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VAJUJE

JUKAIANE, MEKSIKOJ, APIE 40
“SUKILĖLIU” NUŽUDYTA

EINASI UŽ PIRMENYBĖS
LAIMĖJIMĄ

HERRIOTAS NEGALĖS PASI
TARTI KARO SKOLŲ
KLAUSIMU

P. Labutis vis dar laikosi
'pirmos vietos, nepasiduodamas
V. Stancikui, kuris tik tyko
j pirmųjų vietų įsprukti.
A. Švilpauskienė daro dide
lę pažangų ir kasdien didina
savo balsų skaičių. Su tokiu
smarkumu žengdama neužilgo

Ave., Chicago, III.

277,268

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th
Avė.,
Cicero, III.
254,551
Maskvoje areštuoti anglai
S. Stašaitis, 1413 S. 4j8th
sakosi yra nekalti
Ct., Cicero, 111.......... 204,258
K. Šerpetis, 1710 N. Girard
GINKLŲ EMBARGO KLAU JUK AT ANE APIE 40 “SU
St., Chicago, III.
195,074
SIMAS
KILĖLIŲ” NUŽUDYTA
V. Mandravickas, 815 — 45
galės pasiekti ir pirmųjų’ vie St., Kenosha, Wis.
180,252
VjASHINGTON, bai. IN
MEXICO CITY, bai. 17. —
tų.
?
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
Kongreso žemesnieji rūmai Jukatano valstybėje federali
A. Valančius tai veikliausias PI., Chicago, III......... 120,404
vakar 252 balsais prieš 110 nė kariuomenė nužudė apie
Cieeros kontestininkas. ŠianA. Janušauskas, 1233 S. 49
pripažino bilių, kuriuo prezi- 40 “sukilėlių” kurie, kaip
dien jisai stovi ketvirtoje vie- Q, Cicero, T„............ g6>457
dentas autorizuojamas sulyg pranešta, priešinosi guberna
Po įvykusio chemikalų fabrike Surrey, Anglijoj sprogimo. Parodoma, kiek daug sunai toje ir jam trūksta tik 25,000 M Misiūnas, 245 W. 108th
savo pažiūrų, prireikus, pas toriaus įsakymams.
balsų iki pusės milijono.
gt> Chicag0, m......... 78,054
kinti pašaliniai namai.
kelbti ginklų ir amunicijos em
A. Gilienė smarkiai varosi! A Gubysta> 4355 go> Mo_
bargo, ty. uždrausti ginklus ATVYKSTA HERRIOTAS
Į ir jau nebetoli nuo 300,000 bai 'zart Ave CbįcagOj I1L 75,999
Šv. Tėvas laimi-®0™08 vyskup? 1,ydėjoir amunicijų išvežti į sveti
Kai sniegas baltuose rūbuo
sų
F. A. Condrot, 1706 E. Mayna pasaulį
mus kraštus.
PARYŽIUS, bai. 18. — Į
se Šv. Tėvus prie centro al
K. Šerpetis veržiasi pirmyn
, , ,
,
omensing Ave., Philadelphia,
,'J. Valstybes išvyko PrancūROMA, bai. 17. — Po iš- toriaus iškilmingąsias šv. Mi
Praneša, kad senate prieš
pralenkdamas V. Mandraveę- pa
75 506
BANKŲ ATIDARYMO
šį balių bus kovojama. Daug ^°S yJr*ausykės delegatas ųiĮnlįngųjų
Prisikėlimo šv. šias laikė. Giedojo garsus Sik
kų ir smarkiai veikia, kad pra
J. J. Aukškalnis, ,1354 Har. buvusis premjeras Herriotas. Mišių vakar Šventasis Tėvas sto koplyčios choras.
KLAUSIMAS
lenkus A. Gilienę ir kitus au
senatorių yra
priešingi
šj
rison St., Gary, Ind.
57,350
AVashingtone jis turės pasita Pijus XI Šv. Petro bazilikos
kščiau už save stovinčius.
svarbų klausimų paduoti iš
rimų su J. Valstybių vyriausy
1 o bankų moratoriumo llli yjsį kontestininkai visomis A. Bacevičius, 1850 AVabanaikštėje palaimino susirinku- KUNIGAS LOVOJA PRIEŠ
imtinai vienam prezidentui.
•of
be pasaulio ekonominiais klau
LUGf
nois valstybėje pasilieka 22.) jėgomis veikia kuo smarkiau- sia Ave., Chicago, III. 52,757
sias tikinčiųjų minias — dau
A. J. Sutkus, 1007 8th St.,
simais.
bankai uždaryti. Neturi pa šiai. Nepamirškime, vajus bai
giau kaip 200,000 žmonių.
BAIGIAS ANGLAMS BYLA
AVaukegan, III.......... 49,401
Pranešta, kad vyriausybė
Pasireiškė didžiai įspūdin CAPE T0WN, P. Afrika, kankamai pinigų. Valstybės giasi gegužės 14 dienų.
J. Motikaitis, 1305 S. 51st
Herrioto neįgaliojo Wasliing, MASKVA, bai. 17. — Bai tone esant karo skolų klausi gas vaizdas, kada Popiežius bai. 17. — Kun. L’Hote, O. M. auditorius kreipės į Washing KONTESTANTŲ STOVIS: Ave., Cicero, III......... 45,403
su tijara ant galvos, sėdėda I., iš Mapumulo, Nataliaus vi- tonų. Klausia kas daryti su P. Labutis, 917 W. 34th st., K. Vaitkienė, 6829 S.Talman
gias 6 anglams ir keliolikai
mų pajudinti.
mas kilnojame soste ir kardi karijate, įkūrė kvininos ir ki tais bankais.
rusų bylos nagrinėjimas. Jie
Chicago, 1111............. 847,393 Ave., Chicago, III.
39,794
nolų apsuptas pasirodė Šv. tų vaistų paskirstymo cent
visi kaltinami įvairiais prieš
V. Stancikas, 1706 AV. 47th Pr. Žebrauskas, 2253 S. OaAUSTRALIJA ĮSLGIJA
Petro bazilikos centro angoje rų, kad kovoti prieš siaučian PERĖJO DEMOKRATŲ
bolševikų tvarkų nusikalti
St., Chicago, III.
820,225 kley Ave., Chicago, III. 38,858
KARO LAIVYNĄ
PUSĖN
mais.
tarp kolonadų. Iš tenai tris tį drugį (malarijų) šv. Filo
A. * Švilpauskienė, 103 N. 20 Į Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
peržegnojo'. menos misijoje.
Bylos metu nusikaltimai ne SYDNEY, Australija, bai. kartus minias
Ave.,
Melrose Pk., .. 633,835 Maplewood Ave., Chicago,
Penki respublikonų parti
Tai
buvo
visam
pasauliui
—
įrodyti. Valstybės kaltintojas 17. — Anglija
A. Valančius, 1226 S. 50tli III.............................. .
35,253
nusprendė
Pereitais metais Mapumu
remias tik čekos agentų iš Australijai pervesti keliolikų urbi et orbi — suteiktas laimi lo valsčiuje nuo drugio mi jos surašo kandidatai į teisė Ave., Cicero, III..........474,707 j V. Gaižauskas, 148 E. 107th
jus atsisakė pasilikti minė
gautais iš kaltinamųjų prisi savo karo laivų pakraščių ap nimas.
rė daugiau kaip 3,000 asme tam surašė ir perėjo demok S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23 St., Chicago, III......... 28,900
Buvo pusiaudienis. Diena nų. Šiemet gi šios, epidemijos
pažinimais. O šių prisipažini saugai.
ratų pusėn. Jie visi bus de Bt., Chicago, III......... 388,257 Paul P. Petrauskas, 14 John
saulėta.
Iš trijų aikštės fon siautimas jau sulaikomas.
mų kiek anglai, tiek rusai iš
S. Staniulis, 6651 S. Talman son st., Binghamton.
mokratų surašė.
tanų tryško vanduo įvairios
sigina. Sako čekos sustatyti SOCI ALI ŠTAI “GINA”
Ave., Chicago, III. .. 375.311 N. Y............................ 26,507
spalvos ruožais. Minių tvar
prisipažinimai pasirašyti, kad
A. Stulgin&kas, 1628 So. 50 Ona Aksomaitis, 100 Ha rRESPUBLIKĄ
VELYKOS ŠVENTOJOJE
PLĖŠIKAI PASPRUKO
kymui į aikštę italų vyriausy',
tik tais agentais atsikračius.
Ave., Cicero, III......... 294,316 mon Ave., Detroit, Mi
ŽEMĖJE
bė
prisiuntė
apie
4,000
karei
A. Gilienė, 3131 Emerald eli igan ........................ 25,472
VIENA, Austrija, bai. 17.
Plėšikai užpuolė pašto ofi
VYSKUPAS KOVOJA PRIEŠ — Socialistai suvažiavime pa vn,‘
JERUZALE, bai. 17.
— sų Schiller Parke. Buvusi vi
Šis Popiežiaus atviras Šv.
PREMJERAS SVEIKINA
KOEDUKAOIJOS MOKYK
AMERIKOS ŽYDŲ NUOS
darytu atsišaukimu
ragina
Prisikėlimo diena, Šv. Žemėje, duj viena moteriškė taip smar
ŠV. TĖVĄ
LAS
PRENDIS
darbininkus, kad jie
gintų P<,tr0 bazilikos prieSaky pakaip kas metai,
iškilmingai kiai suriko, kad
piktadariai
,.
.
rodymas
per
Velykas
įvyko
a
__
__
:
si
rodymas
per
Velykas
įvyko
Austrijos respublikų.
tik tas, persigandę spruko laukan, su
pirmųjį kartų per 63 metus. minėta. Skirtumas
PARYŽIUS, bai. 17.
QUEBEC, Kanada, bal. 17.
NEAV YORK, bal. 17. —
kad šiemet, sųryšy su Šven šoko į laukiantį automobilį ir
Koedukacijos mokyklos yra KATALIKO PREMJERO
Prieš tai paskutinį kartų aik
Quebeco
Amerikos žydų arbitražo teis — Prieš ATelykas
taisiais Metais, čia yra suvy- pabėgo.
k
bendros bernaičiams ir mer- , KLAUSIMAS OLANDIJOJ štėje minias laimino popiežius
mas pakvietė visus šio kraš (Kvebeko) privincijos premkusių daug maldininkų, dau
gaitėms mokyklos. Coutances1
________
Pijus IX, 1870 metais.
to žydus, kad jie
vieningai jeras Taschereau
pasiuntė
giau kaip paprastais metais. KOVOJA PRIEŠ RAKIETE- kovotų prieš Vokietijos Hitle Į Šventajam Tėvui
Pijui XI
ir Avranches, Normandijoj, HAGA, Olandija, bai. 17.Dabartinis Popiežius Pijus
RIUS
rio vyriausybę.
sveikinimų. Tai padarė kahvyskupas
griežtai kovoja Generaliniai rinkimai šiame XI prieš tai jau tris kartus
PIRKO VYSKUPUI REZI
Pripažintos trys kovos prie legrama per Popiežiaus vals
prieš sios rūšies mokyklas, ku
įvyks gegužės mėn. 8 laimino minias. Bet tik iš bai
DENCIJĄ
Cooko
apskrities
prokuro

rių Prancūzijoje yra 3,520.
monės: Kad Amerikos žydai tyhės sekretorių Jo Emin. kar
d. Po šių rinkimų paaiškės, ar' kono.
ras Courtney, kaip pranešta, ateinančių vasarų nelankytų dinolą Paeelli.
šiame protestantų krašte ir
Aikštėje tarp aupiuduaiųjų
DAVRNPORT, la., bal. 17.
kovoja prieš rakieterius, ku Vokietijos ir ten nė
20 KOMUNISTŲ AREŠ
vieno
_
’
’ .
Į toliau pasiliks premjeras ka mimų buvo tūkstančiai is į... v,
, .
, — Davenporto vyskupui nupir rie per metus iš Chicagos į- cento nepaliktų; kad kiekvie JAPONAI UŽĖMĖ ČANGLI
vairių kraštų suvvkusių mal.. ..
,
TUOTA
talikas.
dininkų
‘
įhta
rezl
^
encl
-ja»
143
Clay
gat monininkų grųsinimais suren nas žydas reikalautų Washin
Olandijoj katalikų skaičius
TPEIPTNGAS, Kinija, bal.
Šiandieninius vyskupo
na ka sau daugiau kaip
vieną gtono vyriausybės, kad ji ne
OVIEDO, Ispanija, bal. 17. ne didelis, bet krašto reikaluo Šv. Mišių bazilikoje klausė
17. — Japonų kariuomenė ližė
mus užims Šv.
Pranciškaus milijonų dolerių.
pripažintų naujo Vokietijos mė Čangli, Kinijoj. Kinų ka
— (Areštuota 20 komunistų, j se jų įtaka ryški. Tai liudi- si visa eilė įžymiųjų pasaulio
seserys iš Mt. St. Clare.
ambasadoriaus; kad visi žy riuomenė, kurių japonai laku
kurie pradėjo sprogdinimais1 ja faktas, kad ministerių ka- asmenų, kuriems vietos buvo
INAUGURAVO
MAJORĄ
rezervuotos.
Juos
pirmuosius
dai
boikotuotų vokiečių pre nai puola iš oro, persikėlė per
naikinti elektros šviesos stul hineto pirmininku yra kataPADARYTI PLANAI NAU
pus.
Chieagos demokratai vakar kes.
1 likas Jonkeheer Charles Ruys po šv. Mišių Popiežius palaiLwan upę.
JAI KATEDRAI
turėjo
nepaprastas
iškilmes.
į de Beerenbrouck. Seniau jis mino.
Šv. Mišių laikyti Popiežius
AUCKLANI), N. Z.,
bal. dukart yra buvęs premjeru.
ORO STOVIS
WASHINGTON, bal. 17.— Inauguravo naujų miesto de CLEVELAND, O., bal. 17.
triumfaliai bazilikon atlydė Padaryti planai naujai
17. —Naujojoj Zelandijoj vis
------------------Šv. mokratų tarybos išrinktų ma — Ohio valstybės guberna
torius planuoja per legislatū CHICAGO IR APYLIN
labiau fašizmas stiprėja. Reisostų nešė^ Marijos P. į Dangų fimimo jorų E. J. Kelly.
Fabrikas kaliošams gaminti tas. Kilnojamųjį
rų įvesti dirbančioms mate- KES. — šiandien nepasto
kia tikėtis, netolimoj ateity baigiamas Kaune. Darbas pra | 16 žmonių. Visa eilė kardino- katedrai Baltimorėje. Netoli
temperatū
parlamentinė valdžios forma sidės gegužės mėn. Dirbs apie lų, arkivyskupų,
vyskupų, moj ateityje bus pradėtas sta SKAITYKITE IR PLATIN rims ir vaikams mažiausiųjį vus oras, maža
ros atmaina.
atlyginimų.
bus panaikinta.
|
į 100 darbininkų.
(
monsignorų ir ėiaip kunigų tymas.
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“D R A U G A S”
Oelaa kasdien, Mekyrua sekmadieniui
RRBNUMERATOS KAINA: Metams —
Pu*
■M Metu — *>.!•, Trims Mėnesiams — fl.M, Vienam
Mėnesiui — 7 Be. nuropoję — Metams IT.Iė. Pusei Me
lu — »4.M, Kopija IK
Bendradarbiams lr korespondentams raitu nesruBna, Jai nepraioma tai padaryti lr neprlMundlama tam
Mkalul palte lankiu*

vis gi yra žmonių, kurie ji stato dideliu,
kuone genialiu, rašytoju.
Apuše

CANTIONALE PRO TOTĄ PR0V1NC1A ECCLESIASTICA LITUANA

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS

JIE NIEKO NEATSIEKS

Rašo Dr. A. G. Rakauskas

Praeitų metų gale sušilau- dėti “e”, o ne “a” gaida;
Vokietijoj ima veikti nauja fašistų pro
kėnio senai laukto bažnytinio 295 pusi. trečioje gaidų eilėje,
testantų organizacija. Tai nacionalsocialistų UŽAUGOS PAGURKUNĖJE dingosios pagurklinės, o kar giesmyno, pritaikinto Bažny- iš Naujalio “Giesmynėlio” pa
LIAUKOJE
tais ir vėžio ligos pavojų atei
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 (Hitlerio) partijos šaka. Ai organizacija, kaip
tinei Lietuvos Provincijai. (Jie imtoje giesmėje transponuota
ty. Kai kuriuose atsitikimuo
jos vadai pasisako, dirba vokiečių krikščionių
vai. po niet
smynų paruošė a. a. prof. T. tonu aukščiau, pirmame takte
Nepavojingo
Redaktorius priima — nuo 11:ta Iki ll:tl rat darbų, o šio darbo tikslas yra sutautinti vo
se pagelbsti gydymasis vais
Brazys, Kaišcilorių Kapitulos iturėtų būti: “d, d, e”; 297 puBkelblmu kainos prlatundlamoe parelkalavua.
tais. Tik šiuose atsitikimuose
kiečių (protestantų) religijų. Be kitko ji pla pobūdžio užprelatas; spaudai parengė, pa si. antroje gaidų eilėje turėtų
ligonis jokiu būdu neprivalo
‘DRAUGAS”
nuoja panaikinti Senąjį Įstatymų (ftventąji a ugos (adenopildė ir išleido kini. Ad. Saba- būti: “c, d, c, a” — taip pat
vartoti vaistus, kuriuose yra
Kaštų) ir vietoje jo praplėsti senovės vokie niata) pagurliauska:.. Spausdintas Belgijo-Tš Naujalio “Giesmynėlio” ir
LITHUANIAN DAiLY FRIBNL)
klinėje liauko
iodinos. Mėgimas gydytis pa je, nes Lietuvoje neturi dar d.) ir net vienoje vietoje, kur
čių išminčių pasakaites.
Publlabed Daily, Baeept Punday.
čiam pripirštais bent kieno
Laikraščiai praneša, kad šio judėjimo je yra prieža
■UB8CRIPTION8: One Tear — ll.ll. Biz Montke
spaustuvės reikalingų Grigą-1nurodoma “pataisytinos Can— |»-lt. Three Months — |S.lt. One Month — Tlo.
stimi
jos
pa

nors geriamais vaistais ar mo- liaus chorale vartojamų ženk-! tionale klaidos”, 12 pusi. iš
■urope — One Tear — |T.tt. nz Montha — »<•••. priešakyje yra pats kancleris! Hitleris. Kei
Cepy — .tie.
stimi, nors tai būtų gydytojo
kia spėti ir pažymėti, kad tai prasimanymas. didėjimo bei
lų. Puslapių turi 340, paaiš- “do-si” į “do-la”, nurodytopasikėlimo.
YAPrertlalnc In "DRAUGAM” brlngs Basi resolta.
priskirti kitam ligoniui ir jis
Kiek žinoma,. Hitleris to nedarys.
kinimai visi spausdinti raudo- jc vietoje randa i “do-la,” tat
•
■»
ALtoertlsloa ratee on applioation.
patingų simp nr.A.o. Rakauskas j jnis būtų pasigydęs, šiame
Suprantamas
dalykas,
šis
vokiečių
pro

na spalva, psalmėse paženkli- nežinia ar pataisoje klaida ar
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
3147 S. Halsted st. Ii
•
•
i -.
'
, -į-i •
Tei. ofiso;
kaip ir kituose atsitikimuose
testantų “krikščioniškasis” judėjimas yra tomų abelnoje Calumet
ntos vietos didesnėmis raidė 12 pusi.? Antrų laidų leidžiant
4039
yra kenksminga. Reikia atsi
Tel. Rez.
atkreiptas prieš žydus ir juo nieko nebus at kūno struktū Hemlock
mis, kur keičiasi meliodiniai leidėjams bus nemažai darbo
K2S6
roje neiššau
minti, kad gydytojas priskiria
siekta.
Tačiau
jis
bus
pagrindas
dar
daugiau
psalmėse pasikėlimai bei nu- korektūros klaidas pataisyti,
DIENOS KLAUSIMAI
Tuo atžvilgiu
pa įkia.
naujoviniam pagonizniui plisti. Senovės paį ”7
® liga
® yra la- gydymo liūlių, padaręs diag sj,eidiniaį Darbas gražus, po- nors be spaudos klaidų sunku
GARBĖS IEŠKOTOJAS
gonizmas neturi nė kokio Mįryiio su krikšėio- i »• . P“"“51 I«P™stai pągurk- |110zQ, ne sulig pastelnamu ar ' d
stipriuose odiniuo- apsęiti, ypač spaudinant užruI
Ir i Iru tizton
1 -. X Y
_ 1. . I
bežvje. Bendrai imant, turinio
Anglijos rašytojas radikalas George Berir formos žvilgsniu kopijuota
mrd Shaw važinėjos J. Valstybėse.
prieš karų vartotų Lietuvoje
Atvyko į šį kraštų, kad plačiau pasiskel
priedu. Siek tiek randasi ko- Suržynski’o cantionalų.
go pobūdžio užaugus bei tumo tie patys vaistai vienam gali
bti, kad kokios nors garbės pelnyti. Jis daug kėjinias tad yra krikščionybės pagrindas.
rektūros nepastebėtų klaidų
prakalboK> kur lietuvi5.
kalba apie įvairias problemas. Nuduoda, kad
gyvybe, o kitam mirtimi.
Prieš pastarąjį karų vokiečių kaizeris, rus pagurklinėje liaukoje, te
(81 pusi. paskutimoje gaidų kai apraSonla leiddjO; kun g,,
reikalų žinovas ir autoritetas. Nori, kad kraš kaip buvo pranešta, reiškė nepasitenkinimo nka turėti omeny dvi klinika- Apie patentuotų “liekarstvų”
eilėje raktas paliktas ketvir- bn|iau,,ko> sio gieslliyno jsto.
to spauda kuo daugiausia apie jį rašytų, vi ne tik Senuoju Įstatymu, bet ir Dievu. Tad les ligos rūšis; būtent, 1) Ne žalingumų nėra reikalo ir kal
toje linijoje - turi būti tre8(jka ldlmutiBS dalis. Pr0
sados pirmoje vietoje dėtų.
minimas protestantų judėjimas nėra naujas. darančios ypatingos veikmės į bėti.
Oloje; 153 pusi. Šeštoje gaidų !e(.ssionalc. To> da,yje viskas
Deja, J. V alstybių spauda nemandagiai Nė žydais neapsikentinias Vokietijoj nėra sistemiškų kūno struktūrų —
Nuodingoji pagurklinės už eilutėje “Cedunt” turi prasi- !painita ;s „Liber Usaalis„
paprastų su tumoru pagurklisu juo apsiėjo. Beveik nieko apie jį nerašė. naujas dalykas.
auga savo nelabuino diegus
ba kitaip sakant iš “GraduaTik radikalų spauda jį aukštino.
•
i , af t
.
. . nę ir 2.) Nuodingų užaugu bei
pradeda
rodyti apie ketvirtų- llbsta kai kuriuose atsitikimuo le” išskyrus Velykų PrisikeNenni'skinie, kad Martynas Liuteris mira l.
,, .
,
,
- i tumorų (toxic adenoma), pa’
Shaw via socialistlškų pažiūrų. Bet jis ... . .
dešimtmetį ar daugiau am- se ir chirurgija bei operacija limo, Šeštinių, Sekminių ir Die
Eislebene lo46 m. greitai po to, kada jis vie- ,v
. v.
.
®
isizynnncių pagurklinės liau
jiėra nei .piehŠėvikas, nei bolševikas. Menšežiaus, paprastai, tuose ligo- Kadangi pašalinimas nuodin vo Kūno apeigas. Tojė dalynam savo maldnamy pasakė pilnų kartaus
kos veikimu virš normalunio
^vilųaK juo nepasitiki, o bolševikams jis tik.
niųose,. kurie turėjo .liaukoj, gų užaugu operacijos būdu tei je randasi ^/.‘tuviškai tik “Per
'suburto prakalbų prieš žydus. Tš pat. pradžių,
^.lijypėįfiūfction).
* 1 '
(tiek' geras,’ kad^ųis ’gilia. b^lš'etfki0tfarkų
padidėjimų per daugelį ritėtų.' kia gari greitus ir teigiamas
pirmieji protestantai jau žydų nepakentė.
gyįritį Prisikėlimų” ir
įSusijoje.i
į i 1
Augantis gabalas bei užau Simptomai pasirodo įvairiose į rezultatus, kitoms įmonėms ne “Linksmu Dienų apturėjom”
Anais metais Shąw lankėsi Rusijoje. Maga ar tumoras gali būti pir kūno sistemose iš lengvo be' gelbstint, geriausia yra eilini- yisi paaiškinimai vien tik loPASTABĖLĖS
į skvos valdovai jį ten vaišino, jam parodė iš
mutinis ligos ženklas, kurį pa ypatingos priežasties, bet kar-įrgiška priemonė, nebent jeigu tynų kalba. Visos gaidos ketuanksto parinktus bolševikų nuveiktus dalims.
tsai ligonis pastebi ar užčiuo tais tuos simptomus sukelia J įsisenėjusi ir įsigalėjusi nuo- !r'ių linijų sį8temoje, net ir He.
Jungtinių Valstybių ižde laukiame bili
Parvykęs namo į Angliju, jis paskelbė savo
pia. Bet dažniausiai gabalo au vartojimas vaistų, kuriuose y- (dingumo liga yra sužalojusi' tuvįžkosįos. £įa telpa pradeįgytus raudonojoj Rusijoj įspūdžius. Išaukš jono dolerių deficito, nors išlaidos ir maži girnas prasideda liaukoje, kura iodinos^ ir, jei sykį juos širdį iki tokio laipsnio, kad dant “Asperges,” “Purificatino bolševikų tvarkų tiek, kaip niekas kitas namos. Taip e ų dėl lo, kati bedarbius reikia
ri savaimi buvo pastebiamai sukiršino, simptomai tęsiasi ir operacijos darymui sudaro pa- tionis. ” “Cinerum ”
“Došelpti. Tad vyriausybė dar labiau turėtų sten.. ... . .v . .
m , • i.
iki tol to nepadarė.
.. . . . . .. .
...
, , .
padidėjusi is pirmiau, lokis toliau, nors ligonis daugiau vojaus.
minica Palmaruni” ir baigiasi
. . ,_
!. ,.
,
Shaw Anglijoje turi susidėjęs ne mažų girs tani tvarkvti krašto reikalus, kad kuo i . .
,
.
.
1
gabalas paprastai būva apva- iodinos negautų. Štai kodėl
Dievų; Kūno apeigoms skirto
Klausiniai ir atsakymai
,
, . ,
.
iT
,. I •.
.
,
kapitalų. Tai iš savo raštų. Jam buvo patar daugiausia darbininku turėtu darbo.
lūs, kietesnis negu apsupantis vaistų piršlybos, nežinant nei
mis pamaldomis. Taip pat įei
ta, kad jei raudonoji Rusija tokia maloni,
jj audmenys ir kartais jaučia- ligos nei iš ko vaistai yra su Klausimas. — Gerb. dakta 1 na “Pro Gratiarum Actione,”
Didžiojoj Savaitėj ir jx>r Velykas Romoje
jei bolševikai yra toki jam lipšnūs, tegul jis
ma opumo jį čiupinėjant ar taisyti yra kenksminga. Nuo- re: Man vis skauda posmakatsilankymui, paranusikelia Rusijon gyventi. Tas negalima, at buvo nepaprastas sąjūdis. Didžiausios maldi lengvai paspaudžiant. Dažnai Įvargis, greitesnis širdies pla rėje ries liežuviu. Bijau, kad!.Vyskupo
pijos vi2itavi,Ilas> ..Ue Con.
rėžė jis. Sako, jum yra gaila skirtis su savo ninkų minios lankėsi pamaldose. Per Velykas
net keletą tokių atskirų guba- kimas, puolimas svoryje, ner liga neisisenėti), tad meldžiu fl|.lllandiB(,. ..Kc Fedivo Pa.
kapitalu. Paduok bolševikams kapitalų, svei Šventasis Tėvas laimino kelių šimtų tūkstan
ių galima rasti, arba jie gali .votumas, didėjimas pagrindė neuzvilkinti atsakym, su pa 'pa|i „ „uie Festivo EpiBcopa,
kas plikutėlis būsi. O prieš tai jis aukštino čių žmonių minių', tuo pačiu laimindamas vi
;,j „ ,.Modug Orandi Pro Pat.
būt susilieję — suaugę į vienų nio metabolismo draug su ka tiinuiu. M. K.
bolševikus, kad jie naikina žmonių savastis. so pasaulio katalikus. Gausingos maldininkų
nelygių — gabaluotų užaugu. kle esančia užauga yra nuo Atsakymas M. K. — Skau jia,” “In lion. S. Antoni” (Si
Amerikos rašytojas Meneken pareiškia, kelionės, į Roma šiais Šventaisiais Metais pa
Nuo įaugimo į giliau esan dingos užaugos pagurklinėje dėjimas minėtoje vietoje gali ąuaeris: Lietuvoje giedamoji
kad Shaw yra daugiau niekas, kaip tik ypa rodo katalikų prisirišimų prie Popiežiaus,
čias organų dalis ir į odų, jie liaukoje simptomai. Kadangi būt dėl keletą priežasčių. Ku
RomaniSkoje-Seraphicumtingas egoistas. Jis neturėjo būt įleidžiamas Kristaus vietininko, gilų tikėjimų ir Katali
yra liuosi. Kartais vienas ar panašiais simptomais, tik smajjį įg
y
ra
tamstos
simptomo
melodijas).
Taip pat įeina ir
į J. Valstybes, kaip neįleidžiama daug tos kų Bažnyčios stiprumų.
daugiau panašių gabalų pasi rkesnėj formoj ir su kai ku- kviesiiu be platesnių informa, Didžiosios savaitės giedamo•
•
•
rūšies radikalų. Sbaw visų gyvenimų yra pa
rodo aikštėn pagurklinei liau riais pridėčkais pasižymi kito? cijų yra sunku pasakyti. Gali si°s dalys išskyrus. “Matutiaukojęs kiekvieno kilniausiojo idealo griovi
Atvyk, ta Amerikon Didžiosios Britanijos
kai sumažėjus nuo gydymo. rūšies pagu-rkline vadinama K- tai būti iš priežasties infekci- num.” Kitaip sakant, toje du
mui. Ir šio krašto pagrindinius idealus jis premieras MaeDonaldas. Jis ir ekspertai yra
xophthalmic Goitre, tad su šia jos, kurios nuodai, o gal ir pa jb’je telpa grynai liturginės
dėnuncijavo ir pašiepė. Tik tas yra gera, kas gerai pasiruošę kalbėtis su prez. Rooseveltu Noeh didžiumoje šios rūšies
i • 4
liga susipažinsime kitųt kart. ti infekcija yra pasiekusi ten giesmės.
išeina iš jo paties egoistiškos galvos.
įvairiais politikos ir ekonomikos klausimais. užaugos bei tumorai ypatingų oi
Gydymo priemonės nuo nuo esančias, taip vadinamas ly- | Antroji dalis: Funebrale. Šio
Ir štai šis ponas Sbaw neturi pastovio.9, Kažin kaip šio krašto vyriausybė prie to yra simptomų neiššaukia, išskyrus
dingosios užaugo.; liaukoje yra
mpli liaukas. Patariu kreiptis je dalyje telpa viskas kas tik
išdirbtos nuomonės apie savo radikalizmu, so pasirengusi. Anglų politikai yra gudrūs ir gadinimų grožio kakle, visgi r
cializmo klausiniu mėtosi kai šalama ant le apsukrūs. Kalbėtis ir tartis su jais neprisi-lyra geriau pašalinti juos ope j pašalinimas, jei randasi, loka- prie gero gydytojo asmeniui. Į surišta su 1 a i d o t u v ėracijos būdu, kad išvengti nuojės infekcijos, X-spinduliai ge- Visados eik prie lietuvio.
,
(Tęsinys 4 pusi.)
do žuvis, apie politikų nė kokios nuovokos. rengus — pavojinga.
II .

Tikėjimas k Mokslas
(Tęsinys)

Dabar seka taipgi protestanto Denkerto tyrinėjimo vaisius knygelės “Die
Beligion der Naturforcber”, lietuviškai
“Gamtininkų religija” išleista 7-tųja laiįda 1908 m., k .iriose nenuilstantis kovotosu darvinizmu, baeckelizmu ir moniz
mu ištyrė religines pažiūras 423 gamtini
nkų ir gydytojų. 54 žmonių pažiūros liko
jam nežinomos, Iš likusių 349 yra tei tai,
t. y. tikį į Dievų, platesne prasme, 18 indeferentų ir tik 9 iš paskutinio laikmečio
|bo ateistais. Tai?’ iš tų 367 tyrinėtų
mažiau kaip 2 nuo- buvo krikščionybei ir
tikėjimui j i'u-vų priešingais, nevisai 3
hbnos. biiv< .įauginu nr mažiau indiferen
tais, o virš 95 nuoš. ju-ipažino Dievų ir į
Jį tikėjimų. Jų tarpi* huto ir laisvesniųjų
pažiūrų, bet apie 120 t. y bev< ik --7 nuoš.
buvę uoliais katalikais. Ir ’abiamiai įgar
sėjusių 34 gamtininku Paramas ir Hum-

bolatas buvo indiferentais, o visi teistai.
Kų gali pasakyti Haechelis apie šiuos
mokslavyrius? Gal jie buvo nesąmonių
skleidėjai, lš tikro taip ir turėtų būti,
jeigu tikėjimas priešingas mokslui, tai
reiškia nė vienas mokslininkas neprivalo
būti tikinčiu, o kadangi šie tikintys, tai
jie ne tik kad nėra mokslininkais, bet
dar stovi žemiau už paprastų bedievį, nes
jie atmeta Haeckelio ir kitų pasakojimus,
kad mokslas priešingas tikėjimui. O tuo
tarpu llaeckelis pats juos pripažįsta mo
kslininkais, nors kai kuriuos vadina ateistais. Tų jo tvirtinimą panagrinėsime
vėliau. Mums svarbu tai, kad šie moks
lininkai buvo tikintys ir iš to darome
išvadų, kad mokslas nėra priešingas tikė
jimui.
Labai žymus taipgi savo tyrinėjimais
jėzuitas Kueleris. Savo tyrinėjimo vaisius
jis paduoda knygoje “Krikščionybė ir
naujo gamtamokslio atstovai”. (1912 nu
Freibourge). -lis čia paima svarbiausias
mokslo šakas ir svarbiausius tų šakų at
stovus ir paskui nusako jų santykius su
tikėjimu į Dievą ir krikščionybe. Ju san
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tykius nustatydamas remiasi jis atsilie tųjų pačių mokslininkų atsakų turinys ypimais kitų apie šiuos gamtininkus arini ra vi išku šių nuomonių sugriovimu. Klau
dažniausiai patiekia pačių mokslavyrių sinėjami buvo Anglijos ir Amerikos mok
veikalų ištraukas. Ir kas pasirodo, kad ši slininkai ir tyrinėjimų rezultatai tokie pa
knyga yra tarsi krikščionių tikėjimo ap tys, kaip ir anų tyrinėtojų.
Nelabai senai pasirodė Berlyno uni
gynimas; bemaž visi mokslininkai yra ti
kintys žmonės ir stovintys už tai, kad ti versiteto prof. VV. Brauco veikalas “Mū
kėjimas nėra priešingas mokslui. Čia ne sų žinių stovis apie iškasamąjį žmogų.’f
galima daryti priekaišto: Jėzuitas elgėsi Šis veikalas mokslininkų tarpe sukėlė di
“jėzuitiškai” pažymėdamas tik tikinčius delį judėjimą ir apie jį buvo daug spau
mokslininkus ir t.t. Ne. Jis pažymi kelis doje rašoma. Tas atsitiko ne tiek dėl kny
ir netikinčius mokslininkus visai jų ne goje paliestų geologijos klausinių, kiek
neigdamas mokslo srityje. Šio jo darbo dėl jo paties išreikštų filosofinių ir tėotikslas buvo įrodyti, kad gamtininkai nė loginių pažiūrų.
Branka sako: “Tai yra tiktai pasa
ra priešingi tikėjimui į Dievą. Ir tas jam
ka, kad gamtininkas privalo būti ateis
puikiai pavyko.
Įdomus ir svarbus Tabrumo veikalas tu”. Kitoj vietoj sako: “Aš esu įsitikinęs,
Religinis dabartinių mokslininkų tikė kad dorinė žmonių giminės evoliucija ne
jimas.” Čia jis kreipia dėmesį į dabarties gali apseit be tikėjimo į Dievą, kitaip
mokslininkus — matematikus ir gamti bus atgaleign. Teisto tikėjimas begaliai
ninkus. Jis į kiekvieną kreipiasi dviem yra daugiau teisėtas, grįstas, negu ateisto
klausimais: 1) ar malo jie prieštaravimą netikėjimas. Pasaulio įsivaizdinimas tik
tarp mokslo rustatytų faktų ir pagrindi vien medžiaga, atmetant dvasinio pasau
nių krikščionybės tiesų? 2) ar laiko jie lio esimų yra k* a;bi•; dalykas. Priimtina
dabartinius mokslininkus žmonėmis net i- j suvokiamą teiną pasaulis įgauna tik takinčiais’ir'krĮkščįonybę neigiančiais? Gan- , ria./jei priimtinas dvasinio elemento bu'■
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vimas. Taip Branka sako dėl llaeckeliu
tvirtinimų, būk nėra dvasinio pasaulio,
Dievo, religijos menkumo. Vėliau prof.
Branka savo veikale “Gamtamokslis ii
Religija” kritikuoja Ostvardų. Jis sako;
“Kaip galima rinitai manyti, kad moks
las mums gali kada nors pakeisti religi
ją.” Toliau sako, kad mokslas mums ga
li labai mažai žinių suteikti ir kad žmo
nės, kurie skelbia tikį jog galima pakei
sti religiją mokslu, nieko nenusimano ii
neturi mažiausio supratimo apie religiją,
(Bus daugiau)

Auklėjimas neduoda žirtogui nieko to
kio, ko jis pats per save negalėtų pasiekti
tik jis pasiekia to greičiau ir lengviau.
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Lessingaa

Teorija ir praktika — tai regėjimas
ir prisilitėjinias: pirmoji veikia iš toli
antroji — tik iš arti.
Niekas pasauly nėra padaręs tokios
didelės kvailybės, už kurią didesnės ne
galėtų padaryti.

Antradienis, baland. 18, 1933
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your kindness if you will print dier und patriot is a Litiniai
čempijono vainikas buvo už “Kosciuszko of Lithuania”
nian by birth and by his own
Tokiu antgalviu tilpo editothe following statement.
dėtas ant J. Kamandulio gal
“At a meeting of the Litis testimony and official papers
vos. J. Kamandulis paeina iš rijalas “AVaterbury Evening
“PRANAŠYSTĖ” HART Brockton’o, Mass.
Democrat”, bai. 10 d. Čia ji
juanian Democratic Club, of (which papers can be readily
FORD ’E, CONN.
i
ištisai
perspausdiname,
nes
New Haven, recently, it was seen and these statements vo
Stasys P. Vaičiitis (L. K.)
tai ištikrųjų įdomus lietuvia
voted to call to your atten rified) we claim and demand
Balandžio 9 d. Švč. Marijos
ms.
tion the fact that tliere is now the riglit to have him placed
Kolegijos bernaičiai paskutini
“The question of the natioon record in the ITouse of Ro on the lionor roll of our native
kartę, šįmet vaidino savo vei
presentatives in AVashington, | Country, Lithuania, as well as
nality of Thaddeus Kosciusko,
EKSTRA MOKSLEIVIŲ
kalą “Pranašystė” didžioje
under bills and resolutions of ^on the lionor roll of this Couwho fought so bravely for the
SUSIRINKIMAS
lietuvių kolonijoje, Hartford’e,
Mr. Pettingill, of Indiana (Billjntry of our adoption, and for
American cause in the RevoConn., parap. mokyklos salė Balandžio 9 d. Vvaterhury’o lutionary AVar, has long been
j 115) and Mr. Condon, ofjonce and all have his natioje. Atsilankusiij tarpe matėsi moksleivių 8-toji kuopa laikė ja moot rpiestion. However, it
Rhode Island, (Bill 116), aut-Įnalitv established in the repats gerb. klebonas kun. Am- nepaprastą susirinkimą. Mat, iis becoming more \videlv
horization for the issuanee of cords of this Country beyond
I
.
darome
naujų
narių
vajų.
Su
botas, jo vikaras kun. G rado
■knovn tliat in realitv Kosciu
a special stamp in conimenora tlie shadoiv of a doubt.
ckis ir mokyklos mokytojos sirinko pilna salė ir senų ir sko was not the Polish patriot
tion and in lionor of the pat
“Tt is regrettable tliat space
seserys praneiškietės. Kiek te naujų moksleivių. Iš viso bu of our history and reference
riot Thaddeus Kosciusko, who
(Tęsinys 5 pusi.)
ko girdėti veikalas visiems pa vo daugiau kaip šimtas. Nauji books i n fact, but i n name. In
played šuoli an important parl
narių įsirašė 25! Vajus dar te other words, Kosciusko pertiko, o ypatingai jaunimui.
Kai kuriose J. A. Valstybėse auga dideli klevai, iš kurių in the Revolutionary AVar for
beina! Tikimės sugaudyti vi formed noble deeds of valor kas pavasarį išteka daug sulos. Iš tos sulos paskui daromas the Independence of tlie ColoKvotimai
J11V, aiivt
ivr advise you that
landžio 12 d. baigės ant- są lietuvišką-katalikišką mok in the field of battle while klevinis cukrus. Atvaizde matome kaip rogėmis, į kurias įlies,
and to
pakinkyti
jaučiai
renka
sulą
ir
veža
j
tam
tikrą
vietą
virinti.
“
.
“
?ld/patriot
has" 1 ieen
jo- semestro kvotimai. Sun slus einantį jaunuomenę. Mū- serving in the Polish army,
kūs, ir laikas, kurs suteikia jsų mieste randasi keturios but he was not a Pole by birth, (pradėtų tą dalyką viešumon mi) turės savo metinį šokių called a Pole, he is, as a mat
nemažai rūpesčio, baigės ir pra jHigli Scholls ir visose yra lie breeding or inclination. He [kelti; tuo reikalautų, kad J. A. vakarą parap. salėj. Įžangt ter of fact, a Lithuanian, boru, I
sidėjo Velykų atostogos. Da j tuvių.
* T*' vas first, lašt and always a Valstybės ir visi, kaip knygos, prieinama. Šokiams grieš gar- in 1746 in tl,e Pro'ince of
bar bus galima mokiniams šiek Susirinkime dalyvavo visa Lithuanian. In AVaterbury no taip ir žmonės, suprastų ir
,, iMinsk, AVest Rus.-ia of an old, Leiskite Dr. Caldwell pagelbėti jū
Klausioji AVaterbury
Ro.
.
i sų vaikei) kuomet jisai turi karš
tiek pasilsėti ii- atsigauti, kad valdyba. Svečių-narių (šen body has done more to bring pripažintų jo lietuvišką kilmę. malu Staples and his Orehes-inoble Lithuanian family. The, ti. yra neramus arba turi paga
vęs šalt).
sėkmingai naujomis jėgomis draugų) irgi buvo, pav. abu this to the attention of tlie Reikia sveikinti Tanią Sliareceptas pagy
tra. Tai bus pirmieji šokiai po Litliuanians of this and other dysJo tųneišdėstomas
rugojantį, galvų skaudant},
ateinantį semestrą galėtų pra daktarai Aukštakalniai, adv. people than the Rev. John mį už jo gražią knygutę. Gra
these United States piktų vaikei} arba mergaitę ir pagavėnios ir visi lietuviai-aitės cities in
„
, i .
darys linksma per kelias valandėti ir laimingai baigti moks Balanda, kun. Kripas, Juozas Kripas of St. Joseph’s Cliurch. žiai parašyta. Bet jos jau ne
very glad to l das. Tuoj pataiso vidurius lr suturės geriausios progos pasi ,are, ot,. .course,
„
.
.
g.rųžina normališkumų. Pagelbsta
lo metą.
Dubauskas ir kiti. Susirinki“On Severai occasions Fa- užtenka. Reikėtų pusėtiną kny šokti. Kam lankytis pas sve have tins Countrv recognize išnaikinti šalt} laikydamas vidu
rius švarius nuo gliaumėa pra
Svečiai
ma* buvo labai gyvas. Svars ther Kripas lias protested mil- gą apie generolą Kosciušką pa
timtaučius, kad namie rengia the noble deeds of all foreign gaiščių.
Dr. Caldwell's Syrup Pensin yKiek laiko atgal švč. Ma tyla apie įsteigimą grynai lie dly the coupling of Koscius rašyti, kas amžinai išrištų
geriausias dėl vaikelių. Jie my
mi šokiai ir dar kokie. Mūsų ers vvho aid our Country in ra
li jo syrupo skonį. Nesui.raukia jų
rijos Kolegiją atlankė ir ke tuvių studentų baseball tymo. ko’s name with tlie adjective klausimą ir lenkai negalėtų
any way, but, as we have te
viduriukus; Ir niekuomet nepersalė šokiams gražiausiai tin
silpnina. Yra saugus net ir dėl
lėtą dienų praleido Amerikos Jau turime 25 lošikus vien iš Polish. Of course, tliere was laiks nuo laiko amerikiečiams
ihc responsible and hear liumi
mažiausių kūdikių.
ka. Lietuviai turėtų džiaugtis
.lūs ti.-.-ite piigarsėjusk) gydyto
Lietuvių Katalikų Studentų O- studentų. Dabar tik reikia su no deliberate intent to change ir patiems, lietuviams kaišioti
patvirtinlirių dėl 5t> v.Ourlii
savo įstaiga ir ją visuomet pi- įliation for tlie wirong-doings... jo
liuosa vinto
vaistų.
Dr.
Caldrganizacijos leidžiamojo žur krapštyti kiek reikalingų pini the nationality of tlie greai tą erzinantį klausimą.
’s atsižymėjimas kad jisai yra
rinoje vietoje įremti. Tik gai- į i f anv... of citizen* of our na well
prižiūrėjęs daugiau negu 3500 gi
nalo “Studentų žodžio” ad gų. Tai padarysime, o turėsi war bėro. lt was simply a conla, kad t» patį vakarę bus!tionality' 80 als0 we sbould mdymų be vienos gyvasties pra
žūties motinai' arba kūdikiui yra
L. I. P. Bowling League
ministratorius p. J. B. Lauo me gal pirmutinį visoj Ame fusion of facts. The average
tas medikalis istorinis jvykls.
C. L. C. Victory Banriuct, Ncw i1“' I*“r,nlttwl
Įsigykite bonkutę D.r. Caldwell’s
ka. Balandžio 8 d. per A. L. rikoje lietuvių studentų base American citizen probably ne- AVaterbury’o L. I. P. drau Haven’e, Hotel Taft Ballroom. l"or "nd glory bes‘0"®d uP°n Syrup
Pepsin nuo jūsų aptiekoir turėkite gatavai. Tuomet
K. S. Org. 1-mosios kuopos bąli tymą. Čia labai gražiai ver knew tliat Kosciusko was gija turi labai įdomų visų mo Bet gerų norų lietuvių vra ga- I0111' ‘■oimtrymen who may, ev riaus
neturėsite rupų'ntis, kuomet vie
iš šeimynos viduriai sukietės,
visuomenininkij sekcijos susi pasidarbavo p. Bulevičins, ku 1,born of a noble Lithuanian tų veikimo programą Jie turi
en to the smallest degree, have nam
galva sopės ar panašus skaudė
na viename AVaterbury’o mie
Syrup Pepsin yra geras dėl
rinkimą sekcijos nariams teko ris labai (rūpinasi, kad lietu family. lt remained for those “clam bakes”, bankietų, iš ste; jie parems ir vienus ir performed meritorious seivice jimai.
visų. jaunu ir senu. Greitai vei
kia ir nesi'lpnina. Vidurius pasal
išgirsti iš 'gerbiamo svečio vie viai turėtų savą lietuvišką, interested in him to bring važiavimų, koncertų, bowling
for America. And so, because dina.
pagerina apetitų. Padaro su
ną, kitą žodį.
katalikišką studentų ratelį. Iš forth these facts and to cor- league, ir įvairių kitų pramo- i Beje, girdėjau, kad iš Oak- of the fact, that this great sol- tvarkymų visiškai pilnų.
Lygos
rinkta penkių asmenų komiai irect an impression that had gų-programėlių. Šiai dr-jai ville ir apylinkių miestų ir
Nesenai Kolegijoje buvo si* ja, kuri rūpinsis apie tai. To (been allowed to exist for a priklauso beveik visi AVater- miestelių atvyksta lietuvių ir
•. v
„
ruošta damų ir šachmatų ly ji komisija susideda iš Nor icentury or more. For the be bury’o lietuviai biznieriai.
1 solinis ir į A įctory Banųuet
gos. Į lygos žaidimus iš me berto Aleksio (žinomo komp. I nefit of all concerned it is on
Aną dieną jų bowling sezo- ("Valio! Abejose vietose galima
be persėdimo
kinių galėjo įstoti kas tik ne Aleksio sūnus), Bulevičiaus, ly riglit that Kosciusko’s true nas pasibaigė. Jie turėjo labai tikėtis smagaus laiko,
rėjo. Visam vadovavo sporte Pauliūtės, Šukiūtės ir kun. nationality should be stressed. sėkmingą metą ir regulariai
mėgėjas klierikas Mikas Jue Kripo. Tikimosi turėti kokius
“In a recent copyrighted bovlino apie 60 narių. Tai vio LIETUVIS GYNĖ GENE
dka. Nemažas mokiniij skai šokius, arba arbatėlę, ar kor pamphlet Thomas Shamis has ną sykį į savaitę. Šį sekma
ROLO KOSCIUŠKOS
<•
o
čius prisidėjo, tačiau pabaigo tų vakarėlį, kas sukeltų rei Įpresented a brief life study of dienį turės iš vien su AVater
LIETUVYBĘ .. ...
Rangiam* vadovybei*
je buvo tiktai trys laimėtojai, kalingi} pinigų dėl baseball. j Thaddeus Kasciusko, tracing bury Concordia Singing Soci
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
vienas kiekvienam žaidimui. Nutarta kiekviename susiri ;liis
romantic
career
from
cradBiskį
po
biskį
lietuviai
pra

ety
(vokiečių)
koncertą
mūsų
t
GARLAIVIU
Amerikoniško damų žaidimo nkime turėti po du, tris kal le to grave. It is an apprecia- didelėje ir gražioje parapijos deda įvairiose lietuvių vietose
čempijonas pasirodė stud. P. bėtojus iš pačių studentų. Ki tive discourse on a brave pat salėje. Ir lietuviai-ės prie to judinti ir viešai kelti šį klauNevulis iš AVercesterio, Mass. tą syk kalbės Aleksis ir Pau- riot who performed many acts prisidės. Tai nuopelnas ponu simą. Chicagoj jau senai ta*
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d.
of courage and counselled wi- Radvilos. Be jo paties dainuos įvyko, taipgi ir Bostone. Kun.
Damų žaidimo, europišku bū liūtė.
' -----■
Trečios Klasės Kainos: —
Po susirinkimo visi-os nu ,sely in the black days of the p-lė Katkauskaitė iš Hartford Kripas tai iškėlė AVaterburyj,
du, čempijonatą laimėjo stud.
Iš New Yorko į Klaipėdą.... ............................ $ 92.00
‘J. Nanartavičius iš So. Boste ėjo bovlvti. Turėjo “good Revolution. It is only fair to- ir Kriaučiūnas iš Brooklyn.
Shamis tai padarė Chicagoj,
Į Klaipėdą ir atgal............................................ 153.50
[day
tliat
the
United
States
to
i’o, Mass. Šachmatų žaidimo time.”
Po to, balandžio 22 d. toj net knygutę išleisdamas. PasPridedant Jung. Valst. Taksus.
--------------------------------------- ' whom Kosciusko was šuoli a pačioj salėj jie turės savo me kui teko patirti, kad buvo AVofriend and to whom we are tinį “Bowling Banąuet.” Tai rcestery, lietuvių leidžiamame
Informacijų kreipkitės j
only now returning thanks for , labai gyva draugija ir lietu-j“The Casimirean” (Šv. Kaži
FAUL MOLIS, 1730 - 24th
COSMOPOLITAN TRAVEL
St., Detroit, Michlgan.
SERVICE
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau- ™ch
sho„M recognize iviams daro garbės. Jai pri- miero parapijos du kart į mė
J. AMBRAZIEJUS lr E.
P. BARTKEVIČIUS, 471 No.
, . f .
v
7
t
°
m . . .
.
him as a Lithuanian as he de klauso trys kunigai, keletas nesį leidinys). O dabar teko
RUDNIKAS
SAV.,
IM
Main St., Montailo, Man.
Grand St., Brooklyn, N. V.
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa- serves to be.”
J.
J. URBIAS, 187 Oak St.,
daktarų, dentistų, vaistininkų, man matyti New Haven anglų
"NAUJENOS" 1731 S. Hal
Lawrance, Mau.
sted
St.,
Chicago,
III.
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas Gerbiamieji: kun. Kripas, profesijonalų ir šiaip jau biz- laikraštyj “The New lfaven
NORTH GERMAN J. ŽEMANTAUSKAS, 130
ATLANTIC TRAVEL SER
Congrau Avenue, WatarVICE, K. Sidabrai, Rrop.
Shamis, kun. Dr. Končius tą nierių. Pavyzdys kitiems lie- Journal-Courier” sekantį lai
bury, Conn.
laikraštis.
342 W. Broadway, So.
lotton,
Mati.
C.
J. WOSHNER,-I92I Cardalyką pakėlė lietuvių ir an tuvių miestams.
šką (bai. .13 d.).
Linija Gartiy Garlalviy
lon St., S. Rlttiburgh, Pa.
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
A.
S.
TREČIOKAS, 197
Ada mt St., Nevrark, N. J.
glų spaudoj ir gynė generolo
VARAJIUS, 1200 Canon
Alumnų šokių vakaras
The People’s Poram
204 All Natlom Bank
BREMEN A.St..
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau Kosciuškos lietuvišką kilmę. • Balandžio 29 d. 6v. Juoza
"DIRVA", 4B20 Superlor
Bldg., Plthburgh, Pa.
lithuanian Statement
Ava., Cleveland, Ohio.
LITHUANIAN VIENYBB
Būtų gerai, kad ir kituose mio po parapijos mokyklą baigę
JOHN SEKYS, 433 Rark St.,
PUBLISHING CO., 193
gas.
“To the Editor:
EUROPA
Hartford, Conn.
Grand St., Bklyn. N. Y.
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura stuose bei kolonijose lietuvia. mokiniai-ės (alumnais vadina- “Sir: AVe would appreciab1.

THOMPSON, CONN,

WATERBURY, CONN.

VAIKUČIU VIDURIAI
REIKALAUJA PRIE
ŽIŪROS

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

METINĖ EKSKURSIJA

I LIETUVA
u B E R L I N"

IRINK SAU GERIAUSIA DRAUGĄ’

LLOYD

mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos
ir viso pasallio.
Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams 06.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
tuvoje. Metams 07.00.
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D R A U G A S

CANTIONALE PRO TOTĄ

PROVINCIA ECCLESIA
STICA LITUANA

nūs Confitjeor’ ir pastovio, ios ną kartų meluose (Velykos,knygos vertę. Mačiau panašiu
'dalis “Ad completorium.”
Pelenų diena, Sekiniu, apeigoj giesmynų išleistų vokiečių,
Kaip viršuje paminėta, ma- ir t.t.). Kam tat jas reikalin- prancūzų ir anglų kalbomis
tome, kad tai yra didelė kny-fga kasdien tampyti vartojant kalbančioms provincijoms, ten

Juo jis greičiau pasirodys, tuo
greičiau bus galima įvykinti
Šventojo Tėvo enciklikos dalį
apie masinį liaudies giedojimų
bažnyčiose giesmių įvedimų gy
Įveniman. Kiek žinau, p. Ka-

ga su gana įvairiu turiniu, veik kasdieninėse pamaldose panašūs paaiškinimai įdėti tų
Svarbu tai kad visas litanijas, (laidotuvės, ekzekvijos), ku ja kalba, kuriam kraštui taimis: konduktai, ekzekvijos, mi
išskyrus “Širdies Jėzaus,’’ ga rios vos tik užima vienų kny- kinta.
įčanauskas yra gerai apsipažišios už mirusius ir prisiminiv , v. .
Įima giedoti ant balsų-cboru, gos dalį, o visa kita, kaip sa3. Taip imt nesuprantama
Įnęs su tautinėmis bažnytinė
mui mirusiųjų uždusimų pro®.
; ?.
.
....
. ..
'
1 1
upnuiuuim,
cesijoje Čia randasi keturių11**
litanija tur būtkiau, pn'mutiniųjų dalj, betų- kuriam tikslui, kai kurios giemis melodijomis, susitaręs su
linijų sistemoje, parašyta ir ‘ toki°je harmonijoje, kokioje 'viškųjį priedų ir antrąjį prie smės gedulingoje dalyje po kelp. Naujalio ir pavartoję a. a.
choraline meliodija “Diena č*ia PatalPi»ta per neapsižiū-[dų — bereikalingai čia sūdė- lis kartus kartojamos. Pav.:l)e
Brazio rinkinius, galėtų labai
,,
į ėjimų yra patekusi dėl to, kad j ta, nes jie metiniai svečiai. !pro fundis (156, 176, 227 psl.) Į
Iįdomų ir naudingų giesmynų
rūsčio.
mišram chorui neįmanoma dėl Tuo tarpu, yra pigus, patogus, Libera (162, 216, 247), Misere
pagaminti.
Po to seka pirmas priedas: per žemų ir nuo tenorų pertoli visur plačiai vartojamas Dr. (157 219) ir daug kitų. Įžan- '
Kiekviena pradžia sunki, tat
Appendix I. — “Giesmės ir li- atitolintų bosų, o vargonams Kr. X. Matbias’o giesmynėlis,. goję sakoma, kad praleista
ir mūsų reikalams pritaikin
tani jos ’’ (lietuviškai).
\ iso be pakojų (pedalų) ar fisJia- skirtas giedulingajai daliai — priedas
“su intonacijomis,
tas cantionalas iki nusistovės
2.6 giesmės ir 6 litanijos (litą- rmonijai vienom rankom neiš- “Officium pro defunctis” (Pr. G'oria in exelsis.... lekcijų ir j
ir susitvarkys ims laiko. Rei
nijos harmonizuotos vargona- siekiama. Kitoje laidoje tas Pusteto leidinys). Kitos dakia sveikinti gerb. leidėjų kun.
nors nedaug, bet visgi
y Sabaliauskų už praminimų pi
ms arba mišriam chorui ir nepatogumas turės būti sutva- lys, kaip minėjau, išskyrus lie!272 psl. randame “Tonus leckun. Brazio viena litanija
Viso
rkytas prieinamesnėje ir pato tuviškas giesmes randasi mi- tionis” įdėta.
cose karo stovyklose dabar rekrutuojama Išdarbiai rmojo takelio, toliau bus lengdarbam
s valdžios miškuose. Šis atvaizdas paimtas iš Fort viau tobulinti ir gyvenimo apŠv. Panos Marijos)—-vyrų cho gesnėje formoje.
šole, “Liber Usualis,” auti
4. Nesuprantamiausia yra:
Sloeum,
N. Yš. Naujokai bedarbiai pirma kariuomenės ofice- ]ink ybėms pritaikintį. Duok
rui. Aiškumo deliai, man ro
Žiūrint į cantionalų Suržvn- phonaruose, gradualuose, ku kodėl pateko čia tiek daug iš j
rių mokinam drausmes. Paskui siunčiami darbams.
.
L.
_ •
dos, bus svarbu paminėti til skio nustatyta tvarka, cantio riuos turi vargoninkai, o Di Naujalio giesmynelio tų pačių ' ____________ 1_ __________________________
____________________ |Dieve jam ištvermes ir sttppusias giesmes ir litanijas smu nalas visapusei yra patenkina džiajai Savaitei labai gražiai
giesmių? Kam reikalinga dėti, uaeris, Diena rūščio su gaido- uis (sakysime; rožančininkams Ohės tolimesnėje literatūros
lkiau, būtent:
ntis, bet žiūrint praktiškumo yra lietuviškai versta su loty- “Pulkim ant kelių,’’ “Šventas mis, Dievo Kūno švenčių ajiei- ir kitiems giesmininkams baž- [darbuotėje, nes iki šiol visi jo-

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Pulkim ant kelių (Iš J. ir patogumo žvilgsniu daug ką niškuoju tekstu kun. Saba Dieve”, “Dievas mūsų prieg g°s — Evangelijų tvarkų, Re nvtinėse procesijose giedan- J<> spaudinti
veikalai
galima
ir
reikalinga
pastebėti,
liausko
net
su
lietuviškais
patiins,
bet
prie
choro
nepriklaumums,
lietuviams,
bažnj
Naujalio “Giesmynelio”).
lauda,” “Sveikas Jėzau ginui surekcijų ir t. p.) ir papildant
turint omenyje cantionalo bra aiškinimais ir visomis smulk sis’’ ir d
je literatūroje kertiniu a
kurias vi. i žmo- Lietuvoje vartojamas, bet čia santiems ir kit.).
2. Šventas Dieve ir Dievas
ngumų (rodos įrištas į odų kai menomis. Tų knygų vargonin nės žino ir gieda atmintinai o kodėl tai neįdėtas (jos labai Amerikoje gyvenančių sujdo-P»"'atuos<': Didži°J' Savai
mūsų prieglauda (keturių li
nuoja apie $3?), vartotojus ir kai veik visi turi. Apart to, prie to kiekvienoje maldakny- reikalingos bet sunkiau kur
mintų tuo reikalu
W> Šlovinkim Viešpat, (su lonijų sistemoje).
pirmutinėje ir kitose dalyse gėje randasi? Daug būtų nau- surandamos): Salve .Jesu Paraplinkybės.
Kaip teko nugirsti daugu- tynišku tekstu visų metų mi
3. Sveikas Jėzau gimusis (J.
1. Formatas visai nepatogus,; paaiškinimai visi padėti loty- dingiau padaryti naujų laidą A'uk‘» Jesu tibi šit gloria, Qui!nios nuomonę apie cantionalų. šių ir mišparų maldos) ir šis
N.).
ii,
jojo negalima kišenėje nešioti niškai. Kila klausimas, kam ĮNaujalio giesmynelio papil- passus, (kalėdojant giedamos kurio taip laukta ir dauf
“cantionale.”
4. Gul šiandienų (liaudies — per didelis, tuo tarpu, kai | ta knyga taikinta: dvasiskijai [jant reikalingomis, sudedant ^Žemaitijoje ir šiaip kai kuriais kėtasi, likosi apsivylė, nes jis
Juozas Žilevičius
motyvas).
4 kitų tautų nuo senai vartojam ar vargoninkams Dvasiskijai po kelet.} variantų įvairiose laikais bažnyčioje), 40 vai. tva toli gražu nepatenkina savo ti5. Kurs kentėjai (J. N.).
.Čių panašius giesmynėlius, y- nereikalingas, nes šiame can- vyskupijose vartojamų tų pat [rkos maldų paaiškinimas (ti<'- [kslo. Tenka daryti pastangų.
Stambus Nebojimas
6. Jėzau Kristau maloniau ra vartojamas kišeninis forma tionale nepilnos maldos sude
yra geras terminas tiems vyrams ir
giesmių
įvairias melodijas, /a, dalinai galima pritaikinti kad Naujalio giesmynėlį pri- moterims, kuriems stokoja gyvumo
si s (J. N.).
ir spėkų — y,ra. tik pusiau tiek tvir
tas. Neėstetinga ir nejiatogii tos, dvasiskija ir klcrikai se- Tuomet tokį giesmynėlį būt pš Kryžiaus Dienų) ir k.
taikius daugiau būtiniesiems ti, kiek jie turėtų būti.
7. Alyvų daržely (J. N.).
po pažaščia nešioti knygų v- minarijose vartoja mišiolus, galima už kelias dešimtis A- tuomet cantionalas tikrai pa reikalams ir jį papildžius taip,
8. Kryžiau šventas (J. N.). pač lietuotam ar šlapdribos bieviorius ir kitas knygas gry
mer. centų pirkti ir būtų pri siektų savo tikslą, butų per|ka(j jr Amerikos, ^lietuvių pa9. Ateik, Dvasia Šventoji ore. Knyga gi taikinta speci- ,nai lotyniškai parašytas. Vareinama plačiosioms masėms pusę mažesnis, pigesnis ir pla-į rupijose liktų vartoti,1 reikia
(Al. Kačanausko patiekta).
.
..
iyra Gydytojaus Specialisto preskripalei Lietuvai, o mes juk gerai goninkams lotyniški paaiškini savo kaina ir talpintų savyje tesnioms masėms prieiname?- greičiau naujai atspailSUintl.
cija, kuri suteikia g-eresnę sveikatą
10. Viešpatie Jėzau (Garbę žinome koksai Lietuvos oras. j mai nesuprantami. Čia, kaip
j dau glaus spėkų, tr daugėtus gyvuviro šimto vartojamųjų gies
| mo tūkstančiams vyrų i.r moterų
ir šlovę) — (J. N.).
. | virš keturiasdešimts arba keturias2. Knyga didesnė parapija-.matyti, nežiūrėta į cantionali- mių. Ar rasis bent vienas žmo
dešimts penkių metų amžiaus. Jūsų
11. Dieve gerybių (J. N.).
vaistininkas parduos jums vieno mė
se, kur daug mirimų ir ekzek- ko praktįSkųjų pusę, bet pa- gus, kuris iš šio cantionalo nau
nesio vartojimui NUGA-TONE tab
12. Eina Dievas (?).
letkų už vienų dolerį, tikrieji yra
Įvijų, bus vartojama kasdieną. daryta tik todėl, kad kiti taip l*»
giesmes,
1
pilnai garantuoti — nepriimkite už
13. Nuženk, Švenčiausias Sa- Tat k hend|a turi su kasdk
vaduotojos — jus galite gauti tikrą
labai abejoti!? Suglaudus įvai- i
sias.
darė, lig rodos, butų reikalinkramente (kun. Brazio origi
ninėmis giesmėmis pirmutinė
rius beprasmius priedus can
nale).
dalis ir lietuviškasis priedas? ««
tradicija. Raudo- tionale krūvon ir juos pašali
CIT!
15. Garbė Tau, Jėzau (Liau Pirmutinėje dalyje esančios jna spalva įdėjimas lotyniškųjų
nus, paliekant tik tuos, kurių
BOBUTĖ
dinė gaida).
giesmės-maldos pasitaiko vie- paaiškinimų labai pabrangino negalima mišoluose atrasti (Si
ATEINA
16. Jėzau, pas mane ateiki
(J. N.).
i
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
17. Prieš taip didį Sakrame
MENESINES SU KAKTŲ VĖS
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
ntų (J. N.).
;
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
18. Garbinkime Šv. Sakra
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,VARTOK WEI.DONA TABKETi S
visada geresnes laivuose vietas gauna.
mentų (J. N.).
Aptlekose. Knygutė su paveiks
19. Tegul būna garbinamas
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
lais 24 puslapių “History of RheADELA IVANAUSKIENĖ
umatism” dykai. Kreipkis j:
(J. N.).
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
(Po tėvais Navickaitė)
WEUOONA CORP.
pildys.
20. Sveika Marija, Dangaus
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Besit S, Atlantic City, K. J.
JONAS BURBUS
kovo 17, 1933 m. sulaukus 55
lelija (J. N.).
“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
metų amžiaus. Amerikoje išgy
Mirė
balandžio
17
d.,
1933
m.,
2
vai.
ryto,
53
metų
21. Sveika Marija, Motina
vasarines
Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Ue
veno 34 metus.
amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Naumiesčio parap.,
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27
Dievo (?).
(iečių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.
Po iškilmingų pamaldų Šv.
d. “Gripsliolin”; birželio 3 d. “Frederįk VIII.” Trys
Kazimiero parap'. bnžnyčioje,
22. Marija, gražiausia Pane
Paliko dideliame nubudime 4 pusbrolius: Juozapų
Gary, Ind., tapo palaidota Kal
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
le (Al. Kač.).
Lomsargį, Juozapų Galdikų, Jonų Mockų ir Antanų
varijos kapinėse.
sėdimo.
Valančių; 2 pusseseres Marijonų ir Onų Valančius;
23. Marija, Marija! (J. N.).
Paliko dideliame nuliūdini,e
o Lietuvoje broli Juozapų ir gimines.
vyrų, tris sūnus ir tris dukte
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
24. Pone Karaliau (liaudies
ris.
Kūnas pašarvotas 1618 S. Union Avė. Laidotuvėms
tes anl visų linijų ir geriausių laivų [ Lietuvą ir visus
giedama).
O dabar už velionės sielų bus
rūpinasi Jonas Maziliauskas. Tel. Victory 6353. Lai
pasaulio kraštus.
mėnesinė atmintis balandžio 19
dotuvės įvyks Ketvirtadienį, balandžio 20 d., iš namų
25. Laba naktis. (J. N.) la
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
d. Tų dienų 8 vai. ryto bus lai
8:30 vai. bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parap. baž
būti pavojingas. Palengvins Į 5
bai vertintinos p. Al. Kača
komos šv. Mišios Šv. Kazimie
minutas Musterole. "counter-lrritnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio
ro par. bažnyčioje.
ant ! Panaudotas syki kas valan
nausko patiektosios melodijos.
dų per 5 valandas turi pageli
'G
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
Visi giminės, drangai ii' pa
Per 28 metų tūkstančių vaj-tl
26. Saldž. Jėzaus Vardo li
pines.
žįstami prašomi dalyvauti pa
mas. Rekomenduotas daktarv
slaugytojų.
maldose, kad pasimelsti už a. a.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
tanija (Al. Kač.).
»«r
Adelės Ivanauskienės sielų.
ir pažystamus-tnas dalyvauti šiose laidotuvėse.
27. Šv. Jėzaus širdies lita
Nuliūdę,
vyras,
sūnai
ir
duk

Nubudę: Pusbroliai, Pusseserės, Brolis ir giminės.
terys.
nija (Al. Kač.).
Laidotuvėms patarnauja graborius Badžius. Tele
1767 Vali Buteli st., (Jury,
28. Loretine Šv. Panos lita
fonas Canal 6174.
Indiana.
nija (Al. Kač.), nauja gaida.
29. Tos pat litanijos senoji 1
gaida (J. N.).
30. Tavo apgynimo šaukia
p . .........—
mės (liaudies).
‘
USTfetd feOCk. — JUST
31. Šv. Panos Marijos lita
I K-lktOUk)
\
Aki' uų Ak
C’MOKi
'T’LU- P,"
'Y
MViST
'
nija (kun. Brazio) vyrų cho
S'jcu' — Hūfcsav
uiTTut. tovvue. vovyuA* KAAkKl COkAB.
- b\t>AAv
rams I ir 11 pasikeičiant kur
PAS
OUTfk THAT &U1LO1KV
— ŪJŪATTA
1sudaro vienų cielybę.
bOUJbfk
*kM’
V'iPOSB
AT TWL J
, CO \V4 ?
t kkioui!
urvu
•?
VKAT »
t>OCmL Į
32. Tavo apgynimo (J. N.).

Nusa-Tone

VAŽIUOJANČIU | LIETUVA
DĖMESIUI

A.

Don’t
neglect
Colds

iRCIU AGENTŪRA

2334 SoOAKl

BlIiy’S UNCLE

33. Šv. Juozapo litanija (Al.

Kač.).
34. Visų Šventųjų litanija
(Al. Kač.). — J. Naujalio va
riantas — su maldų priedu.
Visos litanijos
parašytos
su smulkmeniškai paženklin
tais fonetiniais tarmės ženk
lais.
Ir paskutinis priedas: Appendix U. Šioje dalyje telpa ‘ To

,, r<-

.'Uv.
-rr ■

Antradienis, baland. 18, 1933
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D R A U G A S

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

h

t roku danu degantį trukų vy
tis. Pasiviję ant Plymouth ka- >
Ino ugnį užgesino.
Virėjas ’

GARSINKINTES
"DRAUGE”

D A K T A R A
Ofiso: Tel. CaJiiuiet 4039
Kės.: Tel. Ucmlock 0286

Tel. LAEAYETTK 6017

Rea. and Office

Office Phone

2359 So. Leavltt St
Prospect 1028
(Tęsinys iš 3 pusi.)
i X Panelė Vera Jurkšaitis
Canal 6704
DR.
A.
RAČKUS
does not pennit us to gi ve už darbštumų praeitų savaitę
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
the details of bis lite and ad įgijo manadžerio vietų Gaire
gydytojas ir chirurgas
X- SPINDULIAI
3147 So. Halsted St.
venture. That \vould reųuiri 'Beauty Shoppe.
PHYSICIAN AND SURGEON
Specialistas iš
Kapitonas
3051 W. 43rd St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak.
2403
W. 63rd St., Chicago
us to go into the history of X Pereitų nedėldienį trijose
Rezalim ljos Ofisas: 205* W. OOtlr St.
(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Rusijos
Pasauliniame kare
Valandos: 10—12 ryto
OFFICE HOURS:
tinies tvlien these tuo Count- Waterbury bažnyčiose buvo GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ PER 28 METVS NEŽIŪRINT Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti ▼alandoa; nno t Iki * voL vakaro
3 to 4 and 7 to 9 P. M.
■eredcsnla Ir nodėllomig pagal
KAIP VZSISENIU(Klos lr NEIŠGYDOMOS JOS YKA
Sunday by Appolntment
ries... Lithuania and Poland.. misijų užbaigimai. Žmonių da
Spnrtallftkai gydo ligas pilvo, plaučių, lnkstij lr pūslės, užnuodijimą krau
sutartiea
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
lived in unhappy uitiem out lyvavo suvirs 5000.
HEMLOCK 8151
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
Tel. Cicero 1260
X—RAY
X K- Labušausko, VVater- galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kg jis jums gali pada
of whieh eame disaster fui
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė Lukstanėius ligonių. Patari
DENTISTAS
both. Kosciusko imbued with tovvn ūkininko, palikti arkliai mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1
1446 So. 49th Ct.
Cicero, III.
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
principles of liberty and equa pa; ibaidę pasileido bėgti į na 4200 ttKST 261h ST.,
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomls
(Naryauckas)
kampas Keeler Avė.
Tel. Orawford &A78
LIETUVIS DENTISTAS
į
10 — 9 vai.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
▼ai.;
kasdien
nuo
10
v.
ryto
tkl
9
lity, served in the army of mus. Bėgdami jie sužeidė vie8147 S. Halsted St.
Chicago
valandai vakare
2420 West Marąuette Road
Paued., Sered. lr Subat. I — 9 vai.
Nedėliomis ir beredomia susitarus
Poland, just as many foreign- nų žmogų. Ratai sulaužyti, bei
VALANDOS:
H
A
K
O
R
I
A
i:
4847
W. 14th St
Cicero, 111.
ers liave served in the armies 'arkliai nesusižeidė.
9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
Pilone Boulevard 7042
Rea 4456 S. MAPLEWOOD Z V K.
of other countries when they X Tliomaston ugniagesiams
TEL. LAFAYETTE 7669
felt there was a possibility to praeitų trečiadienį reikėjo gaiDENTISTAS
GRABORIAI
relieve, būt the serving of a sras vytis. Didelis trekas vaTet Lafayette 5793
4G15
SO. ASHLAND AVĖ.
Gydytojas ir Chirurgas
patriot in the Polish army, jžiavo per miestuko centrų ir
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
arti 47th street
už N Al JJ MAŽESNI KAINU
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
does not make him a Pole, and žmonės patėiuijo, kad užpaka
Seredoj pagal sutartį
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Poland, has no legitiniate lis dega. Negalėdami vežėjo
Pašaukite REPUBLIC 8840 dėl eksperto patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
Res. 2136 W. 24th St.
right to claim him as of their dėmesio atkreipti iššaukė ug
Office: 4459 S. California Avė.
Tel. Canal 6181
5310 SOUTH KEDZIE AVENUE
TEL. CANAL 64*3
oountry.
niagesius. Jie tuojau su savo
Nedėlioję pagal sutartį
Tel. Canal 0267 Kės. Vrospect 6659
“lt is very unfortunate būt
Telefonas
Yards
1138
LACHAVICH
liabit of our Polish friends
DENTI8TA8
Tel. Ofiso lr Res. Grovehlll 0617
6917 S. Washtenaw Ava
2201
West 22nd Street
lt regardless of the faet
IR
SŪNŪS
LIETUVIS
GRABORIUS
(Kampas Leavltt St.)
Gydytojas ir Chirurgas
that Kosciusko proclaimed at
LIETUVIS GRABORIUS
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Didelė graži koplyčia dykai
1821
SOUTH HALdTKD STKEET
Nuo 1 Iki 8 vakare
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
all tinies tliat lie was a Lith 718 WEST 18th STREET
Seredoj pagal sutartį
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residencija 6660 So. Artesian Avė.
darbu busite užganėdinti
uanian, and was unhappy to
2423 West Marąuette Road
Tel. Roosevelt 7532
Vuriu automobilius visokiems
Tel. Canal 2515 arba 2516
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
be far from bis native place,
Vai.:
2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
6 Iki 8:36 vakare
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams.
Kaina
prieinama.
Nedėlioj susitarus
C.K.
Kliauga
Phone Boulevard 4139
as one can read in bis papers,
3319 AUBURN AVENUE
DENTISTAS
they štili insist that Koscius
1439 S. 49th Court, Cicero, Ih.
2420
W.
Marąuette Road
Phone Canal 6122
Cliicago, III.
ko is a Pole. If the nationali
TEk CICERO 5927
Moterų ir Vaikų ligų
arti AVestern Avė.
ty was to be claimed by foDR. S. BIEŽIS
Valandos: nuo 9 Iki 9
GRABORIUS
Specialistė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
reigners \vho fouglit for the
Phone
Hemlock
7828
Mūru patarnavimas
4145
ARCHER
AVĖ.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
2201 West 22nd Street
visuomet sąžiningas ir
independence of this Country, nebrangus,
Ofiso ToL LAFA.YETTE 7227
nes neturi
Valandos: 1—S lr 7—8 vak.
AKIŲ
f*YDYTOJAIi
Pilnas
Laidotuvių
Patarnavimas
nuo
$75.00
ir
aug.
Išlaidų užlaikymui
tlien Lafayette would not be me
Ofiso vai. kiekvieną diena omo • Iki Seredomla ir nedėliomis pagal sutarti
skyrių.
12 ryu, (Išskyrus seredomis). Taipgi
French, and Col limbus vvould
REZIDENCIJA:
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utamlnkal.
Nauja,
graži
ko

be a Spaniard, whicli we all
6628
So.
Richmond Street
lr Ketvergais.
Telefonas
Republic 7868
plyčia dykai.
know is not true.”
Rea Tel. Hyde Park 8396
1NCORPORATED
(Signed) M. Kvaratiejus
3307 Auburn Avenue
Henry W. Beckrr
New llaven, April 11.
(Licensed Embalmer)

Daktaras

WISSIG,

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. I. BLOŽIS

S. M. SKUDAS

DR. P. Z. ZALATORIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

Dp.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

A. MASALSKIS

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

RINKINIAI

J. F. RADŽIUS

PIGIALSIAS LIET. OKABORIUS
CHICAGOJE
! Laidotuvėms patarnauju giliausia tr
pigiau nogu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 (VEST 18th STREET
Tel. Canal K174

X Vietinė American Legion
kuopa ir Pulkas P, 102-trdk*
Infanterijos, suteikė kariškų
palaidojimų V. Sleževičiui, ku
ris staiga mirė širdies liga
GRABORIUS
Velionis gimęs VVaterbury, 42
Koplyčia Dykai
metai atgal, ir visų laikų čio 4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
nai išgyveno. Per Pasaulinį
Tel.
CICERO
2109 ir 859-J.
Karų ir per pustrečius metus
po to jisai tarnavo Amerikos Tel. Lafayctle 3572
laivyne. Paliko motinėlę ir vie
J. Liulevičius
nų brolį Juozų iSeyinour. Lai- į
Graborius
lr
dotuvės įvyko antradienį su
Balsamuotojas
iškilmingomis mišiomis Šv.
Patarnauja Chi
cagoje ir apielinJuozapo bažnyčioj. Palaidotas
kėje.
Kalvarijos kapuose.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai
, X Oakville antradienį iš Šv.
4092 Archer Avė.
M. Magdelenos bažnyčios įvy
ko laidotuvės L. Bajorinaitės,
12 metų amžiaus, kuri mirė
.VVaterbury ligoninėj šeštadie GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
nio vakare, po trumpos ligos. 1G46 WEST 46th STREET
Paliko tėvelį, pamotę, sesutę,
Tel. Bonlevard 6261—2411
iii buliuku ir dvi pus eseri. Tel. CICERO 294
irabnešiai buvo jos bendra
SYREVVICZE
klasiai vaikai. Sekmadienį po
ORABORIUS
pilnas patarnavimo*
piet jos mokyklos draugės su Laidotuvėms
galimas už $85.00
KOPLYČIA DYKAI
sirinkę atkalbėjo rąžančių.
1344 S. 50th Avė., Cicero, Ilk'
X Torrington nesenai mirė
a. a. Antanas Pūkas.
X Zepelino Akron nelaimė
je žuvo vienas lietuvis Juozas
Zinkus iš Stamford.
,X Augustas Butkus, kuris
lanko
N. Y.
universiteto,
B.
Scliool of Commerce, Accounts
and Finance nesenai buvo pri
imtas į Alpha Kappa Psi Fra
temity. Jisai yra baigęs Crosby lligli Scliool.

ANTANAS PETKUS

i. J. ZOLP

X Watertown Migli Scliool
mokslo užbaigimo atsisveikini i
mo kalbų (valedictory) šįmet j
sakys Albertas Zanavicia. Jam j
ši garbė tenka dėl jo aukšto j
laipsnio moksle per visus ke
turis high scliool metus. Svei
kiname.

3238 S. HALSTED ST.

DR. VAITUSH, OPT.

PRANEŠU

CHICAGO, ILL.

DR.MJ. SimKūL'IOM
SUGRĮŽIMĄ

Seniausia ir Didžiausia
LIETU
GRABORIŲ

V I Ų

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl fiermenų. Pašaukite KUDEIKI pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kurte
»stl priežastim galvos skaudėjimo.
•vaJgimo. akių aptemmio, nervuotuJK>, skaudamą akių karštiNuimu
jataractus. Atitaisau trumpą regyste

lr tolimą regyste.
Prirengiu teisingai akinius visuose
stattiklmuose. egzaminavimas darosu elektra, parodančią mažlaunas klaldaa

Bpeelalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo lt ryto Iki t vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM
LA IK Ą BU NAUJU IŠRADIMU.

Tel. Boulevard 7582

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Ofisas į’r Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

DR. J. W. KADZEVVICK

DR. T. DUNDULIS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6869 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago. 111.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marquctte Parke

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.
Z/

4142 ABCHEB AVENUE
TeL Virginia 0036

DR. P. P. ZALLYS

DR. MARGERIO

DENTISTAS

29 East lllth Street

PRANEŠIMAS

Frie Y. M. C. A.. R-oseland
Gazas, X-RAY. etc.

Persikėliau | erdvesnę lr patogean*

Boulevard 7689

Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Bezidcncijo8 Tel. Plaza 3200

25 METŲ PATYRIMO

▼ai.: 10—11 v. ryto. 1—4. 7—9 v. v
Nedėliomis lr Šventadieniais 10—11

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

JŪSŲ GRABORIUS

DR. A. A. ROTH

4645 So. Ashland Avė.
Busas Gydytojas ir Chirurgng
Ofiso valandos:
Specialistas odos ligų ir
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
veneriškų ligų
Neimliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820 Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampos Hat Street
Namų telef. Prospect 1930

Oaagallų atsitikimų akys atitaisomos
Phone PULLMAN 0866
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.
——e

4712 S. ASHLAND AVI.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Drexel 9191

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki I po pietų
Nuo 7 Iki • vakare
Nedel. nue 19 Iki II dieną

vietą

*324 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų b
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 19 iki

TeL Grovehlll 1S9I

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Beredomle po plotų lr NodėldlenlaU
tik susi tarus
1411 V. MARQUEm ROAD

Res. Phone
Englewood 6641

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeris

4729 SO. ASHLAND AVK.
Dllovų. Moterų lr Vyrų IJgų
VoL: ryto nuo 19—II nuo 1—4 pa
pietų: 7—2:29 vai. vakaro,
MedėllonUe 1* Iki 12
Telefoną* Midway 2880
Office;
Victory 2284

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tai Wentworth 3000
Be*. TeL Stewart 8191

Res.:

Chicago.

DR. H. RARTON
o

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Beverly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
otas. Pastebėkit mano iškabas. Dr. JOHN F. RUZIC
PHY8ICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Viii.: 2 to 4 lr T to 9 P. M.
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ketv.
ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 4v. Kryžiaus Ligoninėj
skirtų valandų. Koom 8.
Phone Ganai 0523

Office Phone
Weutworth 3000

DR. A. R. McGRADIE

SPECIJALISTAS

DR. JOHN SMETANA,

II

Phone BOULEVARD 2482

III.

Phone: Hemlock 6700

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14
Ret Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STBEET
ofisų voL: puo l-l: nuo 4:ia.s:i2
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------------ s------ rt--------- f?----dų advokatų
pastangomis
legislatūra gavo
sumanymų,
kad tiems neužsimokėjusieins
mokesčių rasti bent kokių pa
LAKŪNŲ VAKARAS
lengvinimų. O svarbiausis pa
Lietuvių skyrius of The A- lengvinimas, tai užtrauktų mo
'nierįcan J^gion rengia gražų kesčių jiems sumažinimas.
^eimyniškų vakarėlį pp. čuiSumanymu projektuojama
kauskų namuose prie 6640 S. visų tų reikalų pavesti Cook’o
j?raneįsco av, balandžio 22 d. apskrities teisėjo
nuožiūrai.
]<ap. Darius ir lak. Girėnas Sal<o, tas teisėjas turi būt au
yrft narjaįs Įjet. skyriaus of torizuotas kiekvienų nemokė
j\,nprjean Legion. Jie, kaip jusį atskirai
išklausinėti ir

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT WEST SIDE

X Velyki} iškilmės Ausros
\aitų bažnyčioj limo nepapiastai giažios, jpac didelio
į&pūdžio darė procesija. Prisikėlimo mišias laikė kun. L.
Di augelis asistuojant kun. A.
Jeskeviėiui ir svečiui klierikui
-marijonui. Gražų pamokslų pa jau visiems lietuviams žino
sakė kleb. kun. J. Maciulionis. ma, yra pasirengę skristi su
Žmonių bažnyčioje buvo tiek j nauju orlaiviu per Atlantiką
daug, kad reikėjo is salės sė- j* Amerikos į Lietuvų ir taip
dvnes nešti ir pasieniais sta*' gi orlaiviu grįsti atgal ir dat\ti. Kad ir sunkūs laikai, duo ||yvauti (ų,įcagOS Pasaulinėje
snieji žmonės sudėjo gražių parodoje.
Velvkų auka.
Plačioji Amerikos lietuvių
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Antradienis, baland. 18, 1933
■
■
i.. I.w
Šadauskaitės Petronėlė RaATSIIMKITE LAIŠKĄ

Laukiame visų skyrių atstovų pure, bus gražios ir linksmos
ir šiaip jau Kolegijos priete muzikos ir kitų naujų įdomy- gaus kienė ir Mareijoną Zim
lių.
Kol. Rėm. reikalų ved. biu. Todėl kas norite turėti kienė, gyvenančios Chicagoje. “Draugo” redakcijoj yra
tikrai smagių valandėlę, nepa
Zlotkus Romas, kilęs iš Pa- laiškas Matui Grigui, atėjęs
mirškite
pasiklausyti.
ndėlio miesto, Panevėžio aps. iš Lietuvos
(Pitonų kaimo,
Bridgeport. — D. L. K. Vy

tauto draugija laikys bertaininį susirinkimų šį vakarų, ba
land. 18 d., 7:30 vai., Chica
gos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj.
j |

Rep. XXX. G y venųs Chicagoje.

PAIEŠKOJIMAS NR. 54

Šie asmenys gyvenų Ameri
koje ieškomi:

Nariai būtinai dalyvaukite,
Balčiūnas Viktoras, kilęs iš
nes turime apsvarstyti svar
Krekenavos Vals., Panevėžio
skirti, kiek turi kiekvienas už bus klausimus. Taip pat kurie apskr.
trauktų mokesčių užsimokėti. nemokėję šįmet mokesčių, bū-

tinai pasirūpinkite užsimokė-1 Čepulis Vincas, kilęs iš Jo,•
rr
w«
*
* i
*.• 1 •
t
Cook’o apskrities autorite ti.
P. K., rašt. _Kiškio miesto, Šiaulių apskr.
tai nusprendė prieš šį suma
Giniotis Edvardas, kadai #
nymų griežtai kovoti. Tai bū
gyveno adresu: 2263 Kast 73rd
tų skriauda tiems,
kurie yra
Street, Cleveland, Oliio.
už minėtus metus užsimokėję.
Kuršinskaitė Matilda, kilusi
Būtų priešinga net konstitu
X Po Velykų švenčių, da- ■ viSUomenė labai atjaučia šį
bar vestsidiečiai laukia 40 vai. niaSų lakūnų pradėtų darbų ir cijai. Tada ir visi užsimokėję ŠIANDIE BUS LINKSMA iš Joniškio miesto, Šiaulių aRADIJO PROGRAMA
stovis
PRkr.
i | ♦f
atlaidų iškilmių, kurios bus pageidauja, kad jiems skridi- pareikalautų, kad jų
----------J
Sadauskai
Pranas
ir
Antabūtų
patikrintas.
Jie
susiorga
bal. 30, geg. 1 ir 2 d.
mas pilnai pavyktų.
nizuotų ir taip pat toliau ne
Kaip ir kas antradienį, šia-'nas, 1927 m. gyvenę ChicagoX Rytoj, bal. 19 d., mokyk
Lietuvių
skyriausi
nariai
of
mokėtų.
Už
tai
nebūtų
galima
ndie
7 vai. vakare iš stoties 'je.
loje įvyks mokyklai remti ko
WGES, 1360 kilocykles, įvyks
miteto susirinkimas, kuriame Tbe American Legion širdin jų kaltinti.
gai
kviečia
visus
lietuvius,
ku
nuolatinė
programa, leidžiama
turi dalyvauti atstovai visų
rie
pritaria
lakūnų
darbui
ir
pastangomis Peoples Furni
draugijų. Jei kuri dr-ja neturi
ADVOKATAS
kuriems
laikas
leis,
atsilanky

ture Co. krautuvių. Šį sykį ža
išrinkus atstovų, kviečiamos
105
W.
Monroe
St., prie Clark
da gražiai padainuoti linksmų
valdybos atsilankyti. Bus' da ti į šį šeimyniškų vakarėlį.
Telefonas State 7880
Rus graži muzika ir užkan
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
dainelių pagarsėję radijo dai
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
roma įdomūs pranešimai.
nininkai: H. Bartush, Čiapas, \Vest Siete: 2151 W. 22nd St.
X Aušros Vartų v. ir m. džiai. Įžanga tik 50c. Visas
DĖMESIUI
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloa
pelnas
eis
į
lakūnų
fondų.
•O. Skeverifltė, J. Romanas, Pe
draugija ateinantį sekmadienį

RADIO

Lietuvos Konsulatas,

Room 1904 —*
201 No. Wells St.,
Chicago, Illionis

Naujamiesčio paštas, Panevė
žio apskr.). Adresatas prašo
mas atsiimti.

SKAITYKITE IK PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

NUOŠIRDŪS
LINKĖJIMAI
VELYKŲ
ŠVENČIU

JOHN B. BORDEN

PRANEŠIMAI

vakarais 8 Iki 9

bal. 23 d., rengia didelę bun
co party parapijos salėj. Dar
bšti komisija visus atsilankusius žada patenkinti.

NEMOKĖJĘ MOKESČIŲ
VEIKIA

Išaiškinta, kad tie visi CooX Atvyko iš Rytų ir West ko apskrities piliečiai, kurie
Side apsistojo kun. Dr. J. Na nemokėję mokesčių už 1928-29
vickas, Sv. Marijos koleg. di ir 30 metus, jau ėmė veikti sa
rek., ir kun. A. Bublys.
vo naudai valstybės legi šnai
X Gegužės 7 d., įvyks atida roje.
rymas parapijos daržo pikni
kams. Tų dienų darže bus pik
nikas, kurį rengia parap. ko
mitetas. Visas pelnas eis pa
dengimui lėšų už uždėjimų nau
jo stogo ant bažnyčios. Naujas
stogas kainavo virš 600 dol.

Canal 0860
oples radijo duetas, kvartetas Namai:Telefonas
6459 S. Rockwell St.
Rytoj, balandžio 19 d., Ko ir kiti. Kalbės dr. Strikolis, Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
legijos Rėmėjų Chicagos aps dalyvaus juokdarys Čalis KeTelefonas Republic 9600

krities mėnesinis susirinkimas,
įkuriame dalyvaus jau šiandie
atvykę iš Rytų kun. J. Navic
kas, Kolegijos direktorius ir
kun. A. Bublys. Susirinkimas
bus Aušros Vartų parapijos
mokykloje vakare 7:30 vai.

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

X Pasibaigus mokslo meta
ms, bus taisoma tinkuojama
malevojama mokyklos kamba
riai. Parap. komitetas tuo la
bai susirūpinęs ir iš anksto
organizuoja mokančių tų dar
bą vyrų talka.

ĮTAISĖ SALĘ
Town of Lake. — A. F. Czesna, žinomas savininkas pir
ties, kur yra turkiškos, rusiš
kos ir sulferinčs vonios, pra
plėtė savo įstaigų — įtaisė pa
togių sali ūkę susirinkimams,
baliams ir kitokiems parengi
mams. Czesnos biznis randasi

AND
J. S. RAMANCIONIS, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:

5c

Sienoms popiera rolelis .

ir aukščiau

SPAR Varnish, galionas ................ $"| .ŲCj
FLAT Baint, galionas............................. $-|

3214 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 7261

TURKIŠKOS, RUSI8KO8 SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS
.
TREATMENTAI
Švediški msnkštinimal Ir elektros masažas
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
j
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgu.
Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utamlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Tel. Boulevard 4552

Kampas So. Paulina St.

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chicagą,
GEGUŽĖS 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, ku
riuos rengia ‘Draugas” savo vajaus užbaigimui.

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus

BONUS

PUBLIC

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
parap. svetainėje (Brighton Park).
Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.
Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road,
Chicago (3-čią vai. popiet).

‘

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

IŠVYKO Į KALIFORNIJĄ

Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

Daugeliui lietuvių žinomas
d r. A. R. McCradie, 7850 So. i
Halsted st., išvyko į Kalifor-Į

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.

Br. Lit.
Spaustuvė,

nijų aplankyti sergančių mo
tinų. Sugrįš balandžio mėne
sio pabaigoj.
Rap.

PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

Švarus biznis — lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
ikitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosine lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

1657 W. 45 st.

VĖLINA JUMS BUDRIKO KRAUTUVĖ

PAINT CORPORATION

A. F. CZESNA’S BATHS

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
X Sv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 1 skyriaus bunco
party visais atžvilgiais pavy
ko. Publikos buvo daug ir li
ko gražaus pelno. Svečių bu
vo iš visų kolonijų, o daugiau
siai iš West Pullmano. Rėmė
jos dėkingos atsilankusiems ir
visoms už gražias dovanas; vi
sai rengimo komisijai, o ypa
tingai Ogintienei už davimų
savo namo ir gražų svečių pri
ėmimų.
Valdyba

BRIDGEPORT HARDWARE

3352 So. Halsted St.,

CASH U* JŪSŲ SENA AUKSĄ.
Mea mokame augščluslų kalnų už
sulaužytu, senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tlkletua.
HOME REFTNERS,
Kesner Bldg.
B No. Wabash Avenue
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus. Farmas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus nnudlnga.

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Western Avenue

OHICAGO, ILL.

te

Chicago. III.
Tel.

GROVEHILL

10SS

Leidėjai Lietuvių Dainų ir muzikos WCFL, WAAF,
WHFC ir kviečia jus dėl sau reikalingų daiktų atsi
lankyti į Budriko krautuvę: Dėl naujų Radijų, Pia
no Akordionų, Gitarų, Smuikų, Elektrikinių Refri
geratorių, Namų Rakandų, Parlor Setų, Bedroom
Setų, Dining Room Setų, Pečių, Lovų, Matrasų,
Skalbiamų Mašinų. Jūs čia rasite didelį pasirinkimų
ir kainos nebrangios ir lengvos išmokėjimai.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ GOLUMBIA, VICTOR
IR OKeh. 75c rekordas, DABAR TIK 35c,
TRYS UŽ $1
SIUNČIAME J KITUS MIESTUS. PRISIUNTIMO Lf&AS TURI
UžSIMOKfTl PIRKIMAS
16173 — Vakar — vakarėli ir Čigonai. Budriko radio orkestrą
16240 — Kad aš augau Ir Pavasaris ,Lietuvoj. Stankūnas ir V.
TamkiutS
16261 — Studento sapnas Ir Svetima padangė. S. Pauras Ir J.
Glraitis
16271 — Kur lygūs laukai lr Sutemus tamsi naktužėlė. Karo
mokyklos choras
16190 — Kad pavasaris ateina lr Vyrai, moterys neglrtauklt.
Paurazas —• Antanėlis
16212 — Augo miške baravykas lr Pupų senis. Jonas Butėnas.
16260 — Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16180 — Klbartų polka ir Vištyčio valeas. Pennsylvanljoa anglekasiai.
16204 — Polka "jovalas” ir 1 2-3-Brr... kupletai. Dineika Ir J.
Petrauskas
16200 — Eina boba pupų kult Ir Seni duok tabokos. Jonas
Būtėnas
16(195 — Noriu miego, polka lr Lietuvių Himnas. Lietuvos tau
tiška orkestrą
1 4029 — Llnomlnis ir Užgavėnės. J. Žiūronas Ir grupa.
14027 — Gaspadlnės valdo bernus lr S—to Jono vakarėlis. P.
Petraitis
14019 — Malda j Marijų ir Marijos giesmė, šv. Marijos choras
14017 — Ugdė močiutė tris dukterėles ir Aš užgimiau praščlokėlis. Petraitis
14015 — Chicagos karčemoj ir Vienas artistas. J. Žiūronas
14014 — Burdlnglerlus praktikuoja Ir Klausyk mylimoji. J.
Žiūronas
14009 — Sakė mane šiokia ir Molio uzbonas. Zosė Krasauskienė
ir Volteraitė
14004 — Močiut, širdele mano Ir Dukrelė po sodneli. Vlnckevlčius — Daukša
14000 — Jauna senatvė lr Apie džiabų. Stasys Pilka
14026 — Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Zosė Kra
sauskienė — Valteraltė
81327 — Apie žydų barabansčlkų Ir Bėgau pas mergelė. Stasys
Pilka
80397 — Paukščių daina ir Kad jojau per girelę. Venekevlčlus
Ir Daukša
2604 5 — Pusiau nakt, mušus baugiai lr Blusa. P. Oleka
26048 — Kad galėčalu ir Varguolis. Liuda Sipavičiūtė
26061 — Onytė polka Ir Meilės sapnai vairas. Armonika solo.
26063 — žvaigždute Ir Mano brangioji, valeal. Kauno orkestrą.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Nepamirškite atsukti savo radio
Nedėlioję WCEL, 970 k. 8 vai. ryte.
Nedėlioję, WCFL, 970 k. 1 vai. po pietų
Ketverge, WHFC, 1420 k. 7:30 vakare
Kasdieną, WAAF, 920 k. 4:15 po pietų.

