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LENKU OFICIALUS STREIKININKŲ
RIAUŠES
ATSTOVAI KAUNE
1 ASMUO ŽUVO IR
65 SUŽEISTA

SAN FRANCISCO, Cal.,
geg. 16. — Streikuojantieji uo
stų darbininkai visu Ramiojo
J vand'enyno pakraščiu sukėlė
kruvinas riaušes San Pedro
atvyks uoste. Vienas darbininkas už
muštas ir 65 sužeista.

lie įsileisti dalyvauti susisiekimu
konferencijoje
delegacija, kuri
mėnesj Kaunan sušaukta tarp Kaunan^
KAUNAS, geg. 16. r- ŠĮ kų

Sakoma, kad Lietuvos vy
riausybė sutiko įsileisti Lie
siekimų geležinkeliais tarp so
tuvon lenkų delegaciją sovievietų Rusijos ir vakarų Euro tų Rusijai ir Latvijai reikapos per Lietuvą, I^itviją ir
laujant, kadangi geležinkeliais
Lenkiją.
susisiekimo patvarkymas ypač
Šioje konferencijoje pirmų bolševikams yra didžiai reikškartą oficialiai dalyvaus len-įmingąs.

tautinė konferencija dėl susi

AMERIKOS KATALIKAI KUVŪIA
PRIEŠ NEPADORIAS FILMAS
UOLLYWOOD, Cal., geg.
16. — Amerikos katalikų or
ganizacija “Tbe Legion of De
cency” (Dorovės Legionas)
pradėjo griežtą kampaniją
prieš rodomas visam krašte
nepadorias filmas.
Visam krašte išvystoma
kampanija — kryžeivinis ka
ras, prieš nepadorių filmų ga
mintojus ir prieš tuos teatrus,
kurie tas filmas naudoja.
Minėta katalikų organizaci
ja it, jos kampaniją remia šio
krašto katalikų vyskupai. Los
Angeles ir San Diego vysku
pijos vyskupas J. J. Cantwell
išleido brošiūrą nepadorių fil
mų reikalu. Ši brošiūra šian
dien skleidžiama visam kra
šte.
Dorovės Legionas iš pra
džių buvo manęs, kad nepado
rių filmų gaminimą tegalima
sugriauti tik įstatymų keliu.
Paskiau šis planas pakeistas
gavus visuomenės pritarimą ir
pagalbą. Bus apsieita be įsta
tymų. Katalikų kovai pagal
ba teikia ir žymi dalis prote
stantų. Visur pasižadama nepatronizuoti tų teatrų, kur ro
domos nepadorios filmos. Vi
sam krašte skleidžiamas šū
kis: Krikščioniškos dorovės
skaistumas neturi būt purvais
sutepamas.
SUNKIAI SUSIŽEIDĖ

SU TRIMIS GROBĖJAIS
GREITAI APSIDIRBTA

I. S. TARYBA A. STULGINSKAS IR A. KUNICKAS
2YMAI VARGSI PIRMYN
R0SED21AUJA

PRANCŪZIJA
GINGKUIDIASI
DIDELĖS SUMOS SKI

TARfASI APIE SAVO ATEI

RIAMOS SAUGOS

TJ IR LIKIMĄ

PROGRAMAI

1

Paskutinės kontesto dienosi
nepaprastas subruzdimas

ŽENEVA, geg. 16. — Susi

Tik trys dienos beliko iki jis grąRina “kontestininkų
rinkusi sesijon T. Sąjungos ta'
“Draugo” kontesto užbaigos. vadui” — jStaniuliui. V. Stan
ryba pirmiausia ėmėsi svar
Visuomenė, sekusi kontesto eikas tyli, bet ar tik jis nepra
styti šios sąjungos likimo klau
eigą, pastebėjo, kad paskutinė bils paskutinę kontesto dieną
simą.
mis dienomis atsirado konte- “Draugo” piknike. A. Janu
Seniau pasaulis daug inte
ste daug daugiau gyvumo, šauskas, p-nia K. lengvis, S.
resavosi pačia Sąjunga if jos
Mat, visi kontestininkai pa Straukas, K. Vaitkienė, P. Va
tarybps darbais. Suvykusieji
Kalifornijos gubernatorius
dalino darf.'ą i" žūt būt pasi rakulis, C. Deveikis (jauniau
Premjeras asmeniškai apšaukias pagalbon prezidenl, lank5 parlamcnto n-,mus ir ra i posėdžius diplomatai karštai ryžo įsivaryti prie didesnių sias kontestininkas) taip pat
'svarstydavo tarptautinius rei
Rooseveltą, kad jis arbitražo '
dovanų. Per porą savaičių nesnaudžia ir varosi prie to,
girto atstovus, kad jie be ati
kalus.
keliu, ar kitomis priemonėmis
nedaug gyvumo terodęs A. kad tapti “milijonininkais.”
dėliojimo skirtų reikalingas
Šiandien gi taip nėra. Šian
gellvėtų nutraukti šį streiką.
Stulginskas, daug ką nustebi Taigi, iŠ visko matome, kad
vyriausybei išlaidas, ypač kra
dien čia statomas klausimas,
no. Pasirodo, kad jis dirbo mūsų dienraščio platinimo dar
što saugos programos vykdy
ar Sąjunga turi galimybės gy
tylomis ir šiandien pastebime, bas “eina su dūmais.”
mui.
vuoti ir toliau veikti. Jaja nekad jis jau turi 575,000 balsus
Šv. Petro ir Povilo par. žmo
Prancūzijos vyriausybė pla- pasitikėjimas ir nepasitenkini
ir atsistojo ketvirton vieton. nės ir gi pajuto, kad eina~“ Drnuoja šiemet ginklavimuisi iš mas didėja.
' Pašoko pirmyn ir jaunas kon- augo” vajus. Brdliai Raibi!
leisti daugiau, kaip vieną keIr šią sesiją atidarant iš j ^egtiniukas A .Kunickas, kuris j jau pagarsėjo kaipo uolūs
VATIKANAS, (per paštą).
tvirtdalį visų metinių pajamų, diplomatų pastebėtas tik vie
vejasi Švilpauskienę ir A. dienraščio platintojai.
Jie
— Vatikano laikraštis “Osser
kurios sudaro apie 52 bilijo nas Prancūzijos užsienio rei
Stulginską. P. Labutis pasi randa paramos ir pritarimo.
vatore Romano” atspausdino
nus frankų. Apie trys bilijo kalų ministeris Barthou. Ki
liko jų užpakalyje. J. Auk Rengiasi prie specialaus “Dr
Šventojo >So8to nadarytą nau
nai frankų bus panaudota Pa- tos valstybės prisiuntė antraškalnis pranešė: “Rytoj būsiu augo” numerio, kuris šiai pa
ją konkordatą (sutarti) su
i cilius atstovus.
reinio tvirtovių užbaigimui.
‘Drauge’ ir atnešiu daug nau- rapijai skiriamas būsimam o
Austrija. Laikraštis karštais
jų skaitytojų.” Tai reiškia1 šeštadienyje.
žodžiais aukština šį dokumen

PARYŽIUS, geg. 1,6.
Prancūzijos premjeras l)oumergue įspėja parlamentą,
kad krašto saugumas privalo
būt stiprinamas snusžemy, jū
rose ir ore. i.

VATIKANO KONKORDA
TAS SU AUSTRIJA

tą, kuriuo Katalikų Bažnyčiai
Austrijoj užtikrinamos pri
LOS ANGELES, Cal., geg. klausančios teisės ir visiška
16. — Nepraėjus nė^parai po laisvė.
pagrobtojo milijofuninko W.
Gegužės m. 1 d. ratifikavus
F. Gettle radimo, trys suimti konkordatą, Anstri jos respub
ir prisipažinę grobėjai pašauk likos prezidentas Miklas pa
ti teisman ir nubausti kalėti reiškė, kad tą momentą Austri1
ligi gyvos, galvos.
joj pasireiškė naujos tvarkos
Norėta jiems taikinti mir pajėga, kuri kraštą stačiai at
ties bausmė. Jie to pabūgo naujino. Kitaip ir būt negalė
ir tęisme pasisakė, kad yra jo. Katalikybė labai giliai su
kalti. Tuo būdu išvengta ilgo leidusi savo šaknis Austrijoje,
bylos nagrinėjimo su prisie taip kad jų niekas negali iš
kusiais teisėjais.
naikinti. Iš nesunaikinamųjų

STREIKAS LĖKTUVU
FABRIKE

ir gyvųjų šaknų visados pra
sikala nauji diegai, nors pats
medis nežinia kaip būtų pa
kirstas. -Austrijos valstybė
ir Bažnyčia turi bendrąsias
problemas ir jų sprendimui
yra reikalingas bendras, vie
ningas ir sutartinas veikimas.
Šį bendrą ir vieningą veikimą
abiejų pusių gerovei ir užtik
rina konkordatas.

BIWAI/), N. Y., geg. 16.
— Curtiss Aeroplane and Mo
tor Co. fabrike apie 1,500 darbininkų streikuoja. Vyksta
ginčai dėl atlyginimo.
Kompanija samdo neunistus
darbininkus, kuriuos saugoja
Konkordatu pripažįstama
policija.
’ .
visiška laisvė Katalikų Baž
nyčiai. Austrijos vyskupų sky
rimas priklauso Šventajam So
stui. Kandidatų į vyskupus
sąrašus parūpina kapitulos.
Prieš skirsiant vyskupus,
. LAHINCH, Airija, geg. 16. Šventasis Sostas pasitaria su
— Iš New Yorko skridę į Ry Austrijos vyriausybe, ar kar
mą du lakūnai, kap. Pond ir tais nėra kokių politinių kliū
Įeit. SabeUi, kurie čia vakar čių. Mokyklose vedamos reli
nusileido, pasakoja, kad vos ginės pamokos yra Bažnyčios
autoriteto žinioje. Religiniai
išsigelbėjo nuo katastrofos.
Netoli Airijos pakraščių su ordenai ir kongregacijos turi
gedo Lėktuvo jnižinas, ėmė jis teisę steigti ir vesti mokyklas.
“Šaudyti” ir “spjaudyti.” Bažnytinės sutuoktuvės turi
Vargais negalais pasiekta Ai- civilinį efektą. Austrijos ka
riuomenei skiriamas vysku
rijrt ir nusileista.
Lakūnai nusiminę, kad jie pas kapelionas.

LAKŪNAI VOS IŠSIGEL, BĖJO AIRIJOJ

Du langu plovėjai su pasto
ki nuo 4 aukšto nukrito ir
sunkiai susižeidė. Jie valė
General Electric Ray Corp.
namų langus, 201.2 W. Jackson
bnl v.
A
Paimti į West Side ligoni
nę. Sakoma, kad vargiai iš
ms nepasisekė lie sustojimo
liks gyvi.
nuskristi (Ryman.
PHIL A DELPHI A,
Pa.,
Oak Parke areštuota penki
geg. 16. — Gubernatorius Pin
chot pralaimėjo “primaty”! jaunuoliai, kurie vogė laiškus

‘‘OldtinKnai” treniruojasi, kad pasiro
džius “Draugo” piknike

“Oldtiirmkiai” pradėjo “tra
niruotis,” kad galėtų su savo
baseball tymu laimėti žaidime
su Chicagos lietuvių jaunai
siais kunigais. Žaidimas įvyks
sekmadienį, gegužės 20 d.,
“Draugo” piknike. “Oldtime
riai” miklina kojas ir rankas,
kad žaidime jų visi kaulai
kaip reik jiems tarnautų.
Chicagos jaunieji kunigai
taip pat galvas laužo, kokį gūd
rūmą panaudoti prieš “oldtimerius.” Su “ oldfimeriais ”
tai ne baikos, nes jie visi kaip
Balte Ruth gali išmušti bolę
už tvoros. Ar jauniesiems ku
aigam8 pasiseks surasti tokį
metiką, kurs galėtų “oldtimerius” sulaikyti, tai sunkti at-

STREIKAS CLEVELANDE
PASIBAIGĖ
CLEVELAND, O., geg. 16.
— Gazolino stočių tarnautojų
streikas pasibaigė ir gazolino
yra jau pakankamai. Abi pu
sės pasidavė arbitražui. Strei
kuota dėl geresnių jų darbo są-

mus kai kurias patronažo ne

teises.

paprastas

Bažnyti

nėms savastims apsauga ga

rantuojama
tatymais.

valstybiniais

įs

Austrija garantuo-

*
,
ja pildyti finansines prievo-

les Katalikų Bažnyčios reikaKonkordatas leidžia nevar-flu, Katalikų akcija pripažįžomai kurtis religiniams orde- stama ir ji yra išimtinoje vy
nams ir kongregacijoms, tik iskupų žinioje. Katalikų jau
jų viršininkai (vadovai) pri-1 nimas turi teisę organizuotis,
valo būti Austrijos pliečiai. o katalikų spauda, kuri gina
rinkimus J. V. senatan. Šen. Į iš privačių namų pašto dėžu- Bažnytinės beneficijos pri katalikybės dėsnius, nieku bū
Reed gavo daugumą balsų.
čių.
klauso šventajam Sostui, išė- du nevaržoma.

“DRAUGO" VAJAUS KONTESTININKĮI STOVIS

S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par................ 1,697,200
J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Tnd. ., 1,182,400
spėt. Moius rodos, “joldtime^JLJStancikas, Šv. Kryžiaus par.
,,........... 853,280
rių” nuo “"home ruhš” niekas A. Stulginskas, Šv. Antano par., Cicero, III................... 575,050
Ipauskienė, Mt. Carmel par., Melrose Park, III. 552,350
nesulaikys. Bet su kunigais i r A. švnba
ne baikos, nos jie moka bo1f£ Kunickas Aožros Vartų par........................................ 532,
’
J
* P. Labutis, Šv. Jurgio par. .............................................. 503,390
labai gerai gaudyt. Vytauto A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, III.......... 484,072
parke tvoros gana tolokai ir S. Štraukas, Aušros Vartų par. ,................................... 480,050
gana sunku Rolę išmušt už tvo Karolina Lengvis, Šv. Antano par., Cicero, III........... 398,600
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M. par......................... 328,000
ros.
Į “oldtimerių” tymą užsi P. J. Čižauskas, Aušros Vartų par,,............................... 252,250
registravo sekantieji: Jonas P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par. .............................. 243,330
C. Deveikis Jr., Šv. Antano par,, Cicero, Tll, ....... 225,(KO
Brenza, Metropolitan State
O. Rašinškienė, Gimimo Panelės Šv. M. par. ........ 215,000
Bank prezidentas; Julius Bren A. Gilienė, Š v. Jurgio par..............................................
195,380
za, bankininkas; dr. Jona’s Po V. Mandravickas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 185,400
175,i5<*>
ška; dr. J. Simonaitis; kun. Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y.....................
K.
Gaubis,
Šv.
Juozapo
par
.................................................
17J,700
J. Mačiulionis; dr. F. Winskunas; dr. Nausėda; advoka K. Šerpetis, Šv. Mykolo par.................................................. 171,610
M. Misiūnas, Visų šventų par.................................. .......... 161,370
tas J. Zuris; advokatas K. Sa
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Šv. Pan. M. par............... 149,99d
viekas; P. Šaltimieras; Al. O. K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par........................... ............ 148,750
Kumskis; J. Eudeikis; J. Gied F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdos par................. .......... 116.1'tO
raitis ir M. Pavilonis.
V. Gaižauskas, Visų Šventų par......................... ....<.. 106,820
A. JJ. SutkuR, Šv. Baltramiejaus par., \Vaukegan.......... 92,500
F. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila, Pa........................ 77,250
A. Bacevičius, Šv. Mykolo par. .......................................... 75,000
F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. par. 69.000
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par..................................... 62,000

LEIT. F. VAITKUS
WISCONS1NE

KLAIPĖDOS DIREKTORI-, GAL PAPIGINS ELEKTROS
JOS PIRMININKAS
VARTOJIMĄ
NUBAUSTAS
Illinoiso prekybos komisija

Antradienio pavakarį Įeit. F.
Vaitkus išskrido su Lituanica
II į IVisconsin valstybę pas
savo tėvus. Ten jis mano pra
leisti keletą dienų, kurias pašvęs intensyviam studijavimui
Klaipėdos vokietininkų by
dalykų Rtirištų su Litnanicos
loja liudininku teismo tardy
II skridimu Lietuvon.
tojas, be kitų šaukė ir krašto
Chicagon grįš apie penkta
direktorijos pirmininką dr.
dienį. Paskui Rkris aplanky
Šreiberį. Tačiau jis, matyti,
ti įvairias lietuvių kolonijas.
dėl kaž kokių sumetimų, į tar
Tai yra Įeit. F. Vaitkaus no dymą neatvyko. Už tai jį tei
ras susipažinti su Amerikos smo tardytojas nubaudė 250
lietuviją asmeniškai prieš iš litų pinigine bįauda.
skridimą Lietuvon.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
HELSINKIS,
Suomija,
geg. 16. -i- Garlaivis Louhi nu'
skendo Kallavesi ežere. Pri
CHICAOO IK APYLIN
gėrė 21, keleivis, tarp kurių
trys vaikai. 19 keleivių ir įgu KES. — Šiandien debesuota
ir šilčiau.
la išgelbėta.

ORAS

pagaliau ėmė spręsti, kad po

piginus

elektros

Chicagoj.

Kompanija,

vartojimą

*

suprantama,

tam griežtai priešinasi. Imn«

si visų galimų priemonių, kad
sulaikyti komisijos sprendii

i.

40 ŽUVO KASYKLOSE

BRIUSELIS,

geg.

U6. -įĮ

Patu rages anglių kas kl«, j.
ištiko sprogimas ir nžg iauts
40 darbininkų. Neturi mi vii
lies juos rasti gyvus K< lota
| lavonų jau išimta.

Ketvirtadienis, ge,

D K A' U O A S

17, 1934
o ■J J

|JJT>

mergaitės, karštu savo pasi- nymus, * ‘Jaunosios Lietuvoj
1. tuojau būtų pašalinta dabartinė dire
šventimn^ioje liūdnoje gady- autorius rašė:
ktorija ir sudaryta nauja, kuri:
Italo* kaadlen. (tekyrua aakmatMenlua
nėję galite daug prisidėti prie
a) vykdytų visu griežtumu autonomijos
IRKNLMEHATOS KAINA: J. Amerikos V&letybtaa:
apgynimo mūsų šalies... (Skai Gyvatos piatlėdami rytmetį
>OMa :— M.00. 1‘usel metų — >3.50; Trims mėnesiams
statutų,
KUN. A. M. MILUKO paskaita spaudos atgavimo 30 metų
13-00; Vienam menesiui — 7 5c. Kitose valstybėse
šviesų,
sukaktuves minčjant Comish Arms Hotelio svetainėje, tyk “Vysk. Valančiaus Dar- '
b) pašalinių iš autonomijos aparato vi
Minerale. Metanu — >7.00: Pusei metų — >4.00.
.Ola x
311 W. 23 gatvės, New Yorko mieste, 7 d. gegužės, 1934 bai”, Pranaičių Julės leidi- Tiek daug padarysiu tikėjos!
rus priešvalstybinių partijų narius,
*
i k žmonės
*
’ jų
‘ siekį
* I " •ir aukštų,
i, * a
q kainos prisiunCfamos pareikalavus,
Bet
metais.
•—
nys.)
c) prižirėtų, kad visose mokyklose eitų
ju-blama ir korespoc dantama raktų uocmi^koma tai padaryti ir neprfetuaClaiaa tas
ir tiesų
•
* 1* #,
darbas valstybine dvasia, lietuvių gi vaikai
žiausiame
reikale;
vieni
turė

(Tęsinys)
priima — auo U:C< lkl 1»:M vaL
Prof. Vaclovas Biržiškos ra Sulankstė, kaip siūlų verpėjos.
būtų auklėjami valstybine ir tautine dvasia.
dami
laikų
mokykim
vaike

sakančiai fflenai priinMKoi iki
štuose “Mūsų Senovėje” (I, Užmanymai gražūs be vaisiaus
2. Su visu grfbžtumu būtų išardytoj prieš Maskolių įstatymai negina
lius,
kiti
ukvatykim,
prie
mo

5 vaL po pisk
paliko,
1. 7-9, 17-21) galite pasiskai
valstybinės pdrtijos ir visuomenė apsaugota mergelėms, einančioms už ma
kslo,
kiti
vėl
duokime
grašius
tyti kaip tarėsi rusų valdinin Atrasdami ginčų tiktai.
skolių, palikti savo katalikų
nuo jų teroro.”
ant
spaudimo,
pirkimo
ir
da

kai savo slaptuose dokumen Išjuokdami žmonės juos prie“DRAUGAS”
Seniai klaipėdiečiams reikėjo energin tikėjime; šios tačiau, norėda
lijimo
vargšams
dykai
knyge

tuose anuomet apie Žemaitijos . šais sutiko,
giau kovoti su tuo neramiuoju elementu, pa mos didžiau vyrams įtikti, pri
LITHUANIAN DAILI FEIEND
lių,
kožnas
kuomi
tik galėda ir visos Lietuvos vadų.
Krūtinę apdavę šaltai.
rsidavusiu svetimai valstybei. Klaipėdos kra ima maskolių tikėjimų.
mi
prisidėkime
prie
to
dieviš

Pubiisbed Daily. Bxcept Hondoj.
Tikėjos prikelti kapus Gedi
štas dar nėra galutinas hitlerininkų tikslas. Oi, mergaitės, kurios taip
RIPTIOM8: One Tesą — »-••; 81x Montha
M«
“Spaudos Laisvės ir AM.
ko
darbo,
idant
visi
drauge
7to.
PMraa
Mantas
—
>*.*•;
One^Month
—
mino
Tarės
>M
>4.00; Jie eina prie to, kad Klaipėda pasidarytų darote, kaip išturėsite sųžinės galėtumėm įgyti įr naudotis a- liet. Organizuotės Sukaktuvių’
One Tsar — P.M;
Ir kalbų senovės gadynės;
.•la
vokiečių tvirtovė, iš kur jie savo nešvarių graužimų! Norėsite vėl kata
knygose,
šimtai
lapų
prirašy

K ia "DRAŪOAa” brtnja best raaults,
paštališkais nuopelnais. La
dc ratas on appUcatlon.
Užtai litvomanais visi išvadi
likės būti, bet nebegalėsite.
1AS” 2334 S. Oafcrey Avė, Cbieago rankų ties į visų Pabaltijo kraštų. Dėl to,
biausiai jūs esanti valno sto ta apie Valančiaus padėjėjų
no
mūsų manymu, visos Pabaltijo valstybės tu Dabos jūsų kliučvaitai, popai
no, pasišventantys Dievo tar darbus, skleidžiant iš užsienio Ir net piktadėjais tėvynės.
rėtų rimtai susidomėti klaipėdiečių vedama lig sveiku; neleis vaikščioti į
nystei, atsižadėkite tinginiavi knygas. Vienas tų sumanių ir Kame jų draugai, tiek iš ryto
bažnyčias, o mirimo valandoj,
kova prieš vokietininkų biaurią politikų.
darbininkų, ilgesnį
mo, negaišinkit veltui laiko, apsukrių
DIENOS KLAUSIMAI
K
, •,
rreizA |\
žadėję?
kad ir šauksitės katalikų kugyvenęs Tilzeje, po A. .
. .
.
,
Teko nugirsti, kad atvykusieji pas mus
eikite'į sodžius - kaimus, grį- laikų
_ r5
, \.
.
.
. Ar skursta, paskendę varguos
, nigo, niekas neprileis.
Taip
KLAIPADIEČflAI KOVOJA
svečiai iš Lietuvos — kau. F. Kemėšis, prof.
čias pavargėlių mokykite vai J. Zanavykucio vardu rūpės-1j Ar linksminas, puotų stiklus
Į mirsite padūkime, savo gal
Vitkus ir p. Babickas labai įdomių faktų pa
kus skaityti, platindami krik tingai surinko ir atspausdino
pamylėję,
vos plaukus draskydamos”...
ščioniškų šviesų, kuotikriau- “Statistikų visų lietuviškų Ar šąla Sibyro snieguos’!
Iš vakar įdėto mūsų dienraštyje prane- pasakoja apie šiandieninę Klaipėdos krašto
(1. 80). '
;io matome, kad Klaipėdos krašto lietuviai politinę ir ekonominę padėtį. Taip ir reikia.
siai pelnysite sau amžinos švie knygų atspaustų Prūsuose nuo Jaunuomenė mūsų, gražiausia
kart labiau pradeda susiprasti, organi- Visa mūsų tauta turi būti gerai painformuo- Paskaitoje u Valančius ir sybės gyvenimų dangaus ka 1864 iki 1896 metų”. Sulyg tų
viltis,
raštų
per
20
metų,
po
vysk.
ta
apie
tai,
kas
darosi
tam
krašte,
kuris
mūsų
Kultūros
Palaikytojai
”
ralystėje. O jeigu nukentėtutis ir energingiau kovoti už savo teises,
Maskolių mokyklose žūva;
Valančiaus
mirties,
(1675
—
(Žiūr.
“
Spaudos
Laisvės
”
ir
taip
yra
svarbus
Lietuvai
ir
visais
žvilgs

įfJėt
prispaudimus,
tai
už
tas
okietininkų politika jau taip ten įsisiūbaNes mokslo sodybose niurkso
Ant. Liet. Organizuotės Suka sunkenybes apturėsite kanki 1895) Prūsuose buvę atspaus
taip aiškiai jie pradėjo vykinti savo niais jai priklauso.
naktis,
ktuvės” I. 41-33) anuomet pla nių vainikų; padėję viltį. Die- ta visokių lietuviškų knygų Kurioje ji doriškai pūva.
jttkslus ir net ginkluotis, kad lietuvius iš ka
REMTINAS DAUBAS
r eiau įrodžiau, kaip tam mūsų vu.je, eikite, linksmindamies du milijonai ir 79 tūkstančiai Po visų Europų visur atgimi
ntrybės išvedė. Klaipėdos- krašto vokietinin
kai ne savo iniciatyva Lietuvai pragaištingų
Amerikos katalikai organizuotai ir ener Mozei pasisekė iš keliaujančių i prie to švento darbo, žinoda egzemplįorių, neskaitant laikmas,
f politikų veda. Visas direkcijas jie gauna iš gingai .pradėjo vesti kovų prieš šlykščias, pik siuvėjų ir maldingų tretinin mi, kad už tų apaštališkų pro- rašom: “Aušros”, “Šviesos”, Tiktai Lietuva — nelaiminga!
Beri y no. Paskutinėmis žiniomis, daug mili- tinančias filmas. Tam tikslui suorganizuota kų padaryti pasekmingiausius cę bus gausiai brangus užmo- “Apžvalgos”, “Varpo”, “Ū- Maskolių nežmonįškas užsikir
kminko”, “Tėvynės Sargo” ir
Jjenų plaukia iš Berlyno papirkimo tikslams, vadinamas “Padorumo Legijonas”, kurio “klaidžiojančius mokytojus”,1 kesnis...
timas
k.
►organizavimui ir ginklavimui hitlerininkų skyriai plinta po visų kraštų ir pradeda grie kurie sunkiausiais laikais...
Suvaržė jų pančiais vargingų.
Jūs tad nekaltos panos ir
Uolus “drausmės” metų ty
Lietuvos liaudį ! mergaitės, skaisčios rojaus leKlaipėdoje. Hitlerininkai, vis labiau įsigali žtų kovų filmoms, kurios nusikalsta pado “išmokino
Jų žudo liga, o gydyklos už
i,ir terorizuoja ramius krašto: gyventojus, Ru rumo dėsniams, piktina jaunimų ir jį demo skaityti savas knygas ir pa-|]ijos> jei tik turit(! liuoslĮ va. rinėtojas p. Kuseckas išleido
gintos :
du
“
Knygnešio
”
tomu
su
ap

tile jau neberimsta ir rengiasi gintis.
dėjo mūsų tauta, apgint, sa-!,^ nMtdėkit<! nei „,ie8teliu0.
ralizuoja.
' ,
Nuodus vien begalima gerti!
nci sodžiuose ir kailuuose rašymais mūsų knygnešių da- Švenčiausios teisybės ir tie
,Kaip vakar pranešta, balandžio 30 d. su
To naujo ir labai reikalingo kraštui ju vųjų kultūrų nuo. kenksmingų'
SQ
.mki_-l rbų if vargų. Bet ir tose ilgo
sirinku klaipėdiečių gausinga' minia, plačiai dėjimo priešakyje stovi Amerikos vyskupai, rusick.no užnašų-*- Šiandien I-dykyst6jCj
sus pamintos,
ir
rūpestingo
jo
darbo
knygo

kurie
bendrai
ir
kiekvienas
paskirai
daro
patinka
jūsų
domę
atkreipti
fjįtare savo reikalus ir priėmė tokio turinio
Vien leista žaizdas jai atverti.
tės prie mokinimo vargdienių
se
toii
ne
viskas
išvardinta.
į
tų
Valančiaus
Lietuvos
žmo

wįįoli,ucųų:
reiškimus, perspėjimus ir nurodymus.
Užginta jai prosenių šventas
vaikų; kiek išmokysite pavar
Daug
knygų
reiktų
prirašyti,
nėms
šviesti
pašauktųjų
darKiekvienas katalikas, kuriam rūpi žmo
liežuvis;
“1. Vokietininkai, susibūrė Neumanno ir
gėlių skaityti, tiek Aniuolų
kad
bent
paviršutiniai
suminė-j
J#
.
įjr'aus^a mokslas
moks,#8 ir raš
bininkų
veiklos
programų,
pla
g|oK
,
jų
ty
vaike
|
ių
aplaI)kys
f Shlfeso partijose, nukreipė savo veikimų prieš nių dorovės reikalai, turi dėtis prie to kil
tas;
. Jjietuvos valstybę su tikslu atplėšti šį kraš- naus filmų valymo darbo. Juk jau visi ma ciai S. Kušelevskib paskelbtų >s valandoje mWm0 NeaM. jus šimtų šimtus tų karžygių,
metais knygose
kuriuos
Valančius
pašaukė
1879
tome,
kad
filmų
industrijos.vadai
priėjo
prie
r'lį^nuo Lietuvos, pavergti krašto lietuvius ir
Net motinos vardų užmiršo '
pinkite apie maistų ir apdarų,
naujau
darban
—
Lietuvai
ja
”
.
Pakartosiu
čia
kelis
sa

to,
kad
su
jokiu
padorumu
nebesiskaito.
Jie
lietuvis,
galutinai nutautinti;
tų viskų suteiks jums gaspašviesti ir nuo surusinimo ap
kinius:
stato
tokius
veikalus,
.kurie
įžeidžia
tikėjimo
Ir jam Lietuva — ne jo kraš
dorius, kin io grįčioje procevo-1
2. Klaipėdos krašto mokyklų daugumosaugoti.
“
Taip
tada
mano
brangūs
jausmus,
pajuokia
sakramentus,
duoda
su

tas!
gite...”
joljauftimas auklėjamas prieš valstybine dvabroliai
ir
seserys,
žinokite
jog
gestijas
nedorai
gyventi.
Priėjo
net
prie
to,
, Mb, lietuvių vaikai mokyklose daug kur nuIš vargo jis bėga į svetimų
O brangiausios Žemaičių it
Po pergalei triumfuojantie
kad nebesaugu vaikus leisti į bile teatrų, tiktai mokydami skaityti va
Įjfctinu ii;
šalį
Lietuvos dukterėlės, išgirskite ms nedera mums šiandien per
rgdienių
vaikus,
sėdami
širdy

nes
jie
pasidarė
savotiškais
tvirkinimo
punk

3. dabartinė direktorija savo veikla sūtų verksmingų balsų skęstan daug jaudintis “drausmės” Ir plaukia Atlanto marias;
se
jų
sėklų
krikščioniškų
do

tais.
,
dlrė patogias sų lygas išaugti mūsų krašte
čios tamsybėse, tėvynės jūsų; padarytomis, žalomis. Geriaus Ne auksas jį traukia: mylėti
Žinant kaip didelę įtakų filnios daro į rybių, dalydami aniems dova
► Jpeš valstybinėms Neumanno ir Sasso partišitai žodžiai Karaliaus Prana pritiks, trumpai jas to perijis gali
Ji vis dar laiko valdininkus, minimų jaunimų, labai svarbu, kad jos būtų auklėji nai dvasiškas knygeles, ap- šo (Ps. 94) šaukia jus: “ne
jodo dainiaus žodžiais pami Tik savo žaliąsias girias.
i^Įliošvalstybinių partijų narius. Ji kursto sa- mo, bet ne tvirkinimo įrankiai. Dėl to Ame šviesdami. jų tamsų protų, at užkietinkit jūsų širdžių”, nenėjus, atkreipti savo atydų į Taip Burba pabėgo, Basanis
Vfij valdininkus neklausyti centro vvriausy- rikos katalikų visuomenė ir pradėjo darbų, gaivindami apmirusį tikėjimų, užtraukit ant savęs dieviškos
naudų, tautos įgytų, visiems
ir Šliupas,
- bfe organų ir laužo tuo būdu saugumo įsta- kad priversti filmų industrijos vadus susto žodžiu sakant, darbuodamies
bausmės,
bet'
tegul
žemė
ir
da

lietuviams
per
40
metų
dirbant
Milukas... ir daugel kitų!
gtoų. Bendrai, iš visų dabartinės direktori- ti maitinti publikų visokiomis šlykštybėmis. apie laimę ir išganymų arti
ngus
džiaugiasi
iš
jūsų
darbų,
bendrame
nusistatytame
prieš
mo, tegalima užpelnyti missiVarguoliai ir ten nebe vyg’ėsc
jM daibų matyti jos atkaklus nusistatymas Vra susidarę katalikų komitetai, kurie suda jįonorių
vainikų dangaus kara-.įtegul būsiančios kartos auR.Š- abelnų priešų. Bene turėdamas
ro
padorių
veikalų
sąrašų
ir
juos
rekomen

supas,
|iW sietuvų ir lietuvių tautų.
lystėje. Imkiniės drąsiai prie tina
'ardus, tegul giniį- mintyje “Pasikalbėjimo Gies
duoja
visuomenei.
Iš
to
aišku,
kad
katalikų
Šių nenormalių reiškinių Klaipėdos krašIlgėdamos savo kraštų...
nės giminėms apsako garbin mininko su Lietuva” vyrų
to
švento
Apaštališko
darbo.
vadui
ne
kovoja
prieš
filmas
hendrai,
bet
kivaizdoje susirinkimas prašo Centro Vv(Daugiau bus)
Visi darbuokimės tume ilid- ga jūsų procę. Jūs malonios (1856 m.) gražiausius suma
““ “^Tisybę padaryti neatidėliotinų žygių, kad: prieš šlykštybes.

“EtR AUGAS”

Lietuviai ir 40 Metų Drausmė

■

t ^rašė dr. jur. ir med, G. R. Kreitneris

£

Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
•-

(Tęsinys)

Giang Kui - šėkas buvo patenkintas
susitarimo rezultatais; < laba r jis norėiaimėti įpip |Mit ir civilius.
tM-iigpinčio 1 o jis saukė Kankine kuoo centr. vykdomojo komiteto konijį. Bet veltui. Tie, kurie jau sėdėjo
Valdžios, pavydėjo vieni kiliems, o

kurie dar nebuvo valdžioje, taip pat
jon. Čiang Kai - šėkas važinėjo

ten, ramino, prikalbi nėjo; galop
-uSąukė, jįs reilmlingų dangučių,: kyoruntų. prasidėjo posėdžiai.
Finansų, ministeris referavo; ni o sauNIO 1 d. jis turė į., s kas peuketa.i diensi

L

-duoti ;j.ini.:"iii I Q mik dol. — valsty
bės ižd.i
Iii. i.!--; u <■ k.-hiI, ■■ i i i
(bolševikų laikų! tiesų, jokios pajau.ų ir

J lui tų: koufrelėh. Niekas n<

hi;;.-,

I. m c

------------------- -

..

—

1928 m. kovo m. išleisti nuostatai ,
na pinigai, reikia sustatyti biudžetų.
Kvorumas nutarė, kati -reikia sudary prieš, kontrrevoliucijonferiškus bandymus j
buvo pagrindinai iš dau jo pakartoti ir
ti biudžetų.
Susirinkusios prekybos įstaigos liepos buvo grųsinama mirtimi bausme už kiek
21 d. skundėsi dėl neapsakomai didelių vienų bandymų pakeisti tris principus ir
mokesčių; — sąlygos dabar esančios dar daugelio metų kalėjimį už ,bet kokių jų
blogesnės, negu kad buvo esant kadaise kritikų. Šiuo aktu i>art|,įos doktrina buvo
militaristų vergijoje; reikią paklausyti jų padaryta prievartos institutu.
Nacijonalinė valdžia buvo sudaryta iš
patarimo.
Kvorumas turėjo atlikti svarbesnių jiartįįos ir pavesta jos kontrolei. Nuosta
reikalų; jis nutarė pastatyti Nankine Dr. \ tai buvo šie:
Kas antri metui turėjo susirinkti .vals
Sun Yat Senui paminklų ir prie projek
tuojamo paminklo jiadaryti labai gražių čių, miestų ir provincijų partijos vadovy
gatvę: tai viskas turėjo kaštuoti maždaug bės į nocijcnalinį kongresų ir išrinkti par
tijos organus: centralinį vykdomąjį ko
50 mik <kd.
mitetų, centrui, kontroles komitetų, centr.
Visur spindėjo vargas ir neveltui.
Kvorumas į tai nekreipė jokio dėme revizijos kom., politinį komitetų etc., kaip
sio ir neturėjo jokio supratimb; - jo gal Rusijoje. CcTttralinis vykdomasis komite
vose buvo visai kiti dalykai: rugpifu’io tas kartu su kontrolės komitetu turėjo ri
15 d. jis smlarė įstatymų leidžiamųjų ko nkti centrą tinę politinę tarybą, kurios,
misijų. kuri turėjo jiuruošti naujų konsti kaip aukščiausios j»artijos instancijos,
tucijų j laike keletos savaičių ji buvo pri priežiūroje ir aukščiausioje vadovybėje
imta ir 1928 m. spalių 4 d. paskelbta.
buvo renkama centr. vykdomojo komiteto
Naujai sudaryta sistema buvo padkė- j kartu su eentrnline politine taryba ir sugdžiojimas bolševikų partijos tiranijos. 1 sidėjų iš nj cijonnlinės v a 1 d žios
•
Trys »Sua Yat Beno principai buvo pi-eziilento, kuris kaito buvo vyriausia-!
paimti kaip bendras junjiųa pradas.
■ sausumos, jūros ir oro karo jėgų valdy-

tojas, ir iš penkių yuanų, kurie atatinka |
rusų liaudies komisarijatams '(vykdoma- į
sis, įstatymų leidžiamasis, teismo, patikrinimasis, kontrolės yuanai), pirmininkų Į
ir vicepirmininkų. Nacijonalinės valdžįos
prezidentas ir penkių yuanų pirmininkai
su vicepirmininkais sudarė valstybės ta
rybų, kuri visiškai atatinka bolševikų
liaudies komisarų tarybai.
Prie penkių yuanų novo prijungtas
be jokios tvarkos milžiniškas valdininkų
aparatas. Kada nežinojo, kokių veikimo
sritį pavesti egzaminų ir kontrolės yuanui
(tai vis kvaili dievinamo partijos šven
tojo išmis’.ai), tai tada pavedė vykdoma
jam yuanui dešimtį ministerijų.ir septy
nias kitas iš dalies visai nepriklausomas
sutvarkytas ministerijų pavyzdžiu, įstai
gas; buvo aiškiai matyti; kad kitoinintangas Visiškai neturėjo jokio praktinio.pa
tyrimo.
Pravmcijų įstaigos buvo tokiu pat bū
du sndaromoN; visų aukštų valdininkų
skyrimas buvo atliekamas nacijonalinės
Valdžios, kitaip sakant, partijos vadovy

sta konstitucija kuomintangas bandė per
iš savo narių sudarytų diktatorinę vyriausybę, kuri nebuvo varžoma jokios realios
kontrolės, vykdyti Kinų krašte neaprėžtų
valdžių.

Kadangi partija, einant jos pačios pa
skelbimu, 1928 met. pabaigoje turėjo 422,000 narių kurių 50,000 buvo užjūry, tai
išeina, kad 370,000 žmonių pasisavino val
džių ant 460 milijonų žmonių!
Norėta kopijuoti sov. Rusiją, tačiau
Išmiršta, kad ten politinė prievartos jė
ga buvo vykdoma vieningos, griežtai or
ganizuotos ir disciplinuotos partijos, kuri
naudojosi paklusnia militnrine ir politine
jėga, — tuo tarini kuomintangas dėl so
cialinių ir asmeniškų priešingumų buvo
susiskaldęs į daugybę grupių ir, be to
dar, buvo netekęs savo utilitaristų kontro
lės, kurie buvo {tesidarę lygiai tokie ne
priklausomi nuo partijos, kaip kad savo
laiku jie yra buvę visiškai nepriklausomi
Pekino parlamento, apie kurį taip negar
bingui atsimenama.

bės.
Lia jMutijos nutarimu vieubulsiai-

įve-

(Daugiau bus)

vimdienis, gėg. 17, 19.U
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Galvos Skaudėjimas
Rašo J. P. Poška,
Gydytojai ir Chirurgas,
,
Chicago, UI.

3

nuo aukšto kraujo spaudimo)vės priešai, kaip netikri vaį-

genda širdis ir inkstai.

stai arba pati liga.
Saugokime savo sveikatą,
Žmonės, kurie nesisaugoja
nuo aukšto kraujo sj>audimo nes ji yra niflsų didžiausias
dažniausiai miršta nuo šir turtas.
dies, arba inkšti} ligos, arba
Visas katalikę
Ii kėjimas
nuo apopleksijos. - Bet jeigu
laiku jiatėmija kraujo spaudi- tarnauja taikai ir teisybės
mą ir pasiduoda gydytojo prie pynimui nuo jėg.-'.
Renkin, Relfliju ministežidron, tai gali gyventi taip
/tris pirmininkas.
ilgai, kaip ir kiti.

tie atsitikimai pasiknrtoja per
metus, kol pragaištinga liga
išsisiūbuoja, apimdama visą
Galvos skaudėjimas yra daž žmogaus kūną ir paguldo jį į
niausis atsitikimas žmogaus lovą arba ir ant mirtino pata
gyvenimo. Šis varginantis ap lo. Žinoma, jeigu galva skau
sireiškimas paliečia visus: ir du nno išsigėrimo, nuo -perša
limo arba nuo persivalgymo,
senus ir jaunus, mažus ir di
tai tas visięms yra žinoma,
delius. Gal būt, nerasi žmoBrangieji, matote, kaip yra
Galingi meilės žvilgsniai,
i
jeigu galvos skausmas pagaus, kuris nebūtų kada nors bet
.
svarbu
žinoti
nuo
kuo
skauda
atviros širdys ir nuoširdūs
...
, .
be žinomų pnežasturejęs
skausmą galvoje.
1 sikartoja
•'
' 1f
.....................
..................
galv»,
kaip
svari,u
surasti
Ii|
darbai
suri5a žmonof. iitwr.
čių, tai reikia jų ieškoti, nes.
pačioj, jos pradžioje ko' ■ mingais ryšiais.
Žmonės tnip pripratę prie aišku, kad kokia nors pavošios kasdieninės “ligos,” kad jiuga liga skverbiasi i fano-1* nes™aikiua_ žmogaus svei-,--------------------------------------------mažai tekreipia dėmesio j prie gaus
jr paniažu naikina i katt Taigi» rf,P‘nkira(* savo
Tinkamos
sveikata, savo vaikų sveikata
žastis, nuo kurių skaudėjimas sveikatą.
ir savo visos tautos sveikata,
Knygos
gali paeiti. -Visa kas yra da
Svarbiausios
ligos,
kurios
nes
tiktai
sveikame
kūne
ran

roma, tai kuogreičiausiai pa
imama ar tai kokių pilių ar iššaukia galvos skaudėjimą, dasi sveikas protas.
ba miltelių, kurie buk tai pra yra, maždaug, šios: džiova ar Baigdamas noriu patarti —
SVEIKA MARIJA iŠ kun.
šalina skaudėjimą ir viskas ba tuberkulozas, akmenys tul- nepasitikėti stebuklingais vai
.baigta. Taip, tie vaistai pra- žės pūslėje, inkstų ligos arba stais, nepasiduoti į apgavikų A. Stolz, parašė kun. A. Pet
"šalina
galvos skaudėjimą, bet nepbrįtos, įvairios širdies li rankas. Pajutus tavyje ligos rauskas, M. I. C. Chieago, III.
A
neprašalina nei priežasties, gos, kraujo nusilpnėjimas arba apsireiškimus, kreipkitės prie Pusi. 21)0. Kaina 35c.
>
I
nei ligos, kuri iššaukia tą ne anemia, alkoholizmas, kepėnų savo tautiečio, prie savo bro
GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vo
malonų apsireiškimą. Tos pi ligos, visokios nervų ligos, reu lio lietuvio gydytojo, kuris kiško vertė knn. Pr. Žadeikis.
lės, tie milteliai tiktai užnuo matizmas ir smagenų tumorai. nuoširdžiai patarnaus ir, jei 184 pusi. Kaina 50c.
dija nervus, kurie neša žinią Pas moteris galvos skaudėji gu bus galima, pagelbės ge
|
ŠITAI VIEŠPATIES TAR
smagenime, kad žmogaus kū mas dažniausiai pasitaiko nuo riau, negu svetimtautis, nes
ne kas nors nehteveikia taip 1 gendančių lyties organų. Šia lietuviui reikia gyventi savų- NAITĖ. Skaitymai gegužės
atsitikime moterims skaumėnesfiii. 100 pusi. Kaina 30c.
kaip turėtų veikti, kad tas me
da viršugalvį ir smiltims. Nu « tarPe' Yra blo«°s va)ios
GYVENIMAS ŠVC. MARI
žmogus privalo ieškoti prie supusios akys, kurios n-ikalan
kurie siu"fia
JOS PANOS.
Tilžėje, metais
žasties arba ligos savo kūne
ja akinių, nenormalus prieša lietuvius pas svetimtaučius;
ir kuogreičiausiai prašalinti
kiniai sainusai irgi pagimdo jie taip daro užtai, kad gauna 1905. 112 pusi. Kaina 20c.
ją. Bet žmogus nenori to su
atlyginimą; už kelius dolerius
galvos skaudėjimą. Šių laikų
prasti. Jis pirmiausia paima
rūpestingas ir sunkus gyveni parduoda savo tautietį. Tokių
patentuotų nuodų, užnuodija mas sudaro j>avb,jingą ankštą žmonių veikia saugotis, nepai prof. dr. B. Bartman, vertė
nervus, galva nustojo skaudė kraujo spaudimą, kuris pasi sant koki jie nebūtų, nes jie Byrąs. Kaunas, 1928, pusi. 120.
ti, o liga tegul plėtojasi. Taip reiškia galvos skaudėjimu, nes yra mūsų tautos, mūsų gero- Kaina 50c.

Marijos Menesiui

MARIJA

TIKĖJIMO

MALDINGUMO

Mokant mažiau negu

c I dien

jūs galite įsigyti

1934 KELVINATOR
šis Modelio V Kelvinatorins
yry specialiai pritaikintas viduti
niškų jeigu šeimynai. Bet jis jokiu
būdu nėra mažas šaldytuvas. Pil
no dydžio, pilnos jėgos. Pagrindi
nis sudirbimas, mada ir kokybė yra ta pati, kaip ir aukštesnių kai
nų modeliuose.
/
šis Kelvinatorins nepaprastai
žemai apkainuotas. Jūs galite įsi
gyti jį mokant mažiau negu 14e
į dieną per mūsų liberališką pir
kimo planą. Pašaukite arba atsi
lankykite
Elektros Krautuvėse
*
dėl pilnų informacijų.
PtaUtlausItllc apie lengvų i'tfnokėjlnm planų. Maža.-* rankpinigis. Italansat. mėnesiniai ant Jūsų KlektroM biioa. Vi
nuošimtį ir kitu* kaštus, truputį aukštesnė kaina ui reik
menis parduotus ant lengvų išmokėjimų.

Ypatybės Naujo
M odei V Kelvinator’io
Downtnwn — 72 W. Adams St.—132 So. Deaibor- St.

IR

TelepJtnne RANtlolph 1200, Izteal 155

ŠVIESOJE.

4562 Broadway
2618 MtltraaLee Av«.

4833 lrvin g Park Blvd.

DUODAM E

4231 V. M«di~m Si.

»s; v. tM 9t.

4834 So. Aabland Avė.
3460 So. State St.

2950 E. 9!nd St.
llllt So. Micfcipa Ave.

F E D E R A L KUPONUS

r-ndgji"->o vietos 4.22 kubišk-os pė
dos.^ lentynų vietos — 8.36 ketvirt. pėdų... biišaido 3.4 svarus le
do vienu sykiu... Turi daug Kel
vinator patobulinimų, kurie ran
dasi tiktai brangesniuose modeliuo
se kitų lftdlrbysėlų.

A

.f *

I

K V

MI
Visą Gerb. Dvasiškiją,
Visas Draugijas, Organizacijas,
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones,
žodžiu, Visus Chicagos

Visus “Draugo” Skaitytojus,
Visus Prietelius, Rėmėjus,
Visus Lietuvius Biznierius,
Visus Mūsų Profesijonalus,
Visą Mūsų Inteligentiją,
A

Ir Apylinkės Lietuvius Į

.

•

1934 metų Pavasarinį

“DRAUGO”
PIKNIKĄ

Sekmadienyj, Gegužės-May 20 d. 1934
■k*'

tauto Darže

Y*

** *•

* ■

J RR

115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

šokiams gries at’metrick’s orkestrą

t

-J

Ketvirtadienis, geg

n H A U O A s

17, i"".'

Kad Šv. Vincento parapiji5. Duetas “Stabmeldžių mei Kaip nekartų yra gražiai pa-, (High School) mokyklų, Šv. kvietė svečių kunigų, kad paI nė mokykla yra brangiausia
lės daina” — N. ir E. Jociū- sirodę parapijos veikime, taip Pranciškaus seserų vedamų, į- dėtų išpažinčių klausyti.
Mūsų klebonas, skelbdamas ir moderniškiausia lietuviška
ir dabar, manome, parodys, vairias katalikiškas draugijas:
’ tės.
jaunimui. Pa Misijas, prašė visų lietuvių ka j mokykla Pittsburgho vyskupiG. “Motinos Vargai”, dek- kų jie gali padaryti. Viena suaugusiems ir jaunimui,
V.
REDAKCIJOS ADRESAS:
lemaeija — Juzė Masaičiūtė. mergaitė žadėjo pirmų savo rapijos turtas yra vertas 150 talikų pasinaudoti ypatingo-Į joje.
Pittsburgh’o Rietuvių Žinios
7. “Salta Žiemužė” — so uždarbį atiduoti naujos kle tūkstančių dol. Skola nuolat mis Dievo malonėmis, tomis •
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
bonijos fondui. Čia pasirodė mažėja. Praeis dar keli metai dienomis lankyti misijas ir pa 1
dalieeių choras.
Parsitrauk
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
maldas, atlikti savo pareigas.
geri vaikų norai, tik reikia,' ir jos nebebus nė “dūko”.
S.
Daina
—
solo
D.
Kaspu2013 Carson Street' S. S. Pittsburgh, Pa.
Knygas
Parapijonas
kad kas juos ugdytų. Tėveliai
1 tytė.
Telephone Hemlock 2204
Saujalė žmonių išdarinėja į9. “Plaukė žųselė” kvarte turėtų raginti savo vaikučius stabius dalykus. Nenuostabu,
tas — M. Paekevičiūtė,‘B. Sa prie kiblių darbų; turėtų tųip jai vadovauja pasišventęs, sa
baliauskaitė, M, Kinkiūtė ir pratinti, kad užaugę būtų ge vo pareigom atsidavęs žmogus
ri parapijonai. Lauksimej ir — kun. M. Urbonas. Tas mū
M. Juškiūtė.
Kad Pittsburgho vyskupijoŠVČ. ŠIRDIES MĖNUO. PaBridgeville, Pa. — Motina 10. “Motinėlė Mano”, dėklė- žiūrėsime, kaip jiems seksis
PRIKRAUTAS SAIKAS
i sų tautietis, nors apkrautas je yra 580,289 katalikai, 441 rašė kun. Berliaux. Vertė Bygeriausiai atjaučia vaikų va maeija — P. ^BakūniūtoL
t€s darbas. /
tiesioginiais darbais, suranda parapija, 773 kunigai (su vie- ras. Kaunas, 1928 m. pusl. 164.
rgus
ir
rūpinasi
savo
šeimy

(Tęsinys)
U. “Greita ant naujienų”,
dar laiko pavadžioti plunksna nuoliais), 161 seminarijoje klie Kaina 35c.
nos narių gerove. Kada mes dialogas —, M. Juškiūtė su B.
Sodalietės
mergaitės
ir
Ba-j
redaguoti tikybinio turinio rikas, 332 diocezijos ^jtuden
Linksmybė? Vienuolei esti
susergame, ji mus slaugo, prįe Sabaliauskiūte.
MĄSTYMAI APIE ŠVČ.
žnyčios maršalkos taipgi ua Į liaudžiai skiriamų, mėnraštį tai, 241 parapijos pradinė mo
didžiausius džiaugsmas visad
mūsų per paktį^ budi. Ji nuo
JĖZAUS ŠIRDĮ. F. Massarti,
12. “Mane matušė barė” — liai darbuojasi klebonijos fon “Pažanga”.
esančio komplimento, nes iš
kykla (Grūde school), kur S. J. Vėrtė kun. J. Vaišnora,
lat meldžia Dievo, kad neiš sodalieeių choras.
dui ir tam tikslui kas trečia
Valio, Duboiso lietuviai 11 mokinasi 85,681 vaikas, 29 au
viso pasaulio mergaičių Jtar,
.v ,.
,,
.
.
,
.
„ . klystume iš tiesaus kelio. MoM. I. C. Marijampolė, 1931 m.
13.
“
Motinos
Diena
”
,
dekledieuis lošia “bingo”. Tai pra jų mylimas, darbštus klebo kštosios
po, iš visų jos draugių ir sei- ’
mokyklos
(Higb
tinos meilė* yra pastoviausia. niacija
juzg Masaičiūtė.
pusl. 208. Kaina 35c.
šmatnus žaislas. Labai smagu nas.
A. J. Schools) su 5,035 mokiniais,
m ynos, ji viena tapo pakvie
Ji myli ir dorų sūnų ir palai 14. “Onytė” — sodalieeių ir malonu praleisti laikų. Be
sta duoti Kristui savo ranką
vienas katalikiškas universite
dūnų. Ji myli ir tuomet, kada choras.
VYRAI — ATYDA!
to, galima daug gražių dova
ir širdį. “Žinau, jog Kristus
tas
(Duųuesne
University);
jis yra sukaltas geležiniais re 15. “Motušė Mano”, dėklė nų laimėti. Kartų atsilankius,
specialia pranešimas, kuris
mane myli, nes jiasiėmė mane
kad Pittsburgho vyskupijoje štai-yra
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris
težiais, mirtin pasmerktas, vi maeija — O. Kazlauskiūtė.
nesinori apleisti kitų trečiaviduramžį” ir jaučia relkauž Savo sužiedotinę’’.
praeitais metais buvo: 18,967 I pasiekė “uL,
K’ga.vinSo toniZ
sų apleistas ir paniekintas.
16. “Tykiai, tykiai Neinu-, dienį. Gaila tik, kad mūsiškiai
Yovwgstown, 0. — Misijos, krikštai, 1,073 atsivertimai KO. Kad suteikti galimumą tūkstan
čiams. kurie dėl kokios nore priežas
Skuu atžvilgy, net ir bied- j Motinos širdis džiaugiasi vainiaufcia, mažiausiai mokytai ^ų laime ir liūsta dėl mažiau- nėlis plaukia”, daina — J. nepamėgsta. Daugiausiai atei- j kurias veda Tėvas Vaitkevi- (converts), 3925 vestuvės ir ties atidėlioja užsisakyti
Masaieiūtė.
na svetimtaučių. Nerangumas, čius, marijonas, iš Chicago, 7372 mirimai.
vienuolė valanti grindis, grę- 8j0 nepasisekimo. Kiekvienas
17. “Senovės daina”, due ar apsileidimas? *
111., Šv. Pranciškaus lietuvių
Kad Šv. Kazimiero lietuvių
žianti drabužius, ar plaunan- doras žmogus brangina ir ge tas — J. Masaičiūtė ir M. Pa
bažnyčioj, prasidėjo' gegužės
nuo distributorių. ftį Gydyto
li indus, žino, jog esti pašvę- rjjįa saVo motinų. Garsus A- ckevičiūtė. 1 •'
bažnyčia, Pittsburgh, Pa., y- tiesiog
jaus preskripclja dabar parduodama
Vainikų Dienų, geg. 30 d., 16 d. ir baigsis gegužės 19 d.
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
ra viena iš gražiausių lietu už
stas indas arba altorius. Ji merikos prezidentas Abraomas
mėnesio -treatinentą — būkite sa
Gegužės 21 d. prasidės 40
Adomo sode jvyks didelis do
vimi gaukite butelį Šiandien — garan
viškų bažnyčių Amerikoje.
Kristaus ir Kristus jos. Ture- jjnkolnas kai tik turėjo1 vatuotas.
v
t
Gegužės 8 d. pas kun. Jur- vanų išdalinimas laimingiems, vai. atlaidai. Baigsis gegužės
dama tų vienų mintį galvoje, Jandėlę laisvo laiko, tuoj rašė
gutį svečiavosi kun. P. Gar kurie paaukos Šv. Kazimiero 22 d. Girdėjau, kad į 40 vai,
LIETUVIAI
DAKTARAI:
vienuolė linksniai darbuojasi j įtinai laiškų. Jai mirus, jis
mus iš Reading, Pa., kun. J. įiarapijos naudai dešimtukų. atlaidus mūsų klebonas užAmerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
nors ir menkiausiu darbu jai tankiai meldėsi prierjos kapo.
Misius iš Bentleyville, Pa., ir Tikietai pasiųsti visiems para
Tel. LAFajrtfc 7«W)
pavestu.
[Bykį prezidentas Adamsas ši- kim. J. Pikutis iš Briglitwood.
pijonams. Tų pačių dienų ly LIETUVIAI DAKTARAI:
IJnksinybės? Žinoti, jog gy-.taip atsiliepė apie savo motiV. giai 11 valandų, Šv. Kazimie-.
Pa.
D.ENTI8TA8
veni paties Kristaus nainuo-įną: “visų, kų gera esu padaTel. LAFayette 90B7
1444 SO. 49tto OT., CICERO, IU
ro kapuose įvyks pamaldos.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
se po tuo pačiu stogu ? Jog ręS savo amžiuje, buvo man
Utar., Ketv. lr Pėtn. 14—9 vak
rPaskui Adomo sode piknikas
4147 SO. HALSTED 81., CHICAGO
išskirimas duotas Marijai gy-i įkvėpta mano motinos, kur kly
<140
Archer
Avenue
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ*
Paned., Bered. lr Bubat. 3—• vai
ir visokie žaislai. Važiuokim
Vai.; 3—4 lr 7—t v«JL vakar*
X—SPINDULIAI
I venti Šventame name yra ir! jau, — buvo ne jos, -bet ma
visi.
■*"*“
jai pratęstas, ar tai bus ma-|nQ paties kaltė”.
3051 West 43rd Str.
Bes. 2136 W. 24th St.
Dienoms Tel. LAFayette B7BS
KAZIMIERO
MOKYK
ŠV.
Makttmla TeL CAHal 0403
Tet CAMal 4403
(Prie Arcber Ava. netoli Kedsle)
žoj trobelėj ar didžioj katali-j
„ .
Valandos: nuo > lkl 8 rai. vakaro
r
, • • Mes dažnai motinos neiverLOS ŽINUTĖS
8eredorale lr nedėllomla pagal
kiskoj kolegijoj? Jog perskir- x.
................. ,‘
sutartį
,
i •
. •
• tmame. Kų ji reiškia mūsų
Res. and Office
Office Phone
ta viena ar dviem sienom ir
, ,
,
PROspect 1028
2359 So. .Leavitt St.
Ge^Rzes
8
d.
aštuntojo
sky

Office: 2643 W. 47th Street
priglausta po tuo pačiu stogą ^enu,nS
“uPras’
CANAL 0708
▼ak: 3 lkl s popiet. 7 lkl 9 vak,
ir sergėta ton. pačiom durim1“ Jos ““*«• ,)hrusws .moU- riaus mokiniai aplankė Bell
Dubois, Pa. —^Gegužės 6, i
Nedėlioję pagal sutarti
Telephone
kompanijų.
Ponas
DENTISTAS
ir 8 d. Šv. 'Juozapo lietuvių
esti ir Kūdikėlis Betliejaus ir!“0® tUnn,e g“,etU! ir uz «
4204 ARCHER AVĖ.
Sinclair
labai
maloniai
priė

Offlse Tel. REPublIo 7494
bažnyčioje buvo .40 vai. atlai
augantvsis Vaikas Nazareto), ",elstlS’ 0 k°‘ ji syva’ roik,a
PHYSICIAN
and
SURGEON
Ree. TeL GROvehUl 04i7
corner Sacramento
Taigi jei namai reiškia tieki* «erMi lr u‘ylėtlmė ir paskyrė tris vadus, kad 1 dai. Gerbiamam įjos kolonijoc
4917 8. WASHTENAW AVĖ
2403 W. 63rd St., Chicago
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
daug moterim, kiek daugiau Gegužės 13 d. mūsų sodalie- išvadžiotų po įvairius kamba- vadui ir šeimininkui, kun. M.
OFFICE HOURS:
2 to 4 aud 7 to 0 P. M.
didesnis yra džiaugsmas gy- tės surengė savo mamytėms rius ir parodytų visus telefo l*rbonuį į pagalbų atvažidvo
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
Sunday by Appointment
venti namuose To. kuris buvo pramogėlę ir vaišes. Tai buvo no išdirbinius. Tai, ištikrųjų, daug' kunigų iš tolimesnių vie
8424 W. MARQUETTE ROAD
VaL 3-4 lr 7-t vak. Ketv. 9-13 ryto
linksmybė ir centras šventųjų pirmas bandymas, bet labai stebėtinas išradimas. Tikrai tų: kun. J. Misiįs 13 Bentley
Nedėlioj aualtarua
Namų?
> ‘
gerai nusisekė. Motinų pager- buvo įdomu matyti, kaip ope- ville, Pa., kun. jJ. Vaišnoras
DR. STRIKOL’IS
Nekaltumas
Įbimas įvyko parapijos salėje. ruojami telefonai. Merginos, su kun. M. Kazėnu iš Pitts
Tek CAVal 4139
DR. VAITUSH, OPT.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kurios
juos
operuoja,
turi
bū

burgh,
Pa.,
kun.
J.
Pikutis
is
Linksmybė? Tėra tik vienas j Prasidėjo ketvirtų valandų po4645 So. Ashland Avė.
šaltinis nuliūdimo, kuris pra- piet. Programa susidėjo
iš ti labai akylos; . nėra laiko Brigb|wood, Pa., kun. A. Ju- Optomctrlc“LIETUVIS
Uy Akių Speciailstaa. .
joms
žiopsoti.
Kadangi
darI
rgntis
i,
Bridgeville,
Pa.,
kun.
Palengvina akių įtempimą, kuria
OFISO VALANDOS:
»idė.jo rojuje ir apsiautė pa dainų, deklemacijų, monologų
DENTISTAS
eat. priežastimi
galvos skaudėjimo,
Nuo S lkl 4 lr nuo 4 lkl 4 vak.
svaigimo akių aptemimo, nervuotuir
gardžios
vakarienės.
Damaskas
yra
įtemptas,
tat
jos
tuJ.
Inčiūra
iš
Kingston,
Pa.,
Nedėllomla
pagal
sutartį
2201
W. Cermak Road
saulį skausmu. Jis paskandi
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso
Ofteo telef. HOUlevard 7820
trumparegystę
ir
toliregystę.
Priren

(Kampai Leavitt St.)
no pasaulį tvanu ir nustūmė išmokino ir eiles parinko Juzė ,patogumų. Ištaisyti pui- kun. Steigmonas iš Toungs gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Namų Tel. PROspect 1830
Masaičiūtė.
Programų
vedė
ki»W
kambariai,
kur
poilsio
į tom, Ohio, ir liun. Struckus kimuose egzaminavimas daromas su
Valandos:
Nuo 9 lkl 11 ryte
nevedusius, šeimynas,’ net ir
elektra, parodančia mažiausias klai
Specialė atyda atkreipiama
1
tautas. Visi, kurie kada nors'Bronė .Sabaliauskiūte. Bankie-'^a^u Sali linksmai laikų pra- iš Egnon, Pa. Pamokslus pa das.
Nuo 1 M I vakare
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
TeL BOŪlevard 7443
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
sakė
kunigai:
Kffeėnas,
Misius
Beredoj pagal sutarti
tu
ir
visais
kitais
reikalais
rūVaikučiams
tai
buvo
diturėjo kokį skausmų, gerai ži
Nedėlioj nuo 10 lkt 12. Akini'ų kai
per pusę piglaus, kaip buvo pirno, jog nuodėmė — tai šalti pinosi Elena, Zofija ir Ona dėlė pamoka; jie išmoko daug Inčiūra ir Struckus. Bažnyčia nos
miaus. Daugel v atsitikimų akys ati
Phone CAMal S199
be akinių. Kainos pigiau
Kaspučiūtės, Margareta Pac- daugiau negu būt mokęsi iš buvo gražiai išpuošta gyvom taisomos
nis visų žmonijos vargų.
DEM
8 T ▲ H
kaip pirmiau.
4713 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Nuodėmė, žinoma, randasi 'kevičiūtė ir kitos. Buvo juo- knygų. Tuom pačiu kart jiems gėlėm, ypač didysis altorius
Phone Hoolpvsrfl 7SMB
<645 So. Ashland Avė.
buvo
ir
rekreacija.
Galima
sakyti,
visa
parapija
kur tik -žmonės gyvena. Vie- ko ir ašarų. Deklamuojant jau
arti 4 7 tto Street
ITsonc CANal 4122
GYDYTOJAU Jy CHIRURGU*
: nuo 8 lkl • vakare
attiko
išpažintį
ir
ėjo
prie
nuolė nors priklauso taipgi įsmingąs eiles verkė mamytės,
>J M»l sutarti
2201 W. Oermak Road
prie žmonių draugijos,
turi bet nuo jų neatsiliko ir mer Gegužės 10 d. Įžengimo Da- šv. Komunijos per visas tris
GYDO AKW
Valandos 1—» lr 7—t vak.
Tek OANal 0387
išskirtų galimybę prisilaikyti gaitės. Bankietas... ko tenai ngun Šventėje, aštuntojo sky dienas. Šį nedidelė lietuvių ko. ir prirenka akinius
Ree. PROspect 4458 Šaradomis lr Nedėliomis pagal šutai*.
riaus
mokiniai
gayo
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nuo nuodėmės. Nuodėmingas nebuvo... Gardžiai pasivalgius,
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Mišių
pasaulis su savo viliojimais iri prasidėjo kalbos,
NedMoJe pagal sutartį
6631 8. California Avė.
grųsinimais svieto moteriškė reiškė geriausius linkėjimus 1 susirinko į mokyklų ir laukė nijų, pradžios ir aukštųjų 2201 W. 22nd Cermak Rd.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Telefonas KEPubUo 7844
ms, pagerbia vienuofę ir, nuo- savo matušėms, o mamytės dė- gerb. klebono. Belaukiant, se
1431 SOUTH HALSTED STARUI
iVAlieg
DAKTARAI T
stabu sakyti, saugoja jų. Taip kojo savo dukrelėms už vaišes suo M. Klarina, mokyklos vi
4400 So. Arteela* MV%
OFISAS NAUJOJ VIETOJ
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
ršininkė,
trumpoje
kalboje
pa

gi skaitytų šventvagvbe, jei ir gražaus programo surengi
Oflao Tai Victory 4SS8
Ofteo: Trl. L.lk'aycttr 4017
4 lkl »:»4 vakare
pasakojo, koks turi būti jų
Tel DRKzel stei
Rca.: Tel. HEMIock 4284
Atas drįstų primest pagundų mų.
gyvenimo tikslas ir nurodė
kelin. Aplink jų gyvena Motinų dienos programa:
HlTTft Afl
kaip
jį
geriausiai
galima
pi
1.
Amerikos
Ir
Lietuvos
hi

4729
So.
Ashland Avė.
ganos, kurios yra pasižadėjuGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3 lubos
siekti.
Jai
baigus
kalbų,
pasi
%
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
kios “siekt tobulybės, taip kaip mnai — sodalieeių choras.
4142 ARCHER AVĖ.
CHICAGO. ILL.
Lietuvis Chirnrgas ir Gydytojas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ll
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak.
Ar ji. Pagunda įsiskverbia vie- 2. Motinai pasveikinimas — rodė gerb. klebonas. Prabilęs
OFISO VALANDOS:
2515 WEST 69th ST.
ReoMcndJoe OfiMaHr'2054 U. 49th 8L
į juos apie šio Įvykio reikš Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo 3 lld 4
visų chroniškų ligų.
BUolynan daug sunkiau ir re- M. Papeiftifltė.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141
po pietų lr nuo 7 lkl 1:80 vai.
Herodouils ir Nedaliomis pagal nutartį
Ofisas 3102 Bo. Halsted St
3. Kun., A. Jnrgučio kalba. mę, išdavė spalvas jiagal užsi vaL
fiiau kaip kari pasaulyj, ir tiiatkaro.
Nedėliomis nuo 14 lkf 18
Valandos:
Kampas t lst Street
kstabčini pavojų, kurie kas 4. “Nugi, ur ne juokai” di tarnavimo moksle. D. Adomai valandai dieną.
2-4
popiet;
nuo 6^8 vakarais
Valandos: t—4 popiet. 7—9 vai. vek
Telefonas MIDtvay 2880
dien n ms siaučia, nesiranda ir alogus — N. Jociūtė su N. Mi tis buvo pirmutinis. Jis per
Nedėliomis lr Iventadlenlals lt--H
-------------------------- ^4----- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visų metų užėmė pirmų vietų
negali įsigauti tuose namuo-jckūnaite.
4157 ARCHER AVENUE
Office Tel. Wentworth <330
ir iki galo nepasidavė. Toji
Td. VIRginla 0034
Res. Tel. Hyde Park 8398
se, kurie nešioja Kristaus ant-......................................... —
Vhoae
Offloe Phoee
Ofise vai.: 2—4 lr 8—8 p. m.
spaudų. Mes
taip pri- kuris prbluoda jaunimui ty diena ilgai pasiliks jų minty
444J
THIaMle 4044
Ned.llomls pagal sutarti
------------------ Į-g-y
se.
tyrų,
skaistų
žvilgsnį
akyse
pratę skaityti nekaltumų vie
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Trl. Ofiso BOULnvard &9I3—14
nuolei kaip kad unlrų prigi ir smagumų širdies kūdikiui,
Res. VICtuey 2314
MOTERŲ
IR
VAIKŲ
LIGŲ
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Kuomet vaikučiui išgirdo,
,
SPECIALISTĖ
GYDYTOJ A8 ir CHIRURGA8
mimų, jog nusidėjėlė vienuo dumia ištikimai vienuolei tų
Tel. YAKiln O»»«
Ras.: Trl. PLAsa 3400
7850 So. Halsted Street
6900 SOUTH HALSTED ST.
lė būtų latkoma kaipo koks pačių nesuteptų išžiūru ir mei kad parapijonai susirūpinc
Valandos:
klebonijos
statynui,
ir
jie
'pa
lių
’
tykių
šypsenų.
Rūtelė
Ofiso vąl. nuo 1-3; nuo 6:80-8:30
ROOM 814
Valandos: 1 lkl 4 po pietų, 7 IM 8 vak.
sutepi
arba
V
UI. | > I .ns
i • <altorius
i i » .................
..... suteršNuo 10-13 v. ryto} 2-8 lr 7-8 v. v.
vai: 1-4 |r 7-p v^l vakare
756 W. 35th Street
siryio
nepasįlijcti
užpakaly.
(Daugiau
but>)
NedėJdivuUte nuo 10 lkl 12
liakyvua geredotna
L tas kielikas. Taip nekaltumas,
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OR. F. G. VVINSKDNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

BR. A. RAČKUS

SOUTH SIDE

DR. A. J. JAVOIŠ

40 VALANDy ATLAIDAI

DR. A. P. GURSKIS

DR. J. J. K0WARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. S. BCŽIS

DR. KARL NURKAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. 6HARLES SEGAL

DB. A. A. ROTH

BR. J. RUSSHL

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURICE KAHN

DRi SUSANI Ai SLAK|$

DR, A. R. McCRADIE

DR. A. J. BERTASH

Kvtvii tadieųls, geg. 1?, 1934 ,

DRAUGAS

sylvanijos apylinkės katalikų (St. Louis mišių) darė nepa-imsime didžiausį Kewauee’s PASKUTINIS KVIETIMAS »ų Sųjungos nario dykai gauĮ BUČERIŲ IR GR0SER- na įžangos tikietus (kurie dar
. teariu.
seimas įvyks Girardville, Pa., prasto įspūdžio.
iki šioliai nėra gavę, klausk:
Po koncerto, visas choras
NINKU PIKNIKĄ
ėv. yincento lietuvių parapi Po pamaldų parapijos sa
te arba priminkite savo krau
lėj choristams suruošta pie nuvežtas į gražų Country Club
jos svetainėje.
Marųuette
Park.
—
Ne ten
tuvininkui).
tūs, o po pietų apžiūrėta įdo (už 6 mylių nuo miestelio),
Visi tos apylinkės dvasiš
ka
abejoti,
kad
vienas
malo

Visus tuos koštumerius, ku
mesnės miestelio vietos.
kur kun. S. Bartkus iškėlė diniausių
būdų
praleisti
laikų,
projektai ir svarstomi kiti kiai ir kolonijų atstovai nuo
rie neturi automobilių Arba
‘delę vakarienę. Per vakarienę
4 vai. popiet airių Visitaširdžiai kviečiami dalyvauti
tai
atvykimas
į
Marųuette
Pa

svarbūs dalykai.
nenori jų vartoti, .dykai nu
pasakyta keletas kalbų, kun.
priešseiminiame
suvažiavime
tion
parapijos
auditorijoj
L.
rko
kolonijos
Groserninkų
ir
Žymių kalbėtojų tarpe, pa
veš į piknikų ir parvėš. Tro
SL Bartkui, p. Sauriui ir cho
Schuykill, Northuniberland, skaitų skaitys mainierių uni Minersville, Pa., gegužės 20 V. “Dainos” choras atvaidi- ro veikėjams sušukta po tris Bučerių Sųjungos '“iengjųmų kai išeis 12:30 vai. popiet nuo
I no operetę “Gražuolė’' ir aut
Hazlvtun ir apylinkių visų ko jos 9 distrikto pirmininkas d. 2 vai. popiet.
valio. Po vakarienės sugrįžęs piknikų gegužės 20 d., A. Mi 69 St. and Rockuell St. kumį
galo
padainavo
keletu
liau

Organizatorių vurdu kviečiu i
lonijų atstovų - atstovių prieš- Mr. M. F. Brennan; jis aiškins
į parap. salę choras rado "su liausko darže (“The Acres”), P°dies
dainų
;
programų
baigė
Kun. J j B. Končius
ruošta pasilinksminimų, į ku- 87th St., blokas į rytus nuo
seiuiinis suvažiavimas įvyks apie mūsų apylinkės mainie
Piknike turėsime progra
Žilevičiaus
“
Vilnium
”
,
u
rį taip pat susirinko veik vi Kean Ave.
’ gegužės 20 <1., Minersville, Pa. rių padėtį.
Šis piknikas bus vienas skai mų, kuri susidės iš lenktynių,
Didžiulė auditoiija buvo ar si Kewannee’s lietuviai.
lietuvių Įiarapijinės mokyklos Su paskaitomis pakviesti
10:30 vai. vakaro nenorom!
koks šiais-melais laimėjimų, baseball ir įvairių
’tipilnė publikos. Be lietuvių,
svetainėj. Tame susirinkime prof. kan. F. Kemėšis, misijožaidimų bei pasilinksminimo.
'vietinių ir iš apylinkių mies reikėjo skirtis su vaišingais yra buvęs Chicagoje. Štai dėl
bus galutinai nustatyta seimo nierius kun. dr. B. Pauliukas,
Kviečia Rengimo Komitetas
telių, daug dalyvavo ir sve kevouiečiais ir traukti namo. ko: kiekvienas kostumeris mū
eiga, bus patiekta rezoliucijų ' O. P., ir kiti. Tas žymus Penntimtaučių. Atsilankė taip pat
Buvęs.
MM
CICERO. — Ciceriečiai jau
Visitation parap. klebonas
pasirengę važiuoti į ‘‘Drau
ROSELU BROTHERS, INC.,
kun. Bourke su dviem asis
V. “DAINOS” CHORO
go'
”
pavasarinį
piknikų,
ku

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
tentais, parap. mokyklos se
SEZONO UŽBAIGA
ris įvyks gegužės 20 d., Vy
Specialistai iškalime ir IšdlrbiMINĖJIMAS
serys mokytojos (Domininkome visokių rūšių paminklus Ir
tauto parke. Daugelis biznieL. V. “Dainos” choras, ku
grabnamlua.
nės), pačios kongregacijos iš
I rių jau apsirūpino tikiėtais
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
ri?
praėjusių
žiemų
daug
vei

vietinės katalikų ligoninės. 0me darbe per šešias kartas.
i iš anksto. Sako, “Draugo” pa
peretės ir liaudies dainos taip kė suruošdamas tris koncer
Veskite paminklų reikalus tie*
rengimuose visados sunku dalietuvius, taip svetimtaučius tus, veikimo sezonų baigs va
slal su pačiais išdirbėjai*
sigauti prie langelio, kad ga
sužavėjo. Po koncerto airių karu gegužės 26 d., Lietuvių
vus nusipirkti įžangos tikietų.
klebonas pasakė gražių kalbų. Auditorijoj, savo vedėjui p.
Tat, geriausia kai iš anksto
FELICIJA SHLEPOVVICZ
“Mes susirinkę čia girdėjom J. Sauriui pagerbti. B3s tru
nusiperki, tada be jokio “trū
nepaprastai gražias ir melio- mpa programa ir pasilinksmi
Prieš dvejetų metų, gegužės 4, 1932, persiskyrė su
belio” įeini. Ciceriečiai vislių
Vienas blokas | rytus nuo
dingas dainas universale kal- nimas - šokiai. Visi choro na
šiuo pasauliu mūsų mylima žmona ir mūsų brangi
didžiulių vartų
geriau sugalvoja.
______
ba, kalba vi^na seniausių, riai deda pastangų, kad va
motina Felicija. Tie dveji metai neišdildė iš mūsų
šv. Antano dr-ja ‘Draugo’’k0"’ karas -kuo gražiausiai nusise
širdžių meiles prie velionės.
Išpažindami šventa Rymo - Katalikų tikėjimų, ži
..
,
-i• i Bourke. “Nors žodžių nesu- ktų.
Trys telefonai:
piknike užims barų. Vyrai,I
x
.
.. ...
nome, kad mūsifTnnusieji yra reikalingi mūsų pa
Peoples Fumiture Co. pa
Rez. PENSĄCOLA 9011
..,
.
.
. .
.
t pratom, bet meliodljos mus
h kurie patarnaus, visi patyrę i/ w
*
galbos ir žinome jšv. Bažnyčios nurodytus būdus, ku
BELMONT 3485
V
, .
.,
,
„. . | sužavėjo; tokio choro mes dar aukojo naujų radijo, kuris tų
Office: HILLSIDE 3845
riais mes savo mylimiems įnirusiems galime prigelI tame darbe. Atsilankę svečiai I
...... « • ,
Alfred RoselU, pres.
Vineent Roselll, secr.
,,
.....
.
. , nesame girdėję”. Baigdamas vakarų teks vienam laimingų
beji. Tuos Sv. Bažnyčios nurodytus būdus mes ir
bus mandagiai priimami
ir L „ , ®
°
.
■M
MR
.
. . . ■ kalbų kun. Bourke kviete cho- jųvartojame. Nuolatai atsimename velionę savo mal
vaismairu gardžiais gėrimais.
. . .x .
Viši L. V. “Dainos” -rėmė
dose ir savo geruose darbuose. Rengiame ir viešus
.A x.. . . -.«• • n • ra ir kitais metais, progai pa
Bukite
tikri,
ciceneciai
klai*
.
v
.
’
.
?.
GRABORIAI:
atminimus. Taigi štai, sueinant dviem metam nuo
.
.
.
.
sitaikius, atvažiuoti, o jei, sa jai, bičiuliai, visi p. J. Sau
dos
nepadarys,
visus
paten

mūsų žmonos ir tnūsų motinos mirties, rengiame vie
kė, mūsų auditorija bus per-! rio draugai kviečiami atsila-1
šų atmininių peiiktatfienj^* gegužės 18 d. Tų dienų,
kins.
maža publikai sutalpinti, pa-jnkyti į tų vakarų.
R-jus
7:30 vai. ryto Šv. Jurgio parap. bažnyčioj už a. a.
Juozas Grybauskas bus me
Visi Telefonai:
Felicijos sielų įvyks sykiu trejos šv. Mišios su eknedžeri um; prižiūrės, ikad vi
zekvijomis. Pamokslų pasakys Jo Malonybė pralotas
skas būtų tyarkoje, kad visi
M. L. Krušas. Į šias tai pamaldas širdingai kviečia
svečiai, kurie lankys barų, bū
me visus gimines, draugus, prietelius ir pažįstamus
I tų patenkinti.
< y ./
s1’ <• .
atsilankyti ir maldauti Sutvėrėjų, kad a. a. Felicijos
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
sielai uzsviestų* amžinoji šviesa.
Ir Grabnamių
į Pas pp. Bukauskus, 1512 S.
Kviečia atsilankyti ir už malonų- atsilankymų pa
49 ave., praėjusį sekmadienį
dėkos žodžius išanksto reiškia velionės vyras
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj
Simonas Shlepowic2,
• buvo graži puota, iškelta sa------- o------Dukterys: Viryinia Trust su
' vo augintinės pirmos KomuSuvlrš 50 metų prityrimo
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Šeimyna, Felicija ir Kristina
i nijos proga. Dalyvavo arfiPirkite tiesiai 19 dirbtuvės Ir
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
taupykite pinigus
miausiejf giminės ir draugai.
Visi buvo patenkinti.
Met. atlikome darbų daugeliui žymes

RYTU PENNSYLVANUOS ŽINIOS

KATALIKŲ SEIMELIS i

PASIflENGĘ į “DRAUGO”
PIKNIKU

AHA

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

Yards 1741-1742

VENHIflN MONUMENT CO., INC.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

J. F. EUDEIKIS

nių Chicagos Lietuvių.

Ar Važiuoji i Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galito važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:
•
.
..

GEGUŽES MĖN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu “FRE-

DERIK
VIII.V ’. > -- . - .
j
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.

Imimingas yra tas našlai
tis, kuris gauna gerus globė
jus. Pp. Bukauskai apsiėmė
būti našlaitės globėjais ir, iš
tikrųjų, pildo savo pažadus:
teikia mergaitei tai, kas v rei
kalinga; leidžia “į katalikiškų
parapijos mokyklų, nupirko
gražų pianų ir duoda progos
mokintis muzikos. Dar visai
jaunutė našlaitė, o jau neblo
gai skambina.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RA BOR I A I :
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA

KEVONIEČIAI SUŽAVĖTI
KONCERTU

■

11

■■

■■■ 11

1

1,1

SIMON M. SKUDAS
ORABO&IUS IR BALflAMUOTOJAl
Patarnavimas geras tr nebrangus

718 W.18th St
TeL MOKroe 4177

Gegužės 13 d., L, V. “Dai
nos” choras dviem būsais bu
vo nuvykęs į Kewanee, 111.,
LurrnnŲ oRabortob
išpildyti programų koncerto,
Palaidoja ut 175.SO Ir Mokėčiau
Modornlėka koplyčia dykai.
kurį rengė kevonii'čiai lietu M* W. IStk Ht. Tel. OAMal *174
Chicago. III.
_______
viai su savo gerb. klebonu _______
kun. B. Bartkum priekyje.
Klebonui paskelbus, kad L. V.
ORABORIUB (R LAIDOTUVIŲ
“Dainos” choras bažnyčioj
▼BDRIAB
giedos per sumų, žmonių pri 1*4C WEST 48th 8TBEET
Tei. BOUlesnrB »»—
m
ėjo pilna bažnyčia, net kele
tas seserų Domininkonių iš Tel. CICERO BB4
vietinės katalikų ligoninės‘at
SYREVVICZE
ORABORUIt
silankė pasiklausyti giedoji
Laidotuvėms pilnas eatarnavlmaa
mo. Negirdėjusiems didelio,
galimas ui SIIM
'
f
KOPLYČIA DYKAI •
mišraus choro,
giedo; imas

J. F. RAOŽIUS

II.J.ZOLP

1■

f hieago

k

’

*

•

i

/

•

ItJ

savo rūpesčius. Pašaukite:

GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois

*

Tel. REP. 3100
t t

'

2506 W. 63rd St.

Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.
Tel. Boulevard 4139
TeL IAFaye**s

MIS

J. Uulevičiua

Patarnauja Chleatroje Ir aplella> k«ja
Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

)

4*

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

ANTANAS PETKUS

a

s**'

J.J.BAGBOMS

Vladas Bukauskas yra se LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
laidotuvėse knoplglausla
nas “Draugo” skaitytojas ir Patarnauju
Ralkale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfntl
( rėmėjas. Nėra abejonės, jis
reikalams. Kaina prieinama.
Tei. CANai 3515 arba 2518
j bus ir “Draugo” piknike, ge2314 W. 23rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
' gūžės 20 d., Vytauto parke.
Chicago, Tll.
1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
/icp.
TeL CICERO 6M7
■ ■■

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į
,

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

UOZAPAS EUDEIKĮ
I R ■■
TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVtSE....... PASAUKITE.

^Public8BM
5340 So. Kedzie A ve n ui

J^^^^^^^^^letnrlni^^^yžb^i^lriio^tu^^Ch^ardu)

D RAt GAS

o

B±S
«=
[BuncC turėjo įvykti balandžio
SlANUIt MAolNlO OUOr ju
d pp.
nn Orinti!
name: iš
nfio
29 d.
Ogintų name;
iš prie
SIAURIU

MACIUI?

OlICI

RINKIMAS

žastiex ligos, atidėtas į gegu
lės 17 d. Visi bilietai balan
džio 29 d., bus geri gegužėm 17
d. Komisijoj yru: Gedvilienė,
Ogintięnė, Šimkienė, Srubienė
ir Gedvilas.

BUS RENKAMAS KOMI
TETAS LIETUVIŲ ME• NAI RUOŠTI

Ketvirtadieni.'

nės aukoja 11 Lituanicos skri-> Eaton distrikte. Fo vestuvių gan teatrą ir kitais to miesto
diuiui. Baliaus komitetas: A. jaunavedžiai buvb išvykę kr įdomybes
Bartus, B. Kazanauskas, . J. vaitei į Wiscor$dno valstiją Į
ą
Droktenis pranešė, kad viskas Sugrįžę apsigyveno Marąąett*
• V. Tubutis, 1010 W. 69 st.,
rengiama kuo geriąus^ai. Ja Parko Kolonijoj.
turi gružių delicatessen
ir
mes Barauskas svetainę auko-'
groserio krautuvę. Viskas tva
ja šokiams J II Lituanicos nau
Dr. Kazlauskas, dentistas, rkingai įrengta ir varo biznį
dai; reikės tik už šviesas mo tdrįs ofisą 4712 So. .Ashland svetimtaučių tarpe. P-nas Tukėti $5.00. Gėrimas ir užkan ave., vienai savaitei buvo iš butis yra gerai žinomas ypač
džiai paaukoti geros širdies vykęs į Springfieldą, į dentis brigbtonpąfkiečiams.
Remia
s

*

žny tinius, labdaringus ir tautiškus reikalus. Jos kapą ftv.
Kazimiero kapinyne puošia ne
paprastai gražus paminklas,
atvaizduojantis šventąją ftei
myną.
. ’"**<

17,

prastos banko paskolos nėra
duodamos.
Žinoma, visos pastovios pra
monės įstaigos apylinkėj gavo
Reikalingas šio banko pasko
las. ftių paskolų skaičius dvi-

Pagedaujama, kad į minė-1 ff’»b«i padidėjo
tas pamaldas rengiamas pa
PASKELBS
DARROVVO
minėjimui a. a. Felicijos ftle
RAPORTĄ
pavičienės mirties dviejų me
AVASHINGTON, geg. 16. —
tų sukaktuvių sueitų ko dau
giausia žmonių,
Rap. Praneša, kad prez. RooReveltas paskelbs adv. Dnrrouo ra
portą apie NRA kodus ir jų
NAUJAS VALDYBOS NA vykdymą. • Podraug bus pa
RYS HALSTED EXCHANOE skeltas ir NRA administra
NATIONAL BANK
toriaus Johnsono atsakymus
Dar-rowui. Sakoma, šis savo
»* •* • > te’ 1 Ar
’
Direktoriai Halsted Excbn- raportu nurodė prezidentui,
nge National banko pranešė kad pašalinti kai kuriuos kopaskyrimą K. E. Webrty į vicefdų autorius, NRA administra
prezidentus. Iki šiol p. VVehr- cijos valdininkus.

ftj vakarą, gegužė* 17 <1., 8
ftv. Pranciškaus Rėmėjų 3
vai. vakare pernykščių metų
Lietuvi., Dienos Paulinėje! ,kUUuB
'7*? ** biznierių. Grieš Silver Cres- tų konvenciją. Jisai buvo at tautos ir Bažnyčios reikalus.
sents orkestrą dykai.
stovas nuo rUinoįs daktarų
Komitetas šaukia!" * Ba”~ pur'y ,|Vykr
Parodoje
26 d. vak., pp. Kalvaičių na
AV'ost Side ALTASS sky- dr-jos. Kelione labai patenki
DVIEJŲ METŲ SUKAK
Lietuvių Auditorijon nepapra
me, 4441 S. AVood St. Nutarta riaus šūkių vakaras (Aviation ntas. Konvencija bih’us įdo
TUVES
stą susirinkimą visų draugi
surengti vasarinį išvažiavimą, Dance) bus gegužės 19 d. J. mi. Sugrįžęs vėl po" renovei
jų, klūbų ir organizacijų kuo
birželio mėnesį. Turime ser Burausko svetainėje, 2244-42 darbuojasi ofise.
Bridgeport. — Penktadienį
pų valdybų bei atstovų. Susi
gantį narį B. Ogintą.
W. 23rd PI. Rengtojo komiai
gegužės 18 d. ftv. Jurgio par
rinkime išgirsime praėjusių
r*
ja kviečia visus lietuvius į šį Į
^11 Beauty^ Shoppe, 1618
bažnyčioj 7:30 vai. Fyto sy
metų Lietuvių Dienos Pasau
Gegužės 12 d.' įvyko šokiai vakarą, nes visas pelnas ski- j . 47 st., yra jiopuleri lietu- kiu bus atnašaujamos trejos
linėj Parodoj apyskaitą. Bus
.
...
Iį Vl4 ___
A_ ... •ir _____
:__ atarpe,
___ _
Pilipavičienės salėj. Rengė ftv. fiamas It Lituanicos
skridimo
moterų
merginų
šv. Mišios už a. a. Felicijos
tariamasi, kokiu būdu šiemet
ir
o..j ta
»—
.£ pęįkalanis.
Mat darbą atlieka gerai “į ftlejiavičienės sielą, kuri yra
Kazimiero Akad.
Rėmėjų
lietuviai pasirodys toje didin
prieinama kaiųa.
skyrius. Visas pelnas paskir
mirus gegužės 4 d., 1932. Tai
goje Chicagos šimtmečio paža
Rengėjai: B. Kazanauskas,
tas sesutėms. Vakaras visais
bus dviejų metų mirties suka ly vatlovavo šio banko biznio
ngos parodoje ir renkama ko
A. Bartus, J. Druktenis.
Realdenee Pbone
Buai'neaa Phone
Šiomis dienomis Pr. ir K ktuvių paminėjimas. Bažnyčia
žvilgsniais pavyko. Rėmėjų 1
kooperavimo divizijai, kurios Engtcwood 5M10
mitetas
Engletvood 5883
Valdyba: pirm. V. Duoba,
'
1
.
skyrius dėkingas p. Pilipavi
Rumšai, 4609 So. Paulina st., f0Tns iškilmėms bus ypatingai tikslas yra finansiniai padėti
Draugijų, klūbų, organizaciRašt. A. Linkus.
gražiai iSdekoravo savo apart-'
i6rMyta. Visi penki ai- įvairiais būdais ten, kur pa
čienei už dykai davimą svetai
jų valdybos bei atstovai -— vi
mentinj JUtfnę, kars randasi ,oriai bus papuo8ti velionės
nės ir dovaną, kun. Urbai už
MODERN PHOTO
si kviečiami atsilankyti. Susi
STUDIO
Brighton Parke.
atsilankymą, Gedvilienei, Ogiį
ftlepavičienės
rankdarbiais.
Įrengta
rinkimas svarbus.
PAKVIETIMAS
HoII)-w<m«I ftvleaomb,
ntienei už aukas. Ųuvo atsila
AUKŠTOS RITIES
N"1
Plačiai žinomas veikėjas a-1 A. a. Felicija Šlepavičienė,
PAVEIKSLAI
nkę biznieriai: A. Kinčinienė,
Stella Macikaitė, 6929 So.
Širdingai
kviečiu
visus
Chi
^išrankiame dieną ar
kaip ir jos vyras Simonas, yMondzejauskai ir kiti. Dėkoja Washtenaw ave., buvo 'susir ptiekininkas K. Jonaitis, 2735
vakare
cagos ir apielinkinių miestelių
ra kilę iš Kaltinėnų parap., lietuvius, draugus Is senus pa
W. 43 st., buMo išvykęs į
ir A. Kalvaičiui. Knygutes iš
gusi apendiko uždegimu. Šv.
420 WEST 63rd STREET
Grand, Rapids, Mich., pas uo Tauragės apskr. Pas S. Šle- žįstamus atlankyti mane mano
platino sekantieji: Sesutės su
Kryžiaus ligoninėj padaryta
CHICAOO
biznio vietoje. Užlaikau dide
švius. tJam išvykus aptieka bu- paviČius yra vienas iš žymiau
vaikeliais už $4.00, A. Kinčilį
pasirinkimą.
Visokių
degti

sėkminga operacija ir ligonė
sių Chicagos lietuvių old tiBirželio 3 d., Gimimo Sv. nienė už $2.50, E. Ogintaitė
vo jo žmonos priežiūroje.
nių; visokių rūšių vyno ir
jau namie ir baigia pasveikti.
. Įl'
•
įmeris ir sėkmingas biznierius. alaus. Pristatome aludėms.
Panelės parapijos salėj (Mąr- už $2.26, J. Morkovienė, GedOperaciją darė Dr. Simonaitis
Ilgą laiką gyvenęs Bridgepo
Dovanos visiems atsilankuquette Park) Chicagos sąjun-Įvilienė, Bagdonienė, J. MonJ. ir V. Ribinskai turi deli
Lietuvis Advokatas
ir Dr. Biežis, o rūpestingai pri
siems.
rte, išsikėlė į Morgan Parką.
gietės (Chicagos Apskrities ir džėjauskas, M. Laurinskaitė,
2201 VY. Cermak Road
žiūrėjo jos sesutė Veronika, catessen kiautdvę, 4506 So. Bet pasiliko nariu ftv. Jurgio
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Centro Valdybos narių inicia Naruševičaitė, J. Razbadaus(West 22nd St.)
kuri dirba Julia’s Restaurant, Taiman ave. Krautuvėj nuo- parapijos. Jo žmona a. a. Fe jums mandagiai.
tyva) rengia kan. F. Keme kaitė po $2.00; Jurgaitė už
(Metropolitan State Bank Name)
latai
patarnauja
pati
Ribins4656 So. VVestem ave.
licija buvo maldinga moteris,
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Reikale esant, atsiminkite
šiui pagerbti vakarą.
$1.74, Kukštaitė už $1.04, DoPanedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos
kienė. Ji yra kaimynų mėgi^
buvo “Draugo” skaitytoja žydelį.
vakarais, S iki 9
Telefonais CANai 1175
Plačiai žinomas veikėjas J. nia- ’r todėl biznis gerai sekaKan. F. Kemėšis yra žino rša už $1.00, Šedienė už 70c,
nuo pat jo įsikūrimo, išsiraši
mas visai išeivijai, ypatingai Sriubienė už 25c. Vakaro ko Mickeliūnas, 6747 So. Artesi- s’- Ę‘n®’ Ribinskai yra uolus nėjo dvasiško turinio laikraš NATHAN KANTER Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubiic IMIOO
an ave., turėjo savaitę laiko a- ! ėmėjai tautos ir Bažnyčios
4707 SO. HALSTED ST.
ehicagieciams, nes čia ilgai misijoj buvo visa valdyba.
čių ir iš Lietuvos, gausiai rė
Reporteris
gyveno ir darbavosi. Su kan.
PAVASARIS
tostogų, kurias praleido Michi reikalų.
mė vienuolynus ir įvairius ba
Tel.: YARds 0801
Laikas apsivalyti ir malta,otl.
Kemešiu vakare dalyvaus ir
gan valst. Sako. turėjęs.“good
18 colių sieninė popiera...
kiti du atvykusieji svečiai, bū
tinie”.
lr aukščiau
•
C/
Pr. Bistras “Lietuva” beno
30 colių steninė poplera W
Tai
yra
geriausias
—
vienatinis
vais
tent agronomas B. Vitkus ir
ir aukočiau.
I
vice-pirmininkad, 4535 So. RoSlėnin, poplerą aplplaustnm Dykai
Marųuette Park ftestaurant
tas nuo
,
rašytojas P. Babickas.
ckwell st., buvo' išvykęs atos
4 vai. SPAK VARNISH Geros, rū
šies ....... 8-f -| Q
2517 W. 69 st., perėjo į Petro togoms į Detroitą, Mich. Ten
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
radonas
I■ I
Visi iš anksto kviečiami re
4 vai. ENAMEL............
Yasiaus
rankas.
Tame
ręsto
turi brolį ir seserį. Aplankė
Susirinkimas įvyko geg. 4
STOMACH
kvorta
zervuoti tam vakarui vietą.
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
MAIŠYTO Geros rūSles
rane
valgiai
gardžiai
gamina

Fordo
dirbtuves,
garsų
Michid.,
Barausko
svetainėje.
Pirm
Bilietų galima gauti bile
atnešk dalį likusio pauderio,.gausi
radonas
S1 ( ’
Ūlcer Powder
ir
pinigus atgal.
pas sąjungietę arba Federaci V. Duoba, atidaręs susirinki mi, patarnavimas greitas
Langams SeidtM padarome sulig
nusakymų .....................
jos narius, taipgi “Draugo” mą, dėkojo komisijos nariams mandagūs.
Ir aukočiau
MICHAEL MESSAR
HEIFERMAN’S
PAINT
redakcijoj. Vietą rezervuoti'ir darbuotojams, kurie darba
LIETUVIO VAISTINE
V. ir O. Butkui persikėlė į (į
$TORE
galima pas M. S. Chicagos A-'708
dieną pardavinėda2547
West
63rd Street,
pskrities pirm. K, Račkienę'1™ ženklelius aerodrome Lan naują vietą, būtent 6745 So. I i
3201 S. Halsted Street
Chicago, III.
Tel. HEMlix'k 0070
singj Ul., transatlantinio skn ęąmpbell ave. Jų duktė Ony
Mes pristatome
telefonu Laf. 3057.
TEL.
VICTORY
7386
7048
tė
lanko
ftv.
Kazimiero
aka

dinio
reikalams.
Taupykit savo pinigu?
Spaudos atstovė
demiją.
Komiteto nariai, kurie eina Ašiame banke
per namus rinkdami aukas pa
PASIDABINKIT PERMANENT
A.' Martinkaitė, 6747 So. I
KIEKVIENAI VPATAI YRA
/
W A V E
darė tokį pranešimą:
MAIX>WU TUKLTT GRAMUS
Maplewood ave., permainė sa-l.
DnbAr kol kainos dar žemos Mldland’o
IR DAILIUS PLAUKUS
narį ji peruintfentai dėl pavasario:
Town of Likę. — Gegužės! Bartus A ir J. Druktenis vo pavardę. Suėjo poron su
Sis naujas naturaliSkas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimą, praREALISTICS
17 d., 7 vai. vak., parap. sa- savo dalį apėjo; surinko auką Staąley* Mazwell gegužės 5 d.į Halsted St. ir 19th PI.
ftali'na plelskenaa, bet Ir atgauna
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
plaukus. Sj naudingą vaistą pasi
lėj įvyko bunco party, kurią apie $60.00. J. Zaura, L. Ju- Vestuvių pokylis įvyko jaunoNarys FEDERAL
C
sekė surasti, man besigydant slin
Kiti
padabinimai:
Shampoo
—
INSLRANt E KORPORACIJOS
kimą savo plaukų. Pasekmės Slo
rengia ftv. Kazimiero Akad. sevičiūs, S. l<atarskisn D. Sla sios tėvų namuose. Jaunave
naujo vaisto yra patvirtintos lr ga
finger wave—50c; Shampoo - fin
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
Rėmėjų 1 skyrius. Visas pel-i)telis dar savo darbo neužbai- dys yra' detektyvas Chicago
ger wave - arcb - rinse — $1.00;
dymais kaip vartoti. Butelis SI.OO.
AtstSauklte iaffiku;
nas skiriamas parap. naudai, ge. Sėkmės, sakė, geros, žmoManieure - 35c; Marcei - 50c; Sba
------------------------------------------------ - ------------------------------- -- ---------Į
mpoo - marcel - manieure - $1.00.

P. CONRAD

ŽINIŲ - ŽINELĖS

KAN. F, KEMEŠIUI PA
GERBTI VAKARAS .

JOHN B, BORDEN

IŠ ALTASS WEST SIDE
SKYRIAUS

SOLUS

OVJC

BANKAS

LIETUViAMS

NAUJAS IŠRADIMAS

RĖMĖJŲ VAKARAS

HALSTED EICHAMGE
NATIONAL BANK

4

Bridgeport
Hardvvare & Paint Corp.
Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingą rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varnish, galionas ..................................
ir aukščiau.
ALIVTNES maliavos galionas .
98c
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE
TEL. LAFAYETTE 4«88

1531 SHIELDS AVENUE
Chicago Heights, III.
Kas atsIneA SĮ pa<arslnlmą .aus permanenl wn»n
Wlc pildą,i nem, paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK

FRENCH LINE

J

‘ILE DE FRANCE’
Express
Laivas

LIETUVĄ mažiau
kaip 8 dienos

A. F. CZESNA’S BATHS

MRS. PAULINA RIMKUS

Platemnee Informacijas teikiam Ir pardnodsm laivakortes.
Padarom,* visokius popierius Ir ,k»knn»enlus. Khinčlant pinigus Į
LIETUVA

TURKIMKOK, RURISKOfl KrTFTCHIYM VAROS IH ET.RKTROR
TREATMEMTAI

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIŠ

PUBLIC

KUS B0NU3

(OOD, HAVE MERCY OK IKI)

Ir elektros
Treetmental visokių Ilgų, rsumattsrao. nervą atitaisymo. Haičio
tr taip tolinus, sn elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda dldilsuslą kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima iflslgelbėtl nuo visokią Ilgą.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utamlnksts nno S Iki lt vai. naktloa

400 pusi. OraMs. tvirti apdarai. Kaina tik Si.>5, su persiuntimu
S1JM. Uelkalauklle: "Draugas**, 3334 8<k Oakley Ave.. Chteago. IU.

1657 W. 45th Street

KARAS! 204c amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nnodlnrl r*zal lėktuvų paėovlmag, artilerijos
rrteusmat, įmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės apraėyta W.
T. BCANLON’O parašytoje Ir l-ja premija Amerikoje apdovanotoje
kare apysakoje
•»
>
t

“DIEVE, PASIOAILtK MŪSŲ/’

k,

So. Panllna St.

TeL Bonlevard

l

■anai

kddHHBU

4U9

REAL

ESTATE

12 metų teisingai pamatuotas bitstie.
RI’SIPAMNKITE IR REMKITE LIETUVI.

2608 W. 47th STR.,

Tel. LAFAYETTE 1083

CLIMAX, Sieninės popieros valy
tojas ..........

3

25c
*1.59

8EA C ra. ft Rpar Vamltaur Galio.
na«

Int. Ginas Enamel Maliava, taip
lengvai užsideda kaip ir maliava,
džinsta iėlengvo, kaip gloss arba
enamel — kvorta.............

q

,

Baltas EnameKs, lAditŪeta Į 4 va
landas. kvorta ..................

GC

YANAS HARŪWARE &
PAINT COMPANY
3747 MVEST ėSrd STREET
Tel. Prospect 1207

