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VOLDEMARAS KĖSINOSI PAGROBTI DAUGIAU DARBO
SKERDYKLOSE!
LIETUVOJE VALDŽIA
r. .
y
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Lietuvos phaliašimais vokiečių
paskleistos žinios yra išpūs
tos ir tikrenybei neatitinka

KOMPANIJOS PLANUOJA
PRAILGINTI DARBO
VALANDAS

SMURTAS
ISVEDE pARBININKUS

STREIKAM, ŽUDO
ŽMONES

BOSTONAS TURI
IŠKILMES

PLIENO PRAMONEI ARTINASI
STREIKO PAVOJUS

MINIMAS KARDINOLO 50
METŲ KUNIGYSTES

100,000 darbininkų pasirengę
streikuoti

JUBILIEJUS

NKW YORK, birž. 7. —
Plieno pramonės vedėjų (pra, \ BERLYNAS, birž. 7. — jiS laikinų, sau
ofisų įsteigė
monirųnkų) suvažiavime, nu
Naujausiomis žiniomis iš generalinio štabo namuose.
tarta nepripažinti darbininkų
Kauno, tenai grįžęs A Val
Kariuomenė, kaip pranešta,
BRESLAU, (Vokietija, birž.junij°s ~ Amalgamated Asaodemaras yra areštuotas ir visų stovį stipriai laiko savo
7.
— Breslau specialiam tei- eiation of Iron, Steel and Tin
prezidento A Smetonos vy rankose, nepaisant to, kad ci
sme teisiamas Amerikos pilieorkers, kuri sųsjjųs.Ląu j.Kme
riausybė pasilieka savo vie viliniai autoritetai griežtai
tis Erwin Wollstein, 28 m. • r^os Darbo federacija.
toje. Anksčiau gi Iš Tilžės priešinasi šiam žygiui.
amž., iš New Yorko miesto.
NRA administratorius John
buvo pranešta, kad grįžu
Toliau pranešama, kad pre
Jis areštuotas pereitų rudenį j gOn per dvi valandas kalbėjo
siam Kaunan Voldemarui pa zidentas Antanas Smetona ativ kaltinamas kanclerio H it le-i .šių didikų susirinkime.' Jis ži
slsekę įvykdyti perversmą.
sisako turėti kų nors bendra
lio šmeižimu. > ra žydų kil- ! no, kad šie pramonininkai yra
lu Voldemaru ir jo šalinin
mes.
griežtai priešingi darbininkų
TILŽE, Mažoji Lietuva, kais. Voldemaras gi pasiuntė
birž. 7. — Vokiečių žinių tau prezidentui pasidavimo ulti
Jo tėvas S. Wollstein yra c rganizacijai. Tad siūlė jiems,
rui praneša iš Kauno, kad bu matumų, kuriam laikas baigė
šio miesto rezidentas. Jis taip kad jie sutiktų savo valdomai
vusia Lietuos diktatorius Au si pusiaudienį, bet, kaip čia
pat buvo areštuotas sąryšyje pramonei sudaryti darbo boar
dų. tokį, koks šiandien veikia
gustinas Voldemaras netikėtai spėjama, rasi, pratęstas.
su siinaus kaltinimu..
automobilių pramonėje.
lėk-tuvu grįžo’ Kaunan, užgro
Anot kitų dępešų, Kaune
Naciai pašaukė keletą liudi
bė valdžių ir jjasiskelbė Lietu tarp.2 W po"fmeiaunakčio ir
Plieno pramonės vedėjai raninkų prieš kaltinamąjį. By
Žemės Ckip Rūm. įVyko šios
vos diktatorium.
,f
los nagrinėjimas prasidėjd šia
išklausė Johnsono pra
« -**/»-*. r.
*
draugijos visuotinis sueiti liki
Vokiečių pranešime pažymi-[vistu vyriausybės įstaigas.
birž. m. 3 d. Spėjama, kad kalbos ir paskiau pasitarę pa
Kovojantieji prieš krašto mas.
ma, kad pereitų naktį IdetuvoPraneša, kad keletas prez.
MUNJJCHAS, Bavarija, bir baigsis gal rytoj, ar užporyt. skelbė savo formalų pareiški
Tarp kitų visos eilės klausi
je pasireiškė rr.ilitarinė revo Smetonos vyrlailsytvės narių vyriausybe respublikonų val
mą.
želio 7. — Nacių gaujos čia
laikraščiai,
kurie
baumų
nutarta
Kaune
š.
m.
bir

liucija Voldemarui vadovau areštuota. . Tačiau šios žinios • domieji
“ .‘A
•' V
* ‘
Jie pažymi, kad nieko ben
vienam teatre neleido rodyti
jant.
nepatvirtintos. Kaune, sako gina gyventojus badu dėl iš želio mėn. 9—11 d. d. sušaukti filmų, vaizduojančių Šventųjų
tįra neturi su darbininkų orJo šalininkai ir sekėjai tuo ma ramu. Šiandien pusiandie- tikusių kaitri), jau ima ramin X Lietuvių latvių Vienybės Metų religines apeigas.
ganizacija Amalgamated
ti žmones. Girdi, jei nebūtų Draugijos kongresų, į kurį
1
jau paskelbė jj-premjeru ir nį kariuomenė iŽDankla.
ciation, kurios svarbiam
javų derliaus, žmonės galėtų Kyį esti ir Esti) lietuvių Vie-1 Dar prieš filmų rodymą tos
j tikslas yra į plieno prai
• gaujos švaistėsi gatvėmis ir ir ♦ n it* m t
maįtįntįs bulyėnjis, kurių ga--1 nybės Draugijos atstovus.
\ vt. D. Into Matematikos-iįvesti
.
.. .. .
, a ,, Ph
DV
‘eldsed shop.
..J,
■
’
i
i
2
•
draskė
išlipintus
tų
vaizdųGamtos Fakulteto fizinės che
Steigti Pabaltijo Valstybių
'. s i lės.būt
’•
4* pakankamai
v.»' /' - »•
n
pramonės vedėjai yra gri*
skelbimus.
‘
*
v
1 O*šie prez. Roosevelto prie, Vienybės Draugijų Informaci
mijos katedros vyr. asistentas
nusistatę už ‘‘open shop’
jJšai gerai žino, kad čia bado nį Biurą ir leisti trimis kalbo
Juozas Matulis, paskelbęs tre- » .
,
.i ’ , , ? , . .uz kompanijų unijų Kist
jetą mokslinių darbų, lahai ge- ’
SANTIAOO, Čile, birž. 7.
ne» kraštas ir per mis leidinį.
BERLYNAS, birž. 7. — Jo
palaikymą. Tad “closcd
didžiąusias kaitras visadoa
rai apgynė savo disertaciją, i
Naujon draugijos valdybon
Emin. kardinolas Faulhaber, Pietų Pacifiko pakraščius ir Į
op” statomas klausimas
Fakulteto taryba jam suteikė nė svarstomas.
Mnnicho arkivyskupas, kurs žinomąjį salietros kasyklų tv- turės maisto perviršį. Tik fei-į įSrįnkti p. Mefkvs, prof. Bag“doctor scientiae” laipsnį su
nenuilstamai gina katalikų ti ryną, knr niekados nebūta lie kaHnga, kad šis maistas būtų' donas, prof. Mačys, MakauJ tai atsižvelgus, plieno
Kanklių kursai, vadovauja pažymiu “magna cum Įaudė.”
žmoniškai paskirstomas, kąd skas, Andrulytė, Galvanau
kėjimo dėsnius iy katalikų taus, staiga ištiko tornado
nebūtų naikinamas, kad tuo skas, majoras Ardickas ir Va mi mokyt. J. Strimaičio, šie Savo stropumu ir mokslo pa- monei eina krizis. • Šio bii
įstaigas Vokietijoj, keliuose (viesulas) ir didelis lietus.
met veikė Jablonskio pratiŽ. mėgirrju jis yra nustebinęs net; mėnesio 16 d. numatomas
nagas Simonaitis.
Įvykiuose laimėjo kovą su na /Visur upėR patvino, paąirei- • būdu padidinti kainas.
, mokykloje. Per visus šiuos svetimtaučius mokslo žmones, no pramonėje streikas, jei iki
ciais.
škė negirdėti potvyniai, 23
VOKIETIJAI AMBASADO*
mokslo metus kankliuoti pra- prie kurių.buvo pasiųstas dirb tos dienos pramonininkai kojFrihurge, Badeno krašte, asmenys žuvo ir apie 90,000
kiu nors būdu nesusįtaikins
moko apie 100asmenų. Pačiuži.
RIUS — ŽYDAS
nesenai naciai puolė knygų žmonių neteko pastogės ir
su organizuotais darbininkais.
kanklių parduota apie 50.
parduotuves įsakydami par mantos.. ,
Į streiko sukurį paklius dauJdomu tai, kad kanklėmis ar
BERLYNAS, birž. 7. — So1
/
Conception
uostas
labai
nu-|
duotuvių savininkams, kad jie
-giatf kaip 100,000 darbininkų.
jų muzika labiau įdomaujasi
vietų Rusija siunčia Vokieti
kentėjo
nuo
tornado.
BRIU8ELI&,
birž.
7.
—
At

nepardavinėtų kardinolo saky
Šis streikas galės sustabdyti
svetimtaučiai, negu patys lie
jon naują amihpsadorių žydą.
sistatydino
belgų
ministeriu
tų pamokslų, kuriais pasmerk
Nacių vyriausybė pareiškia,
darbą kitiems ^šimtams tūk
tuviai. Kai kurių valstybių » A T * r 1- -yNUŽUDYTAS BUV. PREM
kabinetas,
kuriam
pirmininka

ti nacių pikti darbai. Dabar
stančių darbininkų kitose pra
konsulai specialiai atsilanky
kad ji to nepaiso. Į svetimų
JERO BROLIS
MADRIDAS,
birž.
7.
—
Su

vo
grafas
Charles
de
BrogueBadeno vyriausybė leido par
monėse.
davo pasigerėti kursistų mu
kraštų diplomatų kilmę neat
sektas senka Ibis Ispanijos pre
ville. To priežastis, tai parla
davinėti tuos kardinolo pa
i Reiškiama viltis, kad, rasi,
zika, o vienas didelis valstybės
sižvelgiama.
zidento Zamora nužudymui.
mente reikštas nepasitikėji
SAN SABASTIAN, Ispani
mokslus, išleistus brošiūros
'kaip nors bus padaryta taiką
žmogus — atstovas net pats
ja, birž. 7. —• Nežinomi pikta
mas.
formoje.
mokėsi kankliuoti (žinoma, tik Policija nužnybo sankalhki iki birželio mėn. 16 d.
TARIFO BILIUS PAS
dariai nužudė nušaudami bu
pačią užuomazgą. Sustiprin
ne kursuose). ,
PREZIDENTĄ
RegensbuBge policija konfi
ŠILUTĖJE RASTA KARO
vusio Ispanijos premjerė gen.
NUŽUDYTAS ITALŲ
Kursų vedėjas labai nusi ta prezidentui apsauga ir stro
skavo laikraštį Bayerischen
PABŪKLŲ
Damaso Berenguerio brolį
VADAS
skundžia tais jaunuoliais, ku piai ieškomi sankalhininkai.
WASHINGT0N, birž. 7. —
Anzeiger, kuriam atspausdin
Fernando. Žudikai užpuolė jį. Ir žemesnieji kongreso rūmai
rie labai linksniuoja tautišku
tas vienas kardinolo pamok
Dėl Nenmano ir kitų bylos
Harmani miertely J-m >»”-! pr,,«U Urifo hilin, kar, paKAUNO SKOLOS
GARY, Tnd., birž. 7, — šian
mą, bet vietoj kanklių • savo
slas, kuriuo peikiama Vokieti
buvo padaryta krata ir pas
kiant gatvėkario.
SUMAŽĖJO
dien dieną \Vashington gatvė
siųstas prezidentui, kad pasisusirinkimuose ilcmonstruoja
jos vyriausybė. Pasirodė, kad
vieną įtariamą Herderio gimSpėjama, kad piktadariai raiytų. »
je nežinomi piktadariai nužu
balalaikas, mandatines. Kan
tas pamokslas laivo pasakytas
nasijos Šilutėje mokinį, Rudol
negalėjo prieiti prie patiea
kliuoti mėgsta daugiausia mok Sausio 1 d. Kauno M. Savi dė nušaudami vietos italų va
1924 metais. Policija nukabi
fą Rieke, pastoriaus Kirke sū
buvusio premjerio, tai kerštą
valdybė buvo skolinga 9,622,- dą ir demokratų politikierių
VIESULAS MAINE VALateiviai katalikai.
no nosį ir grąžino laikraštį.
nų. Kratos metu pas ji esą
išliejo ant brolio.
STYBEJE
828 lt. Per pirmuosius šių Thomas Cokujimo, 40 m. amž.
rasta karo medžiagos.
KARALIENEI GIMĖ SŪNUS metų 4 mėnesius S-bė yra iŠMIRĖ ŽURNALISTAS
PORTLAND, Me., biri. 7.
— ,
i mokėjusi 015,000 Htų skolų.
8 ŽUVO, 5 SUŽEISTA
ABU SUSIRGO
BRIUSELIS, v birž. 7. — Tuo būdu dabar ji turį skolų
Lake Foreste mirė James — Šią valstybę po ilgos saus
CHICAGO IR APYLIN Keeley, 60 m. amž., žymas žur ros ištiko didelis viesulas su
VALENCIA, Ispanija, Kirlį
Susirgo Cooko apskrities Belgų karalienei Astridal gi-19,007,000 litų, neskaitant skoKES. — Šiandien iš dalies de- nalistas ir Pullman kompani perkūnijomis, ledais ir lietum. turtų įkainotojas Jaeobs ir mė sūnui. Pakrikštytas Alber-'los už tiltus, kuri iŠ viso nėra Į 7.
Sugriuvo namai. 8
! apskrities iždininkas Nash.
Vienas asmuo žuvo.
to vardu.
aiški.
menys žuvo Ir 5 sužeista.
jos viceprezidentas.
l»eRUota; kiek šilčiau.
Praneša, kad Šiandien daug Į MADRIDAS, lirž. 7. — PaBOSTON, Mass., birž. 8. —
darbo gyvulių skerdyklose.
šalinti nuo krašto vyriausybės Jo Emin. kardinolas 0‘Connvairo .socialistai suorganizavo ell, Bostono arkivyskuĮias,
Iš nukentėjusių nuo kaitru
plotų prisiunčiama į skerdy. unijon dalį** • /ūlrfo
■ 7 darbininkų ir šiandien mini savo 50 metų
klas daug galvijų, su kuriais juos išvedė streikan. Dabar kunigystės sukaktuves.
tie socialistų vadovaujami
nesa8pėjama apsidirbti.
Jo Eminencija šiandien lai
Streikininkai be galo triukš
Skerdyklų pramonės kodu mauja. Puola ūkininkus ir i ko pontifjkalines Mišias Šven
vra nustatytas 40 valandų sa darbininkus. Kai kur vyksta tosios Dvasios katedroje, da
lyvaujant gausingam kunigų
vaitės darbas. Skerdyklų koto-liejimas, jau keliolika
J skaičiui.
ponijos, vietoje priimti dali- <monių nužuryta.
Kardinolas 0’C‘onnell, kurs
giau darbininkų, - nusprendė,
Vyriausybe pareiškia, kad i
[vra šio krašto katalikų hierarkad savaitės darbo valandos j jį greitai padarys gala šiam
I ki jo» dekanas, pareiškia, kad
butų nustatytos iki ;>3.
socialistų smurtui.
i šių dieni) katalikų vaikai savo'
Turi būti daug ir pigios mė
! dievotumu prilygsta savo jorosos. Bet ar taip bus!
. tėviams.

JAVŲ VIETOJE BOS
BULVIŲ

LIETUVIŲ LATVIU VIENY
BĖS M-JA

NACIAI TEISIA AMERI.
KOS PILIETI

NACIAI PRADEDA NETEK
Tt PROTO

NAUJAS LIETUVIS MOK
SUNINKĄS

BAVARIJOS KARDINOLAS
LAIMĖJO

člliJ TORNADO, PO
TVYNIAI

MOKOSI SKAMBINTI
KANKLĖMIS

ATSISTATYDINO BELGŲ
KABINETAS

SANKALBIS PRIEŠ ISPA
NIJOS PREZIDENTU

ORAS
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vis tiek, kuri partijų atsistoja prie valstybės.
vairo.
Melną kradluj, fflskyrug ■•kmačlentm
Visai kus kita yra bolševikai, socialde
HENI M i KsTOa K4JMA: J. Afcerlkoa Vftiatyb<|a*:
P*
|6 6v i‘wo«i metų
>3 r*. Tuma mėnesiams
mokratai,
nacionalsocialistai,
kurie
faktiškai
(Pabaiga)
< kuip' pagaliau CabalGjų yra
Prūsų
Ltotuva
dabar
vadiįųu,
lietuvių
rasta
150,
S$0.
IJa— 6? 60| Vienam w*ne*lul — 76c. Kiton valstybėse
■ranumerata: Metama — 67.00: Pusei metu — 14.00. patys nori Bažnyčios vietų užimti žmonių sų-<
....
a
I patekęs į pavojingų jėgų ornamas kraštas į rytus ir į skui vokiečių statistikos .lų
Kopija — o»c.
*
Kraštų
peiKanion
ga..
,
žinėje ir įsigalėję imasi untikatalikiško ir an- šiaurę nuo Karaliaučiaus. Ta- skaičių vis mažino: 1878 me- v
...
.
® . bitų. Vokiečiai nedviprasmiš
Vfcalbtmu katnoa prtalunfi/amoa parelkalama
ka
pakiltų
ir
atskiri
kraštui-.
.
.
.
,
‘
BandtaAarbUm* lr koraa pot dan tama raitų aacra- tikrikščioniško “apaštalavimo”. ?Su tokiomis
iilAiyi
•
i
i
kai
reiškia
minti,
kad
.čiau
ir
pats
Karaliaučius,
ettais
—
131,415
lietuvių,
1890
*• pa^MTtl t? n.p.paanaama tam
sutvntėtų. Jokie politiški kHau
..... betko.
partijomis Bažnyčiai sunku ir tiesiog negali nografiškai imant, jau
...
,
u,
,
kitu
Pabaltijo
politikai
jie
yra m. — 121,265 ir t.t. Tarini smiai tada perdaug šių valsfcadaktortaa prlUAa — nuo 11:60 TU HIVI vaL ma sugyventi. Kas kurių naujų 'pasaulėžiūrų
Prūsų Lietuvoje. Nors lietu-' reikia atsiminti, kad vokie , .
v.
...
T l stovi skersai keMo.
Skelbimai tekančiai dienai priimami Ud
tymų jaudinti negalėtų. Ir
’
ir turi valstybės valdžių savo rankose* tas vių giminių gyvehta dar toli čiai prisisavindavo tftos lie6 vai po piet.
‘ ‘ Detiincr Boerzenteilung
būtų suktu
negali jos nenaudoti savo pasaulėžiūrai stip vakaruose, net už Vislos, ton,’tuvius, kurie mokėjo vokiiH. jiems sutvirtėjus
kur"te"d?dteė "dM-1 pareiškimu, ^<ad Vokietija tu
toiMb nukrito
ttulz eil/t Dariaus
1 »»»« no ir
1 i rz» 1 |)C 11
‘
rinti; tuo būdu susidūrimai su Bažnyčia ir Bkur
ir /Girė
i šiųjų valstybių parama. Tik rin t i pagrįdų pretenzijų į fti“DRAUGAS”
su katalikų sųžine pasidaro neišvengiami, nes no lėktuvas. Šitas simboliškas
' Gyvenantieji lietuviai spar-'tuo keliu būsiu galima pasie- baltijo valstybės, aiškėja, tikLTTffU ANUM DAILY IBH5ND
cezariai pradeda reikalauti, kad jiems būtų sutapimas daoda progos lie
ciai
daugėjo, nes Prūsų Lie- j^į neutraliteto garantijos. Pa rieji Hitlerio įr dubartinės Vo
ItnMGKnnTOMB^ne’
VrU 8H Moatha
atiduodama ir tai, kas valstybei priklauso, tuviams prisiminti didingų tuvoje visos šeimos buvo labaltijo Valstybės galėtų iš kietijos siekiai.
— 60.00; Tbree Moatha — IL06: Ona Month — tSc.
ir tai, kas' Dievui ir Bažnyčiai pridera. Ka praeitį ir nuosavybę.
Toar — 67.06: BU Months — 64.00;
I
bai
gausios.
Stačiai
reikia
steVisa tai, kas pirma dar bu
naudoti
didžiulės Rusijos paOopy — • »a
talikų kraštui yra vargas, kada valstybinė
rasulta
įsas ^’a’fiįiKJsr ’
Lietnviai šitame krašte, Prė- bėtiš, kud vokiečiai savo pa dėti, kur tik per šias valsty yo slepiama ir maskuojama,
valdžia atitenka partijai, kuriančiai naujų
gliaus upyne ir Nemuno delto čių statistikomis įrodo, kad bes, t. y. per jų uostus, gntfn dnbar taip aiškia forma* 8-»
"DRAUGAS” 2SM B. OaBey !«, Cfci<e«o pasaulėžiūrų. ’
je, gyveno nuo senovės. Tik Rytu Prūsijos gyventojai yra |£ santykiauti su Vakarų Ka- kelta viršun ’ir virsta pakan
vokiečiai, matydami čia daug lietuviai, tik vokiečiai juos Vi ropa. Pagaliau galima būtų kainu stimulu prie realios,
VILNIEČIŲ ORGANIZAVIMAS
tuščių, neapgyventų vietų, ė- j šokiais būdais persekiojo, kid prieiti prie beOidro piniginio glaudžios ir vieųitigos politi
DIENOS KLAUSIMAI
mė šį kraštų kolonizuoti yo-jie, priimtų vokiečių tautybę, vieneto ir kitų svarbesnių su- kus.
Lietuvoje
gyvena
nemaža
Vilniaus
kraš

NAUJOS POLITINĖS IDBAL0OIJ06
kiečiais iš Zalcburgo ir Vaka Bet krauju jie visvien paliko prastinimų.
Lietuvos memorandumas fui
to ištremtų lietuvių. Kaip “Tsb.” praneša,
rų Vokietijos. Tačiau jų čia lietuviai. Net tie, kurie šian
įvijos ir Estijos vyriausybėms
Nežiūrint į tuos teisingus
iš pradžių jiems būdavo labai sunkus gyve- . .. ...
.. , ,
_
J. Gbs. “P. Ik” šiuo klausiniu taip rašo:
.
v.
.,
atsikėlė ne tiek daug. Kalbe- dien Tilžėje ir Karaliaučiuje
reikėtų laikyti nauja etapu šių
nimas čia atsidūrus, nes reikdavo prisitaiki- ,
... šūkauja “Heil llitler” ir gie nurodinėjMnusy tiesiog sakant
Kai Hitlerio vyriausybė pasirašė Konkordą
valstybių santykiuose. Lietu
. , .
,
.
• .
darni jie eme taikintis prie liej tų neišvengiamų būtinybę —
nti prie naujų darbo sąlygų, pr.e naujos tvar- t
.f d
lis i5moko lie.
U su Hv. Sostu, tai didelė Vokiečių katalikų
da “Drang nach Ost” yra
,
x ••
. . ,. ,
vės vyriausybė Wlvfomrs aki
.
• glaudų šių trijų valstybių be
be
kos ir naujos aplinkumos. Be to, jie vis la
tuviškai. Jie sakydavo gyvenų tikiu lietuviai, nes jų»gyslose.
mis pažiūrėjusi į dabartinę
dalis tiesiog entuziastiškai sutiko tų įvykį.
biau ilgėdavos pavergtojo Vilniaus ir savo Lietuvoje, nes ir Rytų Vokie teka lietuviškas kraujas. Jų} ndradarbiavimų, tik 1930 m.
Vienas žymus Lietuvos katalikų vadas, tuo
padėtį visai teisingai tokios
pabaigoje tesutvarkomi preky
likusių tėvų, brolių, giminių, draugų, arti
tijos vyriausybė Šį kraštų va pavardės Jurgaičiai, Kairiai,,
pažaligos laukė ir iš broliškų
laiku gydysis Vokietijoj, keliems Vokiečių
biniai santykiai su Latvija ir
mųjų.
Beržaičiai,
Rimkai,
Geruliai
il

dino “Preussische Litauen”,
tanių. Kada atskleistos kor
kunigams padarė pastabų, kad jų džiaugsmas
1931 m. su Estija. Visos šios
Kad
šis
Vilniaus
ir
Vilniaus
krašto
žmo

ki
tok
i.
Vokiečiai
Rytų
Prūsi

o visus atsišaukimus į gyve
tos, kada. agresingasis kryžių
per ankstyvas, nes Hitleris yra ne vien po
... . . .
valstybės lyg pakerėtos tūpnių
ilgesys
juose
nemažėtų,
o
vis
kas
kartas
joj
gyveno
tūzas iš jo laikytojų rankos
ntojus
ir
valdžios
skelbimus
tiktai
dvaruose.
„.
.
.
.
*
.
T
litikas*, bet ir naujos pasaulėžiūros kūrėjas,
moja vietoje, lai Latvija su
juose
augtų
ir
stiprėtų,
ištremti
ir
išguiti
lie

nori triūpuoti Pabaltijos ne
spausdindavo daugiausia lie Visį kaimai buvo lietuviški.
tad vargu jo pasaulėžiūra besugyvens su ka
Estija sudaro muitų unijų, tai
tuviai
vilniečiai
nepriklausomoje
Lietuvoje
priklausomybę, tai nėr ko lau
tuvių kalba. Tik vėliau Vokie Jr to lietuviškojo kaimo vai
talikybe. Jam buvo atsakyta, kad Hitleris
vėl dėl ribotų aplinkybių at
yra
susibūrę
Į
tris
savo
organizacijas:
vil

kti, kad nebūtu prarastas pa
tijos imperijos kaizeriai ir ka kams mokytis buvo skiriamos
nėra prūsas, o austras, tad galima pasitikėt
sisako. Tėn Stfandmanas biniečių
sųjungų,
Vilniaus
lietuvių
jaunimo
skutinis kirtis. Tikimės, kad
ncleriai užsimanė šį kraštų su stipendijos Tilžėje ir Kara
jo būdo taurinau, bet praktika parodė, kad
čuliaujasi su Moscickiu, čion
“
Ąžuolo
”
draugijų
ir
Vytauto
Didžiojo
uni

artėja galas Vokietijos politi
vokietinti ir lietuviams dary liaučiuje. Visi parųpijų kuni
lietuvis geriau Suprato naciohalsocializmo
lenkai latviams vėl kokį špo
versiteto
studentai
lietuviai
į
vilniečių
kordavo visokių sunkumų ir prie- gai tada turėjo mokėti lietu
niam žaidimui Pabaltijo val
dvasių, ųegu patys Vokietijos katalikai. Jei
sų iškrečia. Lietuva savo ruo
poracijų
“
Vilniju
”
.
Anksčiau
ypač
energin

spaudų. Taip, lietuvės mergai viškai, ir beveik visi jie bu
stybėse.
valstybės vardu kuriama nauja pasaulėžiūra,
žtu nebesuranda svorio centgai
dirbo
vilniečių
.sųjunga,
kuri
prie
savęs
'
tės
negalėdavo
ištekėti
tol,
kol
Pabaltijo valstybių susiar
vo lietuviai. Literatūros isto- ■
tai kitoms pųsaulėžiūroms turi būtį ankšta:
..
.
..
_
iro.
O
hio
tarpu
dinamitas
iš
tinimo
įrizino Vojos turi arba gintis, arba išnykti iš gyveni buvo suorganizavusi net d r. Jono Basanavi- išmokdavo vokiškai. Buvo rija žino visų eilę prūsų pas- •
v slenka
, , * i• r>
-. v. pastangos
.
.
,
.
.
....
Balkanų
pamažu
Pa,
...
_
,
. . . ,
.... ,
kiei'ius. Jie bando, kaip kad
mo. Sena, gyvenimo išbandyta ir antgamtiš čiaus varilo fondų atbėgusiems ir likusiems daug atsitikimų, k kad betų torių, kurie pirmieji ėmė ra- . .....
baltijj. Kova už Baltijų, kur .
. . .
... ,
d
ir senmu tai darė, kliudyti.
komis jėgomis stiprinama pasaulėžiūra, kaip vilniečiams lietuviams šelpti. Paminėtasis fo- viams drausdavo vesti lietu- syti ir leisti lietuviškas knysusikerta pasaulio milžinų mi-\n ... ... .. ... „ . ...
. , . f ,
. . • < , Tačiau rimti zvgiai j Pabaltiistorija rodo, pasitraukia iš gyvenimo tik ndas veikė labai gražiai ir jau turėjo surin-į vaites, o hetuvaitėms tekėti už gas.
Iitarimai ir ekonominiai įnte- jo sųjungos, realizavitnų, ku
kęs
keliasdešimt
tūkstančių
litų.
Vokiškį
pagai
ęu
lie-l
Mažoji
arba
Prūsų
Lietuva
ttexhs. kai nė vieno jos išpažintojo nebelieka
Tik riflinu ši organizacija lyg ir apmirė. ^^v’ais
elgtis taip, kad buvo labai'turtinga dainortfTsY resal, eina pilnais šuoliais. rios vienas ir svarbiausias ti
tartie krašte gy vo.
Trys didžiulės valstybės ap
Partinių kovų visada būna ir ne visada Jos veikimas pradėjo silpnėti. Tačiau gegu sunku tikėti, jog blaiviam pa- Net Pajūrio ir Pamario žve- gulusios Pabaltijo valstybes. kslas — apginti savo nepri
klausomybę — turi užšaidinoti
kovojama tik žodžiais. Partinių kovų buvo žės viduryje buvo jos narių susirinkimas, ku dėjittie kas taip elgtųsi. Ta-, jai turi savo dainų rinkinius, Du pasauliai — slavų ir ger
♦as vokiečių pastangas. Per
ir Viduramžiais; gvelfai su gibelinais ilgai ris išrinko naujų valdybų ir užsibrėžė vilnie eiau vokiečiai sau viskų leido o krašto gilumos kaimai tie- manų .— rungiasi, kad taptų
kovoja; jų kovose būta ir žiaurumų, bet Ka čių darbo planus nepriklausomoje Lietuvoje. ir lietuvius skriaudė. Sunku sįOg dainų jūroj skendo. Taip Baltijos šeimininkais. Gi Pa daug juk aišku, kų žada Vo
Ateityje vilniečių sųjunga numato daug šiandien vokiečiams išsiginti 1882 m. Vilkiškio kaime prie baltijo valstybės gyvena pa kietijos nenoras garantuoti
talikų Bažnyčia pro pirštus į tai žiūrėjo, nors
tų partijų ginčo objektas buvo tai, kam pri daugiau dirbti, negu ligi šiolei, numato išju i jų darytų šunybių su lietu- Tilžės užrašytos 143 dainos. drikusioms* mintims. Jos, ra Pabaltijos valstybių nepriklaH
klauso politinė pirmenybė1— popiežiui ar im- dinti vilniečių jaunimo draugijų, artimai ben- viais, nes jų pačių knygose a- Prof. P. v. Boblen (miręs 1840 sit, kaip užsimerkę nemąsto a- somumų ir jų akcijų prieš Pa
pie tai rašoma.
balti,jo valstybių sųjungų.
iii.) išmoko lietuvių kalbos ir
petatbriui, nes tos kovos ėjo dėl grynos po dradarbauti su visomis nepriklausomosios
pie istorijos įvykius, kurie
Brutą liškas Vokiečių politi
Vokiečių statifetika
Karaliaučiaus apylinkės kai- stumia jas į pražūtį, dos eina
litikos. Bažnyčia įsikiša i partines kovas tik Lietuvos organizacijomis, kurios rūpinasi Vil
kos atvirumas sudarė palan
tada, kada kuri partija išeina į gyvenimų su niaus reikalais. Be to, vilniečių sųjunga nu kad Rytprūsiuose gyveno ir'muose surinko daugybę lietu- išsisklaidžiusiais
žingsniais, kių konjunktūrų šiuo momen
nauja pasaulėžiūra, su naujomis pretenzijo- mato atgaivinti anksčiau gražiai veikusį Vil gyvena daug lietuvių. Pagal vių dainų, kurioms tik nera rasit, nežinodamos, kas gali
oficialių statistikų žinoma, do leidėjo ir taip jų dalis žu jas jungti. 0 tuo tarpu gyve tu eiti prie konkrečių žygių.
nJįs vaidyti žmonių sąžinę, čia reikia pasa niaus kraštui tirti institutų.
Smagu yra pažymėti, kad vilniečiai Lie kad 1831 metais Rytų Prūsi vo. Lietuviškų dainų daug y- nimas primygtinai kartoja — Estijos ir Latvijos teigiamų
kyti, jog anglosaksai Šiuo atžvilgiu yra rim
atsakymų į Lietuvos rnbmorati: Jungtinėse Amerikos Valstybėse nei res- tuvoje organizuojasi. Būtų labai gražu, jei ir joje buvę 125,440 gyventojų ra Vokietijos mokslo arcliy- reikalinga bendra politika ve- n iu„^ ,nwonl<,, gaji^ uipublikonys " nei demokratai savo partijom* Amerikoje gyvenantieji vilniečiai susiorga lietuvių. Šiaurias apskritys, vuos-e. Bažnyčioje buvusi lie dantį nepriklaunomyMs kelio. ky(i p(wHia tos
pasauk žiūri, n. mi-tato; Anglijoj konservato nizuotų. Jų čia gyvena gana daug. Tų klau kaip Tilžė, Lnbgrtva, Pilkalnis tuviška kalba irgi imta nat
Litvinovo pasiūlymas — gu-į tyvios politikos, kuri taip
riai. liberalai ir laburistai į žmonių sąžinės sinių galėtų įjudinti "besilanką po mūsų ko ir kitos, buvo grynai lietuviŠ- kinli dar prie kaizerių. Taip
reikalus servai nustojo kištis. Ten eina kovos lonijas Vilniui Vaduoti Sųjungos atstovai. kos. H’ačiau ta oficialioji sta- Darkiepiro ap. lietuviškas pa- <lrus diplomatinės strategijos' būtina ypač dabar visoms Padar kartų įrodė, baltijo valstybėms, ir kuri su
<lal finansų, dėl vidaus ir užsienių politikos, Vilniečių susinrganizavimas Įneštų naujos tistika lietuvių skaičių gero-) maldas 1848 m. dar laikė Dar- manevras
kaip daug vilčių ir norų yra kurs naujų būklę.
dėl socialinių reformų, o ne dėl tikybinio po dvasios į Vilniaus vadavimo akcijų amerikie kai sumažindavo. Taip, klek kirmy, Klešoviuose, Bnlrtub• 9. MAltffviehis
sukaupę Pabaltijy svetimieji,
(Tęsinys 3 pūsi.)
Vėliau, Voelkelio apskaičiav'ibūdžio politinių dogmų, todėl ten Bažnyčiai čių tarpe.

“DRAUGAS”

Lietai Prūsijoj Seniau ir Dabar

Pabaltijį Badratotoiso Rate
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/aražė dr. jur. ir m«d^Ų. R. Kreitneria
Iivertė Jonai Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
**

■ MS *

’ . * . •'3 *
(Tęsinys)

Be reguliarios armijos dar buvo su
darytu jmrtizanų gnspė, kuri buvo suor
ganizuota iš krašto ūkininkų pagal bol
ševikų pavyzdį.
Pinigus it kitus reikmenis raudonieji
gabendavosi iš miestų. Tiesioginis užpuo
limas ur išdavioms tam būdavo pttfcmkamn priežastis. Jie tada žudydavo yul<lioi i':us, uhlėdavo milijonus dolerių koirtrilmcijn
/ žibalu, maistų ir kitus
dnikt i-, kiniuos pardavinėdavo pigiau
siom,- kum mis

' ■•-m nis.

Komunistinis aųjįtdis ėjo smarkiu temp pitniyu. Jam pridėjo nCfniprartdls. ne
»«|>\< i’i .
kuoiniiilango vui kži, -, nes Bo
lodino

' H

' Hl

seno trys principai,

, i i nikliškij jiadarinių, buvo ap-

ziii
lal m ': , >' ■
i ,'

L aš noriu tavo krašto;
2. aš^noriu tavo pinigų;
3. aš noriu tavo gyvybes!
Nankinas, kai jis 1930 m. besibai
giant pagaliau jiasirįžo traukti prieš,raudonųjų armijų, tada dar nebuvo supratęs
padėjimu rimtumo.
Jis imsiv.ntė. viemj. generolų su 50,000
kareivių ir manė, kad bai kaudamas apsi
dirbs su raudonosiomis trupėmis. Tačiau
buvo smarkiai apsirikta. Prieškomunistinrs akcijos vedėjas su pasididžiavimu sa
kė, kad raudonieji priešai būsiu visiškai
sunaikinti per 3 mėnesius. Atsitiko visai
priešingai. Jis pats buvo visiškai sumuš
tas, ir dalesnė jo kareivių dalis su visu
aprengimu perėjo į priešo pV.se.
,
f’o šio įvykio į 'dalykų buvo {MiŽiurėta rimčiau.
1931 m. vasario m. prieš ruudonųjį
frontų išžygiavo gen. Ho Yin Ching, de
šinioji ('liiaiig Kai - slieko rtfnka, su
100,000 vyrų ir, remiamus kitų provineii jų, užpuoli' svarbiausių priešo bazę Kiaugsi, Hunano ir Hupeli provincijose.
Tačiau ir šis žygis jmsibaigė pralai-

liarių trupių, iš kurių 120,000 yra moder Liepos 1 d. jis jau įsakė daryti ofenzyvų.
Iš pradžių puolimas sėkėši gana ge
niškiausiai aprengtos; be to, raudonieji
dar turi 1 milijonų ūkininkų partizanų, rui, tačiau jau nebetoli buvo Vhiang Kai kurie yra apginkluoti ietimis ir kardais. s koko galas.
Jo kuomintnngo drangai Kantone 'su
Būsimosios kovos išspręs ne tiktai tauti
nės valdžios likimų, bet taip pat ir lai, sijungė su Feng Yu ' h stangu ir Yen
ar senoji kiniečių kultūra išliks gyva ur Ilsi - samų xa Kmangsi generolai* ir —
ji bus sunaikinta komunistinės sistemosl” k/ip Chiang Kai - sliekas tai dnknnren
Tačiau Šis Chiang Kai - slieko krei taliai įrodė — su komunistų kariuomenės
pimasis pasiliko tyruose žagiančio bal vadais. Jie risi nžjruCTlė (HiniUK Kai slrekų iš {lietų sparno. Tuo pačiu metu
sas! '
&iub tautinio pavojaus momentu sn- puolė ir šiaurra generolų gynpi*.
Chiang Kai - sliekai į pagalbų atėjo
kilo Kantono ir Nankino valdovai. Jie
sukčrė Kantone muijų vyriausybę, kurios MnndŽiArijos vahiovns. Priešų Veržima
sis iš' pietų privertė Chiang Kai - shekų
daugumų sudarė buvusieji 1924-23 m. Bo
pasitraukti
iš bolševikų išsi kovotojų po
rudino — Sun Yat - seno centraiinio vy
kdomojo komiteto nariai. Eugen tlienas, zicijų.
Tačiau ir pasitraukęs neilgai teguk*
buvęs 1927 m, komunistinės Wubano vy
riausybės užsienių.reikalų ministeris, ku jo išsilaikyti.
ris ištisus niętas- buvo Maskvoje ir da
Vidurinėje Kinijoje įvyko nepapras
bar grįžo į krtdjų< vėl buvo paskirtus ta, kuriai lygios nėra visoje Kinijos isto
aatfjos kontrvyiSaasybės užsienių aiinisgamtos katastrofa. Ji huvo kvomiirtftngo korupcijos jmdarirtys.
tofTu.
vižijų — viso 5,000,090 vyrų — prailės
(kiang Kai • shekas, žifirMamfcs što
kovų su komunistų armijomis. Raudono- naujb kltonYiTrtaUgo skilimo, birždio m.
sios jėgos yra sudarytos įš 300,000 regu- I 22 d. vėl išvyko į frontų prieš bolševikus.
(Buc dpugluu)

Irrėjiaiu. Nankino trupės visos buvo su
muštos.. Dvi divizijos .-ir keiiofc' brigados
— viso. apie 20,000 vyrų —$erėjo į rau
donųjų pusę su visais ginklais ir karo
apsirengimu. Bolševikai reikalavo dž pa
imtų nelaisvėn štaboJ išlaisvinimų trijų
milijonų dolerių.
Dabar dalykas visai paaiškėjo.
Cliiang Kai - sliekas kreipėsi į visuo
menę, išdėstė gręsiantį paveju ir 'prašė
pamiršti visus partinius priešingumus ir
stoti į griežtų kovų su .visam kraštui grę
siančiu lmlševizmu.
Jo pareiškime buvo sakomi^.“Tai,
kas prieš 3 metus dar tik buvo Kėujel'ė
banditų, šiandien jau yru išaugę įįjbaisių
ir didžiulę organizacijų^ kuri jau beveik
visiškai yra užėmusi Kiangsi ir Uupeb
Z
te '
I7
provincijas ir jau iš dalies Taiko savo
rankose Hunano, Anliuei, Szefiuanė, Fukieno, Chekiango, Hooūhmi, Shantungo lr
Jvuitngtnngo provincijas. Liepos tu.1 1 ČT;
maršalas Chiang Kai - shekas su 3D ifi-

.Penktadienis, birželio 8, 1934

žvaigždėtais keliais.
j nebūt girdėję apie Notre Da-nias čiagitniams lietuviams li- lietuvaitės iš PennsvlvanijaT
f Ir tu, lietuvi, jeigu kelianti me universiteto futbOld ko teratams yra labai girtinas. Į KAD Lietuvoje šiuo metu
mandas; nėra įstaigos mokslo, Sveikiname kun. Karalių už yra 1,122,613 tomų knygų, ku| ■ galėtum tenai
; Savo lietuvybe didžiuotumeis kuri nepripažintų Notre Daine gražų sumanymų.
į rios kainuoja Q,364,257 litui
Daugelis Žmonių kenčia ga-.m*t jau aišku, kad eyphorouniversiteto aukščiausiai stoir gerėtumeis tiktai;
lvos skaudėjimų, ypač kurie i phia pradeda akyse vvHtvtiu
Išvirtimas Daniel Lord norui KAh Jn"nimo
Lie
O nežiūrėtum į kokių tai len į vin?io moksle.
visuos knygų, bos didis p|iaJtuvojo •■‘Pavasari.” (kūrėju y,
yra silpnesnio kūno sudėjimo. Į Eyphorophia nėra
e
kų velėnų,
ra kanauninkas Paulius Do
Galvos , skaudėjimas paeina i Tut4dami evpboropbia. į
Savo tTarbnis kun. O’Don- sas mūsų literatūrai.
Bet
lietuviškus
poterėlius
kal

gelis!
ruo visokių ligų. kaip rausti, j
(o|jau nlato_ kaip „a
nell įsiamžino save žmonijoj;
Manau,
kad
Marianapolio
bėtum
kasdienę!
KAD L. Vyčių organizacija
pation, vidurių užkietėjimo, k|a
. Jį
ypač sava poezija, nes buvo studentai greičiausiai kilis
ftiandie
turiu
garbės
paskelPlytaitis
fever šalčio ir daug kitų, ku
ir poetu. “Newman’s Gentie-* prie “Armchair Pliilosophy”. prieš 1913 metus vadinosi
kis, neprisilaiko taisyklių ir i bti laiškutį su mėgiamiausiais
“Sakalais”. Tik patarus a. a.
rios žmogų vargina.
Karia
man”, “The Deari Musieian”
tas sukelia galvos skaudėjimų. jae,uvos postų eilėrašėiais ir
Bet kaip tie Marianapolio stu- |<un
Kaupui, vardas tapo
žmogus pasveiksta, tuomet iS- Gana dažnai priseina prirink
Andrius šnipas dėkoja jau ir ‘‘A Rime of the Rlood and dentai
1 __ A _ • išvers
__ lietuvių
__ ž__ 1kalbon
_
vienu
originaliniu
kūriniu
pri

nvksta ir galvos skaudėjimas. ti akinius, kurie žmopių ma
nam literatui už patiekimų Other Poeins” pasiliks pašau- žodį “Airmchair!” Titulas perniainytas į “ Vyčiais ”
siųstu
kuru
J.
J.
Kripo,
kurį*
KAD Geoffrey Cliaucer, ABet didelis žmonių skaičius tymų temdo; jie geriau mato*
šiam skyriui savo mėgiamiau-1 liui amžinai.
Amerikos
lietuvių
skaitančiai
“
Armchair
Pliilosophy
”
ang
1
nglijos rašytojas pabaigoj dvy
kenčia galvos skaudėjimų nuo be akinių. Tačiau turi nešioti
šių eilėraščių Lietuvos poetų,
-----visuomenei
žinomas
pseudoni

lų
kalba
amerikiečių
skaitan
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niai bu tūkstančiais vokiečių
studentų, mes ramūs būti ne
galime. Mes turime ieškoti ke
lių padėti prūsų lietuviams,
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- daug padės prūsų lietuviams.
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varg. A. Mondėikos. .Keli mo Malonę, Sakramentus ir Mal
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jama, kad šis jaunimas, nors kiliu nuvežė J Ūsorius), su mos'šv. Komunijos.
jau apleidęs parapijinę mok v-j sirinkV bfu elis seni*
rželio, Šv. Andriejaus bažny Birželio 4 d. Šy. Antano ba-1
Iš ryto seserys mokytojaus
žnyčioje prasidėjo Novena
klį, išsigilintų į savo mylimo nė tarėsi’ kaiP nuvežus kaiM! Blair, Nebraska, o popiet va čioje bus primicija.
Naujasis kunigas yra sūnus prie Šv. Antano. Novenų ve
klebono žodžius, kuriitos gir- Kemešį i Chieago. Na ir nu Į žinos į kitų syetimtauėių šv.
BERENGARIA
9
tarė išpirkti orlaiviu tikietų.j
da misijonierius J. Bružikas,
Į
Agnieskos'Vaščiiienės.
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prie Į.an p Kememe iSleie- F ,ilntoua
sek„linpil dar. |Jmxapo, fenilų, Aukščiausi, želio 13 d. per Šv. Antanų iš-f
1934- n% birželio 16 d.
išrodo
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Sį sekmadienį per aunu, į- tuvių daugiausiai pasidarba- . b™™b. k^r7 Joniuk ' Mokyklų Jr Šv. Karolio Bara kilmingai.
vyks Sv. Vardo dr-jos iškii- yo: A. Juodva kis, zmontas au- Jo Iiastang0I,ljs ufeiregistrav( miejuso seminarijų.
Šv. Antano parapijos pikni
Leonas J. Vaščila
mės. Vyrai eis procesija, gie- tomobilių pardavėjas, 9258 Camokinių
kas įvyks birželio 17 d. Vy
T . .
,
, , v.
dodami giesmes prie Saldž. j rdani AYve,
”~ Stankienė, O. TKa-.
-. Į Labai malonu, kad šių pa
tauto parke. Šeimininkės jau
Širdies Jėzaus.
-sevičiūtė, Paurazai, Širvaičiai,
, ,,
.
’irapijų klebonas, gerb. kun.
subruzdo darbuotis, kad kuoTaipgi visi eis in corpore grab. K, Stepanauskas ir K.|j JonaitiSj darbuodaniasia
uaitis, d
geriausiai prie pikniko prisi
J.» Petrokas.
prie Šv. Komunijos.
tarp svetimtaučių, nepamiršta
Oak Forest, III. — Mes, lie rengus. Jos jau eina per visus
Dalyvis
liėtuvaicių seserų; jų globai : tuvįaį) gyvenantieji šioj prie-, biznierius ir renka vai pro-.’
Per kan. F. Kemėšio pra
, paveda parapijos vaikelių au | giaudoj> norim pranešti Chi- Muktus.
kalbas Vilniaus pasų ir žen
klojimų.
cagos lietuvių visuomenei, kad
klelių parduota už virš 43 dol.
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Į Atvykusios naujon vietelėn liepos 4 d. turėsim gražių pra Šv. Antano parapijos mo
.Vilniaus vadavimo darbuotė
Šv. Antano parapijoj visi'seserys džiaugiasi nepaprasta mogų, kurių rengia grab. J. J. kyklos užbaigimo iškilmės įpavesta D. K. S. lt. dr-jai va
rūpestingai Bengiasi prie iš- Į gamtos grožybe, miestelio šva Bagdonas, 2500 W. 03 St. Tuo vvks ateinantį sekmadienį, pa
ryti toliau.
leistuvių gerb. kleb. kun. I.,ra, namelio patogumu ir gra- reikalu buvo atvažiavęs pas lapijos svetainėje. Visi ruo
šias dalyvauti. Bus graži pro
Boreišio į Lietuvų atostogoms ' žiū parapijos tvarka. Jos yra pnėglaudos šeimininkų, Frank
A. J. J.
Ona Škulienė nemažai dar- Išleistuvių puota įvyks liepos: dėkingos gerb. klebonui už Winicik ir gavo sutikimų. P- grama.
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platinami; jų galima įsigyti geraširdingumų, taip pat žmo ti platformų parke po ųžuoKczidencila 6800 So. Artesfan Avė.
pas dr-jų, kuopų atstovus. Vi- nėms už duosnumų.
j lais, ant kurios^ bus pildoma
Valandoj: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki' 8730 vakare
šokiais reikalais reikia kreip
Linksiu#. matant, kaip abie- niuzikalė programa, sakoma
tis į pirm. J.
Blažį, 1942 j08e parapijose žmonės tvir- kalbos ir kiti pamargininiai.
Tel. VAFayette 7650
2oth St. ’
Kad daugiau kas iš moteI tai laikosi-savp tikėjimo, kaip Be to, bus 4, artJ) poros riėli- Naujoje įstatymo, su Vulgav'
p.’ ♦
rė lių: sek tų Škulienės -pavyzdį.
į myli ir gerbia savo,,klebonų kų, dalyvaujant JfĮfisų garsiam tos tekstu, Antras Tomas, plb-'
Victrola ir $5.00 auksu lai-;
nenuilstantį darbštumų nstikui K. Požėlai. Taigi
ir
I’aigi jonais
popieriniais aptaisais kai-j
GYbYTPOJAS ir CHIRURGAS ,
Kleb. kun. J. Čižauskas bu mėjimas davė $40.00 pelno. Ne'ir pašventimų, kokia graži nies vargšai tu fesiin Progos Į na $3.00.
vo išvykęs į diocezijos, semi visi bilietai parduoti, bet ko- vienybė viešpatauja tarp kle- Į pamatyti įdomytbių. V«u.: 2—4 ir 7—S vui. vakare
narijų metinėms rekolekci misija (Blažys, Šimonis) už-, |,ono įr parapijonų. Ištikrųjų,
Chicagos lietuviai taip pat
joms.
mokėjo už visus, lėud sulygi-. gražus ^vyzdys kitoms para--kviečiami. Prie progos noriu
TcL LAFajette 8057
Tel. CANhI 04102
v
nusI pijoms.
Nocturaia priminti, kad ši^walandų lieAtostogas praleisti pas ma-, Pirkėjams ir dovanas aukoju-į
------------------- ! tuvių prieglaudoj randas apie
Rea. and Office
Office Phone ,
mytę parvažiavo klierikas Dab siems ačiū.
2350 So. Leavitt St.
PROspect 1*28
' 120 žmonių invalidų. Jų šiais
GTDTTOJAJS ir CHIRURGAI
CAJitL 0708
Pelnas įteiktas parapijos ko
nauskas.
v
sunkiais laikais Jhiekas nelan
mitetui.
'
ž
Mokyklos išvažiavimas
ko. Labai reikalinga jiems
Pereitų savaitę mokyklos
y'* ą' 4/
lt
A'*“'
Paiapijos piknikas pelno da j^įp kitose Šiaurinės Ameri- medžiaginė parama. Todėl dar (Prie Archer Are. cetoll kedete)
PHYHICIAN and BURGEON
vaikučiai turėjo išvažiavimų
1 lkt 8 rei. raka.ro
vė $336.13. Biznieriams, auko kos dalyse, taip ir pietinėj yra mėnuo laiko ir gal klubai, V»i»odei:^nuo
■aredomls lr nedMlomle pagal
W.
mmrti ''
jusiems piknikui maisto; da Kanados daly šį pavasarį be ar draugijos pakeltų klausinių
OT’FICB HOURS:
susirinkimuose,/-nutartų koo
*•
' *✓ ’
to 4 and 7 to • P. M.
rbininkams,
komitetui
už
pa

. .Jūs galite gauti pas savo vaistim'oką
veik nebuvo lietaus.
Sunday by Appolntment
x
tarn tikrą. TONIKĄ. kuris per ilgą
peruoti su p. Bagdonu, kad
sidarbavimų,
klebonas
taria
•!' ~
T /r * ,
la ką buvo vieno Jiyruaus Gydytojaus
Šilta ir vėjas nešioja dulkes,
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau širdingiausį ačiū.
nors kiek sušelpus savo tau- "
»
jiena d< I vyru — Uk relĮmjp.ukŲfc.
į Išartais užeina dulkės kaip
į
tos
vargšus.
J.. Eyrinas, Mrs. Bridžvaitie- kad koks lietaus debesys.
DR. STRIKOL’IS
corner
Sacramento
nė Lidln vių svot.x kampinėje
Šioje apylinkėje daugelis ūOYDYTOJZ8 IR CHIRURGAS
i 52,
krautuvėje
atidųrė
valgyklų.
kininkų
nei
aria
ir
nei
sėja.
l» 1 realmentas už Dolerį —
pilnai gurantuotas. Jet'gu Jūs nesi Visi kviečiami paragauti na
/
Phone Ilemlork ^2O6L
; nes, matyt, kad negalės iš
jausite tvirtesnie, arba Jeigu ne būOFISO VALANDOS:
elle pilnai patenkiritas, Jūsų pinigui minių valgių.
S Iki < lr nuo < iki I rak.
tokios sausros niekas augti.
DR. JOSEPH KELLA NuoNedėliomis
‘■■i- jums sugrąžinti.
pagal sutarti -- -------i
. i* ■■
''
■ ■ '
Ofiso taiaf. BOLIevard 7828
DENTISTAS
O
pievos
dar
tebėra
taip
Z
Elena Raišiutė iš Westville,
Namų . Tei. I'ROepert 18SO
Cicero. — Birželio 1 d.cice------------- ..
. .
1(» ril < I COSMETIC
Tll., apsigyveno Detroite pas kaip kad anksti pavasarį nu- riečius aplankė svečiaį-iS Lie- i Valandos: 9 A.
iki
K
P.
MA
SĖT $1.97
Santūrius, S. L. R. K. A. nepasirodys lietus, tai gali
.... I
Nedėliomis pagal sutartį Tel. UOL'nsvard 7042
Thl» I* ą Famoua Vlvanl f*t »nd lntuvos ir parapijos svetainėje1
r ”
nepasirodys
lietaus,
tai
gali
tlfedoi, r«o. tw.wrler, li.no. Kmig*. Tlo,
265 kp. raštininkų, ir žmla į>MUa Cjroam ll.M, Dafcllatnry |i M,
būti nemenkas pavojus dėl! Išsakė įspūdingas kalbas. Ka
ai Aatrlnaont ll 71. Hath *»1t l.»,
stoti į molčyklų — sieks siauf
«t IVatK H 15. Parfoma H.T5. Hrliv'
• S
*
t
L.VH0*|a <75r. FklA Wlil,»nT 7So Totai
gyvulių, nes nėra ko ėsti.
, naun. F. Kemėšis kalbėjo apie
Valuo »TZ 0*. Rpaelal prlca, |1 -IT tor
g«'s
profesijos.
Kuo
genančio
DENTIMTAS •
tM Flacaa
to latroduoo ibla UBa.
Pažiūrėjus į medžhis ir tie į Lietuvos pagrobtųjų dalį —
r,
.
*
✓
pasisekimo.
Adrasaa............ ą............... ..
v aru 47th Street
Eidama mokslų, p-lė Kaišiul
Diiniiii
IV I O
8lun£l&roa P*r r«*tą COD
Vai.; nuo 9 Md R vakare
Pinigai grąltaaanl*
Seredoj pagal sutartį
tė žada
lietMvių judėjime
DipitinUMu.
(KIMO
Tel.
yictbry
88B2
— ša ■
dalyvauti, nės VVestville pri
LIETUVIS
R<-s. Tėl. DftE»-l »10l
Qptometrte*lly Akly Specialistas .
b Bia Van M0-5th Avtnuc, Naw Yoak
klausė prie L. Vyčių 85 kp. v
Pak'engyin* aklu Įtempimą, kurie

bft^jasi kat. spaudos platini
me. Per “Draugo” vajų gavo
nemažai skaitytojų. “Laivo”
vajui einant gavo devynis skai

DAKTARAI:

LIETUVIAI

DENTISTAS
1416 SO. 40lli CT., CICKItO, ILL,.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
8147- SO. HALSTEI} ST., CHICAGO
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 Vai,
-« '» * ■■ '■■■■•■ I
'Hm . 1 I.
.1
I l>
Dienoms Tel. LAFayette 5703
Naktimis Tel. CANai 0402

- A

Senojo

DR. F. C. WINSKUN AS
4140

LIETUVIAI

Archer

Avenue

DAKTARAI:

2136

Res.

W.

24th

St.-.

: DR. A. RAČKUS

NĖRA LIETAUS

Bienfait,

Sask.,

Kanada.

3051

West

43rd

DR. J. J. KDWARSKAS

Str.

NUSIMINKITE

W.

Street

47th

Vai.: 2 iki S popiet, 7 Iki 9 rak.
Nedėlfbjtf pagal sutarti
-—i—
------- :------- ;----- ..... -

Office Tel. REPnblIe 7888
Kės. Tel. GKOvchilI 0*17
7017 S. FAIRFIELD AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS

U

2423 W. M ARQL’ETTE, ROAD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vai. 2 -4 lr 7-y rak. Kotr. 9-12 ryto
Nedėifoj susitarus

St.,

63rd

Jonas

Oak

Rusteika,

Forest,

Inift.

ARCHER

I Vai.: nuo 9

v.

ryto

AVĖ.

iki 8 v.

So.

Ashland

Avė.

SVEČIU PRAKALBOS

.i

Bo.

Western

W.

Cermak

Road

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo B iki 12. ryto

le

Nuo 1 iki t vakare
v
Seredoj pagal autartį

'
A.r
t

—------------------- *

vak.

4645

6558

DENTISTAS
2201

j

Wurd

III.

DR. G. i. BLOŽIS

Chieago

DENTISTAS

4204

TųL CANai 8122

X

DR. A. P. GURSKIS

Nusa-Tone

2643

X-SPINDULIAI

2403

NE

DR. A. J. JAVOIŠ
Office:

Avenue

M.

Td. OANal 8122

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS Ir CHIRUKOA8
2201

W.

Cermak

Road

Valandos 1—S lr' 7—8 vak.

M.

DR. C. Z. VEZEL’IS

4645

VartlM

V
DR. CHARLES SEGAL
A

M

k

r

Keatraplak- nleMBmu.
plrtakenoAte,

,

Ir kltele odoe Mgerumate.
Tik
gMk gydant} entbepllką Žemo—
-auguli
Aptlekoee.
18c.,
<•&.,
so

Birž. 3 d. per tfuinų kleb.
So.
2 iubbo
kun. I. F. Boreišiiį surišo mo
CHICAOO. ILL.
terystės ryšiu Pranų Dambrau į
OFISO VALANDOS:
skų sn Viktorija Švelniūte. Nuo 10 iki 12 Vai. rj'N'. nuo 2 Iki 4
po pietą fr nuo 7 iki 8:80 vai.
Jaunasis yra sporto mėgėjas, vai.
vfikaro. NeddllonHe nuo 10 iki 12
valandai dieną.
juunoji Vytė, buvusi nutari*
TtfetMM* MIDUay 2880
imu raštininkė ir dainininkė,
turipti gražų soprano balsų. ---------------- ----------------- -- ----------Per Slifibų ir Miaias choras Rea. Phone
Ofpce f*hdne
gražiai giedojo, o solo “Ma KWOIrwOMl 8811
TltlamUr 0044
rija, Marija”, ir “Avė Ma- i
ria” M. 8iUrbienė gi M. Kr I
| niutė “Jėsu eoronf Vjrgine”. į gydytojas'ir CHIRURGAS
‘ Visiems akompanavo muz. J. į
»
ROOM* 210
A. Blažys.
Vii.; 2-4 ir 7-> v»t v»k*re
,
4729

Stop
Itehing
Skin

i

Ashland

Avė.

R

OPI8AIU

y

So.

....................................................................

Ashland

Avė.

DR. A. R. McCRADIE
7850

k

So.

Halsted

Street

DR.

VAITUSH,

OPT.

s

DR. J. RUSSELL

Seredomls tr Nedėliomis pagal sutari}

REZIDENCIJA
6631

S.

California

Avė.

Teli rtiiuft KEPtAkk 7888*
-------- --------- —-------------------- --

—

Ori»o: Tel. LAl ap lte 4Q17
Rėš.: Tel. HEMIock <288

DR. A. G. RAKAUSKAS

esti priežastimi gnl Vos skaudėjimo,
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142
ARCHER
AVĖ.
svaigimo ąkių kptentlmo, nervuotumo. skaudumą aklų karėtj, atltalao
trumparegystę Ir • tollregystę. Priren Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak.
Ruimui Gydytoja* ir Chirurgu*
gia teisingai aąklnlna Visuose atsiti
2515
WlgT
69th
STa
ItcsidenrljoM Ofisas: 2658 M. 68tlt Nt.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
kimuose egsanUhavImae daromas su
Valandos: 10-18 ir 8-> v<l. vak.
elektra, parodafafla mažtausfa* klai Of. ir R««. TeJ. HEMIock 6141
visų chroniškų ligų
Seredomls lr Nedaliomis pagal sutarti
das. Specialė atyda atkreipiama 1
mokyk k* valkus. Kreivos akys ati
Ofisas
3102
So.
Halsted
St.
taisomos Valandos nuo 10 Iki I v.
Nemanoj nue 10 iki 11. Akinfų kai.22-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Kampas J Lt Street
per Įpus^^lglatis. kaip buvo girValandom 2—4 popiet, 7—9 vaf. vak. ramu Daugel? aij-ittklmų akys
OYDYTOJAH IR CHIRURGAS
4157
AKCHER
AVENUE
Nedflkomle lr Sventadlenlai's fk-t-12 , taisoktos be akinių. Kainos p
kaip nttnlMi.
'
Office
Tel.
Wentworth
88
80
4718 fcOLTH ASHLAND AVK.
.
— * .... —--------------Tel. VIRglnla OOS8
Res. Tai. Hyde Park 88»l
Fhot— ĮlAętrvącd TkAs
Ofiso val.: 8—4 ir 8—8 p. m.
Nedaliomis pagal nitarti
Pitone OANal 6(20
■
'A S i. . i— ai»i
a ' "*■
*

DR. A. A. ROTU

Valandos:

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJA^ If CHiRUAGAB
4631

80.

ASHLAND

AVĖ.

Ttd. YA1UU <)B»4
!!«*.: Tel. PI.Am 2400
Valandos:
lluo 10-11 V. ryto: J-2 tr 7-8 v. v.

Ned«ldUnMl«'auo 10 Iki 12 <Uea«

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. KARL NURKAT
GYDO

.

8

AKI

i.

MOTERŲ IR VAIKŲ
aPECIALISTt

LIGŲ

6900 SOUTH HALSTED ST.
ntsakomlugal
Vai.: nuo 19—iv pp.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki 8 vak.
Nedėtoje pagal sutart}

2201 W. 22»d Cermak Rd.

lAaky:ug bar edema

DR. T. DUNDULIS

Tel. Ofiso BOI U-var.l 581J
Res. VICėory 284*

-14

DR. A. J. BERTASH

• 6

OfUo vai. nuo 1-3; nuo I;30-tt30

756 W. 35th Street

iyy

,

Peiktadienis,

193-s

8,

birželiu

ęni" i ju 111..

O

'' WMMW,l»nl

srara
GRAŽIAI PAMINĖTA

m koho

nasturtass ir t.t. Tik vieno da rų dalyvauti svečių iš Lietu-*

PADIDĖJO

DE. J. SIMO
SI
NAI0I0
) $E1MA

raportų, iš kūnų paaiškėjo^
kad federacija finansiškai ge
rai stovi.’
Komisija raportavo, kad pi
knikas "įvyks birželio 24 d.
Langeli Grove (buv. Svylaitiio), 83rd ir Kean Avė., Justice l’ark, III. Kviečiami visi
atsilankyti į šį išvažiavimų.
Vieta labai smagi piknikams.
Bus. tikrai malonu praleisti
gražiai laikų, suseiti su senais
draugais ir pažįstamais. fža~
nga dykai.
a
.___ .
. .. toi: «■

lyko stinga — lakštingalos vos kalbose, birželio 4 <L
čiūlbėjlmo ir, rods, žmogus
Ant galo išrinkta chorui se
Praėjusį penktadienį padi
būtum Lietuvoje!
kanti vaMyba: d vėsios vadas,
gerb. kleb. kun. J. Svirekas, dėjo dr. Jono Simonaičio šei— Praeitų
Parvyko atostogoms
pirm. — varg.
Kulys, vice ma Susilaukė gražaus ir
sekmadienį per sumų atitin
Šiomis dienomis iš Illinois pirm. — Al. Plančiūnas, rašt ko sūnaus. Sūnus sveikai au
kamai paminėta Dievo Kftnb
Mirė birželio 5
m. 9 vai. Vakaro, sufcaukufe
universiteto, Champaign, lik, — M. Daugirdaitė, kas. — J. ga, siMtina stiprėja, o tėvas
. pusės amžiaus. Kilo iž Kauno rėdybos, Tauragės apsk. | šventė.
atostogoms parvyko Bronius Lebežinskas, maršalka — V. besidžiaugdamas ‘‘naslėdninSartininkų parap., pufokšlių kaimo. Amerikoje išgy Ii Sumų laikė kun; K Jonelis,
Virbickas, chemijos studentas. Civiliškas, korespondentė — ku,” draugams cigarus dalina.
vikaras. Įspūdingų {nunoksiu
, *%< <
■ < .y <
Svečiuosis pas savo tėvelius, E. Alekniūtė.
F-nia Simonaitienė randasi Šv.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Augustų, sūnų
apie Šv. Eucharistijų pasakė 443b 8. Talman Avė.
Alfred, tvi» dukteris: Marijonų ir žentų. Frank
Kryžiaus ligoninėj.
kuti. .dęastatus Valančius ti»
Brien, Magdelenų ir Bronislavų, pusseseres Grigaliūšakosi, * kvotimai pasisekę.
Jauna h? simpatinga pp. Si
karas. •'
nioaų, Girštuutienę ir Rimkienę ir. jų vyrus; o Lietu
monaičių šeima susideda iš
[Ateinantį semestrų stos į tre
voj seserį i laf borų Lukošienę ir švogerį ir girtftues.
dviejų dukrelių ir sūnaus, ku
čiųjų junior klasę.
lėlius
Kūnas pašarvotas 4139 S. Campbell Avė. Laidotu
rg.. J. Kudirkos, giedojo Zanrio krikšto tėvu pakviestas
vės įvyks šeštadienį, birželio 9
iž namų 8 vai. bus
gel’io Sv. Liudviko mišias i
atlydėta j, Nekalto .Prasidėjimo Pan. Šv, Mar. para
Koncertas N. Kulio muzikos daktaro brolis kun. I. Simo
pijos bažnyčių, kurioj ft'Ą’ks gedulingos pamaldos už
mokyklos mokslo meto užbai naitis iš Elizabetlp N. J.
nis Angelkūs’, pritariant %p
velionės rielų. Po pamaldų bus nulydėta į Bv. Kazi
Brighton Park. — l^b. SųBirželio 1
gimui paminėti įvyks birželio
miero kapines.
listui K. Svenciskui. jungos 8 kuopa birželio 10 d.
Šv. Mykolo parap. choras lai 8 d., 8 vai. vakare, Huhiboldt
Nuoširdžiai kviečiame visus .gimines dPaagas-ges
biA-' ■ ’
rengiasi važiuoti į labtlarių .
kė metinį susirinkimų. Išklau Park assembly hall. Į koncertų
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
II
• r A** ■ ’ ' . .
*,*
VZ syta keletas pranešimų ir ra
ūkį. Trokai išvažiuos nuo bakviečiami visi lietuviai, kad
I Po sumos prasidėjo proeesi1 ja. Geiebransa buvę klebonas portas iš choro šokių vakaro pasigerėjus žavėjančia progra Lietuviškų k Iii Iui federacijB žnyčios 10^0 val. ryto. Kotaikė fecrtaininįx susirinkimų, misija kviečia visus b right on'
Laidotuvėms patarnauja graborius J. Eudeikis i»
1 kun. A. Briška, -asistuojant vb Raportų patiekė Al. Plančiū- ma.
nas pranešdamas4 kad dar ne
Tėvas. Telefonas REPublic 8340.
Pirm. G. Pakaušiui atidarius parkiečius dalyvauti tamę la• karams.
N.
Kulys
yra
Šv.
Mykole
nes
susirinku:,ų, valdiba išdavė : b'darių išvaiiavime.
Procesijoj dalyvavo mokyk- galėjo pilnai prirengti,
parapijos
vargonininkas.
Ko-,
i los bertas, rtiefgaitės sodalie- ne vim nariai sugrąžino pini nce-rto programoj dalyvaus vis
tės pinnosiųis Komunijos dm- gus už tikietus. Kitam susiri si N. Kulio muzikos mokiniai.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
l'bužiuoab, vaikučiai - berniu nkimui išduos pilnų raportą.
PAMINKLŲ DIRBSIĄ!
Nępraleiskit progos, tai me
kai barstyčiau ii gėles šv. Sa Nutarta choro išvažiavimas
Speciatiatai iškalate tr
lę ramentui. 'Choras giedojo pri turėti kaip kasmet. Suradimui tinis parengimas ir labai įdo
me Meoklų rttUų pamfeikku Iv
mus,
ypač
mylintiems
muzi-Į
grabuanilua.
\
taikintas apeigoms giesmes. vietos išrinkta komisija: varg
N.
Kulys,
V,
ČJivinskas,
p-K
,
kų.
•
Kviečia
Mūsų
šeimyna
specializuoja
llatiudiris&me. Būsimųjį sekma Paskui sekė dkle-tė minia žmo
pe< šešias kartas.
A.
Lukošaitė
-p-lė
E.
Alek!
dienį suvažiuokime visi į lab- nių. Procesija pirmiausia suOo▼•skito
Bekmadienį-, birželio 10 d., darių ūkį, kad psasidfc&agti ge stojo prie mažo altoriuko pa.i^&tė.
Mai su padais išdirbėjai*
Vincas Rėkus pakvietė cho- Į
KITĘ “DRAŪGA''
Lietuvių R. K. Labdarių Sų-Į gūžės 30 d. darbo vaisiais ii rapijos darže. Čia Evangelijų
jungos ūkyje įvyks šaunus iš kad dar labiau savo organi atgiedojo k+eb. kan. Briška.
Prie antrojo darže įrengto
važiavimai, kuris rengiamas zacijos iždų padidinti. Labd.
lietuvių labdarybės tikslams.
altoriaus Evangeflijų atgiedojo
▼lenas blokas | rytas nuo
Kadangi ūkis yra gražus, ža Labd. 7 kuopa gražiai pasi kun. Jonelis, prie trečiojo ir
didžiulių vartų
lias miškas, žydinti pieva, ka darbavo Vainikų dienoj. Turė paskatini© kun. Valančius.
išdirbėjai aoUtemes rflSies PanMakle
ir Grabnamių
lneliai, lietuviai mėgsta pra jo 22 rinkėjas. Surinko $77.02. Nuo trečiojo altoriaus proce
r
Trys telefortai:
leisti ten keletą valandų, nes Širdingai ačiū rinkėjoms už sijos eisena prasidėjo atgal į
DldžIiusU pamfaklQ dirbtuvė
Chicaguj
Rez. VKNbAOOLA WOIt
jiems tai primena Lietuvos taip gra'žų pasidarbavimų. 7 bažnyčių Gaidom i jos ir 44-tos
o------BELMONT S485 ~
kp. Vytauto darže dirbo prie gatvėmis.'
Buvlrš 50 metų prilyrimš
gamtų.
Ofrice: HILLSIDE S8«fi
------ o------Vlueent Roseill, secr.
Alfred RosellŲ pres.
Po palaiminimo žmonės ski
Per paštaruosios kelerius ratų, šiėgos ir rūtų darželio.
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
Laiųiykite piuigus
metus buvo rengiami ūkyje iš Tulyjo ir barų. Visi bizniai rstėsi pakelta dvasia, įsitikinę:
7A • >• O« v ■ —
-----važiavimai i/ jie turėdavo 'ge-' d»rė gerai pelno. Ačiū visiems kad ‘‘kuris valgys šių Duonų,
/
Mes atlikome darbą daugeliui žymes
6RABO81AI:
nių
Chicagos
Lietuvių.
darbuotojams,
Broliui
Vladui,
gyvens amžinai”.
riausio pasisekimo. Neabejo
kuris
padėjo
darbuotis.
Ačiū
jama, kad ir šiemet suvažiuos
Mokyklos užbaigimo vakaras
daug žmonių iš Chicagos ir vestsaidiečiaras, kurie atva
Visi Telefonai:
-•
N. P. P. š. parap. mokyklos
žiavę į daržų darė gerų biznį.
apylinkių miesteliui, kad
arti Grand Avė.
Valdyba užbaigimo vakaras įvyks sek
sižmonėti, pasilinksminti ir
madienį, birželio 10 d., para
pakvėpuoti tyru oru.
Telefonas SEEIey 6103
pijos salėje.
Neabejojama, kad labdariai
Chicago, Illinois
Užbaigimo klasė turį vaka
. . . . ....
svetelius maloniai priims ir
Labd. Sų- ro programai parengus kalbas,
pavaišins. Štai šios labdarių
gos 1 kuopa reiškia padėkų kitų skyrių mūkimai įvairius
kuopos atsives į išvažiavimų
S R A BO R a i
visiems geradariams už parė scenos vaizdus. Varg. J. Ku
valgių, gėrimų, dovanų, šaltaV
mimų pikniko, kuris įvyko dirka — vaikų chorų. Sesučių
košės
Vainikų dienų, Vytauto dar - mokytojų pastangomis pri
Ambuknce Patarnavimas Dien$ ir Nakų
že. Pirmoji kuopa turėjo vir ruošti veikalai ir benas. KleModemiška KoplySa «t Vargonai Dykai!
Tkiigi, birželio 10 d. visi at
tuvę ir vedė ice cream parku. |)Onttri }{un Antanas Briška lšPatarnauju laidotuvės* kuopigiausla
vykime į labdarių ūkį ir*pa- Padalyta gražaus pelno.
Reikale meldžiu atsišaukti, o t
dalins
diplomus.
Manoma,
kad
darbu būsite užganėdfntl
remkime kitau darbų.
Aukomis prisidėjo šie: Ka-1 parapijos salė bus pitoną jmb I
teiva, Kineinas, Vaičkienė,! likos
MARIJONA

(po

MAGDELENA

veno

35

RamatmuafcalU)

tavais

U.

MA102IEN*

BrtghVcn

Park.

svei

N.

«♦

1934

melus.

t

Koreste

O’

MUZIKOS

MOKYKLOS

MOKSLO

Parap.

■'

choras,

vedinas

METŲ

Už

L.

va-

BAIGIMAS

8 JI

KUOPA

F.

Į

K.

delegatas

LABDARIŲ

d.,

CHORO

per'Ofertoriumų,

METINIS

SUS MAS

Pranoko'‘Pa

North

Side.

—

<1

IŠ

Procesija

'

Nulipdę:

geriai

ir

Vyras,

Sūnus.

Giminės.

.

.

Dukterys,

Puss-serča,

KLŪBŲ

FEDERACIJOS

SUSIRINKIMO

ivo-

x

Komisija

LABDARIŲ DIRVA

VISI

f

LABDARIŲ

ŪKĮ

Rengėja:

5KAITYKITE

IR

PLATIN

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

VENETIAN MONUMENT CO. INC.

HILLSUJE, ILLINOIS

527 N. WESTERN AVĖ.

pa

Tartis 1741-1742

PADĖKA

Town

of

Lake.

—

F

ir

t.t.:

1

kp., %

5,

7,

LAGHAW1CH
IR SONOS

8,

10.

LIETUVIAI

TMefonas

YARds

1138

LAJDOJAM PIGIAU Nt Gi| KITI

STANLEY P, MAŽEIKA

ORABORIAI

GRABORIUS

Turiu

Labd.

reikalams.

23U

PASISEKU

automobilius

Chicago

3319

visokiems

prieinama.

Kaina

lituanica

DARBAI

Tikrai

“Parkas”

Chicago,
1439

S.

49th

Ct

Cicero,

Vainikų Dienoj labdariai
surinko prie Šv. Kazimiero ka
pinyno keletu šimtų dolerių.'
Kuopos surinko pinigų: 3 kp.
- $108.08; 2 kp. — $82.38;
V kp. — $77.02; 8 kp. - $59.42;
Labd. Sų-gos 1 kp. rengia
10 kp.
$53.67; 23 kp. —
$25.51; 5 kj> 4_ $19.41; 4 kp. si prie išvažiavimo į fiabd. ūn
— $12.80; 6 k p. — $6.33. Ger kį. Komisija daug tinrbuojaši.
biamieji kunigai surinko $150. Sako, bus visokio užkandžio.
Viso jirię ŠV. Kazimiero kapi-j Grieš muzika. Visi prašomi
Ryno surinkta $543.43. Taigi
paremti labdarius,
šis darbas gerai pavyko. I.abd., T rok a s turo pirm. M. Sndei3 kp., kaip visada, ir šiemet1 k*'*1™’
4558 S. Marshgerai pasirodė ir dėl to gan
išeis.J) vai. ryto.
kitos

15.

HL

Semionas,* Balčiūnas, Sutkor>«7_______
ųienė, Urlielis, Sriubienė, Mar Prieš 15 metų kleb. kun. A^ ______ tm.
tišienė, Uodgal vieno.
Briška, vaikščiodamas apL
- Rilikėjos, kurios daug pa parapijos troberins, sclratun^
OftAnortMlS lr nALSA M LOTOJAS
sidarbavo, yra: Martišiem ’' išsitarė:
Patarnavlmes geraa ir/nebrungus
StMeikienė, Katauskienė
ir — Už kiek mėly mūsų ko
raraeon

SIVION M. SKUDAS
VtB

moterys.

**

9

ISGi

ANTANAS PETKUS
Koplyčia dykai
1410

SO.

49th

COURT

lonija bus paskendus medalio
Cicero, Illinois
se.
Ištikryjų taip ir yra! Yfteč
IMc. *
LlkrtJVfV OUABOIULS
apie bažnyčių, ant Fairfield‘ rtrtttftdoja. «ž Jfc&.OO ir aukščiau Td. VM»MO M4
koplyčia dykai
gatvės, medžiai išaugę taip. MS WoėferntŠka
W. imli Mt. Tel. LAN*! «»74
SYREWICXE
• *■ ’Chicagd, IU.
kad jų viršūnės ankštesnės rtž
GRABO R TUS
LakloUivėinn
pitnufc patarna.vi’maB
visus namus, Heskirianl ir ba
goliinnM už tS&.OO
kouurciA DYKAI
žnyčios. Tie medžiai dieno
50th Ave^ Ctcero. m.
GIIABORILS I* LAIDOTUVIŲ
kaitroje gaivina kiekvienų
vei >n JAS
praeivį.
jy, JkOHcvyM 5HU44U
Mūsų kolonijoj daugiausiai
A. MASALSKIS
’ t/
----pastebima
topelių,
kaštanų;
GRABORIUS
Lietuvių R. K. Labdarių
daržuose
vyšnių,
obelių;
kai
sujungus centro valdyba nuo3307 Lituanica Avė.
širdžfai dėkoja linkik-ėms ir kur klevų ir ąžuolų.
Y«L Boufcrard 4139
darbiu inkams geg. 30 <1. prie Gražiansį įspūdį praeiviams Jeigu norite dailumo ------------------ į,.„—.... . ...........
ftv. Kazimiero kapinyno, vi daro darželiai, kurie daugiauTel. fcArajMtto
ir
nebrangumo
laido
J. Liulevičius
siems aukotojams ir gerada- rt,a‘ ran^a«i žemės sklypuose
netoli
ėlių.
įMoierys
augina
be

tuvėse...
Pašaukite...*
x
Graborius
tiams. Surinkta graži pinigų
z
j
ir
veik
tas
pačias
gėles,
kaip
ir
Oa'saniiiotoiaH
I
suma, kuri ris Ketnriauis wa
Lietuvoje:
rūtas,
gvazdiku.?,
REPublic
8340
Patarnauja Chica
šlaičrams šelpti. Taip pat n.
goje Ir apylinkėje.
lelijas,
pinavijas,
jurginus,
joČiū į piknikų atsilankiusiems
Didelė ir grali
I kubelius, šalavijas, čebatėlius, 5340 So. Kedzie Avė.
ir visiems darbininkams.
Koplyčia dykai
su firn$
Valdyha,raketa,, uiėtu„ tuli^Uus/i

: 1. f. RAOŽIUS

1.1. IB L P

Phone

Cicero

2109

1344 S

ūtmio,

1W>

Wo»t

46th

Street

AVe.,

Ha garbės fiaminėjiirių.

j

Piknikas Vytauto darže ir
gi pavyko. įmonių su\Mžiavo
gthžus būrys. Nors jėjiiuas į1
daržų buvo uždykų, tačiau pe
lno padaryta $352.11.
dar bus ir daugiau, nes pinigų
pastfik-o pas kai kurių kuopiu
valdybas. Tuo tarpu iš rink
liavos ir pikniko jrlno pinigu
į
v+eporitnota $XWi.l4
Tai parodo, kada dirbame
visi vienybėje, gražių darbų
Rodos

bankų

Nesivėhudnte.

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

GRABORIUS

Street

n k-hmas MOXiw 3S77

F. EUDEIKIS

Onyt&

JUOZAPAS EUOEKIS
IRTĖVAS
-

<082 ArUier Ate.

J.J.bAli00NAS
Liūdnoje valandoje paveskite dek manęs
savo rūpesčius.
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side.,Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.
PAŠAUKITE:

REPublic 3100
2506 West 63rd Street
■“

o

o

pr

KETVIRTOJI LIEPOS
IR VYČIAI
Juu kelinti metai, kaip
„ «•
paprotvs 4 d. liepos rengti
,. n.‘ ' .
r
•
etų Dienų, t. y. Jaunimo
nų.

įėjo
A7„
Vy,»
die-

Vytauto darže. Gerb. kleb. vėl grįžo į mūsų tarpa darbuo
kam. Skripkb ■ f in komitetas ?tis't
kvietė j. pagalba veiklesnes
Nutarta liepos 15 d. apruoš
moteris, kurios kasmet plknv ti išvažiavimų Marrjnette parke dirba, ir prašė jų pakolek-, ko. Į komisija įėjo pirm. K
tuoti. rproduktų* iš mūs biznie- Jurgaitė, J. Razbadau.sk a itė,
liu:
ių:1 Apsieini
Apsiėmė
šios; E. Ged vi E. Ogint aitė, B. Kai vaite, E.
H
lionė, V. Kataaskienė, A. Ba Ogintienė, E. Gedvilienė, O.
gdonienė ir O. Rudminaitė.
Jurgaitienė 'ir B. Ogintas.

M

f

aates

tem »>

DRAUGO

lumvius* jirseuo 3,
: -

I , IŠNUOMAVIMUI — 40x60

pėdų dydžio vieta tinkailn ša
pai arjia gąradžiaus patarna
vintui.* Garu šildoma.

METINIS PIKNIKAS

2244-46 West 69tli Street
•arba pašaukite:
Prospeet 10569

ĮRENGTAS VASARNAMI S

Jšrendavimui arba pardavisu
mui, Lakevrood, Mich., arti
X. Y. Z.
Centru vpae praėjusiais me Gerb. biznieriai ir parapijo
Muskegon. Sietinės durys, ge
tais vykusiai surengė tokių nai prašoibi prisidėti sulig iš
rt keliai, žvejojimas, maudv
Vyčių Dienų sutraukdami kuo galės, kada rinkėjos atsilan
inos $20.00 į mėnesį.
South Shore .#979
ne visų Chicagos jaunimų į kys ir prašys aukos.
didžiulį Vytauto daržų. Buvo
, i Marąuette Park. — Tenka
suFuc&ta* pritaikintu tai dieiškilmingos vestuvės Sofijos skaityti “Drauge” apie rūtų galį pritrūkti vietos Bilietai door bąli” arba “softball”. Seūjoms sngrųžinti paskirta
nai ir. jaunimui programa. Si;| MikolaiMs BU ylarlialn™ Sedarželius kitose kolonijose. augusiems 50c., vaikams •— Tat dalinkta komisija, kad vieta: 4917 W. 14 Street. K u
tart irgi rengia panaSi,
™,ku jvyt9 tiržeiio ■> j. p,.,.
Iškrausi ome visų. aavo modelių
Atsilankys poetas į mūsų ko- 20o.
ištirtų ir duotų lošėjams pa rių pasiliks iki po pikniko, auliAtą Ir sandėlį po IX, kainos.
rengia, programų. Sudaryta 8v». Mišias, kurias laikė kun.
$2'i.(iO9 stalais turi bflti parduo
lbnijų; ilgam turėtų į kvėpinto.
negirdėtai žemomis kainomis.
didelė komisija, kurion įeina
Kiek girdėt,’ bankiete bus rinkti vienų, arba kitų. lr jau tos skaitysis parduotos ir rei ta*
Lengvais lAmokėjlmals ar cgsti.
J. Statkus ir šliubą davė. Ba- Tai darželių kolonija. LietuĮteko girdėti, kad lošėjai pasi kės pilnai užmokėti.
veikTiausi Vyčių darbuotojai iš žnyčia buvo gražiai papuošta1, vi.< be darželių negali būti. svečių .iš visų Įcplonijų.
fl 50.09 KeklyCi’ę retai
Klūbo sekreterius
r
•
' rinko “softball
”. Tat reiškia,
Cbicagųs apskr. ir iš Centro. gėlėmis it- painiomis. Vestuvių
«
■
S29-45
Jo širdies jausmai traukia prie Vųkaro rengimų komisijos atsisako nuo klubo seni lošė
*
•
* ■
•f
*145.00
Valgymų kamhnrtli vatai
Visa Chicagos, Ketuvija pra puota įvyko jaunojo tėvelių jų. Man tenka gyventi' pas narės ir apsiėmusios šeiminin jai. Ant greitųjų organizuoja
$2945
Pranešimai
šoma raginti jaunimų toje die •name, 4344 So. Hermitage av. vilnietj. Tarpe didelio namo ir kauti, prašomos, nepamiršti • * ' A * *'
mas naujas jauktas iš jaunes
jtfs.oo Seklyčioms kaurai •
noje dalyvauti ir patiems ne Jaunavedžiai .. apsigyveno cemento, išskverbęs gabalų Šė kad bus šaukiamas susirinki
nių ne klūbęr narių. Atrodo,
-#19-50
Ardher Heights. — Mar.
atsilikti, liet nors vienų die pas jaunosios mainytų,- 4434 'niės'turi prisodinęs visokių mas^ jau paskutinis prieš tų
kad .klubas 'susilauks “naujo KoL R£nk 41 skyriaus mėn
*150.00 Mk-gantv kandi. setai
Turėsim pasitarti,
nų sykiu su jauniltįp pasilink So. Hermitage Ave. Geriausios gražių žydinčių gėlių. Kaip 'vakarų.
kraujo .
j SUHįrini<įinas įvyks sekmadie#29.85
sminti, prisiminti savo jauny klifties pp. Senauskams nau- jis jas myli. Kas rytų* jis jas kaip tinkamiau prisiruošus va
Dabarvisųdėniesisatkreip-1^ bįrž w įį 2 vaL popiet į
stės 1 linksniai praleistas die jame gyvenime.
Skalbimui nuiMnos
pųiaisto, paglosto, ištisomis karienei ir paritti^ kiek, maž. ta i rengiamų pikijįkų, kuris ^ubertų name> 5537 Sq> Nor.
neles. O tu, jaunime, 4 liepos
daug, parduotaL-bilietų. Rėm
#39 50
valandomis jomis džiaugias.
bus birželio 10 d., Libuso pa- dieft ave y»si nariai prašomi
'
**•
**
galėsi visus, savo pažįstaipus)
Ek?k (riklius
rke, Stickney, 111. Nariai pla ateiti.
Juozas
Šv.
Kazimiero
Akad.
Rėmė-.
1
Valdyba'
pamatyti, naujių pažinčių pa
RAUDONOS ROŽĖS KLŪ
#89 50
tina serijas visu smarkumu,
jų
1
skyr.
mėnesinis
susirin

daryti; be to, pamatys gražių
BO DARBUOTĖ
Cicero. — Dr-ja Visų Šv.
Geležinės lovos; visų dydžių
suprantama, ne visi. Iš viso
programų, ir pasišoksi prie kimas įvyko birželio 4 d. J.
#395
Cicero. •—I Gegužės 8 d. va- ko atrodo, kad piknikas bus moterų ir vyrų laikys pusnie
Lietuvytis'R^kadanskaitė sus-me pranegeros muzikose,
kare buvo priešpusmetinis nepaprastas. Ir turėtų taip bū tinį susirinkimų birželio 10 d.,
Pilnos vatos ma trasai
1 šė, kad nuo įvykusio vakaro
parap.
mok.
kambary,
1
vai.
ti,
ne*
šįmet
klūbas
švenčia
pplno liko $39.00. E Gedvilie Brighton Park. — šv. Pran klūbo susirin^ iųias Šamotų
#4.95
popiet.
Malonėkite
visi
nariaisvetainėj.
Narių
atsilankė,
20
jubiliejų.
Tas
pikni
nė pranešė, kad vakaras pa ciškaus Seserų Rėmėjų 2 sky
•si* vallokinlai kanral virtuvėms
ės
atsilankyti,
nes
yra
daug
skaitlingai.
Komisijos
darė
kas
bus
prisirengimas
prie
me
rapijos naudai pilno davė $20. rius rengia vakarų - bankietų
£3.98
E, Ogintaitė išdavė raportų iš >u gražia programa, pagerbi pranešimus iš savo darbuotės. tinio vakaro spalių mėnesį, svarbių dalykų svarstymui.
*50.00 gesintai ims'lai
Valdyba
būsime gyvi.
seimo, kad vardu 1 skyr. svei mui mūs klebono kun. A. Bri- Ligonini yra trys, gerai pri#28-75
Birželio 4 d. įvyko parapi kinus seimų in įteikus aukų škos vardinių dienos proga, žiūrimi; klūbo federacija tu-1 Klūbo nariai! Kurie turite
*21.00 Inner spring mai rasai
jos komiteto Susirinkimas. $39.00. Rėmėjos džiaugiasi su birželių 17 d. Kas dar neturi rėš išvažiavimų; tikietai pla-Apardavę serijas, stengkitės su
0895
Svarstyta apie parapijos pik silaukusios veikėjo B. Oginto, nusipirkęs bilieto, prašomi iš tinami; baseball jauktas vei [grųžinti komisijai, kad nei vie
Rimtai kitų bargenų fttame di
nikų, kuris įvyks liepos 8 d., kuris ilgų laikų sirgo. Dabar anksto nusipirkti, nes vėliau kia neblogiausiai; lošia “in- nas pirkėjas indiktų suviltas.
džiuliame Iftpardavlme. Atsiminki
Įdomių programų girdėjau te dklzlMislą ir puikiausią rakandų
4krautuvę Bridgeporte.
P-nas Joscpti .lozailis. vedėjas..,
iš stoties WGE»S, praėjusį sekinadienį, duodamų Progress
Furniture krautuvės.- $ios1
krautuvės programos visados
gražios ir įdomios.
Šį sykį
3621-23-25 South
dain. Helen Bartusb sužavėjo
klausytojus. Be solo, su pro
Halsted St.
Atdara
Antrad.. ketvirtad. Ir
gramos vedėju dainavo duetu.
žefttadieni'o vakarais iki 10 vai.
Patiko ir adv. Gugio paaiški
T”
nimai. Lauksiu kito sekmadie
P19»ne Pnospeet 135-1
nio.
Klausytoja

D Ja V. Chicagos apskr.

1-

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934

LINKSMA VASARA

BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Ave.

DIDELE llNIA

PAGERBS KLEBONU

TOWN OF LAKE
ŽINUTĖS

RADIO

z

,

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO,

JOHN B. BORDEN

.priežastis

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
Bank Name)
nuo 9 Iki S t
Ir -Pėtnyėlos
Iki 9

I Metropolitan State
Valandoe Kasdien
Tanedėllo. Sefedoe
vakaraVs fi

Atvirai, viena svarbiausia

Telefonas CANaI 1175

EDWARO TROST
PATNTIMO and DECORATINO
HARDWĄRE and PAINT STORE
sirt W. 9Snl Str.. Gltk-ago

Crane Coal Co.
„5332 So. Long Ave.
Chlcago. UI
TEU. REPUBLIC 840*

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic MOO

priežastis kodėl su Chester
field esu patenkinta yra
faktas, jog mano burnoje
neįsigauna maži tabako
trupinėliai.
Retai kada ners randu
Chesterfield kuris nepilnai
pripildytas. Tabakas juose
yra tinkamo ilgumo, ir jie
turi būti tinkamo didumo
nes jie dega tinkamai ir
lygiai.
Jie man patinka tądel jog
jie lengvesni.

Resldence Phone

BusfoeM Phone

Englcvsnod 584(1

I'.nghm (mmI 5888

P. CONRAD
MODERN PHOTO
STUDIO

J rengt a

llotlynnMNl šviesomis

AtTKS-nOS Rtlft'ES
PAVEIKSLAI

Nutrauktame diena ®r
vakari-

420 WE£T 63rd STREET
CHICAOO

POPIEREO4ĄM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablm'mo
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popiero* rolė — 5e.
JOSEPH AUGAITIS
MOS S. 5Oth Ave,
Cicėno, IN.
Tel. I,afajrctte 871»

CLIMAX, Sieninės popieros valy-

"r.... 3

25c

SEA Craft 8par Varnižas. Galio-

‘1.59

Cicero
pas S. P. BUKAUSKĄ
4938 W. 15th Str.,
CICERO

dabar eina
išpardavimas maliavų labai
pigia WH0LE8ALE kaina.

• i»M. 1

<atrie perkate anglis ift dral
rerių, siųskite tuos J CRANI
COAL <Xk Oaiurfts geresne
mglls. už mažiau pinigų.
Pocahontas 91. K. tiktai *7.0<
'onas.

Gera proga sutaupyti
pinigus.

r * Mvss« Tobacco Co,

z

Int Olom Enamel Maliava, taip
lengvai užsideda kaip Ir maliava,
dtiflsta IMengvo. kaip gloss arba
enamel — kvorta............

Baltas Enametft, IždžKlata | 4 va
landa*. kvorta .................

YANAS HARDWARE &
PAINT COMPANY
*747 WKW 88n1 STREET
Tel. Pro«|M < t 1297

