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SMERKIA SAVIMEILI LOBI IR
KOMUNIZMĄ
AVASHINOTON, (per paš
tų). — Anų sekmadienį per
Columbia radijo sistemų kal
inėjo Georgetoįvn universite
to viceprezidentas kun. dr. E.
A. AValsh, S. J. Kalbėjo (tema
“Krikščionybė, ar komuniz
mas?”
Šiomis tamsybės dienomis,
kada žmonių sielos kaip ug
nimi išbandomos, sakė kun.
AValsh, Katalikų
Bažnyčia
griausmingu balsu įspėja pa
saulį prieš du pavojus. Tai
prieš savimeilį lobį ir prieš
komunizmų. Abu yra kraštutiniausi pavojai.
Prie didelių lobių — bliz

VOKIETIJA PRADEDA SU
MASKVOS VALDOVAIS
DRAUGAUTI
rancuzija Anglijoj pasiskolino
114 mil. dolerių
NIEKO NAUDINGA NENU VOKIEČIAI SU BOLŠEVI
MATO
KAIS

gančiojo
aukso — prisiriši
mas ir besųmoniškas
lobių
krovimas daug nelaimių pa
sauliui atnešė. Ne kas kitas,
tik lobių krovimas tarp mili
jonų žmonių seniau ir šian
dien sukelia didžiausius var
gus. Žmonės praranda visokių
vilti ir pasuka komunizman,
kuris yra vargstančių ir ba
daujančių žmonių išvada.
Bažnyčia smerkia savimeilį
loljį ir raudonąjį komunizmų.
Abu krūvoje yra didžiausioji
žmonijos nelaimė. Krikščiony
bė yra žmonijos laimė, o ko
munizmas — žmonijai prapul
tis.

ROMA, hal. 29. — Italijos
BERLYNAS, bai. 29. —
vyriausyliė pareiškia, kad Vokietijos fašistų vyriausy
taip greitai — birželio 12 d.—bė pagaliau nusprendė su Ru
šaukti ekonominę konferenci
Akron, Ohio, baigiamas dirbdinti J. Valstybių kariuomenei milžiniškas nestangais (val
jų negalės būti iš to naudos. sijos bolševikais sueiti i drau- kus) orlaivis TC—13. Bus paimtas į Langley sritį, Virginijoj, kada skridimas juo bus išKARIUOMENĖ GAUDYS
giškus santykius.
Sakoma, bandytas.
PUOLĖJUS
jau padaryta drauginga ekoJ. V. DELEGATAS
KREIPIAS TEISMAN
PASKIRTAS TITULIARI
nominė sutartis.
SUTAIKĖ
LE MARŠ, la., bai. 29. — LAIMĖJO PUSĘ MM JO
NIU VYSKUPU
Chicago Real-Estate boar- č'ia ir visoj Plymouth apskri
NO LITŲ
ŽENEVA, bai. 29. — Nusi KUBOJE NAUJI SUKILI
ty
valstybės
gubernatorius
das
nusprendė
kreiptis
teis

AVASHINGTON, bai. 29. —
ginklavimo konferencijoje dėl
MAI
NEUŽMOKĖTA SĄSKAITA
man, kad gauti “injunction,, paskelbė karo stovį, prisiun
Iš
Vatikano
gauta
žinia,
kad
nusiginklavimo
aštriais žo
Rygos teismas jau paskel
.
prieš naujo įstatymo vykdymų tęs kariuomenę.
Katalikų
Užsienių
Misijų
džiais vokiečių delegatas su-' HAVANA, bai. 30. — Dve
Kai kuriuose Cooko apskri
bė sprendimų Lietuvos pilie
Cooko apskrity. Tuo įstatymu
draugijos
Amerikoj
(MarykUžvakar
ūkininkų
būbys
sikirto su prancūzų delegatu. jose rytinėse, salos provincijo
ties ofisuose vartojama spe
čio pirklio M. Alilraniavieiaus
apskrities iždininkas autori čia iš teismo pagrobė distrikTuojau įsikišo J. Valstybių se pasireiškė pavojingi prezi noll) vienas įsteigėjų ir šios cialus popieris įvairiems re
byloj, kuria jis buvo patrau
zuotas skirti likviduotojus to teisėjų ir grasino jį pakar
atstovas ir tvarka grąžinta.
dento Machado vyriausybei draugijos vyriausias vadas ku kordams. Popieris išsibaigė, o
kęs i teismų. Latvių valst. ban
sa ti. Paskiau ji paleido.
nigas J. A. Walsh, paskirtas kompanijai, Jš kurios pirktas, kiekvienai nekilnojamai
^sukilimai. Keletas geležinkelio
kų. Teisinas Abramavičiui iš
vasčiai, kuri duoda bet kokių
VOKIBTIJOJ CENZŪRA
Gubernatorius nusprendė vi^ianko" priteisė sumokėti dan
neužmokėta 20,000 dol. sąskai
tiltų sugadinta. Prieš sukilė titūlia riniu vyskupū.
pajamų ir už jų nemokami mo sus užpuolėjus
išgaudyti ir giau kaip pusę mil. litų.
ta. Kompanija praneša, kad
lius pasiųsta kariuomenė.
kesčiai.
Tie
paskirti
likviduoMELDŽIAS
DEL
LIETAUS
nubausti.
Tai
atliks
kariuome
BERLYNAS, bai. 29. —
iki užmokėsiant jį neduos dau
Bylų bankui buvo iškėlęs už
tojai
kolektuos
pajamas
ir
jas
nė.
Vokietijoj
Įvedama
aštri
giau popierio. Sakoma, netu
NUGALĖJO KINUS
•netikusių medvilnę, kurių jis
panaudos mokesčiams, neatsi
JERUZALĖ.
—
Apie
300
Sakoma,
ūkininkams
vado

cenzūra spaudai, radijui, te
rint to popierio, ofisuose dar
iš banko buvo pirkęs. Jos vir
žvelgiant i kitus savasties rei vavo iš kitur atvykę radikalai.
katalikų
iš
Betlejaus
čia
ap

atrui, švietimui ir visam tau
PEIPINGAS, bai. 29. —
bas bus nutrauktas.
šutiniai sluogsniai pasirodė
kalus.
|
lankė
šventąsias
Atpirkėjo
tos veikimui.
Po kelhj dieni} kruviniausių
geri, bet vidury buvo pridėta
Minėtas boaridas pareiškia,
RASTA
6
ŽUVĘ
SU
japonų kautynių su kinais ja-' Kančios vietas. Jų apsilanky
BAUSMĖS LAIKAS
daug netikusios medžiagos.
kad ši nemokamų mokesčių ko
LĖKTUVAIS
ČEKAI MALDININKAI
ponai pagaliau sutriuškino ki mas buvo ne tik sąryšy su
Tada bovelnų Abromavičius
lektavimo procedūra
sunai
nų apsiginimo frontų netoli Šventaisiais Metais, liet taip
Šiandien prasideda bausmės
atsisakė priimti ir pareikala
kins savastis. O tas yra prieROMA, bai. 29. — Vakar vo, kad jam būtų atlyginti dėl
ROMA, (per paštų). — A-|nuo šio miesto. Abejose pusė- pat ir kad išmelsti Dievo, kad laikas už neužmokėtus asme
singą konstitucijai.
centralinėj ir pietinėj Italijos to pirkimo susidarę nuostoliai.
pie 2,000 čekų katalikų maldi- /se apie 4,000 kareivių nukau- Jis atsiųstų lietaus, kas Pa niškus mokesčius Cooko aps
lestinos
kraštui
yra
labai
rei

dalyse rasta du nukritę ir su Juos teismas jam ir priteisė.
ninku praleido čia šv. Velv- ta ir sužeista.
krity.
MAŽINS
ATLYGINIMĄ
kalinga.
lūžę lėktuvai. Vienam jų žu
kas.
Prieš mokesčių didumų pro
Japonai pranešė,
kad jie
vęs įžymus australietis lakū
i tuo tarpu neturi
pasiryžimo DABAR JIE TURĖS PINIGŲ testus sudėti mokesčių patik Chicagos pieno išvežiojimo nas Bert Hinkler, kurs sausio STEIGS NAUJĄ TEATRĄ
PASISKOLINO 114 MILIJO
rinimo boardui laikas pratęs
veržtis šio miesto Jink.
kompanijos nusprendė nors 7 d. iš Anglijos skrido į Aus
NŲ DOLERIŲ
Cooko apskrities valdinin tas iki gegužės 8 d.
Kaune būsiąs įsteigtas nau
5 dol. mažinti savaitinį atlygi traliją. Kitam 5 asmenys žuvę
kai
pareiškia,
kad
netolimoj
jas moderniškas dramos teat
TARĖSI SU KANADOS
nimų išvežiotojams.
ir 3 sužeista. Tarp žuvusiųjų
PARYŽIUS, bai. 29. —
ateity
jie
turės
išlaidoms
pini

POLICMONAS
KALĖJIME
ras, kurio vadovybėje būsiąs
PREMJERU
vra vienas amerikietis.
Pranoūzijos vyriausybė gavo
gų pakankamai, kada legislair garsus teatro ideologas
DU SUGAUTI
iš anglų bankininkų 114 mili
policijos
tūra
apskričių
iždininkus
au

Brighton
Parko
šis pastarasis buvo keleivi-, Muacys.
AVASHINGTON, bai. 29. —
jonų dol. paskolos.
McDonotorizavo
imtis
aštrių
priemo

stoties
poliemo.nas
Prezidentas Rooseveltas suSugauti du plėšikai, kurie nis lėktuvas. Pereitų sekmaMuncys yra baigęs meno
smuklėj
nių
užtrauktų
mokesčių
rinki
ugh
nesenai
vienoj
apiplėšė parduotuvę, 3359 AV. dienį jis skrido iš Korru sa- akademijų, trejus metus dirbo
• tarė su Kanados premjeru Be
HERRIOTAS IŠVYKO
nušovė įtariamąjį jaunuolį.
nnettu atgaivinti tarp abiejų mui.
Harrison gat, ir paspruko su los ir dingo.
dekoracijos ir režisūros srity
NAMO
kraštų prekybų ir
sušaukti
Jie dar pareiškia, kad ma Dabar policmonas kaltina 14 dolerių grobiu.
su garsiais režisieriais. Pary
PASKIRTAS GUBERNA
tarptautinę kviečių reikale žųjų namų savininkams bus mas žmogžudystėje ir užda
žiuje dekoracijų parodose už
NEAV YORK, bai. 30. —
TORIUM
PLĖŠIKAI SUGAUTI
konferencijų. Premjeras Be- daromas pasigailėjimas. Bet rytas kalėj iman.
savo darbus gavo didelį atsiPrancūzijos atstovas Herrionnett išvyko namo.
kitiemas
—
nė
kokio.
žymėjimų.
tas, kurs Jurėjo keletą svar
PROTESTUOJA
AVASHINGTON, bai. 29. —
CENTRALIA, Ilk, fcal. 29.
biųjų pasitarimų su prez. Roo SUSIDOMĖTA VOKIEČIŲ jau pirmiau buvo pranešta.
4 plėšikai apiplėšė Odin Prez. Rooseveltas paskyrė R.
RUSAI DAUG PFRKA.
seveltu AVashingtone, išvyko
Krašto
vyriausybė
žada
leidėjų
Tačiau nebuvo minėta ir tik
e' miestelio bankų. Apie 25 apsi H. Gare, laikraščių
VALSTYBĖS VYRŲ
namo.
I ' i |M|
Rusai su “Maistu” padarė
Porto
dabar patirta, kad von Pape konominiais sumetimais uždą ginklavę vyrai apsupo vieno Cbicagoj ir Floridoj,
ŽYGIAIS
National ūkininko namus. Suėmė visus Rico gubernatorium.
sutartį, pagal kurių iš Lietu
nas planuoja sudaryti naujų ryti Great Lakęs
ŽADA GREITAI APSI
vos pirks 500 tonų kiaulių rie
politinę Training stotį šalia AVauke- 4 plėšikus ir rado banko gro
ROMA, bai. 29. — Nepap Vokietijoj katalikų
DIRBTI
gano.
Lake
apskrities
valdi

GRAFIENEI 1,490,000 LITŲ balų. Tam tikslui reikės 3,000
rastai daug susidomėjo Vokie partijų vardu “Kryžius ir E- ninkai protestuoja prieš šį su bį, 3,500 dol.
kiaulių. Už jas mokės gyvais
relis.” Jis norėtų pats būti
AVASIUNGTON, l>al. 30. — tijos valstybės vyrų čia apsi
manymų.
Iš Biržų praneša, kad naš pinigais. Kiek vėliau iš Lietu
šios partijos viršūnėje.
Bet
NETURI BŪT IŠIMTIES
Demokratai kongreso nariai lankymu. Be vicekanclerio
lei grafienei
Tiškevičienei vos sovietai dar pirks arklių
LAIKRAŠČIAMS
matyt, jis šiam planui negavo
praneša, kad žemesnieji kon von Papeno čia lankėsi dar ir
3
DARBININKAI
ŽUVO
(biržiškei) yra paskirtas kaip ir kumeliukų.
reikalingo pritarimo.
greso rūmai greitai apsidirbs katalikų centro partijos va
AVASHINGTON, bai. 29. — atlyginimo už jos nusavintas
Mons. L. Kaas, kaip spėja
su infliacijos bilium.
Arti
La
Grange
vienoj
ak

das mons. LudSvig Kaas. Pir ma, atvyko katalikų
Kongreso žemesniųjų
rūmų žemes 1,400,000 litų. Pusė šie Funikuleriui į Vytauto kal
centro
menų
skaldykloj
3
darbinin

mojo lankymosi priežastis y- partijos reikalais. Kiek žino
darbo komitetas vieningai su metinės sumos ratos grynais nų statyti, Aleksote moderniš
ŠĖRAMS KAINA AUGA
kai
užgriauti
ir
visi
žuvo.
ra žinoma, bet antrojo — tik ma, Vokietijoj yra nauja vy
tinka, kad iš 30 valandų sa pinigais jos įgaliotiniui jau kai pradžios mokyklai, miesto
_ ' aiškinama.
NEAV YORK, hal. 29.
vaitės darbo neturi
būt iš sumokėta. Grafienė Tiškevičie ligoninei pradėti ir vandetiekio
riausybė ir nauja tvarka. Tad
PREZIDENTO
DIENA
nė dabar gyvena Paryžiuje. darbams toliau tęsti Kauno
Kap tik senatas pripažino in Vicekancleris von Papenas centro partijai gal
imtos laikraščių išleistuvės.
prisieis
Kita sumos dalis bus sumokė- m. burmistras gavo įgaliavifliacijos bilių, serams kainos čia
____
atvyko
_______
naujo
. _________
konkordato kiek
____keisti savo politinę progVakar visam krašte minėta
dar
daugiau
pradėjo
kilti.
(sutarties)
klausimu.
Apie
tai
I
rainų.
PLATINKITE “DRAUGĄ” ta rudenį.
mo paimti 600,000 lt paskolų.
prezidento diena.
L 4

LIETUVOJE

CHICAGOJE

D tt A V G A S

2

mokratija. .Jei žmogus užsinori blogiausio ir
šlykščiausio dalyko, tai nekrikščioniškos lai
svės supratimas turi tai pateisinti. Šitokia
laisvė naikina žmogaus asmenybę, žudo jo
charakterį. Svarbu ne tai, kad žmogus nori
ar dar norės, bet svarbu tai, ko jis nori.

“D R A C G A S”
Ueln* kasdien. ltekjrrua sekmadienius
FBklfUMERATOS KAINA: Metanu —
Pk« Metų — fl te. Trinu Mėnesiams — f: II, Vienam

Vėasstul — Tis. Kūreno)* — Metanu 17.M. Pusei Ms
e
MM, KopU* .H*.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necr*

M neprašoma tai padaryti lr neprlstundlama tam
balai palto lankių.

<ua,

Pirmadienis, gegužės I d., 1933

AR DARIUS IR GIRĖNAS TIKRAI SKRIS Į LIETUVĄ? I

NĖW TYPE BUSSES TOUR GROUNDS

NEBRANOINAM GABIŲ
LIETUVIŲ

tynėse ties Paryžium buvo su
žeistus. Kiek vėliau įsakyme
149-jam lauko artilerijos pui- 1
(Tęsinys)
kui buvo pagirtas už narsumą.
Paskelbus karo paliaubas, su
Kas tas kap. S. Darius
minėtu pulku įžengė į Vokie
Steponas Darius gilmė 1897 tiją, į Reino kraštą, ir ten o-

Šiandien asmenybei gresia didelis pavo
jus kaip iš bolševizmo taip ir iš nacionaliz
mo (taUtininkiškumo) pusės, nes ir bolševictadaktorlns priima — nna 11:11 Iki 11:11 ral.
kai ir nacionalistai nekenčia žmogaus laisvės, m. sausio 9 d. Kubiškės kaime, Okupacinės kariuomenės sudė“Ne taip baisu, kai asmenybė varžoma, per- Kvėdarnos vals., Tauragės a- tyje išbuvo 3 mėnesius. 1919
D RAUGAS”
sekiojama ii’ net kankinama, jei ji principą-ipskr. iš tėvų Jono Romualdo nh gegužės mėn. 10 d. išėjo iš
UTHUANIAN DAiLY FRIfcNL
liškai pripažįstama; baisu, kai iš principo ji Dariaus ir motinos Augusti- kariuomenės.
Publlskod Daily. Kaoept lunday.
nepripažįstama ir kai pakeičiama beasmeniu nos Vaišvilaitės. Tėvas mirė 1919 Uh ludenį S. Darius
■UB8CRIPTIONB: One Toar —
81x Montbs
n si Tbroe Montka - »».»•. Ona Month — Tik. pradu”, sako rusų filosofas N. Berdiajevas. 1905 m. lo to Steponas su : prisideda prie Amerikos lie*
One Toar Montbs —
Ha
Bolševikų spauda ir radio savo politinius niotina, patėviu ir seserimis tuvių savanorių organizavimo.
u ertlitng ui 'UKAOOAl' orines besi rcauils
1 priešus vadina “buvusiais žmonėmis,” kurie 1907 m. atvyko į Ameriką ir drauge su jais 1920 metais nuaurertlsmi ratu on applloaOon.
jiems atrodo esu visai be vertės. Artimas Hit apsigyveno Newarko mieste. vyko į Tėvynę ir įstojo į jauDRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago lerio bendradarbis Rosenbergas rašo, kad na- (New Jersey valstybėje). 19fl3nųją
Lietuvos kariuomenę.
eionalsocializinas nepripažįsta žmonėms lygy 111. su tėvais persikėlė į Eliza- ,1921 metais baigęs karo 1110Modernistlc busses wlll carry millions of vlsitors through Chlcago’s 1933 VVorld’s Falr tlils summer, The Greyhound corporatlon’s
bės ir kad Hitlerio partijos priešo nužudymas bethport’ą (N. J.), į lietuvių j kyklos 4-ją laidų, buvo pakel
first busses of the fleet of sisty already have carrled thousands of
DIENOS KLAUSIMAI
nesudarąs jokios nuodėmės (žiūr. “Die Zeit.” D' airių gyvenamąją vietą. Ten tas i leitenanto laipsnį ir, pats
pre-Falr tourists through the grounds. Each bus seats flfty-two passengers. The two lengthwlse seats face outward so all ean view the
1932 m. 17—18 sąs. 577 pusk). Essad — Bei Ipradėjo eiti mokslą ir kartu pasiprašęs, buvo paskirtas į
passing wonders. The pieture shows one of the blue and silver semlKRISTUS IR ŽMOGAUS ASMENYBĖ
traller busses, wlth a load of pre-Falr guests, lo the great courtknygoje “Stalių” (Ryga, 1932.) rašo, kad kovoti su airiukais. 1909 m. karo aviaciją. 1922 metais jau
yard of the Hali of Science.
Kristus pasakė, kad žmogaus siela yra Rusijos diktatorius Stalinas, laikydamas pa drauge su tėvais persikėlė į pradėjo savarankiškai skrai\Vest Pullman’ą, Illinois, kur dyti lėktuvu. Lietuvos karo a- kyje į kitą kovos lauką------ 1931 metų laikotarpyje b,
brangesnė už visas šio pasaulio karalystes. skaitą savo mokslininkams, pasakė: “Aš esu
toliau tęsė mokslą. 1912 me viacijoje buvo laikomas vienu
žiaurus,
bet
ir
atviras.
”
Po
tų
žodžių
visi
Žmogus yra tikra asmenybė tada, kada jis
Klaipėdos miestą vaduoti. Drą vo nuolatinėje Chicago Dai
tais Steponas Darius įstojo į iš geriausių lakūnų; tai pats sjems sukilėliams sutriuškinus Nevvs Air Express lakūno kmokslininkai
atsistojo
ir
pareiškė:
“
Staliniz

laisvai apsisprendžia ir laisvai siekia tikslų,
West Pullmano pradžios mo girdėjau is daugelio Lietuvos į prancūzll kariuomenės ir vo- rnyboje. Nors jis yra gerai pa
aukštesnių už laikinuosius daiktus. Kristus mas yra visų tiksliausias mokslas”. Taip pa
ikiečių. žandarijos pasipriešini- tyręs lakūnas, betgi prieš skrikiekvieną žmogaus asmenį brangina jo atski sakyti tegali žmonės, kurie nebeturi savo kyklos beisbolo komandą ir la karo lakūnų.
bai
pamėgo
sportą.
Tais
pat
“
aš.
”
Panašų
beasmeniškumą
parodė
ir
dau

S. Dalius 3 metus vadovavo mą, Darius su savo būriu Lie- sdamas į Lietuvą mokėsi dar
rume ir nereikalauja, kad žmogaus dvasia
metais
baigė
tą
mokyklą
ir
gumas
Italijos
profesorių,
kai
prisiekė
išti

. .
.
Lietuvos Fizinio Lavinimo Są-,pų gatve įžengia į atvaduotąjį astronominės navigacijos, kad
susilietų ir išnyktų luominėj ar tautinėj ma
kimybę
fašizmui.
Vadinasi,
rusų
mokslinin

ruttnį
įsojo
į
urtiss
1
1
jungai, būdamas jos pirminin- Klaipėdos miestą. Prasidėjus galėtų geriau orientuotis naksėj. Kai pirmieji krikščionys mirė kankinių
kams
bolševizmas
besąs
tikslesnis
už
matema

. C t°?°.
are ite tūios iku. Anais laikais jis buvo vie- dery boms tarp sukilėlių vado- ties metu viršum vandenyno,
mirtimi dėl savo sąžinės laisvės, tai nuo lo
tiką,
italų
mokslininkams
—
fašizmas.
Tur
ir žaidė beisbolą sios mokyk- nas iž nedaugelio sporto žino-|Vybės ir okupacinės prancūzų' Iš to viso matome, kad Ste
laiko ir pasidarė aišku, jog dvasinė laisvė
būt,
netrukus
išgirsime,
jog
vokiečių
moks

los komandoje. .1913 m. pere- va įr lllokG karius ir civilius kariuomenės vadovybės, jis ponas Darius yra didelis patyra brangesnė už gyvybę ir kad valstybei
priklauso ne žmogaus sielos giluma, kaip to lininkams liitlerizmas esąs “visų tiksliausias jo į Engevvood HigliSchool. Įįvairių Sakų sporto. Suorgani- 'buvo perkeltas į sukilėlių šta- riotas lietuvis, su ginklu tarnorėjo senosios Romos imperija ir dabar no mokslas.” Šitie faktai labai reikšmingi: mo 1916 m. (per 3/2 metus) bai-iz&VUs Lietuvos Futbolo Lygą bą. Paskiau vadovavo 8-jai su-navęs Tėvynei Lietuvai ir ge
ri bolševizmas ir vokiškas nacionalizmas, bet kyčiausi žmonės virsta beasmeniais stabais gė Harrison Technical High (sąjungą), jis buvo išrinktas kilė.lių kuopai. Už uolų pasi-'rai įpratinęs Lietuvos jaunitik jos paviršius, išoriniai žmonių santykiai. ir patys išsižada šventos teisės priešintis ne ketvenų metų kursą. Būda-lpįrmuoju tos Lygos pirminiu- darbavimą ir narsumą S. Da-'mą sportu stiprinti savo jėDažnai kalbama ir rašoma apie žmoniš teisybei ir melui. Naujoji pagonybė žmogui mas mokykloje, taip pat da ku. "Vadovaudamas įvairioms rius buvo Klaipėdos Krašto gas tautos ir savo asmens gelyvavo įvairiose sporto koma sporto šakoms, pats žaidė vai- Gelbėjimo Komiteto apdovano- rovei. Amerikos garbei kovojo
kumą, bet užmirštama, kad žmoniškumas yra paverčia žmogaus vergu, ir tai yra nuosek
ndose. Tais pat metais įstojo stybinėje Lietuvos futbolo ko-.tas aukščiausio laipsnio gar- Prancūzijos laukuose ir po to
stiprus tik tada, kai jame yra dieviškumo. lu: kas nenori Dievo klausyti, tas turi būti
į Lone Junior College inžine inandoje, kuri žaisdavo su ki-|bės medaliu. Gyvenantieji A- nesidrovėjo vykti į tolimąją
Nuodėmės paneigimas ir pasidavimas smur paklusnus kam kitam. Kristus tokio vergišku
rijos skyrių. Dalyvauja kole- Gj valstybių futbolininkais, rinerikoje adv. Kastas ir d-ras savo Tėvynę, pasirengęs ir
tui reiškia ne ką kitą, kaip tik žmoniškumo mo nereikalauja, nes Jo religija yra meilės (
galą, žmonių sugyvulėjinią. Dieviškumas rei religija, o dvasios vergystė yra priešinga mei- gijos futbolo komandoje ir iš- Dalyvavo kariuomenės sporto Julius Jurgėlos gali paliudyti jauną gyvybę paaukoti jos laikalauja iš žmogiškumo pasiaukoti. Nėra gi lei. Kristus nori, kad žmogus Jį mylėtų ne renkanias krėpsiąsvaidžio (ba- draugijoje ir Lietuvos Sporto apie S. Dariaus narsumą Klai-Į svei. Ilgai lankė įvairias niopėdos atvadavimo metu ir nuo jkyklas ir po to ilgai su ginklesnės ir turiningesnės sielos už tą, kuri yra iš prievartos, bet iš laisvės. Kristus nori, kad sketball) komandos kapitonu. Lygos centro komitete.
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Šis įžymus Lietuvos sportiLietuvos sportui. Geriau rankoje tarnavo ir Ameripasiaukojusi ir kentėjusi .Kristaus dvasioje.
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'įį
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sportininkai
ir į patį karą kos ir Lietuvos (reikalams. NieDieviškumo pradas žmoguje neduoda jam ga
lutinai nurimti žemėje, traukia jį į aukštybes nybė, kad laisvai taptų Bažnyčios nariais ir,r9 Vokietijai, 1917 m
pat daug prisidėjo prie Klai- z*ūri kaip i savotišką sportą, kam skriaudos nepadarė ir tu
kad,
kaipo
laisvi
Dievo
vaikai,
iš
meilės
Dieįdžio
mėn.
12
d.
Steponas
Dair tuo stiprina žmogaus būdą. Dieviškumo il
pėdos sukilimo organizavimo, vykdomą savo tautos gerovei. ri gero, sąžiningo ir patikimo
vui broliškai kitas kitą mylėtų. Broliais te- Įj’iūs įstoja į Amerikos karino1927 m. kap. S. Darius grį- žmogaus vardą.
gesys žemės laimę daro negalimą. Kai tik die
, i pradžioje bendradarbiaudamas
gali
būti
tie,
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ir
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149-ju
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Vyriausiuoju Klaipėdos Gel1 Ameiiką ir čia be to dar
viškumas žmoguje išnyksta, jis (žmogus) pra
(Daugiau bus)
brolybė,
kurią
taip
išgarsino
didžioji
Pran(lauko
artilerijos
pulku
(42-ios
bėjimo. Komitetui. Sukilimui
^ani
egzaminus
randa dvasinius bruožus ir tampa silpnu lai
kinųjų rūpesčių ir malonumų vergu. Žmogaus cūzijos revoliucija, yra pavogta iš Katalikų į divizijos sudėtyje) rugsėjo prasidėjus, jis buvo 3-ios su- !Pr°Tesini° lakūno laipsniui
APIPLĖŠĖ KAPĄ
asmenybė laikosi tuo, kas yra aukščiau už jį Bažnyčios mokslo: tikroji žmonių brolybė tė- mėnesį pasiekia Prancūziją, kilčiai grupės vado padėjėju, j gauti. Tais pačiais metais jis
(už žmogų), o ne tuo, kas lygu su juo. Žmo ra galima krikščionybėje, bet ne socializme Ten, karo lauke 1918 m. lie- Sukilusiems Klaipėdos krašto dalyvavo įvairiose lėktuvų
Kovo 30 d. naktį buvo išgaus laisvės pagrindas — tai dieviškumas jo ir ne nacionalizme. Kristaus priešas yra tas, pos mėn. 14 d. buvo ^mg^U lietuviams užėmus Šilutę, S. greitumo lenktynėse ir lenk plėšėštas Ąžuolų Būdos kapisieloje. Jei žmogus būtų tik visuomenės ar kas nepripažįsta laisvos asmenybės ir kas no apnuodytas nuodingomis du- Darius siunčiamas 3-ios gru- tynių skridime nuo Atlantiko nsėe esantis rųsis, kuriame
tautos atspindis ar lik drausmingas žvėris, ri ją atplėšti nuo Dievo ir sutirpdyti luomi- jomis, o rugpiūčio mėn. kau-lpės paspirties ešelono priešą- ligi Ramiojo vandenyno. 1929 1853 m. buvo palaidotas buv.
tai jam nebūtų nei šventų pareigų nei šventų
Mikolajavo dvaro savininkas
nėj (klasinėj) ar tautinėj masėj. “Žmogaus
rio viduje pats Dievas, kaip žmogus, buvo . priešams tegalima stiprinant žmogaus asme- D. Lisickis.
teisių, — žmogus turėtų tik interesus (reika
lus) ir pretenzijas. Šiandien laisvę daug kas ir Dievo likimas yra per amžių amžius ne nukryžiuotas,” sako N. Berdiajevas (žiūr. jo , nybę ir saugojant žmoguje Dievo paveikslą,
klaidingai supranta. “Noriu, kad būtų tai. perskiriamas. Ir pats velnias yra bejėgiškas “Filosofija neravensta” Berlin, 1923 m. 42 kurių nekenčia ir bolševikai ir modemiškieji SKAITYKITE IR PLATIN
ko aš norėsiu,” sako antikrikščioniškoji de- pakeisti šitą amžinąjį likimo bendrumą, ku- pusk). Aplamai imant, priešintis Kristaus nacionalistai.
J. Gobis (“S-nis”).
KITE “DRAUGĄ”
skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

IT.I . Uz

94.11.

TAIP NUSTOJO PLAKTI DVI
DIDVYRIŲ ŠIRDYS
IS UKRAINIEČIŲ GYVENIMO

(Tęsinys)

Kai žinios apie drąsų užpuolimą kas
kartas plačiau ėmė sklisti miestely ir apylinkėje, policija, matydama, kad nieku
būdu nesugebės pagauti pabėgusių ir, be
to žinodama, kad apylinkės kaimiečiai uk
rainiečiai slėps pabėgėlius arba net at
vyks į miestelį jiems į pagalbą, griebėsi
provokacijos. Paskleidė žinias, esą bandi
tai lenkai buvo užpuolę ukrainiečių ko
operatyvą ir užmušė jo direktorių. Tuo
būdu policija tikėjosi sukurstyti apylin
kės ukrainiečius gaudyti “lenkus bandi
tus.” Policijos provokacija pavyko: kai
miečiai užpuolikus suėmė. Žema lenkų
policijos taktika buvo tos didelės trage
dijos priežastis, kuri kiek vėliau įvyko
Rozvadove — Vėrinėje.
Apie puolėjų suėmimą teisme liudi
ninkas tėvas M. Kundij taip pasakojo:
“Gruodžio 1 d. apie 11 vai. pamačiau, kad
daug žmonių kai kurie iš namų iššokę net

vienmarškiniai, bėga su lazdomis ir bas
liais miško link. Susidomėjęs šiuo reiški
niu, nusiskubinau ir aš paskui-juos. Greit
išgirdau šauksmus: “Plėšikai, gaudykite!’
Iš pradžių maniau, xad šerną puola; nes
mūsų kraštuose jų daug. Tačiau greitai
išgirdau šauksmus: “Muškit, užmuškit!”
Vieškely išgirdau šūvį. “Jau nebeturiu
šovinių, drąsiai artinkitės!” Susijaudinęs,
negalėjau toliau bėgti ir sustojau. Nuo
kalvos tuo momentu pamačiau žmogų, gu
lintį vieškelio dulkėse, ir aplink jį susto
jusius žmones. Pribėgau ir pradėjau pra
šyti, kad nemuštų. Gal trisdešimt žings
nių atstu nuo tos vietos, pamačiau kitą
žmogų, gulintį lauke. Nežinojau kurį jų
ir gelbėti. Girdėjosi suimtus apstojusių
žmonių balsai: “Teismas juos paleis, o
jie Rozvadovą sudegins.” “Mušti, užmu
šti!” Aš, kaip šventikas, norėjau tam pa
sipriešinti. Mėginau atimti iš žmonių laz
das, bet jie buvo tiek įnirtę, kad net ir
mane buvo pasiryžę pulti. Ūmai vienas
parblokštų žemėn vyrų atsipeikėjęs atsi
stojo. Buvo labai jaunas, aukštas vyras.
Pradėjau rėkti, kad ir kito vyro nemuš
tų. Po kurio laiko atsipeikėjo ir kitas vy
ras. Abu jie buvo smarkiai sumušti, iš
į galvų varvėjo kraujas. Priėjo vienas prie

kito, o lazdomis ginkluoti žmonės juos
apstojo iš visų pusių. Ir įvyko tat, ko nie
kad savo gyvenime ligi tol nemačiau. Vie
nas antram paėmė po ranka, sustojo kal
velėje taip, kad buvo matomi visiems juos
apstojusiems žmonėms, ir vienas jų pra I
bilo: “Esame Ukrainos kariškos organi
zacijos nariai. Mirštame dėl Ukrainos.
Jei jūs taip kariausite, tai Ukrainos nie
kad neturėsite.” Stovėjo susiglaudę; lai
kydami vienas kitą už rankų. Išgirdau,
kaip vienas kitam prašnibėdėjo: “Dabar
pasibučiuosime.” Pasibučiavo. Esu gana
šalto būdo, moku valdyti savo jausmus,
tačiau tą valandėlę buvau be galo sujau
dintas. Tur būt taip pat buvo, kaip išda
vikas Kristų į kryžiaus kančias atidavė.
Žmonės nulenkė galvas ir nežinojo, ką
pradėti, o tuo tarpu atskubėjo policija
ir juos suėmė.”
Tuo pat būdu policija suėmė Danilišiną ir Bilą. Kitiems septyniems puolimo
didvyriams pavyko pasprukti.
Bet vos tik pasklido pirmosios žinios
apie įvykį miestely, policija visur pradė
jo daryti masines kratas ir areštus. Tik
rino, ar buvo namie įtariami asmenys na
ktį į gruodžio 1 d. Tada areštuotas ir tre

rklys. Suimtas jis po sugrįžimo į Stanislavovą iš Lvovo, kur gyveno ligi gruodžio
4 d. Be to, areštuotas Zenonas Kossakas,
įtartas, kad jis, nors nedalyvavo puolime,
bet įteikė Bilui organizacijos įsakymą dalyvauti puolime.
(Daugiau bus)

čias puolimo dalyvis, M. Žurakovskis, pi

taip jaunos dvasios neberimsta

ir trokšta meilės ir šviesos.
Vėjelis pučia, meilūs kvapas
jo lieč nuvargintą krūtinę,
jau žada skleistis žalias lapas, —
ir tu klestėk, šalis gimtinė!..
Arėjas Vitkauska

Kaunas, 1928 metai.

PAVASARIS
Gamta iš naujo vėl atgimsta
iš miego ilgo ir gilaus,
o jaunos jėgos neberimsta
ir trokšta darbo prakilnaus.
z

Jau skelbia vasaros gražumą
aukštai danguose viturys,
o kiek gamtoje prakilnumo,
kiek džiaugsmo jaučiama širdys
Saulelė skaisti, linksma teka
ir beria auksą po laukus,
žemelei meilės žodį šneka —
ji savo grožėj tuoj nubus!..

Kaip puiki vasara atgimsta,
slopinta šalčių ir žiemos,

v

Filia Maris

Meilės įspūdžiai moteries širdyje k
bai dažnai primena padarytą sniege brut
žą, kuris dingsta be pėdsako saulės spir
dūliams pakaitinus.
•
•
•
Aš tik tą žmogų tikru kovotoju la
kau, kuris dieną ir naktį kovoja su sav
blogais geismais.
R. Striupas
•
•
•
Kaip naujai gimusiam reikalingi vyi
tykiai, taip naujai minčiai — nauji ž(
džiai.
.
;
I '
‘ J .
•
.
.
Pasigailėjimo verta ta motina, kui
vaikus auklėja vienais pabučiavimais.
•
•
•
Dora — sielos auklė.

Pirmadienis, gegužės 1 d., 1933
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sarininkams, ypač mergaitėms dė, kad policija šališkai pra- Sužinoję apie tai jaunai ietubaugu buvo eiti namon. Tada vedė tardymų: neleido tardo- viai taikėsi jiems kailį išpilti,
kun. V. Jonkaitis, vietos vika miems užrašyti protokolan tai, būtent kada jie skirstysią naĮ Office Phone
Ree. and Office
ras ir pavasarininkų globėjas kų jie norėjo pažymėti ir kas mo. Belaukdami progos, iau- Orbo: TeI- Calu,net 4039
1359 So. L.-iįvitt St
' Proapect 1028
įlinkimui ir prasidėjus meno
ji,.
A
.
...
. •
Res.: Tel. Hcmloik «288
užkvietė apie 30 pavasarinin visam dalykui galėjo turėti inalietuviai susirinko kitur "aCanal «70«
daliai, pranyko kur tai po
kų pas save. Čia vieni kalbė svarbos etc.
psišUti” ir pasiuntė savo žva
licininkas, kuris dalyvavo ligNubaustieji padavė skundą lgų, kad praneštų kada pava GYDYTOJAS III CHIRURGAS
josi, kiti žaidė.
(Mūsų korespondento)
šiol. Į susirinkimo salę įsiver
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
Tik štai atėjo policininkai prieš apskr. viršininko pabau sarininkai skirstysis.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak.
2403
W. 63rd St., Chicago
žė
G
jaunalietuviai
ir
pradėjo
Ne maža keistenybių yra
Rezidencijos Ofisą.--: 2056 W. ttOth St.
(dabar atsirado pats, net du) dų ir policijos šališkumų p.
Pavas-kai,
nujausdami kas
OFFICE HOURS:
Valandos: 10—12 ryto
Lietuvoje, tik cenzūra nelei- triukšmauti. Susirinkimo renI to 4 and 7 to • P. M.
ir sustatė protokolų, kad tai Vidaus Reikalų Ministeriui. čia darosi, išsiskirstė kiek an- 8eredomia lr Nedėliomis pagal sutarti
Bunday by Appointment *
džia jų viešumon iškelti. Vai- gėjai nuėjo ieškoti policinin- esųs nelegalus susirinkimas.
Dar nėra žinių kuo šis skun ksčiau, visai nepastebėti savo
Tai. LAFAYETTE 1067
džioj stovinti partija varo sa- ko, kad pašalintų nekviestus
Remdamasis šiuo protokolu das baigsis.
HEMLOCK 1161
idėjinių
priešų.
Aniems
pasi

vo “biznelį” per radio, per triukšmadarius, bet jo (poliDR.
A.
RACKUS
Alytaus apskr. viršininkas nu Tuo tarpu jaunalietuviai vei darė pikta, kad taip atsitiko
spaudų, per policijų ir kitais cininko) negalėjo surasti. Ta- baudė 28 asmenis: kun. JonGYDYTOJAS. CHIRURGAS
kia prieš pavasarininkus ir to ir savo kerštų sumanė išlieti
X—SPINDULIAI
būdais. Padaro ir nešvarių da- da pavasarininkai, nenorėda- kaitį ir stud. Svet Ulevičių j>o
(Naryauckas)
liau: jie apmuša juos lazdo ant vienos šeimos, iš kurios
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
rbelių, bet nėra galimybės a- lnb kad kiltų triukšmas, už3051 W. 43rd St
1000 litų, dar du po 500 litų, mis, smarkiau buvo apmuštos
2420 West Marųuette Road
(Prie
Archer
Ave.
netoli
Kedsle)
(Tęsinys 4 pusi.)
pie tuos nešvarumus atsiliep- d«rė susirinkimų ir išsiskirsVALANDOS:
o kitus po 25 litus, arba atsė-jdvi pavasarininkės M. ŠimkoValandos: nuo S Ud S vai. vakaro
9 iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare
ti: viešos tribūnos nėra, spau- +''
■eredomls
Ir
nedėliomis
pagal
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
dėti atatinkamų laikotarpį a-'nytė ir T. Valentukevičiūtė.
Phone Boulevard 7042
Rea <466 S. MaPLEWOOD Z VE.
da cenzūruojama, susirinki- Jaunalietuviai padarė šį įsi- rešto.
sutartis*
Š. m. vasario 28 d. per už
tikslu
sukelti
sumai policininkais apstatyti; veržimų su
Sužinoję apie tai, Vilkav. gavėnes pavasarininkai pada
Tel. Cicero 1269
X—RAY
net bažnyčioj negalima daly- virinkime triukšmų, kad adTel. Lafayette 5793
Vyskupai pasiuntė komisijų rė šeimyninį pasivaišiniinų 4645 DENTISTAS
SO. ASHLAND AVE.
kų nušviesti, kaip jie yra: tuoj ministracija uždaiytų pavasaarti 47th Street
ištirti viso šio dalyko. Pasiro- (žinoma su policijos leidiniu).
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
protokolai, tardymai, teismai, rininkų draugijų ir kad paga-

LIETUVOS GYVENIMAS

DAKTARAI:

KEISTENYBĖS LIETUVOJ

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS

DR. V. S. NARES

DR. G. Z. VEZELIS

DR. GUSSEN

pabautlos ir t.t.

R

SeredoJ pagal sutarti
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. veikti. Tai jie padarė susitarė
Tautininkai norėtų spurti RU
didelę savo partijų, paimti į Į
Kapitonas
savo rankas jaunimų bei auk-1 Minėtas pavasarininkų suši
Specialistas iš
Pasauliniame
kare
lsimų (mokyklas ir šiaip jau- rinkimas įvyko parapijos su
Rusijos
GYDO
VISAS
LIGAS
VYRŲ
IR
MOTERŲ
PER
28
METUS
NEŽIŪRINT
nirau), visiškai pavergti vai- lė.b vienuolyno patalpose. PaKAIP UZSISENĖ.IUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
dininkus, kad galėtų viešpa- vasarininkai išėjo į karidorių SpeclaliSkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodijimą krau
odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
tauti be jokios opozicijos ir ir &a vaikštinėjo. Jaunalietu- jo,
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
be kritikos. Kitų pažiūrų or- !viai nesiliovė grasinę jiems, galėjo
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
ganizacijas, ypač katalikų, jie į^ ienas net paleido akmenį ir. mas
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
kampas Keeler Ave.
Tel. Crawford 6573
nori išardyti ir panaikinti. Tai pataikė pav-kui P. Vilkeliui į ! 4200 WEST 2Oth STM
liudija ir nelemtas įstatymas 1*^1apie draugijų susirinkimus, Jau prieš susirinkimų buv o
G R A B O R I A
kuris neseniai yra išleistas ir! leidžiami gandai po miestelį,
kuris gėdų daro visai tautai. (kad jaunalietuviai “duosiu pa
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
Kokia tautininkų taktika, įvasarininkams , kad ‘ vary
IR SŪNŪS
tai parodo Liškiavos įvykiai. si{* pavasarininkės per šerenLIETUVIS GRABORIUS
Šie įvykiai tuo yra skaudes- gų.”
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
ni, kad Liškiava yra ant Ne Kada pasibaigė susirinkimas Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamuotojas
darbu busite užganėdinti
muno kranto (Suvalkijoj) prie buvo 18 vak, lauke jau tam
Turiu automubilios visokiems
Tel. Canal 2616 arba 2616
2314
W.
23rd
PI.,
Chicago
pat laikinos sienos su lenkais.; gu> Kadangi pasidarė tokia
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUK
Liškiavoj nuo daugelio įlie kerštinga nuotaika, tai pava1439 S. 49th Court, Cicero, UI.
Chicago, BĮ.
ti) yra pavasarininkai (katal.
TEL. CICERO 8927
jaunimo organizacija). Nese
niai čia įsikūrė tautininkiškos
LIETUVIS GRABORIUS
krypties organizac. “Jaunoji
Didelė graži koplyčia dykai
Lietuva,” kurie yra vadina 718 WEST 18th STREET
GRABORIAI
mi jaunalietuviais.
Tel. Roosevelt 7532
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
už NA1J4 MAŽESNĘ KAINĄ
1933 m. sausio 29 d. pava
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
sarininkai turėjo savo susiri
Phone Boulevard 4139
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi’mo
nkimų su meno dalimi, t. y.
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
5340 SOUTH KEDZ1E AVENUE
deklamacijomis, tautiniais žai
slais ir t.t. Pasibaigus susiGRABORIUS

4847 W. 14th St

Tel. Canal <111

DR. G. I. BLOŽIS

TEL. LAFAYETTB 7169

DR. F. G. WINSKUNAS

DENTI8TA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto
Nuo 1 Iki t vakare
SeredoJ pagal sutarti

Dp. C.K. Kliauga

Gydytojas ir Chirurgas

TEL. CANAL <499

2420 W. Marųuette Road

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

arti Western Ave.

Moterų ir Vaikų ligų

Valandos: nuo 9 iki 9

Specialistė

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

UZ $37.50

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

Jus galite turėti patogią
Thor Elektrikinę skalbia
mą mašiną mokant tiktai
do 75 centus į savaitę.
Dykai Elektrikinis
prosas

J. F. RADŽIUS
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystės.
OFISAS
<68 (VEST 18th STREET
Tel. Canal <174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lafayette 3S79

J. Llulevičius
Graborius
ir
Halsam uotoJas

Patarnauja Chi
cagoje ir apleltnk8Je.

^37.50
kaip ant paveikslo

Kitos Thor mašinos po

’59.5O. *96,50

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4099 Archer Aro.

I. J.ZOL P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Tel. Bonlerord <391—<413
Tel. CICERO 994

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ui (36.00
KOPLYČIA DYKAI

-

1344 S. 50th Ave., Cicero, Ui.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU

9869 SO. VVESTERN AVE.

Chicago, III.

Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso Phone PULLMAN 0866
mos be akinių. Dabar kainos fierpus

pigesnės, negu buvo.
pigesnės, kaip kitų.

Musų

kainos

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

LIETUVIŲ

756 ĮVEST 35tli STREET

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką nu savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvia
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl tenueitų. Palaukite BUDSIKI pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisą*

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

OR. J. W. KADZEWICK

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

REZIDENCIJA:

6831 S. California Ave.
Telefonas Republic 7868
Tel. Canal 9267

Res. Prospect «69

Gydytojas ir Chirurgas

30 East lllth Street

Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas Mist Street

Vai.: 19—11 v. ryto. 3—4, 7—3 v. »
Nedėliomis lr Iventadlenlais 19—19

X-RAY,

etc.

DR. T. DUNDULIS

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

4142 ARCHER AVENUK
TeL Virginia 0036

DENTISTAS *
4712 So. Ashland Avenue
Vai.

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DR. A. A. ROTH

Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas,

ĮSTAIGA

2201 West 22nd Street

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti
priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį.
Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regyste
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavilmas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
,
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka-,
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas

DR. G. SERNER

GRABORIŲ

DR. S. BIEŽIS

4645 So. Ashland Ave.
Resldencija <«< 8o. Artesian Ava.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
9 Iki 8:39 vakare
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930 Ofiso: Tel. Victory 6893
PHONE GROVEHILL 0027
Rez.: Tel. Drexel 919)
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Henry W. Bcckcr
(Licensed Embalmer)

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir

'

1821 SOUTH HALSTED STREET

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

i

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Phone Canal 6122

SUGRĮŽIMĄ

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
CHICAGO, ILL.

Nedėlioj susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 iki
19 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki S vaL vakare Utarninkais
lr Ketvergais.
Rea. Tel. Hyde Park 9996

MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

3238 S. HALSTED ST.

Vai.: 3-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto

DR.M,T, STRIKOL’IO,M.D. DR. P. Z. ZALATORIS

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

INCORPORATED

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road

PRANEŠU

EUDEIKIS IR SŪNUS

Tel. Victory 4088

DR. J. J. SIMONAITIS

4145 ARCHER AVE.
Ofiso TsL LAFAYETTB 7197

S. M. SKUDAS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Ofiso lr P.es. Grovehill 0617
6 917 S. Wash tena w Ave.

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vaL vakare
Bes. 2136 W. 24th St.

DENTISTAS

STANLEY P. MAŽEIKA

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Cicero, III. Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartį

valandai vakare
Nedėliomis lr Seredomis susitarus

IlSSIfi,

A. MASALSKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

Nuo 10 ryto iki S vakaro

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
' Persikėliau 1 erdvesne ir patogesni
Į
vietą
I
3335 SO. HALSTED 8T.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ti
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 19 iki 13
Phone BOULEVARD 8483

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

z/

VALANDOS:
Nuo 10 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
Nedėl. nuo

12 dieną
3 po pietų
8 vakare
10 iki 12 dieną

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Vai.: 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 rok.

DR. CHARLES SEGAL

Seredomis po pietų lr NedėidienUtfg

Perkėlė savo offsą po numeriu

1413 W. MARQUETTB ROAD

tik susitarus

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

OPTOMETRISTAS

Telefonas Midway 2880

1801 S. ASHLAND AVENUE

TeL Grovehill 1398

Office;
Vlctory 2284

Res. Phone
Engiewood 6641

, DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
,

Res.:
Bevetly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Dr. JOHN F. RUZIC

Valandos nuo 9:30 ryto iki
Į 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
| skirtų valandų. Room 8.
į
Phone Canal 0523

3046 Wentwortli Avenue

PHYSICIAN AND SURGEON

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.

Phone: Hemlock <700

Office Phone
IVentivorth 3009

ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14
Rea Victory 2343

I DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8 30

Pirmadienis, gegužes 1 d., 1933

D R A U G 'A 8

CHICAGOJE
VISI Į TALKĄ

PANČIUS

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

Valauskis, L. Scipula, J. Bartašius. Gražių kalbų per vaka
rienę pasakė P. Balčiūnas, o
Scipula padeklemavo pritai
kintas eiles. Visų vakarų sve
čiai linksminos.

Lietuvių Katalikų Kolegijos
iRėmėjų Chicagos Apskrities
didelis pavasarinis piknikas
gegužės (May) 7 d., Vytauto
darže prie Šv. Kazimiero lieJ. Mockus ilgų laikų gyveno
vių kape. Komisija su išva- Roselande .Priklausė dauge
tavimo rengėjais labai rūpiliui draugijų, daug jose veikė.
si viskų gerai sutvarkyti,
Karo metu ir po karo Lietu
ad galėtų tinkamai atsilan
vai siekiant nepriklausomybės,
kiusius
svečius pavaišinti.
J. Mockus daug dirbo, datfg
Jus visokių žaislų ir daugybė
ir aukojo. Daug dirbo ir su
lovanų. Pikniko rengėjai taiTai A. Giedraitis, radijo
jaunimu — Vyčiais. 1930 m.
josgi iš visų priima dovanas,
buvo išvykęs į Lietuvų, ku dainininkas ir, Brighton Par
tad tokiu būdu Kolegijai dau
nenuilstančiai ko “Pipirų“ vedėjas, gegužės
pau pelno padaryti. Tų dienų rioj taip pat
7 d., Gimimo P. Š. parap. sa
itsidaro Vytauto parkas ir vi- darbavos, f Amerikų grižo 19lėje, Marųuette Parke, links
•iems vasairos piknikams. Ci 32 m. rudeni.
moj L. V. “Dainos“ choro otros orkestrai linksmai grieJ. Mockus vra karštas liejperetėj loš Pančiams rolę. Kų
iiant po vadovyste A. J. Ja- tuvis patrijotas, senas “Drau
i jisai pančios — nežinia. Tik
rašausko ir lietuviško vengro. g.o” skaitytojas ir rėmėjas.
atsijankę pamatysime.
7isų lauksime atvykstant.
j
Ten buvęs.
Rengėjai

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK
Šv. Jurgio dienų, bal. 23 d.,
lurgiui Mockui, gyv. 4601 S.
airfield avė., tapo surengta
‘sųprais parė” vardo dienai
laminėti. Svečių atsilankė
pie 50. Buvo ne tik vietinių,
et ir iš Roseland, Marųuette

'arko ir net iš Kenosha, Wis.
Stalai Huvo gražiai papuošti
apdėti skaniais
valgiais,
ėr vakarienę dovanas su lin
kėjimais įteikė P. Jusevičius,
T. Kulikauskas, I. Jurkšas, J.

TOWN OF LAKE ŽINOTĖS
UŽUOJAUTA

Šv. Pranciškaus Rėmėjų
3 skyr. Town of Lake

WEST PULLMANO
ŽINELĖS
IŠKILMINGOJI PUOTA

LIETUVOJE

TĖVŲ MARIJONU
MISIJOS

sko, tikrai gražiai pagrojo lie- 1

XT

T..

.

tė kun. Šleivid kasacinį skun patvirtino. Vyriausias tribu
dų. Kun. Šleivvs už priešvals nolas kun. Šleivio kasacijos
tybinį pamokslą taikos teisėjo I skundų atmetė,

raštinę Švedų Amerikos Lini

Balandžio 30 d. — Gegužio
7 d. Schenectady, N. Y. (Kun.
A. Petrauskas, M. I. C.).
Gegužės 3 — 9 dd. Hartford,
Conn. (Kun. A. Būblvs, M. I.
C.).
Gegužės 7 — 9 dd. Elizabeth, N. J. (Kun. J. Navickas,
M. I. C.)
Gegužės 8 — 21 dd. Amsterdam, N. Y. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)
Gegužės 21 — 28 dd. Švenč.
Mairijos Kolegija, Thompson,
C'onn. (Kun. A. Petrauskas,
M. I. C.)
R. Raila. Jų kalbos ir linkė Liepos 8 — 16 dd. Mariau
jimai buvo tikrai įdomios.
j Hills, 11,1. (Kun. A. PetrausPo kalbi) akordinų orkest- '^as
j
ras,
is, vadovaujamas kS.
,. Rakau- i
L
Į^iepo
e Qg
26 dd. Šv. O. .

jos, centralinė raštinė, 21
State St., N. Y. C. Malonėkite
visur reikalauti
brošiūrėlės
apie ekskursijų ir “Bendros
Informacijos Kelionėje į Klai
pėdų.“ Taipgi galima kreip-Į|
tis į SLA centro raštinę, 307
AV. 30th St.

“DRAUGO” VAIAUS KONCERTAI

LAIŠKAI Į LIETUVA
-

----------

Kap. Darius ir lak. Girė
nas darydami pirmų transat
lantinį skridimų vež ir paštų
į Lietuvų. Laiškų galės paini
ti viso tiktai 1000. Skaičius
palyginamai labai mažas. Tai
gi, norintieji siųsti laiškus
1 >ariaus-G irėno t ransatlantiniu orlaiviu, šiuo prašomi tuo
jau siųsti užsakymus. Vienas
laiškas, su visais reikalingais
J. A. Valstybių ir Lietuvos
pašto ženklais ir pervežimu,
$2.00. Pinigus siųskite į ‘Drau
go’ redakcijų (Ig. Sakalui),
2334 S. Oakley Avė. Gavę pi
nigus tuojau pasiųsime spe
cialų numeruotų vokų (konvertų) su J. A. Valstybių pa
što ženklu, specialų poperos
lakštų su orlaivio vardu ir vi
sas informacijas.
Asmeniai atsilankusiems į
redakciją bus ne vien tik su-

nos Novena Dievo Apvaizdos
tuviškus gabalėlius,
q t>-i 7v081^’ Parapi.)oje, Chicago, III. (Kun.
mos rengėjai: S. Piktuzis ir
A. Petrauskas, M. I. C.).
J. Savičius pasidarbavo sure
ngdami šių gražių ir margų
Švedijos
plaukioja
laivas
programų.
Ant galo kun. A. Linkus “Borgh-olm.“
nuoširdžiai dėkojo visai pub Jei Tamsta esi vienas iš tų,
likai už dovanėles. Visi skirs kurie šią vasarą lankysis į
Lietuvą, pasinaudok šia proga
tėsi patenkinti.
Linkime gerb. kun. Anicie- ir dalyvauk minėtoje ekskursi
ntui Linkui ilgiausių, ilgiausių joje, būsite visapusiškai paten
metu.
Ieva Lukošiūtė kintas. Kas gali būti malones
nio kelionėje, kaip Įsėdus New
Yorke -ar Halifaxe į laivą ir
LIETUVIAMS LAIŠKAI
išlipsite Klaipėdoje! Ir, dar
CENTRALINIAM CHI
tokiam puikiam
motorlaivy
CAGOS PAŠTE
ADVOKATAS
“Gripsholm.“
Laivakorčių ir
reikalingų 105 W. Monroe St., prie Clark
545 Vackuliui Jos.
Telefonas State 7600
dokumentų kelionei prirengti,
Valandos 8 ryte Iki 6 popiet
550 Židanavičiui Rev. J.
kreipkitės pas vietinį autori \Vest Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčios
zuotą laivakorčių agentą, jis
vakarais 6 Iki 9
Susivienijimo iLetuvią Ame
Telefonas Canal 0660
rikoje tiesioginė ekskursija i Tamstą aprūpins visais ke/io Namai: 6459 S. Rockwell St.
nės reikalais. Arl«i
galima Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Lietuvą. Išplaukia gegužės 27
Vakarais 7 Iki 9
kreiptis tiesiog į bile
kurių
Telefonas Republio 9600
d. 11 vai. rgte.
°

Šv. Pranciškaus vienuolyno
Generalei Viršininkei, gerb.
Motinai Marijai Dovidai, didžiame liūdesyje, dėliai mirties
brangios motinėlės, a. a. Rozajijos Pocienės, reiškiame širdingų užuojautų.

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO ŪAGŽE

buvo nuteistas 2 mėn. kai. ir
400 lt. baudos. Šiaulių
apy
Vyriausias tribunolas svars gardos teismas šį sprendimų

KUN. ŠLETVIUI BAUDA
PATVIRTINTA

JOHN B. BORDEN

Balandžio 23 d., Šv. Petro
ir Povilo parapijonys iškilmi
nga puota minėjo savo gerb.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
klebono Aniciento Linkaus va
•uvo du pavasarininkai. Tai rdines ir gimimo dienų.
uvo Aleksonių seimo.
Man tikrai buvo linksma
Apie vidurnaktį (23 vai. 30 dalyvauti šioje iškilmingoje
n.) jie atėjo prie Aleksonių puotoje ir matyti pilnų sve
Neabejojame Tamsta esate KOLEGIJOS RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKR.
tarnų ir pradėjo triukšmauti, tainę žmonių.
voras laužyti. Šeimininkas iš- Matomai, gerai pasidarbavo patėmijęs Švedų Amerikos
ęs paklausė, ko jie nori. Jie vardinių iškilmių renginio ko Linijos pranešimų, kad geguam grųsino. Tada šeimininkas misija: A. Šiužąs, F. Mocke- žės 9 7 d. 11 vai. ryte, moder
“GRIP
nėjo ieškoti policijos į pa- vičius, S. Pučkorius ir J. Pe- niškas motorlaivis
įvyks
New
ulbų. Tada užpuolikai pradė- redna. Šie gabūs jaunikaičiai SHOLM“ išplauks iš
rėkti “urra“ ir šaudyti, gražiai dirbo ir stengėsi kuo Yorko tiesiog i Klaipėdą, su VYTAUTO DARŽE GEGUŽES 7 d
įimininkė, manydama, kad gražiausiai pagerbti savo my didele SLA skskursija, Klai
pėdą pasieks birželio 8 d., ry
u muša jos vyrų, paragino limąjį klebonų. •
PERKAM
INSURANCE
uvo sūnų Petrų ir dukterį Pasistiprinus gardžiais val te.
Lietuviams šis pranešimas
Lietuviškus
Tatai i jų iti ginti tėvo. Juo- giais, kuriuos gabios westpujlNOTARY
manietės:
Savičienė,
Piktuižieturi didelės reikšmės, tiems,
ius, beeinančius iš grinčios,
PUBLIC
BONUS
nė^
Mockevičiūtės
ir
Stužaitės
kurie m-ano aplankyti Lietu
iŽ puolė triukšmadariai ir viSIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
us tris sumušė: motinai pa pagamino, p. S. Piktužis įtei vą šiais metais. Motorlaivis
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
baliu perkirto kaktų (daug kė klebonui parapijom) dova-1 “Gripsholm“ yra vienas iš
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Iraujo nubėgo), dukteriai ki-M ir perstatė p. Savičių va didžiausią laivą plaukiančią
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
to kuolu per galvų ir ta su- įkaro vedėju, kuris pradėjo šiais metais į Klaipėdos uostą.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
rito apsvaigus; su sūnum su- programų.
Jis yra 575 pėdų ilgio, 74 pė
ikibo tąsytis ir pagalios ge- Puotos programa sudarė vi dų pločio, 18,000 reg. tonų, 23,
ežgaliu prakirto galvų taip sokios įdomybės. Ypatingai mo 600 tonų įtalpos. Plačiau apie j
markiai, kad rodėsi gyvybei kyklos vaikučių choras savo Jiniją ir jos patarnavimą tur
sveikinimo deklemacija su į- būt teko girdėti keleivius, ku
javojus.
Tuo tarpu sugrįžo tėvas su teikimu gražaus gėlių buketo rie ja naudojosi, papasako)olicininku. Subėgo kaimynai ir dar padainuojant keletu gra jant molonių įspūdžių iš kelio Švarus biznis — lietuviškų
>ažiūrėti, kas čia atsitiko. Po- žiu dainelių. Toliau, didysis nės. Lietuviai su Švedų Ameri knygų, gintarų, laikraščių ir
Kraustau Rakandus, Pianus už pi
cija nerado reikalo šiuo įvv- parap. choras, vadovaujamas kos Linija gerokai yra susipa kitų smulkių daiktų. Tinka giausias
kalnas. Pašaukit Lafayette
8980
p.
Railos,
gražiai
padainavo
tiu tinkamai susidomėti ir už
žinę, ji palaiko nuolatinį susi mas vyrui ir moteriai, jaunam
J. OKSAS
“
Ilgiausių
Metų
“
,
“
Pavasa

gesti bylų kur reikia prieš
siekimą per ištisus metus su vaikinui bei merginai. Parduo
2649 West 43rd St.
ris“ ir “Oi, čiflčiu liūliu.“ Po Klaipėda, tarp
^puolikus.
Lietuvos ir sime pigiai, reikale parduosiŠis įvykis parodo, kaip su gražių dainų, pasigirdo įžy
ne lengvais išsimokėjimais.
ku veikti katalikams orga- mios dainininkės p. Pieržinskie
Kreipkitės asmeniškai arba
izacijose, kada iš administra- nės solo, kuri jausmingai su
laišku:
•i jos pusės reiškiama tiek ša- dainavo “Siuntė mane moti
Lietuvos laisvės Bonus, Pirmus Morgičlus. Namus, Farmas lr Blsnlus vi
nėlė
“
ir
“
May
Song
“
,
akom

i kuino. Apie šį įvykį buvo
Stovi už geresnę Sveikatą., DldeanĮ I
sose valstijose. Taipgi darom (vai
Stiprumą—kas reiškia dapglaus gy
rius legalius dokumentus, kaip tai,
landyta skelbti Lietuvos spau panuojant L. Daukšaitei. Iš vumo
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
— Stimuliuoja nervus. NUOA-1
Br. Lit.
dokite musų apie 20 metų plačiu I
TONE yra Įžymaus Gydytojaus Iš
1 )j, bet cenzūra nepraleido; šaukta kartoti.
patyrimu blsnyje Ir teisingu patarradimas, Jisai siūlo Jums TONIKĄ,
padarė stebuklus dėl tukstan- |
navlmu. tas Jums hus naudinga.
Spaustuvė,
;ik vieną sykį praspruko ke- Pakviesti kalbėti: kun. J. kuris
aų, padarydamas tuos nusllpnlnttiv
lr aktyvlškals. šio Gydytojaus
i >s mintys, iš kurių ir susi- Raškauskas, p. Slepavičius, Ma tvirtais
preskrlpelja dabar parduodama visose I 3352 So. Halsted St.,
treatmentas už Vieną Do
audyti sunku, kas tenai at- lišauskis, Petrauskas, Čepulie- rantuotas
6755 S. Western Avenue
leri — gaukite butelĮ šių tabletkų |
Chicago, 111.
bet persitikrinkite, kad ant'
itiko.
Dzakas nė ir Labd. Sųj. 10 kp. pirm. šiandien,
CHICAGO,
ILL.
lai helio butų pažymėta —• NUGATol. GROVEHILL 10J8

PAVASARINIS PIKNIKAS

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadelphijos, atvažiuos į Chioagą GEGUŽĖS 6 D. ir daly
vaus keliuose koncertuose, kuriuos rengia “Draugas“
savo vajaus užbaigimui.

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).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai- S
nėję (West Side).
Gegužės 9 d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL VAKARE
ĮŽANGA 50c IR 35c.

CLASSIFIED

OKSAS EXPRESS

Nusa-Tone

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

J, NAMON FINANCE CO.

BENEDIKTAS WILCHOWSKI
Mirė llr.l. 2S, 1933 m.. 10:10 vai. vak., 84 metą amžinus.
Kilo 15 Kauno Rėd., Raseinių Al»"kr. Amerikoje Išgyveno M metus
Paliko dldellune tmltnrtlme moterj Marijoną, po pirmu vyru
Kiieblnskas, <!'u aunu Juozapą Ir Mykolą, (lukteri Marijoną Oksa.s, dvi marčias, žentą, du pusbroliu, keturis anūkus Ir gimines,
o Lietuvoje seserj.
Kūnas innšf-,rvolos 2341 W. 23r<1 PJ.
Laidotuves Jvyks Trečiadienyje, Gegužės 3, ltt.33 15 namų 8:BM>
vai. Ims atlydėtas | Aušros Vartų parap. bažnyčią. kurioje pyka
gedulingos pamaldos nž velionio sielą. Pb pilnalslų bus nulydė
tas | šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vltats gimines, draugus Ir pažystamus
dalvvnutl šiose laidotuvėse.
...................

Nuihalę MOTERIS, Kl’NAI. DUKTĖ, MARČIOS, ŽENTAI I.R
GIMINĖS.
Laidotuvėms patarnauja grab. Lachavvlrz. Tel. Canal 2516

