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PARYŽIUS, rūgs. 15. —

l-r-

ŽENEVA, rūgs. 15. —Len
kijos užsienio reikalų minis

teris Beckas gavo instrukci

PRIKLAUSOMYBĘ

VIENA, rūgs. 15. — Aus
trijos
vyriausybė paleidžia iš
LONDONAS, rūgs’. 15. - T.

Prancūzijos viešųjų darbų mi-

MORRO CASTLEtAlYAS
- SAROTAžFiUKA

nisteris A. Marųuet paskelbė, Sąjungos

šttvąžiavime

vakar kalėjimų daug

nacių, kurie
kad didėja nedarbas krašte ir Lenkija gavo tai, kp ji nesi- buvo suimti per pastarąjį su
kad ateinanti žiema daugeliui tikėjo dėl jos atsisakymo pil
pil- kilimą.
•
žmonių bus' tikrai nepakenčia dyti tautinių mažumų globo
Naciai paleidžiami tuo tiks

jų iš Varšuvos, kad jis ver
čiau neatsakytų didžiosioms — Kubos kariuomenės infor mą.
jimo sutartį.
j
macijų
biuro
tarnyba
ir
po

valstybėms dėl tautinių mažu
Po karo Prancūzija turėjo
Papildomomis žiniomis,
licija
randa,
kad
Morro
Casmų globojimo.
geruosius laikus, kada Vokie prieš Lenkiją nusisuko visos
tle laivo katastrofa
sukelta tija mokėjo karo atlyginimą. trys didžiosios valstybės: An
Min. Beckas tad ir tyli Są
sabotažu — sugadintais elek Nebuvo pakankamai savų dar glija, Prancūzija ir Italija.
jungos suvažiavime.
Tačiau
tros laidais laive. Sabotažą bininkų karo išnaikintų plotų
Smarkiausiai Lenkijai, rėžė
jis viešai paskelbė, kad Len
vykdo radikalų gauja..«
ĮI patvarkymui.
Tad
įsileista Anglijos užsienių reikalų sek
kija neapleis T. Sąjungos.
Morro Castle laive buvo tos' <**ug kitų kraštų darbininkų. retorins Simcęn. Tarp kitko
Vis gi, sakė jis, kad su tuo
nesibaigia tautinių

mažiumi

reikalas.

Dabar apsižiūrėta, kad pa- jis sakė:

gaujos trys nariai, tarp kurių
viena moteriškė. Gaisro metu daryta nepataisoma klaida, į-

t

būt praleista

tylėjimu,

-

stybei išsisukti iš tos rūšies

,11. —.

Y—

Reikalauja, kad N R A admini
stratorius atsistatydintų
WAŠH1NGTON, rūgs. 15. j

Jei organizuotas darbas tik

—• Tekstilių darbininkų strei- tiek įvertina daromas sutarko komitetas reikalauja, kad tis, sakė Johnson, tai pūs ir o-

NRA administratorius John-

do, kad su tos rūšies organi-

son atsistatydintų.

žarijomis neįmanomas sutar-

lu, kad jie grįžtų namo ir gan

Komitetas pareiškia, .kad

čių darymas, nes jos negali

tų progos ten gelbėti javus jis netinkamas būti adminis- būt a|sakomingos už savo dar
valyti, ypač Styrijos provin tratorium, jei kišasi į streiko bus.
cijoj, kur trūksta lauko dar reikalus. Ir priduria, kad jis
Johnson pranešė, kad jis
bams darbininkų.
peržengia su tekstilių rekomenduoja krašto (Jarbo
pats

Kai kurie aukštesnieji na

cių vadai dar nepašaukti teis-

darbininkais padarytą sutar

tį- i

:'>777 7',

r

man, kad atsakytų už vadova
vimą sukilimui.

jų patys prancūzai darbinin- • Nėra galimybės nė vienai val-

Havanoj areštuotas komu- kai neteko, darbo.;

Lenkijos akcija T. Sąjungoje

,j

Pulkininko Becko kalba ne-

jie visi trys pirmutiniai išsi- sileidus galybes ateivių. Dėl turi

Berlynas, ruge.is. — gelbėjo su valtimi.

— .—

JIEMS REIKIA VALYTI
SAVO ĮDIRBTUS LAUKUS

patariajam

TŪKSTANČIAI DARBININ
KŲ NEGAUNA ATLY-

padary-

ti planą, kuriuo šiandieninės

visos lokalinės ir kompanijų
, NEW YORK, rūgs. 15. — unijos

“’T"

boardui

turėtų būt pakeistos

NBA kodų autoritetų (vykdy pramonių unijomis, kad kiek
tojų) susirinkime NRA admi vienoj didžiojoj pramonėj bū
nistratorius Johnson sakyda tų viena unija.

^Amerikos Darbo federacimas prakalbą pareiškė, kad
prievolės,
ypač,
pačiai
vienai
nistų
organizacijų
advokatas
I
Šiandien
Prancūzija
jau
■■
dėl tautinių mažumų daug pa
tekstilių darbininkų unija su jos viršininkai denuncijuoja ir
tenkina Vokietijos vyriausy Portocarrero. Jis padavė po- jma nusikratyti daugeliu sve veikiant. Versalio taikos susavo streiku absoliučiai laužo puolk Johnsoną, kad jis be
bę. ĮAišku, kad abi valstybės licijai informacijų apie tą ra- timų darbininkų. Tečiau sto- • tarties 93 straipsnis negali
uiainTA
ir
t
sutartį, padarytą su vyriau- jokio pamato ima kištis į tek
yra surištos tikrojo draugia-1 dikalų (komunistų) sabotažą vis nepasitaiso. Karo išnai būt paneigtas. Šiuo straips i
xr*m J
r-. - ixa- , »ybe birželio menesi, kada bu- stilių pramonės darbi i akų
Trud iškelia aikštėn,'
.
, .,
niu įsteigta Lenkijos valsty- ikrastis
gurno šaltais.
i
A
• v it
i
vo pasiryžta streikuoti,
streiką.
kinti plotai- atstatyti ir nėra
bė. Tos prievolės yra susiju kad tūkstančiai bolševikų dar
—
Spauda pareiškia, kad Len
pakankamai darbo.
sios su Lenkija ir nuo jos nžt bininkų įvairiose pramonės
kija pajudina didžiai > opų
atskiriamos, kadangi ji pripa šakose ilgoką laiką negauna
santarvės ir Versalio sutar
žino jas. Trys didžiosios vals-1 atlyginimo už darbą ir verties klausimą, kuris pagaliau
tybės — D. jBiįtanija, Pran čiami skurdžiai gyventi.
turės būt išspręstas vienaip^ * LONDONAS, - ragą; -15,
-' •
’ -z
*;
DatyMttf
Kai ku
cūzija ir Italija, .pripažino ir
““V
ar kitaip.
Spalių mėnesį
Anglijos žy;
• y.
7?
patvirtino Lenkijai nepriklau rie pramonių šakų trustai ne
RYGA, — Rvšįum su pa- po Vilniaus konflikto likvidaKai kas spėja, kad Lenkija miausieji lakūnai turės lenk •SAN ĄNTONIO, Tex., rug
bepajėgia nustatytos ‘ *amysomybę,
kurios
ji
ilgus
laikus
ia. Sąjungoje statosi pačios, tynęs su lėktuvais iš Angli- sėjo 15. — Du grobėjai nut
rafu'ota Rygoje Baltijos vals-įvimo. Suomija,' esą, paskutineturėjo. Šiandien gi ta pa- bos daugio .padaryti ir iš liau
Vokietijos patariama.
jos į {Abstraliją. Šių lenkty vėrė turtingą prekybininką
mtarvės sutartimi,
sutartimi. Ja.Ta-’’niais n)etais ž>^ai suartėjutvbiiį santarvės
ti Lenkija jau pradeda šiauš- kų negauna fondų,\iš kurių
nių įvykdymas, kaip apskai
nnakas
Žinąs
rašo:
'
“
Baltij” su F'stija ir
Žin°H. D. SnelI iš Cordell, Ok, Čiuota, kaštuos apie pustrečio lja , Įr automobiliu vežė kažkur tis prieš savo/geradarius., . Ji mokamas
Į mą, dar, neąą nueita taip toli,
Fnori išsisukti iš tarptautinių į
Daugely vietų darbininkai f jos valstybių sąjungos ir
į
milijono dolerių, išskyrus nu slapton vieton, kad išgavus. prįevoiįa jr įggįžada jai duo- neapmokami, sako laikkaštis,' artimo bendradarbiavimo idė-'
.• j...
„..
v,-h ė i .
-v > .
.••ti;
matytas
dovanas ' laimėju 50.000 doleriu ištoirkimo.
.
,~ .
«i__ _______ i...
____
_? 1 mijos įuysijlėjimo artimiauto
mandato
gtoboti
tautines
dėl
pačių
valdininkų
apsileiIja
yra
taip
sena,
kaip
Ir
pa- giu Jaik^- ^ig
]aikraS.
siems. Tos dovanęs' bus ma
1
-t
SneI1 '4urt> uirište8 aki8 I mažumas. Mano vyriausybės I dimo
ii
čios šios valstybės. Pasiry
» i
MADKIOAS,; rug.. 15. automobily, jyfa
k^LėBwjal tis konstatuoja faktą, kad su
Į.žimas, su kuriuo Baltijos valKad apsisaugojus naujo tadlUPa^tę greit! Qleitaį „jojant jam pavy- ^cku badu
neg8li iSsisnkti
tartyje yra numatytas Pabal
, stybės siekė šio klausimo išstas santarvės išplėtimas į šiau
ko atsidaryti automobilio du- nuo Ver8aUo gnUrties >ą)ygl},
kalų sukilimo, Ispanijos vy
, prejidįmo, nežiūrint, visų sunrę it į pietus.
riausybė uždraudė visam kra
. ? reles. ii .pro .jas išsiristi lau- j pildymo
i fcujnil^ įrodo' Aiųl bendratlhr“Susitarimą su mūsų Lie
kąn. Pįktadariai to nepaste
šte turėti politinius susirin
Kiek švelniau apie klaidin
bįavitnĮ t riIkaląĮ - Mųsų prie
tuvos broliais mūsų visa tau
bėjo ir nuvažiavo.
kimus.
i 4
gą lenkų nusistatymą kalbėjo
W)ASHINGTON, rūgs. 15.
šai, ‘kuriems ‘mūšų nefpasiseta priims su tikru ir giliu pa
Šis uždraudimas daugiausia
Prancūzijos ir Italijos atstoTekstilių darbininkų gtrei- kimai visuomet atnešdavo
HAVANA,
Kuba,
nigs.
15.
sitenkinimu. Tai yra pirmas
nukreiptas prieš socialistus,
Tačiau ir šie pareiškė, ko kbjpitetaaf ųuspiren^ė-kr^i- džiaugsmo, turi dabar nutilvai
v,
>
didelis žingsnis. Mes neabekomunistus ir sindikalistus. — Kubos prezidentui Męndie- j
kad Lenkija negali išsisukti ptis į. tpansportarijcĮS darbi t. Nore eutert.es .tękstae dar
laikraHia, kad
ta įteiktas sumanymas, kad
nuo tų prievolių. > ,
■
paskelbtas/ tačiau
tacan jau gali
galtninkus, kad ' jie- dtsisakytų nepaskelbtas,
vyriausybė 'sudarytų visam
Po tos pirties Lenkijos ni-; ‘™n8Pojtn«rti iš Jiits k rsitp ma konstatuoti, kad nauja su kol pebuflV sukuria Pabaltos
krašte iš civilinių žmonių bu
rta
LONDONAS, rūgs. 14. —
prisiunčiamus tekstilių pro tartis visai maža kuo skiriadėtojų organizaciją. Pažymė
sienio reikalų ministeris Becsąjuųga.
’
P
Anądien prezidentas Rooseduktus. i’i '
•
si nuo latvių estų vasario .stt
ta, kad tik tuo būdu bus ga- veltas paškelbė sumanymą, kas susisiekė su Varšuva. Jis
Komitetas skelbia, kad kas tarties. Vienintelis skirtumas
liiųa išnaikinti saloje siaučian J kad
įgvengimūi kelei- klausė, ar jis turi į tuos puo
MAŽINAMA JŽANGA
ŽENEVA, rngs. 15. — T.
dien vis didesnis darbininkų vra specifinių klausimų pa
limus
atsakyti
ir
kaip
turi
at

. č
aparodon {'
terorą. - .
j vjnįuoge laivuose yra reikaSąjunga šiandien pagaliau paskaičius prisideda prie strei žymėjimas. Latvija ir Estija p Ą'
bį,-..,', ?5 ■ - -., j
sakyti.
siuntė Maskvon kvietimą, kad Nnp. q,TvAp*YTI PDIVA 'lmgft UlVU
lSbaigtl ,Šim'
'v'»' „J* - * '■ .
1’
neturi
jokių
specifinių
klau

ko.
Nuo
šio
antradienio
į
pa
sovietų Rusija -įstotų T. gą. j W’li’UVAI<Z’11
tinai metalų, taip kad nebūtų
simų.
■
NUŽUDfi ŽMOGŲ, ŽUDI
saulinę parodą jaunimas iki
CIUS RADIJO
niekur jokio medžio. Net vijungon. Už kelių valandų gan
SUSIDAUŽĖ
AUTOMS
KAS NUŠAUTAS
Specifinę problemą turi tik- 18 m. amžiaus bus jl.-i.lžinruns
vas kreses ir kitokius daiktus
..
,
T’*
tas palankus atsakymas.
International Typograpbi-' galima gražifti igkloti asbe8_
tai Lietuva,. būtent, Vilniaus tik po 10 centų įžangos. Su
Barzdskutyklon, Į11857 So. | Oakley avė. ir 23 place sker problemą. IŠ Latvijos ir Es augusiems £ ir toliau paliekama
cal unijos suvažiavime pada*

BRANGIOS LAKŪNU

PABALTIJO PRIEŠAI TU]
" :NUTJtTE''X_
i* \

, •

UŽDRAUDĖ POLITINIUS
MITINGUS r

ŠAUKIAS Kily UNIJŲ
PAGALBON

AS TARPTAUBOARDAS

MASKVA PRIPAŽINO
KVIETIMĄ SAJUN60N

li'.

DAUGIAU UŽ IZOUAVIMĄ

(Anglijos laivų žymus arki- Michigan avė., įsiveržė trys' ggatvy šį šeštadienį su^idątt- tijos pušės čia bus išlaikytas 50c. įžanga.
vyriausybė sumažintų priva- tektas Si r Josepb Ishervood žhdiliai ir nužudė viduj bu- žė ir apvirto dn automobi
griežtas neutralumas.
j
1 čių radijo skaičių iki 50 nuo
Mes, tačiau, tikimės, kad DEL 6 DOU NUŽUDYTAS
reikalauja, kad gaisrų laivuo vusį miestinį darbininką J. liai. Rods abu negreitai vaLONDONAS, rūgs. 15. — Išimčių. Kiti 50 nuošimčiai tu- w išvengiami reikalinga su- įAdduci, kurs užlaikė valgo- žiavo, kada įvyko nelaimė. Nė Šis klausimas anksčiau ar vėLaikraštis Daily Express ne- rttų tękti darbiųinkų, švieti- ^ukti tarptautinę konferenW daiktų parduotuvę, 1171 vienas važiavusiųjų nesnžeis- liau raš taikingą išsprendiPlėšikas
gatvėje
užpuolė
ryta

rezoliucija^ kad krašto

senai pasiuntė į 6WJ,300 na- jroo, religinėms ir patrioti- (.jj^ įT sudaryti tarptautinį
mų paklausimą, ar norima, nėms organizacijoms.
, boardą. Šis boardas turėtų re
kad D. Britanija pati save i-'
:----- -----------------guliuoti naudojamus ir stato
zoliūotų nuo visų sutarčių ir
PASKIRTAS ŠAMBEmus’lai
taip, kad juose iš
sąjungų su svetimais kraštais
.LIONU
vengus gaisrų galimybės.
ir nieku būdu niekur nepaPort Sheridan katalikų kaAnot arkitekto, nėra koks
vur

gt. ir Prairie avė.

tas, bet abi mašinos daug nu
IŠbėgę gatvėn žudikai snsi- ( kentėjo,

dūrė
Russel

su policijos
Richardą.

seržantu
Pasltoiškė

mo būdą. Rygos sutartis, tę- cemento darbininką J. CarlPareikalavo
pinigų.
ria toliau laikraštis, yra pag soną.

rindas, ant kurio gali būt iš- Cąrlson turėjo su savimi apie
BERLYNAS, rūgs. 15. — ugdyta Pabaltės sąjunga. Į- 6 dolerius ir piktadariui pa

kova. Vienas žudikas nušau Vokietijoj gyvenimas brangė- domu, esą, kad sutartis nntas,*'o du paspruko. Manoma, ja. o darbininkams atlygini- ’ mato galimumą prisidėti. ir

sipriešino. Jis mirtinai per

šautas.
,
V. painus darbas, kad sudaryti vienas pasprukusiųjų sužeis mas mažėja.
(kitoms valstybėms. Ūia pirgų, išėmus savo dominijų ir Šimoni, žiniomis iš Rymo, pas gaigrų
laivuose
išvengimui tas, nes sugriuvo ant automo
---------------- ------moję eilėje, pasak laikraščio,
SAN RALVADOR, Salva
posesijų saugai?
kirtas Popiežiaus rūmų Sam-.tarptautinį boardą.
bilio laipto.
Keturi plėšikai apiplėšė turima galvoj Suomija ir Len doras, rugR. 15. — GnaternaTš tų visų užklaustųjų apie belionu
!
Spiee
restoraną, 549 W. La- Į kija. Pastaroji, laikraščio nuo la respublikoj sušaudyta 9-ni
titulu “very reveNušautas žudikas yra Sam
88 nuošimčiai atsakė “taip.” rend.”
SKAITYKITE “DRAUGĄ” Brano» 32 m- amžke gat.
mone, galės prisidėti tiktai sukilimo vadai.

naudotų savo ginkluotų paj£-, pelioitas, •». kun. ' maj.

bu

A.

Pirmadienis, ri gs. 17 d., 1834
ti tinkamu jaunosios kartos mokymu ir auk-i

Naikina švietimų Vilniaus
Krašte
■?'

Įėjimu. Naujoviškas gyvenimas stato žmogaus

IJMba kasdien, Itskyrutf eekmadlanlu*

dorovei, didžiausius pavojus. Tame įvairiame,

JMERATO3 RAINA: J. Amerikos Valetybėee:
— SC.OO. "Pusei nietif — >160; Trtiua mėnesiams
)>.*0; Vienam mėnesiui — 76c. Ritose valstybėse
Metams — >7.00; Pusei' metų — >4 00.
— .eio.

visokių išradimų ir patogumų kupiname gy

venime skatinamas n< ras greičiau prajobti,

kainos prisiunčiamos pareikalavus,
rblams Ir korespondentams raitų ue*r*žlna,
>ma tai padaryti ir nvtrlsiuačlama tam tlkslenklų.
įtartus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

Medelis ir Keli Sodininkai
r —-

(Mežųutis kažin koks medelis
Sau dailiai augo šalia Kėlioj
— Ve, sako vienas sodininkas:
,— Medeliui vieta ši netinka!
Aš persodinsiu jį J>rie tako... 4
Ir taip padaro. Antras sako:
— Aš ji perkelsiu ten į daržų,
Prie tako nuo .galvijų dar Žus!...
— Ne, darže... tik kopūstų vieta...
Trečiasis taria: — Imsiu tuoj jį
Perkelsiu čion, jis bus palietas...
Vėlmedį rauna, prakaituoja!
Nūn sodininkas laukia vaisiaus...
Medeliui metų daug sueis jau...
Šiemet... Vadinas, viltys, jūs čia...
Ašai pabaigsiu — visai tuščios!...

turėti rūmus, automobilius, ųkaniai valgyti
ir dar skaniau gerti, važinėti’po gražias ža

Užgrobę Vilniaus kraštų le- lenkiškas mokyklas nekreipia
dėmesio

jokio

įr

jokių

pato

lis ir maudytis sūriuose, rūgščiuose ir dar akai pradėjo persekioti viso
kitokiuose vandenyse. Tie viliojimai dažnai kį lietuviškų judėjimų. Taip
ir pražudo tuos, kurie neturėjo gero dorovi "pat jie naikino ir trukdė lie- švietimo draugijos negali nau-

Ibimai sekančiai dienai priimami iki

gumų

5 vai. popiet

Lietuvių

nereikalauja.

urna. Dar•
tuvių kultūrinį gyvenimų.

jų mokyklų statyti ir nemato
“DRAUGAS”
iš to jokios naudos, nes mo
liaris
ko gilesnio gyvenimo supratimo, guriems rie pačioje pradžioje Vilniaus kra
kykloj buto klausimas nėra
LITHUANIAN DAILY FRIEND
bus kąsnife pasidarė, viso gjrveniiho’ tikslas. šte buvo keli šimtai lietuviš
Publlshed Daily, £xcept 8unday.
vienintėlė lietuviškų mokyklų
UPTION8: One
Tear
— >«.00j «81x Montbs Jei jie begaudydami tų menkutę, trapių ap kų pradžios mokyklų, kelios
'
“
Montbs •
>; One MonUi — 71a
gimnazijos, mokytojų semina naikinimo priežastis.
— One Toar — >7.00; 81* Menttu — >< ••; gaulingų žemiškų laimę ir nesūklupo ir ne
OSC.
Kita priežastis, tai yra len
pražuvo galutinai, tai visvien iš tokių siau rijos ir suaugusiems mokyti
Ine ln 'DRAUGAS” brlngs best reaults.
lvertisln* rates on applicatioa.
kursai. 'Pamažu ir masiniais kų švietimo valdžios išgalvo
\.UGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago rų savanaudžių ir trumparegių maža paguo
atsitikimais Vilniaus okupan ti vadinamieji
mokytojams
da ir ..Valstybei ir Bažnyčiai ir tėvams.
tai iSbnaikino visų lietuviškų 1 moralybės
liudijimai. Mat,
Tebūnie mūsų krašto visos mokyklos to
3
DIENOS KLAUSIMAI
kios, .iš kurių išeitų ne paliegėliai savanau švietimų, brukdami savo len mokytojas prieš skiriant jį į
kiškąjį., T*
mokyklų turi iš lenkų admidžiai, tie iškrypėliai, ne dvasios ligoniai, o

nio išauklėjimo, kurie nustojo tikėjimo, nete

1
4
''
MOKYMAS IR ĄUKLtJIMAS

Vilniaus kraštų lietuviškas

stiprios, kilnios, skaisčios akmeriybės, tėvų.

Imigrantų Problemos
Duplikatas Pilietybės
Popurų

nistracinės valdžios gauti iš
tikimumo liudijimų. Tačiau

rbdaviui ir industrialiam. komisijonleriui bėgy trisdešimts

mokyklas steigdavo ir išlaiky
Klausimas. Išsiėmiau pir dienų po sužeidimo. Bet nepndavo
lietuvių
kvietimo
draugi

lenkai lietuviams mokytojams
Šiuo svarbiu klausimu “M. L.” tarp ko
mas popieras pereitais metais, statynias tokio pranešimo ne
jos.
Jų
žymiausios
yra
‘
‘
Ry

tokio liudijimo visiškai ne
yra rašoma:
bet per gaisrų jos dingo. Kur sulaiko aplikanto nuo padavi
NEPATIKO
tos” ir “Kultūra”. Tų kraš duoda, nors mokytojai ir bū
■'(galiu gauti duplikatų ir kiek mo prašymo bėgy viėųų metų.
Tėvai, Valstybė ir Bažnyčia iš riiokslųs
to
lietuviškuose
sodžiuose
dai
tu
tinkamiaoei.
O
ne
moralyman kaįtuos,
Jeigu darbininkas tun gerų
Mūsų pasakytas teisybės žodis sociali^
įČio jaunimo laukia dorovingi} sūnų bei
tams, suvylusiems lietuvių visuomenę ir savo' prieš keletą metų abi draugi bės liudijimo mokytojai netvi priežastį, tai lndustrial Board
ir gerų piliečių. Tačiau nevisuomet tos
Atsakymas. Nauju įstatymu, pailgina prašymo padavimų
jos turėjo daugiaus, kaip 100 rtįnami •
viltys išsipildo. Kartais išėję net aukš- bendradarbius, dirbusius ALTASS komitete,
• Taip* pat Vilniaus krašto nuo baliUldSio 21 d., 1934 m.,
lietuviškų pradžios mokyklų.
iki dviejų metų.
mok'slus žmonės pasižymi nedorovingųjų u nepatiko. Mes taip ir menėm, kad nepatikę
lietuviams
mokytojams
daug
’
1
“
™“
du
P
likat
>»
!»»>«>"»
'Tačiau lenkų nuolatiniai per
sMaro dideli tikėjimo, priešai. Tokie žmo- Mat, teisybė akis bado. Socialistų geltonlapis
Hawaii salos
Pirn"l P»Piesekiojimai lietuviško švietimo kenkia ir visokių vizitatorių Iarba
į; atneša skaudų nusivylimų tėvams, Bažny- sako. kad “Marijonų organas” rodo iltis. Ne,
neturėjimas. Nors'
arba natūralizacijos certiKlausimas. Daug skaitome
priėjo ligi to, kŪd ėmė masi “akies”
tampa našta Valstybei ir visuomenei, ponai socialistai, jis ilčių nerodo, tik pasako
laikraščiuose apie prezidento
niai uždarinėti lietuviškas mo mokytojas ir jo mokykla yra fikato yra $1.00 (vietoj
nepakankamai turime pavyzdžių, kaip ka- jūsų klaidas ir nesugebėjifrių išvesti lijį ga
kyklas. Pamename, kad 1927 pavyzdingiausia, tačiau po vi kiek praeityje reikalavo). ‘*Pi- Roosevelto aplankymų HawaiL \
ir aukštus mokslus išėję žmonės baigia lui pradėk/ darbo. Jūs pasiėmėte į savo ran
metais lenkai Vilniuje uždarė zitatoriaus apsilankymo jis iŠ nnų popierų” duplikato apli Kokie yra santykiai tarpe tų
įimų kalėjime, o kartais ir dar liūdniau. kas antrojo transatlantinio Skridimo kontrolę.,
vienintelę lietuvių mokytojų pareigų atleidžiamas. Žodžiu, kacijos turi būti pasiųstos į salų ir J. A. Valstijų? Kiek
Kodėl taip atsitinka? Kodėl kartais ir jūs drebėjote, kad kas jums joS nepaveržtų,
seminarijų, kad lietuviai ne iš lietuviškų mokyklų lenkų District Director of Naturali- gyventojų Ilawaii salos turi
iiiokytas žmogus padaro dar blogiau, negu visuomenė jums davė aukas, bot jūs nepa
galėtų pasiruošti savo mokyk valdžia daug daugiau reika- zation savo distrikte, ant for ir kokios yra svarbiausios in
nemokytas? Čia reikia atminti vienų dalykų: jėgėte laiku priruošti lėktuvo, kad antrųjį
loms tinkamų mokytojų. Tuo ląuja, negu iš lenkiškų valdi mos 2S00, kurių formų galima dustrijos?
patsai mokslas gali būti įrankis geram ir blo skridimų šiemet įvykdyti.
pačiu laiku Jjuvo uždaryta ke- škų mokyklų, nes lietuviškas gauti bile Natūralizacijos ofi
Atsakymas. IIawaii salos,
Darius ir Girėnas! beveik išimtinai savo
gam tikslui, žiūrint, kaip tas mokytas žmo
se.
liasdešimts lietuviškų . prad
dvidešimts iš viso, užima 6,400
privatines mokyklas ji laiko
gus buvo auklėjamas, kieno ir kaip tas moks pastangomis surinko apie aštuonis tūkgtanžios mokyklų..
Apie
kompensacijų
ketvirtainių mylių žemės ir
prabangos dalyku. .
g
las buyo perteikiamas, religinės ar bedievy čius dolerių ir jiems tos sumos užteko tinka
• N t V.
•
Šių
mokslo
metų
pradžioje
į
sudaro,
nuo 1900 m., J. A. Vai.
Jeigu lenkų švietimo vald
bės driasia mokykloje viešpatavo. Visi tokie mai ir laiku lėktuvų transatlantiniam skridi
Klausimas. Ar galima pa
abi
Vilniaus
krašto
lietuvių
ir panj&tšūs dalykai apsprendžia, kaip tos mo mui priruošti. Jums visuomenė sudėjo apie
žia teisingai vykdytų visus le duoti kompensacijos prašymų teritorijų. Vyriausias pirminišvietimo
draugijos
(
turėjo
tik
nkų švietimo įstatymus, tai, New Yorfeo valst., jeigu sužei nkaĄ salų yra gubernatorius,
kslo žįįpios bus gyvenime panaudotos ir koks trisdešimts tūkstančių, bet darbo nepadarėte.
apie
20
mokyklų.
Teoretiškai
Nepadarėte dėl to, -kad jums labiau, rūpėjo
net sulig paskutiniofeios ofici- dimas darbo įvyko prieš daug kurį paskiria J. A. V. pyezibus to' mokyto žmogaus patsai gyvenimas.
įjos
turėjo
mokyklų
dar
antrų
dentas, bet kurio paskyrimų
savo ląjkr&Btį iškelti, negu pųfs sĮsrį$inf£. ,
alįps lenkų s
įetikosj .Kete- mėnesių?- */
\
Ttvai jau jš pat
vaikų pradeuek.
Tačiau
tos
mokyklos
jau
turi užgirti Senatas. Įstatym•
*
*
r
vir.i Vilniaus krašte turėtų
aul$ėti ir mokyti tokioje dvasioje, tokiame
Atsakymas.
Nauju
New
Yo
visi
metai
neveikia.
davystė yra rankose legislatūPilsudskis buvo sumanęs prisiųsti Ameri
turėti apie- 310 savo mokyk
įėjime, kokio yra jie pųtys. Bet kai vaikai kon visų eilę žmonių, kurie šviestų ir mokytį
*rko valst. įstatymu, sužeistas ro8, susidedančios iš Senato iš
To - viso lietuviškų mokyklų
lų. Tačiau dabarr kaip jau
reikia jam telkti platesnio mokslo,
šio krašto lenkus. Bet Amerikos lenkai, vys mažėjimo Vilniaus krašte prie sakyta, lietuviai teturi tik ar darbininkas arba kiti, jo nau 15 narių ir Atstovų Buto iš
žinių, aišku, kad čia jau tėvai tam
dai, turi pristatyti parašytų 30 narių. Galvos teritorinių
kupo Ehode lūpomis, atsakė: mes ligšiol ap žastimi yra neteisingai lietu pi c 20 tokių mokyklų.
įnebeturi nei priemonių, nei laiko, nei
dokumentų apie jo nelaimę'da departamentų būna gubernato
siėjome lie mokytojų iš Lenkijos, apsieisime viams taikomi lenkų valdžios
x
•
x-_
i
s
Nors
lenkai
lietuviškas
mdlo. Jfe atiduoda vaikų į mokyklų, kad
w.
riaus paskirtos, bet turi už
ir ateityje. Toks atsakymas Lenkijos dikta svietimo įsakymai. 1922 me- , ,,
tai. lenkų švietimo ministeriu k?kias uzdann8->a’ **»’<*» .8a- užtikrinto rytojaus. Šalutinis
okytojai mokymo darbo tėvus pavatvirtinti teritorijos Senatas. Iš
toriui, be'abąjoųės, nepatinka.
išleido įsakymų, kad naujai sl prate hetuTiai tėW relka- euaugesniųjų lietuvių švieti
kų? Bet čia tėvų pareigos anaiptol, nesi.
viso salos tūri 380,000 gyven
atatomoee mokyklose būtų įre- laa>> kad ““j“
mo
darbas
varomas
per
spau
ligia. Jie turi žiūrėti, kad juos pavaduoja
Kas kart labiau aiškėja, kad baisioji o
tojų. Suvirš du trečdaliali gy
►jai tvarkytų mokymo ir auklėjimo dar-* kefuio trųgedija, kurioj žuvo apie pusantro ngti visi patogumai ir higie- būtų steigiamos. Jie savo vai du LietūviŠkas draugijas, akai
ventojų japonai, po jų seka fi
kų į lenkiškas nenori leisti, tykius, suaugusiems kursus ii
niškuinas.
Tačiau
tas
įsakymas
šimto žmonių, -įvyko iš priežasties laivo va
lipinai. Svarbiausia industrija
nes žino, koks vaikams ištau- t.t. Prie dabartinių sąlygų,
dovybės apsileidimo, nedrausmingumo. “Mo- neliečia senuose butuose esa
yra cukraus ir, antra, augini
t ėjimas gręsia. Nebodami jo girdėti, kad lenkų valdžia ymų
pradžios
mokyklų.
Tačiau
rro
Castle
”
tarnautojai
ir
jo
savininkai
dei
Bažnyčia taip pat negali pasitenkinti ke
kių pabaudų iT net kalėjimo, m nusistačiusi netolimoje a- mas ir konservavimas anana
žemėsnioji lenkų švietimo val
lis tikybos pamokomis. Jai pridera žiūrė- lo tufės atsakyti.
sų (pineapple).
džia su tno įsakymu prasilen Vilniaus krašto lietuviai ge teit-je visiškai panaikinti Vi
kad ir tisas mokymo darbas būtų parsnnkrinu moka pabaudas, bet sa lniaus krašto lietuviškas mo
Prezidentas Ant Smetona, sulaukęs 60 kia ir reikalauja, kad lietuvi
tikėjimo minties, kad patys mokytojai
vo vaikų lenkinti neleidžia.
kyklas. Tai būtų skaudžiau
Jei žmonės bus ęžiai — pi
lutų iš vaikų širdžių Dievo ir artimo mei- metų amžiaus, iš to džiaugsmo išleido “ma škos mokyklos butų atžvilgiu
■«

Bažnyčios ir tautos .pasididžiavimas.

i

t

7ąįp

pat

daroma

TeHginėje

vaikų

dvasioje,

kaip

tatai

bu-

namuose.

kad savo asmeniniu gyvenimu mokytojais
geru pavyzdžiu.

.'-.t/li

Ypač. mūsų laikais turėtų visi susirflpin-

E. Rude’a

naujai pastaty-į Lietuviškų mokyklų moky-' sius lietuviams smūgis ir jų kčiurnos, pasauliš nesusilauks
nifestų” — dar labiau suvaržė spaudos lais būtų lygios
vę Lietuvoje. Tai tur būt bus pirmas pana toms lenkiškoms mokykloms. Jojai savo darbų dirba su pa- tautiško judėjimo žymus už ramybės ir taikos. Taigi, būk'

•i /
Jo tėvas turi pasmerkti jį kaip krikščio

nį, Iš tiesų jis tai užsipelnė. Bet jūs ne
suprantat kaip galingai tėviška meilė ko
ARBA SAVO SŪNAUS P1RS1KI0

.1 TOJAS z

F

vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
(Tęsinys)

KALPURNIJUS:

voja mano širdy. Šiam karui tarp prie

ro!

ir laimingas visų savo gyvenimų.

aš tau neužtrauksiu* jokių gėdų, bet pa

VII SCENA

remtų manąjį, ir kad mano sūnaus mir

BRUTAS: Visą nuspręsta kelėtu žo

mirti. 4

.

.

EMILIJUS:

Kaip romėnas aš tam

pritariu; bet meilė atsistoja tarpe ir sako:

Elkis kaip tėvas,'būk kilaus!
LIUCUJJUS:- Pabandyk dar kartų

VIRGINIJUS:

Aš negaliu; aš esu

jos

vo tėvu? Vienas, visų apleistas, sudras

netekau, ar turiu aš čia vienas likęs pa

kyta širdimi, kur jis pasidės? Kas, kas

BRUTAS: 0 tai jis... jis pats tai pri

smerkti savo sūnų? Matyti mirštant žiau

atims jam gyvybę? O mano sūnau, tik

ria mirtimi? Dėl šių ašarų dėl šios iš mei

sakyk P Tik vienų žodelį... sakyk, kad tu

pažino.
OKTAVIJUS: Taip, taip; aš prikal

lės dėK tavęs baltos galtos, dėl tavo mo

išsižadi Kristaus!'

binau Virginijų būti krikščionim, aš tuo

tinos, dėl savo tėvo, kuris puola prie ta
vo kojų (klaupia) iš širdies tavęs meldžiu

.

u/-•■’••■

EMILIJUS (skausmingai): Ach Vir

LIUCILUUS (pats sau): Kokia mei

lė nedėkingam sūnui!

VIRGINIJUS (liūdnai): Tėve,zaš ne

pasiduok!
KALPURNIJUS (Oktavijui): Žiūrėk

g‘*’>

Buvusieji be Virginijaus

gyrimų ir garbę.

na, kuri apsaldino mano gyvenimų,

VIRGTNIJUS (tyllf.

n nnulkalas. Mano sfiiirik'A dieve n'st ‘
> i.oliįi'U

kareiviai, jį išveda).

ginijau! Ach mano sūnau. Kas bus su ta

dievams, bus išgelbėti.

KALPUltNTJTjS: Štai yra dievų pa-

VIRGINIJUS: Stipriųjų Dieve, duok

krikščionis.
EMILIJUS (stoja ir eina prie Virgi
nijaus): AŠ nelaimingas, ten mano ^no

prikalbėti; jei jie pasiduos ir nusilenks

iu-t ti i žiu*'.1 nuM

cik

(Taip pasukęs užsidengia veidų).

įr esą pats nugalėtas. Aš leidžiu dėlto

,,ho rns'dy-io Isd** aš v3| tave gnusin. ; veikalai. aukurai

thln.i'i:

EMILIJUS: O mano sūnau! Ar tu no

nyn jėgos šiam dideliam bandyme! (Du

[ano sūnau! (Apkabina jj). Išsižadėk neiii I.J I

riu jį daugiau matyti; aš nesu jo tėvas,

lėsiu amžinai...

kesnis? Niekados, niekados.

VIRGLNIJUS: Pasaulis mėgsta pas
merkti. Mirsiu aš kaip krikščionis, taigi

ujus, Oktavijus, keturi kareiviai ir

I-

EMILIJUS: Išveskite jį!... Aš neno

putį smilkalo ant aukuro ir būsi laisvas

ijatės tėvo skausmais, kuris yra pri
imtas smėrlHi saVo sūnų, užimkit vie-

KALPURNIJUS (skuba prie sūnaus):

rį aš gausiu per savo mirtį pas Dievų tu-

tada man vėl gaila; aš tikiuosi nugalėti

džių. Abu yra krikščionys ir dėlto turi

buvusieji

VIRGINIJUS: Ar aš turiu būti men

ri mano vardui užtraukti amžinų gėdų?

Jis atiduot mano tunų, aš atiduosiu

•

liu netekti kiekvienų ąkimirkų; turtų ku

tėvų; tas jį atstumia; Virginijus klaupia)
O mano Į)ieveį Aš jaučiu, kad svyruoju!

OKTAVIJUS: Ne, tėve! Aukso aš ga

kutinių dienų viltie, pasiduok! Mesk, tru

da).

VI SCENA

OKTAVIJUS: Niekados neišsižadėsiu
savo Dievo.

galiu aš ilgiau priešintis. Aš pykstu, bet

EMILIJUS: Taip pat ir aš esu tėir kaip 'tik tavo sūnus manąjį išplė-

ir būkit liudininkais! (visi sėda).

švelnus ir laikus.

EMILIJUS: Virginijau^ tu mano pas

tis nekristų ant manęs vienio, jo tėvo. (Sė

lto. Atveskit belaisvius! Jūs visi, kurie

Tsb.

šingų jausmų, tarp, meilės ir pareigos, ne

jums spręsti, tuomi jūsų sprendimas pa

Pasigailėk vargšo

noęs jiems nėra gniaužimas. *.

Gi į senuose būtuose esančias! sišventimu,

šus įvykis istorijoj.

.

*

Oktavijau, kiek atncštA tan aukų,

galiu.
kiek

surinkta tau turtų!... Ar tu nori jų ne-

l.-kir?

Iti •į'jbdjii*;, •

’Adkok LUavain*' ?< tu U katoj t'*'

tėYų ‘ir nu-

"

'

/

'

EMUJJUS

(stoja

įpykęs):

Niekše!

Nevadink mane daugiau tėvu! Aš atsiža

du, aš prakeikiu

tave! (Eina savo vie

loti.

V mano tėve!

(seka

EMUJJUS (Oktavijau):

Tu mano

sūnaus suvedžiotojas.
KALPURNIJUS: Tai ne jis.

ir giriuosi.
KAtPURNUUS:

darai?.

Oktavijau, kų tu

4

EMILIJUS: Kalpurnijau, ar tu ir da
bar gali lifldyti? Juk jis pats tai viešai
•pripažino, ir pakanka, kad sulig įstatyrtru būtų pasmerktas. Teisėja? negali «la
ryti kitokio sprendimo.
(Daugiau bu<;

PirmsdiHiu

kurie mus atstovavo ■ istoriškame Lietuvos

Eucharistiniame kongrese. Sekretoriatui šiuo
reikalu taip pat nemažai teko padirbėti.
(Tąsiais)

J '

,

Išklausius N. C. C.5M. valdybos raportų,
paaiškėjo, kad ir amerikonai savo veikime
turi panašių sunkumų, kaip ir mūsų Fede
racija., 1
'
•
Ir jų veikimas ne visur randa pritarimo
ir finansinės paramos. Mat, grynai idėjinis
darbas dar ne daug kur tėra įvertinamas ir
suprantamas.
• <■
' '-v •
Beje, šioje N. C.' C. M. konvencijoj pa
daryta pradžia kovai prieš nepadorumus filinose.

Vajus ir Publikacija *•
Ir šiais metais, kiek tik galėdami, sten
gėmės judinti įuūsu visuomeninį veikimų. Lai
kantis valdybos nutarimo, gavėnios metu bu
vo vedamas veikimo ir spaudos vajus. Tiesa,
ne visur, tačiau kai 'kuriose kolonijose toks
vajus įvyko. Kur jis įvyko, ten sustiprėjo
Federacijos skyriai, platesnė visuomenė su
pažindinta su Federacijos vedamais darbais.
|Katalikiški laikraščiai taip pat, kiek buvo
kalima, praplatinta.
Sekretoriatas stengėsi atsiliepti spaudo
je į visus svarbesnius, visuomenės klausimus.
Gana dažnai buvo rašoma katalikiškojo vei’ kimo ir įvairiais taltiniais reikalais. Šiais
metais tų darbų dirbti padėjo ir pirminin
kas dr. A. Rakauskas. Jis' keliais atvejais
atsiliepė spaudoje svarbesniais klausimais.

Vedant publikacijų, neužmiršta .populiarizuoti ir Įeitos idėjinės organizacijos: LĖKS A.,
L. Vyčiai, Moterų Sąjunga, L. D. S., Lietu
vių Katalikų Studentų Organizacija. Ragin
ta remti - Marianapolio Kolegija, 6v. Kaži-1
miero ir Šv. Pranciškaus Seserų vienuolynai.
Taip pat prašyta, kad kolonijos minėjų Lie
tuvos spaudos laisvės atgavimo 30 metų su
kaktuves.
Aš šia proga turiu pareikšti padėkų Rie
tuvių katalikų laikraščių redaktoriams, kad
jie dėjo Federacijos raštus ir kad padėjo ve
sti mūsų organizacijos publikacijos darbų.

Rašo Andrius Šnipas

Vilnius ir mes

gyva kaipo organizacija ir kol Vilnius nebus j
atvaduotas, Federacijai visada rūpės tas
svarbiausias mūsų tautos klausimas. Nėra ki
tos lietuvių organizacijos Amerikoje, kuriai
tiek daug rūpėtų Vilniaus atvadavimo reika
lai, kiek rūpi Federacijai. Kaip ir kas inet,
ir šiemet sekretoriatas paragino kolonijas mi
nėti spalių 9 d. (Vilniaus gedulo dienų) ir
beveik visi Federacijos skyriai ir apskričiai
tai padarė, parinkdami ir šiek tiek aukų vil
niečiams lietuviams sušelpti. Tuo būdu palai
Ekskursija į Lietuvos Eucharistinį
koma gyva Vilniaus vadovavimo idėja Ame
Kongresų
rikiečių tarpe ir net anglų spaudoj pasigirs
Šių vasarų, birželio 29 — 30 ir liepos 1
ta balsų, stojėnčių už lietuvių teises į Vilui”
d. Kaune įvyko pirmas Lietuvos Tautinis
Šių metų pradžioje^ilniaus kraštų buvo
Eucharistinis kongresas. Federacijos centro
ištikęs
badas, kuris labiausiai palietė lietu
valdyba matė reikalų, kad ir Amerikos or
ganizuotoji lietuvių katalikų visuomenė ta vius. Sekretoriatas keliais atvejais ragino vi
me kongrese būtų atstovaujama. Dėl to nu suomenę sušelpti badaujančius Vilniaus kraš
tarta rengti ekskursija gegužės mėn. 26 d. to lietuvius.
Skandinavų linijos laivu “Frederick VIII”.
Centro valdyba aukų į Vilnių siuntė dve
Sekretoriatąg atspausdino ekskursijos lape jais atvejais: vienų kartų $90.00, kitjĮ —
lius, posterius ir juos paskleidė po visas ko $115.00. Daug kolonijų aukas pasiuntė tiesiog
lonijas. Taip pat visiems klebonams išsiunti j Vilnių arba Vilniui Vaduoti Sąjungai j
nėjo laiškus, prašant paremti ekskursijos rei Kaunu, federacijos skyriai beveik visi lai
kalų. Tačiau iš priežųsties blogų metų ir do kėsi drausmės ir savo surinktas aukas siun
lerio sušmukimo nedaug teatsirado važiuojan tė per savo centrų. Už (ai jie verti padėkos
čių, bet vis dėlto susidarė grupelė žmonių, ir pagyrimo.
.;,
,

LIETUVIAI DAKTARAI:
I
AMEĘIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DENTISTAJB

1446 SO. 49lh CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

.lėl to cenjtro valdyba turėjo šaukti specialį
KAD Pranas Zdankus, bu*
susirinkimų, kad svečių atsilankymo klausi- v.ęs “Vyties”, redaktorius, dar
mų tinkamu būdu išspręsti. Nuodugniai klau-1 bkr dirba banke, Marijamporimą apsvarsčius, buvo priimta tokia rezo-Uėj, Lietuvoj.
liucija ir spaudoje paskelbta:
KAD artistas 'Justas Kudir“ Susirinkimas, plačiai apsvarstęs Vilniui ka, N. P. P. Š. parapijos varVaduoti sųjungos atstovų: kan. F. Kemėšio, gonuiinkus, (Jhicago, III., yra
prof. .Vitkaus ir p. Babicko - atsilankymų A- artimas giminaitis a. a. rašymerikon klausimų, vienbalsiai priėmė tokį nu- tojo Vinco Kudirkos,
tarimų:
KAD ebieagietės mokytojos
“Kadangi Ani. L. R. K. Federacija yra (hm iv Lugenia Jovaišaitės
ne tik religiniu, bet ir tautiniu Amerikos lie- jau antru kartu vieši Lietiituvių katalikų centru, kuris visada rūpinos yoj.
t
lietuvių tautos, ypatingai Vilniaus -vadavimo
KĄD J. Kazanauskas buvo
reikalais, renkant tam tikslui aukas spalių j pirmasis L. Vyčių Chicagos
mėn. 9 d., vasario 16 d. ir kitomis progomis, ( apskričio choro pirmininkus,
vedant propagandų už Vilnių, tiek per lietu- 1918 xn.?
vrų, tiek per kitataučių spaudų;
KAD*Maironis savo poemoj
Kadangi 1932 m. Federacijos kongresas j ^aunoji Lietuva” apdainuoFederacijos skyriams uždėjo ypatingas pa.1 ja amerikietį, kun. Antanų Mireigas dirbti Vilniaus vadavimo darbų, pa- lukų^
vadino juos Vilniui Vaduoti Sųjungos akyKAI) South Chicago varg.
riais ir tai padaryta su prof. M. Biržiškos, tk..Uaui>is muzikos mokslų įVilniui Vaduoti sųjungos pirmininko, žinia;.koiup. Pociaus Beetlioven
I konservdtorijoj; buvo ehorve-'
(Daugiau bus)
•
tdžin . • v^5n. -u; k1Innn« Rri-

PATAISYMAS
Sheboygan, Wis. A- “Drau-

tgo” No. 209 korespondencijoj
1 apie A. Ski-rio su E. čižauskaite vestuvės pasakyta, kad jau
nosios tėveliai iškėlė vestuvių
puotų. Prie vestuvių puotos
prisidėjo abiejų: jaunosios ir
jaunojo tėveliai.
Ten buvęs

Tel. CANai 0257

KĄ ŽINAU APIE SAVO
PAŽĮSTAMUS

Aš spėju, kad tol, kol Federacija pasiliks i

Dienoms TeL LAFayette 6788
Naktimis TeL CANai 0408

REMSITE KATALIKU*
KĄJĄ SPAUDA

Ofiso TeL CALumet 6898
Ites. Tcl. DKEiEl

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
Rusas Gydytojas Ir Chtrurgna

2 lubos
CHICAGO. ILL.
OFI80 VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 3 11d 4
vnL po pietų fr nuo 7 iki 8:20 vai
vakaro. Nedėllomla nuo 10 iki 12
valandai dienų.

DR.A.RAČKUS

Telefonas MLDway 8880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 21st Street
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vnk.
Nedėllomla ir tventadieniaA 10—18

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

•
I

Specialistai Iškalime Ir l.šdlrblmc visokių rūšių paminklų ir grebnamlų.
,
Mūsų šeimyna specializuoja šieme darbe per šešias kartas.
č

J

jOa

Veskite paminklų reikalus tie*lai su
išdirbėjai^.

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

Office Tel. REPublic 7696
Ree. Tel. GROvebUl 0617
7017 S. FAIKFIELD AVĖ.

Office Phone
TRlangle 0044

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

4631 SO. ASHLAND AVĖ,

lai.: 2—4 ir 7—9 Vai. vakare
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Res. 2136 W. 24th St.

7850 So. Halsted Street

Tel. CANai 0402

ROOM 210
i

8428 W- MARUVETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Office Phone
VaL 8-4 ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto PUOspect 1028
Nedėlfoj susitarus

▼ai.: 9-4 ir 7-9 taal. vakare
Res. and Office
2859 So. Leavltt Sv
CAN AL OTtH

TeL YARds 0994
Re*.: Tel. PLAza 2400
Valandos:
Nuo 19-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-2 v. v.
AldlnnlAla ano ie Ik, 1* 31—n s

Vienas blokas | rytus
didžiulių vartų

dentistas
4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento
VaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Trys telefonai:
Rez. PENSAOOLA MII
BELMONT 3484
Office: HILLSIDE 8866
Vtaoent RoeeUi, eeer.

PHYSICLAN and 8URGEON
DENTISTAS

2403 W. 63rd St., Chicago

2201 W. Cermak Road

OFFICE HOURS:
» to 4 and 7 to 8 P. M.
Hunday by Appolutment

(Kampas Leavltt St.)

*

dirbtuvė

Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare

BeredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Kuo 2 tat 4 ir nuo 6 tat 8 vak.
Nedėllomla pqgat sutarti

Ofiso tetef. Bouievard IBM ~

Mamų TeL FROspect 1980

Valandos 1—2 ir 7—8 vak.

domis ir Nedėllomls pagal sutarti
REZIDENCIJA

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
/
OPTOMKTRICALLY AKIU » '
SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimų, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo aktų aptemimo, nervuotumo. skaudama aklų karėti, atitaiso
trumparegyste ir toiiregyatp, Priren
gia teisingai ak i n Ina Visuose atsiti
kimuose egzcuntnavlmae daromas su
elektra, parodančia mažiausias klatdaa Speclalė atyda atkreipiama 1
mokyklos valkus. Kreivos akys atltaisomoa Valandos nno 10 Iki S v.
Nedėlfoj nuo 19 Iki 18. Daugely at
sitikimų akys atitaleomoe be akinių,
kainos. pigiaui kaip plrintaii.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Bouievard 7589

6631 S. California Avė.

Buviri 60 metų prityrimo

Pilkite tiesiai 16 dirbtuvės ir
taupykite pinigus

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

LIETUVIAI GRABORIAI
atarnauju laldotųvėee kuo pigiau i
letkale meldžiu ataikau ktl. o man

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois -

J. Liulevlčius
Grabortue

Balsamuotojae -

Patarnauja Chlcn*
goję ir apyllnkėja

Visi Telefonai:

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

2515 K ĘST 69th ST.
Of. ir Bes. TeL HEMlock 6141

TeL BOCIevard 6M8—«4<8

Tel. Bouievard 4189

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
V BDSJAS

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL VIRglnta 0056
Ofiso vai.: 2—4 ir 4—s p. m.
Nedaliomis pagal sutarti

Office Tel. Wentwortb 6889
Rea TeL Hyde Purk 6891

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

1801 S. ASHLAND AVEiNUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Tel. Ofiso BOIJIievard 5918—14
Rea. VlCOory 2348

Pastebėkit mano iškabas
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
HPZC1AI.1ST*
/

nuo 13; nno f.lfl-a

W. 35th Street

GRAB0RIU8
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

4142 ARCHER AVĖ.

4157 ABCHER AVENUE

GRABORIUS
Toriu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Chicago, UI.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-6 vai. vak.
BetadeneljOH orkas: 2656 W. 69U» St.
Valandos: 10-12 Ir 2-9 vai. vak.
Beredomta ir Nedillomls pagal sutarti

STANLEY P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

4645 So. Ashland Are.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakarų
Be rėdoJ pagal sutarti

i Telefonas YARds 1138

Kas atlikome darbų daugeliui iyi
olų Chicagos Lietuvių.

DENTISTAS

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Ree.: Tel. ĮLEMIock 6286

LACHAWICH
IR SONOS

Valandos nno 9:30 ryto iki
8^0
vakaro. Nedėliomiu nė?a
6900 yOŲTH HALSTED ST.
skirtų valandų. J?oorn 8.

Oelandc: 1 Iki 4 po pietų. ** Iki 2 rak
liskyrns Hųredoms

Phone Canal 0523

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

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido*
tuvese... Pašaukite...

GRABORIUS Ir BALSAlrCOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 8877

REPublic 8340
• Ine.

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių «n\firmą
tuo pačiu vardų],

•

LltTVVIŲ ORABOTIUS
PeJ.iAo » ui f Ji. •<* it

Maderų'ėk* koplyčia dyk*688 W. lltk St. tel. GABU S17>

Pirmadienis, rūgs. 17 d„ 1984

VIETINES ŽINIOS
*»*

js •

*«hT* - »

' • ^s'% •**

• • X ’ 6» . t

ŽMONIŲ BALSAS
i /• v

TOWNOFLAKE
ŽINELĖS

APIE BANKIETŲ S IR
PROGRAMAS

l Lietuvių kalbos įvedimas į
(parapijos -mokyklą sujudino
Brooklyn, W. Y. — Maspetb lietuvius. Iš to prasidėjo žmo
L. I. (Brooklyno priemiestis), nių lankymas visų parengimų;
katalikai tartum ant žęmės grįžo net tie . žmonės, kurie
kamuolio “nepriklausomybę” seniai buvo bažnyčią apleidę.
Dabar tik ir skamba: kun.
būt gavę. Kokias tik parengi
Pakalnis,
kun. Balkūnas ir jų
mus padaro, tai svietelio pil
P. M-la
na. Dabar renkama aukos nau vikarai.

• KATALIKAI ATBUNDA

^Vestuvių puota buvo jauno
sios tėvelių. namuose. Dalyva
vo gražus būrelis svečių. Jau
nosios tėyeliai seniai Čia gy
veno ir turi daug draugų, pa
žįstamų:
Jaunavedžiai apsigyvens pas
jaunosios tėvelius.
Jaunai porelei linkime sau
lėtų dienų.
E. N.

s
,.v. (i-.Ą
Lot tie Daukšaitė linksmai
praleido atostogas po Wash>
Bankietai rengiami įvairiais
kad
Sutvarkius galutines ąyys- į centre, kuris pareiškė,
tikslais, visokiomis okazijo- ington, D. C., Baltimore, Nevr
I- ’' tokios aukos negauta,
kuitas, paminklo komiteto posėdy rugsėjo 11 d. paaiškėjo,! Nesusipratimams
išvengti nūs, kąd paminėti sukaktis, York ir kitose vietose. Iš pro
fesijos L. Daukšaitė yra slau
kad pelno paminklo fondui <|a visi Dariaus - Girėno gerbėjai pagerbti asmenis, padaryti pe
gė, dirba Sv. Kryžiaus ligoni jos bažnyčios statymui. Sako
vė šie rengimai: 1) gegužine prašomi aukas siųsti tifesiai lno; o sukviestiems svečiams
SUSITUOKi
nėje. Be to, L Daukšaitė yra ma, jau $5,000.00 surinko, o
Oaks Parke birž. 24 d. — Dariaus - Girėno paminklo fo duoti malųnuipo ir smagų, lai
VIENĄ, rūgs. JL4. — Pra
dainininkė.
’
visai neseniai pradėjo tą dar
$368.52, 2) Dariaus - Girėnd ndo kasininkui, kaip jau buvo ko praleidimą.
neša,
kad makėdoniečių zrevobą. Vyrai darbuojasi, bet ir
Toronto, Ont. — Rugsėjo 8
žuvimo minėjimas McKinley ne kartą skelbta: .Mi. J., Krot- , Nežiūrint kokia, okazijabūSv. Kryžiai parap. rengia moterys nešiojasi įvairias kny d. susituokė torontiečiams ge liucioninkų vadas Ivan MichParkė liepos 17 d.
ĄliO.ŠO i kas, c-o Metropolitan State na rengiamas bankietas, v iš
si prie paskutinio šįmet pikni gutes. , Darbas eina kaip iŠ rai žinomas veikėjas, ilgus me ailov iš Bulgarijos paspruko
(iš lakūnams skirto Margučio) Bank, 2291 W. Cennak Rd., tik gali būti malonumo ir nau
ko, kuris įvyks rugsėjo 23 d., pypkės.
tus buvęs Šv. Jono Kr. pašaknį Turkiją,
y dos. Tačiau mūsų, lietuvių,
leidinio ir fotografijų), 3) Lie Chicago, 111.
Vytauto daiie. Nenuilstanti
Atkėlus į Apreiškimo para pinės draugijos sekretorius ir
Komitetas .» nutarė statyti bfenkietai būna nemalonūs,. įky
tuvių Diena Harlemo aerodro
veikėja Gėdvijienė vėl 'sunkiai piją kun. N. Pakalnį, tikrai daug padedąs dirbti visame SKAITYKITE IR PLATIN
me rugp. 5 d. — $572.70. Iš $10,000 vertės paminklų nau rūs, nepakenčiami. Tą padaro
dirba; jai padeda O. RudmV netikėtini dalykai pradėjo dė katalikų veikime Pranas KunKITĘ “DRAUGĄ”
jausioje ir gražiausioje Čika ne svečiai susirinkę, bet ba
viso $1,051.72.
naitė. Jos kolektnoja po biz tis. Bažnyčioj matosi stambūs dratas su V. Bepirštaite. Ve
Fondo kasininkas J. Krot- gos lietuvių kolonijoje — Ma- nkietų rengėjai, geriau sakant,
PAJIESKOJIMAS
nierius 'reikalingų piknikui biznieriai, siuvėjų kontrakto- dybos įvykp lįetuviųbažny?
kas pranešė, kad paminklo fo rąūette Parke, kaip Chicagos programų sudarytojai. ŽinoKAJATONA8 MARTINAITIS, Van- ,
daiktų
aiktų. Prašomi biznieriai pri- riai, net buvę laisvamaniai.
čioj.
’
1 eloviftki'ų
kaimo, Skirsnemunės para
nde jau yra $6,502.58. Be tb miesto valdžia dar anksčiau nės, kurie gali-ir mėgsta da
pijos, Raseinių apsk. mirė neperaeBuvo surengta vakarienė
aidėti.
nal. Ir paliko klek turto. Jo žmona,
jis pranešė, kad Lietuvių A- siūlė. Kertinis akmuo bus šį lyvauti bankietuose, pasisve
apie 17 metų prastfcallno nuo jo su
priėmimui kun. N. Pakalnio ir
lęMlmlerit Gar danet u Ir pasiėmė su
merikos Piliečių klubas (Man- rudenj padėtas. Visų kolonijų čiuoti, smagiai praleisti laiką i
L t
^ųvlm vųlkua. dabar Jis ga'f būt apie
Šv. Kazimiero Akad. Rėm kun. Kttrtavičiaus. Žmonių ne
24 metų ani|laėa. Nežinau po kokia
ehester,. N. H.) siuntė .per lietuviai prašomi padėt galu nebegali pakęsti to “lietuvis *
pavarde Jie gvvena —- Martlnnltls ar
centro išvažiavime rugsėjo 30 tilpo į salę.
Oardauskan. Kas tino kur tokia AelA LT A SS aukų ($4.00) Dariaus tinai išugdyti fondų ir; grei ko” nepunktualumo ir nuobo
Forest Parke buvo išvažia
įnyna randas, araiau pranerti, arba
d., Vytauto darže, skyrius re
ptffa lai ataiiaukla.
(7)
Girėno paminklui ir reikalavo čiau pastatyti ųriisų didvyria džių programų.
ngiasi turėti bingo party. Ga vimas. Tūkstančiai žmonių bu
MRS.
AN«r,t
BIRUCrK*
kvito iš fondo. Fondo globėjai ms gražų paminklų jų gyvenGarsina pradžia 6 vai., o minama gražių dovanų. Pikni vo. Sako, gryno pelno liko su
VACntAl'SKAS
AUGUSTAS
tuo reikalu teiravosi ALTAS8 tam mieste!
P. Jurgita pradeda 9 vai. Programą su
1910 So. SI Oourt,
' Cicero, III.
ke bus visokių įvairenybių viršum $200.00.
ENDZIKAIT1S
daro iš tiek dalyvių, kiek ko
Varg. Jankus su parapijos
Mlr6 rugsčjo 14, 1934 m. 7: 30
Balius su Šokiais įvyksta misija gali gauti apsiimančių Kas" atvažiuos, negailėsią.
mevai. vakaro, sulaukęs £1 in
choru
padainavo
keliolika
liau
Rapoirteris
tų amtlatia ,
,
šeštadienį, spalių 6 d., Lietu dalyvauti. Negana to, progra
A. a. Ayruatas glm6 Chica
V
I ■ ■■*
a
* ■
dies dainelių.
go. III. ITf
prasidės ketverge, rugsėjo,
vių auditorijoj. Pradžia 7 vai. mos vedėjui dar priduoda vi
Paliko . dideliame nuliūdime
PARAŠIUTNINKAM&fcMS
Parapijos komitetas dirba iš
(Reptember) 20-ta, 1934,
savo
mylimų
motinėlę
Marijo

vak. Tikietai 25c asmeniui. Ti są virtinę vardų, kuriuos rei
nų, po tėvais Budrlkaltfi, pa
sijuosęs.
1 '
.
•
PAGERBTI ŠOKIAI
,
7:30 valandą vakare
tėvi Povilų Zultauek),
brt»ll
kietų galima gauti pas:
■» ■■■! ■ wfo,..
kia
iššaukti
ką
nors
pakalbę
Juozapų,
aeaerj
Onų,
brolienę
IR BALIUS
Piknikas rugsėjo 9 (T., KlašJOSBPH J. GRI&H,
Bronlslavų. SvogerJ Jonų 2ūlJoną Vaišvilą, 6111 S. Al-J ^į n.į, ir kalbjt Kalba galg. LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
tauakl Ir gimine^
eiaus
parke
nustebino
visus.
4631
South Ashland Avė.
bany Avė. »
Kūnas. paAarvotaa 4606 8o.
darni,
kalba
negalėdami,
daž

DIENA
Telef. BOUlevard -2800
HermiUge Ąve.
lietuvių Aero klubas rengia
Svietelio suplaukė apie 2000.
Julian Urboną, 6111 S. Al- niausia ilgai, nuobodžiai
LaidotovĮSa įvyks antradienį.
Lietuvių
Demokratų
Lyga
didelį balių su šokiais pager
rugsCJo I L Ii J. F. EudelPritrūko gėrimo ir valgio.
bany Avė.
,
klo koplyčios S vai. bus at
bereikalingoms
pasakoms,
ta

Gook
County
smarkiai
rengia

bimui tų drąsuolių, kurie taip
lydėtas Į ftv. Kryžiaus parap.
Buvo “balsavimai” dėl “ka
Vincent Urboną, 2849 W. rsi sukviestiesiems būtų įdomu si .prie* Lietuvių Demokratų
bažnyčių,' 'kurioj įvyks gedu
gražiai pasirodė Lietuvių Die
lingos pamaldos ui velionio aie
raliaus” ir “karalienės”. Iš
39 St.
lų. Po pamaldų bua nulydė
•
Lietuvis Advokatas
ir malonu klausytis atsikarto Dienos, kuri įvyks rūgs. 23 d ,
noje, Harlem avė. aerodrome,
tas | iv. Kazimiero kapinea
J. Mickėliūną, 6747 Iš. Ar- jančių - išdrikusių minčių, o. 1 vai. popiet, Ryans miškuose, rinko “karaliumi” ApdrišiūNuoilrdžlal kviečiame visus
2201 W. Cennak Road
šiais metais. Du vyrukai drą
gimines, draugus ir paiyafkną, o “karaliene” ,Stągnevb
tesian Avė.
.
«. gal, tik tuščių žodžių.
(West 22nd St.)
•. prie 87-tos ir S. Westęm avė.
mua dalgAlitl iioae laldotuvesuoliai ir nėt keturios drąsuo
rtenas cen«
> čiehę. Balsas buvo vienas
cem
A, Stelmok, 639 W. 34 St.
(Metropolitan
State Bank Name)
Užsibaigus bankietui ir pro Šios dienos komitetas deda tas, bet kas norėjo ūž kądufo
, Nul
Pa-tSvis,
lės mergaitės lietuviai ir lie
Valandos Kasdien nuo 9 lkt 6
no
Broli*,
Josepb Krivį, 920 No. Hov- gramai jau po vidurnakčio, daug pastangų, kad pirmutiSvoPanedėlio, Seredoe Ir pėtnyčios
gerte Ir 1
tuvaitės stebino milžinišką mi
suoti,
tai
pirko
po
daug
balsų
'
i
' i.
vakarą* 6
1
nė Avė.
Laldotė&iifc
. Telefonas CANal *175
! ir a ensidart 8nvirt $200.00.1
skirstydamies žmonės vietoje rns hetuv,, politiniame
nią savo nepaprastu drąsumų.
borltia J. F. Budeikta. Telefo
W. Gustaitį, 2039 Coulter džiaugtis įspūdžiais ir sma «e. nuotykis pasilikt, dem.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
nas TARda 1741.
Ba<) tikiet * „.
Jie visi po vieną buvo iškelti
REPubllc »BOO
St. *
gaus laiko praleidimu, rūgoja. krat, .storuos lapaoee, kaipo
rtmogQ.
į padanges apie 20,000 pėdų
Jobą Balandą, 1046 W. 105 pyksta, net išsižada daugiau pasekniingiaasiae hetnv., doankštumoje su lėktuvu ir iš St.
'
■
j r
_
eiti į b&nkietus. vien dėlto, mokratų išvažiavirtias.
ten su parašiutais atliko labai
Juozą Antanaitį, 5033 Roo- kad reikia ilgai laukti ir kad
pavojingą žygį. /Nepaisant pa
Jau yra pakviesti ir pasiža
sevelt Rd.
,
ilgos ir nuobodžios programos. dėjo dalyvauti pajtys stambie
vojų, jie gražiai ir saugiai nu
Anną Myers, 6545 Fairfield Argi ne taip yra! Tačiau ren
fotografas
sileido.
ir > Illinois demoAvė.
? x gėjai vis tą patį daro ir skųs ji Chicagos
*
*
Atatdarė nuosava, mokratų vadai ir valdininkai. Gu demifckų studto «u HoiReikia pažymėti ir tas fakStela Balčiūnaitę, 6545 Fair damies vargsta, kad pakviesti
bernątornis . Homer, majoras J ųao vraar ura st. .
taš, kkd Julijonas Urbonas, jo field Avė.
štsisako eiti į bankietą. Kam- Kelly, generalis prokuroras 0- E,'K,ewwod 5M°—***’
sesutė ir kitos 3 mergaitės pi
Dr. J. P. Pošką, 3133 So. gi malonu sėdėti vienoje kie
tto Kerner, valstijos pfokhro-1
rmų kartą šoko su parašiutu Halsted St. arba 6504 S. Ar- toje vietoje net penkias ar
Crane Coal C©.
ras Thomas Courtney, teisėjas
ir tai beveik be prisirengimo. tesian AVe.
šešias valandas T Jaunimo la Ędmund Jareelp, aid. Toman,
5332 So. Long Avė.
Taigi, mums lietuviams rei
Brangūs broliai ir sesutės! bai mažai ateina į mūsų banCfcteago. m.
kia didžiuotis, kad savo tarpe Visi jsigykiine tikietus ir kuo kietus, dėl to, kad jie nuobo M. Flynn ir kiti.
progrfOiią biįjs begalo turti
turime tokių drąsuolių Avi ja- skaitlingiausiai atsilankykime dūs, kad ilgos programos, ii
rijos dirvoje. Užtai pagerbki- į viršminėtą balių ir šokias, kad nėra pasilinksminimo. Net nga ir įvairi. Šokiams gros
me tas drąsdoleę mergaites ir Tuonri paremsime f ir pagerb senos, bobutės rūgoja, kad nu gera muzika. Dovanų yra virš
Katrie perkate anglie M
drąsuolius vaikinus už jų ;pa- sime savo jaunimą.
Šimto j sieninių elektrikinių
dral^erlų, siųskite juos
1
sibosta ir prailgsta.
CRANK COAL CO. Gausite
stangas ir parodykime, kad
laikrodžių, lepipų,
gėrimo,
Dr. j. P Poška
geresnes anglis, ui mažiau
Laikas padaryti didelę per skrybėlių, kojinių, pirštinių,
mes mokame įkainuoti rimte
pinikų.
mainą bankietų bei programų lietsargių ir net gyvų daiktų.
snius jų žygius,- bei tokius da
rengime. Kaip garsinama, tuo
rbus, kurie kelia mūsų tautos f
Įžangos nebus, bet reikia į- POPIERCOdAlC ir PENTCOJAM
laikų ir pradėti, kad užkand
vardą.
*''•
• .
i'-'-vM
sigyti
tikietą dėl dovanij. Ti
Atliekame visus namų dablnfmo
žiai su programa neužimtų
4
•
'
c’
'.
.
•
'
•
,
V
*
t
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
Parašiutinirfkų baliuje turė
kietąi
po
visaš
kolonijas
dy

tas. 1934 m. popleros rolė — Se.
daugiau kaip vieną valandą ii
L *A.*** - "i* f' a, u't- ?
• •
sime progos susipažinti su tais J Birželio. 24 d, Oaks Parke pusę, kad nebūtų šaukiami ka kai dalinami., '
.>
JO6EPH AUGA1TIS
1MM B. BOth Are.
Ooero, m.
drąsuoliais bei drąsuolėmis ir buvo surengta gegužinė, o ru- lbėti tie, kurie nežino ką kal
Tel. Lafayette «7M
Dr. J. P. Poška,
taipogi susipažitfsime su lie gpiūčib 5 d. Lietuvių Šventė bėti; jei nedraudžiamas laikas,
r—
tuviais lakūnais, torių Chicm- Dariaus - Girėno paminklo nau
kad būtų muzika, pasišokti goje jau yra apie desėtkas. dai. Tomis dienomis turėjo bū pasilinksminti ir laiko pasi ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Nauji moderniški Pečiai apšildymui kambarių. “Oil
Dar tnriu priminti,, kad Ona ti Rkirti laimėjimui šior dova svečiuoti. Tokia tvarka ren
Burnero” dega su aliejum. Stubą užlaiko vienodai šil
Furniture and Piano
tą,
nereikia nei anglių nei pelenų nešti. Duoda sanita
Myeriūiė ir Stasė Balčiūnaitė nos: Lituanikos modelis, 2 giant bankietns bus lengviau
Movers
rišką sveiką šilumą
■ ■
»
Seniausias Lietuvis
netik yra drąsios, bet ir »nu- f auksiniai laikrodžiai, gintari- sukviesti svečius ir daugiau
Moveris Cbicagoje
zikalės; jos begalo, gražiai .ar- nįp rūkiklis (cigarett holder), bus naudos.
KAINUOJA PIGIAU KAIP ANGLIAI
7100 80. TALMAN OT.
matukų duetu griežia. Tame lovos Užtiesalas ir abiejų did
7130 80. ROCKWEIX 8T.
Kun. A Linkus
Kainos po $39,50 iki *09-00’
didu'
Tel. REPuMIc 60*0-0061
vakare jas galėsime matyti vyrių — lakūnų paveikslas.
Mes parduodam anglis že
mo ir gražumo padarymo.
/ c ;
•
griežiant.
miausiom kainom,
Kai kurių daiktų laimėjimų nr. 11, Ch. KraRauskis ir 4)
Pamatykite
didelį
pasirinkimą
Budriko
Krautuvėje.
tas M. R. 97.00
knygutės išpildžius, paminklo lovos užtiesalą — nr. 37, E.
Telefonas: Boufevard 8167
Stravens.
VYRAI — ATYDA!
komiteto
susirinkime
š.
m.
ra:
4 y.
r•'
Likusios dovanos bus laimė
gsėjo
11
d.
buvo
ištraukti
lai

stai yra specialia pranettlma*. kuris
bu» įdomus kiekvienam vyrui, kuris mintrieu Tllimėnui
PIRSAM
INSURANCE
tos kitu atveju.
peRlAė ••viduramžį" Ir Jaučia rHkatingumų tam tikro gaivinančio TO-*
K-to sekr. P. Jurgėla
Tad šiuo pranešu, kad do
UETUVUN0TABY
tMIKO. Kad sutelkti - galimume tūks
tančiams, kurie dėl kokios nors pris vanas laimėjo šie Dariaus iėst los atidėlioja užsisakyti________
PUBLIC
KUB BONUS
Mylėk ir kas tinkama da
Nusa-tone Girėno paminklo rėmėjai: 1)
Telefonai: BOUlevard 4706—8167
Lituanikos modelį — nr. 43, ryk, t. y. kas tikrai myli, tas
REAL E8TATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
dr. A. Račkns, 2) auksinį 25 blogo nepadarys.
LAIVAKORČIŲ A O B N T t B
IJthnanian Radio Hour every Sunday from
tiesiog nuo dlstrlbntortų. fij Gydyto dol. vertės laikrodį — nr. 40,
jau* pmekrfbelja dabar parduodama
Prisirašykite) Mūaų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
1:00 to 2:00 P. M., over WCFL, 970 K., radio
vlsoee vatntinyčlose ■ “
Mano Dievas ir mano vis
Masiliūnas, 3) aukstui mėneeio treatraen
station.
* '•/'2608 WB8T 47th STREET
... TeL LAFayette 1083
Vlml gauk iti- ••'it. |. aiendten — __
ga- nį
^al.
vefrtės
laikrodį
—
kas
—
nuolat
sakykim.
rantuotas.
<
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KERTINIS AKMUO DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLUI

K AVIJACIJŪS LAUKO

PILIETYBĖS PAMOKOS

IŠ POLITIKOS LAUKO

JOHN B. BORDEN

P. CONRAD

LAIMINGIEJI DARIAUSOIRĖNO GERBĖJAI 1

OIL BURNERS

F. Sudrik,

Ine.

3417-21 So. Halsted St.
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