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OHIO KAREIVIAI
DU NUŠAUTA, KADA AŠARINES
BOMBOS NEGELBĖJO

ESTĄ! ATSIKERTA LENKAMS DEL
JŲ AKYPLEŠIŠKUMO

Kareiviai paleido streiklaužius
iš fabriko

Lenkai reikalavo, kad estai
atmestų Lietuvos memo
randumą

TOLEDO, Oliio, geg. 24. —

PLIENO PRAMO
NĖJ STREIKAS

Keletas tūkstančių darbinin
kų, vyrų ir moterų sustreika

vo milžiniškam Electric AutoLite fabrike.

Kompanija tuoj

6,000 KAREIVIU NUKAU
TA ČAKO ŠRI1Y

STREIKAS JVYKS, JEI NE
BUS PRIPAŽINTOS
UNIJOS
j

žių, vyrų ir moterų.
Vakar streikininkai pradėjo j

Išvertė vartus,

kad įsiveržti į vidų ir užpulti

LA PA Z, Bolivija, geg. 24.

darė Lenkijos atstovo Estijai

— Anot oficialės depešos iš

pareiškimas estų vyriausybei,

Čako srities karo fronto, boli- esu Lenkijos vyriausybė lai
viečiai per kontratakų palei kys nedraugingu žygiu, jei

VOK K, geg. 24. —

NEW

Ballivian

streiklaužius.

tvirtumų

daugiau

Žiniomis iš Pittsburgho, apie
Fabriko sargyba ir policija Į ILK),(XX) darbininkų plieno pra

kaip 6,000 paragvajiečių nu

ašarinėmis j monėje nusprendė sukelti str-

O 7-oji paragvajiečių divi

keiktų} kartų

su

kovę ir apie 12,(MM) suieidę.

bombomis atbloškė streikinin eikų birželio mėn. Ki d., jei
kų puolimų. Naktj gi prisių iki to laiko plieno pramonės
sta valstybės kariuomenp.
baronai nepripažins darbinin

zija yra atkirsta nuo saviškių.

rich

kai ėmė su plytomis ir akmeni- ciation of Iron, Steel and Tin
Ka- 1 AVorkers.

“Jei kas protauja, kad susi-

kautas ir keliolika sužeista.

blaškyti

bombomis.
Kariuomenės

su

vadas

j tas apsirinka,” sakė Girdier.

pareiškia, kad nauja santvar

rėjo

ka

■ manau, kad jūs kitaip protanįsakė I tumėte. Mano manymu, var-

--------

kompanijomis.
Jei

streikininkai

ims

tro-

knms kliudyti, bus iššaukta ka

ŽYDŲ STREIKAS PALE
STINOJ "

Šios Tėvų Marijonų 25 metij

atgaivinimo

LOZANA, geg. 24. — Švei

sukaktuvės

Jono J. Jakaičio, vienbalsiai
I nutarė atgaivinti Rėmėjų skvI
rių ir į valdybę išrinko: pirmi-

1 ninku — Juozų Kabelį, vicepirm. — Aleksandrų Jonaitie

, JERUZALE, geg. 24. — Pa!

nę, raitininku — Stasį Staniu
sireiškus iš anksto paskelbtam lį, finansų raštininke — Mor
žydų streikui, Telavive kilo tą Varkelienę, iždininku —

ŽUVO DU PLĖŠIKAI

Parker gelbėjo jam.

geg.

24.

riaušės.

Apie 50 asmenų su

nei kairėn, nei dešinėn pusėn
kalėjime, lenkų

ir karaliaus pozicija pasiliku
Premjeras

-----------

nebuvo mokami mokesčiai.
Vokietijos vyriausybė pro

dar

nežino, ar

bns panaikintos politinės par
tijos ir kokių būdu bus ranka

testavo prieš princo kalinimą, mas seimas. Šie klausimai dar
sprendžiami.
tačiau tas negelliejo.

KARDINOLO

SESERENO

SUTUOKTUVES

DARROW SU JOHNSONU

AVASHINGTON, geg. 24. —
NRA administratorius John
AVASHINGTON, geg. 24.
leino, Chicagos Arkivyskupo,
- Uždarius kongreso sesi j,1 rwidpnci „„ privof.į„j koplT. son susipažino su advokatu
birželio mėnesį prezidentas {joj
Sv Misias
,a d Darrow, kurs aštriai kritikuo
ja NRA administracijų, pra
Rooseveltas karo laivu Houpats Jo Eminencija surišo Mo

VISA DRAUGIJA BUS
IŠKILMĖSE

ston išvyks į Tlavvnii salas.

tervstės ryšiu savo seserėną

monės kodus ir jų vykdymų.

]{ou8ton laivas yra naujas A. E p pigų su Miss Kathryn
10,000 tonų kruizeris. Ke.Jio- Hartzer iš .So. Bend, Ind.
nėję jį lydės kiti karo laivai,
Ilouston

išplauks

iš

New

Yorko su prezidentu ir per Pa
narnos kanalų įplauks Ramia-

jin vandenynan.

SUSPROGDINTA
PILY

BOMBA

VIENA, Austrija, geg. 24.
— Austrijos vicekanclerio ir

Jobnsono automobiliu jiedu
aplankė Mt. Vernon priemie
A. Eppig gyvena AVilmette stį. Sakoma, kad važiuojant

priemiesty ir dirba vienoj ar-1 jiedu nekalbėję apie jokį ‘‘bizkitektūros firmoj.

T. SĄJUNGOS TARYBA
V
PRIEŠ NACIUS
PARYŽIUS, geg. 24. — Sa-j

nj.

DAUGIAU IŠLEISTA
PARODAI

Chicagos šimtmečio pažtm--

aro teritorijoj vokiečiai nųciai gos parodos įrengimui šiemet
nepaliauja vedę propagandos išleista apie 43 milijonai dole

rių. Pereitais metais — apie
Žiniomis iš Ženevos, Tautų 35 milijonai dolerių.

ir teroro prieš prancūzus.

_________ ; fašistų organizacijos vado prDievo Apvaizdos parap. ŠvJ *nco Ernst von Starhem-berge- Sųjungos taryba bus priver
sta įsikišti šin reikalan.
AVASHINGTON,
RažanČiaus Draugija, skaitliu r’°
kieme, AA avemburH. Fordas pralaimi
je apie 100 asmenų, nutarė in- Kp’ susprogdinta bomba.
ŠAUDO J DARBININKUS vodamas su NRA.
Policija spėja, kari tai bus
corpore dalyvauti Tėvų Mari
BOMBA JUS, Tndija, geg.
jonų Jubilėjinėje vakarienėje. nacių darbas.

Petrų Gailių.
Ižvasios vadu
žeista.
apsiėmė būti kleb. kun. A. Bal
Užtaisyta spąstai ir nukau
Vakar vakarų
Joruzalėjo
tutis. Susirinkimus nutarė tu Tai yra pirmutinė tokia drau
ta automobiliu važiavę du žu
sukista du policininkai.
BERLYNAS, geg. 24. rėti antrasiais mėnesių ketvir gija. Pasirodo, kad pamaldu
dikai Clyde Barrow ir jo su
Žydai streikuoja prieš vy tadieniais. Jubilėjinėje Mari- mas eina išvien su širdies AVestfalijoj naciai uždraudė
gulovė Bonnie Parker- Barrlaikraščiams spausdinti bet ko
o\v apie 12 asmenų nužudęs. riausvbę dėl imigracijos var- ! jonų vakarienėje nutarta vi- kilnumu. -Garbė Šv. Rašan
kias bažnytines žinias.
čiai™. draugijai.
žymų.
••
*
'siems dalyvauti.
R. R
OTBSLAND, T>a.,

esant

Bulgarijoj nėra palinkusi-

Jo Eim-in. Kardinolo Munde

riuomenė, kuri yra sumobili
zuota.

iš

jamus turtus, už kuriuos, esu,

ATGAIVINTAS RĖMĖJŲ 1K0MUNISTŲ SANKALBIS ROOSEVELTAS VYKS Į
ŠVEICARIJOJ
HAWAII SALAS
SKYRIUS

yra carų spauda iškėlė aikštėn su
sektų šio krašto komunistų
pažymėtos keletos jų Rėmėjų
sankalbį tikslu sugriauti vy
skyrių atgaivinimu. Geg. 22
riausybę ir įsteigti sovietų dik
<1. atgaivintas dar vienas Rė
taturų.
į
mėjų skyrius, Būtent Švč. Pa- į
I>aikraščiai pareiškia, kad j
neles Marijos Gimimo para-^
komunistų planai sudaryti sul
pijoje. Gerb. klebono kun. Al-1
I
mažiausiomis smulkmenomis
of Iron, Steel and Tiri AA'orkMTNNEAjPOLIS,
Minn.,
rks. Baltučio ir jo asistentų
taip, kad visiškai pakirtus vy
ers prezidentas Tigbe paskel
geg. 24. — Policijos viršinin
paraginimu susirinko Rėmėjai riausybės apsiginimo pastan
bė, kad plieno pramonininkai
kas paskelbė, kad šiandien va
privalo unijas pripažinti iki į susirinkimų kambarį. Išklau gas.
karų kaip 9:00 ims važinėti
birž. m. 10 d. Kitaip gi strei sę kalbų kunigo klebono ir Tė
Šveicarijos vvriausvliė tad
trokai policijos apsaugoje, jei
kas neišvengti nas.
vų
Marijonų
provincijolo
kun.
praplėtė savo budėjimų.
iki to laiko streikuoju trokų
su

‘‘svetimšalį”

si kaip buvus.

10:30 valandą rytą, per šv. Mišias pasakys pamokslą,

1

tuoj į tai atsakyti su ašarinė turėti draugingus santykius.”
mis bombomis. Kareiviai vyk
Kiti minėto pramonininkų
do įsakymų.
'
instituto nariai pritarė jam ir
Naujausiomis žiniomis, ka
!nurodė, kad už darbininkų są
reiviai išleido iš fabriko streik
jūdį nereikia kaltinti darbinin
laužias, 1,200 vyrų ir 800 mo
kų, bet NRA, ty. pramonės gai
terų ir nulydėjo juos miesto
vinimo aktų, kuri kongresas
link. Streikininkai nepasitrau
pravedė.
kė iš savo fronto.
Amalgamated Association

taikos

vienų

policija užgrobė jo visus kilno

Mai. Pralotas MykdaS KpUSHS
;
Tėvą Marijcmy Sidabrinio Jubllėjaus pampose Aušros Vartų bažnyčioje, geg.
1934,

SOFIA, geg. 24. — Naujas

tarp samdomų darldninkų tu

Jq

Ne- 27,

kareiviams, kad jei į juos bus giai kuris mūsų sutiks su dar
mėtomi akmenys, ar plytos, bininkų profesionaliais vadais

vežėjai nepadarys

iš

Jam

-manau,

ašarinėmis Į be galo šiurkšti ir kieta.

estai

_________ •’

H-ans Hein—L
Pieša. Buvo nubaustas 4

Dancigo.

Streikininkai ^iek atsimetė .“Visas gerumas ir nauda bus Į
atgal. Tada kareiviai pradėjo' labai trumpa ir mums visiems ,
juos

girdėt rimtų balsų, kad

bulgarų premjeras Georgievas

Šauta papliu-(draudami su darbininkų profe

organizacija,

visai išėjo viešumon, bet jau

tris savaites kalėti už tai, kad

jo, kareiviams įsakyta panau- lauks bet kokios naudos ben-

pa į riaušininkus. Vienas nu? sionale

prie Lietuvos memorandumo.
Nors šis pareiškimas dar ne Į

vokiečių princas

džių fųbrikų gynė ašarinėmis į unijų profesionalės organizabombomis. Popiet streikinin-, cijos — Amalgamated Asso-

rioti šautuvus.

prisidės

vyriausybė

LENKAI KALINO VOKIE riam galima diriguoti.
ČIŲ’ PRINCĄ
:
NAUJA SANTVARKA
BERLYNAS, geg. 24. — [
BULGARIJOJ j
JLenkijoj iš kalėjimo paleistai -

pristatytas valgis ir parūpin mininkas T. M. Girdier parei
tas guolis.
škė, kad plieno pramonė nieku
Kareiviai šiandien iš pra- būdu nepripažins darbininkų

dangi ginimasis nieko negelbė-

Estijos

negali pakęsti Lenkijos pažiū- Į
rų į Estiją, kaip į vasalų, ku- j

Šiandien streikininkai atnau kų unijų.
jino puolimų. Fabrikas pakei
American Iron an;] Steel in
siąs tvirtove. Streiklaužiams stituto narių susirinkime pir

mis atakuoti kareivius.

mu, Talino politin. sferose kai-,

sprogusios bombos įspūdį pa

parsamdė apie 1,800 streiklau

pulti falįrikų.

“Sekmadienio” Talino ko

respondento specialu praneši-'

24. — Streikuoja tekstilės dar
bininkai. Apie 5,000 streiki
ninkų sukėlė riaušes. Policijaj

geg. 25.-4
teisme kay

ORAS

CHICAGO

IR

APYTJN-

šaudymais juos išblaškė. Dang KĖS. — šiandien

giedra ir

sužeistųjų.

kirk šilčiau.

Peuktadienis, gegužės 25, 1931
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— Užteks, klebone. Aš ste- tuos grųžintus du dolerius, išjainų veržimusi j rytus. Šitų Lietuvos vyriau-1
"DRAUGAS”
ngsiuos surasti darbų. O tei tariau:
sybės memorandumų ir pačios Latviju ir Es
ISelna kasdien, Koky rus sekmadienius
kloji paskola pūdės man už — Jūs senos, švcųtos moti
tija sutiko su dideliu pasitenkinimu. Jos abi
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
mokėti nuomų ir pasivalgyti, nos, kurios meldžiatės už pa
nurodo, kad Lietuva dabar tikrai įeis į se
— *6.00. 1'UbOl metų — >3 50; Trims nieueaiaiiLS
•a *2 00; Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėne
Vertė
Samata
kol gausiu darbų. Aš čia bū klydėlius savo sūnus ir įdė
Drenųumer&ta: Metams — 17 00: l’uael metu — *4.00. niai Latvijos ir Estijos galvojamų Pabaltijo
•
"
z
**
__
PC - .02o.
siu ateinantį šeštadienj. Labų
ncnuslojatu viltiuy> To.
sųjungų. Tokių sųjungų tų valstybių many
Skalbimu kainos Drtalunfifamoa pareikalavo*.
Visų
vakarų
iki
vėlumai
rėk
sau
tuos
pinigus,
o
aš
pa

naktį.
mu būtų tinkamiausias laidas Pabaltijo val
Bendradarbiams Ir koreapot dentams rėktų ne*n»
kių motinų maldų Dievas ne
Jei ueprakoi.ua tai padaryti 1- na prisiunčiama tam
klausiau
išpažinčių..
Penkioli-į
siluikysiu
šį
rožančių
”
.
Ir
— Visagalis Dievas telaimistybių nepriklausomybei garantuoti.
mMo ly***1.1.
gali neišklausyti. Jūsų sunūs
Betektomis priima — nno 11: M IMI
vai
Ypač prid uodam memorandumui didelės ka minutų prieš dvyliktų, Ii-'pirm negu jis galėjo šauktis ria tave, mano sūnau, — ta sugrįš ir Danguje bus didelis
pau laiptais, vedančiais į ma-Į žmonių pagalbos, aš [atbėgau riau. — Labų naktį.
reikšmes po to, kai Vokietija Sovietų Rusi
džiaugsmas dėl nusikaltėlio,
no miegkambarį. Mano ausys1 šalygatviu į saugių vietų, kur,
Ir aš uždariau duris ir jas kurs sugrįžo, dėl avies, kuri
jai
pasiūlius
atsisakė
Pabaltijo
nepriklauso

“DRAUGAS”
nugirdo durų skambutį. Nuli- atsisėdęs, įsižiūrėjau į jaivog
mybę garantuoti.
buvo žuvusi ir tapo atrasta
į pu žemyn ir prisiartinu prie tųjį rožančių. Ir aš mačiau
LITHUANIAN DAJLLY FRIEND
Po to aš ilgai negalėjau už per meilingas ir karštas jūsų
Į durų.
Publlshed Daily, Kxcept Snntey.
namų židinio pastogę kaime ii migti. To atsivertusio nusika
TAI BENT DEMOKRATAI
•OB8CRIPTION8: One Teat — *•.•!. 8lx Months
maldas.
Į — Kas ten? —■ paklausiau. senutę muilo motinų (Dieve, ltėlio veidas neatstojo nuo
— **.>•; Three Months — »!.••: One Month — TSo.
Berepe — One Tear — ,7.M; 81x Montha — *<.••:
Oaap —
Lietuviai socialistai virto tokiais dide — Žmogus, kuiris turi rei duok jai amžinųjį atilsį), be manęs, nė tus rožančius, nė Baigiant, reikia jiažymėti
▲tfvertlstng ln "DRACCUh” bring* beat reaulta
kalų prie kunigo, — buvo at sėdinčių verandoj su rožan tas gyvas senutės jo motinos kad jis atėjo pas mane ne tik
tetferttalnt rates on applicatlon.
‘MIAUGAS” 2334 S. Oakley Av% Chioago liais diktatūrų priešininkais, kad patys nu sakymas.
čium rankose. Saulė gaivin vaidmuo; tai visa sekė mane kitų šeštadienį, bet paskui jau
tarė būti diktatoriais, kad fašistiškuosius ir
— Tokioje vėlumoje nelai gai šildė ir gyvulėliai ganėsi, net kai aš sapnavau.
reguliariai atsilankydavo’ kie
bolševikiškuosius diktatorius iš biznio išva
kąs matytis su kunigu. Nebent 6 motina meilingai žvelgė į
-— Ar jis sugrįš? — klau kvienų šeštadienį, vesdamas
ryti. Jei tam netikit, paklauskit “didžiojo
DIENOS KLAUSIMAI
būtų reikalas pas ligonį?
mane. Aš net pašaukiau: “Gal siau savęs.
pavyzdingo ir doio žmogaus
dramaturgo”, “Makalų tėvo” — Jurgelio— Taip, klebone, — atsa ko reikia motulei?” “Ne, sū Paskui prašalinau s/vo ube- gyveninių.
nio, kuris pats save išsirinko “Lietuvių die
kyta nusiminusiu balsų. — neli; aš tik noriu, kad tu bū jonę. Tačiau, visų savaitę ne
nos” pirmininku ir pats sau adjutantus pa
Man yra blogiau, negu tikrų tum geras ir doras žmogus. lioviau apie jj mąstyti. Aš
siskyrė. Pats save išsirinko dėl to, kad vi
Prieš keletu mėnesių prasidėjo prekybos
jam ligoniui.
Aš kalbu rožančių už tave”. žinojau, kad jis grįš kada
suomenė, kurioj jis neturi jokio pasitikėjimo,
derybos tarp Lietuvos ir Anglijos. Tomis de
Atidariau "duris ir susitikau Tėve, aš girdėjau jos balsų nors, bet ir tikėjau, kad ne
jo būtų neišrinkusi. Tai yra dar vienas įro
rybomis mūsų visuomenė ypatingai yra susu svetimu, augalotu vyru, taip aiškiai, lygiai, kaip aš' taįp skubiu laiku.
dymas, kad socialistų protestai prieš dikta
^sidomėjusi, nes, paaštrėjus santykiams tarp
apsirengusiu prastais drabu girdžiu savo balsų; ir tai vi Atėjo šeštadienis. 'Vakare,
Neseniai laikraščiuose pada
tūras ir žodžiai apie demokratijų tai tuščias
^Lietuvos ir Vokietijos, matoma didelis rei
žiais.
sa
sujaudino
rr
sukrėtė
mano
kai aš iš studijos ėjau vaka rė daug sensacijos vienas nu
muilo burbulas.
kalas lietuviams susiartinti su anglais ir
— Klebone, — prabilo jis, būtybę. Aš pasiryžau tapti tei rieniautų, dailiai apsirengęs
distą,s. Jis nepadavė savo tik
išplėsti prekybų. Amerikiečiai taip pat tuo
— ar tamsta nori išganyti sič singas ir nutariau tuojau, dar ir padoriai atrodąs vyras pa
ros pavardės ir adreso, bet
SVARBUB ĮVYKIS
įvykiu domėjosi, nes Lietuvos delegacijos
ių?
šių naktį, matytį kunigų. Aš sikėlė nuo kėdės koridoriuje, tik pasivadino nuogu ir norė
Jis įėjo į klebonijos vidų, beveik buvau nustojęs vilties, kur manęs laukė, ir, prisiar-1
priešakyje stovi eks-amerikietis p. B. Balutis.
jo sutverti nuogųjų žmonių
Gegužės 27 dienų Chicagcs lietuviams
nors aš jo nekviečiau. Papra kad tokį vėlyvų laikų negali tinęs, tarė:
Per porų mėnesių apie šias svarbias de
kolonijų, kaip buvo padaryta
bus atmintina. Tėvų Marijonų draugai ir rė>
stai tokia procedūra verstų ma bus matyti kunigas, o da
rybas beveik nieko nebegirdėjome. Mat, dėl
—
Klebone,
aš
atėjau
lam
toliau nuo mus į vakarus.
mėjaį rengia jų kongregačijos atnaujinimo
mane apsisaugoti nuo užpuoli-, bar aš tikiu, kad Visagalis
susidariusių kliūčių jos buvo laikinai nutrau
stai sugrąžinti tuos du dole
25 metų sukaktuves: iškilmingomis pamaldo
Kai padavė miesto tarybai
ko. Tačiau, šį kartų Oš visai Dievas pasigailėjo manęs, kai
ktos. Dabar pranešama, kad derybos jau vėl
rius, kuriuos man paskolinai
mis bažnyčioje ryte ir šaunia puota vakare,,
.... .
.
. , v .
prašymų atidaryti nuogųjų
eina ir esaina*daug vilties, kad netrukus pa....
. T „
.
~,o .
nesibijojau ir menkoje svie- Jis siuntė tamstų patikti ma Aš suradau darbų ir dirbu.
kurioj dalyvaus ir J.. E. vyskupas OBrien.1 .
v ,
,
kolonijų, buvo gražiai apsirė
, . ..
,.
.........
įsųjetemijannuostabųjoelge- ne.
č vyks visų derybų reikalų išspręsti. PranešaIš pradžių aš jo nepažinau.
HEeJr
•
Be abejojimo, chicagieciai gausingai dalyvaus) . r. __ ;j.__ ,_____
dęs. Jis surado apie 30 sekė
sį. Jis nusiėmė kepurę ir aš
ma, kad derybų eigoje abiejose pusėse paste
— Mano sūnau, — tariau,; Kai jis prakalbėjo, aš jį pažitose iškilmėse ir tinkamai pagerbs vienuoli
jų.
Buvo ir miesto taryboje na
pamačiau išblyškusį, išbalusį _ ar nori atlikti iSpažintį?
bima žymi nuolaidumo dvasia ir dėl to apie
nau iš jo balso ir pagriebiau
jų, kurios nariai tiek daug ir nuoširdžiai dar
rių, kurie, politiniais sumeti
jo veidų, sadarkytus plaukus,
jų sėkmingų užbaigų neabejojama.
- Tik dėl to aš ir atėjau jo rankų paspausti.
buojasi Amerikos lietuvių katalikų visuome
. •v
mais, arba dėl jų pačių nepa
nuskurusį žiponų ir surambė cia, klebone.
Kalbant bendrai apie- Lietuvos prekybų nei.
— Be galo džiaugiuos, madorumo, pritarė tam sumany
jusias rankas. Jo akys buvo
su užsieniais, reikia pažymėti, kad vokiečiams
Jr
jį pakviečiau į šalinį tydamas tamstų, — pradėjau mui. Bet miesto tarybos tame
žydrios ir rūpestingos; if aš
hitlerininkams nepasisekė lietuvių išgąsdinti.
kambarį, kur visada būdavo kalbėti, — Aš žinojau, kad
Amerikos lenkų dienraščiai jjačiai rase
neužteko. Reikėjo gauti leidi
toliau bus.
Jie sulaužė prekybos sutartį su Lietuva, jie apie Kaune įvykusias diskusijas santykių už į laukiau, .kas
.
v
. . .\ groteliai ir stula. Jis. atsiklau-, tamsta ateisi kada nors, bet mų valstybės generalio gynėjo
Klebone, as esu vagis ir _ .
....
....
.
. .
darė Lietuvos prekybai didžiausius apsunki mezgimo su lenkais klausimu. Jie džiaugsmi : —
...
. • ,
. ’
pe ir atlikę,pspaziųtj.
nesitikėjau, jog
ateisi taip
p. Ra.ųįiąus/Good., Jam padu
k'
nimus, manydami ją suklupdyti,' bet dabar ngai cituoja ir komentuoja prof. Čepinskio priklausau prie organizuotos • Tai buvo
nuostabus-reginys. .skubiu laiku.
vė prašymų p. Clyde IL Wormato, kad tai išėjo Į pačių vokiečių nenaudų. palankų lenkams pareiškimų derėtis su len ' piktadarių šaikOs. Betgi nesi, ,
„ ,,
... Pustamsis kambarys, tik ko — Aš prižadėjau ištesėti, ral ir gavo tokį utsakymų:
....
, •
Lietuva prekybos žvilgsniu susiartina su an kais ir užmegsti su jais santykius. Matyt, i pi jok, (nes as buvau pradėjęs rulonus
buvo nusviestus men- argi ne, klebone? — jis kai “Mes jaučiamės, kad jūsų teiglais, prancūzais ir kitais ir dėl to jokių bū kad lenkams labai rūpi taika su Lietuva, nes nejučiomis trauktis nuo jo).
ką šviesa; nebyliai namai ir bėjo. — Kai perversmas įvy-, smo rūmai greitu laiku uždu nemano vokiečiams imperialistams nusi jie savo spaudoje plačiausia aprašo kiekvie Savo laiku aš buvau geras ka
iškilmingas vidurnakčio gau ko manyje ir kai aš atėjau draus nuogybę aplink Omalių.
talikas, tačiau,"jau nuo dau
leisti. Taip ir reikia.
ną palankesnį jienis žodį Lietuvoje pasakytų.
dimas, gaudžius iš miesto ro- pas tamstų, žinojau, kad Die- Reikia atminti, kad valstybė
gelio metų visat nepraktikuotužės bokšto. Tačiau, Dievo
Pra,-.jusi trečiadienį Lenkijos kumštinio- ju suv0 tikėjimo. Uan ši^na- gailestingumo darbas buvo at vo Apvaizda pasirūpins kitais) stačiai draudžia atidengimų
kai ėmėsi sn eliieagiečiais. Iš astuonių Len- S *** užpuoliau ir upiplėšiitu liktas; ir kai vėl mudu stojo dalykais. Jr Dievo Apvaizdai viso žmogaus kūno”. Tokiu
neužvylė manęs. Šiandien aš būdu pats jjudistas ir jo se
vienų darbininkų, kurį žino
Rijos kumštininkų laimėjo tik vienas, bet ii
me ties durimis, jis tarė:
dėkoju' Visagaliam JHevui ir kėjai nuleidę nosį ir turi dė
Balandžio pabaigoje Lietuvos vyriausy tas ne lenkas, bet Varšuvos žydelis. Lenkai, jau, kad jis gavo algų. Aš jį
— Klebone, gali manim pa gerųjai senutei mano motulei vėti drabužius, kaip ir kiti
bės įteiktas memorandumas dėl Pabaltijo norėję nustebinti pasaulį savo sportininkais; nutvėriau už gerklės ir iš jo
civilizuoti žmonės. Tautietis
valstybių sųjungos (Lietuvos, Latvijos ir nusiminė, nes pasirodė esu visai silpnučiai. kišenės ištraukiau pinigus. sitikėti. Aš neturiu nė vieno
— Tamsta ir vėl atsilanky
Tarp tų pinigų buvo įsipai grašio su savim., Kitų šešta- si pas mane? — paklausiau jo.
Estijos), papildomomis Tsb. žiniomis, visoje
Draugija Užsienio Lietu
Europos politikoje sukėlė didžiulį susidomė
Leit. Vaitkus turi gražų vardų — Felik niojęs rožančiui. Kai aš pa dionį aš sugrąžinsiu tai, kų
—
Taip,
klebone;
aš
ateisiu
viams Remti, eidama savo nu
jimų. Kai kuriose Europos valstybių politi sas. Feliksas - Felix reiškia ----- laimingas mačiau tų rožančių, baisūs tamsta man dabar paskolinsi.
kitų
šeštadienj.
sistatymu remti Lietuvių na
Aš įdėjau savo rankų į ki
niuose sluoksniuose šis klausimas labai gy Tie, kurie jį pažįsta, žino, kad lydėjo jį lai šiurpuliai perbėgo per visų
vai diskusuojamas. Daugelio kraštų laikraš mė einant mokslus, tarnaujant kariuomenėj niano kūnų. Mano motinos vei- šenę. Joje radau tik du dole Palikęs mane ties durų įža mų steigimų užsieny, šiomis
nga, jis nužygiavo judriais dienomis paskyrė 2.500 lt. lie
čiai nurodo, kad šis Lietuvos vyriausybė h aviacijos skyriui. Taip pat lydės jj laimė ir das stojo prieš mane. Lyg žai rius.
žygis yra pinnas konkretus žingsnis sustab tada, kada jis pradės ravo kelionę lėktuvu bas, aš švystelėjau tuos pini — Gaila, kad daugiau ne žingsniais ir pranyko gatvės tuvių namams vienoje kaimygus į jo rankas ir tariau: “Tu turiu tamstai duoti, — tariau, i toluiųoje. Kai aš. pažvelgiau į ninėje valstybėje.
dyti galinių Vokiečių taip garsiai linksniuo- iš New Yorko į Kauni.
Re v.

Richard

W.

Alexander
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specijalistų civilinei kuomintango vald
žia* buvo tik priemonė pasiekti tikslų,
tai visai kitaip buvd su Bauerio misija.
Už Bauerio liečiu stovėjo C’iang Kai -se
kas, kurį kiek v ienas), jo bendradarbių tu
rėjo pripažinti kaip reikšmingų to laiko
asmenybę; asmeniškai jis buvo kuklus, ne
rūkė, negėrė, nemėgo i>er didelės praban
gos ir nekentė banalių jiasilinksininimų;
jis greit suprasdavo, kų jam pasakydavo,
greit darydavo sprendimus; žinojo, ko
nori ir greit tai realizuodavo. Iš tikrųjų,
jis norėjo su pulk. Bauecio pūgai ba pa
statyti Kiniją ūkišku atžvilgiu ant ktjų.

Kreitneris

i tyl>os specijajistai ir išdirbo plačius pla
į pus.- Visi jų pasiūlymui propagandos beliu buvo plačiai pagarsinti. Bet iš lo nie
ko neišėjo, nes jau iš put pradžių nieką?
da nebuvo turėta tikslo su užsieniečių pa
galba padaryti iš tikrųjų kų nors.naudin
go ir gero.
Vislias buvo diržija; viskas paremta
(Tęsinys)
pasaulio apgaule. Užsienio patarėjai bu
Feng Yu - lisiurjgiii dubur jau tik- vo tik Jeatro figūros, kad simuliuotų rel
rai įkyrėjo; vasario 7 d. jis paliko Nan jefų; buvo norėta tuo nuduotu kūrybos
kinų ir pasipiktinęs išvažiavo. —
entuzijazmu tik išvylioti pinigų.
Internacijonaliniai prekybos rūmui
Bet visu tai lubai mažai juudino par
tijos vadus; visa jų mintis dabar buvo Amsterdame 1928 m. liepos im. išsklaidė
nukreipta tik Į tai, kaip būtų galima dau tas iliuzijas; jie parodė, kad ne taip jau
lengva buvo apgauti užsienio kapitalų,
giau pi isigi obti pinigų. Jie stengėsi įgy
ti užsienio pasitikėjimų; jie norėjo su- kuip buvo manyta. Užsienis žinojo, kad
Išvertė

Jonas

Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva

Kaip

negalima pasitikėti naujaja Kinija ir dėl

fiasirodė

to nenorėjo sukišti savo pinigų į tus abe
jotinas įmones.
Paaiškėjus šieuM faktams, kuoiuintu;
ngo valdžia liovėsi-kvietusi speeija';irtus,
nes jie norėjo pinigų, o patarimų nedavė
jokių; pagaliau jų in neberoikėjo, “nes
ir l»e to vietiniai viskų geriau suprato,

traukli ) kiiišt.ii užsienio pinigus.
geriau m tum

priemonė jiems

jMMtruiiklinus is u/.sieiiio. o ypač iš Ame' rikos, patarėjų.
Į

Atvažiavo iš Amerikos Hemmerio. finansiuf misija, susididantį iš 17 žinoiiių;
per vienus metus s mkn 's darbo ji iš lir

bo

1 pinigų, ir pinigų ūkio kon
solidoci'al; Atvyko iš Amerikos policijos,
geležinkelių, miestų, gatvių jr tiltų stapasini. I I

negd. uŽHieniečiai
Jei pritraukimas Amerikos ir kitų

Bet, deja, likimas nedavė atlikti jo
kių pozityvių darbų!
Vos tik buvo praėję du mėnesiai, kai
militariniai valdovai buvo pasirašę sutar
tį, tuoj- sudarytoji vienybe iširo.

j

Kwangsi griųiės getierolai išvietė Hunano provincijos valdovų, Čang Kai - seko
patikimą žmogų, nes jis nenon’jo pasiduoti finansinei jų kontrolei, ir į jo vietą
paskyrė vieną savo ialininką,
Pirnūausia kova prasidėjo plunksna;
buvo ginčytasi, kas turi teisę skirti ir

A

atleisti valdininkus; i>o to sekė kova ini- , nizuoto kuomintango skyriaus, pati pa
skirti atstovus į kongresų, ftiuo būdu bu
Marinėms jėgomis.
/
Dauguma civilinių kuomintango va- vo deleguota į kongresų 151 ištikimas
t .
e
žmogus.
vių stojo Kvvangsr grupės pusėn.
Kadangi iš teisėtai išrinktųjų prie
Dar buvo manyta konfliktą likviduo
ti ramiu būdu ir visus buvo sudėtos į šingai nusistatę viešpataujančioms kli
1928 m. kovo 13 d. šaukiamą partijos ko koms — ne be pamatuotos baimės — ne
ngresą; buvo labai rūpintasi, kad jis pra atvyko, tas praktiškai buvo pašalintu bet
kokiu opozicija- ir kritika.
eitų valdžiai j>alankianie nusistatyme.
Šiame parlamente ne tik ką nebuvo
Atstovai į partijos kongresų tunųo
būti renkami iš vietos kuomintango ir atstovaujami 450 mil. žemdirbių, bet tnip
iš kitų Kinijos, ir užsieny esančių kuo- pat nebuvo nei pramonės, nei bankų, nei
prekybos atstovų.
mintango skyrių.
Dabar kuomintangas įlar'Tebūvo įsi
Kuomintangas parodo savų tikrąjį
tvirtinęs ir sudaręs vietos ir specijulinės veidų. Tai buvo kareivių, studentų, j>oligrupės pačioje Kinijoje tik keletoje pro tikų ir darbininkų sąjuugų jmrtija.
vincijų (nūo 1 iki 22) ir tai tįk jų uos
Kongresus neatliko jokio pozityvaus
tinėse ir keletanm valsčių. Į kaimus jis
darbo; jis sau net ir tokio tikslo nebuvo
niekaip negalėjo įsiveržti.
pasistatęs. Jis tik tunėjo išrinkti naujus
Partijos vadovybė nustatė, kad esa partijos vadovyln’s organus pagal č’iang
mi užjūrio valstybėse ir |>aeioje Kinijoje kai - seko nuroilymus, tui jis padarė
partijos skyriai viso turį išrinkti į kon o puskui paskelbti karų Kunngsi genero
gresą 295 narius, kulių tarpe vien ka lams.
riuomenės dalys 58 atstovas!
Dešinysis pųrtijos sparnas dar’ vis
Toliau partijos vadovybė pasiliko sau stengėsi kenfliktų likviduoti taikiu būdu.
(Daugiau bus)
teisę tose vietose, kur dar nėra suorga

1
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Penktadienis, gegutės 36, 1034
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ETR0IT0 LIETUVIU ŽINIOS
W E S T SIDE
SUSIORGANIZAVO KUN.
I. F. BOREISIUI IŠLEIS
TUVIŲ KOMITETAS

parapijoj. Nors neilgai jis cio-. mokindamas visuomeninės da-

fiiai, neseniai atvykę iš Lie
tuvos: kan. F. Kemėšis, prof. nai klebonavo, tačiau daug nn-^ rbuotės. Būdamas jmtrijotas,
veikė. Daugeliui moksleivių ne mylėdamas tėvynę, daug jėgų
ras M. Pauliukas, O. P., do auksu - J. Dambrauskui, 2808 to”. Operose dalyvavo pasau Vitkus ir rašyt. Babickas.
Apie P. Babickų ir B. V’it lv’en moraliai, bet ir medžią-'ir sveikatos tam tikslui paau
liniai dainininkai.
mininkonas įžymus pamoksli Vineuood ave.
J. N. M.
ki} negaliu nieko ypatingo paįginiai, kiek galėdamas, padė-i kojo.
. ftių operų pasiklausyti bu
ninkas.
SVEIKINAME

SVEČIUS

Kas tik kuo prisidėjo: au
vo nuvažiavę ir lietuvių mėg
ka, darbu, atsilankymu, širdi-j
stančių dainų.
ngai visiems dėkojama.

Muz. čižauskai turėjo gar
Gražiai
šių pramo~~
t
.
Šeštadienį, geg. 26 d., kan.
/ praleidę
į
bės susipažinti su Luerczia
VVest Side žinių skyriaus i- p Kemėšis, prof. Vitkus, rn- gų, nepamirškime ruoštis prie
niciatyva, susiorganizavo ko- ^ytojas Babickas atvyksta į kitų parengimų. Pavasario, va Bori, Mario Chain lee, Richard
mitetas iš visų gyvuojančių, lMroiljl įr (,ia praleis 3 llie. saros sezonų paveskime sma Bonelli ir operų vedėjais Wilfred Pelletier ir Fulgenzio
ftv. Antano parapijoj dr-jų bei! nftS. sakyg kaibas apįe Vil- giems išvažiavimams.
Guerrieri.
kuopų, kad surengu* išleistu- nįaus pavęrgtus mūsų brolius,
Detroite lankėsi svečias iš
ves gerb. kleb. kup. I. F. BoTa prOga sveikiname ir linGeg. 20 d., 8 vai. ryto kleb.
reišiui, kuiis liepos 1 d. išva- jęjme svečiams gerų sėkmių. Clevelando, žinomas veikėjas
kun.
J. Čižauskųs Moterystės
žiuoja į Lietuvų, kad atlan
Detroitiečiai pasirodys savo lietuvių tarpe, A. Buknys. Ap ryšiu surišo B. J^akortį su Akyti gimtinę, Virš 20 metų iš prielankumų Lietuvos reika lankė savo pažįstamus, kaip
gyveno šioj šaly ir pirmų ka lams.
G. ir M. Šimoniai ir kitus. At dele' Vaičiūnaite.
•
t
t
likęs savus reikalus, išvyko
rtų vyksta į Lietuvų. Stengė
Per
šliūbų
gražiai
duetų
ftiame puslapy randasi pora
atgal į senų būstinę.
si parvylfti dar tada, w kada
giedojo S. Bukšaitė ir A. Juod
skelbimų.
motinėlė buvo gyva bet, ap
snukaitė, o muz. J. Čižauskas
P. Padolskas ir E. Rose perL. Vyčių 102 kuopos nariai: “Ave Maria”.
linkybės neleido pasimatyti sn
gyva motinėle. Taigi sugrįš remontavę Lietuvių svet. lai J. ftilaikis ir S. Baibokutis la
Jaunavedžiai priklausė pa
nors kapų atlankys. Tų pačia komų saldainių krautuvėlę, a- nko Detroito katalikų univer
proga kun. Boreišis atlankys tidarė valgyklų ir aludę var sitetų. Linkime sėkmių moks rapijos chorui. Tjakonienė (Vai
čiūnaitė) taipgi priklausė Sovisas įžymesnes Lietuvos vie du Liutanica. Kuomet rengė le.
dalicijai, užtat Panelės ftv. al
tas ir pavergtuosius Vilniaus me aviacijos dienų, toje vieto
torius buvo gražiai papuoštas
je buvo pirmas ,ir paskutinis
krašto brolius.
ftv. Antano parapija, supra su lakūnais komiteto posėdis.
Veątuvės įvyko parapijos
sdama, kiek kleb. kun. Borei Padolskas ir Rose buvo rėmė
jų
eilėse,
todėl
tuo
vardu
il

svetainėje,
kur giminės
ir
šis yra darbo ir energijos per
gesnei
atminčiai
užvardino
bi

svečiai gražiai linksminosi.
14 metų padėjęs kaip parapi
znį.
Geros
laimės
biznieriams.
jos, taip ir lietuvybės reika
Detroito lietuviai ruošiasi Į Ilgo ir laimingo gyvenimo
sutikti gerb. kan. prof. F. Ke-| Ijak
;niam8.
lams, deda pastangų, kad pa
Mr.
11.
F.
Bengell
skelbia
sirodžius atjautimų ir suren
mėšį, prof.* Vitkų ir rašyt. P. j
________
lietuviams
ir
prašo
plačiau
su

gus išleistuves.
Babickų, kurie važinėja po lio j pįnnas piknikas ir Dainų
Geg. 20 d., parap. mokyk sipažinti su Norge Rollator ša tuvių kolonijas Vilniaus vada- Diena
jurgio parapijog j.
ldytuvais. Norge išdirbystėj
loj įvyko pirmas susirinkimas.
vimo reikalais. Svečiai atvyk-* ks geg 2? £ “Birutės”
dirba daug lietuvių; žinant,
Dalyvavo sekantieji parapijos
sta šeštadienį ir apsistos pas jarge
kaip darbas atsakomingai pakomiteto nariai: J. Andruškekun. J. Čižauskų.
Brangūs lietuviai! Nepami
vifiuu, K Russell ir Fr. Kuču. |,ataria'ne’. touPumo
Penktadienio vakare, ftv. Jil rškite to pikniko, nes nuo vi
lis; iš L. Vyčių, 102 kp.: va dėliai, kiekvienam lietuviui į- rgio parapijos svetainėje kal
sų Atsilankymo priklausys jo
rg. J. A. Blažys, J. Kapetskas, sigyti Norge šaldytuvų. Kurie bės svečiai. Dalyvaus parapi
sėkmės ir parama mūsų para
turi, džiaugiasi. Kas norėtų
V. Bendoraitis; iš ftv. Antano
jos
choras,
vedamas
muz.
J.
pijai. Visas pelnas eis apmo
pirkti, ar pamatyti, kaip jis
dr-jos: J. Žaliagiris, M. BenČižausko,
bus
rodomi
judomiekėjimui nuošimčių ir kitiems
dirba, kreipkitės į krautuvę
doraitis; iš Moterų Sųjnngos
ji
paveikslai
iš
Lietuvos.
bažnyčios reikalams. Daržas
arba pas M. Šimonį.
64 kp.: A. Ambrazienė, M. Kigražus, ištaisytas /
Nėra
abejonės,
Kast
Sidės
selienė; iš S. K R. K. A. 265
lįtuviai gražiai priims gerbia
kp.: G. Šilaikienė, K. Mišei
Nors “Draugo” vajus jau
mus svečius.
kis, J. Petraitis; iš ftv. Ražanbaigėsi, bet dar vis randama
čians dr-jos: A. Petraitienė,
Gegužės 20 d., Kosciuškos
Pereitų savaitę “Detroit Ci- naujų skaitytojų. Juozas Bla
pirm. (atstovės dar neišrink
ževičius rėmėjas kat. spaudos,
tos); iš Saldžiausios širdies darže įvyko Šv.. Antano parap. vic Opera Society” gražiam
Masonie Temple, statė dvi o- j užsiprenumeravo
dienraštį'
Jėzaus dr-jos: O. Ivanauskai- piknikas, kuris gerai pavyko.
tč. K. Mogolfa. nuo We"rt Side Dicna Pasitaik’
»»!*- peras ‘‘ Manos ” ir “ Rigolet-! ‘‘ Draugų’
ta. Kiekvienam malonu buvo —
“Draugo” žinių skvriaus: M.
pasigrožėti jaunu pavasariu.
Andriliūnaitė, S. Stepulionis,
Žmonių buvo ne tik iš West';]
M. Šimonis.
Side, bet ir iš kitų kolonijų.1
Valdyba išrinkta iš šių as
Visi linksmai laikų praleido.
Atidarėme visiems patogioj vietoj. Valgykla Lietu
menų: varg. J. A. Blažys —
Jaunimas taip pat skaitlingai
viškų ir Amerikoniškų valgių. Taipgi turime šaltų
pirm., Fr. Kuculis — <icepidalyvavo ir linksminosi prie;
alų.
Mandagus patarnavimas visiems.
rmin., M. Šimonis — rašt.
gražios muzikos.
Kviečiame atsilankyti Detroitiečius ir svečius. Rei
Susirinkusieji dideliu entu
kalaujantiems
svečiams bus suteikiama žinios apie
Piknike buvo laimėjimas,
ziazmu apkalbėjo išleistuvių
Detroitu.
reikalus ir nutarė dėti pastan kuriam nemažai pasidarbavo:
gų, surengiant dideles išleis- Į M- Šimonis, muz. J. A. Blatuves, užprašant svečius iš ki-i žys ir. kiti. Laimėjimas davė
tų kolonijų ir vietos — de-! gražios parap. paramos.
troitiečius. Likusis pelnas bus
Viktrola su rekordais teko
įduotas kun. I. F. Boreišiui, S. Karnai, 3533 IVatson; $5.00!
kad parvežtų Vilniaus badau
jantiems vaikučiams ir švie
timo reikalams.

EAST SIDE

RENGIASI

PAVYKO

PIRMAS

PIKNIKAS

Fili your NORGE witli
^yaturday J<ood ^aryains

isWniis

SUTIKTI

PARAP.

’

LITUANICA CAFE

►
r

sakyti, nes aš jais neturėjau jo. Pas jį nebuvo neį maŽiau1 progos susipažinti. Bet gerb. sio pavydo. Ne vien ragiao
HekinaUieni, gegužes 27
J™ Tbuv**
ln<>kytis h"' ir "“ts
Detroite lankysis gerb. sveKv. Jurgio savo Inu,s,, Imk,, pnšvesdavo

SVEČIAI DETROITE

t ROSE ir P. PADOLSKAS
1916

—

25th,

LIETUVIŲ

LAFAYETTE

SVET.

6313

A Norge full of food! What a comfort that

ia to an economical hoosekeeper! Saturday
bargaina bought in extra bargain quantitiea
—kept where ahe knows theyHl be freeh and
Tvholeaome till ahe ia ready to uee them. The
aoundcat kind of economy.

You Can Depend upon Rollator
Ręfrigeration
Uaers report that Norge savęs np to $11
a month in household expenae. It ia the
efficiency and dependableness of the Norge
Rollator cold-making mechanism that makes
this saving poasible. The conatant rezerve of
cold—year in, year out—relievea you of any
worry about stale or partly apoiled fooda.
THE ROLLATOR . A roller nūe—
arui them't ice! That"t all them it to
the nmple operation of the Norge
eoldmalang mechanūm. It hat būt
three moving partt—actuaUy improvet
u-uh ute. Only Norge hat the Rollator.

Economy Paysfor Convenience
It’s no hardship to save with Norge.

Ita

convenience ia aa great as ita economy. F.x-

amine one of the leading modele. See the
presą action Lazilatch—the automatic light
—the ample ahelves, adjnstable and removable—the odor-proof freezing compartment
—the easy aliding ice trays—the egg haaket
—the buttef and cheese rack—the Hydrovoir. Theae are just a few of the Norge conveniencea that go with Rollator Refrigeration
economy.

See the Norge
Learn about Rollator Refrigeration. Be
fore you think of buying any refrigerator,
aee the Norge.

NORC
39-K-12

“BENGEL’S” ELLECTRIC SALES
7431 West McNichols Road (Formerly Six Mile Road)
H. F. BENGELL - UN. 2 - 6557 — BUS.

7

R.C.A. Radios Economaid A.B.C. Washers Ironers - Full Line of Hardvvare

NAME

NOROE

ROLLATOR

REFRIGERATION - ROWERED

---- m-

■

•X

'

FOR

——

THE

TRONIC*
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P K A U O

Ą

Penktadienis, gegužės 25, 11)34

S

aras

scliool ir Our Lady of the Lake ėjus streikų bangu. Susitaiky- atjaučia Lietuvos spauda, ku- žmonėse skleidžiama aviacijom į kiamoje aukštumoje. Lietuvos davimo išlaidų, gautos žemes
seminarijų. Mokslų baigė au- ta ir darbininkai grįžo į da- ri, ypaė dienraščiai kai ku- idėja, šiemet Lietuvos aero1 gyvulių eksportąs vedamas neš kainos.
kštu laipsniu.
rbus. Dabai- lieka vienas strei-! riuos tolimesnius nuo Kauno klubas rengia aviacijos savai-Į dviem kryptim: išvežami gyReikia manyti, kad Lietuvai
Oleveland, Ohio. — Gegužės
J uozapas Andziulaitis yra kas — kova su prekių kaino-' miestus pasiekia tik kitos die tę, per kurių tam tikrbs aviu- Į vi gyvuliai ir jau paskerstų sudarius su kitomis valstybė
2G d., Šv. Jono katedroj J. geraį žinomas Clevelando Ii e-j mis, nes staigiai pradėjo kilti nos rytų. Aišku, kad dėl to cijos dienos bus suorganizuo- mėsa. Iš viso pereitais metais
E. vyskupą Sclirembs suteiks tuviams. Tėvelis jo mirė 1920 ( kainos, kurios viršija uždarbį, ir Lietuvos gyventojams sun tos' daugelyje Lietuvos stam Lietuva gyvų gyvulių ir sker mis daugiau prekybinių pas
tovių sutarčių, gyvulių eks
Kunigystės Sakramentų 31 nu, gegužės 1 d., palikdamas!
P. Glunė
ku aktingiau dalyvauti gyva besnių miestų ir miesteliuose. dienos išvežė į užsienius už portas pakils. Netolimoje aKlierikui, kurių tarpe randasi inotįn^ auginti didelę šeimų:
Oro susisiekimų Lietuvoje j13,427,890 litų. Aukštesnės
me krašto kultūros judėjnnv.
ir du lietuviai: Juozapas An-.keturįs .sūnus ir tris dukteris,
Tiesa, per Lietuvų skraido stiprindamas Lietuvos aero kainos už įvežtus gyvulius bu- teity laukiama sudarant pre
dziulaitis ir Karolis Petreikis. j Jnozupas yra vyriausias iš siivokiečių bendrovės lėktuvai, klūbas, dabar plačiu mastu ve- vo gautos Prancūzijoje ir Au- kybos sutarčių sn Anglija,
Abu pirmas šv. Mišias laikys n,j Jtūpestingoji mbtiuėlė, Ma
kurie palaiko nuolatinį susi rbuoja narius rėmėjus, su ka strijoje. Kituose kraštuose, dėl Belgija, Austrija ir Čekoslo
VISOS
APYLINKĖS
LIE
sekmadienį, gpgužs 27 d., Šv. ■ rįjonu Andziulaitįenė, išleido
siekimų tarp Berlyno ir Mask riais ateity manoma oro susi aukšto muito ir didelių par vakija.
Tsb.
TUVIAI
RENGIASI
Jurgio bažnyčioj. 9 valandų,
į mokslus^ ir šiandienevos. Tačiau tai yra keleiviniai siekimų daugiau ištobulinti.
DALYVAUTI
pirmas Mišias laikys kun. K. apsakomų džiaugsmų nešioja
lėktuvai ir Lietuvos teritori Pažymėtum, tad vienu Lietu
Petreikis,. o 10:30 kun. Juo širdyje. Motinu gyvena adr.:
joje nusileidžia tik vienoj vie- vos aero klubo steigėjų yra
Phila.,
Pa.
—
Visos
Philazapas F. Andziulaitis. Asis 726 E. 127 St.
! toj — Kaune. Jais Lietuvos transatlantinis mūsų lakūnas
delphijos
ir
apylinkės
parapiTfeb.
tuos klebonas kun. V. VilkuKnyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
gyventojui nelabai naudojasi. didvyris kap. Darius.
Primicijų iškilmėms šauniai
*,
t
•
s
•
jos,
subruzdo
ir
visomis
jėgotaitis; diakonu bus kun. J. E- reagiasi• Sv.
Jurgio parapijos d ’
d ® Pernai svetimų valstybių pi
i
.ir orkestrą,
, .
,
mis
ir
smarkumu
ruošiasi
lias, subdiakonu — kun. J. J. choras
vadovam“
1prie liečiai paminėtos vokiečių oro
• , varg. K, Adomaičiui.
i i
-- u
b1- 'susisiekimo bendrovės lėktu
Farrell. Pamokslų sakys kun. jant
Is- aviacijos
d dienos,’ rengiamos
°
,
,
• svečias
xrželio 19 d.,’ Šv. Kazimiero Se- vais per Lietuvos teritorijų peV. Sadauskas iš Donorą, Pa. k-dmese
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
dalyvaus
ir
r •»
-1 • — drau
i
serų* vilioję.
Philadelphija,
Ca rskrisdami mokėdavo už 'tra
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
Po pamaldų, parapijos salėj vienuolis
is uu isconsin
į
d
d
fesoriai.
Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
bus bankietas, kurį rengia gi gas K. Petreikio, giedos per indėnas, Trentonas, Chesteris, nzįtines vizas. Iš viso jų perGanytojiški Laiškai.
ir Eastonas jau prisidėjo, taip naį perskrido keli tūkstančiai.
minės, draugai ir pažįstamie primicijų.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina\$1.90.
w
K. Petreikis moks!, baigė j I*‘ teko SirdMi’ kad ‘r *S 1‘0'
ji. Visiems pasiųsti kvietimai
Lietuvoje tėra gerai išsivyTų knygų partraukėme ncdaug.'Pasiųsime tiems, kurie
Gyvulių išvežimui 1933 me
, , ,/•
-• .
.
lesnių kolonijų, iš tirštai lie- sčiusį/ tik kariškoji aviacija
— vienas į katedrų, o kitas į rM
tuojaus pareikalaus.
.
Clevelanue toj pačioj senimą- !
*
...
• • • ...
. . . .... I tuviais apgyventų kietųjų an Ji turi įsirengusi net geras a tai buvo labai nepalankūs.
Čia nuplėšk:
bankielų.
rijoj; pirrnmu mokinosi Wia- !
.
.
.. .
glių miestų ir miestelių., zmo- viacijos dirbtuves, kuriose, Mat, kai kurios valstybės, an
"DRAUGAS”, 2384 SO. OAKLET AVĖ., Chicago, 111.
J uozapas Andziulaitis yra conaine.
,
. nes rengiasi ir automobiliais tiesa, lėktuvų motorai dar ksčiau importavusios pas sa
Siunčiu Si.00 už kuriuos atsiųskite man knygių "AJlKlVYSKUPAS
katalikai I. .
..................
...
baigęs pradžios mokslų viešo-, Clevelandiečiai
’ ir busais į aviacijos dienų at negaminami, bet visos kitos ve galvijų mėsų, dabar savo JURGIS MATULEVIČIUS.”
joj mokykloj, Šv.. Jurgio par.>džiaugiasi susilaukę dviejų ku
vykti.
dalys j<u padaromos. Jau ir vidaus rinkai jų pakankamai
Vardas, Pavardė
mokykloj, Šv. Ignoto high nigų.
Jau orlaiviai pasamdyti, taip užsieny pradeda garsėti Lie prisiaugino ir todėl įvežimas
Mano adresas
- --------------------------------------Te Aukščiausias suteikia vi pat ir žmogus, kuris tūkstan
tuyos karo lakūno pulkininko joms iš kitų kraštų pasidarė)
VYRAI — ATYDA!
šokių malonių jų pašaukimui čius pėdų pakilęs nusileis pa
Tačiau ir
Gustaičio sukonstruktuoti lė nebereikalingas.
Štai yra specialia pranešimas, kuris 1
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuria
Su|prie toki« sunki« s’lyg‘! bicrašiutu. Dalyvaus virš desėt- ktuvai, vardu “Anbo”.
pasiekė '‘viduramž;” ir jaučia reika
Clevelandiečiai
šauniai
renllngur
LIETUVIAI DAKTAKAIl
lingumą
tam tikro gaivinančio TONI,ko orlaivių, kurie yore darys tais lėktuvais, pagamintais tuva pereitais metais gyvulių
KfK 1
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
“kurie1 dėl*kokios V/ora driežas-!
birželio 8 d. sutikti sve- j vįsokįug manevrus ir parodys Lietuvos karo aviacijos dirb eksportų pajėgė išlaikyti reii čius iš Lietuvoj Iškilmės bus ja^,-|nų gabumus. Taip pfet nd- tuvėse, pernai Lietuvos lakū
At LAFayette 7<M
LIETITVIAI
DAKTARAI:
Šv. Jurgio parapijos salėj, 67 rįnįjejį pasivėžybi, gaus pro- nai perskrido Pabaltijo vals
_________________ .! Superior av. Atgaivintas ir gos orlaiviais paskraidyti. Jei
DENTISTAS
TeL LAimrciV*
tybes, o šiemet rengia dideli
1440
80. 4»th <7T., CICERO, HA
tiesiog nuo diatrfbutoriŲ. flį Gydyto- Į perorganizuotas Katalikų Fe- gu tų orlaivių neužtektų, bus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
perskridimų po vakarų Euro
Utar.. Ketv. Ir P*ta. 1A—» VaL
Jaus preskripcija dabar parduodama.
...
.
.
.
,
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris deraciJOS SKVITUS, berods, dau galima jr daugiau pristatyti.
M«r 80. EAIHSED
OfBUUHM
4140 Archer Avenue
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
už mėnesio treatinentų — būkite sa
pos valstybių sostine^
Pasodu Saiod. ir Babat. »—• vaL
vimi gaukite butelį šiandien — garan- giausiai darbuojasi svečių pri-1
X
—
SPINDULIAI
Vai.- >—< Ir 1—•
vakaro
Nors nežinia, kuris iš lakū
I luotas.
Kasmet Lietuvoje rengiamos
1 ėmimu, ypaZ-. skyr. sekretorius nų ALTASS komisijos renka
3051 West 43rd Str.
Bes. 2136 W. 24th St.
Olanoma Tat LAFayette 87*8
, gale
C sklis
i • •j tLietuvų.
- 4
I aviaoijos
dienos,
per
kurias
(Prie Archer Avė. vetoU Kedrie)
’ J. Sadauskas, pirm. A. Vili- mų galų
M. GAHai eeoa
d
’ 1
Maktlmia TeL CAM MM
Valandos: nuo 1 iki I vai. vakaro
Beredomla Ir nedėliomis pa*al
mailis ir L, Vinslovas narys. vtenok užkviestas ,yra j r P • -■
sutarti
Pain—Agony Starta To Leavc in Svečiai iš Lietuvos, kaip ži Vaitkus, dabartinis tos komi
Res. and Office
Office Phone
24 Hours
235» So. LeaaiU St.
PKOspevt 1028
noma, yra kan. F. Kemėšis, sijos paskirtasis -lakūnas..
Happy Days Ahead for You
Offiee: 2643 W. 4ffth StreM
GANTU 0706
VaL: 8 1U t popiet, 7 Iki > valfc
proĮf. B. Vitkus ir rašytojas
Thlnk of lt—how this old wbrld
Nedėlioja pagal autartl
does make progrese—now comea a
Laukas
aviacijai
paskirtas
DENTISTAS
prescrlptlon whlch is kuowa to pharP.
Babickas.
Svečiams
pager

inaclsts as AUenru and withln 41
yra vienas iš puikiausių viso-,
4204 ARCHER AVĖ.
hours after you ntart to take this
bti ruošiama graži programa.
OfUee Tel. REPublIe 76»tt
nvrlft ketine focmula paln, agony and
PHYSICIAN and SURGEON
corner Sacramento
je apylinkėje. Jame lengvai
Inflammatlnn caused by excess urlc
Res. Tel. GROveblll 0617
Kviečiami
ir
tautininkai
iš
BCjd has started to depart
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. 2403 W. 63rd St., Chicago
701-7 8. FAIRFIEI.D AVĖ.
AUenru does JuBt what this notico
gali nusileisti
ir
didysis'
says lt wiU do—lt is guaranteed. You
vien dalyvauti.
cao get one genefous bottle at leadOFFICE HOURS:
ALTASS orlaivis Lituanica II.
Ing drugstores everywhere fbr 85

NAUJI KUNIGAI

AVIACIJOS DIENA

Kį TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS

KIEK 1933 METAIS GY
VULIŲ IŠ LIETUVOS
IŠVEŽTA į UŽSIENĮ
-

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius

I

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A, RAČKUS

OEUMATISM

DR.A. 1 JAVOS

DR. A. P. GURSKIS

DR. J. 1KOW ARSKAS

cents and if It doesn't bring the Joyous reeults you expect—your mor.ey

wbole heartedly raturnėd.

Clevelando jau kaip ir pra
■■ 1

Ar .Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio uDrau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išmaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipianieų šias eks
kursijai:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu
DERIK VIII”.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA’
Norintieji vykti su- šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į

Iš visų pusių visas laukas
aiškiai matosi. V Las lygus ir
neduobėtas.
Žodžiu, laukas daug grąže
snis ir patogesnis tokioms de
monstracijoms negu papras
tieji orlaivių laukai, kur aerodTomai ir kitos kliūtys spektatoriams trukdo. Darbininkai
geg. 21 d. pradėjo ūkyje dar
buotis, prirengti laukų ir nu
statytais ženklais jį nurodyti,
taipgi ruošia platformų šo
kiams ir štato stalus žmonių
Reporteris
patogumui.

2428 W. MARULETTE ROAD

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ir 7-9 Vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėltoj susitarus

Vul. 2-4

DR. STRIKOL’IS
VISADA

-DR. VAITUSH, OPT.

UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI paU nežinojo,
joe
blogas kv&paa
bu70
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta:. Vis.
nok visi tį. gali padalinti.
Gargaliuok su Llsterine Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai rodo, kad Sis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBEHT PHARMACAL

COMPANY
81.

ORO SUSISIEKIMAS
LIETUVOJE

DR. 1 į. SIMONAITIS

3 to 4 and 7 to 9 P. M.
Stinday by Appointment

LIETUVIS
,
Optomclrk^Uy Akių Specialistas .
Palengvins aklų įtempimą, kuris*

esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akly aptemimo, Dervuotumo, skaudamą aklų karfttį. atitaiso
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama
į
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taiso i n oa Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedalioj nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
nos per pusę piglaus. kaip buvo pir
miau*. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos niaiau
kaip pirmiau.

DR. KARL NURKAT

LISTERINE

ir prirenka akinius

promptly ends odori ordlnary
antiseptio can’t hlde In days

Vai.: nuo 10—3 v. p.p.
pagal sutartį
j

4

IR

CHIRURGAS

OPISO VALANDO8:
Nuo 3 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliorola pagal autartį
Ofiao telef. BOUlevard 7»X3

Namų

Tel.

PROspect

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
( Kampas Leavitt St. >

1930

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo

TeL BOUlevard 7642

1

iki 8 vakare

HeredoJ pagal sutartį'

DR. G. Z. VEZEL’IS
DBNTIBTAI

Tel.

GYDO

4645 So. Ashland Avė,
arti 47 th 8tre«t
nuo 8 Iki 8 vakare
Šaradoj pagal autartl.

B«l.:

CANal

0122

%

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

AKIS

atsakomingal

Tai. CANal 0887
Res.

PROspeet

6669

DR. A. A. ROTH

DR. MAURICE KAHN

Valandos 1-—3-ir 7—8 ' vak.

- •• .ifc*.' ***- »’■ •

Soredomis Ir NedOlontls pftgul sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

H*:

DR. G. I. BLOŽIS

4645 So. Ashland Avė.

Lietuvoje oro susisiekimas
2201 W. 22nd Cermak Rd.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
dur nėra išplėtotas. Civilinė
1831 gOKJTH HALSTED STRESU
IV A I K O 8
DAITlllIl
aviacija dar žengia tik pirniuo
Realdnnctja 6600 8o. Artesla*. Mva
sius, bet sparčius žingsnius.
Valandos: 11 ryto Iki 4 poplat
Ofiao Tel. victory 6H66
S Iki 3:36 vakare
Prieš kelis metus įsteigtas Lie
S^. DREsal »1M
tuvos aero klūbas jau paren
OPI8A8
gė kelias civilinių lakūnų lai
4729 So. Ashland Avė.
I lubos
das. Račiau neturėdami nuo
Ruaaa Gydytojas Ir Chlrurgaa
CHICAGO. ILL.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
savų lėktuvų, nė aero klūbas,
OFI8O VALANDOS:
2515 WEST 69th ST.
visų chroniškų ligų*
nė civiliniai lakūnai negali iš Nuo 10 iki 13 vai. ryta. nuo 3 iki 4
Of.
ir
Res. TeL HEMlock 6141
plėsti or.o susisiekimo. Tiesa, vaL po platų ir nuo 7 Iki 8:80 vai. Ofisas 3102 So. Halsted St
vakaro,
Nedėllomia nuo 16 lkf 13
Valandos:
Kampas 81st Street
vasaromis jau kelinti metai valandai dienų.
Valandos: 3—4 popiet, 7—• vai. vak. 2 *, 4 popiet; nuo 6.8 vakarai*
tarp Kauno ir Palangos pa
Telefonas MIDway 2880
Msdėlfomle ir »vantadl«nlala 14—1»
laikomas oru susisiekimas, ta
Office Tai. Wcntwortb 6380
čiau tatai esti tik vasarojimo{
Res. Tai. Hydo l'ark 339S
sezono metu. Nė jiaštas nė ki R«a. Phona
Offlra Pbnna
Titlaaglc M44
tos skubesnės vidaus informa tllilfvnoč 8fl4<
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
cijos įstaigos dar lėktuvais
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Lietuvoje nesinaudoja. Žino
SPECIALISTE
Tel. VA R<ls 0091
GYDYTO J AB ir CHIRURGAS
lies.: TcL PLAag 3400
ma, nuo to" nukenčia krašto
6909 SOUTH HALSTED ST.
7850 So. Halsted Street
Valandos:
švietimasis ir greitesnis žinių .
Valandos: 1 Iki 4 po plotų. 7 Iki • vak.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
ROOM 316
padavimas. Ypač tai gyyai Į
LAukyiug Saredc
N»d6ldl«ul4la ttuo 10 Iki 12 <L«ą«
I t U M IR T8*a<a

DR. A. R. MCCRADIE

CANal 8122

TcL

4718 SOUTH ASHLAND AVĖ.

_______ Phone HoiHevard 7RA>______
Phone CANal 0124

Loula, Mo.

GYDYTOJAS

DR. J. RUSSELL

DRi SUSANA A. SLAKIS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
TėlcfuiMM

REPulsie

7«M

Ofiso: Tel. I.AFayette 4017
Kck.: Tel. HEMlock 6il8«

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

ir CHTKUnGAH

4148 ARCHER AVK
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-S vai. vak?
IU-xi(l< ueijoH OflHas: 26&6 W. 6*lh gi.
Valandos: 10-13 Ir 8-9 vai. vak.
Berodomls Ir Nediltomla pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginM 0036
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 P. m.
NedAIlomla pagal autartj
Tol. Ofiso BOULcvanl 5*13—14
Ilea. VICtory 2343

DR. A. L BERTASH
Ofiao vai. nuo 1*3;

nuo

*:84-l:S9

756 W. 35th Street

Penktadienis,

25,

gegužės

1934

D R A U G A

=8==~^J> -4-LUJ-S--- «B"

JUU4-- U BĮIBII—■ ll|> ■■W )HU, IW.=

dalyvaus šimtai kontestantų, gu klausėt, tai, manau, xpati
radijo artistų, muzikantų, šo ko, nes šį sykį Progresą kva*
*
Parke. Nors diena buvo apsi- kėjų. Bus lenktynių ir kito- rietas gražiui skambėjo. Hie
Geg. 13 d. teko matyti Šv.
atrodė į lietų, bet'kio sporto. Primintinu, Kad na Bartush solo taip pat gra
Jurgio parap. chorų statant žmonių buvo duug ir piknikas ketvirtadienio vakarų bus Bu- žiai dainavo. Bendrai, visos
rbų in Chicugjua lietuvius va scenoje naujų operetę “Lietu pnvyko. Komisijoj smarkiai driko radijo programa iš sto- 'dainos žavėjo klausytojus. Bu
Kuip kasmet, taip ir šiemet, Nuoširdžiai kviečiame visus rgšus. Vytautu daržus mituli vaitė” (libreto p. Steponai darbavosi Grasinskienė ir Pauįties WHFC, 1420 k .nuo 7:30 to, buvo duug įdomių prane
Vainikų Dienoje (Decoration Chicagos ir apylinkės mieste &¥. Ktuimiaru kapų. Automo čio, muzika J. Žilevičiaus), ri- iuįtienė.
šimų apie šios krautuvės biz
iki 8:30 v. v.
Day) gegužės 30 d., 10 vai. lių lietuvius katalikus kuo- bilius galima bus palikti Vy rmas pastatymas paleido į pla < Netik komisija kvietė visas
nio eigų ii svarbesnius įvy
Ar
klausere
Progress
Fur

tųjį
pasaulį
gražios
muzikos,
ryto, Sv. Kazimiero kapuose skūitlingiausiai dalyvauti.
rėmėjas prisidėti prie pikniko,
tautu dųržo iš ryto. Už “parkius Chicagos lietuvių tarpo.
bus iškilmingos pamaldos už Kaii> Lietuvoje Kryžių Die kimmų” nereiks mokėti ir bus kuri dvelkia lietuviškumu ,r bet daugelis ir pašalinių žmo niture krautuvės radijo vala
viršija visas ligi šiol scenoje nių, biznierių savo gausiomis ndos praeitų sekmadienį? Jeimirusius, pamokslui ir proce nose, taip čia, Amerikoje, Vai apsaugoti.
sija.
;, nikų Dienoje, nepamirškime aVainikų Dienoje iš priešus statytas iš kitų kalbų verstas aukomis parėmė, pav.'A. Paplankyti mirusiųjų kapus ir ties įvykstančių pamaldų, Šv. operetes, gi Šv. Jurgio parap. džiūnas, West Munor Drugs,
melsti Yiievų aukojant šv. Mi Kazimiero kapuose mirusieji choras, -A. Pociaus vadovam. A. Veseckas, Wm. Dauto, S.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
jamas, sugebėjo publikų nune-|Kuogtt> S. Kartūnas, A. Bels
šias už saviškius ir visus mi nėra laidojami.
■
rusius, ypatingai Šv. Kazimie Norintieji pašventinti kry ti į Lietuvų, kur jaunimo bū- kls> D pacevic, M. Miniat, Ą.
Specialistai iškalime lr Iįdirbi
me visokių rūšių paminklui
te
ro kapuose palaidotus.
riai
susirinkę
linksmai
aainuo
Pinaįtįenė,
F.
Bardauskienė,
žius bei paminklus, kreipkitės
grabuamlug.
Gricienė, Lžandienė ir O.
Kapuose Vainikų Dienoje, prie dvasiškių, tuojau po pa ja, vaišinasi, suktinį suka.
Mūsų šeimyna specializuoja ilame darbe p«r šešias kartas.
ir yisuomet, visų prašoma ei maldų, arija ir prieš pamal- Choras gerai išlavintas, tik Į Pro8(ivičienė. Komisija širdinkiek silpniau išėjo vaidinimas. gai dėkoja v>siemg aukotojams
Veskite p—linkių reikalas tte«
gti,s kaipo šventoje vietoje, jas, jeigu bus laiko.
sltti bU pačiais išdirbėjais
Mirė gcgružės 23 d. 1934 m.
kaipo protingiems ir maldin Šieiųet Vainikų Diena bus Pav., Ignas turėjo sukelti pa ir utsilankusiems
piknikų.
8:50 vai vakaro, sulaukęs 44
trijotizmo
dvasių,
bet
nesuge

metų amži’ius. Kilo iš Raseinių
giems katalikams dera.
Rėmėja
trečiadienį po
apskr., Skaudvilės parap., Kal
bėjo. Be to, ar programa kiainiškių kaimo. Amerikoje išgy
Mišias laikys kun. Vaičū gegužės 30 d.
veno 27 metus.
\ dino, ar pačios operetės netin
Paliko didellalkte nuliūdime
Kun. H. J. Vaičūnas,
nas; dijakonu bus kun. A
moterį Onų. dvi dukteris Anna
kamas asmenų sustatyinas.
iir Stella; tris sūnūs: Zenonų,
Šv. Kazimiero kapų
Vienas blokas 1 rytus nuo
Aleksų ir Feliksų; tris brolius: į Linkus, subdijakonu kun. d.
Pav., Kulbienės publika nega
didžiulių vartų
Antanų, Jonų
fr Kazimierų;
dįrokt. pirmininkas
Svirskas. Pamokslus sakys:
■brolienę, tris švogerius: Kuinj,
lėjo
suprasti,
kas
ji
tokia.
Be
Arbavlčių i,r Juškų; ir du pus
po mišių kun. P. Vaitukaitis;
brolius Ginčius.
\
naitienės namuose ji buvo vy-Į Praeitų sekmadienį Jos. F.
Kūnas pašarvotas 4 320* So.
per procesijų prie stacijų kun.
Trys telefonai:
Fairfield Avė. Tel. Lafayette
riausia tvarkos bei sųmokslo Budriko korporacijos radijo
5062. Laidotuvės jvyks plrinaRez.
PENSACOLA MII
A. Martinkus. Ceremonijų va
dienĮ, gegužės 28 d., iš namų
iš stoties
vedėja ir Alenutė buvo dau programa buvo
BĖLMONT 3485
8:30 vai. bus atlydėtas j Ne
du bus kun. F. Juškevičius.
kalto Prasidėjimo P. Sr. MųOffice: HILLSIDE 3805
Nekalto giau atsakinga Kulbienei, na WCFL, nuo 1 iki 1:30 popiet.
rfjos parapijos bažnyčių, ku
Alfred Roselll. pres.
Vincent Kaseli I, secr.
rioj Įvyks gedulingos pamaldos
Minėtos dienos pamaldose Pras. Pan. Šv. mergaičių so- gu savo motinai Benaitienei. Gražiai dainavo motęrų cho
už velionio sielų. Po pamaldų
bus nulydėtas i Sv, Kazimiero
nuoširdžiai prašomi dalyvauti j dalieijos sus-mas įvyko gegu- Operetėj Kulbienė, o ne Be- ras iš “Rožių žemės”, šauniai
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
visi Chicagos ir apylinkės ge-įžės 13 d.,mokyklos kambary, naitiGnė turėtų būti Alenutėš griežė Budriko muzikantai.
G R A B O R 1 A
gimines, draugus-ges ir pažykAntros
programos,
kuri
būda

tamus-tnas dalyvauti šiose lai'
motina.
,
rb. kunigai klebonai ir jų
įsirašė dvi naujos narės.: S.
datuvėse.
*
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
vo nuo 1:30 iki 2 vai. iš sto
gelbininkai; visi vargoninin-į Diktaitė ir A. Jomnaitė.
Sūnai t» Giminės.
ties WAAF nebuvo, nes toji
laidotuvėms patarnauja gra.
kai.
Visi Telefonai:
bortus J. J, Bagdonas. Telefo
Vitkauskaitė pranešė, kad
stotis praeitų šeštadienį tapo
nu? REPublic 3100. ________
Vainikų Dienoje, po pamal bunco party, surengta parap.
gaisro sunaikinta. Pranešta,
naudai, pelno davė $20.16. Pra
Pirmu •kad sekmadienį, gegužės 27 d.,
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, nešimas dar nepilnas.
tinis pavasarinis piknikas, ku- įvyks metinis. Budriko radijo
I
Kurie Yra Toli Keliavę
piknikas
Birutės darže. Jame
v • Kazimiero
v—
------■ na .....
-- ------- - B. Kalvaitė- pranešė, kad va į rį surengė roŠv.
karėlis vietinių seselių naudai
i.
pelno davė $46.25, O rengtas
šokių vakaras Knatauskaitėa
PASAULĮ” arija kelionė į
su autoraus paveikslu ir pa pranešimu, pelno iki šiol davė
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal $53.00. Pelnas skiriamas išva- Į
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
tik vyskupui Bučiui teku. Jis moka savo kelionę vaizdžiai žia^ifirui piknikui ).**Be t ne:
lr Grabnamių
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
viena sodalietė, kuri nėra už-Į
n.
Didžiausia paminklų dirbtuvė
siniokėjusi už 1933 m., netu-į
Chicagoj
—
----o-----rėš teisės važiuoti. Tat p^si-:
Suvirš 50 metų prityrimo
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
skubinkite užsimokėti.
.
-------o-----Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
Pirkite
tiesiai iš dirbtuvės lr
aptaisais $1.50.
Sporto komisija pranešė, |
taupykite pinigus
III. . 4605-07 So. Hermitage Avenue
-------------o-----------kad ruošia “Įtikę” birželio 3
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS
Mes atlikome dariių daugeliui žymes
d, Visos narės turės susirink
nių Chicagos Lietuvių.
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro, Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
ti
8
vai.
ryto
prie
mokyklos
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Aplankė mūs narės ligones:
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Kurpaitę, Katauskaitę ir Čerarti Grand Avė.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai kauskaitę. Linkim visoms grei
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
tai pasveikti. .
Telefonas SEEley 6103
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
Klebono
pagerbtuvėse
mūsų
gas begu kam teko matyti Gražiais audeklo aptaisais.
Chicago, Illinois
sodaliciju pasveikino klebonų
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime su dovanėle $5.00.
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
už $3.50.
Skaitytas laiškas nuo West
savo rūpesčius.
G R A BO R
I
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš Sidės sodalicijos; kviečiama
j.
kutį tuojaus siųskie mums.
dalyvauti bendroje dvasinėje
Čia nuplėšti
LACHAVVICH
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
-.f.-.puotoj
gegužės
27
d.,
Aušros
Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
IR SONOS
Siunčiu su Šiuo laiftEu 8................ už kuriuos prušau kuogreiciaugia
Vartų bažnyčioj, 8 vai. ryto.
atsiųsti man netapčiau Kelionių knygas:
VYSK. P. P. fcOČIO KKMOKftS — JI.00
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tri s
Vienbalsiai nutarta dalyvauti.
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
KUN. J. A. PAULIUKO
—
2.00
O. Navickaitei, buvusiai so Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
grhu:
darbu būsite užganėdfntl
Siunčiu 82.50 už kuriuos atsiųskite, man visas tris Kelionių knygas.
TeL OĄNal 2515 arba 261«
dai ici jos veikliai -»darbuotojai,
Ambulanee patarnavimas dienę ar naktį.
Mano adresas:
kuri susituokė su J. Norkum,
Vardas, Pavardė .................................................................. ...........................
nutarta' paskirti $,10.00 dovadų. kapuotu, Vytautu darže
Labdarių Sųjunga jaugia pik
nikų vargšų naudai.
Nuoširdžiai viai kviečiaiųi

Vainiku U #s Iškilmes Sv. Kaamiero
Kapuose

pųiumti

kitau

Labdarybės.

OPERETĖ “IIETIIVAITĖ
’*
utrUVmlt

UrtnCrt

kademijos
ko

Rėmėjus

13

gegužė8

sk.,

8

įvy

Marųuett*

j.,

du

K.

Klausytoja

PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

i

j A.

STANISLOVAS

NORBUTAS

Šv.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

Trejybės,

RADIO

HILLSIDE, ILLINOIS

GRAŽIAI DARBUOJAS’

Town

of

Lake.

—

Lietuvytis

pa- j

PIKNIKAS

RĖMĖJŲ

Marųuette

Park.

Yards 1741-1742

—

A-

Vyskupo

P.

P.

M.

Bučio,

I.

C.

“KELIONĖ

APLINK

“EUKARISTINĮ

GRESĄ

Kun.

NĖ

Pr.

PO

VEkŪlANMONUMENTC0JNC7

KON

AUSTRALIJOJE”,

J.

Vaitukaičio
ir

EUROPĄ”

labai

ypač.

įspūdinga

LAISVOJE

1

OIDOJAM PIGIAU į™ K!TI

J. F.EUDEIK’S

“KELIO

LIETUVOJE.

527 N. VVESTERN AVĖ.

J.J.BAGDONAS

Fa

Telefonas

LIETUVIAI

GRABORIAI

YARda

1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu

automobilius

reikalams.

2314

W.

23rd

PL,

Chicago

3319

....................................................................... Street

KONGRESU
•t

-

laivas

ii

New

vadovaus

Yorko

Visokių

“Draugo”

GANSONA8

specialia

informacijų, kreipkitės

atstovas

į

SUSITUOKĖ

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Aye.,
Cbicago

CUNARD LINE
į

PAŠAUKITE:

GRABORIUS

ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas gera* lr nebrangus

718 W. 18th St,
_________ Tet MOSroe 2277 _______

Jack Gausomis, žinomas su, nkiojo svorio ristikas geguže*
5 d. susituokė su. Virginia
gauni, danietę, iš Oukland, Ca
lif., kur žada ir apsigyventi.

Emeraon.

1410

SO.

49th

COURT

Cicero,'Illinois
Cicero

REPubhc.3100
2506 West 63rd Street

2109

J. F. RADŽIUS
r

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už 826.8Š lr aukščiau
Moderniška koplyčia, dykai.
M W. Ištk HL
TM. OAMal 6174

LJ.ZUL P
1SM WEST 4fith STBKEiT
Tel

IKK Ir-{

CICERO

T. l. LAFa><

fu

UOZAPAS EUDEIKĮ
- I R -TĖVAS

3672

J. Liulevičius
GrnlmrtiiH
Ir
lia MUMuomjaH

SS4

SYREWICZĘ
OltABORIUS
Laidotuvėms ptlnaa patarnavimas
galimas aš |>l.ėt

UM

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.'
Tel. Boulevard 4139

ORABORIUS IR IAIDOTUVIU
V»BJA4

■ak

Knygos,
gerui namlojamos
geriauai dalykai, neiš
mintingai — blogiausi.

Koplyčia dykai

Phone

IU.

Ny-

Arba

IH.

UI.

SIMON M. SKUDAS

1934 m., birželio 16 d.
Ekskursijai

Cicero,

ANTANAS PETKUS

- Mūsų sodaliciju gražiai da
rbuojasi parapijos, ir seselių
labui, bei HUvytar]M’i pagarbai.
Dr-ja jaunutė tik 5- m. kai
gyvuoja, o juu daug pasidar
bavo. Nurių turi virš 200.
Valio, Town of J jake sodaiicijai!
Korespondentė

BERENGARIA
išplauks

Ct.

TeL CICERO 6227

EKSKURSIJA Į LIETUVOS EUCHARISTINĮ
Puošnusis

49th

Avenue

Lituanica

Chicago,

S.

1439

visokiems

prieinama.

Kaina

*

Patarnauja Chicagnje ir apyllnkčjor
Didelė ir graži
Koplyčia dykai .

ėo»2 Archor Avė.

JEIGU

NORITE

DAILUMO

IR

NEBRANGUMO

LAIDOTUVR8E...................... PASAUKITE.......

= jbib8340
5340

So< Kedzie Avenue

_____ (Maturima aųryšlų

m firma tuo pačiu vardu)

o

D R Ą Įt P A S

i

s ty

visais susitikti ir tyram ore
linksmai pasikalbėti.

EIKŠMINGOJI DIENA
IŠKILMINGOS PAMALDOS AU8R0S VARTŲ BAŽNYČIOJ.
PAMOKSLĄ SAKYS D. O. PRAL0TA3 M. L. KRUŠA S.
VAKARE BANKIETAU DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS SVETAINĖJE
Šv. Trejybės diena, sekma- > jonams pagerbti. Bankiete,
dienis, gegužės 27, Amerikos j kaip jau vakar pranešta, dalictuviams katalikams
bus lyvaųs ir J. E. vysk. Viljamas
reikšmingoji diena. Tų dieną D. O’Brien, D. D., TT. Mari
us paminėta TT. Marijonų į jonų Kongr. Generolas kun.
Kongregacijos atsinaujinimo| A. Cikuta, visa Chicagos lie-

2f) metų jubiliejus ir 20 metų! tuvių dvasiškiju, mūsų veikėstikaktis gražios marijonų vei- jai, organizacijų atstovai, pro-'
klos Amerikos lietuvių tarpe. fesijonalai, biznieriai ir kiti.
Buvęs Ėietuvos Valstybinės
Tos dvilypės sukaktuvės bus Bus pildoma graži programa.
Operos artistas Justas Kudir
kuo Iškilmingiausiai paminė Bankieto šeimininku bus vieka, tenoras puoš Tėvų Maritos klebonas, gerb. kun. Ig., .
. .
.
tos.
toastmasteriu Jomi S"lahr,n'° JubUiejate
!
Alhavičius,
o
Iškilmingos pamaldos
bankieto vokalę programų.
Rytą 10:30 vai., Aušros Va gerb. kun. A. Linkus, kleb.
rtų bažnyčioj bus iškilmingos ŠH. Petro ir Pauliaus parap. kais (adr. 2334 S. Oakley Av.)
pamaldos (suma) dalyvaujant Visi atsilanką į bankiet, gana arba telefoa„ ęana| 7m
vjsi ltolyvauklnle
pačiam J. K. Chicagos arki dykai paminklinę knygą.
Sveikinimai plaukia
| goj (liem)j
Marijonil aH,.
vyskupui kard. J. Mundelei-

Snlabnnio jubiliejaus proga, b,.inip jl|bi|į,.jauli pa,„e,
nni (jei tik Ekscelencijos ne
sulaikys svarbios pareigos) ir iš visų Amerikos lietuvių ko-,
R. K
i
lonijų
plaukia
sveikinimai
TT.
'
skaitlingųjai lietuvių dvasiš
i
kiai. Per sumų pamokslų sa Marijonams su dovanėlėmis.1
kys d. g. pralotas M. Krušas, lš artimesnių Chicagai lietu
klebonas Šv. Jurgio parapijos. vių kolonijų draugijų ir orAušros Vartų parapijos cho- ganiaacijų atstovai rengiasi aras, vedamai; varg. J. Brazai- Tyykti i hankietų, asmeniai pa
čio, per sumų giedos gražias sveikinti gerb. jubiliatus ir
mišias ir giesmes.
įteikti dovanų. Taigi, sekmaSo. Chicago. — Šv. Juozapo
Į iškilmingąsias pamaldas dienio vakare Dievo Apvaiz- parapijoje šio mėnesio 18 d.
kvieėiami visi į Aušros Var- <Jot* ParaP- ?a^j l)ns dftUg sve~ suorganizuota naujas Šv. Ka
tu bažnyčių pasimelsti, kad V.,
<hieagos sienų.
zimiero Akademijos Rėmėjų

NAUJAS ŠV. KAZIMIERO
AKAD. RĖMĖJU
SKYRIUS

Dievas ir toliau laimintų gra-Į
'žiu TT. Marijonų’veikslų A-’

Chicagiečiai, ruoškimės
Be abejonės} gražiausiai pa-

merikos lietuvių tarpe. Vieta sirodys Amerikos lietuvių mebažnvėioj svečiams iš kitų ko- tęopoĮio (Chicagos) lietuviai,
lonijij bus rezervuota.
skaitlingiausiai dalyvaudami
bankiete. Dievo Apvaizdos saVakare Dievo Apvaizdos
lėj ‘paruošta vietų 700 žmoparapijoj
Vakare, kaip jau žinome,1 nių. Tikiniosi kad visos viejubiliejinės iškilmės persikels tos bus užpildytos dalyviais,
į Dievo Apvaizdos parap. sa- Tat, visi ruoškimės dalyvauti
lę. Marijonų Kolegijos Chiea-Įir nepamirškime iš anksto įgos apskrities pastangomis re-' sigyti bilietų. Iš kitų koloningiaiua bankietas TT. Atari- jų gali rezervuoti vietas laiš,___

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANS-ATLANTINIO SKRIDI
MO SĄJUNGOS (ALTASS) ATSKAITA
Nuo rūgs?jo mėn. 1C33 m. iki balandžio 30 d. 1934 m.

>

I ■ ■—■■o—V

I

Narių mokesčiai ir aukos;
Chicagoje
Iš kitu kolonijų........................
Iš Kauno, Lietuvos............. ..

[•z

$5,967.61

6,966.30
1,433.22

1,433.22

103.92
500.00

1

. 165.00

768.92

Viso labo išmokėta

$15,136.05

Pikniko Komisija

rais iki Šv. Antano, birželio
13 d. Visi naudokitės Šv. An1
KOKIOS DRAUGIJOS KO tano stebuklais pagarsėjusio
•
atlaidų proga.
KIAS DARBUS DIRBS

Pranešimai
I

North Side. — šv, Rožan
čiaus dr-ja laikys susirinkimų
Birželio
17
d.,
Vytauto
dar

šv. Mykolo dr-ja — prie
šį vakarų, geg. 25 d., tuojau
že
įvyks
metinis
Šv.
Antano
baro.
po pamaldų, parap. svetainėj
Šv. Juozapo dr-ja — prie parap. piknikas. Klebonas iš Visi nariai-ės kviečiami skaitikietų (pardavimo ir atėmi- anksto visus kviečia,
tlingai dalyvauti.
Kom.
mo).
Radijo C. Z.

Ttesldence Phone
Englcvraod 58111

Business Phone
Euglcyvood 5883

P. CONRAD
MODEIIN PHOTO
HTVDIO
Įrengta
llollyw«od Šviesomis
AlIKflTOS RlTft'Eg
PAVEIKSLAI
Nutraukiame dienų ar
vakare

420 WEST 63rd STREET
Šv. Cecilijos dr-ja — biliar
Amerikos Lietuvių Daktarų
CHICACO
do ir “rūtų darželio”.
Draugijos mėnesinis susirinki
Akademijos R<jų skyrius —
mas įvyks gegužės 25 d., lyvirtuvėj.
| giai 9 valandų vakare, 6641
Lietuvis Advokatas
Aušros Vartų dr-ja — prie
į So. VVestern Avė. Dr. S. Eie2201 W. Cermak Road
arkliukų.
Nepamirškime, kad birželio žis referuos Cliolecystectomi(West 22nd St.)
Ražancavos dr-ja — prię 4 d., Gimimo P. Šv. parapijoj, jos klausime. Diskusantai: Dr.
(Metropolitan State Bank Name)
skyrius.
šaltų valgių.
į Marųuette Park, įvyksta va- M. Strike! ir Dr. Dundulis.
Valandos Kasdien nuo 9 iki !>
Panetlėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos
Vakare po gegužinių pama
Merginų d*-ja —prie ice i<araR kan. F. Kemešiui pagevakarais 4 iki 9
Dr. T. Dundulis,
ldų, gerb. klebonas kun. Pr. cream.
Telefoną-) CANal 1175
| rbti
Am. Liet. Dak. Dr-jos rašt Namai: 6459 S. Rockwell St.
Vaitukaitis sukvietė moterų ir
Labdarių ir Susivienijimo!
anksto prašome ruoštis ir
Telefonas REPnblIc 9800
merginų. Susirinkime gerb.
kuopos — prie serijų.
rezonuoti sau vietas tam va
West Side. — Ramygaloj
klebonas plačiai paaiškino -ti
Strioga — ^rie kendžių.
PAVASARIS
karui.
Aido klūbus rengia pavasari
kslų, naudų ir reikalų Sies or
laikas apsivalyti Ir niallavrui.
Choras — prie lazdelių.
Bilietų, galima gauti pas vi nį išvažiavimų sekmadienį, ge- 18 colių sieninė popiera...
ganizacijos ir tuojau susirašė
Ir aukščiau
Vyčiai —, vaiteriai.
' sas Chicagos sųjungietes, Fe80 colių sieninė popiera
Ovv
18 narių. Graži pradžia! Pasi
Komisija
išleisti
Ir aukAčlau.
■
ivomisija tpokams
iroKams
išleisti I d era e i jos narius ir “Draugo*'
CICERO parsiduoda bučero<‘ Ir
reiškė daug kilnios idėjos, su A. šakys, J. Itrrizdriuskas, V. redakcijoj. Arba telefonu ga- aronern? au namu ar be namo. ar SMiulnę poplerą apiplaustom Dykai
4 vai. SPAR VA KNIS H Geros rūba kas,turite kokią pilonuwbę
sipratimo ir geraširdi ngiuno
priimalu I matnua. Kam relKavaĮiauskas,‘JK. Bugentavi- lima užsišakyti pas M. S. Cb. tuvoje,
galionus
lai
kallnca toki vieta, meldžiu atva
šios parap. moterų ir mergi
4 vai. KNA M EI................ Qd»
žiuoti. nonląplIgBite.
cius.
«
kvorta
OVr '
Apskrities pirmininkę K. Ra
1308 šo. 49th Avc.
nų tarpe. Bravo So. Chicago.:
MAIŠYTO Geros rftftles
Į piknikų eig du trokai. Vie čkienę. Laf. 3057.
Cicero, III.
galionas «
I
moterys ir merginos!
nas 10 vai. rWo, o kitas 12
Langams ftcldus padarome sulig
Kan. F. Kemėšis vra vienai
PAIEŠKOJIMAS
Valdybon išrinkta: dvasios valandų.
užsakymų .........................
PaieSkau Mykolą Miltn), kuria pa
i M. S. organizatorių ir daug ėjo Ii Tarnagalėa sodžiau*, Upytės Ir aukAčlau
vadas gerb. klebonas kun. Vai
Naujamiesčio parap.. PanevėHEIFERMAN’S PAINT
• sielos įdėjęs Sąjungai išaugi- ptltjoa.
Sfo apskričio. Gyveno ChlcajęoJ apie
lukaitis, pirm. — H. Juozie
20
metų
a
tirai.
Svarbus
reikalas.
P
rau

STORE
J nti. Taigi pagerbkime< ‘ savo sau paties Mykolo arba Jo draugų
nė, vice-pinn. — M. Cickevi2547 West 63rd Street,
man pranešti apie jj; ar gyvai ar
| organizacijos bičiulį.
miręs.
Tel. HEMlock 0078
čiūtė, rašt. J. Paulikienė, iždi
I
ADELE BAKAISKArre
Mes pristatome
ninkė — M. Citkevicienė ir
Šiandie vakare, po geguži
2315 K. Oakley Avė.,
Sp. atstovė
Chicago, IU.
linansų rašt.
O. Baltuškaitė. nių pamaldų, įvyks labai sva
Trinia susirinkimas Piliečių klfi
Reporteris
PASIDABINKIT PERMANENT
lw> (Citizens piub), parapijos
KIEKVIENAI VPATAI TRA
W A V E
svetainėje. Nariai ir nenariai
MALONU TURtfTI GRAMUS

PAGERBKIME SAVO
BIČIULĮ

JOHN B, BORDEN

........... »-i 1 o
$«j -|

CICERO ŽINIOS

PARAPIJOS PIKNIKAS

North Side. — Šv. Mykolo
parapijos piknikas įvyks gegūžės 27 d., Avenue Jnn Gro-j
ve. Prasidės 1 valandų popiet.
Piknikų rengia visos draugijos parapijos naudai.
|

— vyrai ir moterys gali da
lyvauti.

Gegužės 27 d. skaitlingas
bl-iryS ciceriečių žada vykti Į
rp-v^ Marijonų atsigaivinime
^jį ni. jubiliejaus bankietų,
£>jevo Apvaizdos parapijos

:
Į piknikų kviečiami visi svetainėj. Klebonas ragina vij be skirtumo: draugijų nariai Į SUK vykti.
KV
1 ir pavieniai, visi parapijonai.'
Šis pavasarinis piknikas bus
Birželio 1 A, vakare, po pn
vienas gražiausių.
maldų parapijos svetainėje

Grieš gera orkestrą.
Bus
skanaus valgio, gėrimo ir įvairių žaidimų. Atsilankę lin
ksmai laikų praleisk.
Kviečiami visi politikos klil
bai, tisi biznieriai ir profesi-

bus jdomios kalbos. Kalbės
svečiai iš Lietuvos,: kan. F.
Kemėšis, agr.. Vitkus ir rašyt
Babickas.

Birželio 4 d.

Šv. Antano

jonalai. Yra žinių, kad turė- j bažnyčioje prasidės Šv. Antasime ir svečių. Malonu bus su no misijų Novena, kurių ves
=^s

4,345.20

Viso

Viso

Į * piknikų galima važiuoti
bile karais iki Milwaukee avė.
Paskui Milwaukee avė. karais
iki sustos. Paskui eiti Milwaukee avė. du blokus į šiau
rę iki Ayenue Jnn grove (prie
šais Šv. Adalberto kapus).

cher Avė. Visi galės linksniai
laikų praleisti ir su pasiilgu
Šv. Kryžiaus Ligoninės rė siais draugais pasimatyti.
Visus kviečiame atvažiuoti
mėjų metinis šokių vakaras įvyko geg. 9 d., Southmoor vie
Ramygalietis
šbuty, Venetian svetainėje.
Nors diena pasitaikė
gan
Toun of Lake. — Labdarių
šilta, bet rėmėjų prietelių at
Sąjungos t kuopos mėnesinis
vyko keli šimtai. Visi buvo
susirinkimas įvyks gegužės 25
pasipuošę rožėmis, kurias pa
d., po pamaldų, parapijos sve
rdavinėjo ligoninės slaugės.
lainėje. Visi nuoširdžiai kvie
Radijo dainininkas Antinas1 ^os K©ra!S‘rdės kasmet remėčiami ateiti, nes turime daug
Ciapas -- baritonas Tėvų Ma jom« ateina į ulk<1’ kl,omet
svarbių reikalų svarstyti. Ne
rijonų Sidabrinio* Jubiliejaus rt>ngiaini šokiai.
pamirškite ir naujų atųių at
.4
I
•1
Rėmėjos, įvertindamos savo
bankiete
padainuos gražių
sivesti.
Valdyba.
prietelių ištikimybę, visiems
liaudies dainų.
dėkoja už skaitlingų atsilan
Apie 69 ugniagesių susirgo
gerb. misijonierius Tėvas J. kymų. Visas pelnas skiriamas
J ligoninės reikalingų daiktų f- po dalyvavimo gaisro gesiniBružįkas, jėzuitas,
Alfa me Cliicagoj.
Novena bus. rytais ir vaka rengimui.

NAUJAS IŠRADIMAS

Viso labo pajamų .......
IŠMOKĖJIMAI:
•Aviac. dienos ir kiti parengimai 1,066.09
Auksinės ir sid. spilkutės ....
622.94
Sugrįžęs čekis
.
103.92
Skola J. Mackevičiui atmokėta
500.00
J. R. James s-ta ........................
1,008.77
Paštas, teleg., telef. ir siuntiniai 219.28
Raštinės, charter, spauda et c,
išlaidos .................................
224.37
Renda už lėktnvą maršruto laiku 163.33
Kelionės jšl. po ko!on. J. R. James 436.50

enjoriua:
Lituanica TI......... .......... .............
Memograph .................................

Tenebflha tokių, kurie tų
dienų paliktų namie. Visi j
piknikų! Visų lauksime.

gūžės 27 d., SpaiČio darže, ske
rsai Oj’Henry Park, prie Ar

-‘-r

$2,345.03
1,148.35
2,474.23

Viso ....................
Avine, dienos ir kiti parengimai
Chcagoj ................................. 5,451.64
lš kitų kolonijų.........................
1,514.66
Viso ............................
Už spilkutes, bendrai...........
rios:
Sn grįžęs eėk ie ................... '...
J. Mackevičiaus paskola ....
J. R. .James giųžinta Lit. II
sųskaiton ......... .................
Viso ...........................

LIGONINĖS RĖMĖJŲ
PRAMOGA

Jaunimas^sn nuimta visados
vienybėje veikia. Brangūs jau
nuoliui, tai jūsų ateitis. Visi
darbai, kaip parapijos, drau
gijų jūsų luukiu. Žodžiu, vis
kas jums, jaunime. Tat, visi,
j rengiamų visų draugijų pi
knikų! Visi turime rūpintis
savo parapijos gerove.

i**n i?

Pb.pK

~T9‘

8,050.00
50.10

8,100.10
$12,445.30

Pinigai kasoj...............
$2,690.75
O. Stungi*. ALTASS auditorius

AR MĖGSTI KEPTĄ AVIENĄP
Užprašome į mūsų draugiškų išvažiavimų. Keptos avys
ir gėrimai, tik ui vienų dolerį ypatai. Daug linksmumo ir
visokių žaidimų Siame išvažiavime. Kviečiame visus Aludžių Savininkus ir jų draugus, ir kiekvienų lietuvį. Įvyk
sta ateinančiame sekmadienį, May Gegužės 27 d. Palos
Park miškuose. Ten, kur prie kalno yra lenta. (Ski hill).
Visus nuoširdžiai kviečia, Liet. Aludiių Sav. Cook ap.
Pirkite ir užsisakykite tikietus iškalno, pas narius ir ofise: 731 W. 18th Btr. Room 205. Tel. Haymarket 0042.
.................................. -r-

-......................... ........................................... —..................................................

A

Dabar kol kainos dar žemos Mtdland’o
nauji periiianentai dėl pavasario:

IR DAILIUS PLAUKUS

ftls naujas naturallftkas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra
to lėna pleiskenas. bet ir atgauna
plaukus, fl) naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės fllo
naujo vaisto yra patvirtintos lr ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis Sl.OO.
Atsišaukite lai'AkU;

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00;
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sba
mpoo - rnarcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

MRS. PAULINA RIMKUS
1581 8H1ELDS AVENUE
Chicago Helghts, III.
Kat atsInoA S| pagarsini
mą gaus permanent wave
50e pigiau negu paprastai.

4182 ARCHER AVENUE
TEti. LAFAYETTE 4838

Birželio 16 Dieną
NEW YORK

FRENCH LINE

l

'ILE DE FRANCE'
Ezpress
Laivas

LIETUVĄ mažiau
kaip 8 dienos

Platesnes Informacijas teikiam tr parduodam laivakortes.
Pa.lsronM- visokius popierius lr dokumentus. Shim'lam pinigus |
L I E T IT V A

INSURANCE
NOTARY ,

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE
IS metų teisingai pamatuotas btmls.
SITSIPASIMKITE IR REMKITE LIETI Vf.

2608 W. 47th STR.,

Tel. LAFAYETTE 108$

CLIMAX, Riminės poplrros valy-

...... 3

25c

SEA Craft Spar Varnltoa. Galio-

~

■■■■■■■■■■ •!.!

Int. Ginas Ensmel Msliava, taip
lengvai užsideda kaip Ir maliava,
džiūsta Ifllmgvo. kaip gloas arba
•namel — kvorta............

q

7

,

Baltas EnamelAt, Ifldžlflsta ) 4 va
landas. kvorta.................
f

TANAS HARDWARE&
PAINT GOMPANY
S747 KERT 4»rd STRYKT
Tel. Prospeet 1»7

z

