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AUKŠKALNIS JAU PASIEKĖ MILIJONĄ BALSU
KONGRESAS PATARIAMAS KEISTI
DEPORTACIJOS (STATYMĄ

VYRIAUSYBE
IMSIS ŽYGIŲ

Veikiantysis {statymas skaudus
smūgis ypač šeimoms

griežčiau kovos prieš

WJASH1NGTON, geg. K
— Imigracijos ir natūrai'zacijos komisionierius, puik 1).
W. MacCormack paskelbė su
rašę, asmen.j, kurie tur-'js būt
deportuoti liepos mėn t d.,
jei kongresas iki to Įniko ne
pakeis šiandieninio deporta
cijos įstatymo.
Komisioi.ierius stovi uz
įstatymo keitimą.
.Tis sako,
kad įvairios lūšies svelnnši:liai nusikaltėliai ir triukšma
dariai tuti būt depor nojaini
ir apie tai negali būt klausi
mo. Tačiau yra asmenų, ku
rie nėra nusikaltę,
kra ; ui
geistini, deja, jie net ei serai
pakliuvę į J. Valstyb s. Kns
blogiausia, kad šiandien i n i a

PIKTADARIUS

NAMŲ STATYMO
PROGRAMA
TAS REIKALINGA

ŠIESIEMS

VIE

DARBAMS

-*-*•.7.^

NEVYORKIECIAI ENTUZIASTIŠKAI
PASITIKO LEST. VAITKŲ
Lietuvių aviacijos diena Nevv
Yorke pavyko

r--•*«- --

KLAIPĖDA. — Klaipėdos
krašte sudarytas gausingas ko

ba pirmiausia dės pastangų
sutaikinti įsikariavusių 'Bolivijų su Paragvajum, pietų
Amerikųjęų,

DIDELĖS VALDŽIOS IšLAIDOSilLLINOISE

mitetas badaujantiems vilnie
čiams šelpti. Į komitetų įeinn
visų lietuviškų organizacijų ir
WASHIN(iTO^, geg. 14..
įstaigų atstovai.
Komitetas
išleido atsišaukimų, •ragi
ragindan
Cenzo biuras padavė vienti fr
rr su-. j* gamon įžengiamąjį raportų
mas visuomenę paremti
šelpti badaujančius vilniečius*, ? apie Illinois valstybės paja-

KUMU

laukė,

Iki “Draugo” kon testo už- lenktynės eina gyvai ir įdobaigos tik penkios šešios die miai. Kas iš kontestininki,
nos beliko. Dėl to netenka laimės-, nieks dar šiandien ne
stebėtis, jei kontestininkai vi gali pasakyti. Tai paaiškėi
su smarkumu darbuojasi. Per būsimųjį sekmadienį “Drau
pastarąsias dienas žymių pa- go” piknike.
žangų padarė J. Aukškalnis
«.
.,
•X r,
J
T,.
Šių savaitę eina rimta?
is Gary, Ind.
Jis smarkiai' ,,
. .U’
.
. “Draugo“ platinimo darbai
vejasi St. Staniulį. Jau tun A
. r» •,
w
....
, /
Šv. Petro ir Povilo par., We
virs milijono balsų, vadinas. . T, ,,
r, ,,
•_ ui
. .. „
.
. st Pullmane. Raila ir visi
ir jis Staniulio klasėj — “mii ... ,.
. •«.
.
......
,,
eile-dienraščių pnetelių n<
lijonminkas.” V. Stancikas
juokais darbuojasi. “Neap
ligšiol didelio veiklumo nero
lenksime ne vieno žmogau*
dė. Bet, matyti, jis nenori
neužkalbinę užsisakyti vienin
išsijuosti.
Galimas dalykas,
telį liet. katalikų dienrašti
kad Vincas paskutinėmis die
nomis rengia “bombų” ir sek. Amerikoje ’
jie sako. Kle

r

madienyje pačarvs
padarys siurprizų,
siurprizų. i bonas gerb. kun. A. Linkui
P. Labutis taip pat sako dar ! stovi vajaus darbo priešaky
taip jau lengvai nepasiduo- , je. Vieningai dirbant westsiųs.
Bent trečiajam “ ant, pulmaniečiai daug padarys
ma padalinta į keturias dalis: kulnų”
užlipsiąs.
Žodžiu; Pasisekimo.
1. Namų modernizavimas, tai
symas ir naujų statymas; 2«
Morgičių apdrauda; 3. Mor
gičių sųjungos, ir 4. Statybos
ir paskolos apdrauda.
Visoje programoje dalyvau-*
WASHINGTON, geg. 14.
ja krašto vyriausybė. Ji teP
— Amerikos Darbo federaci
kia reikalingus nurodymus,
BERI,YNAS, geg. U
jos prezidentas Green paskel
skiria morgičių sąjungoms kre
bė įspėjimų, kad visoje auto Pereito balandžio m. 9 d m
ditus, Įkinko privatus kapita
mobilių pramonėje gali pasi ciai pradėjo triukšmauti di
las darban ir juos apdrau
reikšti visuotinas
streikas, monstracijomis prieš \Yuev:
džia.
,
'
jei Fisher Body kompanijos, burgo, Bavarijoj, katalikų y
Kaip tik kongrese perskai
Flint, Mich., darbininkai ne skupa. Visų laikų vyskupu
tytas prezidento pranešimas,
atsieks to, kas jų reikalauja neduota ramybės.
demokratų atstovų vadai tuo
ma.
Iš Vatikano1 prisiųstas pi
jau įdavė kongresui įstatymo
Green pareiškia, kad Fish testas Vokietijos vyriaūsylu
projektų. Norima, kad kon
er Body kompanijos fabrikuo Nacių viršininkas Wuezburj
gresas pravestų jį prieš užda
se darbininkų streikas atvaiz tuojau paskelbė atsišauki.iu
rysiant sesijų, kas įvyks lųr1
duoja visos pramonės darbi kad demonstracijos prieš v.,
želio mėnesį.
ninkų nepasitenkinimų Šian skupų neturi daugiau parih
dienine tvarka.
toti. Priešingai gi bus imta
griežčiausių
priemon
Svarbiausia ejnasi apie uni ko
jos pripažinimų, taip kad prieš triukšmadarius.

DARBININKAI JUDA AU- į NUTRAUKTOS DEMON
TOMOBILiy PRAMONĖ' STRACIJOS PRIEŠ
VYSKUPĄ

praėjusio
praėjusio šeštadie
sestadieiyo
I darbo komitetų įeina inžl' mas ir išlaidas. Tas yra įdoNEVV YORK, gegužės rytų atsisakė nuo to žygio Aukštuolis,
(pirmininkas), 'mus dalykas.
14 d. — Leitenantas F. Vait įvykdymo.
Vainauskas
(vicepirminin
Illinoiso valstybėje Veikia'
TAS centro valdybai
ALTASS
kus New Yorke nusileido su
kas), Kurklietis (iždininkas)’ 16,342 politinės vienatos. Jų
Lituanica 11 vakar — sekm. j patogiausia išeitis buvo —
ir Blinstrubas (sekretorius)'. visų išlaikymui per vienerius
5:30 vai. p.p. (Chicagą jis priimti
lakūno Janušausko
1981-1932 administracinius me
apleido - vakar 10:30 v. ry- j rezignacijų.
. ,
2,500
STREIKUOJA
tus išleista 592,354,788 dol.
to. Red.)
Į Plačiajai lietuvių visuomeIš tos sumos išleista: 107,
Floyd Bennett aerodrome nei, šiapus ir anapus vandeST. LOUIS, Mo., geg. 14. 804,844 dol. valstybės vyriau
jj sutiko didelė minia Nevv nyno, uoliai rėmusiai šį žygį, '— Apie! 2,500 darbininkų su
sybei; 54,198,250 dol. — 102
Yorko lietuvių. Aviacijos die Janušausko rezignacijos ži- kėlė streikų vietos skerdykloapskritims; 180,332,716 dob
na ten praėjo sekminga.V nia be abejo bus didelis šiuri
se. Darbininkai reikalauja di — 1,129 miestams ir mieste
Leit. F. Vaitkus entuziasti prizas
! dėsnio atlyginimo. Kompaniliams; 178,252,227 dol. —
škai priimtas ir padarė nevvSanitarinio distrikto per
Nebuvo tai malonus dar- jos nesutinka,
11,993
mokyklų
distriktayorkiečiuose ko geriausią bas ir ALTASS valdybai Tų
kase, už pusmylio nuo Ridgems;
likusios
gi
sumos
panau

jspūdj.
rezignacijų priimti. Bet kaipj žygį atlikti, ALTASS valdyland avė., ties 108 gat., ra
dotos miesteliukų ir įvairių
stas kito berniuko, Kaziu
jan minėjom, buvo vienintėlis bos pasiūlymų ir kartu pakvie
civilinių divizijų reikalams.
Sekmadienio rytų iš Chi kelias iŠeitin.
ko Šalkausko, 7 m. amž., la
timų — priėmė.
Šių išlaidų didžiausia dalis
cagos Municipal aerodromo
vonas. Juozuko Sorokos, 6
Tas viskas įvyko praėjusio
Lakūnas Janušauskas pū
pakilo Lituanica II ir prany statė tam tikras sąlygas iri šeštadienio vakarų. Ant ryto- surinkta mokesčiais už nekil- m. amž., lavonas rastas šeško rytų horizonte. Ji išskri reikalavo, kad ALTASS val jaus, sekmadienio rvt^, Įeit. nojamaR savastia, po to aeka
specialūs mokesčiai ir kiti.
I
,
do ilgon kelionėn, kuri užsitęs dyba jas priimtų.
F. Vaitkus jau skrido Nevi r
se.
•
suvirš mėnesį laiko. Šios ke
Abu berniukai prieš porų
Yorkan, dalyvauti tenykščhj
ALTASS vaidyba, globo
lionės tikslas — aplankyti di
savaičių dingo iš namų West
lietuvių rengiamoje aviacijos
desnes {Amerikos lietuvių ko dama visuomenės pinigais su dienoje.
Pullmane.
lonijas prieš tų didįjį žygį — keltų fondų, su pastatytomis
Rastų perkase berniuko kū
Leit. F. (Vaitkus yra jaunai
užbaigimo Dariaus-Girėno is sąlygomis negalėjo jokiu bū* malonus lietuvis, gimęs ir au
nai pašarvoti namuose, 12024
du sutikti ir dėl to ta atmai
NEW YORK, geg. 14. —
toriškojo skridimo.
AVallace gat. Laidotuvės įvy
gęs Amerikoje. t(Jis yra gy
na įvyko. Sakome, atmaina,
Du lakūnai, kap. G. R. Pond
Bet, sekmadienio rytų Li kadangi Janušausko rezignaci vas pavyzdys tos Jaunosios ir Įeit. C. Sabelli, šiandien iš ks rytoj, geg. 16 d. 10.00 ryto
tuanica II nuo žemės pakėlė ja nereiškia, kad Lituanica II Lietuvos, kurių savo testamen skrido į Rymų per Atlantikų. bus nulydėti į ŠŠ. Petro ir
Povilo bažnyčių. Po gedulin
kito lakūno rankos. Tai lei šių vasarų neskris Lietuvon. te mini Darius-<Girėna8). Yra'
Jie mano, kad apie 4,500 my
gų pamaldų bus nulydėti į Sv.
tenantas Feliksas Vaitkus. Lituanicos 11 pilotavimas tai gabus lakūnas sn dideliu pa
lių
praskris
per
40
valandų.
tyrinta. Tarnavo Jungtinių
Kazimiero kapus.
Jis prie Lituanicos II vairo kelionei pasifilytas jaunam
sėdės ir jai nusileidžiant Kau Amerikos lietuviui, gabiam la* Valstybių karo aviacijoje.
PREMJERAS ATSISTA
LONDONAS, geg. 12.
.j '
* t f•
ne.
TYDINO >
šiemet vasaros pabaigų Įeit. Palestinos vyriausybė užtrau
kūnui leitenantui Feliksui1
BIULETINAS

VYKSTA VISU SMAR-

PLANAS KONGRESUI

SUSIRENKA T. SĄJUN
GOS TARYBA

KLAIPĖDIŠKIAI ŠELPS
VILNIEČIUS

DRAUGO” KONTESTAS

NAUJAS PREZIDENTO

WASHIN(?TON, geg. 14.
AVASHINGTON, geg. 14. —
WASHINGTON, geg. 14. Keletas šimtų asmenų, įė
— Teisingumo departamen- Prez. Rooseveltas rytoj kon- Prez. Rooseveltas šiandien pa
mus vaikus, yra skirti depor į
tas tariasi su valstybės suma- gresui įduos naujų praneši siuntė kongresui naujų prane*
tavimui liepos mėn. 1 d. T'-rp
mos direktorium Lewis Doug-.mų. Reikalaus skirti $1,322,- Šimų. Šį kartų siūlo pravesti
jų yra 19 Asmenų iš Chicagos ,
las, kad skirti pustrečio ligi 000,000 išlaidų viešiesiems dar įstatymų naujų nairnj statymo
ir apylinkių. Be kitų depor
trijų milijonų dolerių kovai bams ir šelpimui laikotarpiu ir senų namų taisymo reikalu.
tavimui skirta ir viena lietui
prieš piktadarius.
I nuo liepos ln. 1 d. ligi sausio
Prezidentas pareiškia, kad
vė, Mis. Pranciška Baltrukas
Minėta
suma reikaliųga ! m. 1 d. Be to, reikalaus skirvisam krašte yra reikalinga
su dviem vaikais, 13 ir 8 me
naujiems ofisams ir dides ti dar 364,000,000 dolerių fon
daug naujų namų. Taip pat
tų amžiaus. Ji bus depu i ir
niam agentų skaičiui. Planuor dų kitiems reikalams, kuriuos
būtinas daiktas atnaujinti re
ta į Lietuvų, o jos vaikai
jama parūpinti 20 šarvuotų kongresas užgyrė prieš prezi
montuojant senus namus, ku
į Kanalų.
automobilių, 200 greitųjų au dento norų.
riuose žmonėms gyvenimas ne
Ji su savo vyru Amerikon tomobilių, visų eilę kulkasvai
: galimas ir nepakenčiamas.
džių, šautuvų,
J Šis planas turi būt krašto
atvyko 1913 m ir apsigyveno
antkrūčių (lypkių),
■vyriausybės remiamas ir apKanadoje, kur gimė jų abu
bombų įtaisymų.
*
I draudžiamas. Ekonominiu atvaikai. 1926 metais jie su
Visam krašte piktadariai
1 žvilgiu šis žygis, sako prezi
vaikais iš Kanados persikėlė siAučia ir vyriausybė nuspren
ŽENEVA, geg. 14. - T. Sų dentas, daug kuo prisidės prie
per upę Detroite netarė luini dė juos išnaikinti. •
I jungos taryba rytoj susi- gerovės grųžinimo.
'
leidimo «L Valstybėse gyv<:».j renka 79-ojon sesijon. Tary
Prezidento siūloma progra

Imigracijos autoritetai
įstatymu
ardomos
šeimos ti.
kartais
vaikai atskiriami nuo moteriškę susekė. Ji saki si.
r
tėvų.
kad jos vyras pametęs jų.
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RASTAS KITO LIETUVIO
BERNIUKO LAVONAS

DU LAKŪNAI IŠSKRIDO
RYMAN

kompanijų
unijos neturėtų
dominuojančios rolės pramo
nėje.

NAUJĄ

TYS

LIGONINĘ

ŠIAIS

STA

METAIS

Kauno miesto ligoninė tik
rai bns pradėta statyti da
šiais metaiR. Jų statys miestj savivaldybė, kuri skirs 80ęj

LENKAI TURI NAUJA
PREMJERĄ

lėšų, o 20% duos pašalpos vai
stybės iždas. Ligoninė bns pa
statyta pagal naujausius tek
nikos reikalavimus, 500 lovį
didumo. Statoma arčiau mi<
sto tais sumetimais, kad medi
Jo vieton pakviestas financinos fakulteto studentams, ki
sij viceministeris prof. L. Koz
rie ligoninėje, praktikuosis, j
lovvski.
būtų patogiau pasiekiama. Li
į goninė bus statoma miesto sa
2,000 ASMENŲ BE
vivaldybės sklype prie Vydo
PASTOGĖS
no alėjos.

VARŠUVA, geg. 14. —
Lenkų
ministerių
kabineto
ministeris
pirmininkas J.
Jędrzejewič atsistatydino vie
nerius metus premjeravęs.

į

LISBONA, Portugalija, geg.
14. — Serra da Estrella kal
no rytinius paslaičius ištiko
F. Vaitkus su Lituanica II kia 10 milijonų dol. paskolą
CHICAGO IR Ank
T^akūnns J. R. Janušam Vaitkui.
baisi lietaus ir ledų audra.
Leit F. Vaitkus, kuris nuč skrinda Lietuvon.
Anglijoj. Anglijos vyriausybė Šios respublikos premjeras Apie 2,000 asmenų neteko pa KftS. — šiandien ntimnt
akas, kuris rengėsi Liėtuvon
J. Po&ka. garantuoja.
skristi ir kurio Lietuva jart seniai syajojo ir troško tokį
jAgnero atsistatydino.
stogės. Daug sužeistųjų.
giedra; vėsiau.
LIMA,

.

-----

____________

Peru,

geg.

14.
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—
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mo sukaktuvėms”. Be veda zempliorių. Lietuvos žmonės,
ruųjų dviejų straipsuių (suau tūlodami užtektinai vysk. Va
Uatna kasdien, fiskyrus **kma£leslu»
gusieius ir jaunuoliams) apie lančiaus rūpesčiu išleistų kny
iMtKATUS KAINA: J. Amerikos Vaistytose:
— H 00 l’usei metų — >3.50: Trims mėnesiams
KUN. A. M. MILUKO paskaitą spaudos atgavimo 30 matų “spaudos sukaktuves” ramia gų, ne greit pajuto apie jų
>3 00. Vienam m’ėneaiul — 76c. Kitose valstybėse
sukaktuves mintjant Cornish Anus Hotelio svetainėje, me perspausdintas Dr. Vince uždraudimą. Aušrininkas prel.
lumerats
Metams — >7.00: pusei metų — >4 00.
"
— ,03c.
311 W. 23 gatves, New Yorko mieste, 7 d. gegužės, 1934 Kudirkos eiles “Varpui’' n Prapuolenis pirm 20-ies metų,
1
“Šią vasarą Lituanica Antroji, sekdama
kimų kainos prisiunčiamus parelkalama
metais.,' ? r
apysaka ‘ ‘ Cenzūros Klausi dešimtmetinės spaudos atgavi
'■--blaąu ir koraapoc dantasaa raktų ne<rv
^Bįį M* P*d*«Ttl lr nsprtisiiuidiųiaų tąm Dariaus ir Girėno keliais, turi nusileisti Kau
mas”, taipgi perspausdintus mo sukaktuvėse, prisipažino
ne. ALTASS valdyba prašo visuomenę pasi Nebeužtvenksi upės bėgimo, j taip. manyta ir
Ma priima — nuo U:M tkl 13:M saL
Vokietijoje,!^ Į914 U1. “Lietuvos Žinių’ patyręs apie tai tik nuo kun.
tikėti naujuoju Lituauieos valdytoju, Įeit. F. Norint sau eitų ji pamažu;
kurios
praktiški
mokslininkai
i
,j Vileišio ir O. Šederevičiaus, kuomet šis pra
įtaftAmai sekąa&aį dieniu priimami Ud
Vaitkum,
kuris,
visos
lietuviu
tautos
vardu,
Nebsuląikysi naujo kilimo,
E» vai. po piet
-pasiryžo savotišku būdu, ru-, p|eįrytės - Puidienės “Spau dėjo skleisti Prūsuose spaus
pasiryžo drąsiai šio garbingo ir kilnaus tiks Nors jį pasveikint būtų baisu. sams pritardami, išnaudoti; do8 jubiliejUS ir Jos jubįHa
dintąsias lietuviškas knygas.
lo siekti”.
lietuvių
kaimininės
tautos
me-Į|
a
į>>.
Ten
irgi
randame
pavei“DRAUGAS”
Muravjovo ir jo užpakalyje
Mes manom, kad lietuvių visuomenė bus Naujos idėjos - darbas ne vai-Į rdėjimą. Savos kultūros iždui ks]us daktarų: Kudirkos, Ba
stovinčią rusų politikų užsi
patenkinta tuo faktu, kad Įeit. F. Vaitkus
padidinti jie suskubo “mir sanavičiaus ir Šliupo.
ko:
mojimas ant mūsų raštą at
skris iš New Yorko į Kauną be sustojimo.
3?
3F
Užtvenktos mėto audros žai siančių” lietuvių dvasios tu
nešė vaisius, kokių jie visai
5JTn«aiMOTdka^- *?M: One *MentJ? —?Vs<£
rtus paveldėti, rinkdami dai
bus!
Dėl
lakūnų
pasikeitimo “Draugo” pozi
Po
1830
metų
sukilimui
><.••;
— Ona Tųar — <T.M: SU Montha
nas, pasakas, padavimus, pa Lietuvos sulepkėję bajorai sv nelaukė. Leiskite ir apie tai
ciją nesikeičia. Ant kiek kitų srovių žmonės Nebsuturėsi bėgančio laiko:
prisiminti Maironio žodžiais:
^^’SSEJSa?’ “ ****
dirbs sutartyje su katalikus atstovaujančiais Vaikas tik stabdo jo veikalus. tarles, užrekorduodaini “iš- Vilniaus universitetu pryšaky
dJGAS" 2334 S. Oasmy Ava, Chicago komiteto nariais, ant tiek susilauks mūsų pa
nyksiančios” kalbos gramati je, pasiryžo sulenkinti ir lie Kas Vibiiuje būdamas stabo
nematė,
ramos. Mes įėjom į ALTASS komitetą ne Broliai Lietuviai! auštančią kos formas ir. t.t.
tuvius kaimiečius per liaudief Kurį Muravjovui maskoliai
dieną
“Turim susiejus negero el- mokyklas, pirmiaus vien ba
tam, kad pasigarsinti, ar kokį biznį padary
pastatė?
DIENOS KLAUSIMAI
ti, bet kad padėti įvykinti antrąjį transat Mūsų nors sūnūs vis-gi išvys; gimos, Kurie tik laukia mūs jorams skiriamas. 11363 metų Bet pats Muravjovas pastate
amžiais« užverstą numirimo”.
maištui numalšinti Vilniun at
lantinį skridimą. Dėl to iš savo pusės nepa- Griaukime
K
sau kitą,
P#, gHTJtOJO SKRIDIMO
sieną,
kęsime ir netylėsime pastebėję, jei kas iš to
— Skundėsi pirm 50 metų siųstas Mujravjovas generalgu Tvirtesnį už rausvąjį Suornhj
tikslo norėtų pasinaudoti: biznį daryti ar Norint gailėtųs jos beprotys! aušrininkas dainius. Lenkai bernatorius ėmė steigti rusiš
granitą
Vakar trumpai paskelbėme, kad lakūnas savo partipį prestyžių kelti. Mes tikimės, kad
irgi neparodė mums sąjausmo. kas mokyklas, įvesdamas jose Jo vardas per amžius nemirs.
'J. Janušauskas padavė ĄLTASS komitetui i ir Įeit. F. Vaitkus, apsiėmęs atlikti pavojin Amžiais apleista kelias tėvynė, Jie ėmė pasiutėliais - litvo- greta rusų lietuvių kalbą, kad
tavo rezignaciją. Jis atsisakė šiemet vykinti gą kelionę, tai daro ne dėl ko kito, bet dėl Jos atgimimą jaučia dvasia. manais vadinti tuos lietuvius, tuomi užkirtus lenkų propa
Heroslratis garso ieškojtrsau
antrąjį transatlantinį skridimą.
tautos garbės pakėlimo. Ir kol jis pasiliks 'Ginkim, ką mūsų protėviai gy- kurie ryžosi kuomi nors savo gandai kelius. Neturėdama;-,
tyčia,
Netenka abejoti, kad lietuvių visuomenė ištikinias savo pasiryžimui, tauta bus su juo.1
tėvynės—vargus palengvinti. taiu tikrų knygų jis kreipėsi į Uždegęs Epbeze Dijanos baž
ir čia, Amerikoje, ir Lietuvoje bus labai nu Lydės Jrąsudlį Įeit. F. Vąįtkų ir Aukščiau- Žadinkim brolius meile gilia! Artimiausiųjų, buvusios Žeči- lietuvių kalbos žinovą Varšu
nyčią,
stebinta lakūno Janušausko žygiu. Dar tik si ojo palaima, jei jis nuoširdžiai jos pasipra
■Jpospolitos piliečių ainių, taip vos universiteto docentą Mi O šis ir sapnuot nesapnavo,
Ginkim liežuvį, žemę, jos bū užvilta Lietuva per savo Mai kučių. Šis pareiškė lietuvių
šiom is dienojnis atėję iš'Lietuvos laikraščiai šys.
v
Kad, Lietuvai spaudą užgynęs
da!
didelėmis antraštėmis rašo, kad Janušauskas
ronį tinkamai atsakė, grąžin kalbai išreikšti geriau tinkant
ir raštą,
tautos neužvils. Vadinas, jis jąu buvo įgijęs JfcAĮP LENKAI ŠELPIA BADAUJANČIUS 1 Stokim į darbą kaip milžinai! dama jiems pavadinimą litvo- rusų, o ne lietuvių iki tol Sau vardą įgys ir sužadins tą
Laimina Dievas pabertą ^rū manais...
naudojamas lotynų raides. Mi
didelio visuomenėje pasitikėjimo, nors pra
kraštą,
dą,
dedant antrąjį transatlantinį skridimą orga
Vilniaus krašte siaučiantis badas dau-'
Pirm nei pradėsiu gilintis kuekio nuomonę parėmė ir Kursai jau menkai bekvėpavo.
nizuoti spaudoje ir buvo mesta nepasįtikėjį- giausiai paljetė lietuvių gyvenamas vietas. Laimina vaisių: genia šimtai... į laimėtosios karės fazes, dė- niokslavyris Gilferdingąs.
’mo šešėlių pasirinktojo lakūno asmeniu.
Vilniaus krašte siaučiantis badas, matyti, ma
kingunio skatinimas ačiū ta Muravjovas įsakė Vilniaus Lietuvi! Jei saulė ant tavo da
Tais
mūsų
atbudimo
dai

riu tiems mūsų laikraščiams, cenzūros komitetui leisti spau
Gaįbūt tie, kurie piruųčji SU juo tarėsi, žai, jaudina okupantus šeimininkus, nes jie
ngaus
niaus
žodžiais
pradėsiu
šio
nesuprato viens kito, nesusitarė ir nepaisė ne tik patys nesiskubina suteikti badaujan
kurie per savo skiltis mums don lietuvių knygas vien rusą Kada užtekės, tu nesijauk ant
vakaro
paskaitą
apie
“
Lietu___
„ padėjo pasiryžinm — kelti ai- raidėmis. Jo įpėdinis Kaufma
___
žmogaus,
o__ r
4© tikslo, kuriam skridimas organizuojamas. tiems pagalbi), bet neleidžia ir kitiems. ,
Buvo manoma skridimą vykinti grynai biz
Kaip iš tikrųjų lenkai badaujantiems tei vius ir 40-ies M Jlj Drausmę. -Įkštėn tautos sunkius vargus ir nas 6 d. rugsėjo 1865 m. ap* i.Nors tavo netroško jis labo!
nio pagrindais. Tačiau dabar jau aiškiai pa- kia pagalbą? Kaip “Tsb.”, pirmiausia dau Lietuvių tauta 1865 metais, (jarbus praeityje. Paskaitą a-1 linkraščiu uždraudė spausdin-1 Tiktai parašyk; kas prieš tiexpdė, kad be aukštesnio ideąlo tokio dide gelyje valsčių pašalpos neduodama tiems ūki kuomet Rusija užgynė mūsų pie “Draudžiamos Spaudos j ti ir pardavinėti lietuvių knysą kariauna,
raides
—
raštą,
įsakydama,
po
Įkurėją
”
patalpino:
“
Vieny-(gas
“
lotynų
lenkų
”
raidė

lio, žygio negalima įvykinti. Visuomenė dėjo ninkams, kurie priklauso prie lietuviškų drPats rankomis savo užmany
■i
drausme,
imtis
riz

mis.
Tą
drttusuię,
užgirtą
įuiaul^ąs ue tam, kad kieno nors asmeninę gar gįjų, turi išsirašę arba šiaip skaito lietuvis- . didžiausia
mą griauna
bė” ir “Amerika” Brookly.V1 .
,v. v .. .
...
w.
,
. -v,
siskuių, pasisiausėtiui caro ne, “Tėvynė” Nęw Yorke, nisterių tų metų rugsėjo 25 Tą žodį iškalk ant jo stabo!
bę iškelti, ar kam biznį padaryti, bet kad ,,
kus laikrascius, leidžia vaikus į lietuviškas .. .
,r
, , .
. , , v. .....................
v
biurokratui atrodė artima nu-' “Darbininkas” Bostone, “A- dieną, caras užtvirtinęs seka
tautos vaidą ir jos prestyžių pakelti. Laku mokyklas
ir t.t. \ aisč ių viršau iai prašan
Lietuviškos raidės skaudžiai
Kdi Janušauskui, kaip pačioje pradžioje bu tiems pagalbos akiplėšiškai pareiškia: “Ne rties. Jos merdėjimą reikiant merikos Lietuvis” Worceste- neiais metais,
išnaudoti
ne
lenjk^
bet
mūsų
ryje
ir
“
Garsas
”
Wilkes
Bar-)
Po
40-iai
metų,
1904
metų
t nepatiko'
vo pastebėta, iš tikrųjų tas tikslas, matyti, prigulėk prie lietuviškų draugijų, atsisakyk
naudai.
Išnykstančios
Šiaurnedaug terūpėjo dėl to jis ir pasitraukė. Tai nuo lietuviškų knygų skaitymo, tai gausi iš
re’je. Paskaitų paskelbimus gegužės mėnesyje, Rusijos se Didvyriui; nemaž jis paleido
vakaruose
(Siever^zapadnyj
skutiko,
gero pamoka visiems, kurie manė, kad fyc mūsų pagalbą”. Matoma, kokia yra lenkų
patalpino visi Brooklvno laik- natas atrado, kad caras jokių
Kraj
—
taip
valdiškai
imta
gilesnio tautinio tikslo galima tokie milži teisybė. Jie neturi nė trupučio žmoniškumo
rašūiai: “Amerika”, “ Vieny-1 “aplinkraščių nepatvirtinęs ir Kad jos Lietuvos neapšviestų;
mus vadinti) lietuvių tautos bė”, “Laisvė” ir “Nauja Ga-: jie neturį priverstinos teisės”. Bet vargšės kelius naktimis
niški žygiai atlikti.
jausmo net badu mirštantiems žmonėms.
sau ati ado,
Sąryšy su p. Janušausko rezignaciją.
Toliau, lenkai pašalpą duoda tik tiems šalyje turėjęs nunokti pagei dynė”.
Lietuviškos rusų raidėmis
ALTASS komitetas pareiškė:
žmonėms, kurie gali už ją atidirbti. O tas daujamas rusų politikos vai “Tėvynės’1 redakciją savo knygos pasirodė dar prie Mu- Ir, rūpįnant Dievui, ant ji) nė
ra bado
“Netenką ąbej.oti, kąd po tokio ilgo ir atidirbimą^ yra daug sunkesnis, negu Lie sius “ objedinenije Rosyi” — 18-ąjį šių metų numerį pasky-Į ravjoyo. Per visus drausmės
ąus da.rbo, ALTASS valdybai buvo la- tuvoje baudžiavos laikais. Štai pavyzdys: Rusijos apvienijimas. Ne ki- lė “ 30 metų. spaudos atgavi- metus jų išleista 165,000 eg Gyventojams sodžių ir miestų.
sunku skirtis su lakūnu James - Janu- Prieš Velykas išdalino pašalpą už kovo mėDar yra vienas šelpimo negerumas, kad
Tuo būdu, badaujantiems Vilniaus krašto Kaip vaisių užgintą po Lietu*
fctymku. Bet sąlygos, kurias jis patiekė, bu nesį. Bet su ta sąlyga, kad už kiekvieną sva
vo griežtą,! rmpriimtinos”.
rą gautų miltų reikės suvežti ant kelio po visas skirstymo pašalpų darbas pavestas val gyventojams, o ypač lietuviams, jau be galo į
gaudo
Kokios tos sąlygos, apie tai smulkmenų 1 kubinį metrą smėlio, žvyro ar akmenų. sčių viršaičiams. /Tokiai tvarkai esant, atsi sunku ir blogiausiu maistu išsimaitinti, o Iš Prūsų slapčia pargabentus
neturime. Kiek iš šalies. girdėjome, 'jos, iš Tiems, kurie neturi kuo žvyrą ar akmenis vėrė durys visokiems pasipelnymams ir išraštus,
ką jau bekalbėti apie sėklą. Jeigu šiemet jie
tikro, tyuvo ąepriimtinos. Gailą, kad ALTASS vežti, uždėjo pareigą suskaidyt po 1 kubinį aaudojimatns. Tddėl nestebėtina, kad įvai
sėklos negalės gauti, tai kitąmet Vilniaus Bet veltui sargyba ant sienos
valdybą pačioje savo darbo pradžioje tinka metrą akmenų. Toks lenkų elgesys — tai di rios spekuliantu duonos, kepyklos gauna la
bešaudo
mų ir priimtinų sutarčių su Janušausku ne- džiausias pasityčiojimas iš žmones ištikusios bai pigigi pirkti miltus, o dvarininkai leng krašte siaus dar žiauresnis badas, nes jau
nuo šio pavasario liks visų laukai dirvonuoti.
(Tęsinys 5 pusi )
aiateugė sudaryti.
vai apsirūpina sėkla.
baisios nelaimės.
Lak. Janušausko vietą užima Amerikos
karo aviacijos leitenantas Feliksas Vaitkus,
kuris, sakoma, esąs išėjęs aukštus mokslus
ir yra pirmaeilis lakūnas. Komitetus savo
pareiškime visuomenei tarp kito. ko sako,:
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Lietuviai ir 40 Metų Drausmė

Chaosas kaskart didėjo.
Pagaliau rugsėjo it). 15 d. pavyko
gnšuukti į vįeną vietą įvairių frakcijų ir
Mlikų, atstovus. Jie visi susjjungė ir išiflpko naują centr. vy^doųiąjį ^.onirtetą iš
narių. Rugsėjo 20 d. buvo išrinktai iš
įjos Vadovybės naujas valdžios komirugsėjo 23 d. jis išleido tokį atsiInukimą: “nikių sunaikinti iniliturizmą,
friulėti ž ygį prieš šiaurę, punuikinti komuniziųy, ųugalėti valdininkų moralinį
pekrikim./ . pa • l>li >nlartis su užsie
niu nebeveikiančiomis’’.
Po to alsiną u jino ginčas tarp kariš
kių ir civilių ir civilių vienų su kitais.
Wang Chiųg Wei, bailiųjų vat/o-S | Umiišo. kad jis buvo parciškę», jog veiks
kartu su Euujųja tvarku, nuvyko 1

Kan

toną ir sudarė naują “vieninteliai temc-.
tą kuomintango valdžią”, pasmerkė Nan- •
kino apvalųjų stalą kaip Dr. Sun Yat
»Seno trijų principų išdaviką ir 19£>7 m.
lapkričio 1 d. pradėjo naują boikoto ju
dėjimą prieš Angliją.
Visiškas kuomintango organizacijos
griuvimas atrodė jau nehesulaikomas.
Tąda buvę iššauktas čiang Kai1-- šė
kas; rugsėjo 1.0 d. jis atvyko į Šanchajų
ir pradėjo savo tarpininkavimo darbą.
Vėl jis sušaukė visas grupes — šį
kartą Šunghajuje; atvyko taip i»at ir
Wang Cliiu \Vei, Kantono eontr regentas.
Vėl prasidėjo parlamento žaislas; vie
ni kitus kaltino reakcija, ūnperijaltzmu,
koiuunizmu, kyšių ėmimu ir darymu : utorėių su svetimtaučiais.
Čiang Kai - šėkas sustiprino savo
poziciją; jis vedė Soong Meiling, p. Sun
Yat Senimiės seseiį; kuomintango dievai
čio sužjliėjiiiias buvo paskaitytas jo ųųopelna. įr vedybos suteikė jam ištikimų
gimiųaičių pąsekėjų: T. V. Soong, jo Žilio
nis brolį, ir II. H. Kung, žmonos švogerį,
geriausius Borodino draugus ir mųjisterį!

Tai buvo keliai, vedą prie galybės naujojoje Kinijoje,-.' giminystė, pinigai ir kareiviai.
Gruodžio 11 <1. jvyko skilimas: ko
munistai padarė Kantūpe pačą, sudarė
darbininkų valdžią; pb trijų dieųų ban
dymas sutrupėjo: valdžia susilpnėjo; is
150,000 organizuotų žįnonių šaukimą pa: t
sekė tik 10,000. Dabar, prasidėjo reakcija.
Atvyko nacijonalistų 'trupės ir iššaudė
tūkstančius, — vyrus, moteris, vaikus —
su negirdėtu žiaurumu. Vien raudonasis
kryžine patiesė 2,000 lavonų, kurių gulė
jo išsitiesę unt gatvių. Tuojau buvo nu
šautas »Sov. Rusijos vicekonsulas, Sov.
Rusijos įstaigos ir prekybos namai užda
ryti ir sovietų piliečiai ištremti.
Klintono sukilimas laikinai įdavė konservalyviškieiiis vadams viršų, jie puolė
kairiųjų vadą \Vang Cbing Wei, kultino
jį kaip syarbiausį komunistų sukilimo re
ngėją. VVang Cbing \Vei pasidarė karšta,
jis bėgo iš Kinijos į Prancūziją.
Čiang Kai - šėkas dabar įgavo lais
vas rankas prieš radikalizmą. 1027 m.
1 gruodžio 14 d. jis įsakė uždaryti visus

sovietų konsulatus nacijonalinės valdžios ^erįs, kuris laike IX Karo buvo dešinioji
srity ir ištremti visus tų konsulatų ir , Hindenburgo ir Ludendorffo runka ir po
prekybos agentus.
j karo buvo Ispanijos karaliaus patarėjas.
Dešinieji kuomintango vadai — išsir Čiang Kai - šėkas buvo girdėjęs apie
vadaVę nuo kairiųjų spaudimo — perėmė Bauerį ir žinojo, kad jis yra klasiškas
Kankine valdžios įstaigas ir Čiang Kai - karo dalykų žinovas, puikus karo srities
seką paskyrė vyriausiuoju nacijonuiisli- ir pramonės specijalistas ir gerus organi
zatorius. čiang Kai - Sekas susipažino su
nių armijų vadu.
Dabar galėjo būti ruošiamasi žygiui pulk. Baueriu ir pasiūlė jam stati į jo
tarnybą Įiatnrėju. Pulk. Baueris pareika
prieš šiaurę.
Hiaurės generolai buvo išmesti iš vi lavo garantijų, kad Čiang Kai - šaltus ir
durinės Kinijos; savo valdžioje jie betu toliau laikysis savo antikomunistinių po
rėjo tik^Jhili, Shantungą, ir tris Mandžiū- zicijų. Tai jaui buvo pažadėta, /taip pat
ir kitais punktais buvo prieitu prie visiš
rijos provincijas.
Išėjus bolševikams, vis tik pasiliko ko susitarimo.
Dabar buvo galima tęsti toliau žygio
atvira skylė. Buvo manyta,* kad politinių
atžvilgiu jau pokaųkamai iš jų yra pasi į šiaurę organizavimą. Čiang Kai - šėkas,
mokyta, kaip reikia elgtis su užsienio di turėjo savo jpgą Kigugsi, Ankwci, Clleplomatais ir kriip pastatyti partiją pro kiange ir Kiangsu.
Viena naeijoualistų generolą frakcija
pagandos atžvilgiu, bet karinėje srity.bu
vo jaustasi dar silpnai — ypač. strategi buvo įsitvirtinusi Kwangtunge, Kuangsi,
niu atžvilgiu,'reikėjo suiusti vietoje boį- Hupeh ir Hunane — tui buvo taip vadina
moji K'vangsi — grupė; ji veikė savystoševikų patarėjų kitus.
viai, bet buvo pasidavusi aukščiausiai
Čiang Kai - šėkui sekėsi.
Tuo laiku Kinijoje buvo vokiečių g<v -Čiang Kai - šėko vadovybei.
(Daugiau bus)
neruiinio štabo pulkininkas Dr, Max Bau-
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tuoliai. Stradivariui mirus, ne-1 gias smuikas vadintas “Mesi UŽ 7 MIL. LITŲ PASTATY
į likais, tačiau lietuvių spau
mažų skaičių jo smulkų buvo J jas”. Būdamas gyvas Stradi
TA NAMŲ
dos uždraudimas ir Vflniaus
supirkęs grafas Cozio de Sa- varius, niekam neduodavęs to
Universiteto uždarymas daug
The Ecclesiastical Review. j savo tėvynę, apsigyvenę Ame- pakenkė lietuvių kutalikų ti
labue.
J’raėjusiais metais Lietuvo
smuiko neį į rankas paimti
A. P.
Vol. X (XC). May, J934. No Į rikoje, atsimeta nuo Katalikų
kėjimui ir kultūrai.
Kitas jo smuikų rinkėjas Ir, kaipo tikrenybė yra pripa je pastatyta naujų namų už 7
5. ,Pp. *449—560. Publlshed by Bažnyčios. O visgi lietuvių J8žinta, kad šis smuikas save mil. litų. Iš tos sumos patys
Gerb. kunigo Igno A. Abro- STRADIVARIAUS SMUIKAI buvęs tūlas Jean Baptiste VuiBoard of Trustėe.s of the Ame-!. eivių 90 nuošimtis Amerikollaume, smuikų išdirbėjau Pa- tonu yra geriausias pasaulyje lietuviai pastatydino (buvo
rican Ecclesiastical lteview' je yra katalikai. Iš viso lie- ma*$° rašinys, kaip iš pasi
smuikai Tas smuikas dabar rangovais) už 1 mil. 800 tūksS
for the Catholic University of tuvių Amerikoje skaitoma vie- kalbėjimo su kitataučių kata- . Kai kur girdime kalbas, ar-įryžiuje. Apie jo rinkimų-yra randasi pas Kili* ir kompani litų, o už 5 mil. 200 tūkst. li
nas milijonas. Nepriklausomų ^ais kunigais teko girdėti, ba spaudoje aprašymus, kad paduota maždaug tokia istori
America.
jų, Londone.
tų namams statant rangovai
interesingai. 1 ž tai Stradivarijaus smuikai esų ja:
The Ecclesiastica| Review lietuvių parapijų vru vos pp--yra
Mirdamas Stradiva'ęįus’lK* buvo žydai.
Tas
A
‘
arba Bažnytinės Apžvalgos žu nkios ar šešios. Atsimetusieji.reikia &erb- autorių sveikinti brangūs (net $50,000).
Pabaigoje devyniolikto šimt
kam neišdavė ir nepaliko smui
lietuviai,
nors
save
vadina
kar
’
’
baugiau
pagagal
būti
tiesa,
bet
dėlko
jie
me
&
o
buvęs
koks
ta
į
neva
rnalas leidžiamas vien kuni
kų dirbinio paslapties, Smui Kas gyvena vien praeitigijai skaityti ir orientuotis talikais, tačiau dauguma jų(,n’n^4 tokių įdomių straipsnių yra taip brangūs sunku yra Hrnuikų taisytojas, kuris įsiri
kų išdirbėjai mėgina įvairia1? tiini, ateitis tų užmirš; kas
bažnytinėse bei religiškose pro yra indeferentai arba nepai-'-^niel’kos katalikų kunigų pasakyti. Deimantas yra bra- j §ęS į kuprine ir nešiodavos ke
metodas,
panaudoja įvairių TO* vien dabartimi — ateitis iš
blemose. Tiu inys visada lobi- sėliui. Vienok čiagimiai lietu- spaudai ir tuomi labiau suįdo ngus ne, dėlto, kad jis yra,letų smuikų. Jis eidavęs nadžiagų, bet kol kas negali už to kerštingai nusišypsos.
ngas bažnytine ar religiška li-! viai, ka>P ’r atvykusieji iš tė- mintų kitataučių katalikų dva reikalingas žmogaus gyveni- j ,nag nuo namo ir klausinėt la
teratūra. .Jame te'lpa svarbiau- vynės lietuviai, pageidauja sa- siškijų, kuri susiinterępuotų mui, bet dėlto, kad jo mažai'VpS> ar kaK neturi taisyti smili tikti to, kų Stradivarius duo Tik tada jaunimo širdyse
Būdavę tokių atsitikimų, davo smuikui. Tat, kol kas ir klestės pasėtos gražios min
sieji dienos klausimai ir jų | vo tautos kunigo, kurs jiems Katalikų Bažnyčios istorija yra: jis yra sunku surasti ir
Lietuvoje . ir čia, Amerikoje, išdirbti. Tokiu būdu jis yra kad jis randavęs tikrų .Strad} tebėra klausimas, ar kam pa tys, kada jos bus sėtos gyvu
svarstymai. J jį rašo žymiau vadovautų ir būtų jų vado
sieji katalikų pasaulio auto vas visame religiškame veiki mūsų išeivijoje, kur, dėl sma priimtas kaipo papuošalas ir variaus smuikų, kuriems maž- siseks padaryti tobulesnį smui žodžiu su gaivingai alsuo
jančia širdžių spalva.
riai — kunigai. Jame spaus me ar tautiškame judėjime. rkios ijr netolerantiškos anglo- jis brangus. Senų daiktų rin- i jaug ko reikėdavo pataisyti, ka, kaip Stradivarius?
dinami naujausi pranešimai iš Patys lietuviai yra geri ir uo nizaeijos, daugelis lietuvių ka kėjai: — nmnizmatikai, file- Tas “meisteris”, paėmęs smi
bažnytinės ar religiškos pa lūs katalikai ir labai duosnūs talikų atsitraukia ir atsimeta Nelįstai moka didelius pinigus čių pagriebdavęs šiurkščiai ir
nuo Katalikų Bažnyčios. Tųi ųJ senus pinigus bei pašto
saulėžiūros. Pagrindinis žur- Bažnyčios reikalams.
išpeikdavęs Turnikų. Po to, jis
apverktinų
atsimetimo
prieža

nkius.
Juk
pašto
ženklas,
ma

ilo‘požymis yra — pastoraišsiėmęs iš kuprinės savo ži
Be to, gerb. autorius nušvier stį šio krašto Katalikų Bažny
rgas
popierėlis,
nėra
vertės
Ijos arba ganvtojavimo už čia apverktinų religinę padė
bančių, gralių smuikų ir pui
čios
hierarchija
turėtų
žinoti
tūkstančių
dolerių.
Bet
yrą
daviniai ir jų gvildenimas.
kiai pagriebdavęs. Tokiu bū
tį Lietuvoje, kai Liuterio pro ir surasti išganingų išeitį,, ski
atsitikimų,
kad
už
ypatingų
du įtikindavęs, kad jo esąs
Šis leidinys įhomus pasiskai testantizmas buvo užkariavęs
riųnt į lietuvių katalikų para-įpulto ženklų mokama tflkstan- geresnis smuikas ir i^šmainyUaSurašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
tyti ir lietuviams, nes jame visų Lietuvų XVI-ame amžiu pijąs jų tautos kunigus, mo
čiai. Tat reiškia, kad mokama vęs. Su laiku jis surinkęs ne
kupai,
valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
telpa lietuvio lasaliečio kuni je, o likosi vienas vyskupas kančius ir mylinčius lietuvių
fesoriai: Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
ne už jo naudingumų ir ver mažų skaičių gerų slnuikų, at
go Igno A. AbroVnaičio svar Giedraitis tik su septyniais
kalbų, ir gerbiančius lietuvių tybę, bet retenybę.
vykęs pas Vuillaurrte ir kai ku Ganytojiški Laiškai.
bus
rašinys,
užvardintas: ištikimais lietuviais kunigais.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusl. 310. Kaina $1.90.
tautų
ir
lietuvių
tradicijas.
rias
jam
pardavęs.
Tas
nepa

Eipant
prie
smuikų,
Stradi

Tas
uolus
ir
šventas
vysku

“Why Lithuanians leave the
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
prastas
“
skarmalius
”
—
smui
varijaus
smuikai
yra
brangūs
pas
į
Lietuvų
pakvietė
Tėvus
tuojaus
pareikalaus,
Cburch? ^Dėl ko lietuviai at
Kun. A. T. (Samata)
čia
nuplėik:
kų
rinkėjas
buvęs
Lnigi
Tadėlto, kad jie turi ypatingų
Jėzuitus, kurie tėvynėje nu
simeta nuo Bažnyčios?”).
— viršijantį tonų, ko nėra pas riso, kuris mirė Milane, 1854
veikė didelius darbus. XVIIIGerb. kun. Ignas A. Abro
••DRAUGAS". 2884 SO. OAKLET AVĖ., Chicago, III.
kasa
Sustirgęs
gyvenimas
kitus smuikus, ir kad tų smui m. Išgirdęs apie jo' mirtį, Vuiojo amžiaus vidury lietuviai
Siunčiu $l.#0 už kuriuos atsiųskite man knygų. “ARKIVYSKUPAS
maitis, M. S., ėmė svarbių ir
kų nebegalima, gauti; reiškia llaume nusiskubino ir ten su- JURGIS MATULEVIČIUS.”
vėl grįžo į katalikų tikėjimų. ateičiai amžinų kapų.
įdomių temų gvildenti apie lie
geriausių smuikų. Tame
Maskolių persekiojimai ir ske Tautos teisės — nemirtin jie jau retenybė. Stradivariaus'
tuvius Amerikos katalikų dvaVardas, Pavardė
smuiku randasi gerų smuiki- ‘ rinkinyje buvo įvairių mastesiškijos spaudoje. Gerb. auto rdynės nepanaikino lietuvių gos; todėl, turint pamatuotų
Mano adresas . .
rių smuikai, tarpe kurių bu
rius trumpai nurodo priežas- katalikybės, bet juos padarė viltį jas atgauti, galima nu- ninkų rankose, bet daugiau
siai juos yra “sugriebę” tur- vo Stradivariaus mylimiautis, dėl ko lietuviai, apleidę uolesniais ir tvirtesniais kata-1 griauti jos uzurpatorių.
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Visus “Draugo” Skaitytojus,
Visus Prietelius, Rėmėjus,
Visus Lietuvius Biznierius,
Visus Mūsų Profesijonalus,
Visą Mūsų Inteligentiją,

i

Visą Gerb. Dvasiškiją,
Visas Draugijas, Organizacijas,
Visą Mūsų Jaunimą,
i
Visus Darbo Žmones,
Žodžiu, Visus Chicagos
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue*
WATEKBURY, CONN.

JUOZAS DUBAUSKAS,
512 Highland Avenue,
VVATERBURY, CONN.

pasižymėjo. Net 6 (po du kie- J. Jankauskas, V. Grebliūnas dyvai, kad mūs vaikučiai per- VVaterbury Women’s Prolcssikvienoje mokykloje) dalyvavo'ir J. Adomaitis. Po kalbų bu- nai laimėjo miesto čenipijona- onal and Business Clul^VVilby
debatuose, kurie buvo visoj vo muzikbs, kuriai vadovavo tę. Greičiausiai ir šiemet lai High School ir t.t.
savo draugų'tus mihtis ižreikMarianapolis. — Baigianties
pažvelgdamas į tų lakštų, , VVaterbury, Conn.Cegu- Conn. valst. su kitomis aukšt. N. Aleksis.
mės.
* ,
Sveikiname ir linkime jai
astuonių dienų rekolekcijoms,1 Pateai
tų> siell, aaUStyn ke.
5 d. vakarų įvyko parūpi- mokyklomis. Ypatingai pasižy
išsilaikyti lietuviška ir tobu
Stropiai rengiamasi
prie
Adv. Bobbinas sunkiai ser
baigės ir tas šaltinis visų auk-j HanSų minčių, gausi daug j°8 vakarienė, į kurių susirin- mėjo E. BaniūtėTr N. Aleksis.
lintis. Visuomet reikia savoji
Studentę šokių vakaro (May
ga ftv. Marijos ligoninėje.
ainių minčių, kurias teko iš-! dvasinio džiaugsmo, kuris'pa-jko d#u«lau ne*u 600 žmoni,»
orkestrą samdyti, saviškiams
Be to, trys lietuvaitės gavo
Festival Dance) gegužės 26 d.
Pirm vukarienės N. Aleksio aukščiausius
gimti per tę maldos ir apsi- 4arys tave geru ir doru.
duoti darbo, o ne svetini tau
pažymėjimus
Waterburyj laukiama iš Lie
lietuvių orkestrą senoje moky-, (‘honors’), būtent, E. Baniūsvarstymo laikę. Tos kilnios
čiums.
Gegužės 20 d. pirmoji vai
tuvos atvykstant J. E. vys
Kad tos rekolekcijos buv0j|ę]08 mulėje griežė šokiams'. Pa
mintys ne tik daug pagelbsti
tė, kuri VV ilby, High School kupo Matulionio, daugiau dvie kų Komunįja. Daugiau negu
siūlai, bet daug ir gero atne-> seknungos’ nt‘r* abej°nes- Vl 'skui, sugrįžus naujon salėn
Lietuviai kunigai ftv. Juo
išrinkta kalbėtoja (valedicto- jų metų buvusio bolševikų ka 170 vaikučių pirmų sykį eis
ša kiekvieito atskiro žmogsua^1 “J68 ,dalyv^U8ie^ to^ plaukė svečių. Atėjo būrys lie
zapo parapijoje vė’l eina per
rian).
Waterburio Catholie įėjimuose.
prie Dievo stalo.
jos iemokina^.* kolekcijose tariame nuoširdų tuvių .profesijonalų ir pats
gyvenmųn, nes
namus surašinėdami žmones.
High school’ėj visos valedic-Į
ačiū J, E. vyskupui P. Būčiai, miesto majoras llayes.
______
__________
Walerburio
laikraščiai
pas-j
Serga
sesuo
Juzefą,
parakaip reikia elgtis šiuo laiku,
Visi prašomi būti namie nuo
torians lietuvaitės, baigusios
M.* L C., kad taip tvarkingai
ftv.
Juozapo
parapijos
mokyk!
kelbė
Unksnių
žinutę,
kad
Ve'
;
pijos
mokyklos
8
skyriaus
,
ir
j
4 iki G vaI popiet
kaip
ateinančiu laiku; vienu .
Vakaro
šeri---r --------------į • į
.=
Malonu
»»*«**« vedėjum Mbuvo
uv u
žodžiu, kaip reikia tvarkyti'
°
’
. las Jonas Jenušaitis. Pa vai- lų, F. Mazulaitytė Classical 1 dziunas, VVaterburio Tvpogra- muzikos ir teatro mokytoja
yra męstyti ir svarstyti, kaip
1
gyvenimas pagal Viešpaties
( gius pirmiausiai pakviestas ka Departament’e. Jų paveikslai pliical (spaustuvininkų) uni
Sveikiname kun. Abromaitį.
VYRAI — ATYDA!
viena mintis seka kitę ir
jos pirmininkas išrinktas at
Dievo įsakymus.
lbėti kleb. kun. Valant iejus, ir gražūs aprašymai anglų laiM- S., už straipsnį “Why Li- štai yra specialia' pranešimas, kt
taip
be 'jokios
stovu iš Connecticut į TypoJdomus kiekvienam vyrui, kur
krašt.
džiugino
lietuvius.
kuris
visiems
širdingai
dėkojo
thuanians Leave the Church”, j bus
Bet dabar kyla klausimas, i pertraukos. Todėl* žmogus ir
pasiekė "vtdura'rniį" lr jaučia reika
graphical National seimų, ku
kuris tilno
uiu-o yan
gaivinančia
toni,
Mūjįų jaunimas no tik sporzkur reikia tas mintis padėti. į mėgsta ir stengiasi tas reko- už atsilankymų ir paramų. Pa
kuiis
tupu “‘The
.Liie Ecelesiasti-1(KQ Kudtani
sutelkti
mumą, tflkstanlis bus, rodos, Atlantic City
cal Itevicw” (kunigų laikraš- «e»mau£iLV^teŽky’in°r* prle4aa'
kad niekuomet jų neužmiršusi lekcijas tinkamą! atlikti, nes skui kalbėjo miesto majoras, te gali pasirodyti, kaipo viešių vasarų.
tis). <
’
ir nelaimėtus? Galiu čia paro supranta jų tikslų ir veržiasi kuris išgyrė VVaterburio lie ni gabiausių, bet ir moksle
Waterbirrio Catholic lligh
dyti du būdus: vienas, įsidėti prie jo, nepaisydamas kliūčių, tuvių pafapijų, kaipo vienų
M ūs * va ik učia i basebol įnin
N. Aleksio vedamoji lietu _________ _
didžiausių'
ir
pavyzdingiausių
School
(merginoms),
be
mi

į savo širdį visa tai, kę. girdė kurios atsiranda tarp žmogaus
ka i AVusliirikton parke laimė vių Sv. Juozapo Įjarapijos or-1
jai, bet, žinoma, sunku yra at- ir to tikslo. Jis -pamažu, pasi- katalikiškų įstaigų visoje Co- nėtų dviejų lietuvaičių (“ho ję pirmų lošimų su airiais. Me
siminti viskas kas buvo kai- Į mokindamas iš rekolekcijų, nnecticut valstybėje. Priminė, nors”) gavo dar E. ftukiūtė, tiku buvo Galiauskas, gaudy kęstu prade,la pasirodyti n«t
pas svetimtaučius, kaip tai ĮXTukRe bute“ 6iandlen “ garan’
beta. Bet, kaip sakiau, geriau- j stengiasi prašalinti savo ydas, kad ftv. Juozapo parapijos mo M. Valukaitė ir P. Krisevičiū- toju Kripaitis. Coach yra ga-|
šia vieta vra kiekvieno žmo- kurios yra nuodėniįų šaltiniai;fkykla’^Uns> !aako/kl
vaJ tė. Sveikiname visas už grabus lietuvis (metikas Crosby
ivunva jičv uuuueuųų kailiniai,. ...
.
.
..
,
•
j žius pasižymėjimus
gaus širdis, ir jeigu kartų jon jis deda pastangų, atitaisyti |ku<.1Ų’ ka*u,vt Wa*erbu™
High School) T. Kaukas. Ne
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
,, . .
i stui sutaupo mažiausiai
įdėsi, žinok, kad niekas iš jos savo gy venimo paklaidas.
1X31 Marijos Vaikelių Bendroji
Zi1
Te*. LAFayetta 7O&O
-nepavogs ir pats niekad nepa noma, viena diena netampa $1.00,000. Tai tikra teisybė.
Komunija
mesi; antras taipgi labai pa šventu bet diena po dienos, Lietuviai katalikai, kaip ii
Anų sekmadienį daugiau no
DENTISTAS
TeL UUFajeHc SU57
tartinas būdas — užsirašyti su kantrybė.jiM šalina vienų visi Amerikos katalikai, moka gu 300 Marijos Vaikelių ėjo
1444 SO. 4»th CT., CICERO. ILL
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
A ■*
k •>
j
• i taksas viešosioms mokykloms ®
. .
. »
.:
Utar, Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vaL
ydų po kitos kol visiškai jųl.
! bendrai prie sv. Komunijos, o
•147 80. HALSTBD HE, OHICAGd
ir savo mokyklas, be valdžios
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Paaod., Barod. Ir SabaL 9—9 y*L
nebesiranda jame, ir tai da
po Mišių turėjo bendrus pus
Parsitrauk
▼al.; I—* Ir 7—• aaL vakaro
_ X—SPINDULIAI
paramos, užlaiko. Sakė, gai
rydamas sykiu įgiję ir dory
ryčius, kur kalbėjo kun. VaManoma TaL LAFayette 4744
Knygas
liuos, kad kaipo katalikas, ne
bių.
.
,
KakUmi* Tel. CAMal 4409
lantiejus ir iUtžuitis, p-le K.
TaL
OAHal
0401
(Prie Archer Are. ««t»ll Ked>(»)
galiu tų pinigų kasmet lietu
nuo S tirt S vai. vakaro
Crowiey, (City* Probation ot- ▼alandoa:
Margumynai
Šaradomis Ir nedėliomis pa«al
viams sumokėti. Paėkuį išaukš
sutarti
ficer ir director of VYaterbp
Vėl teko mums pasilsėti nuo
Res. and Office
OtfĮce Phone
tino gerb. kun. Valantiejų, kai
2350
So. Leavitt St.
PKOspcct
1028
rys
Girls
’
Club),
A.
Liutkifl. .mokslo, nors ir trumpam laiCANAL 070#
VaL: 9 lkl 6 popiet, 7 lkl 9 rak,
po sąžiningų kunigų ir darbš
tė, '(l}uv. pirm*) šerifas JenuŠVČ. ŠIRDIES MĖNUO. "Pa- kui, ir aš tikiuosi, kad visi po
Nedėliojo pagal autartl
• tų veikėjų, kurį visas miestas
DENTISTAS /
r^ė kun. Be.li.ux- Vertė By- tų šv. rekolekcijų grįžo prie brangina įr Jny|i
ka|M šaitis ir I. ftenietaitė, dabarti
Oirise TeL REPubiic 7694
ARCHER AVB.
nė -pirmininkė.
ras. Kaunas, 1923 m. pusi. 164. mokslo didesniu darbštumo,
4
tojai buvo kun. Kazlauskas,
Kės. TeL GKOveblU 00i7
PHYSICIAN and SURGEON
eorner Sacramento
v
i P-le Croww išgyrė lietugeru noru ir tipgi su gera va z.
Kaina 35c.
6417 S. WASHTENAW AVE.
(Ansoma/klebonas), alderm.
.
....
.
,r ,
63rd St., Chicago
..
...
.vius n- klebonų kun. Valantie- Vai.: nno 9 v. ryto iki 8 v. vak.
lia. Tuoj prasidės šio pasku .
Jonas Bendlens, gydyt. P. Au ' .
. .i
.a .
OFFICE HOURS;
» ,
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
JĖZAUS ŠIRDĮ. F. Massarti, tinio laikotarpio kvotimai ir kštakainis (Hill, Stanislovai- ’jų. Prisiminė pereitųjų metų
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
Sunday by Appoiutment
9433 W. MARQUKTTE ROAD
S. J. Vertė kun. J. Vaišnora, todėl kiekvienas sparčiai prie tis (Stancslow), ponia J. Je- Memorial Day parodų, kurio
VaL 3-4 lt 7-1 rak. Kotv. 9-19 ryki
Dieve, kad
- ... .
r ’ <■ i
i
• je lietuviui vaikučiai gražiai
M. I. C. Marijamppiė, 1931 in. jų. .ruošiasi. Duok
Nedėiloj susitarus
.
. ’
i nusaitiene, J. Aleksandravipasirodė.
visieins
tektų
juos
laimingai
r
»•
•
r
i
-v
,
pusi. 208. Kaina 35c.
■y
DR. STRIKOL’IS
* d
°
ci,us ir P. Jakubauskas
į Kaip jau esu lasęs, Watcrsėkmingai išlaikyti.
TeL CAMal 4199
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tarpe prakalbų, solo daina-' būryj pasirodė naujas “BulParašė kun. J. Vait-1 Sviedinyje labai mažai kų
LIETUVI8
•
4645 So. Ashland Ave.
kevičius, M. I. C., D. D., Chi-' gero padarėme, lr vėl mums vo* B. Zelioniūtė, M. Andri-Į letin”, kurį redaguoja kun.
Optometrlt^lljr Aklų Spcdalljsfas..
kiūtė; duetų E. Nainiūtė su 'Gauronskas, Švento Vardo dr- .=»Y‘*ler!*yln8. aklų ltemPlraą, kuria
OFISO VALANDOS:
DEMTI8TA6
cago, 1929 m., pusl. 92. Aude teko pralošti du žaidimai.
^t,‘.^Prežtt8,V.ral
«alvd» skaudėjimo,
Nuo 1 iki 4 lr nuo ( Iki I rak.
svaigimo aklų arptemlmo, nervuotuN.
Plangiūte;
trijo
(smuikais)
gijos
dvasios
vadas.
“
BulletiNedėliomis pagal sutarti
S. Aleksandravičius
klo aptaisais 30c.
mo, skaudamą akių karfitj, atitaiso
Ofiso telef. BOLIevard 7B99
griežė: E. .Jenušaitis, V. Skys-ln’as” eina anglų kalba, ketu- trumparegystę lr toliregystę. Priren
(Kampas Leavitt Bt.)
SVč. JĖZAUS ŠIRDIES
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Namų Tel. PROspect 1030
Valandos: Nuo 9 lkl 19 ryta
kimuose egzaminavimas daromas su
Artimo meilė yra širdies tinias ir V. Jurasevičius; jie- Irių puslapių ka.s mėnesį. Pa elektra,
TROŠKIMAI. Parašė kun. Pr.
parodančia mažiausias klai
nis akompanavo pianu N. Ale- j staranie numery rašoma, kad das. Specialė
atyda atkreipiama
1
Nuo 1 fkl S vakare
J. Vaitukaitis, Chicago, 1933 dorybė, o ne rankų;
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
TeL BOUIevard 7049
ksis. Svečias iš Oakville, V. i ftv. Vąrdo dr-jos susirinkime taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v
■eredoj pagal sutarti
Addison.
m., pusl. 32. Kaina 10c.
nuo 10 Iki 12. kkinfų kai
Mikonis pagrieiė pats vienas j diskusuota apie ‘Vaiue of Nedėlioj
nos per pusę plgiaus, kaip buvo plr-
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Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjur
>

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

66STUTTGART"
Išplaukt it New Yorko

LIEPOS 12 d., 1034 ■«.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš Now Yorko j Klaipėdą...................... ? 97'50

L-

ant
gitaros,
armonikėlės, 'sports and Dillinger’. Apie spo
švilpuko ir kitų muzikos įran irto vertę kalbėjo A. Kriscvikių.
'čius, V. Deimantas, V. Saba-

Gražus vakarienės aprašy- į liahskas, J. SmoJskis, E. Na
mas tilpo anglų laikraštyje; į- vičius, A. Tonis, J. Povilaitis
Amerikoio

Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal.......... *167*°
frijrjant Jung. Vabt. Ttktut

dėta ir paveikslas. Matyt, Wa, terburio anglų laikraščiai do
misi lietuvių parengimais ir
■ veikimu.

OR. C. Z. VEZEL’IS

miaus. IMuigelv atsi Ūkimu akys ati
taisomos Ims akink;. Kainos pigiau
kaip pirmiau.
4712 SOLTH ASIILAKD AVE.

Del informacijų kreipkite,
itė, j;
i:

SERVICE

Aroe. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS

i97 Adam. St, N,«rl, N. J.

JOHN SEKYS

l Park St, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU
19 J Grand St, Bronklyn. N. Y.
G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnoo St., Worraatar, Mara

ATLANTIC TRAVEL SERVICB
K. SIDABRAS, PnM.

142 W. B'aray. So. Boaton, MeM.

PBTTR baLtkevicCIUS
478 N. Meta St, Montrllo,
Mara.
M
MR. PAUL MOLIS
17JO—24th St, Detroit, Mich.'

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
17J9 S. Haletrd St, Chicato, III.
OHIO LITHUANIAN RUBLISHING CO. DIRVA
K. S. KABPIUS
.
6920 Superior Ave, CIeveland, O

MR. C. J. 9POSHNFR
_ 201J Canon St, Pittaburgh, Pa.
MR. A. VARASIUS

206 All Natiena Bank Rnildm,
1200 Canon St, Pittaborgh, Pa.

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Oermak

Boad

4645

So.

Ashland

Ave.

Pitoną Hoo4<.yitr.l IMS_____

47tb 8trs«t
V41.: nuo t lkt t vakare
išrado] pagal sutarti
arti

Phone CAN** B122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS
ir prirenka akintus
atsakom Ingai
Vai.: nuo J 0—-3 ir p.p.
pagal sutarti

ir A. Dereškevičius. Apie Dillingerį kalbėjo .J. Smuidinas,
A. Baltrukonis, J. Adomaitis,

J. Gudžiūnas, B. Meškauskas, | 2201 W.-32nd Cermak Rd.

Ashland

Ave.

Vyriškų,

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. RUSSELL

Vaikų

visų

chroniškų

k

So.

W EST

Halsted

ir

Bes.

MIDway

aukštesnėse

įnokyklčge
’
•
j
Mūs pai apijus vaikinai bei
mergaitės Waterbnrio aukšt. ■
mokyklose šiais metais gražiai (

OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

vaL:

So.

Halsted

nuo 6-8

vakarais

2880

OR. A. R. McCRADIE
7850

6141

St

DR. MAURICE KAHN

Lietuviai

ST.

Tel. -HEMIock

4 popiet;

Telefonai

69th

ligų.

Of.

3102

Street

ROOM 114 X,
9-4 Ir 7-9 vaL vakar*

DR. SUSANA A. SLAKIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4631

SO.

ASHLAND

AVE.

Tel. YAIUbt 0991

W.

Cermak

Road

Valandos 1—B Ir 7—S rak.
Tel. CAKai 0457
Res. PROspect 4454 fleredomls lr Nedėliotais pagal rutaib

DR. A. A. ROTH

Moteriškų,

6199

DR. S. BIEŽIS
2201

DR. CHARLES SEGAL
So.

CAMal

GYDYTOJA* Jr CHIRURGAM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
I
Vakarienės komisijos pirmi ---------------------- v--------------------------------------------------------1491 8OUTR HALSTED STRESU
įvilios D1IT111I:
ninkė buvo K. Jesaitienė.d Jai
Ibntdennj* 4400 Ho. Artesla* ar*
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
gelbėjo J. Staseliūnienė, M.
OUso TrL VlCtory 4R9R
I lkf 4:94 vakaro
TaL DRKul BIB1
Zailskienė,! U. Lintkienė, i>onia S. Dunischott, L. LuinieOFISAS
ntf, M. Stankevičienė, O. SI nd
9 lubos
,
Rusa* OrdrtoJas lr Chirurgas
žienė, O. Bulevičienė, M. KariLietuvis Chirurgas ir Gydytojui
CHICAOO. ILL.
i nanskienė, L Gidževičienė, A.
OFISO VALANDOS:
ftuillbarienė, P. fttuopienė, D. | Nuo 10 Iki U rai. prta, nu® 9 iki «
«aL po Blatu lr auo 7 Iki 9:94 rai.
Matas ir P. Jokūbauskas. Prie rakaro. Nedėliomis nuo 19 lkf 19 Ofisas
Valandos:
Kampas «lst Strsst
stalų tarnavo Marijos Vaike valandai dianą.
2
Valandos: 1—4 iJbplet. 7—9 vai. vsk
liai.
j
Medėlfomls lr irentadlsnlals 19—11
Žodžiu, vakarienė pasisekė.
Office Tel. Wentworth 6330
Ros. Tel. Hydo Park 3396
Klebonas* širdingai dėkoja vi
Pbone
Offlo® Piloną
TRlancIa
■MGlerrood 4441
siems už parėmimų.
4729

Pbone

DHNTIBTA4

2515

COSMOPOIIT AN TRAVĖL

W.

K.)

MOTERŲ IR VAIKŲ LlOŲ
v
SPECIALISTE

REZIDENCIJA
6631

S.

California

Telefonas
OFISAS

REPubUo

NAUJOJ

Ave.

7448

VIETOJ

Ofiso: TcL LAFayrttfe 1017

Res.: TcL HEMIock 42M0

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142

ARCHER

AVE

OfiHO valandos: 3-4 ir 6-8 vai. vak.
Kcciilenetjos OIImh: 265A W. «9tli 44.
Valandos: 10-12 tr 8-9 vai. vak.
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla OO34

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
Nedaliomis pagal sutarti
Tel. Ofiitn BOLIevard 5412
Res. VlCtory 2848

-14

DR. A. J. BERTASH

Rea: TcL Pl^Ua 2400

6900 SOUTH HALSTED ST.

Valandos: -Nuo 10-13 Y ryto: 2-3 Ir 7-8 v. r.
NodėlOieniala nuo 10 IKI 12 <U9u»

Valandos: 1 lkl 4 po plotų, 7 lkl 8 vak.

Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 4:30-9:94

lėvkyvua Seredouia

756 W. 35th Street

Antradienis, gegužės 15, 1934

r>-

I

D R A U G X S

knygų, anglų - lietuvių kalba,' “Ateityje laikrašuiuuse žino Panelio Vilią’os, leitenantas
į;į; Guthones, kurioje faktinai į-Į gžudystės, nedorybės neužims kartų paklausė apie minėtojo
,1'odo, kad gudonai, bei Goths, pįruiOjO puslapio”, tęsė savo reporterio užsimojimų:
— Kas tu per vienas?
kalboje. uAteis laikas, kuobuvo lietuviai!
t
f
(Tęsinys iš 2 pusi.)
— O, aš žurnalistas! All
KAL) vienas iš-įspūdingiau met laikraščiai Žinias daugiau
Jie eina, kaip vėsula^ eina
brains,
no dough, — atsakė
sių lašinių lietuvių kalba apie interpretuos, jomis dorins žmo
platus!
•■OLbB
. Balandžio 8 d. Kaune buvo
reporteris.
Motinų, motinų dienai pritai- nes”.
Jie žadina mūsų užmirusių ša
kiutų, tilpo L Vyčių organiIš tikrųjų, laikraštininko
metinis Lietuvos agronomų su
Geresnio autoriteto žurnalilį
Kaip žinome, 1919 metais važiavimas. Jame dalyvavo ir
Tu esi, kaip žmogaus širdis! Zttcijos organe “Vytis”, bal? zme už p. Ilarringtou nebėra. kelnių kišenės tuščios,
bet
niekas jiems kelio užkirsti Šiaurės Lietuvį buvo ištikęs
Vidūnas j 39 j, ^926 m. luidoje, kun.
ministeris pirmininkus Juozągalvoje
smegenų
vis
kaip
negali.
nederlius. Jai gelbėti visoje Tūbelis ir žemės ūkio minis Akordui, lyg kvapsniai žolynų,1 dr. Jono Navicko, Marianapo“zet”..
Lietuvoje buvo sudaryti komi
lio kolegijos rektoriaus?
Šnipai Lietuvoj veltui, uosto tetai ir rinkliavos. Prie to ge teris Jonas Aleksa. Abu mi Pinasi į vainikų, kyla...
nisteriai suvažiaviAie pasakė Juos paritinto iš žvaigždynų.?. KAD autoritetingiaria kny
ir skraido
Jaunas žmogus gyvena po
Filmoje Viva Vilią nevien
lbėjimo darbo buvo prisidėju ilgas kalbas.
Spindulių stygos ir prabyla... ga anglų kalba apię Lietuvę
Lietuvis už knygas nukęst ne si ir vyriausybe. Finansų mi
kr lietuvius yra Lithuania: išpopulerizuotas’ banditas Pa- ezija, kuri uždengia gyveni
■Ministeris pirmininkas Juo
sibaido,
nisterija palengvintomis sųlyPast and Prašant, parašyta bu Iucho Villa’ bet ir i° bižiulis mo realybę; atsidengus tai
Bet pats neišduos paslapties! gomis davė paskolas tų sričių zas Tūbelis savo kalboje da
Tas eilutes šiam skynuspa- vusio
Lietuvai. kon ' amerikietis, reporteris vieno uždangai — tuoj galvų šir
Kas, degdamas meile tėvynės, gyventojams. Iš viso 1929 nic- bartinę Europos padėtį {išva rinko p-lė Ona, Skiri ūtė, žymi šulo padėjėjo, E. J. Harriaen<ldidell° Xew York. laUračao. mai aptraukia.
dino net karo laiku. Toliau,
spaudina
f tais Šiaurės Lietuvos gyven- jis nrfpasakojo ekonominės kri pianistė, gyvenanti Cicero, I1L
Tas knygas už sienos ir žmo-1Į tojams
. •
•
.....
Kurių poetų kūriniai jus,
javais
ir pinigais vy- zės sunkiau paliestų kraštų
Marianapolio kolegijos profe
ROSELLI BROTHERS, INC.,
nėms dalina:
skaitytojai,
labiausiai sužavi?
riausybė išdavė 14,566,342 litų gyvenimų. Agronomus ragino
soriaus,
trys
mėgiamiausios
Tamsios besikiauski nakties! paskolų. Iš pradžių šios pas
Prisiųskite šiam skyriui.
\
lietuvių kalba knygos ^ra šios.
darytis platesniais žmonėmis,
Specialistai Iškalime Ir įmurki
Ar yra paralelinis eilėraštis
kolos buvo reikulaujamos grų- savo profesijos, visuomenės.
me visokių rūšių paminklus
Ir
Pietario
Algimantas,
Mairo

Pirm
dvidešimties metų
grabuamius.
Amerikos
lietuvio
poeto
Lie

žinti pinigais. Bet pastaruoju j Uutos valstybgs žmonėmis,
nio Pavasario Balsai ir Kadze
(1914), Lietuvių Žinių Nr. 87,
Miksų šeimyna speelulirnoja šia
laiku paskolas galima grųžin- stįprįais visuomenės veikėjais tuvos poetams! Kas tokį eilė vičaitės Dievaitis?
me darbe per šešias įtartas.
pr prie rusų cenzūros, Jr Vi
ti ir gludais. Ligi šių metu jr Yjjgfyjjįg vyrais. Savo kai- raštį šiam skyriui parinks?
Veskite paminklų reikalus Ueįeišis tvirtino mūsų raštus pa
KAD N. P. P. 6. parapijos,
.lai su pačiais išdirbėjau
kovo 1 d. šiaurės Lietuvos gyj
bttigė giais žo.
smerkiančiu įstatymu buvus ventojų paskolas gruzino pini- (Jžiaiy;
Brigliton Park, Chicago/ III.,
bva ome iš gene kų kitų, tik vidaus dalykų 1 gaiš 3,764,275 litus, o javais
vargonininkas Justas Kudir
ministerio aplinkraštį, išleis —i 943,976 lt. vertės. Tuo bū ležies, tai šiandien turime bū KAI) kan. Fabijonas Kerne ka, prieš kiek metų vaidino
tų bSGl metais rugsėjo 13 d., du, iš viso nederliaus paskolų ti iš plieno”.
šis, kuris atvyko Amerikon, ir dainavo Lietuvos Valstybės
Ministeris .fonas Aleksa sapažymėtų Nr. 141, kurį sulyg jau gražinta 4,708,252 lt. o
Vienas blokas | rytus nuo
, „ .
, , ,
baigęs aukštus mokslus Wa- operoje svarbiausių rolę vei
didžiulių vartų
nurodė, kad nors , . ,
,,
,,, TA , .
ministerį Martinų caras pat lieka grąžinti dar 9.858,090 lt. vo kalboje
J
, . - . . shington, D. C., Pb. D. laips kale Faust?
gyvename sunkesnius lai- , . . . ..
v
,
virtinęs žodžiu 1866 m. .Visi Ugi kovo 15 d. pasibaigė ant ir
,
.
. *. .
' .. ' niui įgyti yra parašęs anglų
tokių žemele r,
,
. ,
,
rusų aukštesniųjų valdininkų ros ratas grūdais mokėjimo kus,J neturime
. . v., .
..
.kalba knygų apie koperatyviTrys telefonai:
kaip žibalas, anglis, ne. . .
.
T. .
aplinkraščiai jokios teisių ve-’* minas. Bendras įspūdis tok; turtų,
Rcz. FENSACOEA BOU
: .
.
. nes biznio siyjungas Lietuva
; 1
.
turime dideles
didelės prahiones,
pralnonės, ne .
beemont mm
rtės neturėję,. “Aišku” — tę- kati grūdais paskolos
“Amerikos laikraščių žinių
lengviau , ,
.
x
!J
e’
Office: HIM.SIDE 3865
0
.
>1 miestų, esame vienasaliskos
vienašališko* uu-i
s, .
..,.•»**
šia Rusijos įstatymų žinovas, grųžinamos,
Alfred Roselll, pres.
Vinocnt RoselU, secr.
negu pinigais kio sudėties kraštas, pogrindi- KAU
<>- ‘'"-mys atertyje zymiat pere.
k,, gali padaryti valdininkai' " Jo r„gsi,jo ]5 d ligi ,g35 m nė mūsų ūkio šakų - žemės I
" M. RaSkus yra parašu mrnnys ..Ta.p yra pasaką
ir neturėdami legalio teisėto kovo 15 d bus tre£.ioįi<)s ra.
Harry F. Uanington, direkto
ūkis
yra
daugiausiai
sunkumii
GRABORIAI:
įsakymo.
tos mok£jįulas grūdais. Mano
didelis laivų judėjimas. Kar rius Nortliwestern - Medill
paliestas. Tačiau nežiūrint vi
Išėjo tat aikštėn labiausiai ma javų kainas, grąžinimo at- so to, lietuviai geriau gyvena, tais per dienų Įplaukia net lt Scliool of journalism, viename
reporterių pasikalbėjime.
dėlei iuž. Maciejausko bylos žvilgiu sulyginti su 1929 me- negu kitos kaimyninės valsty jūros laivų.
Visi Telefonai:
M6U kunigaikščiu Šachovskiu,! tais buvusiomis ir paskolos bės. Tai mūsų kūrybinių jėgų
vyriausiu cenzūros prievaizdu, ' grųžinimo sąlygas dar paleng
ir pasitikėjimo vaisius.*
kursai buvo paliepęs konfis vinti.
Iš agronomų pirmininko prn Į
kuoti išleistųjį Maciejausko
nešimo paaiškėjo, kad dabar
ŽfiAnUfiį lotynų, raidėmis. Ma; kaipo tokie neturi priversti Lietuvoje' agronomų nedarbo
Išdirbėjai ankštesnes rflšles Paminklų
ir Grabnamių
ciejauskas patraukė cenzorių nos teisės ir todėl leidžiama nėra. kiais metais agronomai
teisman, reikalaudamas graži Antanui Maciejauskui ieškoti į „į^tatę daugiau savo veiki
Didžiausia paminklų dirbtuvė
nti' 1,200 rublių nuostolių. By nuo Kaeliovskio nuostolių (iChicagoj
praplėsti. Pabaigoje šuva
-----o-----la tęsėsi ketveris metus, pa- bidem)
žiavimo buvo išrinkta nauja
Su virš 50 metų prityrimo
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
galiaus 1904 m. 10 d. gegužės
vaidyba it paskaityti keli pra
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
“susirinkus visiems kasacijos
Vyskupas Valančius, nega nešimai.
taupykite piuigus
-f-----o-----senato dpartamentams... liko lėjęs’ atvirai priešintas vald
Mes atlikome darbų dauKeliiii žymes
nutarta, kati šie (raides drau žias leidiniams 1868 m. kalbi
nių Chicagos Lietuvių.
džianti. Red.) aplinkraščiai namas atsisakė duoti aproba
X,
XI ' I«I !■ -MM*.
nėra buvę caro patvirtinti ir 1 tų lietuviškų pamokslų knyLaidotuvių Direktorius per 30 Metų
— Kilęs iš Lietuvos inž. L
I gorus pareikšdamas rusų raiarti Grand Ave.
4605-07 So. Hermitage Avenue
----------- ■—
dės suvis netinkant lietuvių V. Radkius, dabar gyvenan
dai
kalbai. Negana to. Jam pasi tis Čikagoje, pasiryžęs
Telefonas SEEIey 6103
sekė surasti būdų ir kelius šiaiš motais Lietuvoje pasta
Chicago, Illinois
mūsų knygoms, Prūsuose spau tyti moderniškus pradžios mo
sotintoms, paskleisti? “Liet. kyklos rūmus. Tam tikslui jis
Raštų ir Raštininkų” knygo skiria 25 — 30,000 litų. Mo
GRABORIAI :
se (pusi. 62) skaitome, Valan k yklų jis norėtų statyti Kui
ti ui sudėjus Tilžėje 8,000 rub nėnų km., Alytaus valse., it
LACHAVVICH
kur
jis
yra
kilęs.
Pažymėtina
lių lietuviškoms knygoms span
IR SONOS
sdinti. “-'htšros 40 metų Su-i1<a<l L. Radkiiis kasmet apla
*
J
CLIMAX. Sieninės popieros valyĮkaktuvių” knygos, rašydąuios nko Lietavų ir paaukoja daug Patarnauju laidotuvės* kuoplglausla
....... 3 ■“ 25c apie Jurgį Bielinį (Bieliakų) pinigų jos kultūros reikalams Ralkale meldžiu atsišaukti, o mano Taria automobilius visokiems
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
SEA Craft Spur Vurniftas. Galio*
«• darbu būsite užganėdfntl
1
na«
Tel.
CANai
2515
a/ba
2516
reikalams.
Kaina
prieinama.
1.59 primena, jog Valančius nevien — Lietuvos ligonių kasų vei
savo rūpesčius. Pašaukite:
Int. GIohs Knamel Maliava, taip
davęs tain vyrui, nunešti Til J
Jau y™ ir°dęs savo
lengvai užsideda kaip Ir maliava,
žės spaustuvininkui 3,000 rub- naudingumų. Kasos kasmet au
džiūsta išlengvo, kaip gloss arba
enauiui — kvarta.............
TeL CICERO 5627
lių, bet ir prikalbinęs jį, besi- «a, apimdamos vis didesnį ap
Baltas Knamelfa, Išdžiūsta J 4 vaprašantį į seminarijų, palikti draustųjų skaičių. 1929 mt. Ii
landua, kvorta..................
gonių kasose buvo apdrausta
knynešiu.
28,000 narių, 1933 m. jau 'ap ORĄBORItJB IR BAL&AMUOTOJAH,
♦Koplyčia dykai
(Bus daugiau)
Patarnavimaa geras Iv nebrangus
drausta apie 45,000 narių.
W.
i
2506 W. 63rd St.
Tet
MOlma M77
•
Cicero, Illinois
./
Kur nyksta teisėtumas, ten
2747 WEST «3r<l STREET
Į. Klaųtėrlos uostų šiais meTcl. FrosiKict 1207
įsigali satrapai.
Turati.
Ina.
----- 1-------—- IJ tais įplaukė pirmas rusų laL
LIETUVIŲ ORABORIUB
A. MASALSKIS
vas “Andre Marty,” atgabe Palaidoja už 116.60 Ir auklėta*
Moderniška koplyčia dykai.
GRABORIUS
nęs popieiralkių Tilžės celiu 6*8 W. 1*4* Ht. Tel. OAMal <174
Chloago. Ui.
liozes ' fabrikui. To laivo ka
3307 Lituanica Ave.
pitonas Voronovas yra išgar
— I R «
sėjusio “Čeliuskino” garlai
STOMACH
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
Jeigu į tris dienus nesijausi geriau— vio kapitono brolis. His laivas
VMDBJAB
TaL LAPayetta 4874
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
Ulcer Powder
iš J^eningrado uosto išplaukė
J. Uulevičiua
pinigus atgal.
BOUIevarfl 4— 6416
tik letllaužių padedamas. Gi
MICHAEL MESSAR
KlaipėJos uoste šiais metais tai. riCEKO 164
Patarnauja 0*1- <
LIETOVIO VAISTINĖ
nė pačios didžiausios žiemos
SYREWICZE
nagoj* »r aptottaORABORIUB
kBJa.
pilna? patarnavimaa
3201 S. Halsted Street
Chicago, III. Į mėnesiais nereikėjo ledalužtu laUdotuvštne
Dldnlš
K graM <
galima* ai *21.16
5340 So. Kedzie Avenue
I jūrų laivams. Pastaruoju laiKoplyčia dykai I
roPI.TClA DYKAI
(Neturime nųryAlų au firma tuo pačiu vardu)
l ku Klaipėdos uoste yra labai
ivc. Cicero, DJ.
|O*« ArrK«« Ąo*.
LIETUVIAI IR 40 METŲ
DRAUSME

i

ŠIAURĖS LIETUVOS, GY-l METINIS LIETUVOS AGVENTOJAI GRAŽINA
RONOMĮJ SUVAŽiANEDERLIAUS PA*
VIMAS

KAIP MAN PATINKA
Rašo

šnipas

Andrius

MUZIKA

Ir

SMEGENYS

M.

7

IR

PINIGAI

Gustaitis

KAD

kun.

dr.

Petro

Biskio,

PAMINKLŲ

AR

DIBKCJAI

ŽINOTE...

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

ATEITIES

HILLSIDE, ILLINOIS

DIENRAŠČIAI

Yards 1741-1742

VENETIAN MONUMENT C0.T INC.

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Tsb.

J. F. EUDEIKIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

527 N. WESTERN AVE.

Telefonas

LIETUVIAI

OEABOEIAI

YABds

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

J. J. BAGDONAS

GRABORIUS

2314

W.

23rd

Chicago

PL,

3319

Chicago,

S.

1439

49th

Ct

Cicero,

Avenue

Lituanica

III.

UI.

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

TANAS HAROWARE &
PAINT COMPANY

1410

718

18th

Tel. REP. 3100

GRABORIUS

SO.

49th

COURT

St.

Phone

Cicero

2109

J. F. RADŽIUS

Tai

yra

geriausias—vienatinis

tas

SKILVIO

—

nuo

VIDURIŲ

UUZAPAS EUDEIKĮ

vais

/

I.1Z0LP

SUGEDIMO

1644

WEST

M.

46th

8TREET

Tel.

Boulevard

4139

"

JEIGU

TĖVAS

NORITE

DAILUMO

LAIDOJUVE8E.....................

IR

NEBRANGUMO

!

PASAUKITE.. ....

REFublic8340

TEL.

VICTORY

7386 7048

L344

Ų.

BOth

Antradienis, gegužė? 15, 1934
R A n
S=5—!-T—
?a—
tina gyvenimo šviesoje”, ku-,
priklausantieji nacių jaunimo
Pranešimai
ri ne vienų pravirkdė.
organizacijai vaikai.
f
Bendrai vakaras darė gra Bridgeport. X D. L. K. Vy
gyveninių suspėjęs padaryti
Vyriausybė sako, kad šis au
žaus
įspūdžio.
Motinų
suėjo
daug plėšimų ir vieną žmog
Tėvų Marijonų Sidabrinio vadovaųjant gerb. sės. M. Al
tauto draugijos mėnesinis su
kų rinkimas yni -oficiali pro
jubiliejaus iškilmės jau čia fredai, išpuofciančios bažny pilna salė. Visos buvo apdo sirinkimui įvyks antradieni,
Prieš kurį laikų Lietuvoje žudystę. Už šiuos darbelius, fesija ir kontribucijų rinkėjai
pat. Rytoj, gegužės 1(> d. va čių jubiliejinėms pamaldoms, vanotos alyvų Žiedais. Visa sa gegužės 15 d., *7:30 vai. vak., priviso daug,plėšikų ir žmog jis jau keturis kartus buvo tei vaikai vįsados turi vaikščioti
Lietuvių Auditorijos svetainėj. žudžių. Dažnai išgirstama, amo baustas ir sėdėjo kalėji dvieso, nelankyti privačių na
kare, Aušros Vartų parap. sa- gi Dievo Apvaizdos parapijos lė kvepėjo..
Vakaro surengimu, progra Nariai būtinai privalote atsi kad i tai šen, tai ten kažin ko me. Paskutinį kartų iš kalė
loję, po pamaldų įvyksta ju- seselės, su savo viršininke sės.
mų ir smuklių, o gatvėse dirb
biliejinės vakarienės rengėjų M. Fabijonu, skoningai išde- mos sudarymu ir scenos da lankyti, nes turime svarbių ki piktadariai apiplėšė ramų jimo išėjo tik šių metų sausio ti tik ligi sutemos.
ir Chicagos Apskričio Kolegi- koruosianČios salę jubiliejinei lykais daugiausia dirbo nenu reikalų svarstyti. P. K., rašt. Lietuyos gyventojų ar sutiktų pabaigoje. . Ir tuojau vėl pra
dėjo verstis savo senu “ama Residence Phonn Busfness Phono
ilstanti mūsų veikėja Monika
keleivį, arha vėl, kur nors at
jos Rėmėjų susirinkimas. Ti vakarienei
r’.nglevvood 5883
Englcu-ood 5840
i
.L Kulikauskas daug laiko Ži baite. Tai pavyzdys neapsa
r— Lidtuvių Iinprove- sitiko žiauri žmogžudystė. Dėl tu.”
kietų pardavėjai išduos-apy
Karo lauko teismas, išnag
skaitų apie parduotus vaka įdėjo, rinkdamas biznierių pa ko darbštumo. Jai patjėjo ki mont klūbas laikys mėnesinį tokių pasibaisėtinų dalykų pra
tos
sodalietės.
Scenai
šviesas
susirinkimų trečiadienį, gegu- dėjo nerimti Lietuvos visuo rinėjęs Jučeo Milinio bylų,
rienei ženklus, ir sulig to bus skelbimus programai. KiekvieMODERN PHOTO
pritaikė
J.
Petraitis.
Visas
to
i
žės 15 d., 8 vai. vakare, Libe menė, nės nebuvo griežtais pasmerkė jį mirties bausme.
STUDIO
galutinai nustatyta, kokiai'nas vakarienės dalyvis gaus
{rengta
Hollyu-ood šricsomlH
Jis
balandžio
21
dienos
rytų
valstydaugumai reikės priruošti va jubiliejaus programų dovanai. įspūdingo vakaro lėšas puden-, rty svet. Visi nariai kviečia įstatymais apsaugotos
•
AUKŠTOM RŪŠIES
•Visiems Rėmėjų Draugijos gė jaunimų mylintis mūsų ge- mi atsilankyti į šį. susirinki bės gyventojų gyvybės ir ne buvo sušaudytas.
PAVEIKSLAI
karienė.
Kilt rai ik tanu- dieną ar
rb.
klebonas,
kun.
J.
Macio
mų.
Daug
yra
kvarkiu
reikalų
patikrintas
piliečių
saugumas.
nariams
šios
kelios
iki
jubi

Komisija, kuri vakarienei
vakare
LABDARYBĖS
DARBAS
lionis.
Tėvas
svarstymui.
Įvairių
organizacijų
susirin

liejui
likusios
dienos
bus
la

renka maistų, praneš nuo ko
PAS NACIUS
kimuose, suvažiavimuose ir
kių biznierių, ar ūkininkų yra bai įtempto, bbt malonaus da
Namų savininkai, kurie dėl
CHICAGO
spaudoje pasirodė balsai, kad
rbo dienos, kati jubiliejaus vi
gavę pažadėto maisto.
kokios nors- priežasties Kar
valstybės saugumo ir atfhiini- BERLYNAS, geg. 12. —
Taigi jau greitai paaiškės: sos iškilmės būtų sėkmingos
nepriklausote priV klūbo, pra
stracijos organams reikalinga Nacių Vyriausybė • patvanka
kas daugiausia Marijonų jubi ir visiems svečiams suteiktų
šomi ateiti į .susirinkimų ir ’įdaug griežčiau kovoti su vi labdaringi)jų kontribucijų rin
*• *
*
liejui yrą. paaukojęs, kas dau didelio malonumo.si rašyti.
,
sokiais piktadariais.
kimų, kų daugiausia atlieka
giausia yra pasidarbavęs ti Tat šia proga kviečiu visus
Lietuvių (lolfininkų ►Sųjun Patys matote, kad neorga
Prieš du mėnesius Lietuvos
kietų išpardavime ar maisto rėmėjus, tikietų platintojus, ga rengia turnyrų Twineagles nizuotų žmonių niekas neklau
vyriausybė
irgi ėmėsi ener(Metropolitan State Bank Name)
PAKVIETIMAS
darbuotojus, komisijas ir vi Country Club. Turnyras įvyks so. Juo greičiau mes,'lietuviai,
rinkime.
Valandos Kasdien nuo 9 lkl 5
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
Pačios Marijonų sidabrinio sus tuos, kurie dar galėtų
gegužės 20 d. Visi lietuviai, suprasime organizacijos reika .gingų kovos priemonių su plė
Širdingai
kviečiu visus Chi
vakarais 6 tkl 9
jubiliejaus iškilmės gegužės 27 sidarbuoti, atvykti gegužės 16 golfo mėgėjai, kviečiami tą lų, tuo mums patiems bus ge šikais ir žmogžudžiais. Buvo cagos ir apielinkinių miestelių
Telefonas CANai 1175
d. žada būti įspūdingos dai d. vakare į susirinkimų, kuris dienų lošti, nes tai bus išmė- riau. Vandens bilos ir kiti išleistas labai griežtas įstaty lietuvius, draugus is senus pa
Telefonas REPubiic 0600
lės žvilgsniu. Aušros Vartų įvyks Aušros Vartų parap. ginimas ‘‘kas kų gali”, o vė dalykai, kurie- paliečia visus, mas, kuris plėšikus ir žmog žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
parapijos seselės mokytojos, mokyklos kambary.
liau prasidės tikras tumamen- bus greičiau sutvarkyti, jei žudžius teisti atiduoda karo lį pasirinkimų. Visokių degti r
lauko teismui. Šio teismo nių; visokių rūšių vyno ir
tas — “faitas”. Colfininkai tik visi iš vien veiksim.
| sprendimai piktadariams yra alaus. Pristatome aludėms.
turnyrų radęs loš.ti 8 vai. ry
F. Pocius, klūbo pirm.'
labai griežti, be jokių pasigai Dovanos visiems atsilankoto. Baigę lošimų, turės priduo
sieins.
lėjimų ir apeliacijos.
ti
savo
kirčių
skaičių
komisi

Daugelis spėlioja, kuri Chi tos pirmenybės bruzdėjimas
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Balandžio 19 d. karo lauko
cagos lietuvių kolonija
bus eina ir kitose kolonijose. Už jos nariams: dr. G. T. Bložiui,
teismas, sulig čia kalbamuoju '• jums mandagiai.
pirmutinė TT. Marijonų jubi- savaitės, arba bent kelioms dr. S. Biežiui, arba J. Vitkui
Reikale esantį atsiminkite
Lietuviški Rekordai
Rytoj, gegužė* 14 d., 7 vai. naujoju įstatymu teisė pagarliejinėj vakarienėj rezervuoti' dienoms prieš vakarienę, visi Komisija kirčių skaičių palai
sėjusį
banditų
Juozų
Milinį,
Žydelį.
sau stalų, sudarant nemažiau išgirsime. Norėdama užsireze- kvs vėlesniems turnarnentams, vakare, radijo .stotis WGES
peniuos oro bangomis gražių •kuris drauge su .jau užmuštu NATHAN KANTER
1(X> dalyvių. Vieni sako, kad rvuoti sau garbes stalų, kojo sudarymui lygumo kirčių.
plKiku Armonu, sausio patai- ‘
g<) HALSTED gT
toji garbė teksianti Marųuette, nija turi iš anksto išpirkti neŠieniet Sųjunga smarkiai re-j’1 įdomių radi jo programų.
žųsliuose nušovė du poParkui, kiti — Brighton Pa- mažiau KM) tikietų. Vakarie- ngias. prie tiimamento. Golfo V“ yvaua P e ;
c’
lk-ijos valdininkas. Miliniai
rkui, kiti — West Sidei. Bet nė, kaip žinome, įvyks gegu mėgiama ir laimėtojams bns Skevennte, p. kusle^is, A. |
čia gali įvykti ir netikėtų da y.ės 27 d., Dievo Apvaizdos duodama daug ir įvairių do Čiapas, Peoples radijo duetas i
PAVASARIS
lykų. Kiek girdėt, didelis dėl parap. salėj.
laikas apsivalyti Ir niallavotl.
vanų, kurių Sųjunga turi nuo ir kiti. Kalbės dr. Atkočiūnas.1
26047—Prašom Pasakyti ir Džin18 colių sieninė poplera... fTj-i
guliukai. Liuda Sipavičiūtė,
pereitų metų. Šiemet rengias Dalyvaus juokdarys “čalis BANKAS
Ir aukščiau
kontralto
30 colių sieninė nopiera -4
_
duktęs ir A. Linkonis — jų dar daugiau ir geresnių pri Kepurė”. Be top bus gražios'
26062—Pirmo Pėstininkų Pulko
UFTUVIAMS
ir aukščiau.
I
ZŽC
ir Senas Draugas, maršai. Ka
u.l i
kaimyno, medicinos studento, t pirkti.
muzikos ir įdomių pranešimų.
Steninę poplerą apiplauslom Dykai
riškas benas
4 vai. SPAR VARNtHH Geros ril26064—Barbora Ir Kad Nėr A —
Stebėtis reikėjo, kaip jauni ,
Šias programas T kas antradie- Taupykit savo pinigus «PS ........ ••••
A. Vanagaitis
1Q 26067lauš.—Žydelis
.iŠ Vilkaviškio Ir
galionas
Bai
Į scenos mėgėjai per tris dienas ! Taigi, .nepamirškit dalyvau- nj ieiCLz.ia Peoples Rakandų Iš
pas Darželi Trys Mergelės.
4 vai. ENAMEL ......
šiame
banke
J. Babravičius
kvorta
tSvJC
išmoko roles ir žavinčiai vai j ti. Galima iš anksto pašaukti dirbystės Co/ krautuvė*, 4183
26064—Agota ir Mes Geri Že
MAIŠYTO Geros rūšies
West Side. — Gegužės ll d.,
maičiai. Ant. Vanagaitis
bile komisijos narį ir užsire Archer Ave. ir (2536 W. 63rd
galionas
8
dino.
26067—Pokeris lr Grybų Rauti
parap. salėj N. P. P. Š. mar
HALSTED EXCHANGE langams Meldus padarome sulig
Antanas Vanagaitis ,
Po vaidinimo gerb. kleb. gistruoti.
St.
2G072—Ukvei ir Senas Bernas
užsakymų ..........................
gaičių sodalicijos iniciatyva,
Antanas Vanagaitis
Bložis, rast.
kun. J. Mačiulionis pasakė gra
NATIONAL BANK lr aukščiau.
26077—Kam Šėrei Žirgelį ir Iš
pariedant jaunimo draugijoms:
rytų šalies. Kraučiunas ir Ol
HEIFERMAN’S PAINT
žia kalba.
Halsted St. ir 19th Fl.
šauskas
Vyčiams, parap. chorams ir
BIZNIO PROGOS
STORE
26066—Tėvynės Polka ir Ku-Kų
Narys FEDERAL
Valcaa. Tarptautinė orkestrą
OHOSERNf — MAIŠTŲ KRAU
Po kalbos sekė keturi par TUVĖ,
mokyklai, suruošta vakaras
2547
VVest
63rd
Street,
26088
—Kur Nemunas ir Daugu
įste-gta lr biznis varoma 1 as
INSURANCE
KORPORACIJOS
KIEKVIENAI VPATAT YRA
Tol. HEMIock 0070
va ir SmūklėJ Vainikėlis. Juo
mens suvirš lft metų. Didelis, visas
motinoms pagerbti su įspūdin veikslai iš motinos gyvenimo: "cash
MALOKU TUROTI GRAŽIUS
zas
Olšauskas
Mes pristatome
” biznis. Geri prietaisai, šviežias
IR DAILUS PLAUKUS
26097—Gaspadinė Rozalija ir Jo
Nuoma $35.00, su gražiais
i
motina prie lopšio, motina su stakas.
ga programa.
nas pas Rožę. Stasys Pilka
kat.ibarlaia pragyvenimui,- lr garadSis naujas natųrallškas vaistas
26096—I^vendrėlis ir Grybai.
šium. Yra viet-os pradėti mėsos par
mokyklinio
amžiaus
vaikais,
netik sutaiko plautų slinkimą, pra
Marė Strumskienė ir P. Pet
davimą. Jei būtų pagei'dauta. Viską
Sodai iečių pirm. B. Petrai
plelskenaa. bet lr atgauna
raitis.
motina su paaugusiais vaikais i parduosiu. už »g5o.oo. verta daug šauna
plaukus, Š| naudingą vaistą pasi
. 1 daugiau. Geriausias bile kada garsintytei atidarius vakarų ir pa
sekė surasti, man besigydant slin
ir motina gyvenimo saulelei- *«» Jei galite greitai apstimti, at.i- kimą savo plaukų. Pasekmės šio
kvietus M. S. 55 kp. pirm.'ir
šaukite tarpe 9 v. ryto ir 5 v. vak.
MTDGKT Radios po
naujo vaisto yra patvirtintos ir ga
Dabar kol kainos dar žemos Mldland’o
krautuvėj: 8458 Irvlng Park. arti St.
dvje.
Motinų
visuose
paveiks
rantuojamos, Parsiduoda su nuro
nauji
iieriuancntni
dėl
pavasario:
I
miii
I
h
Ave.
‘‘Moterų Dirvos” redaktorę
dymais kaip vartoti. Butelis 81.06.
*7.50
luose gražiai vaidino Joana
Atsišaukite laišku:
vakarui vadovauti, pirmiausia
rHILGO 1934 Radios po
atvaidinta ‘‘Alyvos Žydi”, Daniūnaitė. Dainas pritaikin
^15.50
Kiti padabinimai: Shampoo —
kuris tiesiog žavėjo susirinku tas kiekvienam paveikslui dai
1581 SHIELDR AVENUE
finger
wave
—
50c;
Shampoo
fin

navo:
1-me paveiksle kvartetas
Clik-ago Heights, III.
Naujas PHILCO Automo
sius motinas. Veikalėlį vaidi
ger wave - arch - rinse — $1.00;
(K.
Bagdonaitė,
E.
Nausėdai

bilio Radios po
no: M. Žibaitė — motinos roManieure - 35c; Marcei - 50c; Sba
tė, K. Balčiūnaitė ir O. Jo
*39.50
A. Kuliknuskaitė — jos
mpoo - marcel - manieure - $1.00.
ciūtė). ‘‘Lopšine” ir “Čiftęiū
MOTOROLAS Automobilio
MIDLAND BARBER
liūliu”. 2-me paveiksle moky
Radios po
Tinkamos
BEAUTY SHOP*
klinio amžiaus vaikus vaidino:
Kas atsineš Sį pagarsini
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERTCTfcS VAMOS IR ELEKTROS
*39.50
mą gaus permanenl vvave
4182
J. Glebauskas, K. Balčiūnaitė
TREATMEMTAI
Knygos
50c pigiau negu paprastai.
TEL. LAFAYETIE 4688
švediški mankštlntmal ir elektms masažas
ZENTTH [Automobilio
ir A. Brazaitis. Paskaitų ‘Mo
Treatmentai visokių ilgų, reumatlsmo. nervų atitaisymo, šalčio
------------------------------------ -----------------------------------Radios po
Ir taip tollaua. au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
tulė’ atmintinai pasakė Aldo
duli’, treatmentai.
• <
*49.50
na Sakalaitė. Dainavo duetas
------------------------- -- ---------------- 8------------- =*
Mineralinės, ralferlnėa vanos duoda didtlanslą kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgu.
(O. Jociūtė ir A. Petraitytė)
Budriko mechanikai įtaisys
Kambariai dei pergulėjlmo.
Birželio 16 Dieną Ekskursija
Moterų skyrius atdaras Utamlnkala nuo t tkl lt va), nakties
jums belaukiant.
‘‘Motinėlė”. 3-nle paveiksle
suaugusias vaikus vaidino A
Už jūsų Senų Radio tūbų
1657 W. 45th Street
rauskas,
Rampas So. Paulina Hl
TcL Boulevard 4583
gausite
Stankus, O. Baltakytė ir J.
l
Pusi. 200. Kaina 35c.
(rlebauskas; draugus — V. MiTš vo-kšis ir S. Jenkeviėius. DainaUmUo Vertė knn. Pr. Žadeikis. vo kvintetas (J. ftarkauskai184 pusi. Kaina
tė, K. Saluškaitė, K. PranaBridgeport
Dalesnes Informacijas teikiam lr pardno«limi Ij»lvako;tes.
Padarome visokius popierius Ir <lok«,mentns. Siunčiam pbilgns |
kaitė, O. Usakė ir i Markū
Hardware & Paint Corp.
LIETUVA
Skaitymai gegužės nai tė) “Pas močiutę augau”
Dideliausis pasirinkimas maliavų, šieninių popierų ir
3417-21 So. Halsted St
ir “Augino močiutė”, 4-nt* pa
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
..
n.R. - n
veiksle solo dainavo A. ffiau
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
liūtė “Širdyje tu, mano moti
HORTGAfiE RAHKERS
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
1905. 112 pusi. Kaina 20c.
nėlė”. Visoms dainoms akom
SPAR Vamish, galionas........................... ,25
PROGRAMAI:
panavo varg. ,T. Brazaitis.
ir aukščiau.
/ , ,
REAL ESTATE
W.C.F.L. Nedėliomis nuo
Po programos visos moti
ALIVrNfiS maliavos galionas
.............. 98c
1 iki 1:30 po pietų.
12 meti) teisingai pamatuotas biznis.
prof. d r. B. Bartman, vertė nos susodintos už stalų ir pa
RI RIPAZINKITE IR REMKITE LIETUVJ.
W.A.A.F. Nedėliomis nuo
šytas. Kaunas, 1928, pusi. 120. vaišintos. Per užkandį T. Sa2608
1:30 iki 2 vai. po pietų,
Kahia 50c.
įkalbs skaito paskaitų' “MoG

O

A

S

MIRKĘS BAUSME ŽUOIjams Lietuvoje,

Priešjubiliejinis Susirinkimas

•■

Cicero,

P. CONRAD

420

LIETUVIŲ GOLFININKU
SĄJUNGA

WEST

63rd

STREET

JOHN B. BORDEN
Lietuvis

2201

W.

Advokatas

Cermak

(West

22nd

Road

St.)

pa

Namai:

KURI KOLONIJA BUS PIRMUTINĖ?

6459

S.

Rockwell

St.

PAS BUDRIKA
O.K.

A.

RADIO

Tel.:

YARds

po 35c nonas 3 ik doleri

0801

R.K.

GRAŽIAI PAGERBĖ
MOTINAS

Dr.

O.

I.

NAUJAS IŠRADIMAS

PASIDABINKIT

W

A

PERMANENT

V
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