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35,000 STATYBOS PRAMONES
DARBININKU SUSTREIKAVO
Kitos unijos rytoj turės masinį
susirinkimą
MINNEAPOLIS,
Minn.,
geg. 21. — Trokių vežėjų strei
kas ėia vyksta.
Jiems pagalbon pakilo sta

MOST INFI.l’ENTI&L

POPIEŽIUS SMERKIA N«Ciy DARBUS

Kmitville — Kmito

Jonas Kolitas Manaiapoly

'THOMPSON, Conn. — Ame
rikos 'poetas, ilgametis Bostono lietuvių klebonas, d. gerb.
tybos 35,000 darbininkų, kurie
; kun. Kazimieras UrbonaviVATIKANAS, geg. 21.
šiandien vakarų sustreikavo ir šventojo Tėvo Popiežiaus Pi- Į čius, savo raštuose žinomas
sustabdė statybos eigų.
jaus xi audiencijoje
buvo kaipo Jonas Kmftas, geg. 15

Savo keliu, šj trečiadienj vi apie 5,000 vokiečių maldinin d. apsigyveno žavinčioje Conn
sos kitos Minneapoliso darbi- kų, kurie dalyvavo pal. Kon- ecticut valstybėje prie lietu
ninkų unijos turės masinį mi-1 rado iš Parzham kanonizavi
tingų ir nutars kas daryti vi mo iškilmėse.

VVASHINGTON, geg. 21. —
Prez. Rooseveltas padavė vie
šumon advokato Darrovvo ra
portų apie NRA kodus ir jų
vykdymų. Podraug paduotas
NRA administratoriaus Jobnsono atsakymas į Darrovvo ra
Namas Mfcrianapoly
portų.
Kad tai visa būtų aiškiau,
reikia susipažinti su šiais fak
tais:
praeitų sekrfeadicnį. NuoširPrieš NRA kodus ir jų vyk
dus ir svetingas Bostono kie
dymų visam . krašte reikšta
bonas kun. Pranciškus Virmau
daug nepasitenkinimo. Tada
skis nieko nesigailėjo, kad tos
prez. Rooseveltas Įiaskyrė iš
išleistuvės būtų malonios, ir
kelių asmenų krašto boardų ir
trukdė kun. K. Urbonavičiaus
jam pavedė ištirti apie NRA
išvažiavimų kol pajėgė. Dar
,...
t,
.
... .. . i kodų stovi ir vykdymų. To
labiau Bostono parapijiečiai
.
.
.
i
j,
n i u- »
v- • •
boardo pirmininku paskirtas
bandė užlaikyti kun. Kazimie-|
>
1
rų Urbonavičių. Tačiau, bos- a,'vo*<atas Darrovv.

vių kolegijos Marianapolis,
ypatingai jam skirtame įspū-
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ACIU VISIEMS
Širdingiausias ačiū “Draugo” pikniko rengėjams, dari
ninkams, ir atsilankusiems už taip nuoširdžių! paramų mūsų
katalikiškam dienraščiui.
Tegul Dievas visiems atlygina šimteriopai už paramų, ku-.įą
rių suteikė kokiu1 nors būdu, kad pereito sekmadienio pikjji-! -kas turėtų didelį pasisekimų.
Širdingiausias ačiū “Draugo” kontestininkams už smar-»;/
ki) pasidarbavimų mūsų dienraščiui.
Tegul Visagalis .palaimina jus visus už tokį pavyzdingų L'
katalikiškosios spaudos platinimo darbų.

' Draugo ’’ leidėjau

MŪSy DIENRASCJO “DRAUGO'
PIKNIKAS GERAI PAVYKO
Kontestas užsibaigė ko geriau
siuoju pasisekimu
“Draugo” piknikui, įvyku- adv. Jonas Bronza, Metn
šiam praėjusį -sekmadienį Vy-i^tan State banko pirm., ir j
tauto darže, pasitaikė karšta,! “UJU kunigų, kuriems vac
sėjuota diena. Nežiūrint to, !vavo kun. A. Valančius it
gausinga mūsų draugų ir rė
mėjų minia atsilankė į pikni
kų, kad pasišvečiuoti, pasveikinti kontestininkus ir jiarem-

kui!. J. Mačiulionis. Kunigai

išėjo laimėtojais. Jono Brendingos išvaizdos name, kurį! tomeciai nepatennjo, kad kun. i
.
.
ZOs tyme žaidė; pats vadas
Nashua klebonas kun. dr. Bru Kazimieras Urbonavičius atlr raPorto klausimu
«L Bronza, J-onas Eud'eikis Jr.,
Miesto valdyba pastatė pr
, ■ >r c,
. .
., . i
, . „ .
...
i nebeteko vienodos nuomonės,
zas, M.S., praminė “Kmitvi- įvyko j Bostonų tvirtos sveika-1
ieš streikininkus specialų poli
„ ,,' . ..
Al.
4* .
..
..
»
. Tad I)arrow vienas pagamino ti vienintelį Amerikoje tauti P. Šųltimieras, Bronzos pa
lie, gi Marianapolio gyvento* tos, didelių pajėgų zinogup, ir
cijų. Renkami parašai petici
jai nuo pat kolegijos įsikūri- sukrovęs į Bostono lietuvių ■ ^aPort^ ir 1 av^ Prezl entui. nės ir religinės kripties dien geli)., dr. J. Simonaitis, adv£.
• • i i v
sri i -a
.y .
jai, kad ši policini būtų atšauk
mo dienos jį vadina “Kmito; veikimų savo gyvenimo gra° to
raportų pagamino raštį. “Draugas” sutraukė J. Zuris, dr. Venskunas, d,
ta.
kiti boardo nariai. Šių rapor didžiausias minias ir nesutruk Nausėda, J. Giedraitis, M.
Namas.” Jo Ekscelencija Vy žiausias dienas, atsisakė kleįvairiose miesto dalyse daž
tas nebuvo toks agresyvia, dė nė kitiems savo užsibrėžtų vilonis ir kiti. Kun. Vąla
skupas Petras P. Būčys, M.I.- bonavimo, kada bostoniečių
čiaus tyme — pats kun. Ve
nai įvyksta riaušės. Kovai bū
kaip kad Darrowo.
darbų atlikti.
C., pašventino Kmito namų reikalai ir reikalavimai didėjo,
lančius, kun. Mačiulionis,
policija riaušininkai naučojaDarrow savo raportą nupei
Svarbiausias piknike įvykis
. .
.
,
, ,
užvakar geg. 19 d., įkurtuvė- gi jo pajėgos . jau .toli gražu
P. Katauskas, kun. Y. Pii
si plvtomis, akmenais, 1/utekė visus kodus ir jų vykdymų.
buvo kontesto užbaigimas. Ko
. . .. . i
se imant dalyvavimų da-bartr- ne tos* kas- buvo... Kmitas
skas, kun. A. Ješkevičius ir
liais, lazdomis »r kitais* jna
Paminėjo visas svarbiausias
misija ir teisėjai peržiūrėjo;
niam Bostono klebonui kun. pilnai užsipelnė, kad galėtų
ti. Pradžioje “oldtaimariai’
giai s.
pramones ir pareiškė, kad koknygas ir kun. A. Valančius
Pranciškui
Virmauskiui,
Cam
atsikvėpti
nuo
sunkių
dažnai
—
ėmė viršų ir išrodė, kad
>•
dais vykdoma monopolistinė pe^aiw rexultatus, kurie
vabridge klebonui kun. Pranci įkirių ir pačių katalikų nesu
menkų kompejticijų jie tetu
tvarka. Kodai padaryti didžių
kar jau paskelbti./ Pirmų vietų
škui Juškaičiui, B-rocktono kle
rės. Tačiau vėliau “km
t
prastos Alnerikos-klebono pa jų pramonininkų naudai. Ir
laimėjo St. Staniulis, Šv. Pane
bonui kun. Jonui Švagždžiui,
jaunimas” atsigavo ir “se.
tais kodais stačiai naikinami
reigųlės Gimimo parapijonas; an
Marianapolio viršininkui kun.
nius” supliekė.
SOFIJA, geg. 21. — Nauja Jonui Navickui,M.I.C., kum
Kmito naujasis gyvenimas, visi mažieji prekybininkai ir trų — J. Aukškalnis iš Gary.
Į piknikų atvyko dauji
VVASHINOTON, geg. 21. — bulgarų militarinė vyriausybe Aleks. Bubilui, M.I.C., kum žavingoje Marianapolio apy visos mažosios įmonės.
Ind'.; trečių — .V. Stancikas.
nigų, profesionalų ir biznie
Darrow tad ir patarė šių
Pašte susprogo bomba, kuri palaipsniui ima keistis fašisti Petrui Biskiui, kun. Adom. linkėje, jam teiks .ramumo,
Visi trys žemaičiai. Laimėju
Apart ankščiau išvardytų kuJJ
buvo įrišta į siunčiamų į Bal ška ir tuo keliu vykdoma nau Morkūnui ir kolegijos jaunuo ir duos laiko jo mėgiamiajam NRA kod« ,vart“» kei,ti- Ji» sius pasveikino gerb. kun. Ig.
nigų matėsi: J. M. pra
'
kanus siuntini. Vienam pa ja santvarka. Naujos vyriau liams.
darbui —{ lietuvių literatūros pasiūlė, kad visa krašto pra Albavičius, “Dr.” bendrovės
Krušas,
kun.
A.
Škrij
;
,
stos klerkui sužaloti ranka ir sybės priešakyje yra premje- Į Gerk kun. Kazimieras Ur- srityje. Amerikos lietuvių kui monė būtų socializuota ir pa pirm., kun. J. Mačiulionis,
kun. J. Paškaoskas, kui A.
lengvai sužeistas negras pašto ras Georgiev, 52 m. amž., ka bonavičius-Kmitas, tapo bos turos pažiba — Marianapolis, naikintas pelno sistemas.
adm., kun.
H. Vaičiūnas ir
Baltutis, kun. A. Linkus
n.
Šis raportas pasirodė di
nešiotojas.
raliui ištikimas. JiR dirba ben toniečių išlydėtas su ašaromis, dar labiau iškils nauja stam
kiti.
A. Martinkus. Iš profesionjjw|
džiai skaudus NRA admini
d rai su valdovu.'
įspūdingomis
išleistuvėmis bia pajėga.
Kitas svarbus įvykis buvo lų; dr. J. Poška, dr. A. liastracijai. Prez. Rooseveltas
Naujai bulgarų vyriausybei
baseball žaidimas tarp “old- k a uskas, .adv. Kai, adv. WaitTrvs atskiros grupės tyri raportų studijuoti pavedė pa
gresia makedoniečiai, kurie
taimerių,” kuriems vadovavo ches ir.daug kitų. v
kovoja už savo krašto nepri
nėja Chicagos gaisro origina čiam administratoriui Johnsonui., Šis gi parašė į Darrowo
klausomybę. Makedonijos kra
lumų, kad susekus jo pradžių
raportų
atsakymų.
Dabar
štas yra suskaldytas į tris da
ir radus kaltininkus. Tyrinė
prez.
Rooseveltas
ir
padavė
lis, kurias valdo bulgarai, grai
Vakar rastas susvilęs gy ja atskirai kas sau miestas,
tai visa viešumon.
Chicagos jaunieji kunigai kai ir serbai. Sugriauta bul
vulių šėrimo prižiūrėtojo J. valstybė ir apdraudos kompa- j
NRA administratorius John
“Draugo'’ piknike supliekė garų vyriausybė draugingai
Means, 63 m. amž., lavonas. nijos. Ieškomi žmonės, kurie
Illinoiso moterų klubų feče-į
son stačiai smerkia Darrowo
MEXICO CITY/ geg. 21. —
“oldtimerius” sū rezultatu 26 sugyveno su makedoniečių reMatyt, jis kovojo prieš gaisrų gal bus mačiusieji gaisro pra raportų ir pasiūlymus. Sako,
Sonora gubemalptį^s ūžti rau racijos metiniam suvažiav “
prieš 19.
voliucininkais. Pastarieji tuSpėjama,
iki pat galo, nepasitraukda džių skerdyklose.
kad tai anarkistiška filosofi dė katalikų kunigams turėti Sherman viešbuty advokato^
“Oldtimeriai” pradžioj pa- 1 rėjo tad daugiau progos kovokad veikiausia tas įvyko nuo
mas iš savo pozicijos.
ja. Pareiškia, kad' nė vienas bažnyčiose pamaldas ir įsakė Hadley iš AVheaton sak islrodo stiprūs, bet pabaigoj ti prieš didžiausius savo prie
pamesto degančio cigareto ar
krašto valdininkas, kurs pri- bažnyčias uždaryti. Tai, esu, mas prakalbų kvietė in<
pasidavė jauniesiems kuni šus engėjus serbus. Nauja gi
’ Pereitų sekmadienį dešim 1 degtuko. Kas tai galėjo pada siekęs ginti konstitucijų, nieku j dėl to, ka<^ kunigai raginu ka- talkon, kad jos gePw>tb
gams ir neatsilaikė iki galo. bulgarų vyriausybė yra prie
tys tūkstančių žmonių iš Chi- ryti siaučiaht tokioms kait
būdu negali pripažinti Darr- Į talikų vaikuR nelankyti valdi- rams ginti krašto konsJ < i‘ ‘ Oldtimeriai ’ ’ reikalauja, šinga makedoniečių revoliuci
cagos ir apylinkių suplūdo pa roms!
jų, kad' krašto vyriausybė cko-;
owo siūlymų.
škų mokyklų.
kad1 jaunieji kunigai, kaip ki niam veikimui. Numatomi pra
matyti gaisro paliktus griuvė
inomiškiau vestų valstybės
I
Krašto spaudoje ; daba r vi
tų kartų stos prieš juos, lo- i žūtingi susirėmimai. MakedoChicagos ugniagesių virši
sius.
kalus. Priešingai gi, J: Vai
SKERDYKLOSE REIKA
sai p svarstomi pasireiškę tarp
štų vieni, o nesikviestų talkon niečiai dabar kovęs trimis
Visų nukentėjusį plotų per ninkas Corrigan pranešė, kad
tybės palaipsniui ltas pak<
LAI VEDAMI
Darrowo ir Johnsono aštrūs
profesionalų
basebolininkų. frontais. O jie yra rimti priedienų saugojo policija. Aplin- gaisro metu šis departamenGaisro sunaikintoj gyvulių stos socialistiška valstybe.
ginčai.
Mat, kunigams truko lošėjų, šai.
kui susikimšimas nepaprastas. •
prarado kenris inžinus, du
Kalbėtojas nurodė, kad šii
skerdyklų daly, Chicagoj, visi
kai kurie pasivėlino laiku atNaujas bulgarų pariamenHalsted gatve gatvekarių va trokus ir apie 10,000 pėdų gu
reikalai
vedami, nepaisant dien visam krašte apie 10 n
RAUDONŲJŲ OALVOS
vykti į piknikų.
tas, kaip pranešta, tnrės tik
minių siurblių.
Nuostolių
žinėjimas atnaujintas.
griuvėsių ir kitų kliūčių. Tūk- lijonų žmonių yra valdišk
100 atstovų, iš kurių tik 25',
— apie 100,000 doi.
MASKVA, geg. 21. — Kai stančiai darbininkų valo išde-i tarnyboje ir jie visi išlaik
Gaisro metu tvarkai palai
KONFISKAVO KATALIKŲ bus gyventojų renkami.
kuriose Rusijos dalyse Siaučia gūsį plotų ir atvežami iš ūkių sumokamais likusiųjų gyi
kyti didelę pagalbų policijai
LAIKRAŠTĮ
_____
geg.
21.
kaitros ir numatomas didelis gyvuliai, kaip paprastai pri tojų dideliais mokesčiais.
BERLYNAS, geg. 21. —.
JERUZALE,
davė savanoriai legioūininkai
Tos rūšies stovis negali
imami.
javų nederlius.
J<acių autoritetai vakar kon-. Pradėjus trečiadienio 7 vai. ir skautai. Jų pareiga buvo
Dalis ugniagesių visam plo ilgai pakenčiamas.
Sovietų vyriausybė įsakė
fiskav-o Berlyno katalikų vy- rytų prasidės visų žydų strei- rūpintis daugiausia sužeistai
CHICAGO IR APYLIN
suotinio streiko klausimu.

BOMBA SUSPROGO
PAŠTE

JAUNIEJI KUNIGAI LAI
MĖJO “DRAUGO”
PIKNIKE

Jo Šventenybė kai liedamas
dar kartų smerkė nacių pago
niškų judėjimų Vokietijoje.
Tuo savo judėjimu naciai ne
tik paneigia krikščioniškųjį
mokslų, bet ir civilizacijų. Jie
dirlia, kad žmones grųžinti pagonizman.
^Vokiečių maldininkų priešakvie buvo Jo Emw. kardino*
...
. ...
las Faulhaber ir-keletas vy
skupų.
-K

BULGARŲ NAUJA VAL
DŽIA FAŠISTĖJA

PO DIDELIO GAISRO
CHICAGOJE

GUBERNATORIUS UŽDĄ- MOTERYS KVIEČIAMOS
TALKON
DARĖ VISAS BAŽNYČIAS

ORAS

KE.
— Šiandien nepastovus
valstiečiams, kad jie javus sa te yra sargyboje, nes kai kur
skupijog savaitraštį.
Jame kas Palestinoj. Tai protestas siais.
oras; numatomas lietus; daug
12 ugniagesių yra ligoninė
vo laukuose laistytų stačiai su po užverstais nuodėguliais ga SKAITYKITE IR PLA'
būk rastas įdėtas naciams prie prieš Palestinos vyriausybę
KTTE “DRAUGI“
li rastis kiek ugnies.
dėl žydų imigracijos varžymų. se.
ąsočiais arba kibirais.
ši n gas straipsnis.
vėsiau.

______

___

•..-t.... ausiu.
»■/.*
___

J

______

N-

Antį adicms, gegužės 22, 1934
D R A U a A S
75, T-■"
lėsime. Pradėjus darbiu tais kins ir fizinio darbo, 'lik taip
Apsigyvenęs kolegijoj Jonas Rinitas pa-1
DRAUGAS”
pačiais metais reiktų išvary puruošus jaunųjų kartų gyve
sidarys dar artimesnis moksleivijai ir jų dar Į
Ih*to* kaadien. i'lekyrua sekuiačJenlua
ti sienas ir uždengti stogų. To nimui, su. laiku susitvarkys
labiau pamils. Reikia laukti, kad kolegijoj
,1 J. line
gyvendamas d. Kmitas dar labiau padirbės (Brangiems užjūrio Broliams metų “Draugo” 4 ir 10 Nr., neišgalint, anot prityrusių ar mūsų pakrikusios šeimos. Tik
— <t oo i um,i n.ui j —
— <3.50; Trim* m0na*t*m*
Vienam i^euebiul — 7 (c. Kitoae valuty b ėoe
literatinio darbo srityje. “Draugas” linki ir Gerbiamiems Kongrega- ’ net įžanginiuose straipsniuose chitektų, darbo pradėti nega pasiruošusi moteris pajėgs at
a: Metama — <7.00: Puael melu — <4.00.
.OSo.
sispirti visom pasaulio tuštyjam sveikatos, ilgo amžiaus ir geriausio pa
cijos Geradariams Ameri- į plačiai kalbama apie Kazimie- Įima. Iš antros pusės iiųant,
^>niliiių kalnoa prlaluuCfnmoe pareikalavo*,
į-BMlĮllŪi lllmio. u kw**poi. ii*tttama raitu MCDSsisekimo naujoje vietoje — Kmitvilėje.
riečių gimnazijos reikalingu labai gailu, kad didelis žemės i bėms ir pakels moterų pasaukoja)
L JM Beprašoma tai padaryti
aeprfrlunOlama ta«
“TUU.
mų Lietuvai ir raginama su- plotus pačiame nliesto centre lį.
Jei
Šv.
Kazimiero
Seserys
.
Kaip kiekvienas žmogus, jei
B*<aktortai priima — ano 11:00 Iki 11:00 vaL
KĄ LENKAI SIŪLO LIETUVAI
........
. .
, teikti seserims pagalba nau- ilgesnį laikų lieka nenaudoja..
.
... mas; tuo tarpu nuoma už gU neįna pirmyn, tai žengia
jau ketunolikti metai dirba .
jos gimnazijos statybos reika
Nepriklausomos Lietuvos pa
“Saulės” rūmų patalpas be atgal; tas tinka ir mokyklai.
“DRAUGAS"
Lenkai paskutiniu laiku daug kulba ir
le.
dangėje, jei jos įstengė senus,
jokio gailestingumo ir nuolai Jų reikia kaskart tobulinti.
rašo apie susitarimų su Lietuva galimumus.
UTHU ANIAN DAILY FRIEND
apgriuvusius, bet istoriniu at Prityrusios- nuo kilniašird dos reikia mokėti.
Kodėl Seserų vedama mokyk
Jie vis laukia, kad į Lenkijų atvyktų Lietu
Publlahed Dally, Ezcept Sunday.
žių Amerikos lietuvių
tiek
žvilgiu
labai
brangius
Pažai

■DBaCRIPTIONB: On* Tau — M,Ui 8U Montn*
Lietuvoje su paskolomis y- la neatsiliko nuo pasaulinių
vos delegatai su atitinkamais oficialiais įga
» ALIO; Thr** Montha —
One Month — 7So.
slio rūmus atremontuoti taip, daug krikščioniškos pagalbos ra labui sunku. Todėl pasiti- tos put - rūšies mokyklų, tų
Jj5*_
—
One I«w — UU;
Month* —
liojimais. Pilsudskis net atsisakė nuo savo kad ji, liktų viena jūktinūu- sunklo'» Kongregacijos gyverRUveu a&g 1* “DRAUGU®" brlnga beak rasulta
kelionės Egiptan, nes buvo numatomos dery . šių vietų ne tik Lietuvos vi- nlmo ‘‘“"O“ Uotuvoj, ir Ja- kėdanios Aukščiausiojo Apvei- paliekame patiems skaitytoja
▲AvertMtng rate* on appllcatloa
'IŠAUGAS” 2334 & Dadcey Avt^ Chicago
bos su Lietuva. Žinoma, tuo pačiu lenkai irgi' suontenei, bet ir užsienio sve- bar Jlems P™WKia P»reiS- zda ir Brolių Amerikiečių pa ms spręsti. Seserys net gau
rama, rinksime aukas dėda- namas savo algas privalo iš
svarsto kų jie galėtų Lietuvai pasiūlyti.
ėinms, tai už visa tai dėkui Ir1"“ s'*s‘™Pi"i™« “ troSkin,». 11IOS Mnt„ Drk,
,.u„ ti,
leisti nuomos apmokėjimui už
Apie šiuos pasiūlymus lig šiol buvo ty dar kart, dėkui Amerikos dva
n“uJos
sla- ksIui
gimnazijos ir pensijoaų patal
DIENOS KLAUSIMAI
lima. Bet štai dabar kai kurie lenkų laikraš
tybos reikale, tariame visiems
siškijai, katalikiškoms organi
Kadangi
gimnazijos
staty

pas, už didžiulio namo pilnų
čiai net paskelbė busimuosius lenkų pasiūly
nuoširdžiausių dėkui ir šia pro
zacijoms
ir
atskiriems
geraši

bos
klausimas
nėra
Kongrega

išlaikymų: kuru, šviesų, van
JONAS KMITAS IR KOLBOUA
mus. Greičiausiai, kad šitos laikraščių pas
rdžiams asmenims, kurie savo ga norime suteikti Gerbia cijos koks nors išsvajotas da dentiekį ir net smulkesnius na
kelbtos žinios yra ne be lenkų valdžios ži
sunkiai uždirbtus, jr per var miems “Draugo” Skaityto- lykas, ar moderniųjų laikų rei mo remontus daryti savo lė
Prieš porų metų žinomas mūsų rašytojas nios ir sutikimo, nes juos persispausdino ir
gų sutaupytus centus siųsda jaiųs smulkesnių žinių mūsų kalavimas, bet gyvas ręikalab šomis. Visiems tur būt iš to
t poetas Jonas Kmitas — kun. Kazimieras Pilsudskiui artimieji laikraščiai. Taigi, įdo vo ir aukodavo Šv. Kazimiero gimnazijos statybos klausiniu.
pačios katalikiškosios visuo bus aišku, kiek daug Seserys
Urbonavičius minėjo 40 metų literatinio dar- mu kų lenkai mano lietuviams pasiūlyti!
Kongregacijos Seserims, besi Statybai žemė (6,25b ketvir menės autoriteto palaikymui dabar įdeda į mergaičių gim
U sukaktuves. Tos sukaktuvės, nors ir kukPagal lenkų laikraščius, Lietuva su Len kuriančioms naujai atgimu tainiai meti.) nupirkta perei
i buvo minėtos, vis dėlto parodė kiek daug kija turėtų sudaryti sutartį glaudžiai ben sioje Tėvynėje. Jeigu iki šių tų metų rugsėjo mėnesį. Šių bei jos ateities užtikrinimui nazijos užlaikymų ir kaip jų
šiandien nesupranta, kad būtų galima pastatyti tada,
>no Kmito prirašyta, kaip gražiai išeivijai dradarbiauti. Tai esu būtų mažiau, negu uni Šv. 1934 Metų Kongregacija metų pradžioje gauta Vyrasniojo notaro nuosavybės pat-' kokia bu‘s moteris, tokia ii I jei Kongregacija turėtų nuolidarbuota. Toji melų eilė taip pat išddvė ja, bet daugiau, negu paprasta sutartis. T.ai,
suspėjo paruošti savo veda virtinimo dnknm«nbiK Kn.ln- visuomenė bei jos ateitis. To- savus namus. Suiutus, labai
laptį”, kad Jonas. Knatas jau nebejau- girdi būtų dvi valdžios, dvi atskiros valsty mai ir laikomai gimnazijai rei
X «« y- Ubai svarbu .ergai- sunkus uždavinys tenka Ku,
žmogus. Tačiau savo dvasioje jis tebėra bių galvos, du arba vienas muitų plotas, dvi kalingų mokytojų personalų,
pai yra brangūs, todėl ir šios
' iauūuolei, šalia paprastų gregat-ijos vadovybei, tačiau
tas ir aktyviai tebedalyvauja mūsų vi- armijos ir gal būt tik vienas bendras gene
-jeigu dar ir dabar leidžiama
su Aukščiausiojo galingąja pa
ĮįĮomęnės gyvenime ir spaudos darbe.
ralinis kariuomenės štabas. Tada abi valsty į aukštuosius mokslus keletą nuosavybės jsigyjimas Sese mokslo žinių, duoti pilnų jos
rims atsiėjo du šimtu trisde asmenybės išauklėjimų Kad galba ir neabejotina mūsų
Nors kun. K. Urbonavičius jau prieš ke- bes jungtų atstovybė arba delegacija, kuri studenčių, duodant joms mok
tūkstančių (230,000) litų. mūsų moksleivės abiturientės, Brolių Amerikiečių parama,
kų metų pasitraukė ia aktyvių klebono pa- susidarytų iš abiejų šalių valdžios atstovų. slo priemones ir pilnų išlaiky šimt
yra sudėta visos Seserų grįžusios į kaimų šiaudines pa tikimės kaip nors jį atsiekti.
fhigų, tačiau uoliai darbavosi lietuvių parap. Šitos delegacijos nutarimai būtų ‘vyriausy mų, tai taip pat Amerikos Ge čia
Nuoširdžiai dėkodamas Gępajamos, kurias jos per 14 stoges, nesigėdintų savo pilkabetone ir nuolkt rašė vedamuosius straips- bėms privalomi. Jos būstinė būtų Vilniuje.
radarių nuopelnas.
rb.
Redakcijai už sutikimų
metų buvo sutaupusios. Staty sermčgių tėvelių, kad tos ran
Dėl
lenkų
okupuotų
žemių,
tai
sakoma,
PB8 “Darbininkui”.
mam yra nežinoma, kad po bai lėšų jau nėra. Didelio /ū- kos senosios močiutėj kuri skelbti ir garsinti mūsų gim
r
kad viskas liktų taip, kaip dabar yra. VilMes dar nežinom, ar gerb. kun. Urbona- nius ir toliau pasiliktų lenkų vaivadijos mie- karo suvargusi Lietuva davė pesčio prispaustos pirmiausia visa nuo savęs atitraukė dėl nazijos statybos fondo reika
įftčhis pasitrauks iš “Darbininko” redakci.
,
.
t • a
* • irgi
• • liktų
i i * i Kongregacijai
be llr'čipėmės prie brolių Ameri dukrelės išleidimo į mokslų, lus, prašysime Gerojo Viešpa
stas.
Okupuotosios
Lietuvos žemes
x , , __.¥.kandidates
, ...
senatvėje būtų užvaduotos, ti ties už visa t«i tūkstanterio
tačiau jau turime patikrintų žinių, kad
Lenkijai. Net jokios autonomijos lenkai Vil turto/ be kraičio be jokių įna- kiečių. Nelengvai atsėjo iškel- nkamai pagerbtos. Mergaitė pai Jums atlyginti.
is apleido Bostonų ir apsigyveno prie Ma- niaus kraštui nežada. Vadinasi, Lietuva tu šų, tuo tarpu jas reikėjo ne1 ti šis klausimas ir vėl prašy,polio Kolegijos, Thompson, Conn. Na- rėtų padaryti su Lenkija 'unijų, turėtų nu tik išlaikyti, bet ifišmokslin- ti taip didelės pagalbos, ži inteligentė gali tai padaryti
dv. Kazimiero Kongregaci
net
ir
aukštuosius
mokslus
ei

|felis, kuriame jis apsigyveno, pavadiiĄas stoti
, .. savo ’nepriklausomybes
...
u- ir
• uz,v tai iųeko i ti. Tuos reikalus suprasti
ir nant, kaip sunkūs laikai ir
jos Seserys, Pažaisly - Lietu
x
dama,
valdininkaudama,
ar
Jfcuitville.
! voj.
negautų. Šitas lenkų, sumanymas geriausiai įkainuoti sugebės tik tas,- ku juos ten slegia. Bet geros ir kuo kitu užsiimdania.
L ’
Antrašas: Kaunas, pašte dė
, ~ Mūsų visuomenei jau nuo seniai žinoma, rodo, ko mes galime laukti iš lenkų. Jnk tai riam arčiau prisėjo susidurti duosnios širdys nuo sarvęs nu
ne traukdamas duodMfkit'iems. P&
Kad tas kilnias mintis rea.- žė Nr. 436, Lithųaųiją, ,
Kongregacija,, ^inia »
kun, Urbonavičius bųio uolus rėmėjas yra Šlykštus puity&jM, iš LietnvMji.
tik Lietuvoje, bet-.ir. motūiiš- našiai - pasielgė ir kai kurie Mžuolų tikrovėje Kongregaci
visų tautos ų visuomenės reikalų. Bet ar tik tos ir Lietuvos valstybes.
' kame name Čikagoje.
Amerikos kunigai prisiųsda- ja įvedė-savojon mergaičių gi- Rašytojų klasėj yra tie, ku
g* daugiausia širdies yra įdėjęs į darbų, kuIštikus Šv. Kazimiero Sese- mi net po šimtų (100) jr dau- mnazijon namų ruošos skyrių. rie mušto, ir . tie, kurie prive
vedė prie įsteigimo lietuvių kolegijos APraėjusį sekmadienį, pavasariniame pikrikoje. Tuo reikalu nemažai yra prirašęs nike, užbaigta
užbaig didelis darbas. — “Draugo” rų Kongregaciją* įspūdžiam ginu dolerių gimnazijos staty Dabartinėse sųlygose tinka da, kad kiti rnųstytų.
Ronx.
jpsnių ir eilių. Kiekviena proga jis ir gyM^kontestas, k urį reikia vadinti pasisekusiu. smūgiui, kada šiais ųurikiais bos ■ fondui. -Savo laiku juos mai išvystyti namų ruošos ne
žodžiu ragino visuomenę imtis rimtai už Šiemet kontestas užsitęsė ilgiau negu kitais ekonominio krizio metais pa visus garsinsime spaudoje, o buvo galima, nes tam moks
Dailumas, jei tai galima sa
metais, nes gyvename jubiliejinius “Draugo” reikalauta iškelti mergaičių tie, kurie yra prisiimtų po 100 lui neturėta tinkamos patal
TlV'
daugiau
dolerių,
bus
mar

pos ir reikalingųjų priemonių. kyti, yra Dievo antspaudas
iš nuomuojamų
bo ir įsteigti kolęgijų. Kada Tėvai Mari- metus ir dėl to plačiau norėjoine laikraštį gimnazijų
muro
lentoje
pažymėti,
kaipo
Naujai statomiems gimnazijos tvariniuose.
paskleisti. Ir tai dar ne viskų padarėme, kai “Saulės” Dr-jos rūmų, ir kakolegijų įsteigė, kun. K. Urbonavičiaus
fundatoriai
būsiančių
naujų
namams Seserys turi susiproH. W. Beeclier.
buvome užsimoję. Męs darėme vajų atskirose Tla tinkamos patalpos tokiai
yje surado tikrai nuoširdų talkininkų
gimnazijos
mūrų.
Seserys
sa

jektavusios
labai
gražių
pla

parapijose. Bet tam darbui per maža ture-' mokyklai visame Kaune nesu
grasų rėmėjų. Jis aukoja gausias pinigų
Varpai! — tai muzika aajome laiko. Ir Chicagoje dar nę visose para rasta, prieita galutinos išva vo maldose kasdien juos at nų. Jos trokšta pilnai paruoš
jis padeda organizuoti studentiją ir
mena
ir.
atmins.
ti
jaunuoles
gyvenimui,
nes
čiausiai 'paliečiantį dangų.
pijose vajų įvykinome, o kur kitų miestų dos, kad reikia Kongregacijai
ei vijų, apsiima būti jų laikraščio “Stu
tik
su
pilnu
pasiruošimu
mer

C kuries Lamb
Kadangi
statybos
fonde
ralų Žodžio” vyriausiu, redaktorium ir jam lietuvių kolonijos. Dėl to tų vajų atskilose statytis savo namus. Šį svarbų;
gaite išėjus į gyvenimų bus
•adarbiauja. Žodžiu, kun. K. Urbonavi- l«rapijose varysime ir toliau. Tuo tarpu nuo reikalų ir didžiausių Kongre ndasi dur tik keliolika tūks
širdžiai dėkojame uoliesiems kontestininkains, gacijos rūpestį pirmiausia at tančių litų, tat šiais metais laiminga, visur tinkama. Ji SKAITYKITE ffi PLATIN
vi.-ada buvo ir tebėra prietelių ir rėmėKITĘ “DJ8AUGA”
(to lietuvių jaunimo, kuris siekia mokslo, kurie taip nuoširdžiai platiųo mūsų dienraštį. jautė Amerikos lietuviai. Šių statybos darbų pradėti nega- '• brangins mokslų, bet nemė
etos.
dr. jur. ir m«d. G. B. Kreitneris
dėję kinų kareivius kalbant, kad, jei jie augo iki 2,000,000. Tai jau nepakeliama reguliuoto^ upės, įtaisyti laukų drenažai džio kovai su kulkosvydžiais, tankais ir
lėktuvais, 7,5 cm. mortirų, kaip lydimųjų
Išvertė Jonas Labanauskas
tuojau negausių savo algos, plėšių miestų, -našta suardytiems krašto finansams. Va etc.
Kad pagaliau būtų galinta padaryti pėstininkų apsaugų.
jau šeši mėnesiai, kai jiems nemokų nei dų tarpe viešpatavo didelis .optimizmas;
cento, — žinoma, tai būna dėl to, kad buvo tikėtasi išrišti problemų taikiu bū galų ant visados gyventojų plėšimui, tai
Didesni kariuomenės vienetai, kaip
naujoji kariuomenė turėjo būti tautos ka pav. divizijos, Buerio buvo taip i»t ap
komendantai stengiasi susikrauti patys du.
Pulk. Paneria buvo sugrįžęs iš Vo- riuomenė, policiaė kariuomenė, sudalyta rūpinti atatinkamais artilerijos ir speeisau turtų.
Vienas neseniai iš Amerikos grįžęs i kietijos. Jis patiekė pasiūlymus, kuriuos pagal tinkamų Šveicarų sistemų. Kad tai jaliniais pabūklais; tačiau ypatingo dėkinietis štai kų man pasakė: per 40 metų buvo išdirbęs drauge su 'Čiang Kai - šėku. visa būtų galima praktiškai įvykinti, bu rine.sio buvo kreipiama į sudarymų naujų
(Tęsinys)
Baueris lietė pirmjausia aktualiau vo numatyta paruošti Šveicarų sistemos vienetų. Ypatingos reikšmės buvo priski
Kada karaliaus laikais vicekaralius savo amžiaus aš dar niekada nesu matęs
specijalistų.
riama lėktuvams; jiems paskirta plati
šilu'o iš dviejų ur daugiau provin- savo tautos taip prislėgtos ir nusiminu sius klausimus, būtent, militarinius.
Finansinė
krašto
|>adėti«
neleido
su

Jis buvo gerai įsitikinęs, kad iš da
veikimo sritis.
po yieuų ar du mil i jonu, lai upie lai sios, kaip kad dabai’ ji yra! Nankino val
daryti
ir
išlaikyti
masinės
kariuomenės.
bar
esamos
kareivių
medžiagos
nesudarysi
bnodavo Pekinas, atimdavo jam pini- džia negali ilgiuu laikytis! Vadai jau ren
Tokia taktika padarė neliereikalingų
ka sau milijonus žlugimo dienoms, kurios gerų karių, — jis tepažinojo tik vidurio Nuo jos buvo atsisakyta, kai karo speciir nulumsdavo.
masinės kariuomenės sudarymų. Jos viep
ir pietų Kinijos nacijonalistų kare>v'UK» jalislas Baueris realiai išrodė jos nerei
Pirmaisiais respublikos melais patys jau čia pat!”
bet ne rinktąsias Feng Yu Hsiango ir kalingumų, nes jis buvo tokios”nuomo tų užėmė specijaliniai ginklai ir skaičiaus
re pasiskelbę generolais ir valdovais
kitų šiaurės vadų trujies. Esamos karei nės, kad masinė kariuomenė jau iš viso atžvilgiu daug mažesnė kariuomenė,—*- sa
7. NETVARKA IR REFORMŲ
'
denižė per tris ar ketin ius' metus 3 ar
vo dydžiu ji atatiko maždaug senajai ka
vių masės buvo paimtoj iš gyvenimo įw- yra atgyventas dalykas; jo naonioių‘»
BANDYMAI
•Biilijonus. Šiandien — prie mu’ijona’is
dugnių, jos neturėjo jokių idealų, už ku ndritna neatsilikti nuo moderninių laikų, raliaus kariuomenėn-Kiekvienas kareivis
kaip viešoji nuomonė tvirtina, geneturėjo būti taip išmiklintas, kad karo lai
Atnaujinlaa kuornintangas pradėjo riuos gaktų kovoti. Jie tarnavo už pini tai vieton masinės kariuomenės reiktų su
iv marialai yra jaisisavinę dešimtidaryti skaičiumi mažų, bet techniniu at ku galėtų greit savystoviai orientuotis ir
lūkstaarių. Jie reikalauja milijonų, :-avo veikimų prie labai gerų sųlygų; jis gų tam generolui, kuris daugiau jiems
žvilgiu kuo geriausiai apginkluotų ir iš veikti ir kad ginklas jo rankose būtų var
galėtų apmokėti sųvo armijas, mili- buvo užsienio pripažintas, o viduje pats mokėjo. Šios rūšies masės turėjo būti, patojamas kaip spęcijalisto.
i šalintos ir jų vieton pastatyta ištikima mokslintų karinomeuę.
kud jas apginkluotų, milijonų, kad savystoviai įsigijo politinę galybę.
Apsiginklavimų pėstininkų batajijo
Pasiūlytieji specijaliniai ginklai di
Svarbiausia problema, kurių jis tu tautos armija. Atleidimas turėjo eiti kar
nugalėti. Imuditua, Ir nežiūrint į
nui
Baueris
pasiūlė
štai
kokį:
tu
su
sudarymu
jšliioi
visuomenės
ūkio
delėje daly buvo sukonstruvoti paties pu
.-kareiviai 'v a l.
i ..[H. n-.-i. l»lo rėjo išrišti, tni buvo trupių <lemobil i žavi
Automatinį
šautuvu
7,
9
num.
kulib
'
plano.
Demobilizuotomis
-trupėmis
turėjo
lkim Bauerio.
maitinami. Im medicinos priežiūFof mas ir jų pervedimas į. tvarkingų civilinį
ro,
trumpo
vamzdžio
karabinų
9-9,5
mun.
,
būti
kolonizuotos
tuščias
vietos,
pravesti
IT sercgulinriai atlyginami. Kiekvn iias ūkį. Karaliaus laikais didžiausias kariuo
I kalibro su 300 m tr. tikslumu, 2,5 cm, lykomuriAstas gali nusipnkti uz >)CPdol. 50 menės skaičius nesiekė 4IHŲMK) vyrų. Lai miškų darbai, įrengtos 1jĖ>ramonės įmonės,
(Pabaiga)
[
dimųjų anuotų vietoje sunkiojo kulkosvy
kareivių. IVucimaje užsienio pirkliai gir ke jaunųjų kiniečių judėjimo trupės iš gatvės, geležinkeliai, kanalai, uostai, su
a<. ag

lietam $». Kazimiero Sesero Laiškas
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i Kaina 35c.

mums pažinti Basanavičių, ra aidėti prie “Žvaigždės” su- 1906. 112 pusi. Kaina 20c.
MARIJA TIKĖJIMO IR j
MĄSTYMAI APIE ŠVC
Sius j “homines historiarum manytojų knygų — “30 metų
MALDINGUMO ŠVIB30JE. į JĖZAUS ŠIRDĮ
ignari pueri sunt — žmonės spaudą atgavus” išleidimo.
F. Massarti,
istorijos nežinantys tai vai Knygų prenumeratą ir ben- prof. dr. B. Bartman, vertė'S. J. Vertė kun .1. Vaišnora,
kai”, padėtų pažinti visą tą draleidėjų įnešimus priima re- Byrąs. Kaunas, 1928, pusi. 120. M. I. C. Marijampolė, 1931 m.
rr •_
/■>
I
i
eilę garbingų vyrų, kurie “An-j dakeija iv “Rūtų Ratelio” na- Kaina
50c.
pusi. 208. Kaina 35c.
metais.
šrai” raštus rašė ir kurie, rėš, kurioms ypač. malonu bū
SVČ.
JĖZAUS ŠIRDIES
Zengeriui paslydus iš švie
kaip antai Petras Kraučūnas tų kuodidžiausią vanlų skait
INTRONIZACIJA. Parašė ku
Parsitrauk
spausdinti lotynų raidėmis lie timo ministerio vietos, lenkai ir jo draugai, “Aušros” kny lių ir šį takarą užrašyti. (Ku
(Tęsinys)
nigas J. Vaitkevičius, M. I. C.,
tuviškus elementorius ir leisti nustojo didžiausio savo sėbro
Knygas
riems
neparanku
įgyti
paskai

gėlėms
į
Lietuvos
žmones
pa

Lygiai gražios ir naudin
D. D., Chicago, 1929 m., pusi.
lietuvių laikraštį ir kun. J. kliūčių statyme lietuviams. Va
toje
paminėtas
knygas,
tie
reiti
kelius
taisė.
Pažinę
tuos
giausios visai šalipi įtakos da
92. Audeklo aptaisais 30c.
Balvočius (vėliaus pagarsėjęs sario mėnesyje 1904 m. minis
didelio pasišventimo ir darbo gali daug medžiagos apie
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES
rė tais (1879) metais paskleis
pirmiausiai Amerikoje rašyto teriu komitetas nutarė leisti vyrus ir mes, anot Jablonskio, “drausmės metus” rasti šių
ŠVČ. ŠIRDIES MĖNUO. Pa TROŠKIMAI. Parašė kun. Pr.
ti S. Gimžausko j tūkstančiai t
Rusijoje lietuviams spaudą lo
jas Gerutis).
pasi rangi nsi m e aušriškži dirb (1934) metų “žvaigždės” žu rašė kun. Derliaus. Vertė By J. Vaitukaitis, Chicago, 1933
^“Lietuvos Bičiuolių”. “Auš
tynų raidėmis, o tų metų 24
rnalo NN. 2 ir 3-me.)
rąs. Kaunas, 1928 m. pusi. 164. m., pusi. 32. Kaina 10c.
1895. metais lietuvių kaimieros” pirmuose numeriuose
balandžio (7 d. gegužės) caras ti tautai ir tėvynei.
■ %
skaitome: “Lietuvos Bičiuo- čių veltui paduota 4 prašymai patvirtino tą nutarimą-ir “40Kadangi fotografiškam kny
lis” tai kiaurai patrijotiška carui, 5 carienei, 10 prašymų tų metų drausmė” spausdinti gų spausdinimui reikia dide
Knygos
knygutė, užtai taip meilu ją vidaus dalykų ministeriui, kad Rusijoje lietuviškas knygas lių lėšų, tad “Žvaigždės” re
18-TAS METINIS
skaityti... Kadangi jau pernai liautųsi draudę mūsų spaudą. lotynų raidėmis pasibaigė.
dakcija į šį “Aušros” ir auš
lietuviai tą knygutę išgraibs- Nieko nelaimėjo ir Antanas
,Tog lietuviai mokėjo panau rininkų pagerbimo darbą kvie
SVEIKA MARIJA iš kun.
te ir jinai nebegaunama pirk-1 Smilga prašęs leidimo spaus
čia visus, kurie išsigali ir su
doti
spaudos
atgavimą,
ge

A. Stolz, parašė knn. A. Pet
ti, tai čia mėginsiu skaityte-Įdinti “Unininkams Kalendopranta jo svarbą ir prakilnu
riausiai
įrodė
prof.
R.
Volte

rauskas, M. I. C. Chicago, III.
jns įvesdinti į jos įtalpą”, rius“ lotyniškai - čekiškomis
mą. Knygas tas atspausdinus, Pusi. 200. Kaina 35c.
|
ris
savo
apskaitymu
pirmos
1883 m. “Aušros” dvejuose raidėmis.
“
Aušros
”
fotografijų
klišės
dešimties metij (1904—1914)
GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vo-'
lumeriuose daug lapų (75—78,1
* *
Pirmas valdiškai „ranešs mneų leidinių. Sulvg p. Volte-|b“s Pavestos Lie‘”vos Unlve
kiško vertė kun. Pr. Žadeikis.
108—110) pripildyta atpasa
Pirmas valdiškai praneša
’
tt . kurio
kur n senatas
senatas jau
iau se.
rsitetui,
se
Rusijai
apie
galutinų
nepasir
lI»r
tų
<leSimt|
metų
Lietu
184 pusi. Kaina 50c.
kojimu “Lietuvos Bičiuolio”
niai
nutarė
išleisti
visų
“
Auš

SITAI VIEŠPATIES TAR
įtalpos ir pakartojimu jame sekimą lietuviškų knygų rusų voje buvę atspausta 2,550 kny
ros
”
knygelių
fotografijas,
Siūloma gražiausios prekės namams
NAITĖ. Skaitymai gegužės (
tilpusių eilių, kurias jau tuo- raidėmis Žemaičių vyskupijos gų, skaičiuje 5 milijonų egze
bet
dėliai
visokių
priežasčių
MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE
mėnesiui. 100 pusi. Kaina 30c.
met dainuota visoje Lietuvoje. administratorius vyskupas Be- mpliorių, kuomet per tris ši
iki šiol negalėjo nei pradėti
mtus
metų,
nuo
spaudos
at

GYVENIMAS ŠVČ. MARI
Kaip Jaunius nušvietė Kau resenevičius 1881 metais. Bū
vykinti tą savo pasiryžimą
siradimo
pas
mus,
iki
1904
m.
JOS PANOS. Tilžėje, metais i
niją darbuodamasis tarp klie damas Peterburge jis prašė
Kurie apmokės lėšas bent vie
atspausta
2,208
knygos.
rikų, taip ir Suvalkijoje tarp vidaus dalykų ministerijos,
no “Aušros” lapo klišei pa
VYRAI — ATYDA!
To garbingo spaudos atga
gimnazijos mokinių sukūrė kad prašalintų 1866 m. draus
daryti, tų vardai bus knygo
Štai yra specialia pranešimas, kurte
skaisčiausią Lietuvos meilę mę. Vilniaus generalguberna vimo 30-ies metų sukaktuvė
se garbinami bendraleMėjais. bus {domų* kiekvienam vyrui, kuris;
ms
paminėti
“
Žvaigždės
”
lei

pasiekė “viduramži’’ Ir Jaučia reika
Jauniaus ir Gimžausko moks torius Totlebenas parėmė vys
Tokie tas knygas gaus vien lingumą tam tikro gaivinančio TONI
dėjai
pasiryžo
išleisti
šįmet
KO. Kud suteikti galimumą tūkstan
ladraugis, paskiaus žandarų kupo prašymą. Švietimo mmiuž spaudos lėšas. Sulyg žino čiams, kurie dėl kokios nors priežas
knygas
užvardintas
“
30
metų
pramintas Lietuvos karalium steriui nesutinkant, leista tik
ties atidėlioja užsisakyti
_____
vų apskaitymą galima būsią
Spaudą
Atgavus
”
.
Papildžius,
ta Petras Kraučūnas.
išparduoti 13,000 egzempliorą
<75.00 puikūs console. 7-8
kiekvieną įmokėjusį 5 dole
kas huvo apleista, ar ne pil
;70.()O, 3-jų dalių Miegamų
Seno
ir
Naujo
Altoriaus,
Zatūbų radios,
Pagaliaus “Aušroje” pra
nai nušviestą pirmesniuose pa rius, garsinti tų jubiliejinių
Kambarių
setai
vadzkio
Vilniuje
atspausdintų
nuo dlstributorlų. ftj Gydyto
bylęs Basanavičius, “Varpe”
knygų prenumeratorium
ir tiesiog
$22.50
jaus preskrlpclja dabar parduodama
H879 m. lotynų raidėmis. Ant našiuose leidiniuose (“Aušros
visose vaistinyčlose. Vienas Doleris
Kudirka tai vis mūsų didvy
$10.00 45 svarų, baltos
40 m. Sukaktuvėse”, “Spau bendraleidėju, apmokėjusiu lė už mėnesio treatmentą — būkite sa
ru
kartu
klausimą
valdiškai
ilOO.OO Mohair ar Frieze
vimi gaukite butelj Siandien — garan
riai, iškilę daugiausiai, pasišas
vienam
“
Aušros
”
pusla

vatos matrasai
dos Laisvės ir Amerikos Liet.
tuotas.
Seklyčiom setai
■r ■ ■
■
dėkojant “40-ies metų draus iškėlė 1890 m. Mogilevo arki
piui
fotostatuoti.
Baigsiu
pa

$4.95
administratorius Organizuotos Sukaktuvėse”)
$54.50
mei”. Dr. Kudirkos veikla pla vyskupijos
skaitą,
išreikšdamas
viltį,
kad
šitose knygose bus mėginta
$12.00 Garantuoti ISimŠAME PRICE today
,100.00 3-jų dalių modetn.
čiausiai aprašyta 1924 m. “Vi prelatas Daugėla, prašydamas
visi čia šį vakarą atsilankiu
plačiaus
nušviesti
“
Aušros
”
mons lovom Springsai
AS 43 YEARS AGO
Aiegamų Kambarių setai
nco Kudirkos jubiliejiniam spaudos grąžinamo.
perijodo darbuotė. “Aušros” sieji ir su mumis dėliai spau
$5.95
“Varpe” *— sudėtinėse kny
Pagaliaus subruzdus dauge knygeles, geriaus pasakius jų dos atgavimo krykštaujanti, į
$54.50
$25.00 5-kių dalių
gose.
liui lietuvių inteligentų visur fotografijas, kad jos padėtų turės noro ir galimybės pri
;30.00 gražūs, naujos ųiafor
Breakfast setai
dos, 9-12 Kaurai
, Apie Basanavičių irgi’ daug prisiminti reikalingumą spau254
$12.95
laikraščiuose ir knygose rašy dos grąžinimo, pasidalino ru
$16.95
BAKING
ta. Menkas Lietuvis, kuris ma sų valdininkų nuomonės. Vie
$28.00 gražūs nauji
J68.OO 7-nių dalių Valgyk
POWDER
Lounging krėslai
žai apie tai girdėjęs. Tokių ni pasisakė už, kiti prieš pralų setai
ECONOMICAL
čįa nėra, taigi Bausiuos mūsų šalinimą drausmės. Vilniaus ir
$14.75
$39.95
AND EFFICIENT
didvyrius ir jų darbus išvar Varšuvos generalgubernatoriai
dindamas, baigsiu “Draus patarė grąžinti spaudą. Griež
DoubkTbftod/
DROVERS NATIONAL BANKAS
$65.00 Naujos garantuotos Drabužiu Plovvklės
mės” meto įvykius atpasakotu tai priešinosi lenkų sėbras
Double
Action'
IR DROVERS TRUST & SAV
/Pirmutinis inžinierius Pet švietimo ministeris Zenegeris.
$32.50
MIIUONSOF POUNDS USlD
INGS
BANKAS
ATSIDARĖ
DEL
ras Vileišis pradėjęs klabinti Peterburgo Mokslo AkaderaiBY OUR COVERNMFNT
Nauji Refrigeratoriai *89.00 ir aukščiau
BIZNIO PIRMADIENIO RYTE,
į rusus valdininkus ir 187/ jos pirmininkas kunigaikštis
GEGUŽĖS 21 D., BANKO NAME
KITI VISOKIE REFRIGERATORIAI
ih., gavęs leidimą, išleido lo- Konstantinas pareiškė, kad bū
ANT
RYTŲ
ŠIAURINIO
KAM
0nų raidėmis knygeles “Jur tinai reikia grąžinti lietuvių
Parsiduoda mažiausiomis kainomis.
PO ASHLAND AVENUE IR 47th
spaudą
Akademijos
ir
Varšu

gis Stefesonas” ir “Pas muu
ir išgalę
Lengvi išmokėjimai pritaikomi visiem pagai
STREET. KUR BUVO ĮSTEIGTA BANKININKĄVI
ir kitur”. P. Vileišis, kur jis, vos su Vilnium generalguber
ir
parankiausios
krautuSaugiausios,
ekonomiškiausios
parankia
MO VIETA.
•
nebuvo, ilgus metus vis prisi natorių pareiškimams persvevės'pastoviai pirkliauti visiems Lietuviams
Lietuv;
yra •
minė rusų išdidiems valdinin riant Zengerio nuomonę, vi
rovers
ational ank
kams apie Lietuvos raštus. daus dalykų ministeris Plėvė
i“Iš tolimos Rusijos kampų” 1903 m. patarė ministeriu ka
rovers rust
avings ank
Sryna* ^rllmn&a Z. m o mirtabdo
^rašė P. Puidienė 1914 “Liet. binetui, kad šis leistų Rusijoje
nteMJImą odoa | penktai. aekundaa
— Ir pagolbtngaa prie Kctemne,
(Laikinas Antrašas) ASHLAND AVE. prie 47th ST.
Žiniose” siuntinėjo nesiliau spausdinti ir iš užsienio ga
pnėkų. dedervtnAa. Ir IRbArlrrų Že
mo bevelk mebukllngal praAailna
benti
lietuviškus
leidinius
lo

'
CHICAGO
damas rankraščius cenzūros
viaoklaa odea IritarIJaa, kadangi
k> gydymo ypatyMa ratai randa
mos
kitose gyduoldae. Tlsoa yalatltynų
raidėmis,
cenzūros
pra

komitetan, barškino be palio
nyCIoa užlaiko—
»0c. tl. Ypa
4179-83 Archer Avė. 2536-40 W . 63rd St.
tingai tvlrtaa Kerno. Du syk ge
BANKININKAVIMO VALANDOS
vos į kietai uždarytas duris, leistus. Zenegeris vis dar mė
resni rusultatal
Tel. Lafayette 3171
Tel. Hemlock 8400
_________
__ » I
už kurių atsiliepė galų gale gino priešintis, sakydamas,
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
tautinį susipratimą ir kenks-į
rtlingą Rusijai separatizmą.
Zengeriui taip įkalbėjo endeKUN. A. M. MILUKO paskaita spaudos atgavimo 30 meti) kai lenkai, kad nžkirtus lie
ffnkiUft.ilvft« minėjant Cornish Arms Hotelio svetainėje, tuviams kelią ir palaikius juos
311 W. 23 gatvės, New Yorko mieste, 7 d. gegužės, 1934 savo globoje.
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Širdies Menesiui

Marijos Menesiui

Išpardavimas

PEOPLES KRAUTUVĖSE

Nusa-fone

PRANEŠIMAS

‘D

D

N

T

Stop
Itching
Skin

B

&. S

B

n«.
tl.ll,

aštrus perspėjimas, kad “liau- kad spaudą atgavę, Lietuvos
Sukatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
tfls, nes gali buri išvytas kai inteligentai sukelsią žmonėse
po inkyrus žmogus’1... Dirbo,
tarnavo Lietuvai,.kiek pajėgė,
kaip mokėjo, atiduodamas sa
IN OUR OFFICE
vu laiku gal ir perdaug”... tę
< rrt a KimoM
UAHb SAKF^
sia ta pati rašytoja, pasiguos
AU. US KIOS SlfcNED
MMU’S THAT LIST
n v&iNe rooR
dama, jog “praėjus dešimčiai
op tUMFS FO«
< TVMMBfe AT
metų.„ Petras Vileišis dingo
tV^haov j
užmaršos bangose... Jį užmir
Ro visi, nes jis dirbo ir pirmyn
einančio laiko nuveiktas tyliai
pasitraukė iš tautinės pirmyneigos kelio, užleisdamas vietą
kitiems. Gal nebemokėjo pa
sekti jaunosios kartos ke
liais?

žemo

FOR
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CHICAGO, ILL.

IRRITATIONS

A PET moti
*lHAt POfe.

/T*«I Htfe VfeUM
AM MVDtNOMh£HINB
OOlk AkVTUMKUC.
*"■—i <tlASS. >—

Inžinierini Petrui Murzai
1878 m. leista išspausdinti ka
lendorių lotynų raidėmis.
Negavo 1898 m. leidimo
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Redaktorius
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
VVATEltBURY, CONN.

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.
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Lietuvų, sekė paveikslui apie .Vytės susirinko klubo kauiba-.kėjo ne vien gražiai "pakry- tiek gerų vadų, tiek visokių STUDENTŲ MĖNESINIS
SUSIRINKIMAS
Dariaus ir Girėno išskridimų rin ir pasipuošė baltom ar rau- puoti”, bet mokėjo dar jų i«o i progų tobulintis,
iš Chicagos į New Yorkų, pa- donom gėlėm atminčiai savo tiniškai priglausti, suraminti.
Už Uį Sirdingtti dėkingas.
Thompson, Conn. — Per i>a- skui gi į Kaunu. Taipgi buvo į motinėlių. Vedami savo gerb. Daktaro tarnas
Jokūbas — jaunimas savo gerb. dvasios' Užpraeitų sekmadienį lietus tarusias dienas atsilankė ke rodoma ir tų Lietuvos didvy- dvasios vado kun. klebono J. (Juozas Kupstas) ir Staaė6 VBdallls kulL klel)onui J j.ivių kalbos klesos kambary įletas garbingų svečių — kan. rių laidotuvės, kuriose daly- J. Valantiejaus, tvarkingai su-i tarnaitė ievutė— (M. AndriKripui ' vyko n^‘net’inis lietuvių stu
Valantiejui, kun. J.
,
kun. Kemėšis, p. Babickas i; vavo virš 100,000 žmonių, lr ėjo į bažnyčių išklausyti šv.1 kiūtė) sukėlė didžiausį juoko kuu jj Gauronskui ir kun V ' ^ent4-<dų susirinkimas. Kalbė
*»•
p. Vitkus, kuriuos gražiai stu buro apie šimtas gėlių vaini- Mišių. Tokis gražus vaizdas furorų žmonėse. Veltui "i5po-i Ražaičiui Ui jy didelę globėta *pie •“‘‘“"“i
dentui priėmė, suruošdami jie kų.
į džiugino ne tik motinėles, bet nėjęb Jokūbas” bėgo nuo sa ir patarimus; savo brangiems’kl» ■"*»"»’ kuri“ bus
d” “v' duoaMPu parapijos
ms programėlį. Pradedant pro
Buvo rodoma ir juokingi pa ir visus susirinkusius. O tik-i vo “išsitepusios Ievutės”. Jų tėveliams už gražy iaaulUėji-'
Black
grameliu, įžanginę kalbų pa veikslai,
būtent: “Mickey rai gilų įspūdį padarė, kadaj karštos jiieilės dueto ypatin m« ir save prietelimns už
sakė kun. dr. J. Navickas, M. Mouse”. Tas paveikslas buvo visi ip corpore prisiartino prie ga “harmonija” ilgai neužmi- nuolatine, gausi, penimy- Di- j “nd Gold ol’k<lstr‘L

GARBINEI SVEČIAI

tadienio vakurų, kiekvieno mė
nėšio.
O pirmadienių vakarais bus
{Studentų Organizacijos kons
titucijos debatai, pasikalbė
jimas apie būsimų {Studentų
seimų.
'
-

ų Ą

Kun. Kripas malda baigė
susirinkimų.
Kalbėjo Svečįai iš Lietuvos

Laukėme ir sulaukėme sve
čių iš Lietuvos: kąp. prof.
1. C. Kolegijos choras, vado labai juokingas ir padarė gra dangiškojo stalo- ir priėmė šv. rsim.
i .-**
dįs ypatingai viešas padėkos
Paskui kalbėjo du studen Kemešį, prof. Vitkų ir rašyvaujant Bro. J. Baniui, M. 1. žaus įspūdžio atsilankusiems, Komunijų už savo brangias
Pertraukose jausmingai pa žodis mūsų gerb. varg., priete- tai: vienas apie ‘Reading of, tojų - poetų Babickų.
C., padainavo “Kareivių Ma nes visi apleido salę juokda- gyvas ar mirusias motinėles.
ir vadui, komp. A. Alek- Essays’, o Makaravičiūtė a-1
. ...
....
dainavo solo B. ZeĮoniūtė. Tai- įiui
....
.
.
, . . .
, ...
. . I Kan. Kemėšis aiškiai nusvie
ršų” ir “Į tėvynę grįžt norė miesi ir linksmi. Žinoma, pa-j Negalėjo būti nesujaudinta
kurio pastangomis taip. pie ‘Success’. Kitam susirin- i
Į pgi labai gahiai pianu jiaska- siui,
.
I .
,
te Vilniaus ir Klaipėdos pa
čiau”. Po dainų kalbėjo p. veikslų pabaigoj, prieš
vi- nei vieno.šio reginio liudytorabino jaunuoliai A. Radviliū- sėkmingai įvyksta tokie dide- kime kalbės Prisevičius ir Sta- dėtį. Prof. Vitkus gyvai kal
Vitkus, kuris savo kalboj nu-Į sįcins išeinant gerb. direkto- (jo širdis. Klausant mūsų gerb.
tė ir J. Stokes, o smuiku mi- li parengimai. Tik po jo gabia, nkevičiūtė.
bėjo apie Lietuvos pažangų
piešė dabartinį Lietuvos stovį! rius širdingai padėkojo p. Ja- kun. B. Gauronsko priruošto Į
įgrojo jaunutTLPikin- sumaninga vadovyste, mūsų
Nutarta užprašyti giedotas žemdirbystės srityje. G pasir jos santykius su vokiečiais nuškevičiui, Jr., kad jis mums pamokslo apie motinas, džiau-'
jaunimas taip gražiai gali pa
Mišias 1 d. liejios ir bendrai• terasis apie bendrų Lietuvos
bei lenkais. Po kalbos vėl se suteikė tokių-progų.
gsmo ir liūdesio jausmai sie
sižymėti, taip aukštui iškelti
įeiti
prie šv. Komunijos. Pas-i^^ėtį “ llK^‘ judamuosius
Teko matyti ne tik, įsiuiylė išeivijos jaunimo vardų.
kė dainos. Dainavo solo B.
lų varstė. Vargonų maldingi
Sviedinys
■'kui, jei bus galima, turėti be-iIlttveikslus’ k“™ labai aiškiai
jusiu sunkias gyvenimo.valan
Voveris ir B. Ivanauskas. Po
Geg. 17 d. įvyko tarpklasi- aidai tikrai žavėjo.
Didžiuokis, brangus jauniper mūsų parapijos judomųjų
dainų gražiai prabilo į visus nis sviedinio žaidimas Ketvir
Po iškilmingųjų šv. Mišių, das, bet ir vedusių bėdas, va
ndrus
pusryčius.
Labai gyvai’ suvaidinta | ",e> sav0 ,hrl>» «“usiwu F**®/
paveikslų prožektorių išėjo.
rgus.
p. Babickas. Kadangi taipgi
to Skyriaus Aukštosios moky jaunimas nusivedė savo bran
'kmėm! Laį gyvuoja gražus
Nuturta per vasarų susirin
Salė buvo pilha žmonių.
buvo atsilankęs ir J. Ę. vys
gias mamytes į parapijos salę komedija, “Nąnių Židinys”.
klos rifelis prieš Penkto Sky
menas, gražus Lietuvos jau kimus laikyti kas antrų penk(Tęsinys 6 pusi.)
kapas P. Būčys, M. I. C., to- riaus arba pirmo Meto Kole- pusryčiams. Dalyvavo daug Motina — Marijona Adomaitė
nimas,
visi lietuviai! Iki ma
dėl jam teko ištarti paskutigerb. svečių, tarpe kurių bu tikrai parodė savo “geležinę
„
. k,
. gijos ratelį. Penktas metas išlonaus pasimatymo artimoj aLIETUVIAI DAKTARAI:
nion žodžius ir tuomi baigėsi'
guudalu#s 10 „pibėgimy vo ir miesto teisėjas p. Ed rankų” namuose. Nabago tė
teitv.
Viltis
Amerikai Liet Daktarų Draugijos Nariai
Avard J. Finn, kuris, nors vo rolę puikiai vaidino A. La
tas mūsų programėlis.
prieš ketvirto meto 9.
—•
Tel. LAFayette 7880
trumpai, bet labai interesin niauskas. Si “nelaiminga po
Po vakarienės “vėl teko iš
Po žaidimo žvaigždes (imant
LIETUVIAI DAKTARAI:
relė” pasižymėjo sceniškais
girsti gerb. kanauninkų kun. abudu šonu) buvo pirmas — gai kalbėjo. g
DKNTISTA8
Sustiprinti dvasia ir kūnu, gabumais. Maloni jų dukrelė
Tel. LAFayette 8067
Kemešį kajbant. Jo kalba bu-, V. Parulis. Jisai kuo puikiau1448 SU 42th OI, CICERO, HA
Vera. (M. Mažeikaitė) gauda
gydytojas u chirurgam
Utar, Ketv. lr P4tn. 18—» vaL
vo '-apte,“Liet uvos ekonominę giai pasižymėjo su lazda gau- visi grįžo namo džiaugtis bra
■147 SO. HAUBTED S®, CHIGAO4
ma
gerų
ir
turtingų
vyrų,
Zig

■
<140
Archer
Avenue
ngiu
dienos
švente
ir
nekant

būklę. Jis išaiškino, kaip Lie- damas 4 pataikymus. Dar taip
GYDYTOJA8 lr CHI RŪROAB
Paaad., Barad. ir Batai >—1 vai.
mų (A. Balandų) sutaikė mo;
▼at: S—ė lr 7—• vaL vakare
X—SPINDULIAI
riai
laukė
šventės
užbaigimo
tuvos santykiai su vokiečiais gi jį« buvo ketvirto meto metipų su tėvu. Vėl žydėjo mei
Res. 2136 W. 24th St.
3051 Weat 43rd Str.
buyo sulaužyti, parodė tų san- tikas. Iš pradžių jam gan blo- vakaro. Ir kokia buvo užbai
(Manoms Tai. IiAFayette 87B8
' (Prie Archer Avo. netoli Kedsie)
le, santaika šeimoj.
Naktimis taL CAftal B40B
tykių sulaužymo priežastis ir gai sekėsi, bet kitų pusę žai ga! Nėstebėtina. Taip įspūdi
Valandoa: nuo S Uct 8 rai. vakaro
Boredomta
lr
nedėllomla
pagal
Po to vakaro svečias kalbė
kokios įtakos jie padarė į Lie dimo žaidė ir metė lyg kas ngai pradėta diena negalėjo
sutarti
(Res. and Office
Office Phone
kitaip
baigtis.
Garsusis
anglų
tu vų. Kada gerb. kanaunin- būtų jam davęs kokios inspi
tojas, kun. J. Morkūnas, iš
2350 So. Leavitt St.
PROspect 1028
Office: 2643 W. 47th Stre«
CAMAL 0108
k.išbaigė kalbų, jam širdingai racijos. Kitos žvaigždės buvo rašėjas Shakespeare yra paša Marianapolis kolegijos, kalbė
TaL: t iki S popiet. 7 iki » vak.
kęs: “All’š Well That Knds jo apie Motinos Dienos švenNedėlioja pa«al sutarti
padėkojo gerb. direktorius už ,«Į. Šų^ys — penkto meto , S.
DENTISTAS
*
Well
”
,
ir
visi
gy-vauimo
įvy

I tęs reikšmę. Melai, jautri kaltai, kad jie atsilankė pas irtibt Aleksandravičius ir J. Ka
Kama4204 ARCHER AVĖ.
Office Tei. HEPuhlic 78B8
kiai
taip
pat
mums
įrodo.
PHYHICIAN and SUROEON
'
būtojo
kalba
pripildė
klausy

ir suteikė progos išgirsti jų ndulis — ketvirto meto
ir
corner Sacramento
Res. Tel. GROveltUl 0817
2403 W. 63rd St., Cfhicago
Motinų pagerbimui vienuo tojų sirdis gražiausių jausmų Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
7017 S. F.URUELD AVĖ.
kalbų.
\
A. Mažukna— penkto meto.
OFFICE HOURS:
S. Aleksandravičius (L. K.) liktas metinis koncertas -te dėl savo numylėtų gyvų bei
2 to 4 and 7 to 8 P. M.
atras prasidėjo lygiai septin mirusių motinėHų. Ilgai minė
Sunday by Appolntment
2lj» W- MAKQLETTE ROAD
,
Geg. 17 d. vakare mums
tų vai. vakare. Jau ir taip sime gražių gorb. kun. Mor
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
buvo duota proga pamatyti
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
žmonės nerimo, seniai susirin Į kūno kalbų,
Nedėlfoj susitarus
judamuosius paveikslus iš Lie
DR.
STRIKOL
’
IS
kę
laifkė
scenos
atidarymo.
rn
,
• •
- Gaila,
-——, —
kad ir e-n
ger daiykai
tuvos.
Turbūt, nebuvo nei vienos 111a- . . . . .. _ . .
Tat OANal B1BB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. VAITUSH, OPT*
turi baigtis. Taip buvo maloPaveiksluose buvo matoma
įnytės, kuri nebūtų atėjusri šį
....
..
. .
LIETUVIS
f
4645 So. Ashlaųd Avė.
’ _ .__ „
L.,.-;..
!nu pasidžiaugti gražiom kal Qptonietric*Uy
Waterbury, Conn. — Kas
daugelis
Lietuvos miestų,
Aklų Specialiste .
parengimų. Buvo svečių kuni-‘
OFISO VALANDOS:
e«U^DripA^t*im^
klU
kurta
bom, puikia muzika, skambiom
miestelių ir kaimų. Paveiks met mūsų jaunimas pavyzdin
Nuo 2 Iki 4 ir nuo I Ud S vak.
skaudėjimo,
DBMTIBTAB
gų: J. Morkūnas iš Thomp
nervuotu.
dainelėm, malonia šypsena, mo, akaudamų RPtemlmo,
Nedėllomla pagal sutarti
lai buvo labai įdomūs tuomi, gai apvaiksčioja šių mums vi
aklų
kari
t
J,
atitaiso
2201 W. Cermak Road
son, Conn., ir P. Lutkus iš
Oltao telef. BOLIevard 782®
trumparegystę ir tollregystę. Priren
draugiškumu 4 atsilankiusių. gia
kad jais buvo galima pasimo siems brangių šventę. Šių me
(Kampas Leavitt BL)
teisingai
aklnlua.
Visuose
atsiti

Namų Tel. PROspect tUO
Hartford, Conn. O žmonių bu
Nors tiek ramina, kad trum kimuose egzaminavimas daromas su
kinti ir susipažinti su Lietu tų iškilmės ar tik nebuvo gra
Valandos:
Nuo I kl 11 ryto
elektra. parod&DČia mažiausias kiaivo matyti iš visų apylinkės
das.
Specialė
atyda
atkreipiama
1
poj ateity vėl -turėsime progų
vos žmonių gyvenimu bei pa žiausios. Ankstį rytų, pusė po
Nuo 1 Iki S vakaro
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Tel. BOLIevard 7042
kolonijų. Atsilankė ir mūsų
gėrėtis panašiu gerumu. Vėi taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v
Lietuvos Vyčiai - I
,
v •» x -y
pročiais. Įteigiant rodyti apie septynių,
Šaradoj
pe*al sutarti
Nedėlloj nuo 10 liti 12. Akinfų kai
1 J
J
j gerb. kun. V. Ražaičio mamy
nos
per
pusę
pigtaus,
kaip
buvo
pir

bus
įdomių
kalbų,
linksmų
dai
■■■ moms. Daugely atHltikimų akys aUtė ir sesutės iš New Britain,
nelių, gražių teatrų, smagiųį taLsontoH be akinių. Kainos pigiau
DNNTIBTAB
kajp pirmiau.
CANai 8188
Conn.
»
4712 SOLTH ASHLAND AVK.
šokių!
4645
So.
Ashland
Avė.
Pitone
7MC
Visų pirmiausiai mūsų ge
arti 47th Str
Gražus menas nežus, nes t*b«nc CANai 8122
: nno S iki I vakare
Vai
ri). kun. klebonas J. J. Valan>J parai sutarti
GYDYTOJA* <]> CH1RURGAA
jaunimas vis žengia pirmyn.
tiejus pasakė įžanginę kalbų,
2201 W. Cermak Baad
Rengia ir priiiuri
Nuveikti darbai tik paskati
GYDO AKIS
išreikšdamas savo jausmus
TeL CAMal 0Sfi7
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie
ir prirenka akinius
Ken. PROapect 8888
Valandos 1—S Ir T—S vok.
šventės proga. Sekė vaidini nimas ateities didesniems žy

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAUKOS

BB. A. J. JAVOIČ

DR. A. P. GURSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS .

“Movies”

MOTINŲ DIENOS ŠVEN
TĖS IŠKILMĖS

DR. 6. L BLOŽIS

DR. C. L VEZEL’IS

DIDELE EKSKURSIJA

f L I K T I VĄ

DR. S. BIEŽIS

DR. KARL NURKAT

s (Makomlngai

Pepulieriu Kabininiu Garlaiviu

DR. P. L ZALATORIS

^TUTTGĄRT’9
Itpleulu i! New Yorko

LIEPOS 12 d., 1034 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

DR. CHARLES SEGAL

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko i Klaipėdą...... ?.... > 97-’°
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal*....... *167 °°

PriJrJm Zaa*.

Faf.r. Takrar

Del informacijų kreipkite* j:

C &IOPOI.ITAN TRAVĖL
SERVICE
Pro*. J. AMBRa
sS«,
’AbBrootum.
JLVm. N. T.
l«a GrandiI"Su,
A. S. TREČIOKAS
1P7 Adam* M, Na»a4, N. J.
JOHN SGKYS
4)1 Parį St, Hatford, Caee-

v,B^?^VELJShWv.

_

*

PETER BARTKEVIČIUS
•78 N. Mmb S<^ M»aa>lla, Maa*.

K«- .17
PAUL
MOLIS
JO—2*Efc., Datrofc,

Idirh.

LITHUANIAN NEWS PUS. CO.
NAUJIENOS
1719 S. Hal*t*4 S<., Chieago, IH.
OHIO LITHUANIAN PUELISHING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS

M20 Supariar Ava., Clovslaad. O.

G. A. KYBĄ

AMTRIKOS LIETUVIS
14 Veanoa St, W«rce*tar. Ma*
M i * NTTC TRAVEt SBRVTCB
VTjtDABRAS.
it.’ W. P’v» So. Boatoa, Mm*.

Prof.

MR- č J- WOSHNER
201 J Cmoa S«.. PW«b«r<h, P,.
MR. A. VARAIIUS

2nn Ali NarUaa
Buildiim
1200 Canon St., Pfct*biar*b. P*.

HAMBURG-AMERICAN
NORTH

GERMAN

VaTT! nuo 10—3 v. p.p.
mas trijų veiksmų Vaičflno sce giams. Vaterbttrio jaunimas yNedėtoje pagal sutarti
nos' kurinio “Pražydo Nuvy- patingai laimingas turėdamas 2201 W. 22nd Cermak Rd.
GYDYTOJA* ir CHIRURGAS
tusios Gėlės” Artistai savo
IMI SOUTH HALSTKD
ĮVAIRŪS DAKTARAI!
rolių gabiau atlikti negalėtų, j
•Ano Bo.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Motinos Vainorienės rolę vaiOfiso TaL vidury 888S
8 iki B:S8
dino M. Orintaitė, sena dar
Rea. TaL DRKzal 8181
buotoja Vyčių tarpe.1 Josios įhvtr a n
simylėjęs sūnus, Petras, dak4729 So. Aahtend Avė.
S lubos
; taras — (V. Klimas), ištikRusas Gydytojas lr Chirurgas
Lietuvis Chirurgas ir (gydytojas
CHICAGO. ILT,
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų k
, rųjų rodė, kad ir ant šios mft2515 MEST 69tU ST.
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų.
sų žemelės tikroji meilė yru Nno 10 Iki 11 va), ryts, quo 1 Iki 4
Of. ir Bes. Tel. HEMĮook 6141
graži, amžina. If kaip
kitaip
po Nsd411cmis
,r Buo nuo
7
’•*- Ofisai 3102 So. Halsted St
1
,
\ vakaro.
lt ikf 12
Valandos:
Kampas >Slst 8trsst
s
galėtų jis manyti turėdamas valandai atanv
2.4 popieti nuo 6.8 vakarais
Valandos: S—V popiet, 7—• vai. vak
Stasytę — (N. Plangifttę), to
Telefonas MIDway 2880
Nedėlfomta Ir tventadtsniata 18—11
kių .jautrių, meilių sužieduo
Office Tai. Wentworth <»0
Ras. T«l. Hyde Park SI9I
tinę. Apie Putinukų — (N. Aleksį) daug nereik nei sakyti
Offlea Phone
Raa Pbnns
TRIaagla 0044
■MGIevmod 8441
Nots dar jaunas, bet. gabumų
OYDYTOJAS )r CHIRURGAS
netrūksta. Kad (E. NainiūtėU)
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
4631 S0. ASHLAND AVĖ.
BPECIALISTft
gerų patarimų ir tapo tėvy
Tel. Y AILta 0881
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6900 SOUTH HALSTED ST.
Rea.: Tel. PUlsa 24OD
nės garbingu nūniini. Gerai bu
7850
So. Halsted Street
Valandos:
Į Valandos: 1 lkt 4 po piety.' T Iki S vok.
vo Stasytei turėti tokių tetu
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 lr 7-B v. v.
ROOM >14
išakytus Šaradoj
lę -v- (O. Atkočiutę), kuri iao-|
N84414loaUla auo tO UU
4l«a<
1-4 U T-l rU vakare
-St

LINE

LLOYD

DR. A. A. ROTH

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. McCRADIE

DR. J. RUSSELL

DR. SUSANA A. SLAKIS

■arsdomta lr Nedėliomis pagal sutsAI'
RBZIDKNCIJA

6631 S. California
SMetonas

RBPubUo

A«e.
7>M

«;—.—.t------ « ■ .rr.L.'.v."!

(Mko: Tel. LĄl’ąyeltc 40 IT
Res.: Te). HHMIock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
Kraldc-ncijun Ofisas: 24A8 W. 4»tli St
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai vųk.
Sersdomts lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas

4157 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltglnta DA38
Ofiao vai.: 2—4 lr 8—t p. m.
. Nedėllomla pkgal sutarti

tel. Ofiso BOl Levanl 5818—14
Res. VICėory 384*

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo t:S0-<:10

g w

,

DRAU GA S

Antradienis, gegužės 22, 1934

dv. Vardo mokslo klūbas
kaus pasiryžimas baigti DaDidesniu tikslumu milibjabuvo svarbu sužinoti j gyvojo sidabro alsispi/iuio
Renkasi kas antradienio va riaus - Girėno žygį.
kokio didumo ši jėga. Žino- Į jėga, (ateit, ir oro slėgimo jė- rua į milimetrus paversti iš
Būtų gerai, kad Chicagoe
karą senon mokyklon ir svar
m«, kad jėgą, kurią sudaro gą), taip pat skiriasi. Skirtu- rasta tam tikra lentęlė.
sto, gilinasi į. visokius naudi lietuviški laikraščiai paduotų
Naujas oro šilimui išreik
bęt koks kūnas savo svoriu,, ino priežasčių yra ca.ugipu:
Milibąras — tai naujas re
ngu^ dalykus. Vadovauja kun. smulkesnių žinių apių Įeit
lygi jo masei padaugintai, iš temperatūra, aukštumuos ir šti vienetais — niitibą.rag prak
(Tęsinys nuo 4 pusi.)
netas oro slėgimo jėgai ma
Gauronskas. Užpraeitą antra Vaitkų. Jeigu žmogus žada at
tinės meteorologijos srity įve
jo greitėjimo (judėjimų grei t. t.
Pirm kalbų choras padaina
likti tokį žygį, tai gundomos
tuoti. Įvedus milibarą, pakei
Todėl nustatyta, kad norma stas VII Tarptautinio Meteo vo apie Vilnių. Vakarą vedė dienį svarstė'“Depression and
tumo).
Paprastai laikoma,
apie jį visos kad ir smulkiau
čiama vartota milimetrinė oro
kad veikianti bet kurį pavir liui oro slėgimui, kuris vadi rologų Kongreso, įvykusio muz. A. Aleksis, kuris yra Vi its Gausės”. (Kas privedė Asios žinutės.
slėgimui matuoti sistema.
šių oro masė yra rimties pūk namas atmosfera, yra laiko- 1929 m. Kopenhagoje, nuta lniaus Vadavimo VVaterburio nieriką prie depresijos -. beda
Kad šio naujo j vedimo iv lėje, todėl jos veikimo jėga ly- mas slėgimas lygus gyvojo si rimu.
rbės).'f
Vaterburiečiai
džiaugias
skyriaus pirmininkas. Jį pu
naujos oro slėgimo jėgos ma gi šiai masei. Tačiau negali dabro stulpelio 760 m.m. aukš
kad, rezignavus Janušauskui,
Pagal šį nutarimą visos vai blikai, kaipo vakaro vedęju, , WaterDūrio anglų spauda
tavimo sistemos esmė būtų ma nustatyti oro masės, nes čiui, O temperatūra, 45 gr. ge
atsirado kitas, kuris drįsta
stybės visuose oro pranešimų perstatė klebonas kun. Valadomisi Lituanica II
aiškesnę, tenka trumpai ap
statyti savo- krūtinę prieš aud
tiksliai nežinomus žemę apsu ografinėje platumoje, jūros biuleteniuose, skirtose prakti ntiejus. Parduota daug Vil
Aną vakarą didžiausiomis ri ilgąjį Atlantą^ tikrai bai
tarti oro slėgimą ir oro slėgipančio oro sluoksnio storu lygyje.
kos reikalauiSj nevėliau kaip niaus ženklelių.
Į raidėmis anglų laikraščiuose gti Dariaus - Girėno žygį.
mo jėgos matavimą.
mas ir, be to, oras nėra vie
Vadinas normalinis oro slė š. m. pradžios įvestas ir Lie
Svečiai džiaugėsi Waterbu- aprašyta kapitono Janušausko
Oras, nors ir palyginamai nodo sfldrumo: prie žemės pa gimas iškelio gyvojo sidabro tuvoje.
i
rio lietuvių įstaigomis, ypati- rezignacija ir leitenanto Vait- SKAITYKITE “DRAUGĄ’
lengvas, bet dėl jo masės di viršiaus sūdresnis, anksčiau - stulpelį 760 mm., arba 76 cnt
Kiimatologijos srityje kol‘ ngai mokykla, sale ir bowling
dumo, gerokai slegia žemės ir mažiau sūdrus, sūdrmnas ki Dabar galima nustatyti kokio
kas dar vartojama milimetru ’
Svečiai džiaugės pirkitų daiktų paviršių. Sis svo-t tėja pareinamai nuo tempera svorio jėga oro slėgimas vei- nė si8terna> por8 kaį kurįos j mą kartą pamatę mūs vaiku
rio veikimaš yra tam tikra jė tūros ir kt.
kia ir kurį paviršių. Leiskime, valstybės ir šioje srityje pe- • ėius lošiant baseball. Dar diga. Mokslo ir praktikos reiPAMINKLŲ DIRBĖJAI
kad gyv. sidabro skersinis rėjo prie milibaro, pav., Frau- į de»io džiaugsmo jiems pridaDėl šios priežasties oro slė
- Specialistai Iškalime Ir Išdirbt
piūvis 12 cent. Tuo būdu nork,-“
I vė tas, kad mūs vaikučiai,
1 CUZlJa,
gimo jėgai nustatyti griebtasi
ose visokią rūšių parniūkiu* Ir
kitokių būdu. Žinoma, kad jei jraalis oro slėgimas 12^ent ly-1 y’isąs nepatogumas įvesti kaip iv visuomet, išlošė,
prabnamlua,

METEOROLOGUOS
PA2ANGA

NAUJOSIOS ANGLIJOS
ŽINIOS

ROSELLI BROTHERS, INC.,

^v°j° Sldabro' naują vienetą pareina nuo to,
Įdomus vaterburiečiams
slėgimui. Kaip žinoma, gyvo kad' borometrų skalės suskir
faktas
virsiu, tai kitą tolygi jėga vei
jo
sidabro
sūdrumas
(0
ten>
Mūs parapijos mokyklą nuo
stytos milimetrajs.
kia priešinga kryptiųi. Jųigul?
gr. 13
priešingai, veikiančios jėgos Pei^uros)
>
1912 metų yra baigę arti 1700
Ar. V-kascent. Padauginę 13,596 gr. iš
mokinių. Tai gana didelė ar
nėra, tai, veikajnas paviršius
76 gausime 1033,3 gr. Vadi
DR0VERS BANKAS BE
mija, Jų tarpe randasi šian
nustoja rimties būklės ir per
nasi, orąs bet kurį jiaviršių
die kunigų (kaip tai kun. Dr.
SUSTOJIMO VEDA
eina į grestėjimo (judėjimo)
normaliai slegia 1053 gr. 12
Lutkus, M. S., dabartinis ve
BIZNĮ
būklę. Šiuo dėsniu paremtas
paviršiaus centimetrą.
dėjas LaSalette kolegijos, Ha
ir barometro veikimas, kur
Drovers Nationaf Bankas rtford, Conn., (Kolegijos vir
Tiek normalinė, tiek nuoras savų slėgimu iškelia barometrą gyvojo sidabro velki-1 krypstanti nuo
normalinės, vakar rytą vedė biznį naujoj šininku yra kun. Dr. Mykolą.,
mo (slėgimu) jėgą, atsispirian orų slėgimo jėga matuojama vietoj, Banko Name, kuris ra-j Cibulskis, M. S.) ir kun. Joti oro slėgimų jėgai, su šia su gyvojo sidabro st.ulpelio auk ndasi ant rytų šiaurinio kam- nas Kinta, Elizabeth, N. J.
silygina, tai gyvojo sidabro ščiu, o šis matuojamas mili po (N. E. corner) Ashland A- Taipgi visa eilė biznierių ir
stulpelis
apsistoja
rimties metrais. Pav. sakoma: oro venue ir 47th Street, kur įstei profesijonalų.
Dabar mokyklą lanko arti
būklęjei Kai tik or.o slėgimas slėgimas 77 m.m. Tačiau, Į gė laikinus bankininkavimo
pasikųičia, tai ir gyvojo sidab kaip minėta, oro slėgiams yra kambarius kai šeštadienio gai 800 vaikų. Kiekviena lietuvių
ro stulpelis vėl pereina į grei jėga, o milimetras — ilgio ma sras išnaikino Stock Yard a- parapija privalėtų turėti lie
tuvišką katalikišką mokyklą. ’
tėjimo (judėjimo) būklę, kol tas, todėl netikslu jeigu ma pylinkės biznio namus.

kuii jėga veikia bet kurį

FELIKSAS PIBŽA
I’ersiskyrg su šiuo pasauliu
gerutės 19 d.. 8 vai. ryto. 1934
m., sulaukęs pusės anūiaus, gi
męs Kuršėnų miestelyje, Šiau
lių apskr. Amerikoje Išgyveno
28 metus.
* Paliko dideliame nuliūdime
žmonų Magdaleną, po tėvais
I’udžvelaitę,
dukterį
Sofiją
(Seserj -M. Feliciją, vienuole
šv.
Pranciškaus
vienuolyno),
tris sūnus: Benediktą. Praną
ir Stasių, ir pastarojo žmoną
Oną. švogerĮ Joną Ppdžvelj ir
jo žmoną Julijoną, pusseserėj
Valiulienę ir Virbickienę, pus
brolį Norbutą: o Lietuvoje se
serį Kristiną ir brolj Joną Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas randasi
4436 & Fairfleld gat., Tel. Lafayette 2413. Laidotuvės .įvyks
trečiadieny, (Weds.),’ May, ge
gužės 23 d., 8 vai. ryto iš na
mų j Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą, o
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a. Felikso giminės,
draugai, pažystami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jain pas
kutinį patarnavimą ir aUlsvelklnibią.
Nuliūdę liekame: Moteris,
Duktė, Sūnūs, Ganinės. Ypač
visus kviečia laidotuvėse švogeris Jonas Pudzvells, kuris
su šeimyna pagrabu rūpinasi.
Jo telefonas Hc*.i|ock 457*.
laidotuvėse patarnauja grab.
J. Bagdonas. Tel. Rep. 3100.

p«r!gu\763

abi priešingai veikiančios (oro
ir gyvojo sidabro stulpelio
slęgįmo) jėgos susilygins, Tuo
būdu barometro išradimas įga
lino nustatyti oro slėgimo jė
gą, Paaiškėjo, kad oro slėgi
mas ne visur jrienodas. Įvai
riose vietose, kurios skiriasi

vien geografiniu

platumu, Q

visos kitos sąlygos vienodos,

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, BOBIŠKOS SULFKRTNfcS VAIVOS IR ELEKTROS
TRKATMEMTAI
•vediški mankštinimal Ir elektros mrsašas

Treatmantal visokių ilgų, rsumatlemo. nervų atitaisymo. šalčio
Ir taip toltaus, su elektriniais prietaisais Vloletlnlaį Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnėa vanos daodš didžiausių kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ilgią.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motorų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 18 vaj. nakties,

1657 W. 45th Street
Kampas 8o. Paulina St.

SOLUS
STOMACH

Ulcer Powder

Tel, Bonlevard 45b3

Tai yra, geriausias—vienatinis vais
tas nuo
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

MICHAEfc, MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street

Chicago, I1L

TEL. VIOTORY 7386-7048

cent

tuoti yra atskiri matai. Jėga
kuri suteikia vieno gramo kūno masei greitėjimą 1 cent.
per sekundą, vacinaipa dina.
Tuo Pūdu išreiškiant jėgą
Išdirbėjai aukštesnės rflSles Paminklų
Ir Grabnatulų
1
absoliučių vięnetų sistemoje,
kurioje masės vienetu.. laiko
Didžiausia paminklų dirbtuvė
mos gramas ilgio vienetu cea
Chieagoj
trimetas ir laiko ^vienetu —
Suvlrš 60 metų prityrimo
-------- o------- .•
sekuądė, prieiname jėgos jė
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
gos vięiųįtą — dinų. Toliau,
taupykite pinigus
nuslajyta, kad bet kurio kū-»
Mes atlikome darbą daugeliui žymes
no 1 gi;. svorio sudaro Jėgų,
nių Cbicagos Lietuvių.
kuri lygi 9811,6 dinoms/ Vadi
nas, gyvojo sidabro stulpelio
svorio jėga išreikšta dinomis
arti Grand Avė.
bus: svoris (aukščiau apskai
čiuotas) 10333 gr., vieno gramo jėga 980,6' dinų; 1033,3
Chicago, Illinois
K980,6 — 1.013.250 dinų. Tuo
būdu 760 mm. stulpelio svo
rio jėga 1.1H3.250 dinų, arba
i:________
vieno milimetro ir norėdami
jį išreikšti kaip jėgą dinomis
Telefonas YABds 1138
milimetrų skaičių turime dau-!
ginti iš 1933, gauname dide
LIETUVIAI GRABORIAI
GRABOEIUS
liūs ir neparankius skaičius.
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla
Todėl kilo sumanymas liūsta- Baikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfntl
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANal 8516 arba 8616
tyti naują vietą oro slėgimui
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
išreikšti, fiį sumanymą pir
Chicago, BL
mas įvedė norvegų meteoro 1439 S. 49th CL Cicero, HL
TcL CICERO 6887
logas Bjerknes, pavartodamas
naują oro slėgimui matuoti
vienetą «— milibarą, arba tik
- GRABOEIUS
riau sakant, barą, kuris lygus ORABORIUH IR BALSAKtJCTOJAS
Koplyčia dykai
PetarnarimM geras ir nebrangus
1000 ąiilibarų — 1,0(10,000 di
1410 80. 49th 00UBT
718 W. 18th St
nų (iš čia 1 milibaras — 1000
' Tel. MOK8M 8877
Cicero, IŲinois
dinų). Normalus oro Mėgi
Phone Cicero 2109
nius, kaip minėta, lygus 1,013,
250 dinų, tas baras yra maž
ubtutių graboRiue
daug 1% mažesnis už norma
Paleidėja ui |St.št Ir aukšėtae
Modarolšjųi koplyčia dykai.
GRABORIUS
lų oro slėgimą, arba atmosfe •M V.
Te4UH
rą, ir lygus 750,1 mm. gyvpjo
3307 Lituanica Avė.
sidabro stulpelio aukščiui:.
TeL Boulevvd 4139
LJtZULP
Verčiant milimetrus į milibaORABORIO8 IK LAISOTOTIV
rus, apytiksliai -skaičiuojant,
▼BDBJA8
8678
WE9T
46th
8TBEET
reikia milimetrų skaičius dau
TeL BOUIeverd 8880 8Š18
ginti upie 3-4, arba iš 4-3, o
ČIOBRO,
verčiant mibbarus į milimet
rus .reikia dauginti iš 3-4, arr
grabo Rnm
ha pirmu atsitikimu reikia 1-3
LąlAožųršys pUay pMarnavUiae
Didelė t>
skaičius padidinti, antru 1-4
Koplyčia dykaj
BOFLTCIA O T KAI
>
I
:l sumažinti.

>10sų šeimyna specializuoja šia
me (darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų

reikalus tto<

šiai su pačiais Išdirbėjai*

MflUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas J rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Alfred Roselll, pres.

Rez. PENSACODA 8011
BELMONT 3485
, Office: HILLSIDE 3A6&
Vluccnt Roselll, secr.

GRABORIAL
Visi Telefonai:

i Yards 1741-1742

VENETIAN MONUMENT CO., INC. I

527 N. VVESTERN AVĖ.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Telefonas SEEIey 6103

e r a b o r Ta

LACHAWICH
IRSONOS

STANLEY P. MAŽEIKA

ANTANAS PETKUS

S1M0N M. SKUDAS

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 31OO
2506 W. 63rd St.

J. F. BADŽIUS

A. MASALSKIS

Bridgeport •
Hardware & Paint Corp.
Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir
visokių geležinių reikmenų so numitintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rūšių. Taipgi ir uialiuvų kainoę:
8PAB Varnish, galionas........... .....................
ir anksčiau.

ALIVINfcS maliavos galionas
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST.

*1.25
......................... 98c

Tel. Victory 7261

J. Liulevlčiitt

SVREW1CZE

U4» 6

.Am, Geri,

r*

i

H

UŪZAPAS EUDEIKI
I R-

TĖVAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANOUMO

LAIDOTUVĖSE____ PAAAUKITE..._.

REPublic8340
»

ri34() So. Ked/u Avenue
(NsturlinA sąryšių su firma tuo pačiu varžo)

_

I
j»

lingaitė,

—

Tarškaus

valiauskas,

Adomuko

P.

PIKTADARIŲ

Ka

—

V.

Janulis. Vienas iŠ būrio -— S.
Trumpulis ir choras su alumnų orkestrą.
Brighton Park. —* fti kolo- 1
Keikia visus pagirti už jų nija
f
neteko žymaus veikėjo as- 1
rūpestingų prisirengimų. Sun- meny a.a.Felikso Piežos, kuris '
kesnės dalys - buvo Alcnutės, praeitų šeštadienio rytų pave
Žydo, Igno ir Tarškaus, kuris dė savo sielų Sutvėrėjui. Per
daugiausiai teikė žmonėms ska du metus velionis sirgo šir
naus juoko.
dies liga, kuri jį ir pavaikė.
Alenutė scenoje gražiai vei
A. a. Feliksas Pieža buvo
kė ir malonu, nors nestiprų, seniausias ir vienas veikliau
soprano balsų turi. Da būt bu sių šioB kolonijos ir parapijos;
vę geriau, jei kitame akte drai darbuotojų. Taipgi buvo vie
bužiai būtų pamainyti.
nas iš pirmųjų Brighton Park
Ignas nesijautė scenoje liuo- biznierių.
sas, trūko meilės, dainas iš
Gedulingos pamaldos įvyks
pildė gerai, pozai labai tiko.
Žydo balsas skambus, gerai trečiadienį, 9 vai. ryto N. P.
lošė, tik mažai žydžiavo.
C'horas savo uždiiotį gerai laikomos \trejos Mišios: kun.
atliko, net paskutinę dainų pu-j.kleb. A. (kiškos, kun. Valan! čiaus, kun. Jonelio. Per Mišias
blika prašė pakartoti.
Garbė yra tos kolonijos jau 1 giedos parapijų vargonininkai
nimui, jų vedėjui gerb. A. Po- vadovaujant viet. varg. J. Ku
Į ciui už pasišventimų išmoki- dirkai.
t
C’* •
i nimų gražios operetės.
Velionis paliko nuliūdusius:
P.

ft.

•

•
•

p.

10 dienų.

I

Spy

Pranešimai

KVIETIMAS

Aušros Vartų Nekalto Pras
Pau. ftv. mergaičių draugija
Širdingai kviečia visas Chica
gos Nekalto Prasidėjimo drau
gijas dalyvauti dvasinėj puo
toj, gegužės 27 d. 8:30 vai.
į ryto. Bus gera proga mūsų
vienybę sustiprinti, padedant
mūsų myliminusiai Globėjai
Marijai.

PAKVIETIMAS

Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Nepraleiskite,
mergaitėj
Dovanos visiems atsilanknšios iškilmingos dvasinės puo siems.
tos.
'
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Koresp.

jums mandagiai.
esant,

Reikale
žydelį.

atsiminkite

NATHAN KANTER

Bus

bažnyčioje.

partijos

Publikoje matėsi gerb. pra moterį Magdalenų; dukterį Se
lotas kun. M. Krušas, kun. serį M. Felicijų, Sv. Pranciš
ftaulinskas, kun. Petrauskas, kaus vienuolyne; sūnus Stasį
p. Nausėdienė, .vargonininkai: ir jo žmonų Onų, Pranų ir BeV. Daukša, J. Brazaitis, K. I nediktų. Taipgi ir daug gimii .
Sabonis, N. Kulys, A. Stulga. mų.
Laidotuvėmis rūpinasi p.
Žmonių matėsi kone iš visųi
nas
Pudzvelis, švogeris ir
kolonijų. Iš North. Side skait
lingiausiai dalyvavo.
Syluk; sa šeimyna.
Patarnauja graborius J, J.
1 Bagdonas.
Kūnas pašarvotas .namuos*
4436 S. Fairfield gatvė.

'

kd amais dovanų 7 svarų sūne
lį. Motina ir sūnelis sveiki,
jaučiasi gerai ir tuoj mano
grįžti namon. Visi pažįstamie
ji guli
Petkienę aplankyti
Sv. Kryžiaus ligoninėj, (kam
baryj 402), kurioj dar išbus

DARBAS

DAINOS”

CHORO

žės 27 d.
ftiandie 7 valandų vakare
dabrinio stotį* WGES perduos regulaj rę antradienio radijo prograValdytja ni<#- Dalyvaus Sabonienė, Sau
į rienė, A. Čiapas, K. Sabonį.*.
Peoples Parlor kvartetas, du
»čių cho etag
Kalbės Dr. P. Za1 Choro jaįorĮs gug gra->;ios muzikos,
> įvykti , įdomių žinių, o svarbiausia
pranesta daUg įdomių
g. 2.) d.,
.j aitrio srities apie Peos choro j p|eg puniiture Kompanijos 18
lienį, ge- nieĮjnį jgpardavimų. Todėl

NARIAMS

1.,

nukf t-

ži-

rte-

4707

HALSTED

SO.

Tel.:

YARda

Resldenoe Phone
Ehglcw<xMl 5840

ST.

0801

Bustoess Phoąe ,
Knglcwood 5883

MODERN PHOTO
STUDIO
. {rengta
HoII.vw<nmI Avienomis

AUKOTOS RUSIES
PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar
vakare

420

63rd

WEST

STREET

CHICAGO

ai pra. o- pamirškite pasiklausyti.'

Jo

vi-

Reporteris

SERGA

ČEPULIS

L.

PINIKAI DEl BIZNIO
PRAŠO

2201

W.

KOMEBCINES

P-as Stungis, tarnautojas •
40 aDrovers National banko prašo kerių ūkė. Su gyvuliais ir paumūs pranešti, kad dėl gaišto kščiais. Gero* triobėa. Laukai
praėjusį šeštadienį, kuris
aP-^i; prie gero kelio ir netoaplenkė nei to' banko, laikinas į1.
A«ent'' n'rei.
,
kia. Atsmaukite:
banko ousSPr tapo atidarytas
buvusiam Peoples State ban I
PARSIDUODA

ko name, prie
47 St. ir S '
Ashland Avė. Lietuviai, k uW.

U.

ASTRAUSKAS

Route

4

ĮSTAIGOMS

PIGIAI

ųe-

MRS.

DUODAME

l’ASKOl VS

Box

Plymouth,

84

HEMIAMIES .11,

RKKOIGH

Advokatas

Cermak

(West

PRANEŠTI

“William Tell”, ‘‘Klaipėdos pasilinksminimo vakarų - so- ko nelaimė. Jų sf
.Julė”, “Sylvia”, ‘‘Birutė”, kius Lietuvių Auditorijoj ge- das gegužės 14 t
“Šventoji Naktis”, “Broliai” gūžės 26 d. Tuo vakaru cho- sirgo ir nugabenti
(kantata), ‘‘Septyni žodžiai, ras baigs savo veikimo sezo- žians ligoninę, ku
Kristaus nnt Kryžiaus” (kan- nų ir išsiskirstys atostogoms, ku padaryta vidi
lata), “Stovi Motina” (kan-Į
naujoji valdyba sn choru ja. Leonardas lar
lata), “Lietuvaitė” atrodė vedėju planuos iįaujų progra- nę Šv. Kryžiaus
per lengva operetė; vienok mų 1934-5 m. sezonui.
gabus muzikoj. I
liaudžiai geriau suprantama.
Be to, tame vųkare vienam nardui greit pasi
Ji vaizduoja paprastų žmonių laimingųjų teks naujas (mirt- kėjams J. J. Čej
Chorui tinka dėlto, get) radijo, kurį paaukojo ži-,kiame užuojautos,
daug asmenų dalyvauja nomoji lietuvių rakandų išdi
lošime ir įlainbs kelia ūpų;rby*tė — Peoples Furhitufe
prie
linksmumo, ypatingai'
Bilietai (po lc) pardavi“Suktlnis” ir ‘‘Užtrauksim nėjami choro narių,
Dabar kol kainos dar žemo* Mldland'o
jaunime”. Solo, duetai lengvo'
Vakaro rengimo komisija
nauji permanentai dėl pa ra,«a rio:

Lietuvis

22nd

Road

St.)

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais 6 Iki 9
Telefonu* CANai 1175
Namai:

6459

S.

Rockwell

St,

HALSTED EX&HAN6E
NATIONAL BANK

Telefonas REPublic OOOO

Halsted St. ir 19th l‘l
Narys KEllEUAL
IN Si; k a Nt E KORPt IR A CI J i) -'■

Laikus apsivalyti Ir nuUtavotl.
18 colių sieninė poplera... f?
Ir aukAčlau
30 colių sieninė poplera -a
Ir aukščiau.
I «*» V,
Sieninę poplerą aplplaustom Dykai
4 vai. SPAR VARNISH Geros rO*lee .................................

Ind.

PAVASARIS

3-flai
-f O
i*

galionas
4 vai. KNAMKL.......... ..

į

kvorta
MAIŠYTO Geros rOAIes
galionas "
8 -4

-< OTk

Langums Ael dus padarome sulig

užsakymų ..,................. g—

gi

ir aukftčiau
SEIMĄ

PADIDĖJO

iJvJU

HEIFERMAN’S PAINT
- STORE
2547 VVest 63rd Street,

j

Tel. HEMIock 0070
Mes pristatome

gyvenimų.

ltad

PASIDABINKIT

Co.

W

turinio, ineliodingos dainelės. • deda daug pastangų, kad
Reikia sveikinti gerb. kom- į zonui baigti vakaras kuogra
pozitorių Žilevičių pž taip gra žiausiai nusisektų. Kviečiami
/.u lietuvių muzikos kurinį, visi choro rėmėjai, bičiuliai ii
Vaidinime dalyvavo: Alcnutės lietuviškosios dainos meno rė
rolėj M. Dulevičiūtė, Banai- mėjaį atsilankyti. Tuomi pri
penės — B. Monkiūtė, Tgno, duosime jaunimui daugiau e
— A. Zambacevu-ius, Naštų- 'nergijo* ir toliau darbuotis ii
tės — L. Sutkiūtė, Žydo — J.Įkelti mūsų dainos menų.
č^iuras, Kulbienės — L. Qver-1

A

PERMANENT

KIEKVIENAI TRATAI YRA
MALONU TURĖTI GRAŽIUS
IR DALIJUS PLAUKUS

E

V

REALISTICS

se-

Ramojus

Knyga

apie

lietuvį,

kurį

daugelis

ankščiau

ir

iki

$6.00

Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave .- arch - rinse — $1.00;
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sba
mpoo - marcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
I

4182

AVENUE

ARCHER

TEL. LAFAYETTE 1#SB

ELEKTRIKINES
Kas alsinę* Sj pagarsini
mą gana permanent wave
5Oc pigtan negu paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija

šventuoju

skaito

$2.00

*

NEW

YORK

>UMą

‘

iSMlb

Į
LIETUVĄ
Surašė

virš

40

įžymių

autorių,

kurių

tarpe

penki

vys

rektoriai,

pro

kaip
kupai,

valstybės

fesoriai.

Pridėta

Ganytojiški

Aptaisyta

Tų

knygų

prezidentas,
ark.

ministeriai,

Jurgio

Matulevičiaus

Užrašai

viršeliais.

partraukėme

Pttsl.

nedaug.

310.

Kaina

Pasiųsime

$1.90.

tiems,

TL1

FRANCE’

Ezpress

mažiau

Laivas

dienos

PERKAM

pareikalaus.

LIETUVIŠ

NOTARY

KUS

PUBLIC

Baltas Enamelfk,
landas, kvorta . ,

BONUS

"DRAUGAS". 2314 80. OAKLEY AVĖ.. Cbloago. IU.
SUunCIu 31.30 ui kuriuos
JURGTB MATULEVIČIUS."

Vardan. Pavardė

Mąno adreaas

atjunkite

man

knygą

"ARKIVT8KTIPA8

3417-21 So. Halsted St
13 metų t ei .Ingai pamatuota* htmla.
8U8IPA3INKITE IR REMKVrt LfETUVI.
Zth

CLIMAX, Sieninės popieros valy
tojas ...............
ana nt g-a t—

Int. Gloss Enatnel Mąltava. taip
lengvai užsideda kaip Ir maliava,
džiflnta lAlengvo, kaip gloss arba
įnamei — kvorta............ g"! r"3 _

kurie

Ola nuplėšk:

15X1 SHIELD8 AVENUE
Chicago Helghts, Iii.

SEA Craft Spar Varnlftaa. Galio
nas
............. 3
rr-

Platesnes Informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.
Padarome visokios popierius Ir rinksi mentus. KISrtėUm pinigus |
L I E T 11 V i
INSURANCE

tuojaus

DE

LINE

Kainos nuo $99.00 ir aukščiau
Pas Budrikę Didelis pasirinkimas Westinghdbse, Norge, Leonard, Crosley, Apex, Gibson ir kitu

ir

Laiškai.

audeklo

8

FRENCH

LEDMINĖS

Sis naujas naturaltftkas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra
kaltos pleiskcnas, bet U- atgauna
plaukus. Aj naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės Mo
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis 31.OO.
Atsmaukite laiMtU;

STR.,

'

Tel.

LAPAYETTE

1083

