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ČEPANANIS
LAIDOJAMAS PENKTADIENĮ 

10 VAL RYTO
Velionis buvo žymus visuome

nės veikėjas
Vakar 9:30 vai. ryte pasi- ribose pavyzdingai veikė ne 

mirė šv. Petro ir Povilo pat.,
Homestead, Pa., klebonas kun.
S. J. Čepananis. Telegrama 
mums praneša, kad laidotuvės 
įvyks penktadienį, balandžio,
20 dieną, iš tos bažnyčios, ku
rioj velionis klelionavo netoli 
35 metų.

A a. kun. S. J. Čepananis 
yra kilęs iš Šventažerio par.,
Mikyčių kaimo. J Ameriką at
vyko visai dar jaunas vyras.
Turimomis žiniomis, Pittsbur- 
gbo vyskupas Richard Phelan 
kun. Čepananį paskyrė Home- 
stead lietuvių -- par. k lelios u 
1900 metais. 1901 m. užbaigė 
statyti mūrinę bažnyčių. 1907 
m. prie parapijos įsteigta lie
tuviška mokykla. Parapijos 
visus reikalus velionis
geriausioje"6
sada nuoširdžiai rūpinosi savo 
parapijonų religiniais ir tau
tiniais reikalais, jo parapijos je.

tik lokalinės, liet ir eentrali- 
nės organizacijos. Buvo gyvos 
Federacijos, Sus-n.o, Moterų 
Sąjungos ir L. Vyčių kuopos. 
Velionis daug sielos įdėdavo 
į visus tautos darbus. Jo 
darlištumas ir pasiaukojimas 
tautos reikalams bfcivo žino
mas ne vien Homestead’o, bet 
visiems Amerikos lietuviams. 
Dėl to dėl jo mirties liūdi visa 
mūsų išeivija.

Prieš porą metų velionis 
bnvo sunkiai susirgęs. Į koją 
Įsimetus kongrena veržėsi į 
visą jo kūną. Nupjovus koją, 
liga sustabdyta, tačiau tas 
skaudžiai atsiliepė į visą orga
nizmą, kuris šiomis dienomis 
visai buvo susilpnėjęs ir a. a. 
kun. S. J. Čepananis visai tu-

i- bėjo 'žrtsiSkrrti šit savo myli
mais žmonėmis ir visa lietuvių 
katalikų visuomene Ameriko-

DARBO FRONTAS ANGLŲ IŠLAIDŲ
TURTINGAS SįMATA

----------- ’ ------------
KAS MĖNESI IŽDAN SU- YRA PERVIRŠIO, BET TAS 
RENKA MILIJONUS DOL. NE KARO SKOLOMS

BERLYNAS, bei. 17. — Se- LONDONAS, bal. 17. —
niau Vokietijoj bujojusios so iVyriausybė pranešė parlamen
cialistų valdomos darbininkų Hui, kad vos dabar pasibaigu-
unijos visiškai išnyko. Užuot 
jų šiandien veikia nauja hitle
rininkų vadų valdoma organi
zacija vardu “darbo frontas.” 
Hi nauja darbininkų organiza
cija yra. gana turtinga. Nno 
kiekvieno dirbančio darbi n in-, 
ko kas mėnesi s išrenkama apio 
po vieną dolerį “darbo fron
to” iždam Tuo būdu per vie
ną J neneš į surenkama apie 20 
milijonų dolerių.

- “Darbo fronto” viršininkas! 
dr. R Ley paskelbė, kad vokie 
čių maineriai šiemet gaus ato
stogų, mažiausia po dvi savai
tes su pilnu apmokėjimą. Jis 
sako, kad jei kasyklų opera
toriai negalės mainerių per 
atostogas apmokėti, tai pada
rys “darbo frontas.” Tačiau 
operatoriai turės įrodyti, dėl 
ko jie negali to padaryti.

«aiaia administraciniais metais 
Anglijos valstybės ižde lieka 
apie 200 milijonų dolerių per
viršio, o sekančiais metais nu

A. a. kun. S. J. čepananis, lietuvių 
parapijos klebonas Homestead, Pa.

HITLERIO VYRIAUSYBE DAUG SUSI- 
RŪPINUSI VOKIEČIŲ “RASE”

JAPONAI AZIJOS RTTĮI■HMUi

NACIŲ PRAJOVAI 
DANCIGE

KAIP PAPRASTAI, KOVO
JA PRIEŠ KATALIKUS

BERLYNAS, bal 17. — 
Dancigo miestas šiandien vir
to naciams kovos laukų. Hit
lerininkui tame mieste išhan- 
do savo jėgas, kovojam) prieš 
katalikus, kurie nepripažįsta 
nacių autoriteto, kada šie išei
na, iš valstybės tvarkos vagos 
ir nori katalikus įtraukti savo 
nelemtojo veikimo sukurin, 
kad aukščiau, už viską statyti 
naciizmą ir germanizmą. Dan
cige naciai kimba ne tik prie 
katalikų jaunimo, bet lygiai ir 
prie Katalikų Bažnyčios, kuri 
savo jaupimą globoja ir nuo 
nacių gina.

Dancigo miestas turi kon
stituciją ir miesto gyventojų 
renkamąjį senatą. T. Sąjungą 
mieste, reprezentuoja aukšta
sis komisionierius Sean Lest- 
er, ai rys metodistas. Senatas

VOKIEČIAI DRĄSI PERSEKIOTI 
PRŪSŲ LIETUVIUS

Konfiskuota dr. Vydūno parašy
ta vokiečių kalba knyga

KOMPANIJA naudoja
DU KODUS

NVASHINGTON, bal. 17. — 
Buvusia federalinis senatorius

Kovo 22 d. Tilžėj krimina
linės policijos valdininkai at- 

Įvvko pas mūsų tautietį d -i ą 
į Vydūną ir pareikalavo atidun- 
Įti jo parašytą knygą vakid'iii 
j kalba “700 metų vokiečių lie

tuvių santykių.” Jie par-nkė,
J. Raed iŠ Mimonri valstybės knvga si,„.
yra laimėjęs su vyriausybe Įyti jr bflti in)^ 
nepaprasti, kov,. Jis iSkovo-| Vyaflną knygna |r
jo mažesnes atlyginimo ratas , • ftt-mė

darbininkams, dirbantiems | 15 ten poliei ja. nuvvko j i u -
Donnelly Garment kompani-, ,uvi<1 J|U OTnaB|() 8panst„„..

TOKIJO, bal. 18. — Japo
nų vyriausybė pataiso ir pla
čiau išaiškina savo poziciją 
Azijos Rytuose, o ypač Kini
jos atžvilgiu. Ji tai daro, kad 
atsakyti į Amerikos ir kitų. 
valstybių protestus. Naujas 
japonų pareiškimas bus vi
soms interesuotoms -valsty
bėms išsiųstas.

Japonai sakosi, kad Japoni
ja y~r» atsakinga už taikos iš
laikymą Azijos Rytuose ir ja
ponai privalo žiūrėti, kad' sve
timų kraštų kontaktai su Ki
nija nebūtų tai taikai kenk
smingi. ,

Japonai tad yra priešingi,
matoma — apie ,145 milijonai kad Amerika, ar kokia kita. . • v * ’ **

valstybė gelbėtų kinams, siun
čiant jiems militarinius lėktų-

dol. perviršio.

1938-34 metais vyriausybė
turėjo apie 3,490,000,000 dole
rių išlaidų. Kiek didėlesnės 
išlaidos bus 1934-35 metais.

Vienas stebėtinas dalykas, 
kad Anglija nepadarius provi- 
zijos mokėti Amerikai karo
.skolų.

TIK VIENAS MUILO 

BURBULAS

vus, įtaisant aerodromus, sinn 
čiant militarinius instrukto
rius, arba teikiant militarinius 
patarimus.

Japonai lygiai yra priešin
gi, kad kas kinus ir finansuotų 
l>e jų atsiklausimo, kadangi 
finansavimas visados daromas 
militariniais ar politiniais su
metimais.

BOSCOBRL, Wis., bal. 17. 
— Mirė \Yisconsino valstybės 
b. gubernatorius J. J. Blaine.

Apie 4,140 jaunų Chicagos

AVASHINOTON, bal. 17. — 
Yra sumanymas patraukti tie- 
son dr. Wirtą, kuris nesenai 
iškėlė “smagenų trusto” klau

TROCKJ ISSIŲSKUR 
KITUR

BERLY^aSs, bal. 17. —»

Kanclerio Hitlerio vyriausybė 
rengia naują svarbų įstatymą, 
kurs bus šAnų kodu. NaujuorJ »y. ,Mai miesto viršininkai yra
ju įstatymu galės susituokti naciai. ' KdmisiOTrieritts parei-
tik sveikos poros, turinčios į škia, kad nkciai savo veikimu
gydytojų liudvmus. Turin
čioms vaikus poroms bus už
draustas divorsas, o bevai- 

į kėnis — bus leidžiamas. Bevai 
nikiai vaikai bus skaitalui an
traeiliais Vokietijos piliečiais, 
ty. jie turės mažiau teisių už 
legitimuotųs vaikus.

Nauju kodu bus raginami 
jaunieji tuoktis, tačiau bus 
griežtai reikalaujama, kad bū
tų gryniausiojo germanų krau 
jo, kad nebūtų jokių pašalinių 
raginių priemaišų, ypač žydų 
rasės kraujo.

Vedusieji bus raginami tu
rėti daugiau kaip du vaikus. 
Ui trečiąjį ir ketvirtąjį vaikus 
vyriausybė skirs stipendijas 
neturtingiems tėvams.

PARYŽIUS, bal. J7. — Ne-
«m». Šiandien kongrean trinkima, paairei-
miteta. iiklau.inėjo keletą a.-,*1* pna»^ .meta..,

. . . . kad ji leido Trockini slaptamenų, kūne griežtai užgynė)__ ”, „ v.____ „______x.
dr. Wirto Badymus apie “sma
genų truatą.” Jei taip, tai 
d r. Wirt sulaužė priesaiką, ne 
teisingai liudydamas komite-

gyventi Barbizone, Paryžiaus1 
priemiestyje.

Prancūzijos vyriausybė pla
nuoja Trockį pašalinti iš kra

joj, Knnsas City, Mo. Šią kom 
paniją valdo senatoriaus Reed 

i žmona.
Buv. senatorius Ręed šiai 

kompanijai iškovojo naudoti 
du pramonės kodus, ty. pusę 
laiko dirbti remiantis moterų 
drabužių pramonės kodu ir pu 
sę laiko — medvilnės rūbų ko
du.

Ir štai kame yra paslaptis.-

kol kas neperžengia miesto 
konstitucijos, tad jie ir nevar
žomi.

Ugi mėnesiai, kaip ųaciai ko 
voja prieš vietos katalikus. 
Nesenai jie antrąkart suspen
davo katalikišką laikraštį. Šį- į 
kart Dancigo katalikus pakilo 
ginti jau ir Vokietijos katali-

Ten rado 200 jau paruoštos 
išsiųsti knygos ir jas visas ate 
mė. Knygas automobiliu išsi
vežė. •-

Po dviejų dienų polięija at
vyko į Tilžės lietuvių laikra
ščiu “Naujo Tilžės Keleivio’’ 
redakciją. Pas redaktorę O. 
Vilmantiene padarė kvotą, 
klausdami kg ji iš ko

I gyvena ir, t t. Be to, hitleri- 
moterų drabužių kodu nusta-1 ninįai persekioja tuos Prūsų 
tyta mažiausias . atlyginimas i lietuvius, kurie skaito minėtą 
iki 45 dol. už 35 valandas »a-' laikraštį.
vaitės darbo, o medvilnės rū
bų mažiausias atlyginimas 
33y>c. per valandą ir 40 va
landų sayaitės darbas.

Tai priemonė, kaip išsisuk
ti nuo didesnio darbininkams 
atlyginimo mokėjimo. Keis-

kiški laikraščiai, kurių priešą- čiausia tas, kad NRA admini-
kyje yra Germaniu.

Koki bus iš tos kovos rezul
tatai, kas čia gali pasakyti. 
Tik vienas dalykas žinomas, 
kari naciai, varžydami ir spau- 
zdami kitus, patys suburbės 
vilko duobėn.

stracija leidžia tos rūšies prak 
tiką darbininkų nenaudai.

IR GUBERNATORIUS PA
KLIUVO SU KITAIS

UŽDARYTU BANKŲ 
BILIUS KONGRESE

ORO LINIJŲ VIRŠININKAI
NETRAUKIAMI TIESOM
WASHlNGTON, bal. 17. — 

Oro pašto vežiojimo kontrak
tų panaikinimas sukėlė didelę 
painiavą. Kontraktus naiki
nant, vyriausybė sviedė prieš 
oro linijas didelius -kaltinimus. 
Kontraktai senai panaikinti, 
tačiau vyriausybė netraukia 
tieson kaltininkų. Visas kra
štas laukia ir nesulaukia, ka
da tie kaltininkai paklius tei
sman. Yra aišku, kad kontrak 
tų panaikinimas Jr karųiorąe- 
nės lakūnų pristatymas vežio
ti paštą yra didelė vyriausy
bės klaida. Sis darbas atlik
tas politiniais sumetimais ir

WASHIN3T0N, bal. 17. — 
Kongresas turi kongresmeno 
McLeod, resp. iš Mich., bilių, 
kuriuo norima krašto vyriau
sybę autorizuoti, kad jį paim
tų savo žinion visų krašte už
darytų bankų turtus ir atmo
kėtų indėlininkams. ’ Tuo bū- 
<Tu būtų gauta dvilypė nauda: 
būtų pašalinta iš bankų likvi- 
duotojai, kurie kelinti metai

įFARGO, N. D., bal. 17. — 
Federalinė “grand įury” iš- 

*{nešė kaltinimą, prieš devynis 
asmenis, kurių tarpe yra ir 
gubernatorius W. A. Langer. 
“Grand jury” po ilgų tyrinė
jimų rado, kad šioje valstybė
je vyriausybės teikiamo šelpi
mo tarnautojai buvo priversti 
prisidėti prie valstybės politi
nio fondo sudarymo.

Krašto vyriausybės įsaky
mu, iš federalinio šelpimo ko
misijos pirmininko vietos anks 
čiau pašalintas gubernatorius 
T>anger, kada vyriausybės I 
agentai susekė, kad šelpimo

Anksčiau Tilžės viena baze y 
čia buvo skiriama (ik li( tu
viams. Pamaldos joje buvo 
lietuviškai laikomos. Pasku
tiniu laiku lietuvių teisės visai 
suvaržytos. Svarbiausios pa
maldos esti vokiškos, o lietu
vių kalba nustumta į antrą vio 
tą, nors ją lanko veik vieni 
lietuviai.

Dėl tų skriaudų Prūsų lietu
vių' taryba nusiuntė skundą 
Vokietijos evangelikų vys ka
pui Milleriui, kad skriaudos 
būtų atitaisytos.

Vokiečiai paskutiniu laiku 
vėl pradėjo vokietinti li- tnv 
skus vietų vardus.

vyrų nori gauti darbus mi-' tui ir turėtų būt traukiamas j što. Sakoma, jis Porėtų nuii- : ištariamojo “skandalo” išėjo 
škuoee. ’ tieson. —/ x kelti į Ameriką. f ) niekas.

A* »aį ,

gyvena indėlininkų kaštais ir
indėlininkai, atgavę pinigus, j tarnautojai buvo priversti pi 
milžiniškai padidintų pirkimo • nigiškai paremti gubernato-
j«g$- ?

Vakar prezidentas Roosevel 
tas Baltuose Rūmuose klausė
si argumentų už tą bilių ir 
prieš. Kol kas dar nenuspren
dė, ar šį bilią verta, ar never
ta remti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

riaus administracijos laikra
štį “Leader.”

Po to įvykio gub. Langer 
tuos visus susektus dalykus 
nuginčijo, i r reiškė noro, kad 
būtų padaryti tyrinėjimai, fla 
bar tas atlikta taip, kaip gu
bernatoriaus norėta, ir jis 
pats traukiamas tieson.

TRYLIKA SANKALB1NIN- 
KŲ TEISMAN

BUKAREŠTAS, bal. lč. - 
Rumunijos policiniai autorite
tai laiko kalėjime 8 kariniu k u s 
ir 5 civilinius, kaltinai! > mui- 
kalbiu prieš karalių ir kitus 
aukštuosius valdininkus. S;m- 
kalbifi, turėjo būt vykdomus 
Velykų naktį stačiatikių Lit« d 
roję.

ftie visi apkaltinti įonėą 
ištirinėti ir bus patraukli t< 
s man, Paskelbta, kad. jiej 
byla prasidės Šio ' il.uif 
mėn. 20 d. .. j

ORAS
CHICAGO TR \ PYL1 

KĖS. — Šiandien nu n ator 
lengvas lietus; maža Tempe: 
tūms atmaina.
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Skalbimų kaluoe prlalunttamos parelkalavua 
Bendra ilirtileiM tr kareapo&daBtajma raitų neorų* 

t Jei nepraftoma tai padaryti Ir nepijMunOlama tam 
M patto lenkių.
■ešakterteo prltma — nuo 11:00 tkl 10:00 eaL 
kalhimai sekančiai dienai priimami iki 

& vaL po piet.
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•‘DRAUGAS” 2334 & Outoey Ave^ Ckieogo

DIENOS KLAUSIMAI

kosi pirmykščiu nu&istutymo neiti į jokius 
santykius su Lenkija, kol Suvalkų sutartis 
nebus atstatyta ir Vilnius jai grąžintas. Len
kai kalbino ir geruoju, grųsino ir piktuoju. 
Tačiau Lietuva žino, kad teisė ir teisybė yra 
jos pusėje ir kad wwileMti, padarytą skriau
dų atitaisyti privalo tik grobuonis msikalti*

Šiais metais pasaulinėj spaudoj taip pat 
girdėti balsų, kad lietuvių - lenkų santykiai 
artimiausioj ateity būsiu išspręsti. Lietuva iš 
savo pusės nuo pat Vilniaus pagrobimo va
landos yra paieiškusi, kad ji galės ištiesti 
rankų Lenkijai tik grąžinus Vilnių. Jei len
kai galvoja kitaip, tai jw vėl klysta. Todėl 
ginčo išsprendimas priklauso tik nuo lenkų. 
Kai jie atiduos Vilnių Lietuvai, tų pat die
nų užsimegs ir santykiai. Lenkai tąi jau ge 
rai supranta, bet ai- padalys jie iš to būtinų 
išvadų 1

GERAI, BET

“Tsb.” šiuo klausimu praneša:
; ' Peniai rudenį suėjo 13 metų, kai Lenki
ja pagrobi* apgaulingu būdu Lietuvos sosti
nę Vilnių. Šį tarptautinį smurtų įvykdė 1920 
xn. spalių 9 d. lenkų generolas Želigovskis, 
Apsimesdamas neva sukilėliu, kadangi tik 
Jnrieš dvi dienas, spalių 7 d. Suvalkuose bu
vo iškilmingai pasirašyta, Tautų Sąjungos 
•♦stovams dalyvaujant, lietuvių - lenkų karo 
paliaubų sutartis, einant kuria Vilnius buvo 
pripažintas Lietuvai* Toks biaurus sutariies 
•nlaužymas sukėlė prieš lenkus bendrų pa
saulinį pasipiktinimų, tačiau Tautų Sųjunga 
nieko negalėjo padaryti, nes neturėjo jokios 
materialinės jėgos ir buvo priversta pasiten
kinti tik protestais ir reikalavimais. Bet 
lenkai nepaklausė, kadangi matė, kad Tautų 
Bąjoųga nepajėgs priversti jų iš Vilniaus pa
sitraukti. Lietuva, po Želigovskio smurto, 
paskelbė, kad ji neįeis į jokius santykius su 
Lenkija, kel Vilniun nebos jai grąžintas, šio 
pasistatymo Lietuva ligšiol ir laikosi

, Lėftkai, laužydami Suvalkų sutartį ir 
grobuoniškai įsiverždami į Vilnių, tikėjosi, 
kad Vilnių paėmus bus lengva priversti Lie- 
tntą šiokiu ar tokia būdu susidėti su Lenki
ja. Tačiau lenkai laliai apsiriko. 1 Jetuva, kaip 
vienas žmogus, šoko su didžiausiu pasiryži
mu gintis ir ties Giedraičiu ir Širvintų mies- 

' lėliui s 1920 m. spalių mėn. pabaigoje sutriuš
kinę besiveržiančius gilyn į Lietuvą Želigov
skio pulkus. Pats Želigovskis vos nepakliuvo 
| nelaisvę. Ir Vilnius būtų buvęs tada atva
duota^ jei nebūtų įsikišusi Tautų S-gos ko
misija, kuri sustabdė sėkmingą Lirtuvos ka- 

.liuomenės žygiavimą pirmyn. Nuo to laiko 
i tarp abiejų' kariuomenių susidarė dabartinė 
} ndministratyvinė linija, per kurių štai jau 

33 metų kai m*ra jokiiTsusisiekimo.
Daug kartų mėgino Lenkija visokiomis 

priemonėmis užnaegsti santykius su Lietuva, 
į bet be jokio pasisekimo. Lietuva tvirtai lai

KATALIKŲ BAŽNYČIOS AUGIMAS

Per keturiusde&inits metų laimėjimo sukaktuves pami 
Lietuvoje buvo uždrausta spau nės* Jei spaudos laisvė nebūt 
sdinti ir platinti lietuviškas laimėta, vargu šiandien Lietu 
knygas ir laikraščius. Tai bu- va butų laisva ir Hepriklauso- 
vq tamsūs ir begalo sunkūs ma valstybė. Pirmas svarbiu 
Lietuvoje laikai. Rusų valdžia žingsnis į nepriklausomybę bu- 
buvo užsispyrusi mūsų tautų vo spaudos laisvės atgavimus, 
visai numarinti. Be to ji sten- Prie to didžiojo tautos laimė- 
gėsi tų kraštų supravoslavin- jima ir Amerikos lietuviui yra 
ti. Rusai varėsi prie to, kad žymiai prisidėję. Dėl to, mes, 
jų pavadintame “Šiaurės - V s Amerikos lietuviai, be abejo- 
karų” krašte jokių lietuviškų nės, nepasiliksime nepaminėję 
žymių nebeliktų’ir kad to šių reikšmingų sukaktuvių, 
krašto gyventojai kaip galima [ Šiuomi A. L. R. K.'Federaci- 
greičiau išsižadėtų katalikybės' jos centro valdyba energingai 
ir priimtų “caro religijų” — ragina Federacijos apskričius, 
pravoslavijų. skyrius ir visas lietuvių kolo-

Rusai gerai suprato, , kad nijas gegužės 7 d. surengti 
kuo tamsesni bus Lietuvoje spaudos laisvės atgavimo sn- 
žmonės, tuo lengviau jiems kaktuvių paminėjimų su tinką- 
bus siekti savo tikslų. Dėl to niomis paskaitomis ir prakal- 
iir sumanė neįleisti Lietuvon bomis. Prisiminkime dideles 
jokios šviesos, neleisti jokio tautos kovas, supažindinkime 

I tautiško ar katalikiško judė su jomis savo jaunimų, ku- 
į jimo. Žinodami, kaip didelę ga riam dar nėra žinomi tie kry- 
į lybę turi spauda, rusai uždrau žiaus keliai, kuriais eidama 
dė Lietuvoje lietuviškai spųu- Lietuva pasiekė nepriklauso 

i sdintų žodį. Net lietuviškas mybės.
maldaknyges žandarai iširau- Nep<1Blrtkilne badaujančiu
kdavo bažnyčiose iš žmonių vilniečių
rankų ir jas sukonfiskuodavo.

_ . . . . . . Vilniaus krašte badas ple-Luetuviai suprato prie ko ve- . _
, , - * . ,. . . 1 čiasi, Spauda praneša, kadda spaudos uždraudimus ir vi i . .. . ,v. ’

v . . ',.*.. TA_, ,1 badaujančių skaičius tukstan-
$okie persek io urnai. * Del to r. . . T , .

. . . . * . , . * • cių jau pasiete. Lenkų vald
atsirado žmonių, kurie uzsie- .. , zia nors ir duoda maža. pasak

I niuos®. pradėjo k&sti knygas • . ± . .
'ir laikraščius; atsirado drą- e 11 * Be

*. . . . . Pašalpa dalinama tik “ištiki
šuoliai knygnešiai, kurie sla- . . .*x-, •. .. Iiiiiesiems . Kadangi “neištiki
pta platino lietuviškųjų spau i ..... <• , .. ... /
. t • • J,- »’ t • maišiais yra skaitomi lietu
dų Lietuvoje. Bjo kova. Lie- . . ... ,» A . . , » •' . , . viai, dėl to jiems ir teks daituviai daug nukentejo, bet . . ,

. , . *. , giausia nukentėti. Lietuvoje ynepasidavė. Vienus arstuoda- / , . .. ..
. . • . . . .ra renkamos aukos ir-siunčiavo, istremdavo, jų . vietoje at-

• • ’» a • ' t mos i Vilmų.-Prio to selpumsi rasdavo kiti. 1904 metais ca t , , . ... . T ,
.... .. ?’ .. darbo prisidekime ir mes. Juli ro valdžia pasijuto esanti nu . . , ... .... .... .. ... . įmes visada vilniečių reikalus• galėta. Kitos išeities nebuvo, . .... ,. , ..... , . .. . . ,, ,. a kiek išgalėdami, selpeme. Dai kaip “užsispyrėliams” lietu- , ..... . *

, . .. a- > , . 'mr toji pašalpa ypatingai, vr:I viams gražinti spaudos laisvę, .. ,.. . jiems reikalinga. Vilniaus lie
i nes jie nepasiduoda ir nepa-

• j m T a • , *• • tuviai ir taip jau yra nukansiduos. Tat, tais pačiais me- , . ,. ,, . __ .. *_ kinti, suvargę. Badas juo
tais gegužes 7 dienų caras is- . . ... _ , • . •. visai pribaigs. Lenkai to i
leido poredvma, kuriuo šutei- , ,. T, , .. . ..., , j ’ u , , . laukia, rederacijos aiiskncia
kė lietuviams spfftidos laisvę. . ... ... *.

7* . . . ’ ir skvriai vra raginami sian
Nuo to svarbaus įvyki© šie-

- raet sueina lygiai 30 metų. lįkslui J“™1“1 attk’ ir tu0 
' Reikia spėti, kad visa mūsų i®8 ^tųsti į -centrą, kuris ni« 
' tauta tinkamu būdu to didelic ko nelaukdamas persiųs į V

ba naujai išleista 1934 metams “Annuario 
Pontificio”, knygą susidedanti iš 1,20(9 pus- 
JĮapių, kurioj randama oficialės statistinės ži
nios iš Bažnyčios gyvenimo visuose pasaulio

SUSIDOMĖJIMAS UE 
1 OVOJE “UTUANI-

Po to, kai Lietuvos laikraš 
čiai persispausdino lakūno Ja
nušausko atsišaukimų ir pas
kelbė apie amerikiečių lietu
vių vieningų antrojo per At
lantu skridimo rėminių, Lietu
voje labai pakilo susidomėji- 
mas ir pasitikėjimas “Litua- 
nicos II” žygiu ir jo sėkmin
gumu. Net tie, kurie į Da
riaus ir Girėno skridimų ir jo 
pasisekimų žiūrėjo labai pesi
mistiškai, dabar rodo daug 
sitikėjimo bei vilties, kad “Li- 
tudnica II” su savo drąsiu ir 
patyrusiu vadovu Janušausku 
tikrai ir pilnai įvykdys kilnų 
užsimojimų. Nors Lietuvoje 
žmonės gerb. lakūnų Janušau
skų nepažįsta, tačiau atrodo, 
kad jis bus praktiškesnis ir 
neskris su tokiu romantišku 
pasirengimu, kaip kad pada
rė tragingai žuvusieji didvy
riai Darius ir Girėnas. Iš ki
tos pusės, jam tvirčiau pasi
rengti tur būti nepritruks ir 
medžiaginių išteklių. Matyti, 
kad ir jkmerikos lietuvių vi
suomenė tinkamai remia “Li- 
tuanieos II” skridimų, o šiek 
tiek prisideda ir l.ietuvos vi
suomenė, nors ji tai daryti ir 
neraginama? Jau Lietuvoj Ae- 
ro Klubas išsiuntė 10,000 litų 
lakūno Janušausko garbinga
jam žygiui paremti; atsirado 
ir šiaip asmenų bei organiza
cijų, kurios nors nedideles su-Z-
mas šiam tikslai skiria, f ši- 

J tas aukas netenka ži&nėti, kai- 

i po į Lietuvos visuomenės pri- 
iįsidėjimų prie skridimo, o tik- 
. tai kaip į pritarimų ir gerus 
( palinkėjimus Lietuvos garbės 

kelionei. Visi tikisi ir laukja, 
kada “Lituanica Ii” laimin
gai perskridusi vandonynų tri- 
umfuodama nusileis Kauno 

dabar vrk aerodrome, kada dar vienas
- T — - - *- . * * • -• J

1150 diecezijų, kurios valdo virš tris šimtus garbingas žygis bus atliktas 
milijonų tikinčiųjų. Lietuves garbei. Tsb.

Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris 
Išvertė Jonas Labaaaaakas 

r f'*’ tr* Ki r*Uz Kinijos Pečių 
i . Stovi Maskva .

(Tęsinys)

Proj«*ktns paliko tuntai tiesioginių ri
nkimų teisę į atstovaujančius organu-’. 
Pas kiri valsčiaus rinkikai renka tautos , 
ansirinkimo, jzovįncijų, ir valsčių atsto
vus.

Tu u t <>s susirinkimas skiria valdžią, o 
ši valdininku^. Tautui Si.n Yat Henas pa
liko iš Šveicarijos paimtus “'iniciatyvom” 
ir “refereiKlumo” teises, t. y. teisę įvesti 
paprastu tautos balsavimu naujus įstaty
mus arba panaikinti dabar veikiančio*. 
Jis duoda tautai taip put šį tų naujo, sa
vo paties sugahoto tuo savo išradimn 
jis labai didžitrvosi — būtuitt: t<*isę savo 
nutarimu pašalinti valsčių, provinrijų -tr 
šiaip kurių kitų administracijos šalių val
dininkes. Tuo adi^inistna ija buvo padą 
ryta pamatar. IMatinės santvarkos t)r. 
Sun \ it nas nepntb'kė. I pasikartojan- 
či' - p.’kljr.' i, ko!;k bus sndarytaa de-

Ulinis valstybės planas, visuomet jis at
sakydavo pigiu* būdu: “tai turės duoti 
praktika”.

Ką Dr. !Sun Yat Senas darė, visa, kaip 
matome iš poliarinių, buvo iš pagrindų 
klaidinga. Iš susidariusių santykių evoliu
cijos keliu lengvai būtų išsiplėtojusi svei
ka ir natūralinė tautos valdymo sistema. 
Ūkio ir visuomenės kūrimas nurodė kelių, 
kuriuo būtų buvę eita, ir kuris būtų pri
vedęs prie pastovių šėimų parlamentų. Iš 
tikrųjų, toks tautos atstovavimas būtų 
uždraudęs bet kokį tolimesnį bandymų 
krypti į Vakarus ir ypač būtą neprileidęs 
prie. administracijos subiurokratiniiao, ku
ris nepaprastai padidino mokesčių naštą.

Mis kelias dr. Mun Yat Senui nebuvo 
patogus. Jis turėjo sugriauti visą Konfu
cijaus rūmą ir ant jo griuvėsių pastatyti 
naujų egoizmo iv asmens gArliės trokštĄa- 
tj twsaulį. #

Sun Y 4 Seno vtrtrtyf# Vakarų ktri- 
tūre^ individu; Vakarų kultūra jnaktikuo- 
ja rinkiuMi teisę, ir jos |>askirų individų 
suum siulmo valstybę. Si valstybės kons 

trukci.įu yra pagrįsta sunaikinimu viešpa- 
taujaači»»s svirnų sistema* ir viešpataujan
čios ūkio formos, nes jos trukdo atsirasti 
paskįriem< individams. Bandymai sujun-

gti tautą, moderniška forma sunaikino sa- 
vurankius kaimų ūkius ir tuos santykius, 
kuriais jie rėmėsi. ' • ,

I)r. Sun Yat Senas sujungė idėjų ir 
interesų bendruomenes su tomis sritimis, 
kurios buvo pasisavinusios “Vakarų pa* 
žiūras”. Jis ėjo kartu su pirkliais, kurie 
buvo suinteresuoti užsienio prekybos iš
augimu, ir su inteligentais, kurie buvt( 
paragavę Vakarų išminties ir dabar tau
tos sųskaiton norėjo veržtis prie valdžios. 
1910 m. buto 42,000 Kinijos įbokvklų, ku- 
riose mokėsi l,6Q0,000 mokinių Vakarų 
specialybių; be to, dar buvo tūkstančiai 
studentų užsieny! Jiems turėjo būti parū
pintos vietos! Benoji Konfucijaus valsty
bė su savo 20,000 valdininkų tam nedavė 

Jokio galimumo! Dėt jų. turėjo būti įkurtu 
moilerniška biurokratų valstybė, kari tu
rėjo duoti atlyginimų? vaidininkų armijai.

Tauta nežinojo to viso sąryšio; ji 
nežinojo, kad “Jaunoji Kinija” eina tais 

keliais, kuriuos ji (taįita) Veltui buvo nu
galėjusi dvejais savo dideliais sukilimais

šaukti į, tėvynę kaip propagandistai. Ci
vilinių aukštųjų mokyklų studentai suskaz 
ldė eivilinę krašto inteligentiją ir valdi
ninkiją, o baigusieji karo mokyklas — 
provincijų trupių karininkus. Tas destruk^ 
tyvinis darbas buvo labai mielai remia
mas svetimšalių.

Viena katastrofa ėjo paskui kitos. 
Naujų geležinkelių statymas ir vis labiau 
dūlėjus svetimų prekių antplūdis iššauk
davo krašte nuolatinių neramumų. Karo. 
skolos, paskolos ir anonnalus valstybinių 
etatų didiniisas, kuriant begales naujų 
\ akarų pavyzdžiu įn*ngtų mokyklų ir 
įstaigų, įvedimas moderniškai apmokytų 
ir apginkluotų kariuomenės dalių nepa
prastai pakėlė mokesčius.

Karulius įsakė pakelti provincijų mo
kesčius; jis jų negaudavo, dauguma pro
vincijų nenorėjo pildyti karaliaus įsaky
mo. Karaliam! uatoritetas puolė; dinasti
jos viešpatavimas ėjo prie galo. Paėmi
mas naujų didelių paskolų, užstatymas 
krašto geležinkelių, naujų geležinkelių li
nijų projektavimas ir daugelis kitų prie
žasčių išlėto uždegė- revoliucijos gaisrų. 
Revoliucijonieriai gauna reikalingų Jėgų 
iš didelio skaičiaus į jų pusę perėjusių 
provincijų gubernatorių^ kuxie pastato sa-

vo kariuomenių trupes į kovų su dinas
tija.

■Sukilimas prasidėjo Wutšangc ir 
greit apėmė vidurio ir pietų Kinijų. Šan
chajus ir Pekinas pirmieji paskelbė res
publikų. Jaunųjų kiniečių vadai prijungė

. • . f16 provincijų.
Pažymėtina, kad Sun Yat Senas, pra

sidedant sukilimui, buvo užsieny (Colo- 
rade). 1911 m. gruodžio 26 d. jis sugrįžo 
į Šanchajų ir to paties mėnesio 30 d. bn- 
vo išrinktas Kinų respublikos prezidentu.

Karalius buvo laimėjęs keletą kovų 
su revoliueijonieriais, Jo dalykai stovėjo 
blogai, bet ne be vilties.

Staiga prieš jį stojo svetimos valuty 
bės. Jos bijojo, kad tolimesnės kovos ne
pakenktų jų prekybai; ypač Yangtsetule, 
ir todėl pareiškė savo pirmutinį norų, kad 
ateity nebebūtų jokių kovų. Karalius »n- 
prato tų gestų. Jis suprato, kad svetimos 
valstybės jį pražsdė, kad revoliucijonic- 
riai laimėjo padedami svetimųjų.

1912 m. vasario 12 d. atsisakė nuo 
sosto, įsakė įvesti respublikų ir respubli
kos prezidentu buvo paskirtas karaiiuus 
feldmaršalas Yuan Shi Kai.

Kaizerizmas buvo baigtas,
. * (Dauginu bus)
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1947 ū- Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ-: į Angliją. 
2906 0- JIMAS, VILTIS IR MEILĖ.! kom pene not 

J Puslapių 267. Kaina 46c. (ypač savo 
turėjo KATALIKIŠKAS LAIDO ‘ gelumbių g 

jono li- JIMAS, puslapių IG, kaina lOcįglįjos p rėk t 
“DRAUGAS”, didėtų, tai

2334 So. Oakley Avė., tiškui l‘ndlMII I. ! v ; Chicago, III. ' eksportas i

LABDARIŲ DIRVA
DIDELIŲ DARBŲ BE 

LAUKIANT

75 NUUS. LltlUVUo Miškų Dep-tas gavo paklau- 
cvconoTn i a u pi i ii ifi o,andii°8 vieno* *ne-LKvI UnIU į ANULlJ A džįo imi>orto b-vės Roterdame, 

------------ kuri nori pirkti ILietuvoje iš
“Ostsoeb.” rašo, kad Lietu- lentpjūvių /pjautų ąžuolų, 

vos delegacijai pavyko išside- Pjautų ąžuolų Lietuvos lent 
rėti, kad Anglai garantuos 75’piūvėa dahar turi pagaminę 
proc. viso Lietuvos eksporto) už 1 mil. litų.

Airijoje yra visam pasauly 
garsi jų tautinė loterija, ku
rioje dalyvauja daugelio val
stybių gyventojai. ĮJetuvos gy 

i ventojams svetimų valstybių 
loterijose dalyvauti uždrausta 
įstatymu. Tačiau nežymiam 
Kauno gyventojui .lasvonskiui 
jo giminės Londone nupirko ir 
atsiuntė girių loterijos bilietą. 
Dr. Jasvonskis dovanoto bilie
to laime nelabai tikėjo. Tačiau 
jis nustebo, kai per radijo iš
girdo, kad airių loterėjoje jam 
tenka vienas stambiausių lai
mėjimų — arkliukas “Lasy- 
bots”, kurį daugumas skaitė 
labai greitu. Jei tam arkliu
kui pavyktų atbėgti pirmuoju, 
tai mūsų kaunietis laimėtų a- 
pie P milijoną litų.' Tsb.

Parsitrauk Tris Knygas 
Vedančias Tobulybės Keliu

cities pasisekimų ar nepasise-[tį ir daug suželpė vienkar. t
kimų; mokinamės. Dėl to k™i-'tinėmis pašalpomis. Dabar to- n
piame dėmesį į labdarių kuo-;^ draugija pradeda aavo rei- 1;
y8r- prašydami, kad kiek ga-;Ralu8 dar labiau pl6sU jj stei e

Įima didesnius rinkėjų buriąs inteligentams bedarbiams I
suorganizuotų ir kad gerai darbo stovyklas, kur bus duo- '
prisirengtų prie tų darbų, ku- dania darbo inteligentams be- f
riuos apsiėmė dirbti. derbiams nežiūrint priežasčių

Tą pačią gegužės 30 d. tuoj dėl kurių darbo neteko. Stei- ,
po pamaldų kapinyne, įvyks- gia prieglaudos alkoholikams j
ta piknikas Vytauto parke. Pa ir kitokiems iškrypėliams, kur Į,
surūpinkime; kad šių metų pi-■ jie bus gydomi ir gaus pilną!,
knikas pavyktų, kad jis sutyau pragyvenimų tol, kol pasveiks. Į ,
ktų tūkstantines žmonių mi- Steigia dar vieną didelę valgy- j
nias. Kuopos turi pasirūpinti, klą Šančiuose, kur valgis bus j
kad tinkamų darbininku suor- verdamas karo lanko virtuvė-
ganizuoti, kad doVaiių gauti -ce ir visi pašalpos reikalingi
ir žmonių pritraukti. Šiemet .bus aprūpinti valgiu. Steigia
lengviau tai bus padaryti, nes globą gimdančioms moterims
yra nutarta neimti į daržą j-- ir mažiems kūdikiams aprūpi-
žangos. Žmonėms labai , bus irti juos gydytojo priežiūra, bu
patogu iš pat ryto Vytautę tais, maistu, pienu ir vaistais.
parke automobilius palikti, o! Visam tani reikalinga daug
po.pamaldų kapinyne atgal įI pinigo, bet “Žmogaus globos
parką sugrįžti. i draugijos” valdyba rankų ne-
„ . v , , , t nuleidžia ir tikisi visus tuos
Išanksto pranešame, kad la-‘

... . . • ’ ». . i savo sumanymus artimiausioje
bdanų pavasarinis išvažiavf- . ~ T •

• . .. v ąteityje įgyvendinti. Lietuvo-
mas. i savąjį, ūki bus birželio ... . , , . , . ,
17 d. Tam tikslui skleidžia! f kyJ“‘ T. •'

• X I- n 1- ka(l elgetavimas butų vi-specialus tikieteliai. Gerbiamol .. v, . • . .. . , ,\ siškai»uždraustas, tokiai lah-
ji visuomene vra prašoma tų , , ,
... . ,... . . . . . . darlngai įstaigai atsiveria pla
tikietelių kuo daugiausia įsi- .. . , , ...

, . . .. . * .čiausi darbo plotai,gyti. Rudenim išvažiavimą tų- Į . -
rėsime rugsėjo 2/ d. Į žinoma, ji tiek teyalios nu-i

. . I veikti, kiek plačioji visupme- 
Vicšoji rinkliava Ciceroj bus _ . ,r, ,v . no ją parems. Vidaus Reikalų

gegužės mėnesio 27 dieną. La- ..... . . . . - .7, . „ , ... . ministerija jai išskyrė pasai-

bdarn, 3 kp. .8 v.sy gavo J«-< vW
gų stengiasi taip sua.organ.- . fo pav(TjM aie 100.
zucti, kad rinkliava pavyktų.' kai kuri#s
Mobilizuojamo* moterys ir me1 , , , . *J 7 patalpas ir įrankius. Žodžiu,
rgaitės, kurios tą dieną dar-;, . ’ ... . * , organizaciją visi remia ir no-
barnus. Cicenečiams , talkų tu ka(, .. Bavo naudinw (,ar. 
retų atvykt. ,r kitas kuopos. ha ko |aWansia į. )w Ts„
Kiekviena Chicagos kuopa tu- ______ ________
rėtų pasiųsti į Cicero gegužės
27 d. bent po tuziną rinkikių.) Katalikams netinka ir to 
Aiškinti nereikia kodėl. Dau- kia spauda, kuri nors nestoja 

" riau bus rinkikių, daugiau au-jatvirai į kovą prieš tikėjimą, 
kų labdarybei bus surinkta. Įibet ‘r negina tikėjimo, nei 
šį reikalą! atkreipkime rimtą 1
dėmesį. - 4

Praėjusia labdarių seimas 
nutarė šiais metais išmokėti ū- l
kio skolas. Nelengvas tai dar
bas. Ir jei nepasivarysime la
biau, jei geriau nesusiorgani- 
zuosime ir šiemet to nutarimo 
neišpildySime. Dėl to jau lau
kis rimtai griebtis darbo, kad 
ligi penkioliktojo seimo, kuria 
bus lapkričio 18 dieną, Mar- 
ųuette parke, skolos jau būtų 
išmokėtos. Mūsų plačioji visuo 
menė visada rėmė labdarių da-Į 
rbus, parems ir dabar. Tik I 
mes patys sistematingiau ir , 
daugiau dirbkime.

Ant. Nausėda.,
f , Labd. S-gos pirm.

Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS, M. I. C.
I knyga: t

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 
aptaisais $1.25. ., ’ z.

. . IT knvga:
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap

taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantfcms atiduodame už $3.00 

Čia nuplėškBalandžio 17 dieną — 
Apreiškimo p-rap., Brooklyn, 
N. Y. (Kun. A. Ilūblys, AL 1. Gerb. "Draugo" Administracijai: \

Siunčiu Jums >................ už kun’uoR atsiųskite knygas:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, audeklo aptaisais. >1.25 
SIEIZ1S TAKAI TOBVI.YBfiN. audeklo aptaisais,' >1.25 , 
DORYBES, audeklo aptaisais >1.25.

Arba: Siunčiu >3.00 už kuriuos prislųsklte visas tris Kl’N. K. 
TVLATOIO knygns, audeklo aptaisais.

Mano adresas * . • '

Balandžio 4—11, Pittsburgh, Į 
Pa., Šv. Vincento bažnyčioje, 
kun. A. Cikoto, M. I. C.

Balandžio 15 — 29, Chicago. 
Ilk, Šv. Jurgio bažnyčioj, kun. 
J. Vaitkevičius, M. I. C., kun. 
AI. Urbonavičius, AI. I. C.

Balandžio 23 — 29 dd. — 
Utica, N. Y., kun. A. Cikota. 
AI. I. C. 1

Balandžio 23 iki 29 d. West- 
field, Mass., kun. A. Petraus
kas, AI. I. C. *

Balandžio 30 — Gegužės^ 13 
dd. — Šv. Kazimiero parap., I 
Pbiladelpbia, Pa. (Knn. A; Ci
kota, AI. I. C.).

Gegužės 21 — 27, Cbicago, 
Ilk, Aušros Vartų bažnyčioje, 
(Kun. A. Cikoto, M. I. C.).

Kaune, kovo 17 d. pirmini
nkaujant Alinisteriui Pirminin 
kui p. J. Tūbeliui, įvyko, me
tinis Žemės Banko akcininkų 
susirinkimas. Banko valdyto
jas p. Radusis susirinkimui pa 
darė pranešimą apio banko da 
rbuotę 1933 m. ,

Banko balansas už 1933 me 
tus sudaro 151 milijoną litų* 
Svarbiausiais “banko klijentais 
yra ūkininkai. Jiems, įkeičiant 
ūkius, yra išskolinta lllmih 
jonų litų. Tai yra 95 nuoš. vi
sų banko duotų kreditų. Nuo
šimtis už kreditą imamas 5 
nuoš. metinių.

Lietuvoje praskolintų ban
kui ūkių yra^P nuoš., arba 12 
nuoš. visos dirbamos žemės. 
Prasiskolinimas vidutinis 22 
litai vienam hektarui. Bet jei 
imti domėn vien tik banke už
statytą turtą, tai skolos su
darys 183 litus vienam hekta
rui.

Nors vidutinis ūkininkų pro 
siskolinimas pas mus daug 
mažesnis, ' negu kaimyninėse 
valstybėse, bet vistiek padėtis 
Lietuvos ūkininkų gana sun 
ki. 1931 metais buvo parduo
ta iš varžytinių už skolas 1136

Vardas, Tavartlč

NAUJASI TESTAMENTASV
Evangelijos *-X, Apaštalų 

Darbai — Apaštalų Laiškai — 
šv. Jono Apreiškimas. Pusią 
p.ių 620. Kaina, su aptaisais 
$1.25.

t
Tomo iš Zempio APIE SE 

KIMĄ KRISTAUS iš lotynų 
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap 
taisais. Kaina — $1.20.

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
< Durtuvų rrumtynčs, nu-tdlngl <axal, lėktuvų paAovImM. arlllerljos 
griausmai, žntofrių sprogdinimas Ir itltoe karo balsybčs aprašyta W. 
T. fk’ANLON'D parašytoje Ir I-Ja. premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje r

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ ”
(GOD, HAVE MERC’Y OW VRt)

400 pusi. Gražfls, tviVtl apdarai. Kaina tik SI.25, su peralunthnu 
>1.05. Reikalaukite: '•Draugas", 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

!N OUR OFFICE
OAK MOU BKAT rr h

OOU. CUiTORE*
TUV WlOT,tė A. . 

. BONE UK» nm

^IF 1 M(OWN > 
VAMcr FOOfe JUPOKgMT 
NbU HM> NOU’D NEVER. 
VkME VtMCKED HERBT>

X‘M MERN SOfcRN 
>JGAM W WA«» A

N1STAKE MAtJC Bty MM

'/OU HKU4T Mlkve
OOEMEO n V4H&M X 
TOOK THB 30B

'—:bo$s" >



Trečiadienis, baland. 18, 1934

IŠKILMINGAI PRALEISTA 
VELYKŲ ŠVENTĖ,
WESTVILLE, ILL.

of L Council 85, o iš dešinės jam Dievas davė ir iš savo pa- Kaitė finansų raštininkė, Zig- 
pusės regime Jungtinių Yala- siaukojimo meniškai nutapė inuntas Čerbauukus, kuopos ra
tvbių vėliavėlę ir iš kairės pu visas minėtas emblemas, dai 

liūs parašus ir kitus gražiussės Lietuvos vėliavėlę.
Įėjus į L. V. kambarį ir kny- 

. gyna, persiiuii patogia n uotai
. Ra. čia tai atilsio vieta, kaip' 

Petro ir Povilo pavapi- , . ,
V "85 k įku“111, ta*P ir dvasiai. Kam

barys turtingai įrengtas. Ko

parašus
kūrinėlius. Ir visa tai aukavo 
L. V. 85 kuopa’.

štinikas, Riinšiūtė ir Gulbiūtė, 
knygyninkės.

v • V
Tvarkos prižiūrėtojui yra

Nors sųskaitos dar neužbai-i 
gtos, bet jau permatoma pusė
tinas pelnas, kuris tuojaus bus 
pasiųstas į ALTASS fondų.

ŠS. l eno ir 
jos klebonus ir L. V. "85 kp. 
Dvasios failas, kun. Jonas P. 
Paukštis, C. C. J., bai. 3 die
dų, manęs yiuprašė su kitais 
atlankyti ir pamatyti tų L. 
V. kambarį. Įžengus j svetai
nę, ji atrodo erdvi ir svetin 
ga. Estrada, puikiai įrengta. 
Matosi gražios seenerijos šaly 
se, taip pat pianas, reikalin
gi rakandai, elektros prietai
sai ir be galo, puošni kulisinė 
užlaida. Svetainės vidaus ša
lyse pakabinti draugijų čarte- 
riai ir brangus laikrodis. Švie 
sūs dideli langai daro malo
naus įspūdžio. Be to, nuo įei- 
naųiųjų durų į dešinę yra vir
tuvė su visais įtaisais ir ba
ras. Apačios rūsyj randasi ge
ras šildomasis pečius. Svetai
nės grindys yra puikios ir pa
togios šokiams.

L. V. 85 kp. kambarys 
ir knygynas

Nuo apačios pažvelgus į 
viršų, matome galerijų, pui
kiai įtaisytų L. V. kambariui.

jos atjaučia minkštus kaurus.
O kiek čia sofų, supamųjų ii 
paprastųjų kėdžių! Puikus siu 
las, staleliai knygoms pasidė
ti ir lobingas knygynas is a- 
biejų sienų pilnai pripildytas.
Tai didelis turtas ir gražus 
maistas dvasiai. Kambarys dai 
liai išpuoštas ir šviesus. Virš
priešakinių langų meniškai iš-, si rinkinius laiko kas pinna- 
rašyta didelėmis raidėmis: Lie dienį. Be to, jie turį progos 
tuvos Vyčiai. Viename ir ki- susirinkti keturis kartus į sa

_ . .. . suj: Jonas Malinauskas, Junas
Be to, reikia išreikšti nuoi.. , » _ k

Kaluza, Jonas Run: u ir JonasI • * » 1 > ta . e
širdžių padėkų simpatingam 
L. V. 85 kp. Dvasios Vadui^ 
kun. Jonui P. Paukščiui, C. C. 
J., be kurio nuoširdaus prita
rimo ir sumanios vadovybės 

:JL V. 85 kuopa nebūtų turė
jusi nė to pavydėtino kamba
rio su visais patogiais .įrengi
mais, nė lobingo knygyno.

L. V. 85 kp. veik/a
L. V. 85 kp. nariai savo su-

Mūra.
Į L. V. 85 kuopiy nūnai pri

klauso virš SO narių.
Samata

VAKARIENĖ ANTROJO 
SKRIDIMO PARĖ

MIMUI

VYSKUPAS VIZITAVO

Iš L VYČIŲ CHICAGOS
APSKR. SUSIRINKIMO
L. V. Chic. Apskr,. susirin

kimas įvyko bul. 8 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam
baryj. Susirinkimų atidarė pi 
Vm. J. Poška, maldų atkalbo 
jo kun. A. Jeskevičius.

Tuo reikalu kiekvienai kuo
pai bus išsiuntinėti laiškai.

Susirinkimų baigė malda 
kun. A. Jeskevičius.

M. Brazauskaite, koresp;

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS

Newark, N. J. — Dariaus - 
Girėno obalsiu vadovu p janties,

tame šone kubo du dideli dai
lūs paveikslaic Vienas iš jų: 
Didis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas (1315 — 1340), o 
kitas: Didis Lietuvos kunigai
kštis Vytautas (1392 — 1430). 
Be to yra dar du dideli me
niški gamtos paveikslai ir ke

vaitę įvairioms pramogoms, k. 
a. gražini praleisti laikų va
karais jų kambary prie radijo 
ar prie knygų skaitymo. Kar
tais jie rengia pasilinksmini
mus ar stato teatrus. Ir pelnų: 
skiria parapijos naudai. 

Kaltais jie laiko viešus de-
lėtas kitų mažesnių. Taip pati batus. Pav. kovo 25 dienų jie

Utica, N. Y. — Balandžio 8 
d. Uticos lietuviam^ ilgai pa 
siliks atmintyje. Tų dienų at
silankė J. K. Syrąeuse vysku- Atstovui dalyvavo iš sekau 
l>as ir suteikė sutvirtinimo sa- čių kuopų: 4 kp. — 2, 5 kp
kramentų. — 1, 14 kp. — 2, 24 kp. — 4,■

Klebonijoj J. ik gražiai pa-136 kp. — 1.
Sveikino maža 10 metų mer- Į Nutarimai perskaityti ir 
gaitė V. .Tamašauckaitė ir į- priimti.
teikė rožių. \ Komisija Vyčių Dienos, lie-

Savo jJamoksle J. E. pasisa
kė, kad jau 25 111. kai lietu
vius pažįsta; taip pat pažįstų*

WeEt PttUrnan. — Bai. 15 
d. gerb. kleb. kun. A. Linkus, 
pakrikštijo pp. Dočkų sūneli 
vardu Richardu. Krįkšto tė
vais buvo V. Jančauskaitė ir 
biznierius J. Mondzejauskas iš 
Marąuette Parko. Pokylis į- 
vyko pp. Dočkų name, 1242b 
So. Union Avė. Dalyvavo daug 
svečių. Reporteris

Neivarko lietuviai surengė va- daug kunigų ir lietuvių tauta
karienę, balandžio 8 d., Šv. 
Jurgio draugijos svetainėj. Va 
karienė puikiai jiavyko. Daly
vių buvo tiek, kad prisiėjo kai 
kuriems sėsti 'net trečia eile.

Prieš vakarienę ir po buvo 
šokiai. Per vakarienę, p. M. 
Akialis, J r.,, kuris yra pirmi 

! ninkas komiteto naujo skridi
disputavo žingeidžią lemą: reikalu_ ,.,oastnlaster,.
“Išspręsti, ar praeities jauni-1 kvietu S(.ni) p y y
mas buvo tvirtesnis tikėjime, jAmb knrfa acūuilstanžiai 

......  —-•”p0<

Kai žvelgiame į galerijos prie
šakį, dešinėje pusėje matome ,in’s *r s> ^as
meniškai pieštų Lietuvos Vy-Į <^a taiP P“1 nialai rad‘j° ir 
Čių emblemų, o kairėje pusėje . hituis įdomumus. Iš visko, kų 
matome spalvotomis raidėmis į patėmijome, kiti turtingi klū- 
anglų kalboje žinomų vardų: bai turi mažai ko panašaus. Ir1

matosi išpuošta vieta buleti- 
nui, kur matai ištypuotų tvar
kų ir pranešimus. Po Lietuvos
Vyčių nuorašu pakabintos L.|negu šių dienų jaunimas! Urp Newarko lietuvių
V. 85 kp. ėarteris. Visi langai, z.tyAę pusę.palaikė vylės: A- Paskui kiu
užtiesti rankų darbo firanko bromaitė, Misiūnaitė, Karpiū- 

tė ir vyčiai: Mūra su Rimša 
O negatyvę pusę gynė Vyčiai: 
Mališauskas, Kaluža ir kitos 
dvi vytės su Jankauskaite. Pa

Club Room and Library of41ie 
Knigbts of Lithuania, Concil 
85. Tų parašų apačioje dide
lėmis raidėmis skaitome lietu
vių kalboje: Lietuvos Vyčiai. 

„ r _^jrvrb. L. V. Dvasios

kitų kolonijų vyčiai, nėra abe
jonės, kad pavydi eionykš- 
čialns vyčiams, kurie turi taip 
puikiai įsitaisę tokį patogų ka
mbarį savo susirinkimams ir 

Tokį jaukų ir turtingų knygy-

yra grynai katalikiška Dėko
jo klebonui ir visai parapijai 
už gražų priėmimų.

Klebonui* j pagalbų buvo at
vykę kunigai: J. Žydanavičius 
iš "Amsterdam, N. Y., ir J. Si- 
tavičius iš TVasliington, 1). C.

Dabar patapijonai rengias 
prie Misijų,^ kurios prasidės 
bai. 23 d. ir tęsis iki balandžio 
29. Misijas laikys kun. Čiko- 
ta, Tėvų Marijonų Generolas.

Parapijomis

pos 4 d., Vytauto darže, pra
nešė, kad darbas jau pradėtas.
Nutarta pelnų skirti pusiau su 
Centru.

Iš L. V. “Dainos” choro 
raportų davė J. Poška, prane
šdamas, kad choras jau pilnai 
pasirengęs bai. 15 d. statyti 
scenoj originnlę operetę “Gra
žuolė”. Ragino visus Vyčius 
atsilankyti.'

Kadangi oras darosi šiltės 
nis, tat susirinkimai iškelti j
T'iT-niA Antradieni kiekvieno 111/ ksnus, duodu, ntiujtj, gyvenimų Ir pumų anirauiuų KieKAieno me nerg-iją. jūs valgysite geriau,—mie

gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų 
Ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų treatmentas už Vienų Do
lerį — gaukite tikrųjį^—garantuotas.

SKAITYKITE “PRAUGĄ**

Ar Jūs Esate Supančiotas
lr su "suirusiais'' nervais — jaučia
tės silpnas lr pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, Štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes die
nas.

Nusa
yra užvardlnimas TONIKO, kurį i 
dytoj&a Specialistas Išrado, lr kur 
dabar parduodamas visose vaistlny- 
jloae. NUGA-TONE yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų alleratlvų, ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus or-

nesio. /
Plačiai kalbėta apie sportų.

tojai, kuiie beveik išimtinai 
čia gimę ir augę jaunuoliai į 
lietuviui, kalbėjo vien lietuvi i 
škai. Tai, turbūt, pirmutinis 
toks atsitikimas Newarko lie

SVEIKINA

Ll*tuviai Daktarai
Amerika* Liet. Daktarų Draugijos Nariai

sėkmės buvo tos, kad Deguty- istorijoj d.rai
vė pusė laimėjo, būtent, pra
eities jaunimas buvo tvirtesnis 
tikėjime.

Kovo 18 dienų iš Chicagos 
buvo atvažiavę Marąuette Pa-
rko vyčiai į Basket Bali rung
tynes su čionykščiais vyčiais, 
kurie laimėjo. Tačiau, svečiai

Yadaa4
mūsų prašo šaliniais laiptais {nų.
ftpti į galerijų ir pasisveciuo- Pagarbos išreiškimas
ti K V. puikiame kambary ir|. Čia reikia duoti pagarbi L. l,UYO ir issl'e‘

žė malonius įspūdžius, girda
mi VVestvillės vieningų sutari-

gaut i dvasiško maisto iš tur lV. 85 kp. pirmininkui, Jonui 
tingo L. V. knygyno. A į Vendelskiui, kuks iš pamėgt- 

B Kai lipame į viršų, ties jei- mo vra menininkas. Jis liepa • n,^/r veiklių ^darbuotę, 

.narnomis durimis skaitome: K ' sigailėjo tų gabumų, kuriuos j
——

Ar Važiuoji Į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Dratr 

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bilė* kada galite važiuoti j 

Lietuvų, bvt ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE
DERIK VIII”.

Šios kolonijos vyčiai peat 
siliėka ir bažnytinėse pareigo
se. šš. Petro ir Povilo bažny
čioje, Viešpaties Kančios sek
madienį, kai visų dienų buvo t toj0ins 
laikoma visuotina šventoji Va 
landa, tai jie paskirtu laiku 
grupėmis klūpojo prieš įsta
tytų Švenč. Sakramentų ir vi
sų dienų pamainomis darė šve
ntųjų adoracijų. Taip-pat darė

S. Mickevich iš Bayonne, adv. 
K. Paulauskas iš_Bayonne, J. 
Valaitis, vedėjas Jietuvių radi 
jo valandos, p. K linga ir kiti. 
Iš vietinių Raibėją d-ras Kra-
likauskas ir kilį. •Vakarienės

— i
surengimu uoliai- dirbo žino
mi Nevvarko biznieriai: A. Žiu
gžda, Juozas Ktalikauskas ii 
A. S. Trečioką4?/Ačiū visiems 
darbininkams, kurie pasidar
bavo prie rengimo vakarienės,

, ypač jiadėka priklauso vieti 
nėms moterims - šeimininkėms, 
kurios pagamino labai skanių 
vakarienę ir jaunoms išnešiu

Cleveland, Ohio. — Karštai 
sveikiname Moterų Sųjungos 
organizatorę ir įžymių bei nau 
dingų, kaip M. S., taip ir vi
suomenės veikėjų, su jos dide
liais nuopelnais, Antaninų Nau 
sėdienę 25 metų jos visuome
ninio veikimo sukakties pro-e"- • 'tai

36 kuopos valdyba:
Pirm. Kotrina. Mogilienė 

, Rašt. Agotk Navickienė 
Ižd. Alena Babarskienė

TaL GROvehlU 1B»5

DR. A. L YUŠKA
GTDTT'tJJAJB lr CHIRUROAS

TaLl 1-11 ryto 1-4 lr 7-» vak. 
imto »9 Ptotų lr Nodėldtonto*

tik auaitarua 
«. iUU&ųUKmi HOlD

Dfi. P. ATKOČIŪNAS
D B N t 1 I T 1 B 

1444 SO. 4Pth CT., CICERO, DU 
Utar.’. Ketv. to Pėtn. 18—8 vaL 

HAUttKD OmOAGS 
8—8 vaL

M4T SO.

LŽET0V1A1 DAfcfAKAi:
—

DR. F. G. WMSKUNAS
OTDTTOJAk to CHIRUROAP

4140 Atchėt AvMiue
VaL; to 7—8 iaL* vakaro

kO. ase W. Mth 8t
M. UAM«

DR. VAITUSH, OPT.

TeL LAFavette 8067

01 A. RAČKUS
ŪTDVTOJAS o- CHIRUROAS 

X-SPINDULIAI
3051 West 43rd Btr.

(Prla Areher Ava. tetoil Kattoto) 
Valandos: nuo I Iki I vaL vakaro 

Beradomlt lr nedėliotais pagal 
Batam

Office Phone
PKOapeci 1028

Res. and Office
28&» Ko. Lrdvilt BL 

CAMAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu ‘BERENGARIA’ .

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

r*

-f.hica^o II

ir Didžiojo šeštadienio naktį, 
grupėmis klūpodami prie Iš
ganytojo karsto per visų na
ktį.
' Bai. 2 dienų atsibuvo papra
stas L. V. $5 kp. susirinkimas, 

kuriame daug gražių dalykų 
buvo nutarta, iš kurių žymėti
nas yra šis, bOtent, įvesti klau 
simų ir atsakymų skyrių. Na
riai, turtintieji kokius nors a- 
bejojainus ar nesuk rum tomus 
priekaištus juos gali mesti į 
klausinių dėžę.. Paskirtu laiku 
per susirinkimų, Dvasios Va
das, kun. Jonas P. Paukštis 
C, C. J., apsiėmė tiksliai ut> 
sakinėti į visus Įiaklatisimus 
ar priekaištus. Tai pagirtina? 
įvedimas.

Bai. 3 dienų vietinės kuopos 
vyčiui ir vytės padarė “edu- 
cational trip” į Bunsville an-j 
glių kasyklas, kad su joint?! 
apsipažinti.

Į L. V. 85 kuopos valdybų 
įeina sekantieji: kun. Jonas 
P. Paukštis, C. C. J., dvasios 
vadas. Jonus Yendelskis, pir
mininkas, Jonas Mališatttkus, 
vice-pirmininkas, Joiuis Kalu 
ža, kasininkas, Rožė Jankaus-

LIETUVIS
Qplomctrtc«lljr Akių SpedallMa* . 
1'a.engvlns aklų įtempimu, kurta 

est: priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervųotu- 
mo. skaudamą akių karStj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos yaikua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos .nuo 10 iki 8 v. 
Nodčlloj nuo 10 lkf 12. Akinių kai
nos per pusę pigiaus. kaip buko pir- 
mtaus. Uaugelv atsitikimu akys atl- 
taHoktot bn akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4718 SOLT11 ASHLANO AVB. 
l*bns>e Rosleyard 7RM

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 AROHBR AVB.

corner fea€rameiito 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Otflce Tel. Wcntworth 4330
Rea Tel. Myde l’ark 3395

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTlCRV tu VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: 1 iki 4 po p/elų, 7 iki 8 vak. 

Išskyrus Seredoma

IVAIlūl DilIAllI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

47SB &>. Aahtaad Avė.
S lubos

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 Iki 18 vai. ryte. nuo V tkl 4 
vaL po dietų lr nno T Ud 8:84 vaL 
vakaro. Nedėliotais ano 18 iki 11

Telef onae MttHrar 2BB0

DR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 8o. Halsted Street 

ROOM >18
vnL: 1-4 to I-» rakarę

Oflao VdL VIOtory MM

DR. A. A. ROTH
•m i

Rusas Grdrtotoa to CMrarssa 
Moteriški}, Vyriiki}, Vaikų k 

visų chroniškų ligų-
Ofisas 3102 Bo. Ha&ted 84 

Kampas Slst Stitot
Valandos: 8—i popiet. 7—• *al. tok 
Medėltoaėto lr todnUdleatato 14—H

DD. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4831 80. ASHLAND AVB
Tel. VARU. Otoė 

R«.: Tel. PtAn 8100 
VALANDOS;

Nuo 18-17 »• irto: t-» to »-• *• 1
MędėldlęotoU M« IM dlt0>

PHY8ICIAN and ŠURGEON

2403 W. 63rd Bt., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
..py AppolntmentSunday .

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nno t Iki 4 ir ųuo 4 IU 8 vak. 
Nedėllomta pagal sutarti 

Oflao MM. BOUIevard 78M

Olsnėms teL LAFayette 47te 
IMMas* TeL GABal 44OS

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stre< 
VaL: 1 Utį B popiet. 7 iki f vnk.

Ma«8(tota psgal mttWtty-

onise TeL REPublic 7st<
Rea. TeL GROvehlU 0417

8817 8.*WAEHT£NAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
dYDYTOJA8 to CHIRUGAS 

MS3 W. MABQUETTE ROAD
VaL 7-4 to 7-9 vak. Ketv. 8-17 ryto 

NeAėUol

M. OANai 41M

DR. 6.1. BLOŽIS
81

DSMTISTAt 
8801 W. Cermak Bo&d 

(Kkmpėa Leavitt St) 
Valandoe: Mae 8 Iki 17 ryte

Mae L Ud S vakare 
Seredoj puti ratarti

Namų Td. I’ROspnct 1880

TsL BOUIevard 7S48

DR. C. Z. VEZHTS
D 1 M T ll t 1 I

4M5 So. Ashland Avė.
. totl ė^t* btroet 

Anė I Bi I vakaro
•atarti

OANai 4188

DR.S.BEŽ8
GYDYTOJA* to GHieUROAS
8801 W. Cermak Beed

Valandos 1—-1 to 7—Š tok. 
Seradomte lr Nedėllomta pagal

REZIDENCIJA
6631 8. California Avė.

REPubUo IMS

Oflset Tel. OALmaet 
.t TeL HEMiock

GABal
Itos. pROapcct

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS to CHIRUROAS 

tea^ eoum halbtkd ktrkszv

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS to CHIRURGAS

8147 •». Halsted SL 
Ofiso vataadns: 1-4 to 8*8 vaL vak

DR. T. DUNDULIS
OYI)YTOJ/Zs IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia ooaa

Ofiso vai.: 7—4 ir «—» P- m- .
NedSIldmta pagal sutarti

Tel. Ofiro BOUtevard 8811-—14 
Itev. VICtory SS41

DR. A. J. BERTASH
✓

Ofiso v»1.J nno 1-8; nno •■IS-8:>8
756

to. Artesta« *vt 
11 ryto tkl 4 popiet

d lkf 8:84 Vakare

DR. J. RUSSELL
t

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas 
2515 W1ST <9th ST.

Of. IT Kės. Tel. HfeMlock 6141

V alandos:
2 - 4 gopitrt} nuo 6. § vakarais

i \



Trečiadienis, baland. Ift, 1934

LIAUDIES KONCERTAS liaudies koncertas, kurį išpil
dys geriausios Čikagos lietu
vių meninės jėgos. Kaip visuo
met šios trupės perstatymai 
pasižymi programos turiningu 
mu Rep.

IŠ L. R. K. S. A. CHICA- JWHUEJAttS IŠKILMĖS | 
GOS APSKRITIES PAVYKO 1 Balandžio 29 d. įvyksta ne 

paprastas Vinco Stanciko Te
atralės Trupės parengimas Lie 
tuvių Auditorijoj. Bengiamas

Bndgeport. — Bal. 8 d., 8v.
K S A Jur&*° parap. salėj mergaičių 

mas įvyko s**W*eija minėjo 25 metų, įsi- 
olo parap. steigi™ jubiliejų.
Xn»Yjp. pa " Prie jubiliejaus stropiai ruo 
io susirin- *tahL Svetainę puošė baltos ir “J 

rosi skattJ melyaoe spalvos dekoracijos 
Jaukiame 811 sidabro 25 metų numeriu. ... 
i jėgų. Pa- Tai pasidarbavimas K. Garu-
usirinkime ckaitfa. -jį * - v
m Centro Bažnyčioje tų rytų mergai 
auskų, Dr. tesėjo bendrai prie šv. Komi* 

i J. Svirs- n*j°s *r užprašė Mišias Sv. Se- 
. J. Sutkų, “Ty® K^uiierietės gražiai iš- rg 
keliūnienę, PUO8^ altorius.
Stogiūtę ir Vakare buvo puošnus bart 
jų darbuo- įkicU‘s- “Toast masteriu” bu-j*k 

į vo kun. J. Šaulinskas. Progra 
jaus reika- “•* Puo“ jaunutės Kripiūtėg yi 
*tų baland. — sodaliėčių sveikinimas. I)ai j . 
ks skelbia liav° mergaičių sikstetas. Dai 
iymo vajų n*n* Garuckaitė buvo apdo 
risose kolo vanota gėlėmis. Mokyklos mo- 
Ibas ir kuo k*n*M orkestrą tikrai puikiai 
is mūsų or- Parodė, vadovaujant A.» S. R 

Pociui.
sky rių or-’ V. Galnaitė, A. K. D. Centro į

- Tm’p kit- rašt., E. Prosevįčiūtė, sodalie- 
gcrb. kun. tč iš Marųuette Park, Jesulai- 

čio dvasios tė, sodai i et ė iš Town of Lake. 
organizavi- “Draugo” red. L. Simutis ug- 
tų Chicagos ningai ragino mergaites sekti 
usirinkime. gražius darbus ir pavyzdį šios rf 
ie įsteigimų sodalieijos. Ona Stankūnienė 
ro), iš kur, džiaugėsi sulaukusi šios pro I . 
ieagos Aps- Į gos, sveikino sodalicijų, kurios v 
ios kuopos jj buvo pirmoji vice - pirmi 
ieji apie mū ninkė. A. Nausėdienė sveikino 
alėtų gan t i jr dėkojo už didelę paramų, j. 
ūjų. Tokia įteiktų tos sodalieijos rėmėjų1 f 
r užtikrinta darbuotėje. Galop kalbėjo vie- n 
m. J. A. Mi j na sodalieijos steigėjų ir josios ■« 
Artejjian av. Į garbės pirmininkė M. L. G n- ( 
ospeet 3222.' rinskaitė. Visiems dėkojo uz j 
nizacijos ge- Įgiažius jausmus pareikštus so- , 
eies ir būsi- dabeijos jubiliejaus proga. Jai į 
kalbėjo Cen- įteiktas nuo sodaliėčių bukie- 
Sutkus. Jis tas 25 rožių ir graži knyga aš

ie vajaus ir minčiai. . * 1
tstovams, ir Vėliau vakare atvyko kun. 
ns, daugiau Petrauskas, kuris taip pat lin
ijos, kad ma linkėjimų mergaičių dr 1
natnnų sn gijaį

as P. Mont- Sodalieijos darbuolė per 
pskričio pir- ^5 metas
sveikina Chl P^žios mokyklų lankant, 

rašo apie or- ke}i°lika mergaičių įsteigė Ne
ie ateinantį ka.lto P fiv* "’^ugijų;
nutarta atsa- širmosios narės buvo: M. L 
išimam Susi- Liurinskaitė, Ona Buzaite (Sta 
lueti formai/nkūnienė)> Marytė Overlingal 
tas mūsų or- lė (Mikšienė) — mirus, Pran 
s įvyktų Chi- c*®ka Leonaitė (Bartušionė) - 

mirus, Juozapa Adomaityti 
būdu pasi,- («laugė), Ieva Ciurienė (Jak 

ai delegatų j 8ev^‘i“Lė), .Pranciška Jocpūt- 
utarta rengti (Burbienė), vėliau įstojo Ade . 
linini lėšų ke- j Valančiunaitė, Kotrina Ga i 
i Į komisijų rucka*tė ir kitos. Toji mergai-1 
įgiūtė, E. Mi- grup’’ ižlaikė visų draugi 
Petrauskas ir W P°r ištisus 25 metus.- Jos 

augo iš vaikų į mergaites, au
laktarus per gino ir drW- W«no darbo 

J Poška ir nuv«*kta tiek, kad stebėtis re* 
kia. Nors visos Amerikoj g>:

A J Sutkus n,u®‘°8 ir augbsios, bet jų pa
-j . . y triotizmni, jų kultnrinium da . kas link J. .

. . . rbui, gražiam pamaldumui n■ir komunistų ~
o dosnumui Baznvoios ir Tau toteizia Susivie- • • <

. , , reikalams, sunku vra prilygti.norai daro ge - . ’ - ’ . , *
.4 . , Kartojant p. Simučio žodžiu-. •arijai. Išrink- t . r , . ... .

...kai, pertifl-' ,enkia,,ie *alT« ,l“‘"
tį i ,iu* drau«’*>*
,* Pr. M d"W| ir »u
skas kun I ' ”’PrB^m6 josios vadovių r 

Bacevičius. •1181 •

tonų nutarta * , Po 36
22 d., Aušros ^ki Šiol toji draugija garbi- 

e ta i nė j ( Vest ngai nešiojo Panelės Švenčiau- 
A. J. 2. sios vardų, nuveikė šimtus gra

JONAS DAUNORAS
MlrS balandžio l<i d.. 1UŽ4 m., 
11:00 vai. ryto, sulaukęe pustu 
amžiaus.

Kilo fš Kieti ngos apskr., Ku
lių parap., Migolka kalino.

Amerikoj“ išgyveno 27 melus 
l*uliko dtdeiluino nuliūdimo 

mylimų krlkšlo-dukterĮ Arei? 
Plklurnultę, krikšlo-eUnų Vik
torų. Lukošių, gintinos ir drau
gus.

Laidotuvėmis rūpinasi I’. Pik
turna. Telefonas Yarda 040Š 

Kūnas pašarvotos 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės J vyks ketvirta<,*o- 
n], balandžio 19 d. Iš Eudelkio 
koplyčios S vai. bus atlydėtas į 
ftv. K/yiiau3 parap. bažnyčių, 
kurioje (vyks gedulingos' pa
maldos už velioni'o sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į 8v.Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysUlmus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Kriksto-Ilnktė, Krik- 
što-SūiNib', Giminės Ir Draugai.

laildotuvčius patarnauja grab. 
J. F. Eudvikis. Telefonus Yards 
rz4t.

PAVASARINIS
‘‘DRAUGO” PIKNIKAS

iEKMAD., GEGUŽES-MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE

115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIBBMAI

Al » \ ~ Specialistai Iškalime Ir IšdlrM-
i Rp?-7 me visokių rūilų parniūktus Ir

grabuamius.

' Mūsų šeimyna specializuoja Aia-
me darbe per šešias kartas.

jfc Veskite paminklų reikalus tle-
> šiai su pačiais išdirbėjai!*

Šrupšienė (pardavė 30 tikife- 
ty). "

Darbas buvo sunkus, bet 
! gražiai baigtas, nes komisija 
I iš vien dirbo.
r r

Valio sųjungietės
Atlikus gražų darbų, dabar 

suruoštom to kambario “ati
darymų”. Tai būtų labai gra
žu ir naudinga.

/ " Komisijos koresp. E. S.

Vienas blokas | rytus - nuo 
1 didžiulių vartų

Trys telefonai:

Rez. 1‘ENSACOI.A Kilt 
BELMONT 1483 

Office: HILLSIDE IMK 
Viuccut Koscili, secr.Alfred RoseUi, pres.

Visi Telef onai:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 
ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
;onai Dykai!

Suvirs 50 metų prityrimo

Modemiška Koply<Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome <lu<l>ų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

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

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Telefonas YARds 1138LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laldotuvėM kuoplgiausla 
Kedrais meldžiu atsišaukti, o mono 

darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANai 3515 arba tėl«

2314 W. 23rd PL, Chicago

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

* 3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III. Tel. REP. 31001439 S. 49th Ct. Cicero, HL

TeL CICERO 5M7

GBAB0RKJ8
Koplyčia Dykai 

4830 Wfi8T lfith STREET 
Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2100 ir 859-J.

GIRABORIUS IR BAIAAMUOTOJAJI 
Patarnavlaian.jreras ir nebrangus

T18 W. 18th St
Tęt MONroe M77

Svarbus pranešimas žmonėms ir grabtJfiams, kurif 

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 

prirengiu kūnų, parsivežu arba nuVcžu graborių už $40

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave. 
Tel. Boulevard 4139

LIKTCmV ORABORIUa 
Palaidoja ui «SI.M tr ankftčtaa 

Moderniška koplyčia dykai.
««• W. litą M. lot OAMal «174 

Cktoago, Iii. UOZAPAS EUDEIKĮ
ORABoanra ir laidotuvių 

tlDUil
1646 WEST 46th STREET

Tel BODIevard 1*01—8411

J. Llulevlčiu« JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

___________ (Neturime eąryiių eu firma tuo į.-v.-į.i .hMiį)

Thlnk of lt—how thla oM worM 
dnea make ytrogrese—now oontes a 
preeeriptlon wblrh la knnwn to phar- 
m.riste as Allrnru and vrtthln 4t 
houre after you ettrt take thle 
nvrift Actlng formele palir, agony and 
Inflammatlnn caueed hy esceae urlc 
r.4d han started to depnrt.

All.nru dOee Just what thla notlce 
eays lt wlll do—tt ls guarantoed. Ton 
ran ga( one geaareue hnftlo a t Įgad
ina drugetoma evoryvtbare for tl 
centą and if lt doeao't hrinc the Joy- 
oua raaults you eapeet—your money 
vrbolo heartedly returatA

Patarnauja Cbi- 
oagojo Ir aplaUa-

Dldelš ir graši 
Koplyčia dykai 

4M< Arrba> A»®.

GRABO RlilB
laidotuvėms pUoa. patarnavimas 

galima, aš lll ll 
KOPLYAtA DYKAI

1344 ę. 50th AtS ą«ro, m
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IVIil^č Dl*. KaS- D?rtt^UH- & Janušauskas ekspe-
putis

Vakar, apie 3 vai. popiet, 
įėjęs į trienų krautuvę, staiga 
mirė d-ras Kasputis.

ltas lakūnas. Dąbar tik reikia 
sukelti užtektinai pinigų tin
kamam prirengimui lėktuvo | 
kelionę/ Aviacijos dienos pel
nas ir eis tam tikslui.

M. K. R. G. APSKR. 
SUSIRINKIMAS

ĮSPŪDŽIAI Iš KAT.
.SPAUDOS VAJAUSNHaj .

So. Chioago. — ftv. Juoza- 
pfPparapijoj dienraščio ‘Drau
go’ va^us.yra tikrai smarkiai 
-tsijudinęs. Praėjusį šeštadienį 
dienrašty je “Drauge” buvo 
plačiai aprašyta šios parapi
jos istorija ir su parapijos nuo 
savybių atvaizdais buvo pa
puoštus dienraštis. Žmoųės 
džiaugėsi skaitydami savo pa

T
Iš L. VYČIŲ 24 KP. 

SUSIRINKIMO
West Side. L. V.‘ 24 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvykt, 
bal. 5 <1. Kadangi pirm. ii 
v. pirm. neatsilankė, susirin
kimų* vedė kun. A. Jeskevičius.

inizuoti naują National Banką,
į po adresu M10 We«t 3ftth St. 

k r „ .,1
t ftįs nutarimai įsismeigė tuip

__ _ . - , j giliai, kad suvirŠ 100 kitų žy-

Tėvų Marijonų Kolegijom' niesnių įvairių biznių valdovų 
Rėmėjų Chicagos Apskričio su j Prist°j° Pfie originalės gru- 
sirinkimas įvyks balandžio 18 P*». »r nusidėję, supirko ir už-
d., 7:30 valandų vakare, Auš
ros Vartų parapijos mokykloj 
Visų kolonijų atstovus prašau 
suvažiuoti. Yra labai svariną 
dalykų svarstyti. Taip pat,

mokėjo ui visus naujo Banko 
Common Stoek šėrits, Visust L j •:*’ * * ... . »• y

organizacijos sumanymus jaU 
patvirtino National Banking 
Authorities ir naujas Bankas

prašau atvažiuoti ir tuos it-* otsidaryR bizniui -trečiadienį, 
stovus, kuriuos išrinko Fede-i balandžio 18 d,, 1934. Bankas 
lacijos 'apskritys, nes reikės į kviečia šio laikraščio skaity- 
kalbėti apie rengiamųjų vaka- į tojuą atsilankyti.

Nutarimai perskaityti ii rienę,’ kuri įvyks gegužės 27 d i Reikia paaiškinti, kad nau- 
iiinti Unnnrtn K «tpin»nėin A. Grybus, rašt. : jas National Bankas visai ne-

" , turi jokių sųryšių- su bile ko-
Tikietai bus geri visai dienai. Į khl b|lvusįu -r ngra su.

priimti. Raportų iš ateinančio 
kuopos šokio išdavė A. Stan
kus. B. Zauraitė išdavė rapoi- 
tų iš buvusio bunco. Pranešė,

rapijos istorijų ir kits kitam1 l:ad vakaras pavyko ir liko
rodi įdėtus atvaizdus. parųpijai gražaus pelno. Ra-

„ ,r , .portas vienbalsiai priimtas.
* Jonas B. Motiejui M. sako:l XT •

. .L . . .v , I Naujų narių kuopon įsirase:
> —Sekmadieni išeinant iš ba1 ,r ,, , . ...v v. , ,11. Markunaite, K. Abramavi-znycos gavome dien^į .. c Sa|u5kait?
‘Draugų ir, ziurek, kaip dangę

Initiation vakaras įvyks ba
landžio 26 d.

Kleb. kun. J. Mačiulionis sa 
vo vieton dvasios vadu kuopai 
paskyrė kun. A. Jeskevičių. 
Visi kuopos nariai džiaugias- 
tuo paskyrimu ir žadėjo dir
bti iš vien. Linkim naujam 
dvasios vadui kuogeriausio pa 
sisekuno vadovauti mūs kuo
pai.

M. Brazauskaitė, koresp.

Komitetas laukia dovanų iš 
biznierių. Koresp. E. S.

LAIŠKAS 18 LIETUVOS

CLARKE, WASHBURNE, 
prezidentas

I —— ........■■■■■■■■■H1 F'■

Washbume vėliau dirbo kaipo 
kredito tvarkytojas Continen
tal ir Commercial National 
Banke, apleisdamas jų suorga
nizuoti Kredito Departamentų 
Federal Reserve Banke Chica
goje. Išbuvo tenai per dešimt 
metų ir buvo lnvestmentų Ko-

- PAVASARINIS

“DRAUGO” PIKNIKAS
SEKMAD., GEGUŽES-MAY 20,1934

VYTAUTO DARŽE
115th Street tarpe Crawford ir Gcero Avės.

ktorius'miesto augimė, o tu- nčia visiems kurie gyvena šioj 
rijimas stipraus, pirmyn žen-Į apylinkėj, ir yra prisiruošusi

* v• •» j- i * • • i • x ’ • • i • • . * j •

apie mūsų parapijų prirašyta! 
Ugi, ir atvaizdai: bažnyčios, 
klebonijos, mokyklos... nugi 
žiūrėk, Jonai... štai ant pir
mo puslapio ir... mūsų praba- 
ščiaus portretas’’.

— Ale, žinai kų, Motiejau, 
šiandie kad jau prisiklausiau 
pamokslų, taį prisiklausiau. 
Prabaščius per pirmas Mišias 
sakė gražų pamokslų, o pe? 
sumų misijonierius, tas kų pe
rnai čia laikė niisijas — gar
bus kun. Jakaitis, marijonas 
Lajini įdomų pamokslų pasa
kėlė ri

Dienraščio “Draugo” vajus 
nors. ėjo čia visų praėjusių sa
vaitę, bet dar gana ilgai tę
sis, kad visi mūsų parapijos j 
žmonės turėtų progos, kuriė 
dar dienraščio neužsisakė — 
užsisakyti.

“Kristai s Karaliaus Lai 
vas” taipgi mūsų tarpe pra
dėjo plačiai apsilankyti. Džiau 
giamės gražiais ir pamokinau 

laikraščiais.

Bridgeportietė Ona Balčiū
naitė gavo nuo savo brolio 
Juozo laiškų iš Karino (Rotu- 
žės aikštė 5), kur be kitko ra- 
šęma:

“Ačiū už pluoštus “Drau 
gi” ir “I/aivo”. Ypatingai a- 
čiū už “Draugo” kalendorių. 
Įdomu ir smagu pavartyt span 
dos dalykus, gautus iš užjūrio. 
Zinai, kad aš nuo mažens esu 
pripratęs prie svetimų kalbų. į

sirišęs su bile Banku, kuris 
dabar veda biznį. Naujas Ban
kas bus narys Federal Reserv e 
Systemos ir Federal Deposit 
Insurance Corporation. Tai rei
škia, kad depozitai naujam Į Direktorių pozicijas Unioų 
Banke bus apdrausti sulig pro ^ank °t Chicago 

vizijų naujo Bankininkavimo 
Akto patvirtinto Prezidento 
Roosevelto.

Organizacijos Komitetas iš
rinko sekančius asmenis kai
po Direktorius napjo Banko:

Clarence G. Garlson, Iždini
nkas, Chicago Curtain

SPORTO VAKARAS

Praėjusį penktadienį, Šv. A- 
gnietės salėj įvyko sporto va
karas, kurį rengė ALTASS
centro komitetas, padedant A%
menkos Legijono Dariaus •

giaučio bafiko šioj vietoj tu 
rūtų pagerinti biznį ir pada
ryti nuosavybių vertes tvirte
snes. Paskatins įsteigimų nau
jų biznių, o senąsias palaiky* 
pač ia m Cent rai Manufact urlhg 
Dfctrikte arba tuojaus ribose.

ftios bankos nusistatymas 
bus: duoti aukščiausios rūšies 
patarnavimų su saugiausiais 
bankininkavimo principais”. 

Kiti valdovai šio Banko Ims:

greitai if sumaniai tvarkyti 
biznio sųskaitas, taupymo sus
kaites, pinigų siuntinėjimo 
skyrių ir kolektavimų.

Naujas Bankas pradeda, da
rbuotę . geriausiame stovyje. 
Visas turtas pinigais ir neturi 
jokių skolų. Turėtų pasisekti 
po tokia gabia valdyba.

(Skelb.).

ntrolieris, kada atsisakė, idant i 
apsiėmus vice-prezidento ir & K- Herrod, Kasierius, ku

ris yra turėjęs daug prityri
mo kaipo Kasierius Union 
Trust Kompanijoj, ir asisten-

Sausio mėn. 1929 m. p. Wa- 
shburne, su grupe draugų, par 
ėmė kontrolę State Bank of 
AVinnetka, kuri buvo pradėta 
1909 metais, ir apsiėmė Pre
zidentystę šio Banko penkis 
metus atgal. P-as Washbume 
nuo to laiko be pertraukos ta-

tas vice-prezidentui First Na
tional Bank of Chicago.

Asistentu Kasieriui bus W. 
S. Sadler, Jr.

Banka pageidauja priparo- 
dyti save naudinga ir gelbsta-

Nuo Pečių Skaudėjimo
Gr ei č imlia. budai peaialiniraai pet ra 

Aaadtiimo, tai pepraieti ko sora. kad 
gerai ištrinti, ra ANCHOK Faia Ea- 
pelleriu skaudama vieta — kur pala 
•kausima yra. Paio-Capeileria greitai 
ntraiaaaka i patui neomagumi, lakins 
ir palaimintai palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutt Paia-Kz- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuoBMtVk pajaučiu skausmą.

Visose vaiatinėae kaina JSe. ir 70c.— 
(kirtingo didumo bonkutėa 
Tiktai tikrasis tnri Inkaro vaiabaženklį.

PAIN-EXPElLER
J. w- Bmbnee, Jr., Pirmini- raavo kaiP° Pfezidentes arba 

Bandau laužtis ir angliškon įnkąs> Rittenhouse & Kmbrėe P»™iBinka« direktorių boar-? 

kalbon.. Taigi prašau atsiųsti J^o.
man angliškų laikraščių, o jei 
be apsisunkininio galitna, tai, 
atsiųsk angliškos kalbos vado
vėlį, žodynų ir šiaip jau kokių 
nors angliškų knygelių. Būsiu, 
dėkingas.

Mortimer B. Harriz, Pirmi
ninkas, Harris Brothers Co.

H. G. Meinig, Direktorius, 
Spiegei, May, Stern Co. >'

Michael Ready, Pirminin

“ Ačiū .Dievui esu sveikas ir Doti Co.
kas, Ready Cęal £ Construc-

po truputį vis dirbu,-tik ma
, žai teuždirbu, vos dešimt do- 

Girėno 217 postui antrojo tra- ,prj|) o
nratlantimo skridimo reikalą turfn dirMj |ajk
rtis. Buvo trys poros ristyniij
ir dvi poros kumštynių. Ma
lonu pažymėti, kad kaip risty 
nėse, taip ir kumštynėse lietu
viai išėjo laimėtojais: Mingela 
(rišt.), Mason (rišt.), Ketura-

Mstieju8 . j.jK (kutnšt.). Pastarasis savo 

oponentų teknišku knockautu

RENGIASI PR(E DIDELIO * paguldė.

raščių ir laiškų matome, kad 
viena iš depresijos pasėkų yra 
nuosavybių kainų nupuolimas. 
Pas mus nėra taip blogai, bet 
bargenų kaip Kaune, taip ir

J. A. fichram, Straus &
Sėbram. . tbbi

H. B. Sil'oermah, Pirminin-Į
I mo

kas, S. Silberman & Sons 
W. K. Sproul, Pirmininkas.

E. W. Sproul Construction Co.
CLARKE WĄSHBURNE. 

Prezidentas
ftie vyrai atstovauja svar»

Kalbėdamas apie būsimus 
naudingumus naujo Banko, ir 
apylinkę kuriai patarnaus, p. 
Washbume štai kaip sako:

“ftis naujas National Ban
kas gali padėti atgaivinimui 
biznio šioj apylinkėj, ir tai
kysime kuo uoliausiai tai at 
likti. Tinkami bankininkavi-1

patogumai vra svarbus fa- į 
- i

eini

ĮVYKIO
Publikos buvo nepėrdaugiau M ) yienft n|flrinį kit# 

siai. J vakari, buvo atsilankius nį nan^'vic,a graži> 
p. Janušausko žmona, taip pat

ūkiuose galima gauti. Štai j^ias biznio įstaigai ir kreipia 
gyvas ir grynas pavyzdis: G- dėmesį į būsimųjj augimų šios 
na Balčiūnienė turi Kaune Apylinkės.
(Maletų jcatnpas Darbininkų

ALTASS rengiasi prie avia
cijos dienos, kurioj'bus “ pa- i ktorius p. Oeiger ir IUinois 
krikštyta” “Lituanica Antro-'vai. atletikos komisijonierius 

.ii”. Lakūnas J. Jam Šauskas-P- Triner. Abu gražiai pakai- 
rengia įvairų tni dienai prog- (bėjo, palinkėjo kuo geriausios Į 

su visokiais “triksais” l«k. Janušauskui klotieR.
ftnlti-

“Ev, American” sporto reda-
su šios gadynės patogumais. 
Jai atsėjo 140,000 litų, o ati 
duoda i.ž 100,000 litų”,

PERSIKĖLt Į NAUJĄ 
VIETĄ

ŽCCORDIOItt

Vakarui? vadovavo p. 
fnieraa.

BUNCO nt ŠOKIŲ VA 
KARAS

Brighton Park. — Visi kai
liu, kur eisim balandžio 29 d. i 
Na, ar nežinote, kad tų dienų

ramų
ore. Programoj dalyvaus ge
riausi lakūnai, “parašiitin’n- 
kai” ir t.t.

Toji pirmoji aviacijos diena, 
kurioj “debiutuos” “Lituani
ca Antroji”,, jvyksta 33kma- 
dienį, be,landžio 22 d.- Ford- 
Laflsing Airporte.

Kad geriau prie tos dienos
prisirengti ir viso programo j k’tis surprizo "bunco ir šokių 
tvarku nustatyti, šį vakarų 8'vakaras parapijos svetainėj T 

vai., V. Karėivos salėj, 4644 į Vakarų rengia keturių drau- 
So. Paulina str., įvyks visų J gijų komitetas parapijos nan- 
ALTĄ86 skyrių Chicagoje su-, dai.
sirinkimas, į kurį kviečiami j Kažin, ar visi Brighton Pa
atvykti visi antrojo transatla
ntinio skridimo rėmėjki, nori
nt ieų pasidarbuoti aviacijos 
dienoj. Norintieji tuo reikalu 
daugiau informacijų gauti, te- 
lefonuokite Boulevard 1389.

Viai, kurie tik matė Litua 
nica II .atskrendant į Chicagų 
ir nusileidžiant Ford - Lans- 
ing airporte, su didžiausiu en
tuziazmu kalba apie lėktuvų 
ir antrąjį transatlantinį skri

rko biznieriai jau atidavė sa 
vo dovanas? Kurie dar nepri- 
shlėjo, prašomi atnešti ' pas 
pp. Žylius, 4359 S. Fairfield.
Dovanas įvyniokite-taip, kad
nebūtų žinoma, kas ten yra.! Matydami, kad per pTaėju

Žinoma, Board of Directors, 
rinkdami vyrų Prezidentui nan 
jam Bankui, nusistatė išrink
ti bankierių geriausiom kvali
fikacijom, kokį galima bile 
kur rast\ Perlėidus kelis, vi- 

I sus turinčius reikalingus ga

bumus, su gelbstančiais patar 
i iniais ir nurodymais National 
Banking Autoritetų, Direkto-

Stasys Cibulslfis, plačiai ži J'141* išrinko Clarke Washburne 
nomas kontraktorius, namų de prezidentu vadovauti naujam j 
koratorius persikėlė į naujų Bankui.
vietų — adrese.: 7211 So. Wa . Trumpa apžvalga p. Wash-!

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W Monroe St.. prie Clark
Telefonas BTAte !••© 

VataDdoH • ryte Iki I popiet
2201 W. Cermak Road

Panedftlto, Beredoa fr PėtfcyCloc 
▼akarala • Iki •

Telefonai CAMal «m
Namai: 6459 8. RockweU St 

Utarnlnko, Katrergo lr Subatos 
Vakarais T Iki #

Telefoną* fUCPoblIc

A N O Ii Y S
Turi įlaiifr karfičto. mažai peleno; la- 
l.e.1 geras pavaduotojas Pocahontas; 
Blajk Oold lu/np or egg f t.00; Mine 
run |6.76t Scrc«nft»k 14-75.

GRl'NPY MIKINU CO.
, Ccdaj-ercst 2011 i

shtenaw ave., tol. Hemlock 
0653.

S. Cibulskis yra senas vinilo- 
menės veikėjas, geras “Drau
go” prietelius.

Gaila, kad p. Cibulskienė ne- 
įga; guli Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Draugai ir pažįstamieji 
prašomi ligonę aplankyti.

1 bume karjeros .pasirodo į<lo- 
mi: i

Sūnus Hempstead Washbur- 
ne’o, Chicagos majoras devy
niolikto šimtmečio ,pabaigoj, 
baigė Yale universitetų; 1903 
m. ir tnojans įstojo tarnybon 
Hibcrnian Bank of Chicago, 
kurių buvo sudrganizavęs jo

Marketparkiečiai, paveskite 1 tėvukas, John V. Clarke. I)au-
savo namus dekoruoti S. Ci- 
bulskiui. Kep

NAUJAS NATIONAL BAN
KAS SUORGANIZUOTAS

Ant kiekvieno pundelio bus 
užrašyta vardas, kas jį auko
jo.

Laikas jau trumpas, tat aku 
binkite ir suneškite dovanas.

Bunco prasidės- 3 vai. po-
Lėktuvas yra geras ir piet, o šokiai tuoj po bunco.

gelis be abejonės atsimenate 
vedę savo bankininkavimo rei
kalus Itibeminn Banke. P-nas

DARIAUS IR GIRĖNO
skridimui New York - Karf- 
nds paminėti Lietuvoje I. V. 
&. m. išeina oro pašto ženk
lų serija 20, 40, 60c., 1, 3 ir 
5 lit.

ftluos žcnkluN nlunčlu;.

1 kmpl. lOkmpl. 
rilna ayrlja « žen. 12.00 f 18.00 
Serija 20. 40, <0c. f 25 2.25
Feraluntlmaa atak. 10.20 
pinigai pirmyn. ’

Ilelkalaukitn knCnlnlnkų vlalema 
Lietuvos p. žcDkJads.

JUOZAS LIUBINSKAS
Italijos g. 83 

Kaimas (Lithuania)

sius du metus viena iš svar
biausių biznio ir pramonės da
lių Chicagos mieste neturėjo 
pakankamo bankininkavimo 
patogumo, grupė didesnių Sios 
Central Manufacturing Diet- 
riet biznierių nutarė suorga- v

INBURANC1

BOTA1Y
PUBU0

R I A L I II At g
siukciam pnnous i 

LAIVAIOKCIV A O
FRISIRAiTKlTE Į MOŠŲ SPULKĄ 

TEniMflOMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WE8T 47th STR. Tel. LATayette 1088

LTĘTUVĄ t f. ’ 
D « N T C B A

BUDRIKI importuoja tiesiai iš užsienio ir dabartiniu 
laiku apturėjo didelį siuntinį acordionų Italijos, Vokie
tijos ir Airtėrikos išdirbysčių. Kaina pradinių .00
20 lekcijų DYKAI, čarantuojkma išmokiniino grotį.

KAINOS KYLA ANT
SKALBYKLŲ

Kol dar turime iš pir
miau prisipirkę, tai par 
duodame dabar už že
mas kainas. THOR skai 
bykla ir prosas krūvo
je.
Vertės $99.00, abudu 

Už

>69.00
BABTON Skalbyklos 

■ PO
1 *27.50

Ketnrkampės 
MAYTAG Naujos 

PO

>89.50
Kitos MAYTAG 

• PO•89.60
Lehgvūs išmokėjimai. Lietuvos Bonus, Tax Warrantus 

ir kitus visokius bonus priimame.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 4^05

RAKANDŲ, MUZIKOS. RADIO, ACCORDIONŲ 
K R A U T U V R '

" 'f "' py r ""
Budriko Lietuvių Radio Programai:

WCFL—970 kil. nedėldier.iais nuo 1:00 iki 1:30 popiet 
WAAF—920 kil. nedėldioniais nuo 1:30 iki 2:00 popiet 
WHFC—1420 kil. ketvergais jiuo 7:30 ikį. 8:30 vakare




