudimo ga
dynę Lietuvoje.
Kun. Ig. Albavičius — spai
dos uždraudimas ir Kataliki
Bažnyčios persekiojimas.

Ig. Sakalas — lietuvišk
Lietuvos konsulas p. Anta laikraščiai nuo uždraudirm
nas Kalvaitis kalbės apie į laikų.

spaudos laisvę ir kelius prie
Ant. Žvirblis, Chicagos Fe
'deracijos
apskrities pirm., va
valstybės įsteigimo.
L. Šimutis, “Draugo” red.,'dovaus programai.
- apie kelius prie spaudos
Dainuoja L. Vyčių - Daine
' laisvės.
f*
choras ir jo solistai mm. .1
Dr. Ant. Rakauskas, Fede- Sauriui vadovaujant.

KATASTROFOS SU
LĖKTUVAIS

MAIRONIS — lietuvių tautos atgimimo dainius, mūsų
literatūros draudžiamojo perijodo patsai įžymusis poetas,
kuris ugningais žodžiais kėlė tautą į laisvę.

MONGOLAI PRIEŠ
BOLŠEVIKUS
ŽUVO

Racine lietuviai subruzdo
; •
-z;

REIVIŲ

200

IR

SOVIETŲ

700

KA

MONGOLŲ

MUKDENAS, geg. 7. —
Cicikare gauta žinių, kad Ru
sijos bolševikų valdomos ,Mpų
golijos dalies gyventojai suki
lo prieš sovietus prispaudė
jus.
,
Burgaltaje, už 70 mylių nuo
likišką laikraštį skaitys ir
Urgoš, apie 30,000 mongolų
seks, kas lietuvių katalikų vei
užpuolė sovietų garnizoną iš
kiama.
(jOO kareivių. Apie 200 karei
Numatoma išleisti skirtą
vių užmušta ir daug sužeista.
Racine lietuviams “Draugo”
Iš Urgos sovietai pasiuntė
numerį, kurs bus didesnis, ne
gu paprastai, ir kuriame tilps bausminę ekspediciją prieš
Racine lietuvių istorija ir vi mongolus sukilėlius. Ši gi,
apie 700 sukilėlių išskerdė.
si biznieriai.

“Draugui” talkon

Pasiryžo “Draugą” įnešti į visus
lietuvių namus
Išklausę pereitą sekmadie- į
nį kun. J. Mačiulionio, M.I.C., |
Draugo” administratoriaus, i
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Didžiose krašto pramonėse automobilių, anglių ir odo
nusikratytu darbininkų strei
kais ir vyksta*darbai. Vii
svarbiausi darbininkų nesus
pratimai su darbdaviais yi
išspręsti. Belikę tik mažesi
reikalai”, kurių sprendimas a
dėtas tolesniai.

pamokslo ip pranešimo, kaip
Tas pasireiškimas džiugir
reikia darbuotis vajuje, Raci
ne tik NRA administracij
ne, TVis., lietuviai su entuzia
bet pačius darbininkus
zmu stojo į darbą, kad pra
darbdavius. Ir visuomenė p
platinti katalikiškąją spaudą
tenkinta.
savo mieste. Gerb. klebonas
Lenkija ir Čekoslovakija kun. A. Balinskas ragino biz
Sovietų vyriausybė už tuos
Į “Draugo” vajaus komisi
stato tvirtoves Vokietijos P®* Į nierius pasinaudoti šia reta
ją įstojo sekantieji: Knn. A. sukilimus kaltina japonus.,
sieniu. Prancūzija jau užbai proga; jis siūlė kiekvienai Šei
Balinskas, garliės pirm., B. Tad siunčia ten daugiau kagė statyti savo tvirtovių ringę mai per šį vajų užsisakyti
Vaiskus, pirm., B. Pepolis, riuomenės ir imasi priemonių,
visu Vokietijos pasieniu. Da
“Draugą.”
Klebonas mato sekr., P. Karaliūnas, A. Va kad savo valdomą Mongolijos
bar tvirtovės statomos Italididelę naudą savo žmonėms, siliauskas, T. Zizminskas,' J. dalį nepadavus Japonams, ku
VINCENNHS, Ind., geg.
FRIDRICH^AFENAS, Vo-į jos pasieniu. Baimės ištikta
rie
iš
vidurinės
Mongolijos
pa
kada ji2 be:\t vieną gerą kata- Kumpiutė ir E. Kumpiutė.
— Vincennes vyskupija vak
kietija, geg. 7. — Baigiamas Belgija taip pat pradėjo dau
sirengę, ten veržtis. O .į vidu iškilmingai minėjo 100 me
statyti naujas milžiniškas di giau stiprinti Vokietijos pasie
lę, kuri savo žnyplėse laiko ka- rinę Mongoliją japonai jau sukaktuves, kuriose dnlyva
rižablis Xorlaivis) “L.Z. 129,” nį. Net pati Šveicarija ima
ralių.
beveik įsiveržę.
keliolika tūkstančių žmon
kuriuo bus susisiekiama su daugiau ginkluotis.
Vincennes vyskupiją įstei
Garnizono komendantas lie
Pietų Amerika per Atlantiką. Į
Sąmoningi žmonės su aliar
Popiežius Grigorius XVI 18
pė jam tylėti. Tačiau jis ne
Naujas dirižablis turės apie mu tėmijasi į tuos nepapra
nu geg. m. 6 d. ir ji. buvo r
BUKAREŠTAS, Rumuni- klausė. Tada komendantas jį
40 vyrų įgulos ir apie 50 ke- stus pasireiškimus.'
kelta į Indianapolisą.
ja, geg. 7. - Už sankabų prieš smugiu parbloškė ir rengėsi
leivių vietos. Keleiviai turės
karalių Karolį ir jo sugulovę su kardu jį kapoti. Kiti kari
Iškilmingos pamaldos įvy
įvairiausių sau patogumų, ly
keletą rumunų teismas nubau ninkai vos sulaikė komendan
MUELLHE1M, Badenas, senosios katedros aikštė,
giai kaip garlaivy.
.*
dė kalėti. Tarp nubaustųjų tą. Po to jis prievarta išvilk
Vokietija, geg. 7. — Buggin- Tarpe svečių žymiąją vn
yra ir kariuomenės štabo pul tas iš kareivinių ir išsiųstas
su iškeltais prieš jį kaltini
ingen patašiaus kasyklose iš užėmė apaštališkas delegal
kalėjiman
dešimčiai
metų.
kininkas
V.
Prccup.
mais, tačiau niekam nežinoma
tiko sprogimas ir gaisras. 80 Jo Eksc. ark. A. G. Cicogi
MASKVA, geg. 7. — J. Vai
jo teisinimasis.
Sakoma, kad pats karalius mainerių žuvo ir tik vienas iŠ- m.
Prieš paimsiant jį kalėjistybių vyriausybė nusprendė, i
Jis sakosi, kad padaręs
kad sovietų Rusija priklauso mftn M almai son kareivinėse asmeniškai buvo atsilankęs į sigelbėjo.
UŽPUOLĖ
DRAUGIJt
daug klaidų. Tačiau tai visa
...
, ,
karininkų ir kareivių akyvaiz- kareivines ir matė visą tą
padaryta be pikto noro. No»kolinCT« vslrtyMų rftŽEMES
DREBĖJIMAS
SUSIRINKIMUS
duoje jis degraduotas, ty. atim triukšmingą įvykį.
šiai, kuri nepildo savo prievo
rėta išgelbėti įdėti į viešo
tas nuo jo kardas ir pusiau
Ačiū degraduoto pulk. Brelių, nemoka karo ir kįtų sko
sios naudos kompanijas pini
Keturi plėšikai sekmadl
LOS ANGELES, Cal., geg.
perlaužtas, nuo uniformos nu
eupo pastangoms karalius Ka
lų. Todėl ji. negali gauti Ame
gai. Tas nepasisekė.
7. — Šio miesto vakariniam užpuolė dviejų savitarpės ;
plėštos visos dekoracijos ir vi
rolis anais metais grįžo Ru
rikoje jokio kredito.
distrikte atjaustas lengvas že šalpos katalikiškų draugijų
sų akyse paniekintas.
munijon ir užėmė sostą. Tada i
Į tai atsižvelgus, sovietų vy
mės drebėjimas.
sirinkimus, turimus ftv.
Precup visus pažeminimus
riausybė nusprendė tuėjau su
jis buvo karaliui artimiausias
Io parapijos salėje, 83 gkt.
laikyti visus savo prekių už kantriai praleido. Bet kada bičiulis. Karalius jo patari
SAI,T LAKE CITY, Vtah,
Brandon ave.
CHICAOO
IR
APYLIN
iš jo atimtas kardas ir per
sakymus Amerikoje.
mais naudojosi. Paskiau ka geg. 7. — Žemės drebėjimas
laužtas, jis sukėlė baisų triuk
KES. — Šiandien numatomas
ralius nuo jo užsisuko. Sekė ištiko žiemių Utaho ir iš pie
Iš vienur ir kitur pogr
šmą.
Jis
ėmė
smerkti
kamsriPLATINKITE “DRAUGĄ*
gražus oras ir šilčiau.
sankalbis.
tų rytų Idaho valstybių dalis, apie 877 dolerius ir paspni

MINĖJO 100 METU VY
SKUPIJOS SUKAKTIMI

NAUJAS VOKIEČIŲ
DIRIŽABLIS

DEGRADUOTAS RUMUNU
KARALIAUS BIČIULIS

80 DARBININKŲ ŽUVO
VOKIEČIŲ KASYKLOSE

SOVIETAI SULAIKO PRE
KIŲ UŽSAKYMUS

Mg

ORAS

* - .i— “

Antradienis, gegužės 8, 193-f
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“DRAUGAS”
Ilsina kasdien, ffiskyrua »ekma<?Jenlua

Ledai sutirps ant krūtinės, tu pats tekši

eilini!”,

S-WW

fe

Draudžiamos Spaudos Įkūrėjas

kad “geras, bet tamsus žino- kurtais labai

visai
neišsprūstų
iš
gelis
bajorų įtakos. Rėmė žeminiu
(Tęsinys) Žymi kun. Va
‘ ‘ M ūsų Raštų
Istorijoj ’ kai (ponai Red.) žemaičių dva
švietimo darbų..., bet
lančiaus įtaka buvo ir brolia prof. M. Biržiška sako: “Val-I
džia vyskupų už tokius darbus ®*kiu ir 8U baime žvalgėsi į
ms kunigams. 1848 m. atspau
sdino savo' svarbų veikalų ‘Že- bemaž kuo į Sibiru neištrė vadinamuosius ‘chlopomanus’,
maitiu Wiskupiste’ dviejose me jam visaip tų darbų kliu- kurių nestoka buvo tarp stūknygose. 11350 m. palikęs Že dė, bet vyskupus vis dėl to sa-I dentijos, kunigų ir net žemi

NLUERATOB KAINA: J. Amerikos VuJetVbCBe:
• — 16.00. 1‘uael melų — $3.50; Trims mėnesiams
10; Vlunuui menesiui — 75c. Kitose valstybėse
Kr* ta Metams — >7.00: Pusei metų — ><-00.
— .OJc.

ilgai gulėdavo

cenzūroje“. Valančius

keletu

Neleido spausdinti laikraščių ir knygų
kartų mėgino prašalinti
tų
kliūtį, rašęs švietimo ministeLietuvoj, spausdino Prūsuose. Atsirado drą
riui, kurio žinioje buvo knygų
sūs knygnešiai, kurie slapta nešė į Lietuvų
•tblmų kainos prisiunčiamos, pareikalavus.
—ra ils i'blama Ir korespoc ddntams ■ raitų no*rųĮ
cenzūravimas, bet ib Valau
M nepralotna tai padaryti Ir' nepnMunčlama tam lietuviškų knygų ir laikraštį ir slapta plati
fUGe tankių.
čiaus prašymus atidavęs vi
no. Nors tai buvo begalo sunkus ir pavojin
lįaktortua priima — auo ll:» tkl !>:•• MU.
BUta&i sakančiai dienai yi i retam i iki
daus reikalų ministerio nuožiū
gas darbas, bet vis dėlto jis noriai buvo dir
rai, o tus išmėtinėjęs netvar
bamas. Vienus uždarė į kalėjimų, ištrėmė į
Sibiru arba tiesiog nužudė, į' jų vietų atsi maičių vyskupu, reikalavo, vo tikslų priėjo: kiek laiko j lbHkų! Galvodami apie dilo kų, įsakęs tokiais reikalais
rado kiti, kurie dar didesniu uolumu plati kad kunigai prie bažnyčių į- bent žemaičiuose, ir net viso-11’0*113**jų *r demagogines ten1 kreiptis į vidaus reikalų mė
“DRAUGAS”
je Kauno gubernijoje, buvo! dencijas’'*, žiūrėjo'jie šna i ruo-^isterijų... Lietuviškas4 knygas
no lietuviškai spausdintus raštus.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
steigtų ir globotų pradines mo1
nustota gerti valdžios leidžia-1 <bnni ir į vyskupų Valančių cenzūravo popas iš Pažaislio
Publlshed Baily. Bzcept Bunday.
1904 m. euro valdžia pamatė, kad lietu kyklas mažiems vaikeliams.
JMCRIPTIONfr One Tsai — <«.M:
»«t«: iBln Months
Valančiaus rankraščiai išgulė
Vyskupo ir jo kimigų ragina- ma degtinė, ir tuo būdu visas su J° aplinkybe . (33 pt).;
M; Three Months — >>.••: One Month — 73c.
I — One Tear — »7.M; Blz Months — HM: vių pasiryžimas nepasiduoti yra nepalaužia
davę cenzūroje per metus.
mi
žmonės
perpietėmis
arba!
I
tas
Lietuvos
kraštas
buvo
pa-!.
Per/Blaivybę
pakėlus
šalies
— .Mo.
mas ir dėl to gegužės 7 d. išleido parėdymų,
NtatlMnc la “DRAUGAS" brings best reeulta
1922 m. Švietimo Darbo 36
gerovę, per mokyklas i p mo
Irertlslns raten on applloatlon.
sulig kuriuo gruzino lietuviams spaudos lais šventomis dienomis vieni nuo ruoštas platesniam švietimo da
AUGAS” 2334 S. Oakley Avm, Chicago
nr. prof. Vac. Biržiška rašte:
kitų pradėjo mokytis skaityti. rbui. Vyskupas blaivybės da kytojus išmokius žmones skai
vę.
'
. ,
tyti, Valančiui prisiėjo ir dau “Į tos kovos (už savųjų kui-,
•BC
Tai buvo begalo didelis mūsų tautos lai Savo senatvėje susilaukė pa lykais rūpinosi atsidėjęs ir
gybę knygų parašyti, kad bū- i turų) priešakį paties gyvenimėjimas. Mes jHU esame savo laiku pabrėžę, bijotas vyskupas tos paguo labai plačiai; rūpinosi, kad
DIENOS KLAUSIMAI
tų kas skaityti. Iš savo raštų mo buvo stumiamas vyskupas
kad jei ne tas laimėjimas vargu Lietuva būt dos, kad lietuviai gėdino vie visose parapijose būtų įsteig
jis neieškojo sau nė pelno, nė Valančius, ir jis gerai supra
priėjus prie kito laimėjimo, būtent — prie nus kitų, jei kas nemokėjo tos žmonėms mokyklėlės; mo
tęs, kokia natija sunkenybė u#
REIKŠMINGOS SUKAKTUVĖS
kytojai, varydami švietimo da garbės. Nevisadps net dėdavę
skaityti...įsteigimo nepriklausomos Valstybės.
gulė ant jo jau nebejaunų pe
lbų, ir su vaikais kalbėdavo knygą, kartais dovanodavo jų
Atgavus spaudos laisvę (nors ir griežtai Valančiaus bendradarbis kun.
čių, nesikraftė jos, bet atvirai
Vakar visa mūsų tauta minėjo reikšminapie blaivybės reikalingumų unt raštų savo vardų; parašę#
ipaudos laisvės atgavimo 3U metų sukak- cenzūruojamos) Lietuvoje prasidėjo nauja ga- A. Baranauskas (vėliau vysku žmonėms
leidėjui, kuris paimdavo visų į jų stojo.
Kaip lietuvybės gynėjas —s. Chicagos lietuvių patrijotiškoji visuo- dynė. Greitu tempu augo tautinis susiprati-i P1*8), sakydamas pamokslų jo
pelnų jų pardavinėdamas. Au
Anot
Aleknos,
liaudies
mo

laidotuvėse
1875
m.
birželio
1
i snkaktuvhi paminėjimą rengia šiandien mas, augo veikėjų skaičius, -dygo visokios
torius tenkinosi tuo, kad kny jis buvo vienintelis lietuvis ra
kyklas
kurti
kunigus
raginda

d.,
galėjo
liudyti,
kad
“
sodie

šytojas ir veikėjas, kuris tuo
6 ir šias kelias pastabas rašome dienų vė- kultūrinės ir ekonominės draugijos bei orga
gos žmonių skaitomos.
mas Valančius “tiems, kurie
čiai,
pradžioje
jo
vyskupavi

nizacijos.
‘ ‘ Tos knygos ’ anot M. Bir laiku vienas galėjęs sužadinti
uoliai
darbavosi
parapijinių
mo
nieko
nemokantys,
karštu
Spaudos laisvės laimėjimas įvyko laiku.
žiškos, “taip platinosi žmonė tų atsispyrimo prieš brukamas
Rusų caro valdžia buvo užsimojus Lietumokyklų
steigime
ir
palaiky

jo
žodžiu
ir
darbu
paraginti,
Mūsų tauta dar suspėjo geriau pasiruošti ga
se, tiek daug jų ėjo į to meto rusiškųsias raides jausmų, be
urusinti. Oficialiai ji to krašto jau nebeme,
rašinėdavo
padėkos
laiš

lutinam laimėjimui, kuris įvyko 1918 m. va išmoko skaityti, taip kad šia
žmones, jog didysis spaudos kurio- kų tik iš baudžiavos at
uo tikruoju vardu — Lietuva, bet šiaurėskus,
nestropiems
tame
„švieti

ndienų nebūt tik retas ir ta!i
kario 16 d.
> •
leidinių Zavadzkio knygynas leisti lietuviai ūkininkai galė
uų kraštu. Rusų valdžia, matydama, kad
mo
darbe
išreikšdavo
nepasiMinint šias reikšmingas spaudos laisvės tarp senųjų iš abiejos lyties
Vilniuje turėjo įsisteigti savo tų pasiduoti rusų valdžios įta
idinus tų kraštų kitu vardu, išėmus jos
knygos
neskaito
ir
nesidžiautenkinimų...
Vyskupas
stengėatgavimo 30 metų sukaktuves, su didžiausia
knygyno skyrių Žemaičių gi kai ir kovodami dėl naujų cų iš žemėlapių ir raukvedžių, kova dar
si
prie
parapijinių
mokyklų
pagarba turime'pažymėti kovotojus dėl tau gia dievobaimingais uolaus sa
lumoje, vyskupo sostinėje Va konominių gerybių pamiršti
ls laimėta. Del lo ji pasiryžo ir lietuvių
palaikymo
pritraukti dvarini
vo
Piemens
veikalais.
Prasi

tos teisių ir spaudos laisvės, knygnešius ir
rniuose” (36 p.); per vienų savo pilietines pareigas... Va-i
asę dvasių slopinti. Tai dačbas nelengvas.
rikus<
teisingai
samprotauda
platinus
apšVietjmui,
visi
di

lančius stoja į kovų ir sumez
vištts tų sunkiausių ir tamsiausių Lietuvoje
i Lietuvon buvo siunčiami gabiausi val laikų veikėjus’ kurie pasiskundę, kad: “Anei dieji prietarai ir nežinia iŠ- mas, jog jie turi priedermę dešimtmetį, nuo 1855 iki 1864, ga pirmutinę, kad ir siaurose
buvę “išleista beveik 300 kny
dai rusifikatoriaį, nors jie stengėsi ūž- rašto, anei druko mums turėt neduoda; Sako: nykiĄ kaip nakties tamsybės padėti savo valstiečiams - bau
ribose, aktingų lietuvių poli
gų“ (40 p.).
užti kiekvienų gyvesnį lietuvių judėjimą,
džiauninkams
švietimosi
daly

tinę programų, kuri Viešpata
tegu*,bus Lietuva ir tarusi ir juoda”, mūsų prieš saulės spindulius ”.
Pagal Baltramiejų, nuo 1583
ir čia pamatė, kad darbas bus sunkus,
kuose. Valančius dažnai raši
vo iki pat Aušros laikų, kada
tautų Vedė. ir išvedė į šviesių ateitį.
Ieškodamas priemonių, kaip
iki 1845 m. bervo atspaudintaalvojo atimtį iš lietuvių lotynų raidėmis
nėdavo laiškus į dvarininkus,
liko formuluota nauja tautinė
pasekmingiau pakėlus žmonių
per 312 metų — tik 298 liet.
prašydamas juos steigti para
lodintas knygas ir laikraščius. Ir atėmė.
programa, kiek anksčiau jau
TIE KUNIGAI
apšvietimų, Valančius suprato,
knygos, o per 30 metų (18451
pijines mokyklas”.
!ėj' lietuvių spaudos, jie piršo rusiškųjų,
užgimusį atskirų naujos kar
jog savo tikslo nepasieksiąs
—1875 m. Valančiaus mirties
nsdino lietuviams knygas' rusų raidėmis,
Dvarininkai savo antagoniz metai) buvę atspausdinta 552 tos inteligentų tarpe“...
Jei ne kunigai, socialistų spauda tikrai be karo prieš girtybę. Labai
» ♦ »
ų tikslas buvo tuo būdu pratinti lietuvius
neturėtų ko rašyti. Reta kuria projga jie ąp- buvo liūdnas anuomet padėji mu užvylė Valančių, kaip skai knygos. Per 30-ties metų Vala
i rusų rašto, per jį vesti kovų prieš
i •
i
•
■
y_ _
z_ __
Pasiklausykite keleto- trum
leidza* kunigus neapimeiž^ ir
mas Lietuvos žmonių; kas kai tome “Mūąų Ka^tų Istorijų- nčiaus darbavimosi lietuvių
ių Bažnyči:, ir lenkti UMr***'w ipie -n08
Sp&,,|„s
pų ištraukų iš tų Valančiau#
at
mas karkiama, o kur karčia je*’raštų skaičius buvęs dukart
roslavų baznyeufc, k u nos galva buvo pats
“Tarejniamas buvo žmonių didesnis nei per tris šimtme politinių brošiūrų.
vimo sukaktuvių proga “Njios” mažiau rase
netik laikas ar tučls. Caro agentai numatė, kad pašalinus
a) Iš “Prajaufimo“:
apie paties to reikšmingo įvykio svarbų, negu tas, bet ir protas liaudies ny laisvės dalykas it sykiu buvo čius prieš jį.
Alikų Bažnyčios įtaką Lietuvoje, tauta
Klausimas. Kas taį yra ma
apie kunigiją, kuri nuo senų laikų buvusi kte nyko. Vyskupui visu uo bijomasi, kad nesutruktų tos
Pagal Alekną, prieš spaudos
•čiau pasiduos. Bet lietiniai ir čia nepa“polonizacijos apaštalas”, stojusi už carų, lumu ėmus skleisti blaivybės ekonominės ir kultūrinės są uždraudimų “didelė kliūtis Ik skoliai ?
LVč. Rusai griežtų bjjdu pradėjo katalikus “visos klebonijos Lietuvoje buvo pavirtusios
Atsakymas. Yra tai žmonės
idėjų, teko nekartų susidurti varžos, kurios pirmiau rišo tuvišką knygų spausdinime Im
sekioti, uždarinėti katalikų bažnyčias ir
lenkinimo agentūromis”.
su rusų vyriausybe^ kuriai blat “žmogelį” (taip Lietuvos im vo stoka cenzorių, mokančių savo raugu dvokiantys, viršipaversti pravoslavų cerkvėmis. Bažnyčių
“N-nų” redaktoriui dėdasi “nežiną”, kad vybė buvo visai nepageidauja nąi vadindavo lietuvius bau- lietuviškai. Paduotos Vilniuje ninkai truputį pasiskute, burten liejimas, spaudos uždraudimas' sukėlė
dziauūinkus. Red.) su dvaru, ■ spausdinti lietuviškos knygos boka* barzdoti, it ožiai.
;
prieš Lietuvos rusinimą ir lenkinimų vedė mas dalykas.
f
ttvi-ų tautoje norų iš paskutiniųjų kovoti
i—’
■
.
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i t Kl. Ar geri yra moskoliai t
-itogriežtų kovų vysk. Valančius, vysk. Baronas
aavo šventų teisių savafn krašte, dėl ti
At. Giliojoj Maskolijoj sako
ir visa eilė kunigų, o vėlesniais laikais ~ žavimų Lietuvoje, ragino nė certto Lietuvai i daryti tinkamų spaudimų į senato narius, kad
ulio ir dėl spaudos laisvės. Ir kovojo. Tų
sako,
kun. Dambrauskas, kun. Tumas, Maironis ir neduoti, kunigai daug ir nuoširdžiai darba tas įstatymas būtinai būtų priimtas, nes jis
tos pasiryžimų nepasiduoti gerai atvaizprnkiti. Daug klebonijų buvo ne polonizacijos vosi kaip dėl spaudos laisvė®, taip dėl ne- labai reikalingas.
o vyskupas Baranauskas savo eilėse!
Kas nežino, kad beprotiška spekuliacija
m ant, vaišinant, mylint;
priklaasomybės išgavimo.
bet
agentūromis, kaip “N-nos“ rašo, bet lietuvių
“Neįveiksi, sūnau šiaurės! mūsų širdys • laikraščių ir knygų platinimo slaptus centrai.
šėrars biržoje daug žmonių nuskriaudžia ir pas mus atvažiuojantys vos
E
tvirtos,
*
1
Kaip spaudos laisvės atgavime, taip Lietuvos
,n daug prisidėjo prie to, kad kraštas jau ke ne visi niekam nedera.
(Bus daugiau;
linti melai kenčia ekonominį ir finansinį kriSeniai yra išmėgintos, seniai keptos, vir kovoje dėl nepriklausomybes lietuvių dvasiš
Jungtinių Valstybių senatas svarsto įneš zį. Visokie spekuliantai turi būti traukiami
kija svarbiausi vaidmenį yra suvaidinusi. z
tos. •
A
.
Civilizacija visą pirminnNeįveiksi! ant mūs širdies tnųms tavo Kuomet socialistų šulai stovėjo už nedalina- tą įstatymų, kuriuo būtų kontroliuojama bir atsakomybėn ir baudžiami kaip ir visi kiti
siai yra moralia dalykas.
mų Rusiją, agitavo prieš kariuomenės organi- ža. Plačioji Amerikos visuomenė turėtų pa- neitaudėliai.
jg
peiliai!
- - - - - ■ ....
... .... —
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Paraše dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris
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Išvertė

Jonas

Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
(Tęsinys)
L Autokratiškas bolševikais valdžios prtas privertė jį pabijoti, kad jie kat- ĮMšaliiię visus narsios ir dėl to
Pavojingus kiniečių konkurentus —
imtų
savo tironiškų valdžių visos
f'iūng Kai - šėkas norėjo šį paradikališkai pašalinti. J926 m. kovo
kada Borodinas buvo nuvykęs į

tekvą duoti apyskaitą -

jis paėmė į ’ riais ir kad Borodinas, gen. Galėtute ir .ją

.o valdžią vieną valsty lies sritį; jis nu- j štabai vėl turį grie’rrtis veiklumo tokioje
ikinvo komumtftų trupių dalis, areštavo put formoje kuip ir pirma. .Jei nežiūrėti
ištrėmė bolševikus patarėjus ir daug Čiang Kai - šėko karinio rango paaukš

liečiu,

tinimo, tai viskas paliko po senovei.

Balandžio pabaigoj** į Kantonų sugrįBorodinaa. Tuo laiku padėliu jau bu- iš esinf.t Jiasike'iiusi. Tuo pasirūpind

Sekančiomis sfrvaitėnda buvo rengia
masi sti ditlžiaiisiu karščiu, fš Rusijos ėjo
tlideli ginklą, amunicijos, patranką ir or-

ndri išoič-- priešai. Mnršalas Wtt Pei Pu ' laivių transportai,
vo įsiveržęs į kaimyninę Hunano proLiepos mėnesį tąi visa išsiveržė

l

su

džiaugsmu

KYGB

vincijų, ir kiti kariuomenės vadai taip pat šiaurę — į “Kinijos atvadavimo nuo virengėsi pulti raudonųjų tvirtovę. Esant Į daus militarizmo kovų!’
tokioms aplinkybėms reikėjo noromis ne
noromis pasiryžti padėti į šalį visus as
meniškus vidaus priešingumus ir visiems
jungtis į vieną bendrų frontų.
1926 m. gegužės m. pabaigoje bffvo
prieita prie laikinos vienybės. Centralinis
vykdomasis komifėtasr norėrlamas visiškai sutriuškinti savo priešus, ntitafė grie
btis liepos m. ofenzyvos prieš šiaurę ir
perduoti visą karo jėgiį vyr. vadovybę ge
nerolui Čiang Kui - šėkui, — visi bolševi
kų karo patarėjai turėjo aktyviai tlalyvauti žygy. Toliau buvo nutarta, kad są
junga sn sov. Rusija jiasiliekanti, 'kad
: komunistai esą įsileidžiami į partijų na-

žmėnių;

gerų

His laikotarpis atnešė tokių išdtivjj:
baisūs streikinio judėjimo padariniai ir
išėjęs į aikštę užsienio valstybių bejėgiš
kumas sulaikyti dfironitfe ūkiškus nuosto
lius beveik visiškai pakirto svetimtaučių
prestižų. Nesiliaują baisūs besiginčyjartčių
generolų karai privedė vidurinėje ir pie
tų Kinijoje valties betekusią kaimų gyven
tojus prie nepaprastai didelio nepasiten
kinimo.
Komunistą partija savo galutinius socijaliniiis tikslus laikinai atidėjo j šalį;
pirmiausia ji norėjo pašalinti iš kelio “im
perija! izmų’’, kaip svarbiausių jos tolr/ne-

sniaru plėtojimuisi kliūtį; todėl iš pradžių
jos politinis ♦veikimas tebuvo menkas, ir
jos politinių' partijų organizacijos teturė
jo palyginus maža šalininką: 1925 hiėt.
994 narius ir 1926 m. IĄ(XX) narių.

Kadangi modemini pramonės įmo

je stadijoje neįvyko jokių ypatingi) nesu
sipratimų su vietos piliečiais.
Tad komunistų bcndrftdąrbiavbnas su
kitais kuomintango nariais taip pat ėjo
visiškoje harmonijoje.
1924 m. buvo organizacinio pasi ruo
šimo metai; 1925 m. buvo prieitū prie
muši ą judėjimo išplėtojimo — tačiau vis
kas dar ėjo rumiai.
1925 rn. gale vaizdas pasikeitė.
Kadangi komunistai geriau mokėjo
panaudoti demagogijų masių agitacijai,

negu pilietiškos kuomintango klikos,

tai

sorijalinių ir klasinių priešingumų — bankirtirfkai, pramonininftai, pirkliai, amatninkai mokytojai, studentai, tarnkutojai, ge
nerolai, karininkai ir t.t. turėjo priešingą
interesų — ir iš kitos pusės, jų vienybę
ardė asmeniški jų egoistinės ir intrygas
mėgstančios prigimties priešingumai...!
Šie santykiai tūrėjo Svarbiausios įta
kos tolimesnei krašto vidaus politikos cvoliucijai.
6.
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SVEflMAALIŲ

KOOMlNfANGO

BIKTATSRA

todėl jiė įgavo daugumos simpatijas ir
pasirėmę masių jėga susikūrė hegemonijų
partijoje.
NerevoliUcIjonicriškojį kuomintango
dalis nusigando ir stengėsi išstumti komu

nistus iš jų užimtų stiprių pozicijų; tai
ir bnvo priežastis to, kad gen. C'iang Kai sekės staiga buvo pašalintas nuo valdžion
/926 m. kovo 20 d. — pirmutinis ženklas
subyrėjimo vieningo dantinio fronto!

Kai komunistai sudarė vieningų visu
nės h- tiansporto prirtnoUės daugiausia
buvo užvaldytos užsienio kapitalo, tai da- mų, tiro tarpu pas tautinius kuomintango
rbįninką u/ąmolimni pirmoje eilėje buvo ’ elementus nieko panašaus nebuVo <blronukreipti prieš svetimtaučius, ir todėl šio- Į ma- Iš vienos pusės, jie buvo suskaluyU

'

1926 m. pradžioje Kinijoje buvo ke(turios Kantonui priešingos grupės. Chang
Tso - lin vuhlė MftYūlžiūtijos provincijas
ir kontroliavo Pekino valdžią; Wn I’ei
Fu galybė prasiplėtė į vidurinę Siftijų;
Sun Chuangfang’as sė<lė.įo .Šanchajuje ir
valdė 5 pajūrio provincijas (Fnkion, Kiangsi, Chekiang, Anhwei, Kiangsu) tr Chang
Tsung - chang — Shantnngo ir Chife pro

vincijas. Raiolonasis i>avoju« juos snpm(Dau^lųu bu^)

r>

Antradienis, gegužės 8, 1934
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Darbininkas”,
“Studentų Žodžio” žurnalui laikraščius:
Kad kun. Stasys Jonelis, vi
būtų kuo anksčiausiai pri šių “Garsas”, “ Drauda.' »» n Amekaras N. I*. P. 0. parapijos,
sti J. P. Pilipauskas, Mariana-'1 rika”.
Chieago, Iii., yra aniatorius IJetuvoj
ypatingai
jaučiaKad,visos-studentų kuopos
(filni i ninkas ir gabus magikas;
SVARBUS PRANEŠIMAS sti 25 centus kas trys mėn e„polis College, Thompson, Conn.
ma
geros,
visų
Lietuvų
vaiz

Kad visos tos kuopos, pasi dirbtų ir veiktų vienybėje su
I kati visus parapijos nuotykius
siui. Alumnams — du doleriai
AMERIKOS LIETUVIŲ
duojančios
filmos
stoka.
Tojis nufilmuoja ir parapijonams
metams. Visi pinigai siunčia žadėjusios išleisti “Studentų centro valdyba.
KATALIKŲ STUDEN
liios
filinos
gana
dažnai
pa

TOLIMIEJI KRAŠTAI
Visais informacijų reikalais
parodo f
mi centro iždininkui, Peter ”M. Žodį” sulig savo paskirtuoju
TŲ KUOPOMS
reikalauja ir užsienis, norėda
Barzilauskas, 3 Eldert Lane, lail^u, kaipo f avo kuopos “De- kreipkitės į centrč pirmininkų,
mas
susipažinti
su
Lietuva.
Tolimieji kraštai, saulingieji j
PERSKAIČIUS J. P. P.
** ' • ’ A.'
**
Šiuomi pranešame, kad vi TVoodhaven, L. L, New York. dication issue”, kuo greičiau John C. Morkūnas, 41 Willite
Tuomet
filmą
tenka
sudary

" d kraštai!
GRĮŽO”
sos įsikūrusios (ir kuriamos) Siunčiant pinigus, būtinai pa siai susirašinėtų su red. John Dr., Itochester, N. Y., arba i
ti
iš
atskirų
kronikos
gabalų,
Malonieji, regiu jus iš tolo..,
studentų kuopos prisilaikytų žymėkite kas siunčia, kiek ir P. Pilipausk&s, gi pinigus sių centro sekretorių; St. Vaičai
kurie
toli
gražu
Lietuvos
yTen Žaliuoja miškai, susikimstų iždininkui Mr. Peter M. tiVėliausiame “Studentų Žoir išpildytų sekančius forma- už kų.
patybių
neatvaizduoja.
To

šę ankštai
dis” numeryje, kovo - baland.
Dv. vadas Kun. J. J. Kripas
liškus tvarkos reikalavimus:
Kad visų studentų kuopų Barzilauskas.
kios
filmos
pasigenda
ir
APrie -tyriausio vandens, prie laidoje, telpa trumpa apysaka
Pirinin. Jonas U. Morkūnas
Kad visį studentų kuopos
“Amerikos 1 dėtuvių Kata finansų sekretoriai, arba iždi
merikos lietuviai. Tai spragai
krikštolo.
“Grįžo”; autorius J. P. P.
likų Studentų Organizacijos” ninkai, kuo anksčiausiai pri nariai(ės), dvasios vadai, senIr blikčioja jame, vandeny gi Stylius, ryškumas, žodžių užkišti Draugija Užsienio Lie
Centro Valdyba praneša, kad siųstų centro finansų sekreto draugai ir rėmėjai varytų ak
tuviams
Remti
leidžia
filmų
liame,
tarpimas, sintaksės perfektinPINICAI DEL BIZNIO
Studentų ir Alumnų Seimas riui, Isabelle Rovas, 12 Dud- tingų darbų, imdami iniciaty
Geltonieji saulutės piršteliai, gas sudėjimas — visais litera- “Lietuva”. Iš viso filmą
J„ režisuoja! iv’,kR
m- llepOS 4 * S d • ley St., Rocliester, N. Y., są vų ir organizuodami mūsų lie
Prasigręžę takus per žaliuo tiniais dėsniais J. P. P. kuri- pie 1,200 mtr
KOMERCINES PASKOLAS
Marianapolis Kolegijoje.
I
rašų (list) visų kuopos ir va tuviškųjų katalikiškųjų stude
žinomas
literatas
fotografas
sius lapus,
nys žibėte žiba. Pavyzdys čia
ntijų į studentų ar alumnų
duodame
ĮSTAIGOMS
Visi studentai ir alumnai ldybos narių vardus, pavardes
Kad pašviestų auksinei žuve gimiams lietuviams litera •— mėgėjas Petras Babickas,
kuopeles,
visose
Amerikos
lie
ir adresus, pažymint, kiek ii
KI M1ANT1ES JŲ REKORIH
lei...
tams! Netaip sutinku šiuo kū jau surežisavęs mažutę, bet ruoškimės aktingai dalyvauti kada narys (ė) užsimokėjo sa, tuvių kolonijose ir parapijose.
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*
T
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Seredoj pagal atitarti
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
lų gerbti savo tėvus, kurie Nedėlloj
domus, bet šį kartą mums ne- vėl pralošėm 7 prieš 0. Šio lapijai.
nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
Vadovavo naujas varg. Ka atvykę- čia skurdo ir prakai nos per pusę plglaus, kaip buvo pirmiaus. Daugely atsilikimų akys ati
Phone CAMai 4122
zys Žalnieraitis su p-le Jenke- tavo, kad mes, jų jaunimas, taisomos be akinių. Kainos pigiau
DENTI8TA<
kaip pirmiau.
liūnaite. <
4712 MILTU ASUI,AND AVĖ.
galėtume mokytis ir turėti ge
4645* So. Ashland Avė.
Ebntlo lUHrfevaisi
Išleistuvės
arti 47th Street
resnių laikų, negu jie turėjo. Pilone CA\el 6122
GYDYTOJA* !» CHIRURGAS
nuo < Iki S vakare
Bal. 29 d.' Šv. Andriejaus Kalba buvo kaista ir vietoje.
BeredoJ pagal sutarti
2201 W. Cermak Road
parap. salėje, anot New BriPaskui buvo teikiama “trbRengia ir prižiūri
Valandos 1— lr 7— vak.
GYDO AKIS
TeL CAMai 0157
tain Heraldo, susėjo iki šimto pilies” arba ‘victory banners’.
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie
Res.
PROspc
t
4458
ir prirenka akinius
Serędomie lr Nedėliomis pagal anta|(
žmonių, choras, Šv. Andriejaus’Jš 7 “banners” Waterburio
iitKakomhigai
REZIDENCIJA
, Populiariu Kabinimu Garlaiviu
VaL: nuo 10—-I v. p.p.
lietuvių jaunimo klūbas
ir lietuviai gavo net keturias už
6631 8. California Avė.
Nedėtoje pagal sutartį
sveį-ių iš tolimų miestų (New basketball, tennis (vaikinų ir 2201 W. 22nd Cermak Rd.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
•
Telef,
REPublio 7B4B
York)
pp.
Sintautų
išleistuvių
1891 SOUTH HALSTED 8T&EE0I
liplaukt it N«w Yorko
IVAI1Ū8
DAKTABAI:
puoton. Rengimo komisijoj ;bu
BMkdenctja 44oe So. Arteela. ava
Oftaol Tel. CAI.umet 40B4
LIEPOS 12 d., 10.34 m.,
Velandoe: 11 ryto iki
popiet
Ree.: Tel. UI SIlocU 4286
vo: R. Snyderifltė, A. Juknifitiesiai be persėdimo į Klaipėdą
Otieo TeL VICtory 4MMB
• lkf B:3« vakare
tė, V. Snyderifltė, J. Kazlaus
Rea. TeL DRJKrel B1B>
TREČIOS KLESOS KAINOS:
kaitė, E. Matulaitė ir M. KarOjFISAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Iš New Yorko į Klaipėdą .....................* 97,5°
lonaitė.
4729 So. Ashland Avė,
3147 So., Halsted St.
t tu bon
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal.......... H67°°
Vakaro vedėjum buvo kleb
Rueae GydyteJee lr Chlrurgae
Oflao valandos: 1-4 lr
vai. vak.
CHICAOO, ILL.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
PriJįJ—H Jonį. Valai. T'ck.a,
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii
Reaidencljaa OflMe: 2454 W. Mtk 84
kun. A. Vaškelis. Kalbėję kun.
OFISO VALANDOS:
2515 W E8T 69th »T.
▼alandoa: 10—12 ryto
visų chroniškų ligų.
Kariūnas, A, Valinčius, K. Ža- Nno 10 Iki 19 vai. ryte,'nuo 2 Ud 4
Del informaeijti įtreiplitėt j:
Of. ir Kei. Tel. HEMloek 6141 •eredomle lr Nedėliomis pagal satarif
COSMOPOLĮTAN TRAVBL
PETER BARTKEVIČIUS
PO Pietų Ir nuo < lki 1:30 vai.
Ofisas 3102 So. Halsted St
Inieraitis, K. Kavaliauskas, J. »alSERV/CB
_
678 N. Main Si, Mom.llo,
vakaro.
Nedėllorol* nup lt tkf 12
Ptop. J. AMBRAZIEJUS
Valandos;
MR.
PAUt
MOLU
Kampan 31nt 8treet
148 Granai
Bronįklya, N. Y.
Kavaliauskas, E. Matulaitė, A. valandai dienų.
1730—24d) St, Detrnrt, Mach.
▼alandoa: 2—4 popiet, 7—0 vai. vek 2-4 popiet; puo 6-8 vakarais
A. S.
B. TRFI
TREČIOKAS
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
Kvederas ir A. Roja iš Ains197 Ariama St, N»wark, N. J.
Telefonaa MIDwaj 2860
NAUJIENOS
Medėifomin lr šventadieniais it—-ii
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
17l< 8. I lalatad St, Chicago, III.
JOHN SFKY9
r
terdam,
N.
Y.
43 J Bark St, Hartford, Cm.
4157 ARCHER AVENUE
OHIO LITHUANIAN PUBLISHOffice Tel. Wentworth (220 ■*
» l
■■ f •
*>11 ' “
0
ING CO. DIRVA
VIENYBF TRAVBL BI’REAU
Tel. VIRginia 04)30
Solo dainavo C. RaJuričiūtė, Rr* PbAfl»
Rea Tei. Hyde Park 239S
K. S. KARPIUS
193 Grand St, Bronį lys. N. Y.
Office Pkoae
Ofiso vai.: 2—4 lr 4—2 p. m.
HM S.iprrior Ana, CloooIaaS, O
I. .lenkeiiūniūtė ir O. .Rižaus- ■MGIeveood 4441
NedBllomis lėtgal eutartj
t KYBĄ
O. A.
TRiangle
MR. C. J. WOSHNER
AM
MERIKOS LIETUVIS
I.II
201
i
Coroon
St,
Pattahurgh,
Pa.
Jf
14 Varnon
arnon St, Wor<aaur,
knitė. O. Koveliūtė Į>ašuko
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Ofiso ItOlil^vard 5913—14
MR. A. VĄRASIUS
ATLANTIC TRAVEI. SBRVICB
206 All Natlnna Bank BiiiM.nf
“tap įlance”. Pp. Sintautams
K. SIOAJBRAS, Pnp
Rea. Victory 23-U
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
4631
SO.
ASHLAND
AVZ.
•
1
209
tarano
St,
Pittaburgh,
Pa.
342 W. BSray, So. Booton, Maaa.
SPECIALISTE
per O. Valinčaitę ir K. Matn
Tel. VARiLh 0904
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
HAMBURG - AMERICAN LINE
ReM Tel. PLAnn 2-Um
laitę įteikta gėlių ir dovanų
7850 So. Halsted Street
6900 SOUTH HALSTED ST.
*
Valandos:
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:20-3:30
Valandos: l iki 4 po pietų, 7 iki 2 vak.
Pp. Sintautai apsigyvens
ROOM 214
NORTH GERMAN LLOYD
Nito 10-12 v. ryUv 2-3 ir 7-^v. v.
vaL: 2-4 tr 7-0 »kL vakare
756 W. 35th Street
Nedėldienlals nuo' 10 iki 12 dienų
Uekyvua Beretjouia
'Hartforde; kur tikiiuosi, kad

REKOLEKCIJOS

Nuža-fone

KONCERTAS PAVYKO

DR. F. C. WINSKUNAS

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. A.RAČ1CUS

DR. A. J. JAVOIŠ

ON. A. P. GURSKIS

DR, J. J. KOWARSKAS

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I.BLŪZIS

DR, G. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

DIDELE EKSKURSIJA

I LIETUVĄ

DR, KARL NURKAT

I

t

DR. P. Z. ZALATORIS

“STUTTGAttT”

0

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. fi. RAKAUSKAS

DR. A. A. ROTH

DR. J. RUSSELL

l-B

DR. T. DUNDULIS

M44
DR. A. R. McCRADlE

Mara

DR. MAURICE KAHN

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH

1

i

I■
Antradienis,

gegužės

ft,

1934

OM

BJL-TU4

T.T. MARIJONŲ SIDABRINIS JUBILIEJUS IR
A. L R. L FEDERACIJA

—

IS B X Ų O X RT—

LENKAMS SURPRIZAS

■- -

-----------

— ——

į

LTJL

AR I AIP RFNflRAI V

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

-_

—------ 4-.

gūžes

26

studentų kuopa ge-,kim. Gauronsko, (k-jos dvasinė
vado.

d.

Tikietai

pardavi- f vn.in

DIRBAMA?

ttėjami.
Chicago Tribūne korespon
Užpraeitų sekmadienį dau
metui einant prie?galo, Nekal
dentas Pabal tės valstybėse pa
Užpraeitų sekmadienį Šv. giau 500 Marijos Vaikelių ėjo
Čia padarysiu tik ištraukų talpina 800 svečių. 800 tikieto Prasidėjimo ph r api joe mo
Gegužės 5 d. Ciceroj sureng
rašo palankias lenkams, vokie
Juozapo parapijos Šv. Vardo bendrai prie šv. Komunijos.
is Federacijos Chio. Apskričio tų per porų dienų darbuntojaikyklos 79 mokiniai rengiami ta ALTASS vakaras. Kadangi
čiams ir kitoms tautoms kores
draugijos 150 narių ėjo bend
susirinkimo geg. 2 d.
' jos nespės parduoti.
vakaprie pirmosios Sv*. Komunijos šiam skridiniui darbuojasi visi
pondencijas; jis dažnai net
rai prie šv. Komunijos. Pas
Tėvų Marijonų 25 m. jubi-’
renginio komisija, nežiToji atniintiniausiį žmogaus lietuviai, tai visi bendrai ii
400 mūsų varnų eis^prie pi
įžeidžia lietuvius./Bet pačioje
kui nariams kun. Valantiejus
nodama
dalyvių
skaičiam
val

gyvenime
puota
įvyks
gegužės.
rengė.
liejinės vakarienės (bankieto)
rmos šv. Komunijos gegužės
Chicagoje Tribūne bendradar
kalbėjo apie rekolekcijas Clia
gio
gali
paruošti
perdaug,
ar
'13
d.
per
8
vai.
šv.
Mišias,
ku

Vakaro vedėjum buvo vie
20 d., 9 vai. Mišiose.
rengimo komisija širdingai dė
biai kartais padaro lenkams ne
ries Island, netoli New Haven,
permažai.
>
x
rias
laikys
pats
klebonas
kun.
nas
iš
tautininkų.
Žinoma,
kie

koja Federacijai už prielanku
malonų surprizų. Taip, pav.,
kur veda Tėvai Dominikonai.
TodųT komisija ir krupiasi
A. Briška. Taigi- nuo geg. 13 kvienas savo nuožiūros veikė
mų ir įgaliaviinų
komisijos
praėjusio sekmadienio Tribūne
Teužviešpatauja visur ar
darbuotis bendrai su Marijo- i £erb- visuomenę, prašydama
d. 79 siekto padaugins skaičių jams duoda pirmenybę; tas ypašto ženklų kolekcijonierių
timo meilė, ir žemė virs dan
iš anksto įsigyti tikietų.
imančių dalyvumų pildyme šv. ra girtina. Bet taut. nuožiūros
nų Kol. Rėmėjų komisija.
skyriams vedėjas Kichard P.
gum, pragaras — gi pasiliks
Mūs visuomenė uždėjo ant
pareigos — Velykinėje išpaži veikėjams išpildžius savo pro
Anų vakarų buvo susirinki
McCabeen rašo, kad Juozas
Išklausius feder. Apskr. ko
tik legenda.
utyje.
Tėvų Marijonų pečių
gramos dalį ir priėjus prie ki mas Šv. Vardo dr-jos studijų |
Pilsudskiu,
kurio
atvaizdas
ymisijos, Vaičikauskienės, p lės*
'v
Coi ton.
“Draugo” ir “Laivo”, reika
tos nuožiūros dalyvaujančių klūbo sus-mas, vadovaujamas
ra ant daugelio Lenkijos paš , Pirmosios Šv. Komunijos die
Tamkiūfcės ir F. Nenartonio,
lų vedimų, dėlto toji visuomeprogramoj, kai kurio vardas
to, ženklų yra — lietuvis. (Pil na yra svarbi ir atmintina kie
pranešimus apie jų darbuotę
.
„.
turi padėti savo aukomis
buvo išbrauktas iš programos,
sudskį a Ut Įmania p-antgal vė kvienam žmogui. Pirmosios Šv.
ir pranešima gerb. Provincno- ., ,
o kitų net vardo nebuvo pro
i V
t T 7
•
- ll’ pasidarbavimu.
lia). Baigdamas straipsnelį p. Komunijos dienų žmonės atsi
lo kun. J. Jakaičio, pasirodė,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
gramoj.
Brangioji lietuvių visuome- Richard P. McCabeen rašo, mena per visų savo amželį iki
kad darbus varomas pirmyn.
Specialistai lAkalUnu ir Išdlrbtgrabo lentos. Tat, toji diena,
Liūdna, kad taip atžagariai
Nors, pasak kun. J. Jakaičio, nė! Rodos, nereikia* detUKni kad iki šiai dienai veik pusė
me visokių rfUlų paminklus Ir
tebūna brangi diena visiems tautos gerovei daroma; reišgrabitamius.
kai kurie tikietų pardavinėto- aiškinti, kad Tėvai Marijonai Lenkijos t|idvyrių ir garseny
tėvams ir giminėms;
tebūna 1 kia, aš tariu viršų ir darau
Mūsų šeimyna sjM'clalIruoja Ma
sako “dar per anksti” ti- įeikalingi skubios paramos. Jų bių (celebrities) tikrai paeina
nu- darbe per AcAias tarias.
džiaugsmo
diena
netik
tiems
kaip noriu.
‘linys”
lus parduoti, 'bet gį gegužės vedamoji Kolegija ir kad ki is lietuvių (mano pabr.)
Venkite pattnklų reikalui tto«
79
mokiniams,
bet
ir
tėvams,
hl&l su pačiais ISdlrWJal»
d. jau visai nebetoli ir ko ti visi darbai yra neįkainuoja
Lenkams tai bus didelis sui giminėms, pažįstainiems.
misijai būtinai reikia žinoti mi Dievui ir tautai. O vaka- rprizas.
šitas svarbus įvykis tepąsįienei tikietai nustatyti ivos
Paštoženklių rinkėjas
vakarienės dalyvių skaičių.
kutina būti tikrais katalikais
i
Svetainė,4* P° 5lL.00Dievo Apv. parap
netik tuos vaikučius, kurie1 eis
Jei orlaiviu pasivažinėjimui
Vienas blokas Į rytus nuo
pirmų kartų prie Šv. Komuir(Tęsinys iš 4 pusi.) •
didžiulių vartų
>
nesigailima penkdolerinės, ar
jos, bet sykni iT jų tėvelius,
paskui bus pusryčiai, per ku
i daugiau, tat neparemti kote
gimines, pažįstamus i f visus
i gijos vienu doleriu būtų perriuos kalbės Waterburio teisė
Parapijomis. Prisiminkime vi
Trys telefonai:
jas Finn ir kiti.
i didelis lietuvių katalikų apsi
si savo pinuos Šv. Komunijos
RCz. PENSACOLA Riti
leidimas. Bet komisija to ne
BELMONT 3485
Vakare bus konertas su
dienų, prisiminkime savo pasi
Office: HILLSIDE X8«5
Priešseiminis
sitiki.. Todėl, brangioji visuo
Alfred Roselli, pres.
Vlneent Roselli, secr.
įyžimus būti ištikimais Dievo'dviem trumpais veikaliukais.
menė, laikas nebeatidėliotiį ti susirinkimas įvyko gegužės 4
vaikais. Atsiminę, pameskime (“Namų Židinys” ir “Pražy
d. Gyvai tvarstyta mūsų orga
kietų pirkimo.
visas klaidas, stengkimės eiti do nuvytusios gėlės”). Kalbės
GRABORIAI:
J. Š., koresp. nizacijos reikalai.^Išrinkta at
nurodytų taku, kad pasiektu- kun. marijonas Morkūnas.
stovės į 15 seimų. Susirūpinta
Studentų šokiai
mėm svarbiausiųjį savo tikslų
tum seimui dovana — juk “tu
“May Festival Dance” ren— sielos išganymų. Namiškis
ščiomis rankomis” sarmata A.
Visi Telefonai:
D. seiman ir važiuoti. Su
tarta surengti bunco party pp.
temkegan, IM. - liulančio Kan’W«
917 W' 33rd
geg. 9 d., tuoj po pamaldų.
3343 S. Halsted St. 22 d, vakar© širdies liga stai St.
išdirbėjai ankstesnės rfiSies Paminklų
Komisijų sudaro: J. Šaltenie»
o. Ir
ga mirė Juozas Zeleniakas,
4
'3
aė ir
Girrih's1<uitė>fliirefui
Kad sumažinti atakų-ir-pa
vienas iš seniausių parapijonų
daryti vietos naujoms pre
platinami. Įžanga tik 25c. Sve
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Šv. Baltramiejaus parapijoje.
Chicagoj
kėm^ nutarta išparduoti
čiai gaus progos bunco pažai
Balandžio
26
d.
įvyko
gėdu1 -- ----- 0-------pianus, victrola* ir radios
\ SuVirš 50 metų prityrimo
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
už negirdėtas kainas.
' Būgos pamaldos parapijinėje' sti ir dovanėlių laimėti.
Vartotas pianas geram sto bažnyčioje, ęelebruojant klelio-; A. R. 1J. skyriuje dirba ii
Pirkite tiesiai lS dirbtuvės ir
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
taupykite pinigus
priklauso
susti
pratusios
mote
tyje už
j nui kun. J. Čužauskui. Palųi-------- •-------rys. Rėmėjų skaičius vis didėMes atlikome darbų daugeliui žymes
' dėtas Šv. Marijos kapinėje.
nių Chicagos dėtuvių.
Laidotuvėse (ialvvavo skaitti- Ja!
1™sir,nk""e jungi
Starl< Player Pianas vertas
r.gas skaičius giminių, draugu B*zbad«filue.t> V«hm>n.rte,
$200.00 už7
i, pažįstamų, taip pat žymūs ° 1*-T«tame sus,r,nitam, dar
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
daugiau įsirašė narių: Stanearti Grand Avė.
Werner Player Pianas Wal- valdininkai, politikai.
4605-07 So. Hermitage Avenue
vičienė, Jonaitienė ir kitos.
nut už
t
-* . <
A. a. Juozas Zeleniakas 1
Tat, prašome nepamiršti bu
vyko į Waukeganų virš 45 m
mfe- neo party geg. 9 d.
.
Chicago, Illinois
Stark Upriglit Oak Pianas tus atgal. Beveik nuo pradžios
{ Rėmėjos moka dirbti ir tau
už
iki 1922 m. dirbo ant vietinių pyti. Dieve joirts padėk geru:*
geležinkelių, užimdamas atsa- darbus dirbti. Gali būti turtin
Kersbeim Maliagony Pia korningas vietas. Sveikatai sui
gas ir garbingas, bet be gerų
nas už
rus 1922 m., a. a. Juozas bu darbų negali būti linksmas nei
vo pali uos uotas nuo darbo su laimingas.
10 tūbų Sonora radio kom pensija. A. a. Juozas daug nu-Į
GRABORIUS
v-'
binacija buvo $000.00, da veikė sutvėrimę Šv. Baltramief Į
Patarnauja laldotUvėM haopTgUuiila
bar už
Raikai^ meldžiu atelMuktl. o mano
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs'
jaus parapijos ir pastatyme
darbu Maita užganėdfnti
Tel. CANai 1515 arha 351«
dabartinėsųbažnyčios. Taip pat
2314
23rd PI., Chicago
Avenue
savo rūpesčius. Pašaukite:
10 tūbų Radiola už
buvo antras pirm. Šv. Juoza
I
Chicago, J11.
1439 S. 49th Ct. Cicero, UL
po draugijos. Užpereitų metų
TcL CICERO KPTT
mirė jo žmona, Marijona. Tas
7 tūbų Freshman elektrikinis už
taip paveikė į a. a. Juozo šir
dį ir sveikatų, kad paskubino
JRABORIUB IR BALSAM UOTO J Ak
Koplyčia dykai
Radiola mod. 18, 7 tūbų uŽ jo jMilics mirtį.
Neafraplnk
niežėji
Pgtamavlmar geras Ir nebrangus
Zeleniakų šeimynų Waukcmu.
pleiskanomis,
718
18th St.
llbėrlmals.
.puogals
gane yra viena iš geriausiai
_________ Tel. MONroe UU__________
Cicero, Illinois
Dav i s 8 Ą, C. Gražiam ka
•dos negerumais.
Tik
žinomų. Sartos ir žentai yra gauk gydanti aaUsepttkg Žarno
binete už
gerai žinomi biznieriai ir uži se ogua. AptlekOaa. ŽBc., ••o..
HM.
ma aukštas valdiškas vietas
LiBTunp oRABORnra
Atwater Kent G tūbų
Palaidąja už »•.•• Ir aufcMlae
j
Modernlžka koplyčia dykai.
nut už
GRABORIUS
MS W. ISth Hl.
Tel. OAMal S174
Oh SrtIN tP^UTATlONS
Velionis [mliko dideliame nu
Park.

Brighton

Moksle

O

vakarų

Parapijos

metinė

gegužės

5

vakarienė

d.

naštų:

ROSELLI BROTHERS, INC.,

NAUJOSIOS ANGLIJOS
' ŽINIOS

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

ŠV. KAZIMIERO A. R.
DR-JOS 2 SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS
Bridgeport.

MM SENAS PARAPlJONAS

HILLSIDE, ILLINOIS

—

i Yards 1741-1142

venetian monument co., inc.

R.

m

M.

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

J. F. EUDEIKIS

#19-00

527 N. WESTERN AVĖ.

#49-00

Telefonas SEEley 6103

#49-00

#39-00

GRABORIAI
LACHAVVICH
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA
Telefonas

#35-00

Aida

LIETUVIAI

m
Stop
Itehing

#39-00

#22-00

TAKda

1138

GRABORIAI

Turiu

antomobilina

reikalams.

W.

3319

Kaina

visokiems

prieinama.

Lituanica

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKDDAS

#7-00

>GRABORIUS

W.

#7-50

1410

SO.

Phone

#15-00

žemo

Wal-

*

valstybėje.

#9-00

Victrolos po

#4-50
Lietuviški Rekordai po

centus

5 DIENŲ WAREHOUSE
.SALE
3343 S. Halsted St.

liūdime tris dukteris: Marijo
nų Kybartienę, Onų Baronie
nę, Margaretų Butkienę, tris
sūnus: Kazimierų, Vincentų ir
Leonų, marčias, žentus, • anūkus-es, gimines ir daug drau
gų if pažįstamų.
Amžinų atilsį duok jum, V»>
špatie!
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UuM'neM Phono
Uealdenec Phone
tinėlę.
LIETUVAITĖ ” rnalistui Andriui ftnipui, pri',
I .igl. «oo.l 5HSS
F.Mglrw<»Ml 5S4O
siartino vietos menedžeris. Jis -Aukok Dievui maldę už iu*>
čiutėa sielų,
Bridgeport. — Gegužės 13 d. pastebėjo, kad prieš kjek laiko
SPAUDOS UŽDRAUDIMO LAIKŲ LIETUVIŲ HIMNAS;
Šiandien šv. Panelės Gimi, 6:30 vai. vakare, ftv. Jurgio yra matęs ir gi nie jęs Kudirkų Aplankyk jos kapų per vasarų
JIS BUS GIEDAMAS RYTOJ
mo |>ar. ialėj, Marųuette Par
MODF.IIN PHOTO
mielų,
parap. svetainėje įvyks persta- Į dainuojant didžiuliame CbicaSTIDIO
| rengta
ke
įvyksta
AtiTAHS
prakal

Kur
kūnas
jes
ilsis
šaltoje
že

gos
teatre
ir
klausinėjo,
ar
tas
tymas
J.
Žilevičiaus
ųperetėe
li<kU.YM'O*Kl
SvioomlM
Atsilankę galės pamatyti
Rytoj, gegužės 8 <1., Dievo
apkatos nitams
bos
su
visokiais
painarginimelėj,
PAVEIKSLAI
Apvaizdos parap. salėj, lygiai graždankas (maldaknyges, gie “Lietuvaitė”. Veikiantieji as pats. Kudirka prisipažino. Po
mais. P'adžia 8 vai. vakare Nutraukiame <Uenų ar
O
siela
danguje
lauk
tavęs,
du

8 vai. vakare bus paminėta 30 smes, evangelijas), spausdin menys ruošiasi prie šios ope kelių miuutų, muzikai susto
vakare
Kalbės Dr. J. Poška, P. ftalkrelė.
retės.
Visi
veikėjai
yra
pasi

jus,
menedžerius
paskelbė
nuo
tas
Rusiškomis
raidėmis
ir
va
metų sukaktis nuo spaudos at
420 WEST 63rd STREET
Kada tu nueisi j>as savo m>j timierus ir kiti. Tikimųsi,
gavimo. Lietuvos konsulas Ka ldžios brukamas lietuviams. žymėję artistai aukštesniųjų estrados, kad subrinkusiųjų
kad gausingai susirinks pa
CHICAOO
čiutę,
lvaitis, L. Šimutis, kun. L Al- Taip pat pamatys pirmąjį laite- mokyklų scenoj ir kituose pa tarpe dalyvauja žymus asmuo,
artistas Juastas Kudirka, bu-1 Būsi tu laiminga p r amžius remti antrųjį skridimų.
buvi/ius, d-ras A. Rakauskas, įaštį spaudų uždraudus — rengimuose. Debiutante, M.
Kariūnė
sesutė.
talentuota dainivęs Lietuvos Vulstybės operos
inž. Žvirblis, T. Sakalas kalbo “Aušrų” ir. pirmąjį laikraštį Dulevičiūtė,
»
mis, paskaitomis nupieš tuos spaudų atgavus —r.“Lietuvių ninkė ir lošėja gTažiai atlieka tenoras ir pakvietė jį dainuo
Lietuvis Advokatas
savo rolę operetėje.
ti. Kudirka atsiprašė pareikš:
laikus, kada' Lietuvoje slapta Lųikraštį”.
Pranešimai
2201 W. Cermak Road
Alumnų orkestrą yra prof, damas, kad jo vietoj dainuotų
Programa prasidės lygiai S
buvo gitidania Maironio ant
(West 22nd St.)
Bringepon. — Dr-jos Palai
vąl. vakarti (po pamaldų). Ajitano Pociaus suorganizuota jo draugas Svenclskąs, kuris
ras Lietuvos himnas:
< Metropolitan State Bank Name)
ftv. Jurgio parap. — gegužės
Visi dalyviai lanko aukštesnę padainavo dainų' “Eucbnein” mintos Lietuvos susirinkimas
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
“Jau slavai sukilo nuo Ba-t Kas pavėluos atvykti, negir
Panedėllo, Seredcs Ir Pėtnyi'ioa
mokyklų
ir
gerai
išsilavinę
mu
įvyks
gegužės
9
d.,
8
valrvuk.,.
27
ir
rngpinčio
19
d.
Dainininkas
susilaukė
“
štur

dės įdomios pradžios. įžanga
‘ vakarais 6 Iki 9
1 (mario krašto,
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.' ftv. Kryžiaus parap.
Telefoną* CAMal 1175
lie
zikoj. Jie peSykį žavėjo publi mo” — delnų plojimo.
visiems
dykai.
Pavasaris eina Karpatų kal
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Malonėkite nariai laiku atvy pos 8 -i r rugsėjo 23 d.
Tat, visi, į spaudos 30 m. kų įvairiuose parengimuose,
nais,
Telefonas RKPoblic 0411)0
Tokie mūsų lietuvių meni
Nekalto Pras. P. ft. parap.
taipgi didelėse bažnytinėse akti
ir
atsivesti
naujų
narių
atgavimo
sukakties
minėjimų
Po Lietuvų mūsų nei žod
ninkų. pasirodymai publikoje
peigose. fti orkestrą akompa
Bus priimami draugijon
tx — birželio 24 ir rugp. 26 d.
gegužės
8
d.,
Dievo
Apv.
pa

žio, nei rašto,
yra dideliu pliusu Lietuvai,
Gimimo P. ft. parap. — bir
nuos operetei: solistams ir cho
įstojimo mokesčio jaunį vai
Jų turi suspaudęs erelis spa rap. salėn, prie S. Union Avė.
Rep.
lietuviams Amerikoje.
•
kinai ir jaunes merginos nuo želio 1» ir rūgs. 2 d.
lir W- 18 Str.
Ramojus rui.
mais”.
i
KIEKVIENAI YPATAI YRA
ftv. Antano parap. — birže
Dideliu pasiryžimu choro ve
maijOnit Ti Rfrri gražius
18 iki 25 m.
Valdyba
. ir dailius plaukus
METINES
SUKAKTUVĖS
lio
17
ir
rugsėjo
9
d.
IŠVAŽIAVO LIETUVON i dejas, prof. Antanas Pocius,
GRAŽIAI PAGERBĖ SAVO
Sis naujos natiiraliAk&s vaistas
Visų šventųjų parap. — lie netik sulaiko plaukų slinkimų, pra
veikiantieji asmenys, orkestrą
Šiandie, 7 valandų vakare iš
V. PETRAUSKAS
KLEBONĄ
»
šai
i'na pleiskcnas, bet tr atgauna
Dievo Apvaisdos parapija. ir choras dirba, kad vakaras
plaukus. Hj naudingų vaistų pasi
stoties WGES, 1360'kilocyales, pos 22 d. ir rugsėjo 16 d.
sekė surasti, man besigydant slin
šio mėnesio 7 <L suėjo lygiai
kimų savo plaukų.. Pasekmės ftio
Dieto Apvaizdos parap. -eis nuolatinė antradienio radi
Užvakar apleido Chicagų būtų vienas sėkmingiausių Chi
Praėjusį sekmadienį ftv. Pa
naujo vaisto yrp patvirtintos ir ga
metai,
kaip
mirė
a.
a.
B.
Gar“Nastutė”
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
jo programa, duodama pastan birželio 2 ir rugp. 12 <1.
neles Gimimo parapi jonai pa apt. Vincas Petrauskas, žino cagoj.
dymais kaip vartoti. Butelis |I.OO,
hašauskienė. Sukaktuvių pro
gomis Peoples Furniture Co.
Sv. Mykolo parap. — liepos AtslSaukite laAku;
gerbė savo klebonų kufi. A. mas Cbicagos liet. veikėjas.
ga skiriu Elzbietai Garbašauskrautuvių. Dalyvaus gerų dai 29 d.
PAGARSINO LIETUVIŲ
Baltutį jo vardadienio proga. Vakar sėdo švedų linijos laik ait ei šias eilutes:
nininkų, muzikų. Kalbės Dr.j Sv. Juozapo parai). — go
VARDĄ
Susirinko daug žmonių, kad van “Kungsholm” ir išvyko
153J SHIELDS AVF.NVF.
Jau metai sukąko nuo liūdnos N. Strikolis MD. ir kiti. Be gūžės 13 d.
Chicago Helglits, III.
palinkėti savo dvasios vadui į Lietuvę. Laimingos jam ke
dienos,
to,
btis
kitokių
įvairęnvbių.
lionės!
Brighton
Park.
—
Populiasveikatos ir ilgo amžiaus. Mo
riškumu artisto Justo Kudir Kada tu netekai močiutės bra Nepamirškite pasiklausyti.
kyklos vaikučiai, seserims Kangios.
ziinierietėms vadovaujant ir ŠAUNI VESTUVIŲ PUOTA kos, Brighton Park N. P. P.
ft. parapijos vargonininko, pe Kuri tave augino, vargo, ne
parapijos choras, p. B. Janu
miegojo, .** ’*•
Marketparkietis Juozas Ge reitų ketvirtadienį lietuvių va
šauskui diriguojant, išpildė
Dr, Maurice Kahn, gydyto
Electr i n i us Raf r igerator i us
gražų programų. Solo padai nius ir brightonparkietė pJė rdas tapo pagarsintas 'labai Ant baltų rankelių mažutę ne
jas ir chirurgas, gegužės 1 d.
šiojo.
navo I. Gubista. Programai va Karnauskaitė sukūrė šeimos žymioj Chicagos pasilinksmi
persikėlė į naujų rezidencijų.
brangi sesutė, esi našlai
dovavo kun. P. Kdtauskas. Ka židinį. Praėjilsį sekmadienį 9 nimo vietoje, SAMOVAR ka
Karnų telefono numeris bus pa
tėlė,
lbėjo visa eilė profesionalų ir vai. Nekalto Prasidėjimo par. vinėje. Čia po dienos darbo
keistas į PLAza 2400.
draugijų atstovų. Iš viso to bažnyčioj .laikė iškilmingų mi susirenka vakarus praleisti me Pakol tu gyvensi atmink mo(Skelb.)
-1,-------------parengimo matėsi, kad mar- šių jiedu surišti moterystės ry nininkai, žurnalistai, biznie
ketparkiečiai gražiai ir vieni šių. Jaunieji ir jų palydovai riai ir t, p.

“PO LIETUVĄ MŪSŲ NEI ŽODŽIO, NEI RAŠTO“

OPERETE

ALTASS PRAKALBOS

P. CONRAO

. PIKNIKAI VYTAOTO
DARŽE 1934

JOHN B. BORDEN

NAUJAS IŠRADIMAS

MRS. PAULINA RIMKUS

TŪKSTANČIAI PERKA

Iš Budriko Krautuvės

ngai darbuojasi Bažnyčios ir ta intencija priėmė šv. Komu
Įėjus į kavinę ir susėdus
tautos naudai.
nijų. šauni vestuvių puota bu prie vieno stalelio Kudirkai,
vo Juškos salėj.
Dalyvavo Srcnciskui, 6. PicŽiėnet ir ž.y
PATENKINTI DRAUGU“ daug svečių.
Jaunavedžiai yra L. Vyčių
Praėjusio .šeštadienio laida 36 kp. nariai.
R»p.
buvo pavesta ftv. Panelės Gi _____ ________mimo parapijai. Numeris bu Kų tik išėjo iš spaudos nauja
vo padidintas, įvairus, dair
Kun. A. Petrausko, M. I. C.
žinių iš Marąuette parko reh
labai įdomi knyga
ginio, tautinio ir ekonominit
gyvenimo.
Visi
džiaugiasi
“Draugu” ir yra dėkingi jo

Praeities Pabyrės

PAKVIETIMAS
ftirdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ii
alsus. Pristatome aludėrns.
Dovanos visiems atsilanku-'
siems.

vadovybei, kad taip gražiai a- Atsiminimai iš 1905 — 1914
prašė Marąuette parko koloni
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
pergyventų laiki)
jų. Nuo dabar obalsis: “Kata
I dalis pusi. 95
jums mandagiai.
II dalis pusi. 192
Ūkiškas dienraštis kiekvienam
Reikale esant, atsiminkite
katalikiškame name” dar la
Žydelį.
UŽ ABIDVI DALIS 25c.
biau sustiprėjo ir energingiau ,z
Prisiuntimui 5c.
NATHAN KANTER
bus vykdomas į gyvenimų.
“DRAUGAS“ PUB. CO.,
4707 SO. HALSTED ST.
Kor.sp
2334 So. Oakley Avė.,
Tel.: YARds 0801
Chicago, III.
Darbai, ašaros ir karčios -tai Bendra visiems kalba.
Tai yra geriausias—vienatinis vaia
tas nuo
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

SOLUS
STOMACH

Ulcer Powder

Bridgeport
Hąrdyvare & Paint Corp.
Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis Kaip tai : sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaĮRT,
buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rusių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varhislr, galionas . .■............................
ir aukščiau.
’
AUVlNftS maliavos galionas ........................
ir auksčmu.
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261

$-J o c

$09,50

PASIDABINKĮT PERMANENT
W A V E
Dnbar kol kainos dar žemos Midland'o
nauji perioaitenini dėl pavasario:

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—60c; Shampoo - fin
ger wave - areh - rinse — $1.00;
Manicure - 36c; Marcei - 50c; Sha
mpoo - marcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE
TEL. LAFAYETTE

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

MICHAEL MESSAR

Bndrikas parduoda daug pigiau. Ant lengvų išmokėjimu.
Budrikas užlbiko pilnų pasirinkimų gerų Standard žino
jau išdirbyačių: WESTINGHOUSE, NORGE, LEONART),
CROSLEY, APEX ir kitų.
Kainos nuo
ir aukščiau. Nuolaida už jūsų senų ledaunę. Dykai gražus
elektrikinis toasteris su grill su kiekvienu pirkimu Ref
rižeratoriaus.

«,h

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

Kas alahiefi S| pagarsini
mą gaus permanei, t wavo
5<>c pigiau negu paprastai.

Chicago, Ilk

TEL. VICTORY 7386 7048
CLIMA|X, Sienines ponieros valy-

l“'“....... 3
HE A

Craft

25c

Spar VamlAaa.

Gallo-

. . . . . . . . . . M .59
Int C.lons Enamet Maliava, taip
lengvai' nesideda kaip Ir maliava,
džlftata iftlengvo, kaip gloM.arha
ennmel — kvorta ......
gy

Birželio 16 Dieną Ekskursija

Unitas F.namelt's. ildf.lflstn 1 4 va
landas, kvorta ................. "Jf

' TANAS HARDWARE &
PAINT COMPANY '
3747 WEST «Srd WTFF.FT
Tel. Prospert 17.7

NEW YORK
f
LIETUVĄ mariau
kaip 8 dienos

FRENCH LINE
‘ILE DE FRANCE’
Express
Laivas

Platesne* informacijas teikiam Ir pantnodmn laivakortes.
Ir <lok»imentm«. Slunkiam pinigus
, L I E r II V Ą

Pa.laronu- vtankluM popierius

A. F. CZESNA’S BATHS
TmiIlKM, RI MUOS sn.FFHDrbl VAITOS IR ELEKTROS
TREATMBNTAI
•vediMtl nrumkArlnlmat Ir elektros mittbu.
Treatmantai visokių ligų, rmmattemo. narvų atitaisymo, BaRilo
tr taip toli.ua, su alektrlnlaia prtotalaala Violetiniai RaiilAn Spin
duli-j treatmantal.
,
MlnarallnAa. snlfarlnto vanos duoda dldRausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima Hlsl.etbAtl nuo visokių Ilgų.
Kambariai dat penrulėjhno.
Moterų skyrius k tdaras Utamlnkata ano 8 iki 18 vai. naktimi

1657 W. 45th Street
Kampas Ho. Punliua SL

Tel. Boulevard «U8

.00

Automobilio Radios

LIETUVIO VAT8T1NA

3201 S. Halsted Street

Elektrikinių- Moglių ir
Prosijimo Mašinų išpardavi
mas po: ,
$39-00, $49 00 ir

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIŽ-

PUBLIC

KU3 BONUS

REAL

ESTATE

18 metų teb-lngal pamatuota s lilmls.
RUSIPAAIMKITE IR RF.MtKITE UETUVf.

2608 W 47th STR.,

Tel LAFAYETTE 1083

PIHLCO, STEVVART WARNER> MOTOROLA, ZENITH, RCA VICTOR ir kitokios. Kainos 1934 m. po:
$39.50 ir $49.50.

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

Jos. F. Sudrik, te
3417-21 So. Halsted St.
Budriko Lietuvių Radio Programai:
WCFL—970 kil. nedėldier.iais nuo 1:00 iki 1:30 popiet
WAAP—920 kil. nedėklieniais nuo 1:30 iki 200 popiet
WHFC—1420 kil, ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vakare

lAtcaMuiBiodiaiiilluSL/Uii

