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KALBAMA APIE LIETUVIU LENKU DERYBAS
TARPININKAIS BŪSIĄ SOVIHŲ 

RUSIJOS ATSTOVAI
SOVIETAI KALINA FORDAS APIE KA- VERSALIO SUTAR ‘DRAUGO’ PRIETEMAI DARO PLANUS

dabar jau yra įvykęs faktas. 
Antra, Sovietij vyriausybė ne-

Dėl šios žinios tikrumo mes 
gerokai abejojame

IX>N DONAS, E. — ‘‘Daily, niai faktai. Esą, visų pirma, 
Herald” diplomatinis korė-Sovietų lenkų susitarimas ga- 
spoadentas, kuris pirmas pra-! rantuoti mažesniąsias Palmi
nėse apie tariamą lenkų So-■ tijo valstybes nuo agresijos 
vietų susitarimą garantuoti
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybę*, komentuodamas len-'trukus pamėgins patarpinin- 
kų užsienių reikalų ministerio kauti tarp Lenkijos ir Lietu- 
Bccko vizitui baigiantis Ma- vos. Yra geros vilties, pridu- 
skvoje paskelbtų komunikatą, ria “Daily Herald” diploma- 
tvirtina, kad už atsargių to ko tiiiis korespondentas, kad gal 
muoikato frazių glftdi du di- galų gale ir pavyks likviduoti 
džiausžos svarbos diplomati- seniausią Europos kivirčą.

42 KUNIGUS
BOLŠEVIKAI NENUTRAU

KIA PRIEŠRELIG1NES 

KAMPANIJOS

MASKVA, kovo 9. — Sovi
etuose vyksta priešreliginė 
kampanija, kurią veda ne ko
kia bedievių organizacija, bet 
pati sovietų vyriausybė.

Čekos agentai ir toliau 
spaudžia katalikų kunigus ir 
protestantų pastorius, dau
giausia liuterionus vokiečius.

Šiandien, kiek sužinota, so
vietų kalėjimuose kankinami 
42 katalikų kunigai ir tiek 
liuterionų pastorių. Vokietijos

NORI, KAD MOKYKLOSE 
BOTŲ, RELIGINES 

PAMOKOS

FORT M VERS, Fla., kovo 
S. — Automobilių gamintojas 
Fordas pagaliau įsitikina, kad 
pavieniai žmonės, lygiai kaip 
ir jis pats, negali panaikinti 
karų. Karai pasauly nieku 
būdu neišnyks, pareiškia For- 

(das, kaip ilgai bus dirbami 
i ginklai ir amunicija. O tas 
•daroma niekam kitara, kaip 
tik didesniam pasipelnijimui.

Yra jiasauly žmonių, sako

TIS MIRUSI
TAIP PAREIŠKIA BELGI

JOS PREMJERAS
BRIUSEILIS, kovo 8. — 

Belgei senate belgų premjeras 
grafas de Brogueville parei
škė, kad Versalio taikos sutar 
tis neįvykdoma ir ji jau miru
si, nors elar nepalaidota.

URA ADMINISTRATORIUS GRASINA

Paskui mėlynąjį arą seks 
kodų aras ' •

YVASHINGTON, kovo 8.— pasiūlė suvažiavusiems, kad 
pramonininkų it pirklių jie grįžę namo tuojau suma-J

N R-A ke.dų vykdytojų suvožia- žintu darko valandas 1,9 nuo-',
J t. 'šim.čių-ir padidintu atlyginimą '

lalliėi.i per .. . . ......, * 1 tiek pat nuošimčiu. Sis pasui-,
paskutinę sesiją. Suvažiavu
siuosius įspėjo, kad krašto I

žmonių
Fordas, kuriems ne galvoje 

atstovybė Maskvoje įteikė pro i karai — žmonių skerdynės, jei 
testą sovietu vyriausybei, ku- {jie tik gali ir turi progos pa-
ri niekus iš to daro. z 'sidaryti gražaus pelno. Nekas viena priemonė _  šaukti nu-

Maskvou atvykęs amerikie- [Litas, tik didesnio pilno tro-, <;įpinklavimo konvenciją ir au
tis katalikų kun. L. Braun lai- , skimas it yra ginklų ir amu* i ^įfgrti dėl “mažiausiojo pasi
uvai veikia ir kol kas jis čia nicijos gamybos akstinas. [aukojimo ir didžiausiosios ga

rantijos.”

ATEITIES DARBAMS ”
Šiandien jų susirinkimas 

Šv. Kryžiaus par. salėj
“Nors kiek galėdami dirba-išomi atvykti visi, kanu tik. rū

me vajaus i.i du ir darbas ne-1 pi mūsų gyvieji visuomeniniai 
Uogai sekasi, bet katalikiš-1 reikalai.
kam dienraščiui nuolat reikia i Rytoj dienraštis taip pat 
dirbti ir remti.” — taip kai-1 pavedamas šv. Kryžiaus pa
liejo p. Sudeikienė, Federaci- j lapijai, nes praėjusio šešta-;

Ypač tas yra Vokietijos at- jos 7 skyriaus pirm. ir uoli 1 dieni,> numeris nesutalpino 
žvilgiu. Vokietija iš naujo I veikėja. Dėl to ji, susitarus • nei skelbimų, nei raštų. Jis 
ginkluojasi ir niekas negali su “Draugo” rėmėjų skyriaus bus įdomus ne tik tos koloni
jai to žygio suturėti. Galėtų pirm. Y. Stanciku, šį vakarą
tai padaryti T. Sąjunga. Ta-Į tuoj po pairai čų šaukia Fede- 
eiau, tam yra priešingos A n- 1 racijos skyriaus ir “Draugo” 
glija ir Italija. Be to, Vokie-1 rėmėjų susirinkimą, kad suela- 
tijos žygio stabdymas būtų ryti tinkamus planus ateities

jos žmonėms, liet visiems lie
tuviams. Bet ir su ryt diena 
vajus nesibaigs. Mūsų talkD 
įlinkai jį varys iki iškilmingo* 
“Draugo” jubiliejaus apvaik-

pavojingas. i veikimui. Į susirinkimą pra- i ščiojitno. Pasisekimo!
Kad palaikius taiką yra tik

vilnas pasibaigė. Ad'ministra 
torius Johnson

nevaržomas.
\Vasbingtono

Aišku, jis 
apsaugoj.

VEŽI POHEžiUI 
"ŠAMROKU"

verslo (biznio) kapi.onai pri
valo vykdyti kodus, prisitai
kinti naujai tvarkai ir naujai 
programai, sumažinti darbo
valandas, padidinti darbinin- į j,UH daroma prievarta. .

yra' Karų panaikinimas, Fordo 
į nuomone, priklauso nuo visų 
žmonių. Jei būtų galima nu-Į 
įkratyti noęs vienu šimtą 
žmonių, kurie yra atsakingi 
už pasirengimus karau, tada 
nebūtų karų. Tais žmonėmis 
nusikratyti galima tik visiems 
gyventojams bendrai veikiant. 
Kitokio^ priemonės nėra apsi
saugojimui nuo karu.

į PRANCŪZĖJ VYRIAUSYBĖ 
'" IEŠKO PRIEMONIŲ

KONGRESAS Už TRUM- BERLYNE AREŠTUOTAS 
PESNES DARBO I LENKU BARONAS 

VALANDAS J(’VRICHAK. Šveičarija, ko
vo 9. — Žiniomis iš Berlyno, 
tenai areštuota 14 asmenų,
kurie* kaltinami šnipinėjimu;

VVASHINGTON, kovo 8.
Kongreso žemesnieji nūnai 
gana rįr.tai atsineša į 39 va
landų shvaitės darbo klausi- Tnrp areštuotų yra lenkų,
mą. Kongresas turi bilių, ku- baronas J. votį Sosnowski, lui- 
riuo norima 3) valanrlų darbą Vęs Austrijos kavalerijos ka- 
padaryti visam kraštui priva-Į rininkas, o paskiau lenkų ka-

PARYŽIUS, kovo 9. -- 
Prancūzijos vyriausybė posė-j 
elin sušaukė* krašto saugos vv- Į 
riausiąją tarybą, kad rasti 

I priemonių, lokiu būdų Vokie-1
padį, tįjjj sulaikyti nuo ginklavimo-1

DUBILNAS, Airija, kovo 
tymas reiškia Įsakymų, ypač S. — Arijos kardinolas prima- 
tonis pramonėms ir verslams, tas M'cRory, Armaglio arki- 
kurie gali tai daryti be jokios vyskupas, išvyko Ryman. Jo

nuoskaudos. 'jei tas ne vadovauja airių
katalikų skaut

Kardinolas veža Popiežiui
ie'ovanų— “fiamiokų” dėžutę; neperka peilio, kad jį tu-] lygas. 

Johnson pareiškė, kad aktas fPaa yra sąryšy su Šv. Patri- 'čti kokiam atminimui. Tošį 
garantuoja darbininkams jų |<o švente. , valstybės, kurios perka pa-į

i teises. Nedraudžia veikti kom (“ftam-rok” yra dobilo rū- traukas ir karo laivus, t-o ne- !
' paniįų unijoms, jei jos suda- šies augalas, kurs yra airių daro paprastiems žaidimams, i

sau ‘Jei žmogus perka

bus atlikta gražiuoju, paskiau kautų makLininkijai. jis Lai elar-o kokiais nors puo-lsi ir priversti ją, kapildytų 
das veža Popiežiui kino tikslais,” sako Fordas. ,Verfcalio taikos i sutarties są-

karts atlyginimą ir per. ėm i 
pasiduoti krašto vyriausybės' 
kontrolei.

.ledine m nurodė, kad krašto 
vyriausybė turi savo rankose 
pramonės ir versk) gaivinimo 
aktą, kuriame yra ir bansminė 
provizija. Vyriausybė įparei
gojama n< paklnsnuosius trauk 
Ii tiee ;:i ir įpusti. Kol kas 
nesinaudota šiaja provi-zija. 
Tačiau ateityje* bus kitaip. 
Nebus gnlimh ignoruoti pra
monės gaivinimo aktas.

Šiandien veikia
N RA aras. Artimoj ateity jo 
vietą užims kodų aras, kurs 
parodys tikruosius savo dan
tis. Kodų aras privers visus 
pramonininkus ir verslinin
kus įsigyti vyriausybės leidi
mus. Be leidimo nebus gali
mas veikimas. O iš ko pa
skiau leidimas bus atimtas, 
tas bus priverstas uždaryti

romos ir palaikomos darbiniu tautinė emblema), 
karas sutinkant. Tačiau 99-se-------------
iš 199 atsitikimuose darbinin-1 
kai varu verčiami prisidėti 
prie kompanijų unijų. Vadi-Į 
naši, kampanijų vadovystės I
regime atuoja darbininkus
priešingai jų norui, o tas pa-1 
\ ijinga. Jei šis darbininkų 
teisių neigimas nebus nutrauk 

mėlynasis tas, kongresas bus priverstas 
imtis priemonių, kad apsaugo
ti darbininkus nuo išnaudoji
mo.

JUAREZE AREŠTUOTAS
KATALIKŲ KUNIGAS

Jl’AREZ, Meksika, kovo 9. 
— Areštuotas ir Įkalintas ka
talikų kunigas Salvadoris Dr
anga. Areštuotasis kaltina
mas ti.i, kad jis kritikavęs fe- 
deralinius įstatymus, kas ku
nigams yra uždrausta.

Kun. U ranga iš tikrųjų ne-
Darbo, pramonės ir varto- kritikavo jokių fereralinių 

tojų reprezentacija visoje nau įstatymų, tik peikė vyriausy- 
jos tvarkos programoje turi bės sumanymą įvesti į moky- 
būt reprezentuojama ir balan- klas koedukaeionalę sistemą, 
suojama taip, kad visi būtų Sumanymas gi nėra įstaty- 
patenkinti. Visi turi bendrai mns.

liet prieš kitas valstybes puo
limams. Ginklai dirbami, kad 
su jais būtų galima žudyti. Ir 
kada kuri valstybė jsigija gin
klų daugiau, negu jų turi kal- 
miniška valstybė, yra aišku, 
kad ji rengiasi puoliman —ka 
ra n.

Fordas daug interesuojasi 
krašte vykdomu religiniu gai
vinimu. Tai vienas rimčiau
sių reiškinių. Jis sako, kad 
krašte religinį gaivinimą iš 
dalies išjudino prez. Roose- 
veltas, kurs krašto pramonės 
atstatymą sujungė su malda.

Fordas stovi už tai, kad' vi
sose krašto viešosiose moky
klose būtų įvestos religijos

APVOGTI IŽDO RŪMAI 
WASHINGTDNE

TVASllINTTON, kovo 8. — 
Iš apatinio iždo departamento 
rūmų aukšto iš vitrinų nežino
mi vagys pavogė kelias aukso 
plytas' ir 75 dol. vertės auksi
nių monetų.

Su aukso plytomis vagys 
tačiau apsivylė. Nes nebuvo 
jos aukso, tik paprastas meta 
las paauksuotas ir yra be* ver 
tės.

Nežiūrint to, agentai ieško 
vagių.

. dirbti, bendrai traukti kraštą 
savo jmonę. Visuma rems tik .»
tuos, kurie tnrės įsigiję kodų 
arus ir leidimus.

Kodų aras bus nereikalin
gas, jei verslo vedėjai pildys 
krašto pramonės gaivinimo 
aktą ir dirlis vyriausybės nu
rodymais. Kitaip gi jo pasi
rodymas neišvengtinas.

Administratorius Johnson

iš ekonominės negerovės, kad SAN ANTONIO, Tex., ko- 
sulaukti laimingesnių dienų ir vo 9.—Arkliui parpuolus užsi- 
būties. Pradėtas gaivinimo mušė pulk. G. Jobnston, 2-ios 
darbas turi būt tęsiamas ir divizijos štabo viršininkas.
sėkmingai užbaigiamas. Nelaimė įvyko žaidžiant polo.

TVASITINGTON, kovo 9.— HAVANA, Kuba, kovo 9. 
Kalbama, kad kongreso sesi- — Visoj Kuboj didėja darbi- 
ja, rasi, Hur nutraukta gegu- ninku, streikai ir pasireiškia 
žės mėnesį. ' riaoiėe.

SOCIALISTAI NERIMSTA
MADRIDAS, kovo 9. — 

pamokos. Tuo būdu kraštas į Ispanijos socialistai benefrai
daug ką laimėtų. t ' į su kitais kairiausiais radika-

-----------------------jlais išjunda kovoti prieš nau-
DU ŽUVO į ją vyriausybę. Socialistai

------------- Į skelbia darbininkų streikus,
kael sukelti suirutes. Tas bū
tų jų sukilimai pagrindas.

Tačiau vyriausybė liūdi. 
Nusprendė didinti piliečių 
sargybos skaičių ir eiarhinin-

■Cicero avė., arti Bernice 
avė., greitai važiuojąs polici
jos automobilis smogė į gat- 
vėkario priešakį. Žuvo poli
cijos sežže.ntas Cbency ir po
licijos departamento mekAni-1 kus įspėja, kad jJe nepasi-
kas Kellermnn.

___________________

lomą.
Nėra* žinoma, kai]) greitai 

kongresas svarstys šį klausi
mą. Sužinota, kad preziden
tas RoosevėltOs Imi kas yra 
priešingas šiai prievartai. Jis 
pageielautų, kad kai kurios 
pramonės gražiuoju tai padą- i 
rylų — sumažintų darbo va
landas ir padidintų atlygini- 
n .Jei tas nebūtų dareimn, 
lada jau kitas reikalas.

riuomenėje tarnavęs.
Von Sosnouski priklauso 

tai lenkų karininkų grupei, ku I 
ri užėmė Vilnių. Po karo-j 
von Sosnovski išvyko į Ber
lyną ir tenai užlaikė lenktynių 
arklius.' Jis įėj i aukštosios 
kilmės vokiečių tarpan gir 
daug lėbavo. Policija ilgą lai
ką jį turėjo savo nuožiūroje ir 
pagaliau suėmė kartu su ki
tais įtariamais. bd’il

Tuo reikalu šiandien su pre
ziebntu turėję) pasitarimų j TOLSTOJAUS
N RA administratorius John
son ir didžiųjų pramonių at
stovai.

PAVOGTA KELETAS 
AUKSO GABALŲ

LONDONAS, kovo 8. — 
Iš pietų Afrikos vieno Jianko 
atvežta čia garlaiviu kelios | 
dėžės, su aukso gabalais. Ati
darius dėžes viduj rasta vien 
cementas ir smiltys, o auksas 
32,500 dol. vertės dingęs.

Nieks nežino, kaip ta va
gystė įvykusi.

ANŪKAS
BOLŠEVIKU PUSĖJE
BFJ/JRADAS, Serbija, ko

vo 8. — Rusų emigrantų susi
rinkime tartasi, kad įvykus 
japonų bolševikų karui emi
grantai turėtų remti japonus.

Tam pasipriešino Levo Tol
stojaus anūkas Ilija Tolstoi. 
Už tai rusai pašaline/, jį iš su
sirinkimo pareikšJami, kad .jis, 
eitų jum bolševikus.

MIRTIES BAUSMB

RASTOS DVI NAUJOS 

PLANETOS

ALGTERS, kovo 8. — Al- 
gierso observatorija paskelbė, 
kad rasta elvi naujos planetos 
tarp Marso ir Jupiterio pla
netų plote. Abi yra mažos ir

duotų socialistų kurstymams, priskaitnmos asteroidų rūšiai.

DORTM FND. Vokietija, 
kovo 8. — Du komunistai nu
bausta mirties bausme ir 3"]* Ta
kalėti už vieno nacių smORikoį 
nužudymą.

ORAS
CHICAGO IR ARTINK.’ 
Šiandien giedra ir šalta.

__ _ _____



Penktadienis, kovo 9

Šventųjų Relikvijų Turtai NAUJOS KNYGOS
OS KAINA: Metama — »6.0«, Pu- 

kietu — 13.50; Trlma mėn>-alam8 — ,2.00; Vienam 
7 6c. Europoje — Metama ,7.00; Pusei me- 
kopija .Ola.

. Skalbimų kainoa prlalunči'amo# parelkalavua
BMdradarbiama ir korespondentams raitų ne<rą-

PSL jei neprašoma tai padaryti ir neprialunčlama tam 
Mil MAto tenMltj.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

S vai. po piet.

rieji lietuviai ir po dolerį į metus Akadeuii- Į 
jai paskirtų, graži pinigų suma nusidažytų 
ii darbas eitų dar sėkmingiau ir galėtų būti 
žymiai praplėstas.

Taigi, eikime savo mokslo žydiniui į tal
kų ir padėkime Akademijos Rėmėjoms jų vj- 
damų vajų padaryti sėkmingu.

Tabula Magna Laternus ar* ntuuju entuziazmu, kaip tik 
ba šventųjų relikvijų sųstatas, pamatydavo tų stalų. Uruod- 
priklausųs šv. Jono Laterano" žio 2 dienų, 1860 metais, Nan- 

tės klebonui jis rašė: “Tai
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retee en applicatlon.

2334 S. Oakley Avė., Chioago

DIENOS KLAUSIMAI

Į TALKĄ Rimč Ai įSfAIGAI

Nieks, be abejonės, neginčys, k^ul Šv. 
niero Seserų Akademija yra rimta įstai-

Ji auklėja mokytojas lietuvių mokykloms; 
prirengia mergaites aukštosioms mokyk- 

ims. Jau šimtai mergaičių baigė akademijų. 
rienos jų eina aukštuosius mokslus, kitos pa- 
lėrė visuomenės darbuose, trečios sukūrė 

dinos židinį, 'Tos, kurios turėjo pašaukimų 
vienuoliškų gyvenimų, pasiliko vienuolyne 
dirba kilnų ir šventų švietimo ir auklėji- 

io darbų lietuvių parapijų mokyklose. Tokių 
ūrišveotėlių jau yra šimtai. Tai gausingas 
įteligenčių lietuvaičių pulkas, visų savo gv- 
enimų pavedusių Dievo garbei ir savo tau-
iečių švietimui bei kultūrinimui.

Šv. Kazimiero Akademija išaugo į rimtų 
didelę įstaigų ačiū nepaprastam seselių 

siaukojimui ir pasišventimui. Mes už tai 
>ms turime būti dėkingi, nes savo nenuils- 

itt darbu musų visuomenės gyvenimų pada- 
jfrvesniu, šviesesniu, kultūringesnių ir tau

škesniu, Mes šiandien nuoširdžiai galime di- 
ifciuotis aukštai pastatytu mokslu Akademi-

bazilikai, Komoje, yra lobin-
gas ir įdomus. Labiausiai ger- j relikvija, kuri iš visų kitų la- 
biamos relikvijos ten yra ŠŠ. blausiai mane perima ir pa- 
Petro ir Povilo kaukuolės, ku- liečia mano sielų iki gelmių. 

Anuo kart gana plačiai rašėme dėl viso-i rios esti viešai įstatytos Did- Tai yra stalas, ant kurio mū-

BENA LENKŲ PASAKA

kių lenkų šmeižtų, taikomų Lietuvos adresu. 
Vėliausi lenkų laikraščių prasimanymai yra, 
kad Lenkija niekuomet negalės sueiti j ge
rus santykius su Lietuva, nes lietuviai esu 
visai nesukalbami žmonės. Dar vis kalba a- 
pie tai, kaip “baisiai” esu persekiojami Lie 
tuvos lenkai. Tie “persekiojimai” tai lenkų 
spaudos įsivaizdavimas. Varšuvos laikraščiai 
lašo, kad, girdi, ir rusai esu labai nepaten
kinti lietuvių antilenkiškų judėjimu- Lietu
voje.

Lenkų spauda dar daugiau pasako. .Ji

žiosios Savaitės antradienį. Ta 
da galima pamatyti dalį ir rait 
dono rūbo, kurs apdengė Iš
ganytojo pečius pretorijoje, 
taip pat galima pamatyti da
lį ir kempinės, kuri, primir
kyta uksaus ir tulžies, buvo 
paduota Išganytojui gerti. Di-

sų Išganytojas įsteigė Švenč. 
Sakramentų. Į kitur aš negu
liu nuo jo nukreipti savo a- 
kių. Kokias aš gavau išganin
gus painokas, kurios kaip tik 
atitinka ir liūdniems mūsų lai 
kalus! — Mano Dieve! — aš 
tariu, — koks Tavo meilės į- 
rodymasl Taip, aš prižadu,

iVYTURlLI3’ specialistų. Kam! kml parašius
_________ vadovėlį mažiems vaikučiams,

Šv. Kazimiero Seserys, pa-i kurie dar tik pradedu atskirt 
siremdamos daugelio metų pa-Į A nuo B; reikalauju, reiškia, 
tyrimu, išleido pirmajam ir į anuotos, kad nušovus uodų. 
antrajam pradžios mokyklos; Nesuprantu; kodėl p. kriti- 
skvriui skaitymėlius vaidu kas neskaito Šv. Kazimiero se 
“Švyturėlis”. J^abai naudin serų už specialistes šiuo klau- 
gus ir reikalingas leidinys. simu; juk jos jau dirba šį dar- 

Kažkoks Tautaginaitis su- bų apie 23 metus ir tikras es- 
bruzdo peikti “Švyturėlį”, ra mi„kad jos daug daugiau tu

ri patyrimo mažųjų mokyme, 
negu pats p. kritikas, kuris

sdamas jame labai daug įvai
rių klaidų. Tas klaidas jis
paskelbė “Garso” No. 43 — 
1933 metuose ir -pririnko jų

vargiai yra išmokinęs savo gy
venime nors vienų vaikelį ra-

džiojo Altoriaus koplyčioje y-
la medinis stalas, ant kurio.) kad būsiu ištikimas. Meilė už 
sekant įsigyvenusių tradicijų, I meilę, auka už uukų! — Auk- 
Šv. Petras ir jo įpėdiniai au-' sas, kuriuo stalas buvo deng- 

skleidžia nieku neparemtus gandus, kadtPa- .kojo Šventųjų Aukų katakuin- tas, tapo išvogtas, A, jei tai 
baltės valstybėse ir Rusijoj bręsta nuomonė,

net 73. Sakosi radęs klaidų į »yt — skaityt, arba “Tėve mū- 
sintaksėje, etimologijoje, pa
veikslėliuose ir net teologijo
je. Baigia T. savo kritikų ap 
gailestaviinu, kad šv. Kazimie

sų .
Nereikia užmiršt, kad mote

ris iš prigimties turi ypatingų 
Dievo dovanų kalbėti į mažų-

jog geriausia Lietuvai išeitis iš dabartinės 
keblios padėties, tai jos susijungimas su Len- 
kiju. Sakoma, kad kas ko dienų užsimano, 
naktį apie tai sapnuoja. Lenkija, pagrobusi 
Vilniaus kraštų, seniai tykojo visų Lietuvų 
užimti. Nuo tos minties, matyti, ir dabar ne
atsisako ir sugalvojo būk tai ir kiti yra to
kio pat nusistatymo.

Bet Lietuvos nusistatymas yra aiškus ir 
neatmainomas. Su Lenkija, aišku, neis į jo
kius santykius, kol Vilnių nesugrųžins. Apie 
jungimosi su Lenkija jokios kalbos negali 
būti Nežiūrint kaip blogoj politiškoj ir eko
nomiškoj būty Lietuva nebūtų, savo Nepri
klausomybės neišsižadės. Lenkai tai turėtų 
žinoti ir, be abejonės, žino, bet jų imperia
listinė liga neleidžia nusiraminti. Vis dėlto 
gaila tds pakvaišėlės Lenkijos, kuri taip li
guistai blaškosi į visas puses.

, m - - . n - • , ,v • , lo Seserys pasiskubino išleis- j sid ir tai da didesnę,
bose. Taigi, tas altorius, vie- patinka Dievui, mano kraujas ti - švyturėlį ”, nepasitariu- negu net vyras Ti*a be * 
nintėhs pasauly, kuriame ne- teužstoja tų brangų auksų. <os sU Um tikra koinisija? ku. .

Tas mano aukojimas tebūnie r;^ buvo išrinkęs tam tiksluira laikomos šventųjų relikvi
jos, nes tas Apaštalų Kunigai
kščio aukojaniasai stalas išim
tinai gerbiamas dėl nepapras
tos jo Šventybės.

Paaiškėjo, kad Lietuvos prekybos dery- 
, bos su Anglija neina taip sklandžiai, kaip 

jos skyrium, namų moto'. MeFgi^Ųįbftigmf šny !- pradžioje buvo tikėtųsi. Anglai reikalauja !mv 
jstąigų, išeina į gyvenimų su krikščioniškai , mažinti muitus jų tekstilės ir vilnoniams iš-

ij ir jūs šakomis; mlrzika, tapyba, komerci-

Paskutinės Vakarienės 
Stalas

Tačiau, nėra abejonės, kavl 
brangiausius turtas, kurį lai
ko Šv. Jono Laterano bazili
ka, yra Paskutinės Vakarie
nės Stalas, kurs yra laikomos 
už geležinių grotų ir apdeng
tas dideliais stiklais. Jis pa- 

i talpintas virš altoriaus, kur 
laikomas Švenč. Sakramentas. 
Jis yra padarytas iš cedro nie! 
džio ir ilgumo turi dvylikų pė
dų, pločio šešias pėdas ir sto
rio per gerų nykštį. Iš prad-

I vertas pas Dievų”.

Mirtinai sužeistas Castelfi- Kunigų Seimas įvykęs 
dardo kovos lauke Liudvikas ; porų metų.

Į Guerin’as, tas jaunas karžy-1 Tų kritikų skaitau nevyku- 
jgis, iki šešių savaičių kentėji-lsia ne vien dėl to, kad p. Jūr
inio skausmuose, savo kraujų gėla, ja užinteresuotas, įrodė 
•ir gyvybę atidavė jo Kūrėjui, i p. kritikui lietuvių kalbos ne- 
Tai buvo Išganytojas Švenč. žinojimų, nes rado jo kritiko-

Amerikos Lietuvių Katalikų 
prieš

riškos rankos negalima apseit, 
kada berniuko dvasia ima brę
sti, būna tai tarp 13—20 me
tų, bet mažųjų mokyme nema
nau, kad kas galėtų pralenkti 
moterį, ypatingai tokių, kuri 
yra tam darbui pašventusi vi
sų savo gyveninių, kaip kad 
\ ra šv. Kazimiero seserys ir 
visos kitos joms panašios, nors

Sakramente, kurs jam davė je daugelį ir sintaksės ir eti- į tas lenktynes stotų ir patsai
kantrybės ištverti kančias ir mologijos klaidų, bet ypatin- 
nud/iugirio paskutinę valandų gai dėl to, kad p. kritikas da- 
jo gyvenimo čia, žemėje. ro pagrindinę klaidų, nesupra

Kun. A. T. (Samata) sdamas, kas yra pašauktas ra ( 
------------------- .syti mažiems vaikeliams vado-'

lutišku išauklėjimu, pasiruošus.
Akademija išauginti seselėms daug pn- 

čjo jų rėmėjos (šv. Kazimiero Akademijos 
įftėmėjų Dr-ja), kurios praėjusį sekmadienį 

įėjo savo veikimo 13 metų sukaktį. Šios 
raugijos nuolat teikiama parama daug ne

turtingų, bet gabių mergaičių išleido moks-
Ji kasmet skiria stipendijų gabiausiai 

įergaitei. Be to ir šiaip jau kiek galėdama 
įdeda seselėms nešti sunkių finansinę naš- 

nes, kaip žinoma, Šv. Kazimiero vienuo- 
las tebeturi didelę skobų, yra. daug dalykų, 

kuriuos reikia taisyti ir įtaisyti. Pačios ve
jos gyvena be jokių patogumų, susikimšu- 

ios, nes patogesnės patalpas užleidžia aka- 
iemikėms.

Akademijos Rėmėjų Dr-ja dabar veda 
Įjijų, Ji kviečia visų plačiųjų Amerikos He
mų visuomenę į talkų padėti Šv. Kaziinie- 

Seseiims dirbti sunkų, bet šventų darbų, 
įiais sunkiais depresijos laikais nelengva yra 
Okias įstaigas išlaikyti. Pagalba yra reika- 
įga. Juk tai čia ne vieno kito asmens, bet 

mūsų visuomenės reikalas. Jei visi do-

įdėje

Įsos

dirbiniams ir taip pat Lietuva užsienio pre
kyba naudotųsi tik anglų prekybos laivynu. 
Bet, reikia tikėtis, kad visi kilę sunkumai bus 
nugalėti, sutartu ir sutartis pasirašyta. Vo
kiečiams iš visų pusių atakuojant Lietuvų, 
prekybos sutartis su anglais yra būtinai rei
kalinga.

• ♦ •
Vokiečių spauda jau kelia rimtų nepasi

tenkinimų dėl Vokietijos Lenkijos susitari
mo. Reiškiama nepasitenkinimų lenkų poli
tikais, kurie besidžiaugdami “laimėjimais” 
plidarų daug netaktų. Tas pykina vokiečius 
ir kenkia gerinus santykiams pulaikvtį ir 
sutartis vykinti. Pasirodo, kad susitarti yra 
lengviau, negu sutartis pildyti.

• « •
Jei kada “keturių vėjų” poetas p. Tys- 

liava užsiaugins barzdų, jis ne tik cjvasioje, 
liet ir fiziškai bus panašus p. Grigaičiui ir 
tada juodu bus galima vadinti lietuviškais 
“Smith Brothers“. Mat, ir dabar jie elgiasi 
tikrai broliškai: Tysliava giria Grigaitį, o 
Grigaitis — Tvsliavų ir taip be galo.

p. kritikas.
Tų tiesų esmį išbandęs pats 

ant savęs, kuomet man prisė
jo dėstyti tikybų žemiausiose 
mergaičių gimnazijos klasėse, 
į kurias patekdavo mergaitės

TYNĖS SU ROGĖMIS I kių “leidžiant pedagoginio tu-)
irimo knygas su patarimais:..' x .. : .----------- I, . ,. . , , klases, nes turėjau specialiai

Lietuvoje 1933 m. pradėta ’reiP 18 ne 1 'api onus, e* i niokvtis mažųjų kalbos, kuries
, ii-4-4 -i -i ••• „ j specialistus pedagogus - pro-! . ,žiu tas stalas buvo dengtas si- skleisti tarp ūkininkų jojimo . . .. , • as nemokėjau, o kurios nemo-

dabru, kurį nuteriojo ir išvo- sporto idėja davė gen) reznj-i e anUH» u .' u°se 1, ku p. £įandįe. taigi niekaip
Koks buvo .liM. Siu i ^lbos 'lalykuose ,

,ka susidomėjimas, ; kalbm.pkus .

Tas p. kritiko reikalavimas

ittfltlltlfll ADVIIII ICMV- I vėlina. Labai patetiškai ska UMNInKy AUKLIŲ IX n K )niba -o pageidavimas> ka<l rei.

Kun. A. T, (Samata)

“Paskutine Vakarine”
raardo da Vi nei tapo garsųjį ‘ Paslcu 

tinčs Vakarienės” arldteikalą ir ieško
veidų, kurie tiktų pagarsėjusiam po 

platųjį paeiulį meniškam freska 

paveikslui 

(Pabaiga)

Ir, ištikrųjų. ėjo ili«*nns ir savaitės ir 
'nėšiai tušt iame ieškojime, knd rasti Ju

Rh-veidų. l.<om,i.lo <bi Vinei liet apleido 
-o studiją. Daug laiko jis praleido, kla- 

dodainus po prasčiausias miesto gntvis ir 
Hankydtuuas skurdžiausių gyventojų ln>- 
iMeles. Ir niekur, o niekur nerado to, ko
|iešlvojo.

Tariau, ' ienų j. nkiuj. l ai buvo ai

sirėmęs į fontanų ties įėjimu į siauriau
sių ir nešvariausių Milano gatvaitę, Leo
nardas da Vinei įsižiūrėjo į vienų jaunų 
vyrukų, kurs voliojosi skersai kelio ir ne
paisė žilgalvio senelio, atsiliepiančio į jį 
drebančiu balsu:

“Kelkis! kelkis! Nejaugi tu nori, kad 
iš to viso numirčiau! Ar tu nori nužudyti 
savo tėvų, kurį sukrimtai, paniekinai jo 
vardų ir suvarginai, prarasdamas visų jo 
turtų, lielosdamas ir girtuokliaudamas?”

“Duok man ramybę”, atkirto jaunas 
vyrukas, “Aš jau ne be vaikas, kad vi
sada būčiau pririštas prie tavęs...”

Ir atsikėlęs, pfeidėjo kreivai žings
niuoti. Nors jis atrodė biaurus. bet meni
ninkas juo,ui susidomėjo ir žingeiduvosi. 
Tu«i tarpu m-laimingasis artinosi prie fon
tanus. >

“Leiskit man atsigerti —aš esu labai

gė Ispanai ir Prancūzai 1327
įlietais, kai Roma buvo siau
čiama ir naikinama, popiežiau 
jant Klementui VII. Galimo

tatų.

tų nuteriojimų patėmvti iš ba-1 •*’<- apskr aduose. Sujojime da 
žnyčios, kai atidengiama rau
dona uždanga,' kuri esti be

sporto sa
do pirmasis raitųjų sujojimas Į 
įvykęs pereitais metais visuo- primena man vienų statistikų 

iŠ Šveicarijos gyvenimo, kuri 
anuo laiku buvo padariusi 
daug triukšmo. Buvo paskelb-

veik visada užleista. Stalas 
pastatytas tiesiai ir abu lygūs 
galai yra po dideliais stik
lais. Atrodo, kad vienaa galas 
trūnija, ir padayimai nusako, 
kad tai yra ta vieta, kur Ju
das sėdėjo.

Pamaldus Liudvikas 
Guerin'as

Tas atmintinas. stalas, pir
mutinis Švenč. Sakramento al
torius, yra labai gerbiamas'Ro 
moję. Vienas jaunas kareivis, 
iš Popiežiaus sargybos, pama
ldus Liudvikas Guerin’as, ku
ris mirė dideliame šventume, 
visada tapdavo sužavėtas šve-

yvavo apie 3000 raitelių
Šiais metais, vasario 18 d., 

Viešintuose, ant Viešintų eže
ro šauliai surengė arklių lenk
tynes rogėmis. Lenktynėse ga
lėjo dalyvauti visi turintieji a- 
rkliūs, pakinkytus rogėse.

Laimėję lenktynes arkliai 
buvo apdovanoti piniginėmis 
premijomis ir pažymėjimais. 
Tai buvo pirmutinės tokios le
nktynės Lietuvoje. Tsb.-

tii, kati viename sodžiuje vai
kų miitingumas nuo džiovos 
pasiekęs net 30 nuoš. Subruz
do centrinės valdžios organai 
ir nusiuntė skaitlingų gydyto
jų ir visokių kitokių specialis
tų komisijų, kad ištirtų tokio 
baisaus mirtingumo priežastį. 
Pasirodė, kad statistikoje pa
žymėtais metais iš viso mirė 
keturi vaikučiai, iš kurių du 
buvo įtariami džiova... bet tik 
įtariami, nes tas žinias pada
vė patys tėvai, o ne gydyto-

Atminkime kad rūpinimąsi? 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbi).) jas.
Tik visas savo pareigas, ypač i Taigi, ir p. kritikas reika- 
spaudos atžvilgiu, atlikdami i lauja pedagogų - profesorių, 
pasieksime ir sielos išganymų j teologų, kalbininkų ir visokių

ištroškęs”, šiurkščiai pratarė išgverėlis.
Moters, kurios sėmėsi^vandens iš foh- 

tanos, vietoje duoti kelių, dar jam trtik- 
dėi Išgverėlis, rodosi, pradėjo atsigauti ir 
atsipeikėti. .Jis nulenkė net savo galvų iš 
gėdos, kad iš pradžių buvo toks neman
dagus ir šiurkštus. Leonardas da Vinei 
tuojau pagriebė piešelį į r pradėjo skubiai 
braižyti.

“Aš atradau mnno Judų”, balsiai pa
šaukė ineniniitkas.

Ir jis braižė kuktų ir tvirtų nosį, lū
pas ir skruostus — įr pilnas skičas buvo 
jo rankose. .lis prisiartino prie nelaimin
go išg\erėlio, iš kurio akių riedėjo ašara 
ir perimančiu balsu pradėjo kalbėti:

“Argi aš neklystu? Mun atrodo, kad 
mudu kadaisi matėmės! Kaip tamstos var
das!”

“Pietiro Binmlimdli ”, atsiliepė išgve

rėlis, lyg prisibijodamas ištarti savo var
dų ir pavardę.

“l’ietro!” garsiai ]atšaukė tapytojas. 
“Argi tai gėlimu? Pietro Biandinelli, tas 
jaunikaitis, kurs lingavo sidabrinį smil
kalų rūkylų jyieš Sv. Sakramentų? Argi 
jis galėjo taip žemai nupulti, kuip da
bar?”

O Žilgalvis senelis, prisiartinęs, pra
dėjo kalbėti:

“A, tamsta pažinojai mano sūnų Pie
tro, nekultąjį mnno Pietro, kurs buvo ma
no gyveninio džiaugsmus ir pasididžiavi
mas! Tamsta gerai pažinojai meilingų ma
no sūnų, kurs tarnavo Dievo,altoriui! Bet, 
vargi*! jis prarado savo pašaukimų. Jis 
pametė Dievų, kad linksmintis ir džiaug
tis pasaulio smagumais. Matai, tai visa 
prie ko atvedė ir kokiu jį jMidarė?”

“Pietro!” — pašaukė Ix*onardas da

lėmis mažųjų mokyme, ir tai 
ne lik skaitymo bet ir tiky
bos, nors ir estui teologas, nes 
čiu teologija nieko negelbėtų; 
čia reikia ypatingos dovanos 
ir, šulia dovanos, ypatingo pa
tyrimo.

Kaslink tos komisijos, kurių 
buvo išrinkęs kunigų Seimas 
rankvedžiams leisti, tai aš le
nkiu galvų prieš jos išmintį, 
kad ji nesiėmė to darbo, nes 
per daugiau kai)) du metu nie
ko nėra padariusi, matyt su
prato, kad, šalia teoretinių ži
nių, reikia praktikos, kurios 
trukumų turėjo komisija pa
justi, kada pradėjo tartis su 
se.^erimis šiuo klausimu. Jei
gu gi būtų parašiusi, tai tik
rai būtų buvę kas k riti knot, 
nes vargiai seselė* būti) suge- 

(Tęsii.ys 3 pusi.)

Vinei. — “Aš negaliu tam viskam įtikė
ti!” Tai negalima, kad tas, kurs turėjo 
tokį angeliškų veidų, taip žemai nupultų 
ir taip baisiai išgvertų?”

Jaunas vyrukas, klausęs tapytojo kal
bos, pažvelgi į garsųjį menininkų ir jį 
pažino. Tada, surimtėjęs ir pakeldamas 
savo galvų, iš lengvo prašneko:

“Taip, aš esu buvęs nekaltasis Piet
ro. Tai buvo aš, kurs pozavo, kaipo mode
lis Kristaus veidui dėl pagarsėjusio me
nininko Leonardo da Vinei’o fresko kū
rybos”. Ir jis sudrebėjo ir drebančiomis 
rankomis atsirėmė į fontanus šonų.

“Pietro”. — pratarė garsusis ls*o-' 
naido da Vinei. — “Dievo gailestingu 
mas yra berybis. 'Tavo atgaila gali pas 
Dievų laimėti tavo nuodėmių atleidimų ir 
dovanojimų, ir dar šiandien pats gali dar 
tapti tokiu, kokiu vakar buvai...”
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Man Patinka'
kyriuj,. •• Kaip; nian jieasabts uiih>rstand seii-l 
viena moteris tences pronounced by learnedj

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTUVIŲ PAMI

NĖJIMAS KAUNE

,nėjo dalyse ir karininkų raino-■ Iškilmingai sukaktuves pa
lvoje. Sukaktuves minėjo ir ^i-į minėjo ir gyvenų užsieniuose
sos organizacijos. Iškilmės pra • lietuviai.

• • • J
ėjo kukliai, bot įspūdingai. Sveikinimai Lietuvai

<*MR» 3

se kalbų pasakė Kauno kome- . ndę, o šiandien jau stojo to

Jvimdžiasi, ir no lie pagrindo, Sanskrit scbolars, also manv'
<ad negalinti rasti anglų kai- Latin and Greek plirases. Ati
tojo apysakų iš Lietuvos kai- tho tinto of tho greatest pori-Į 

■ .. . , • , .. , \ Jos pamaldomis Bazilikoj, kur
mieciu gvvonnno arba šiaip) od ot Lithuaman power, there . .

iškilmingas mišias laikė pats j
arlia šiaipįod of Litbuariian power, there1 

apio Lietuvą. čia, ištikrųjų, vore no vriters and tlie re- 
aploista dirva. Tokių knygųleoril doponds largolv on tra- 

liotuvių kalboje yra daug ir ditiojis and surviving songs 
tikrai gorų. Keikia tik, kad. at and ballads. Hovvevcr, it is
sirastų Am irik >je gabių ver- 
.te.jų, kurio anglų kallion išver-

possible that all records voro 
dostroved! during tho clerieal

stų tokius, pavyzdžiui, veika-i persecution in the lntli and 
lūs kaip Vaižganto “Pragie- 1G th eenturies am, this large-I
(liūliai,1’ Puidos sulietuvintą 
Radzevičaitos “lHevaitį,” 
“Zenris Dulkė,” “ 
Didvyrius,” “Viktutę;” /pa

starasis veikalėlis mūsų lie
tuviškos Sigrid Undlset —Ša
trijos Raganos, moteris sielos 
žinovės) ir daug, daug pana
šių. Tokie veikalai, gerai iš
versti, būtų godžiai skaitomi 
pp tik lietuvių, bet ir svetini- 

lueių. Pavyzdžiui,

ly dVcrensed its store of infor 
niation

________ Provincijoj | sukaktuvių proga pasveiki

škilmė.s Kaune buvo prade- Nepriklausomybės atgavimo j no mūsų Valstybės Preziden-

ndantas pik. Pr. Saladžius, pa 
žymėdamas, kad žuvusio karo 
lauko kario kūnas yra tautos 
šventenybė, jos dvasia — šal
tinis tautos ateičiai gaivinti. 
Husarų pulko orkestrui sugro 
jus gedulos maršų, prie pami-sukaktuvių minėjimų organiza J tų, o kartu ir visų mūsų tau

ro šauliai ir šiaip kultūrinės Į tų Jungtinių Amerikos Valsjj.klo žuvusioms buvo sudėta 

Kauno'arkivyskupas Skvireckas. Pa-i ork'anizacijos. Visi miestai iri tykių Prezidentas Rooseveltas, e^ė vainikų. Vakare

maldose dalyvavo Respubli
kos Prezidentas, ministeriai, 
kitų valstybių atstoyai ir tiek

miesteliai buvo pasipuošę tau- Latvijos Prezidentas Kviesis,
tinėmis vėliavomis. Kiekvie
noj vietoj ėjo paskaitos, ku-

daug visuomenės, kad buvoįr*ose buvo nusviesti musų ne-

Argentinos Respublikos Prezi
dentas Justo ir visa eilė kitų 
valstybių vadų. Sveikinusieji !

įgulos dalyse surengtos pas
kaitos apie pirmąsias aukas ir 
pirmąsias kautynes. 

ALYTUJE Iškilmės buvo vaapstotas net vi*as šventorius priklausomybės atgavimo-ke- palinkėjo Lietuvai ištvermės ir i .apstotas net mmis šventoms.,.. . _ _ Iailllės. {prezident Isano 13 d. Tš Kauno rajono

I vyriausiojo štabo viršininkas
Po pietų iškilmės ėjo kuro mu,kak Daugely vietų buvo su- 
ziejaus sodely. Gatvėje buvo n,oSti pritaikyti momentui yai visiems atsakė.

sustojusios eilėmis kariuome- , 
1 bore vas no centrai: _ , , , JI nes dalys, šauliai ir daugybėj

(lininiai ir koncertai.

Užsieniuose.
Pilkuosius i government of Litliuania un-, . .. , <, , !organizacijų. Vėliavų buvo, ,. , , A

til the 12th century and tlievl,. , , , , , . .1 Kių sukaktuvių proga nepa-
• tiek daug, kad atrodė Ivg nu-i , . „ ■ ■ 7-

retained puganism until the L. T»»-i • , , • 'prastai gražų prijautimų pa-
1 * Iškas. Iškilmėms sodelv prasi-, .. ,, *

I5tb. 1 t i . -v , . . , rodė mums Pabaltijos vaisty
ki ėdant, is karo muziejaus bu- , . ‘ - , . , . . ..

-------------- I- .v ihes, Čekoslovakija, Šveicarija
vo įsnestas 1930 in. apkeliavęs,. , x ,, . " . .

, T . . ,r x x ta- , l’r kt- Vasario 16 d. is dauge-
aplink Lietuvą Vytauto Did-;.. .. . y. , , T
v. . v ho radio stočių skambėjo 1
z’.ojo paveikslas. Gerbiant zu-

Pirmų sykį man teko pilnai 
ir atydžiai perskaityti Vinco 
Kudirkos raštus. Originalų 
nedaug. Išversta keletas len-

Sigrid kiškų dramų apie Lietuvos 
ndset’os vertimai yra labai praeitį ir keletas- vokiškų ir

uie-

vusius už Lietuvos laisvę, ant 
paminklo padėjo krašto apsati 
goą ministeris ir daugybės or
ganizacijų vainikus.

mėgiami Amerikoje. O jos angliškų dramų. Bet kų jis Čia teisingumo ministeris Ži 
vokalai, didžiumoje, yra tik dauguma nepadarė, papildė Hnskas pasakė kalbų, kurioje 
jiaprasti paveikslai viduram- savo degančiu pat l ietiniu kar nugvįeĮp mūsų atgimimo
zių norvegų gyvenimo.

tuvos vardas. Latvijoje, Esti
joj, Suomijoj per radi o buvo 
skaitomos apie Lietuvą paskai 
tos ir perduodami lietuviškų 
dainų koncertai. Latvis prof. 

Blesse savo kalboje pareiškė, 
kad Lietuva didele tėvynės 
meile, kuri tokia tik pas lie-

Jaunime, lavinkimės ir šy

DIDŽIULĖ PAGARBA PIR
MOSIOMS AUKOMS

gen. Kubiliūnas, kiti genero
lai, divizijos vadas, štabų sky 
rių viršininkai velionies gink- 
Jo draugai ir organizacijų at
stovai. Atlaikius gedulingas 

I pamaldas, ulonų orkestras su-
Dėkinga tauta jos laisvę ka-1 Kr°j° Marija, Marija . Ge- 

rdu gynusiems vyrams a. a. j ner<)las Kubiliūnas pasakė rel- 
karinin. A. Juozapavičiaus, ka Į Esmingų kalbų pažymėdamas, 
reivio P. Lukšio ir kitų pir- ka*^ c‘a tik Juozapavi

čiaus kaulai, o jo dvasia gy
vena mumyse. Toji dvasia y- 
ia visos lietuviu tautos’kar-

liau varyti ir plėsti Lietuvos 
statybos darbų. Senoji karta 
ne tik protu, bet ir jausmais 
bei širdimi supranta, kaip ne
priklausomybė yra brangi ir / ] 
kų reiškia jos neturėti.

< »*
Dar kalbėjo 1 pulko vadas 

pik. Rėklaitis, II pulko vadas 
pik. Čaplikas, apskr. viršinin
kas Jurgelis, burmistras Žilin
skas, savanorių atstovas M. 
Miškinis.

Vrie organizacijų vėliavų a- 

psupto kapo, padedant daugy
be vainikų, buvo grojamas 
Tautos himnas ir nuskambėjo , 
artilerijos saliutas. Vėliau, au- 
kštoji karo vadovybė priėmė į 
pulko parado.

MARLTAMPOLEJE buvo 
paminėtas karo valdininkas 
Petras Ruzgas, Panašios iškil
mės vasario 11 ir 13 d. buvo 
surengtos visoje Lietuvoje.

T”>- o
—

“LIURDO STEBUKLAI”
--------------

kštumu. Kalbu apie I cvą nės vajstybės atstatymo kelius, pa . ,. . ,-------------------- -------- -- ----------------
\ arpai.” Turbūt, nėra pa- brėždamas, kas lietuvis, karta'1?'U1S ?a‘S & Ini&’ nnga es irĮd. Jose dalyvavo buvęs Kė-

i • • •. . « • ... « 7 7 * /(anot* dar nooniiifl cnrilz n nmo 1

mųjų už Lietuvos laisvę žuvu
sių 15 m. sukaktuvių proga,
Kėdainiuose, Alytuje, Marija
mpolėje ir kitur surengė did- i ž>gi»kumo jėga, ji ugdo mu- 
žiules paminėjimo iškilmes. įniyse patvarias sielas, stiprias

. r v. . asmenybes, ji ragina visus tė-
Kėdainiuose P. uuksiui at- > . .. . . ,. ... m , „„„„ •• . ■vvnei kilniai dirbti. Tegul me iv, parapijos svetainėje A. Pe 

minti iškilmės buvo vasario 11 , * . v, , , , . . , i. ■kas nepamiršta, kad laisve ir aižius rodys judamuosius pa-

Ind. Harbor, Ind. — Sekma
dienį, kovo 11 d.; 7 vai. vaka-

kiu gilinkimės i lietuviškus saul¥T‘ k,t) tokl° veikalo, ku- įkėlęs galvų, daugiau jos jau 
veikalus ir Lietuvos praeitį,1 J r'X_va* ’’ kai |Tienulenks, kad budriai budi i

kad at?ityje ir mūsų lietuvių
gyvenimas Lietuvoje būtų įdo 
mini aj>rašvtas anglų kalboje.

štai atvaizduota rašytojo mei- pajūry ir telkdamas jėgas žve 
lė savo tėvynei, neapykanta lgia j Gedimino kalnų, kad

dabar dar esamus sunkumus. 
Latvių ministeris pirmininkas 
jiastebėjo, kad šiais neramiais 

1 laikais via reikalo abiem val-

nepriklausomybę bei su jo

ino nru.iH » « b- iS/inviL-mna t • . . . stvbėin sueiti i glaudesnius sajos prūsais n išdavikams, Lietuva moka savo išlaikyti I / ,

Prederick llaskins, \Yasli- 
ingtono žurnalistas ir auto
rius, kuris yra vedėju didžiau 
s’ i informaei lio biuro pasau
lyje, štai kų pereita savaitę 
rašė apie lietuvius:

“'l'lie Litbuanians are of an 
(xceedingly ancient stock. 
Tbeir language is mere an- 
cient than Greek
Gerinau or Slavu
ly approac’ies the ancient San 
skrit. lt is said that Litliua-

ntykius, o baigdamas, palinkė 
jo Lietuvai laimės. Tokių pat

kaip kad “Tėvynes \ arpai ’ j, nugalėti, bet ne keršyti.
jiarodo. Jeigu būtų galima! . .M . . . ,.............................. , ..................

u, i i.; i-,.;,, o . \i Vėliau buvo iškilmingai pa- širdingų linkėjimų pareiškė ir - , .. , ,, T> . ,
Išdaryti, kad kiekvienas Anie Į v . . . . . 1 . . Dr kitų kalbos. Prie kapo pa

šventinta naujojo Vytauto ,kiti mūsų Siautės kaimynai. , . ? . . .it . . . . I v 1 . J Giedant vietos kariuomenes pu-
Didziojo muziejaus dalis, ra Cekoslovakai mūsų sukaktu- G. • x >• • ,, ,, , v - 4. J * liko, savanoriu, saulių ir kitu

. , proga kalbų pasakė švietimo ves minėjo net per 4 radio sto i • ..perskaitytų ta tomų, mums,1 . 7 , . - •. i. I.. • v. • (Organizacijų vainikus, salinta

rikos lietuvis juunuolis 
kiekviena Ii tuvaitė atvdžiai

or Latin, 
and elose-

NAUJOS KNYGOS

(Pabaiga iš 2 ro pusi.)

bėjusios mokyt vaikučius 
to vadovėlio.

dainių komendantas ir pirmų
jų kautynių dalyvis pulk. Ba
rauskas, pulk. ltn. Angustaus- 
kas, daug karininkų ir visuo
menės. Po gedulingų pamal
dų, prie velionies kapo buvo ■ . , . , , , „

„ ...... ! iiiais laikais buvo dar nesnbre-
plk. Kibirksčio, pik. Karališkoj ..........

- veikslus — “Liurdo Stebuk
lu is susijusias vertybes mes
turėjome atkariauti, tik ka-

’ * . . . 
liaudami laimėjome. Tai tegul 
ypač gerai atsimena priauga
nčioji karta, visį tie, kurie a-

lai”. Paveikslai traukti pačia ”'i 
n»e Liurde, kur apsireiškė Šv, 
Panelė šv. Bernardetai. Be to, 

dar bus rodoma graži ir juo
kinga komedija. įžanga 25o,; 
vaikams 10c. Rjp,

dvi

i „ - - • .• (ministeiis Sakėms nusviesda- tis. Pranešimų apie/Lietuva •• • , ,daugiau nereikėtų rūpintis | ... i »-/ . vo atGlerija, grojo karo orke-
r- x.x..x............ .. padarė jų žvnūis rašytojas Ja- L,’ v,-.-,. . • •• -1 - J •' stias. Atitinkami vainikai ]>a-apie mūsų jaunini') ištautėji- 

mą — ’’ 

išnyktų.

I lietuviškos 

skleidimas ang 

čiuose s( kasi.

r.ditnrilus J. Kubaitis

propaga rieto

lišk >s( laikra.’

IS

Klausimas, koks buvo tiks-j 
las tos kritikos? Aiškus, užki-I 

isti kelių “Švyturėliui” į mo
kyklas, nes jeigu p. kritikui 1 
būtų rūpėjęs pats 'dalykas, jis Į 

būtų kridjięsis tiesiog prie se- ■ 
sėliu leidėjų ir padavęs jų iri-, 
svarstymui vienų ar kita ne- { 

tikslumų, jeigu tikrai toks bft-į 
lų atsiradęs. Jeigu gį p. kri
tikas • apeliuoja j visuomenę, I 

Raišku, kad jam nerūpi dalyko 
jagerinimas, bet kiti tikslai,! 

Ikuriuos nelabai būtų sunku ir 
atspėt, jinmnčius kritiko 
\eida.

Sumina summorurn reikia 
džiaugtis “Švyturėlio” jmsiro j 

(lynui ir j>adėkcti šv. Kazimie
re seserims, kad pradėjo lo- • 
pinti tą skylę, kurios kenks-! 

mingumą .jos pačios gilinusia , 
buvo jaut ilsios.

Kun. J Vaitkevičius, M I C.

Kiekvieno kataliko turi bū- Į 

ti didžiausias rūpestis, kad bū I 

tų stipri katalikiška spauda, 

kad ji pasiektų visus tikin 

čiuosius ir kad nekatalikiško

ji spauda būtų išmesta iš k n 

talikų tarpo.

mas, kas vertė statyti siuos 
įmaus ir kaip ėjo pati staty- 

;ba. f naująsias'ūniziejans pa-'j<a(| i.įetUVa
reslovas Vozka, pabrėždama^, dėti Taikriūttų km. prie Luk d

įtalpas buvo įneštas Vytauto 
Didžiojo paveikslas (apkelia-

įves l.ieluvų), kuris čia 
amžinai paliks.

1 Kariuomenė nepr

a u

visais požiūriais|fdo paminklo ir Kėdainių įgu- 
yra parodžiusi toki stiprų sa-llos bažnyčioje — prie pamink 

vo gajumų ir pa.j.'gi uią g, ve- Minės maimuro lentos.

ati nejiriklausonia, kad nega- KAl'NK tą pačių diena irg’

bės atgavimo sukaktuves nd- baimės

iklausomv- k kl,ti dėl jos ateities jokios buvo gražiai pagerbti pirmie- t 

•ji kariai. Po pamaldų, kajui >

AR NORI PAGALBOS IŠGANYI
Parsitrauk Tris Reikalingiau

sias Knygas, Pamokinančias 
ir Palengvinančias 

Išganymą
Parašė marijonas kun. KAZ MATULAITIS... __ ■ , ■ z

I.

Olandų - Amerikos linijos laivas STATENPAM. kuriuo organizuojama ekskursija į Klaipė
da |x r Rolterdamų. Ekskursija išplauks iš New 5 orko balandžio 11 d. Plačiau apie tai bus prn- 

llolland - America linijos skelbimą, kuris netrukus mūsų dienraštyje pasi-

, •••/••=•• - J.,y.> 5
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 

aptaisais $1.25. ■ -S č . ' . ė i " . '• * T
n.

SIELOS TAKAI TOJMTLYBtlf, p«sk 269, audeklo ap 
taisaus $1,25. - i"* ’ ė- -

Tlli? . '7
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptakaus $t.2& /
Visas tris knygas sykiu imantiems atidūodame už $3.00 
Šios knygos ne tik atpratina nuo prasižengimu, nuodė

mių. liet dar veda į ištikimybę V. Dievui, visišku Jam 
atsidaviinn, vis tobulėjančiu doringumu, kuris žmogui
teikia galimybės paragauti dangaus dar būnant žemėje.

Skaityk jiatsai lr duok kitiems. Rašyk tuojaus “Drau
go” ndmin.: 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Čia nuplėšk

Gerb. • ’llraugro" Administracijai:
SlnnCUi Jums t.................... iii kurčioa ataluskile Unyirns;
KlUSTAt S PATARIMU KELIAIS, audeklo aptalaala, »1.25 
HIET.OS TAKU TOBVUTHfc.V. audeklo aptaisais. *1.25 
DOHVUas. nud-'k.to aptalaaiH 11.25.

KiunTln |S.()(t uJ kiirluna priali,skito visos tris KI’X. K. MA- 
Tri.AlCjo kn.vtras, audeklo aptaisai*.

Mano adresas

Vnrdns. Pavardė

Street

nešta v Imu. -Sekiti 
rodvs.

!N OUR OFFICE
-1UI5 GUN

NAUS-T AM out>
CjouLEfce ertom the

tuc "bos*,- »^> 
CMINMIHC, UUA (M

AKAS LFTTER.

this iv
TMV THlR.t> VAG-E

6K-TM0M*
tefAKlMU

’<1lEO
CUANfct -fME 
SEKVENte KT k

OF THE - \|
FIRST PKRKUFAgfl 1 
BE^tNNlNCr.'l 

FO&.&OT ere to-

Jll.

MOVI BfcKT 
<T P. X UL HKME 

TO HMfel-TE "TUVi 
'KUOLE VORUS OUEIk. 
AGAIN T'CHANfeE 
TIVVt VBNTENOF

U

. •

■4h

1’^

POLVKKr- | feOHS HEPsp 5T0NTS 
LIKt -tHAT

* T,



4 A F O A R Penktadienis, kovo 9 d., 1934

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Kleivai, kuris neėmė jokio-' tais laikais buvo I. F. Borei- Tibbet ir Queen Mario. Visa 
atlyginimo už paveiksiu rody- šis, Bakšys, Kusis. Dabar jie opera bus vadovaujama Viri
mų. Paveikslai buvo gan įdo- kunigai (Kun. Kusiš miręs ir j cenzo Bellezza.
mūs. Žmonių atsilankė skait- palaidotas Detroite). Vėliau į 
lingai. į jis mums surengė suiprizų. J! 'Salome’

WES1 SIDE
KRAŽIŲ SKERDYNIŲ 40 

METŲ SUKAKTIS

Praeitų rudenį sukako 40 
motų, kuip Kražiuose, Žemai
tijoj įvyko kraujo praliejimas.
Kražių bažnyčioj, Lietuvoj, 
tos sukaktuvės buvo tinkamai , 
paminėtos.

Amerikos lietuviai, rodos, • 
tik Chicagoj tas sukaktuves i 
paminėjo. Detroitas irgi, nors 
vėliau, bet didžiausiomis pas
tangomis rengiasi tų įvykį pa
minėti.

Kovo ll3 d., Šv. Antano pa
rapijos pastangomis rengiatna 
šis paminėjimas. 10:30 vai. ry , 
to Šv. Antano bažnyčioj bus j 
iškilmingos pamaldos už žu- j 
vusius Kražiuose, o 6 valandų 
vakare, Lietuvių svetainėj, Ve 
rnor High W. ir 25 g., dide
lis vakaras. Bus atvaidinta 
“Šv. Elzbieta’’, istorinė dra
ma. .Va idy los tinkanmv-prisi- i Kilikuuskas, F. Stankus, J. 
rengę; vaidipime dalyvaus: M. Kapetskas, J. Andruškevičius. 
AndriliunaitėpJ. Adomaitė, J-1 Kostiumai bus pritaikinti tų

Marijona Andriu unite, įžymi darbuo
toja jaunimo tarpe, taip pat ir visame 
lietuvių veikime, kovo 18 d. vaidins Šv. 
Elzbietos rolę. Ji, kaipo patrijotė, pasi
žymėjusi veikėja pa rodys sav.o scenos 
gabumus.

Detroitas pasirodė pralen
kęs kitus miestus auka ($87,- 
000) VVarm Springs founda- 

anižių našatei. , tion prezidento Roosevelto va-
Kiekvienam pravartu veika rdu.

lų pamatytį. Neseniai grįžęs! ----------

KAM VAIKAMS REIKIA 
SKYSTO LIUOSUOTOJO

i iš Lietuvos kun. Leonas Pras-' Chester Cutver, generalis Da 
I palius papasakos apie Lietu- rbininkų Sųjungos viršininkas 
j vos gyvenimų, gerb. kun. I. F. Detroite

. \ ’ i ti, įdomi. Kalbės adv. Ben
Laikinus palengvinimus kurį vaiku- Į
Cial gjiuna nuo Kokio Byntettėko JftgP j llugllCS ir keletas kitlt.* 
euotpjo gali privesti vidun'ų jterfipi- 1 
mų, lr nfet pradėti erzinimų inkatuO- 
»e. Gerui sutaisytas liuosuotojus at
nešit gerų virškinimų. Nėra jokio ne
smagumo tuo laiku, ir net” jokio silp
numo vėliau. Nereikia duoti vaikui

13.
14.
15.

42
28

10. Schaeffer 10 
11,. May s 44 
12. F. Poddell 36 

Albreeht 45 
MeCall 
Baron

16. Gunimings 27
17. Versaskis 40
18. Tulauskas 43
19. ' Ta u tin 38
20. Galomen 42 

WillifJ 
Brazis 
Rose 
Pi ra gi s 
Schultz 
Bielis 
Balusia

21
22,
23
24.
25. 
26 
27.

39
37
15
45
21

4
14

149.4
147.9
145.5 
144.36
142.11
141.20
140.11 
140.T 
138.16 
137.22
137.10
137.6
134.20 
130.13 
130.0,
123.20 
116.0
111.7

I Per visų gavėnios 
, kiekvienas privalo dažniau la
nkytis į bažnyčių, ypač į va-

! karines pamaldas.
I
j Pamaldos būna kus trečia
dienio ir penktadienio vaka-o
rais 7:30 vai.

Misijos šioj parapijoj pra- 
‘ sidės kovo 19 d. ir tęsis iki 
25 d.

Kiekvienus galės atlikti ve
lykinę išpažintį, nes į pagal
bų atvyks svečių kunigų.

vieno akto bus
. dainuojama vokiečių kalba: l savo vestuves buvo sukvietęs:,, . , . , „, . I . ... v tboeta Ljungberg, Dorotneabukų I visus veikėjus (as net pamer-j

ge buvau). Dėl mirties K. A-i 
byšulos, •seimai reįškiu gilios 
užuojautos.

Tuoj po Velykų parapijos 
choras statys operetę “Consi- 
liuni Facultatis”. Muz. J. Či-

Records

Ona Aksomaitienė

DVI OPEROS PER NBC 
RADIJO TINKLĄ

Manski, Ąlax Lorenz, Helen 
Gleason ir rinktinio choro. Šių 
ęperų ves Ailur Bodanzky.

“Salome” parašyta pagul 
Oscar VVilde’o romanų, o mu
zika buvo garsaus vokiečių ko
mpozitorio Ricbard Straus’o. 
Pirmas operos perstatymas bu 

“Pagliacci” ir “Salome” j vo 1905 metais, Dreaden’e.
bus leidžiamos oru iš Metro- ; -------------------- ,

| politaa kovo 10. j Katalikams netinka ir to-
Garsi lx?oncavallo italų ka- l<ia spauda, kuri nors nestoja 

Iba opera “Pagliacci” ir vo- atvirai į kovą prieš tikėjimą, 
'kiečių opera “Salome” bus, bet ir negina tikėjimo, nei
transliuojamos nuo Metropolit1 .________________________ __
an Operos New Yorke scenos, į Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?

žauskas, choro vedėjas deda I šeštadienį popiel kovo 10 d.,' mietas metų atgal (žymus Gydytojas
, ’ . " ’ Į __ . . Specialistas- Išrado kombinacijų, val-
< pastangų, kad veikalus išeitų j ’ vai., rytiniu laiku. Ope-

High Individual Game — 
Shimkus ....................... 225

High Individual 3 Gamės — 
Shimkus............................ 582 i

lligb Team Game — Green' 
čv Gold Cafe.................... 8921

High Team 3 Gamės — Li
thuanian Sweet Sbop .. 2463

kuogeriausiai. Esame tikri, 
kad taip ir bus. Operetė bus 
lošiama su orkestrą. Tylute

DAR APIE A. A. K. ABY 
SALĄ

stų. kurie darė stebuklus dėl ligo
nių. kurių organizmas buvo suglebęs 
ar tik vietomis arkyvus, ir kuriems 
reikėjo dauriau kaip tik paprastų to
nikų. šį preskripcija dabar yra par
davinėjama visose vaistinyčiose tik už. 
Dolerį už pilno mėnesio treatinentų.' 
Jeigu po dvidešimts dienų jūs nebtt-,

“ Pu.rlinr.e; ” lmv! vrn zlvlo ' "tte užganėdintas, jūsų Doleris jums1 UgllUCCl , Kili 1 yrd (l\ įe- i,U3 sugrąžintas. Eikite J savo vals-
i x •**ii * - ir tinyčla lr paklauskite butelį tikrojų aktų, išpildys žymus Me- NVGA-TONE — žiūrėkite, kad ant

laibelio būtų užrašyta

ras leis savininkai Lucky 
Strike cigaretų. Abį operos 
bus ištisai išpildytos.

EAST SIDE
Kovo 4 d. Šv. Jurgio paran. 

svetainėj, parapija ir 1). K. S. 
R. dr-ja surengė vakarų. Pir
miausia buvo lošta “kėno”, 
vėliaus rodomi judamieji pa
veikslai, kuriuos rodė Anta-paskelbė įspėjimą,

Boreišis pasakys kalbų apie kad žmonės nevažiuotų į De-,nag j^jejva
Kražių įvykį. Kalba bus pla- troitų darbo ieškoti. Tiesa, da- Į v s

, • ••it • 4:1 { Nuoširdi padėka priklausoC. rbai pagerėjo, bet vis tik daug ! 1 1I ■ . - ~— -------- ---
semi gyventoji! Y1’*1 be darbo.

Detroite rengiami paminėji
mai visados gerai pavyksta.

Naujų darbininkų nepriima.
Ofiso Tel. CICERO 49 

i Res. TcL CICERO 8656

‘dviguba porcija" viena ar dvi die- T lkilllės, kad 11' SIS liūdnas pa 
nas vėliau. • . . . . „ ...1 minėjimas Įvykio prieš 40 m.,

Ar galima pataisyti užkic.Lėjl'mų vai- i , _ , ,
kučluose? ‘Taip:" atsako gydytojai. į kur UlilSų broliai kraujų pra-
"Talp':’’ atsako daug motinų, kurios | ... . ... . , . i -------- - ■
seka Sį išmintingų patarimų: 1. Iš- gražiai pavyks. V 1SL kvie* ,, «

i t. P ITOm Mkvtttn llfMlėhnlrfiia 9 I v. • 1 i i * 11 4..11
cuuiu dalyvauti pamaldose, oatrinkite gerų skystų lltioaūotojų. 

Duokite dožų pritaikintų prie siste- 
Xnos. 3. Pamatomi!) sumažinkite do
žų. kol viduriai be pagalbos regu- 
liarlškai virškinąs!.

Patvirtintas Skystas liuosuotojas 
(vienas kuris plačiai' vartojamas vai
kams) yra Dr. Calduvoll's Syrup Pe- 
psin. Malonus liuosuojantls veikimus 
Šio puikaus sutaisymo yra geriausia 
forma pagalbos valkams — lr suau
gusiems, taip-gi. Dožų gali'ma nusta
tyti dėl bile kokto amžiaus ar rei
kalo.Įfr- *

JOsij vaistininkas turi Dr. C'ald- 
well's Syrup l?cpsin. Narys N. R. A. |

\akare atsilankyti ir pasiklau 
syti gražių kalbų, pamatyti 
gražų vaidinimą.

Viktrolo ir 5.00 dol. auksu 
traukimas bus po programos. 
Visi prašomi bilietus sugrąži
nti komisijai.

koms. Muz. J. A. Blažys deda 
pastangų, kad padidinus cho
rų. Jaunime, stok po Vyčių 
vėliava ir darbuokis Tautai ir 

iai.

JOS, SHINGLMAN, M. D.

SPORTAS
LITHUANIAN B0WLING 

LEAGUE

£Stopk
11

k
tehiu‘g
Skin% «• F

gryna*, ^rllmnss žemo RUHtah-lo 
nleičj lin* orimi | prnkiaa R«kun<1a9 
— Ir imgelhinKM prie Eczetno#, 
puč'kų. dedervinė*. Ir lihėrhrų Zo- 
ino bevelk stebukllniral prnii*'!na 
viHokiNH odoa Iri tad Jau. kadangi 

aydymo ypat/Ma retai randa
mas klloRa Kydanlčee, ViaoR vatai 1- 
nyčloa užlaiko—Šie, 60c, fl. Yp«- 
llnifat tvirta* Žemo. Lni syk ffe- 
r«anl rosultatal 11,35, . ■

. <* .aižemo
FOR S'MN IRRITAT ICIMS

Kc
BAKING 

POWDER
Doubte Teste d 

Double Action/

Spaudos darbas varomas pi
rmyn. Skaitytojai pastebės, 
kad Detroite netik biznieriai 
veikėjai, bet ir profesijonalai 
“Draugų” užsisako. Kitaip ir 
negali būti, nes “Draugas” y- 
ra visų, visokio luomo drau
gas.

Štai, S. Stepuiionis, kuris Į 
v isados dedas prie tautos da-' 
rbų ir remia žinių skyrių, at-į 
naujino prenumeratų; adv. A- 
k-x Conrad - penktadienio lai-l 
dų; Dr. A. G. Sack — penk
tadienio laidą; adv. J. P. U-Į 
vick taip j>at atnaujino? Lin-; 
kime profesijonalams ]>asiseki 
mo visuose jų darbuose.

Keli veikėjai ir biznieriai 
taip jmt žada “Draugų” užsi-1 
prenumeruoti.

AVest Sidės žmonės žymiai! 
dedasi prie rėminio katalik. 
(spaudos. Jei lik visi sutarti-

Tcam
Green & Gcld Cafe

W. L. | 
29 IGĮ

D. B. Brazis l'ndertaker 28 17
Lithuanian Swwt Shop ^() 25! 
VVillis Baking Co. 13 32'

Individual Averages

1. Stanulis
2. Norosky
3. Akou itz
4. Shimkus
5. Matui 
G. T. llardys
7. L. Kardys 29
8. Uussell 39
9. Albu 34

Atsimenu tuos laikus, kada 
a. a. K. Abyšala dirbo kilnius 
lietuvybei darbus. Jis buvo 
vienas iš. pirmųjų namų savi
ninkų biznierių Šv. Jurgio pa 
lapijoj, kuri buvo vienintelė 
lietuvių parapija tuo laiku De 
troite. Teko ir man bendrai 
su juo veikti lietuvybės reika
lais. Sykį jis buvo surengęs 
vakarų lietuviams studentams 
Crcbard Lake seminarijoj. Ta 
me vakare ir aš ėmiau daly- 
vumų. Vakaras davė gražaus 
pelno studentams. Seminarijoj

tropolitan artistai itulų kal
boje. Tarpe jų bus girdimas 
Giovanni Martinelli, Lawrence Nusa-Tone

LIETUVI A*I DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

TeL GROvehill 16«6

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak 
Beredc mis po pietų ir Nedėldlenlal 

tik »u8ltaru„

8422 W. MARQIU£TTB ROAD

LIETUVIAI DAKTARAI;

Buvęs Cicero 
miestelio pir- | 
mus Sveikatos , 
Komlsijonie- 
rius (lr laikė! 
tų garbės ofi
sų rer 10 me
tų) yra gerai ' 
Ciceriočiama ' 
žinomas per i 
27 mitus. Da
bar speciali- [ 
suoja gydyme j 
Plaukų, Šir
dies lr Reu- . 
matlzmo Ilgų-

Tel. LAE'ayette 8067

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

Tel. LAFayctte 7030

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.; 1—4 lr 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CAMal 0409

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 49tll OT, CICERO, IU 
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 

•147 SO. HALSTED ST.. CHICAGf 
PaaeA. Bered. Ir Bnbat. 1—• vai

hienoms Tel. LAFavette K7BS 
Naktimis Tel. CAMal 0408

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streel 
Vai.: s Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Beredomia ir nedėliomis pagal 
sutarti

Office Phone 
CROepect 1078

Ree. and Office 
2360 So. LeavIU St

CANAL 0701

Offlse TcL REFublIc 7«»®
Rr». Tel. GROvehUl OO 17

0817 S. WASHTENAW AVE.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS 

2423 W. MARŲUETTE ROAD 
VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 

N odd lio J susitarus

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo t tkl 4 
vai. popiet lr 7 Iki 8 vai. vakare; 

•ventadfenlals pagal ausitarlmų. 
4930 West 13th Street 

ClfCERO. n-i.

-1

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS!

2 to 4 and 7 to t P. M. 
Sunday by Appointment

JVAIBO8 DAKTARAI Dr. M. T. Strikol’is

Phone CANal 8132

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS. !r CHt”nROA» 
2201 W. Cermak Roftd
Valandos 1—> lr 7—0 vak 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutar

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPubUo 7MOSDR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 luboa

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaA ryte, ^uo 2 Iki 4 

1 vaL po piėtų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
' vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki' 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Oflao Tel. VTCtnry <«•»
Rea. TeL DKEsei 8181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampa* 31st Street 

Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vak
Ntdėlt'omls lr fiventadlenlais 19—11

h GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Ave.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 iki 8 vak. 

Nedėliomla pagal sutartį 
Ofiso telef. BOClevard 7820 

Namų teL PROspcct l»30

| Ofiso: Tel. CALumct 4088 - 
j Re*.: Tel. HEMIock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofleo valandos: 1-4 lr 6-0 vai. vak. 

Sesidenctjo* <>fl*M: 8060 W. 08th Sė
Valandos: 10—18 ryto 

ilaredomls lr Nedėliomla pagal antar*

Gamės Average 
176.1 
168.10
167.26 
162.22 
160.7

157.16 
152.?
152.27 
149.17

(i
J2

3.)
36
45

32
. Rsa. Phon s 
EHGIewood ««41

Offloe Phone 
IKIangle 0044

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vai.
ROOM 219

8-4 lr 7-i vaL vakare

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YAitds 0084 

Itcv.: Tel. l*IxAaa 8200 

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-8 lr 7-9 v. t 
Nedėldleniale nuo !• tkl 12 diena

Tel. BOClevard 7042

DR. C. Z, VEZELIS
DH3NTI8TAH

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Beredoj pagal sutarti

, LIETUVIS
<lp(vmc(rl«4,H.v Akh, Spccialisia-,
PdicnKYina ūkių įtempimų, kuris 

ckU prlcžustlml galvos skaudėjimo, 
. ,. , . . , ti "'kigimo ūkių tipturnln’o, nervuotu-nai dirbsime, susidarys galin-Jmo. «kuudamų ūkių kursii, aiitaiHo 

J i trumparegystę Ir tollregystf. Prirengi, ^paUuOS jėga. ( g,'a teisingai altinius. Visuose atsltl-
... .. . . klmuose < gwimlnnvlma« daromas su\ estsaidieciftl, pctlS į pei J I elektra, parodančia mažInuHlRM klul- 

. . , •», i , .- • dus. Kpoclulė utyda nlkr.lpbtnia (
Į katallklŠKOS spaudos platini- mokyklos vaikus, kr*- IVON akys atl- 

, . Į taisomos. Vaisinius nuo 10 iki k v.
mo durbų! jNedėlloj nuo 10 iki 12. Akinių kul-

nos per pusę plglaus. kaip buvo plr- 
intaus. Daugely nlsitlkimų akys nu
taisomos 1»<- akinių. M.ainos pigiau 
kaip pirmiau. .

4712 SOI Tll AŠULAMD AVE. 
l‘hou« UvuletarU 7582

L. Vyčių 102 k p. choras pra 
dėjo mokintis giesmių Vcly-

Daktaras O WISSIC,
SpeciallstM U 

Rusijos 
PER 98 METUS NBMURIB2

Tel. CANai 02.17
įlos. PRO^icct 0030

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH 1LYLSTED STRENEI

hertdeucija ėfloų Ho. Artchlaw «ve 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

( ikf 8:19 vakar*

KapitoBM 
FasaulinUme kar*

ainio VIHAB I-IGAH VYRŲ IR MOTERŲ
KAIP UftBlBKNEJUSIOtt Ir NEIAGYDOMOH JOS YRA

SperdatlAkai gydo Mgaa pilvo, plauCIų. Inkstų lr pūslės, užnuodljltnų krės 
lo. odos, ligas, talrria*. reumatlemų, galvos skauKmus. akaunmua nuga
roje, kosėjimų, gerklė* skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti ne 
gedėjo jus tAg^dyti, ateikite Čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pade 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lėgydd tukrtančlus ligonių. PataN 
naa dykai OFISO VALANDOBi Kasdle nuo 1» valandos ryto Iki t 
valandai tr nno 8—t valandai vakare Nedė'<ouile nuo II ryto iki 1 «• 
<ea« wwv eeth va g~.i«r *»•. tm. nt4wf»H gv

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gvtlvlojao

2515 HEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandos;
2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

OR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUB
Tel. VlRginia OOM

TeL CAMal 0188

OR. 6.1. BLOŽIS
-.DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavitt 8L) 

Valandoa: Nuo -0 Iki 12 ryto

Nuo I fkl I vakar*

Beredoj pagal eotartl

Tel. Ofiso BOClevard 6P1S—14 
Re*. VlCtory 8848

OR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street 

Oflao raL: nuo 1-2; nuo 0:10-2:20
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CHICAGIEČIAl SUMUŠĖ DANVILLE CIVIC LEAGUE 
ČEMPIJONUS

Andriuką LG 
Cicėnas LG

Pinojusį
paskutinis

'(•Kinąadienj įvyko .dimo }H*rmainoj cliicagicčiai

Totais 17 C i
Pereitą sekmadienį baigė

L. Yyčią Basket- paėmė pirmenybę. Kadangi 
bull Lygos žaidimas. Mūsų šių' chicagiečiai turėjo daug žai- 
metu Lvgos čcmpijonai, Mar-! dejų, tat jie galėjo pasikeisti,

' L. Vyčių Basket bąli Lygos se
zonas. Tai buvo septintas iŠ

0 rį valdybos narį, kuris sutei- 
O ks visus informacijas ir įra- 
-|*ys Sųjungom

Valdybon šiems metams iš
rinkta: D. Pivoriūnas, pirm.; 
N. C. Pozulp, vice pirm.; Dr. 
G. 1. Bložis,-nut. rast.; Dr. S.

ųuette Park Vyčių tymas, su duodant progos pailsusiems pa
sirėmė su stipriu pietinės llli- silsėti. Danvilliečiai turėjo tik 
nois lietuvių tymu iš Danvil-, šešis žaidėjus ir dėl to uega- 
le’s ir juos nugalėjo 40 prieš Į Įėjo daryti permainų žaidėjų 

32. [ eilęse.
Kitam žaidime Cicero nuga-j 

Vėjo Imi. Ilarbor tymų. Ant-! 

rai vietai Vyčių Lygoj ir Jos. j 
F. Budrike dovanai. Šis žaidi-' 

masztnip pat įdomus; iki pati
galo nebuvo galima spėti, kus 
laimės, iki ciceriečiai padarė 
15 prieš Ind. Harbor 12.

Danv, IU. 32

llazevich U U 
Krivickas LF 
Godelis C 
\ ainis KG 
Lutcka LG

Paskutiniam žaidime Lietu- 'fotais
viii I temok ratų Lygos tymas! 
žaidė prieš rinktąjį tymą iš Į 
geriausių žaidėjų Vyčių Lygos, j 
Vyčiai laimėjo sumušdami de-’ 

mok ratus 36 prieš 30.
panvillės č.empijonai buvo 
iia stipins ir davė markei-į

parkiečiams gana daug kom-1 

icijos. Iki pusės žaidimo jie
laikė pirmenybę. Antroje žai-

eilės Lygos gyvenime, šiemet Biežis, fin. rašt.; J. Vitkus,' 
komisijonieriais buvo: J. Juo- ižd.; J. C. Miller, pro. 
zaitis ir F. Šnekutis. Cempijo- j Golfo mėgėjai, burkimės į 
nams taures (tropby) dovano- i lietuvių draugijas. .Juo dau- 
jo: A. (1. Kumskis, kandida- giau sueisime, juo daugiau ma 
tas į Cook County komisijo- i tysimę viens kita, tuo daugiau 
nierius demokratų tikietu. Če- suprasime vienas kito mintis 
mpijonais liko Marųuette Pa- j įr reikalus. Tada galėsime

B. F. P. įiko L. V. 112 kp. tymas. Ant-i draugiškiau gyventi. Greitu 
4 0 J rojį vieta teko Cicero, o tre-j laiku Golfininkų Sąjunga vėl 

2 2 31 čioji
0

Ind. Ilarbor.
4 2 Galutinas Lygos stovis

Lairn. Pral.

14 4 10
Cliicago 40

linginis BF 
E. Beinoris 
Andresunas LF 
Milis L F 
P. Beinoris C 
Karpus C 
M. .Juozaitis KG 
B. Budrickas LG

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgali.; reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai.'. 
Per “Draugo” agentūrų bile ka^la galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

KOVO 1 7 D., Švedų - Amerikos 
linijos LAIVU “DROTTNING- 
HOLM”.

GEGUŽĖS MĖN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 1 6 L)., Cunard laivų 
linijos laivu RERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vykstu 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON- 
GKES.Įi, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

M

p

Marųuette
Cicero
Ind. Ilarbor 
Brigliton
Dievo Apv. parap. 
West Side 
Nortli Side

6

DIDELIS ŽAIDIMAS 
KOVO 24 D.

fhieago llffl

VENETI AN MONUMENT CO.. INC.
lš<lirl>ėjal aukštesnes rūšies Paminklu 

ir G raInutinių

Didžiausia paminklų dirbtinė 
Chicagoj

---------o---------
Suiliš 50 metų prityrimo

---------O--------
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus

Mes attikome liurbi] daugeliui žjme.s- 
utij Chicagos l.ietuvlų.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti (amini Ate.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

turės susirinkimą. Jis bus pra 
neštas laikraščiuose.

Dr. G. I. Blož.s,
G. S. raštininkas

NEUŽMIRŠKITE

gietės pirmos buvo, kad pra
dėti šį darbų; neatsisako ir! 

nuo baigimo. Girdėt, kad ir , 
kitos kuopos nenorį pasilikti. 1 

Visos dirbkime iš vien, tada' 
atsieksime savo užsibriežto ti
kslo. Kuolių raštininkės sugrą 
žinkite visas knygutes M. Šru- 
pšienei, penktadienį. Trauki
mas bus tą patį vakarą. 

Komisijos korespondentė

MINĖS 20 METŲ JU
BILIEJŲ

RADIO Kūnas randasi pas graborių
J. F. Eudeikį. Giminės prašo 
mi atsišaukti, kad pasitarus 
apie laidotuves.

Praėjusio antradienio vaka
re radijo klausytojams patie
kta graži radijo programa iž 
stoties \VGES, pastangomis 
Peoples Rakandų išdirbystės 
konip. krautuvių. Programoj 

J dalyvavo grupė dainininku ir 

dainininkių, kuriems vadova- 
! vo ponia Steponavičienė. Be 
Į to, įdomi buvo ir Dr. K. Dra

ugelio kalba. Juokdarys "Ga
lis Kepurė” pasakė gražių juo 
kų, o programos vedėjas J. 
K rūkas padarė pranešimą a- 
pie įvairius parengimus, taip 
gi priminė, kad Peoples krau
tuvėse dabar eina didelis prieš 
velykinis išpardavimas, nmna 
žmtomis kainomis ant visokių! 

namams reikmenų Velykų šve 
ritėms. Buvo ir gražios inuzi-i 

Kl.

KLAIDOS ATITAISYMAS

“Draugo” No. 55, padėkoj 
iš Brigliton Parko, už aukas 
seserims Prane iškietėins įvyko 
klaidu. Aukotojų surašė pažy
mėta, kad aukoju T. .Jonelis, 
o turėjo būti T. Jeuulis.

DVIEJŲ'METŲ SU
KAKTUVES *

W<-st Pūliniam — Kv. Vero
nikos moterų pašalpinė dr-ja 
šiais metais mini 20 metų ju
biliejų nuo dr-jos įsikūrimo. 
Ta proga kovo 18 d., parapi
jos svetainėje, dr-ja rengia 
šaunų bankietų-su įvairia pro
grama. Komisijos narės: B. 
Sucillienė, Kiupelienė ir Puč- 
korienė, daug dirba, kati ban
kietas ir programa būtų gerai 
priruošti. Be to, Sucillienė vię_ 
na pati išplatino suvirs 100 
tikietų.

AlA
POVILAS PILKIS

Jau aukaKO du metai kai ne
grą į'iestinga mirtis atskyrė iš 
inlisu tarpo myOinių vyrą. ir tė
velį.

Netekome savo mylimo vyro 
ir tėvelio kovo 11 d., 1932 m. 
Nors lalktls tęsiasi, mes jo nie
kados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievus sutelkia jam 
amžinų, atilsį.

Ir atmindaipl tų jo liūdnų 
prasiftalinimą. iš milai] tat-po, y- 
ra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios su egeekvtJonitB už jo 
sielų, šeštadienį kovo 10 d.,
1934, Nekalto Prasidėjimo F. 
Sv. pu.rap. bažnyčioje, Brigh- 
tor. l'arke. 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gi'niines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę:

Moteris ir Dukterys

kos.Kovo 11 d., 7 vai. vakare, 
Kv. Kryžiaus ligoninės kainba 
ryje, Moterų Sąjungos Chica
gos Apskritys rengia eard ir 
bunco party. Pelnas eis kam 
bario įrengimui Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Visi prašomi atsila-

ribose ir paremti gražų darbą.
Girdėjau, kad bus visokių 

dovanų. Cicero sąjungietė?

visose i'
Reikia-pažymėli, kad 3v. Ve 

ronikos dr-ja via kilni savo

rungtynes prieš stip
i * • v • i dirba diena ir naktį, kad lailietuvių žaidėjus ko- ? ”

., 132 Ficld Artilcrv a
Žaidimą rengia Daliaus

Stipriausias tyma: 
vakarinių valstybių 
“Lifscbultz Kast Freight 
stos į
l iausi i 
vo 24 i 
i įnory.
Girėno Paminklo Statymo ko
mitetas. Manoma sutraukti 
daug žmonių. Atsilankę pama 
lys įdomiausi žaidimą, kokio 
dar niekados nebuvo pirmine 
Chicagoj.

Lietuvių žaidėjai bus rink
tiniai ir dėl to pramatoma kau 
nugalės svetimtaučius.

L. Vyčių Lasketball boost-.1

'mėti pirmąją dovaną už juir- 
Į davimą daugiausiai tikietų. 

j Dviejų sąjungiečių paaukota 
dvi gražios dovanos. Pirmą do 
valią aukojo E. Statkienė, an
trą — O. Nevalytu.

Beje, Brigliton Parko sąjun-

eriai ir lan ui is anksto kvie 
čiami atsilankyti, nes painaty 
site .Vyčių Lygos žvaigždes,' 
kaip Kiaučiūnas, Barskis, Jau 
zanaitis, Budrikas, Karpus ir 
kiti.

D

ATSIŠAUKIT

Mirė Mykolas Kuša, apie 
76 metų amžiaus, gyvenęs 
adresu 2416 W. 45th Pi. Bu
vo našlys, žmona mirė apie

darbais ir laikosi katalikiškos! 20 metų atgal. Yra žinoma, 
dvasios. Kasmet per gavėnią j kad velionis turėjo giminių 

ir adventą visos narės atlieka Bridgeporto apylinkėj vardu 
išpažintį ir bendrai eina prie Kupikas ir Atlantic apylinkėj 
šv. Komunijos. Reikia tikėtis, vardu Krause. ’
kad bankiete dalyvaus daug
publikos. Įžanga tik 50c. Rep,

REMKITE KATALIKIŲ. 
KĄJĄ SPAUDĄ

GRABORIAI
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
j Pmtu niauju laidotuvėse kuoplgiousla 
; Reikale meldžiu atsišaukti, o manu 
| darbu būsite už<a rtėdi’nti

Tel. CANai 2515 arba 2516
2314 W. 23rd Pi., Chicago 

1439 S. 49th Ct7 Cicero, UI.
Tel. CICEnO 5927

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, Ilk -

GOLFIRINKAMS ŽINUTĖ

Lietuvių Golfininkų Sąjun
ga laikė metinį susirinkimą 
Sandaros svetainėje. Susirin
kimas buvo skaitlingas. Ap
kalbėta ir nutarta daug daly
kų.

Vienas iš svarbiausių — ko
nstitucijos peržiūrėjimas ir 
priėmimas. Greitu laiku kon
stitucija bus atspausdinta iri 

| išdalinta nariams. Metinė mo- 
į kestis už 1934 metus tik $2.00. į 
1 Už tą pačią mokestį ir šeiniy-

i nos nariai turės teisę dalvvau- 
i .
|ti turnyro lošimuose ir 1.1. 
Moksleiviai, bei jaunuoliai, 
bus priimami už 50c ir turės 
tas pačias teises, kaip ir suau
gę mokėdami po $2.00.

Suprantama, golfininkų* ga
lvoje kįla klausimas, ką jis 
gaus, arba kokią naudą jis tu
rės priklausydamas Golfininkų 
Sąjungai? Labai daug. Pirma, 
priklausydamas Sąjungai gaus 
25 nnoš. pigiau loštį nurody
tume, arba parinktame, Sąju
ngos kurse. Antra, mūsų pro. 
J. C. Milleris parūpins golfo 
(kėlinukus), lazdas ir bules pi 
gesnėmis kainomis. Trečia, iš 
socialinio atžvilgio bus daug 
įvairumo.

Taigi, gplfininkai, golfo mė 
gėjai, prašomi pasinaudoti šia 
proga ir tapti Golfininkų Są
jungos nariais. Norintieji įsi
rašyti gali kreiptis j bile k u-

SIMON M. SAUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS 

Patarnarlrnas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.

' ToL MOKros B»77

J, F. BADŽIUS
Ino.

LIETUVIU ORATORIUS 
Palaidoja už >>t.00 ir aukSčlaa 

Modernilka koplyčia dykai, 
tas W. ĮSU) Ht. Tai. CAHbI 6174 

Chtcage, III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲTSDMAS

1646 WEST 46th STBEET 
Tel. BOCIevard 5MS--S41S

Tel. CICERO 164

SYREWICZE
GRABORIUS

laldotuvėma pilaaa patarnavimaa 
■atima* ai flt.64 

KOPLYČIA DlfcAl
l?<td n Ava.. Ui

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST lfith STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

A, MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T®1. Boulevard 4139

let. LAFaye«t« U7B

J. Liulevlčlus

Visi Telefonai:

Orabortoa
I*

Ralaamuotojae

Patarnauja Ckl- 
eagoje ir aplella- 
SSjA

Dideli Ir grali
Koplyčia dykai

<nev Arf'h*’ * —

YarJs 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenue

ROSELLi BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

JR- v Spevia’.istal iškalime Ir išdlrld-
mo visokiu rū^ltj pain Luk lūs ir 
grabuamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbo per šbŠlas kartas.

Veskite parainklt] reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjau

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas įlinkas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
i Trys telefonai:
, Rcz. PENSACOLA W)ll

BELMONT 3lSp
• Office: HILLSIDE S865

Alfrcd RoseUi, pres. Vineent Iloscllį secr.

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDElKt- I R -
TĖVAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.........

RE Public8340
534*0 So. Kedzie Avenue

(Neturime aųryšliį su f tyma tuo pačiu vardu)'' ----- '

J. J. BAGDONAS
* * »

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčįus. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St. J >

i

'Vėl

• * J '* ,

K
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X
šio ant ftv. Kazimiero kapų. ,

r J®* ®

Penktadienis,, kovo 9- d., 1934

MISIJOS ŠV. JUOZAPO 
PARAPIJOJ

panašų elgesį. To jau turėtų čius vaikinus ir rtieiginas. Bus
ftv. KazjinierKjkupai, kaip užtekti. Mūsų, ftv. Kazimiero, j ir solistų. Kalbės gerb. ldebo- 

ir visi kiti katalikų 'kapai J.į kapai, yra vieta ne profanaei- nas kun. J. Svirskas.

E. vyskupo, arba jo atstovo .įpins daryti, ne graborių kai- Atsilankę rtejyaįlėsit.

So. Chicago. — ftios parapi 
jos naujas klebonas gerb. kun.

I būna pašvęsti m irusiems lai boms sakyti, bet maldoms už Reng. komisija
doti, Taigi vieta pašvęsta. To- mirusius lietuvius katalikus1' 

linas klebonas gerb. kun.jp.ju0Se kapuose laidojami ka- kalbėti. Tokius įvykius turS-l 
Pranciškus Vaitukaitis -ncrgi | n()|.K k„,in5aei|u kapiJ užvajK,a p. j. |<ru-!

nftui 6raėsi rūpintis parapijos [ susitaikę su savo Vic- šas pranešti pirmame Kv. Ka-i
dvasiniais ir medžiaginiais rejt ,r kala|įkiskai „lir,,' zi,„ier„ kap„ <liir<.kt„ri,, susi- ’

BP^**** g fttšnyėioje, tnip ir knpuuį rinkime. Namiškis
neturi, ---------------------

So. OaUgdĮ lr artdmkrų 1*^ sakvti RaHa),ir abisvoi.'
.tuviai prosdmv misijomis pa-‘ t-<• , .. ., v. . < , H kiminu, (, lesinęs giedoti, pote-
smaudtai ir. Tinkalnai baigti , . U,,-*-. T ° 'rius kalbėti pne. laidojimo y-

Mmtudsiūs Metus. • ... ... , , , , , .
T ♦ . ; ra netik girtinas dalykas, bet4   1—:—- - - —iu- • - , . .

j ir pareiga kiekvieno tikinčio 
i žmogaus, bet ne kalbas saky
ti.

METINIS RĖMĖJŲ 
' VAKARAS

IŠ POLITIKOS LAUKO
Bridgeport. — Bridgeporto 

Liet. l’ol. klubas laikė trečių 
iŠ eilės sus-mų, kovo 5 d., Cbi
eagos Liet. Auditorijoj.

Šiame sus-me išrinkta fina-

ŠV, KAZIMIERO KAPAI 
HE KALBOMS SAKYTI

i-iJ nsų rašt. A. Bracbulis, iždo I 
; glob. W. Milkus i,- M. Barau
skas. Sužinojus; kad pereitam 

I sus-me buvo indorsuotas į 

County Com. Al. G. Kumskis’ 
pasakyta keletas kalbų apie

North Side. — ftv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 3 sky-

1 Kovo 6 d., šių metų, per lai- nūs rengia metini vakarų ko- ;.eikaljJ ir reikŠmę politinio 
Į dotavęs vienas graborius ant J t d., purapi.ios svetainėj, i: )<|f,|>o Bridgeporte.

KvieZiame visus nortlisaidieį Nutarta per sekamus du mė 
sveikinimo kalbą, kas yra čius atsilankyti ir paremti ki- nesiūs sus-muir taikyti kas pi- 
riraastina ne tik Bažnyčios inų darbų. Bus graži progra- ■ rniadienį kiekvienos savaitės,

Valstybėje tvarkai palaiky-1 ftv. Kazimiero kapų sakė atsi- 
ti leidžiami įstatymai. Nusiže
ngus įstatymams, pilietis už
sitraukta atsakomybę ir bau
smę. čia noriu jškėltį viena

Kanonais, bet ir ftv. Kazimie
ro kapų vaidybos ir direkto
rių nutarimu.

ma, kuri susidės iš vaidinimo, 
dainų ir kalbų. Programai se- 

; selės rengia mokyklos vaikus

nkiinų Xov<> 11 d., tuojau pe LONDONAS, kovo S. — 
paraaldų, parapijos svet. | Anglija didina kariuomenei 

Prašome kuodangiausiai na- išlaidas..
rių snsirinkti. Turime daug , _ ______________ _______ ________
dalykų svarstymui. Valdyba

Crane Coal Co.
Brighton Park. — A. L. T.

, A. S. S. skyrius rengias prie į 
kalbų, kurios įvyks kovo 2b 
d., Ilollvivood Hali (Vuškos
svetainėje), 2417 W. 43 iri St.

“Naujienose” buvo praneš
ta, kad kalbos įvyks kovo 18 
d., bet pasirodė, kad tų diėnų 
svetainė yra užimta. Tat kui-
bos tikrai įvyks kovo 25 d. 

Kad geriau prisirengus ii
sudarius pilnų programo pla
nų, skyriaus komitetas susire
nka penktadienio vakare, ko-

Tobulinusia koncertuotos riai-1 v0 9 d., 730, Tfollyuood ĮTali, 
nos - muzikos išraiška vrn o-t 0417 \\\ 43 rd St.

F. T. Puteikis

5332 So. Long Avė.
Chicago, III.

TEL REPUBLIO S40S

Katrie perkate anglis lfi dral 
verti), Mtijaki'te Juos J CHAN F 
COAIj OO. Gausite geresne* 
anglis, už mažiau pinigų. 
Poiahontas M. n. liktai *7.00 
tonas.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.
j)

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

perą. Su džiaugsmu reikia pa
stebėti, kad ponia Bronė Dra
ugelis tų aukštumų jau pasie
kė sausio 23 dienoj, 1934 m. 
debiutuodama Chicago Grand

. . . ... . . ..Operoj. Tuo tikslu per metu
iai ir nepiliėuiai, bet nori , , . ,A ,

. „. . ! eilę dėta daug darbo. Dabar
Li Am. piliečiais, kviečiami , . , ,. . . J. .

tat sekantis susrmas ir bus ko 
ve 12 d., 8 v. v., Cbieagos Liet.. 
Audit. Bridgeporto lietuviai pi 
Ii e<’

gan svarbų dalykų, apie kurį
nekartų jau girdėjai kalbant) ftv. Kazimiero kapų ofise sta■ir vaikus iŠ aukštesnių moky

ti" katalikus nusiskundžiant' lobiomis raidėmis yra iškabin- į kių. Mūsų gerb. varg. ruošia'tapti Am. pilieči

Pilietis<jėl kaį kurių graborių etge- ta iškabą, griežtai draudžianti' muzikalei programai jauname įsirašyti tik lieka siekti, kaip čia Ame- J 
riko.j, taip ir Europoj, to dai 
nos populiarumo, kurio aukš
tybėje Drangelienė gali būt 
lietuviams, kuo Galli-Curci v- 
ra italams, Lily Pons — pra
ncūzams, ir k. Vienok, tam rei 
kia dar daugiau darbo ir lė
vsų.

Siekiant minimo tikslo Dra
ngelienė rengia pinnąjĮ kon
certą, kurio finansiniam pasi
sekimui kviečia vi(sus konecr- j 
te dalyvauti.Koncertas kovo1

* i

11 d., vakare, \Vomens Club ' 
i

Latre. .

Pranešimai ,

j Tcwn ęf Lak:. — Teatralių-į

i kas klubas “Lietuva” jau Tiri 
1 • • • iįsirengęs prie d.lelic vakaro, ! 
| kuris bus kovo 11 «l, School'

I
Hali. B s lošiama veikalas 
“Gražioii Magelanu”. Visi

1
j lošėjai yra pasižymėję scenos j 
| gabumais, taj tikinu.; gražiau j 
šio vaidinimo. Visus širdingai į

| k vic -.inine atsilankyti. i

. Teatrališkas l.iūbas “Lietu
va” yra pasižymėjęs n<> vien 
lošimais, bet ir gražiais dar-! į 
l ais. Daug sykių sašelyū pa
vargėlius ir seneifus Oak h’o- 
rcst’e,’ parėmė pi: mutinius 

ii ū; Ir.kū uis Darių ir Girėnų 
i,- dabar remia antrųij Trnns- 

I Atlanlinį skridimą; įstojo į 
“Altas;” garbės narius su 

; $25.00. Tokiam klubui reikali
nga vis i įmonės parama. Ne 
paini š’;ite atsilankyti sekma
dienį į School Hali, 48 b ir 
H c nore gatvės.

Klūco r judėjas

) Mvrouetta F. rk. — ftv. Ga
ji boros draugija laikys mėne

sinį susirinkimų sekm., kovo 
11 d., 2 vai. fMipiet, parapijos 
salėje. Pnišomos narės skait- 

, lingai susirinkti, nes yra daug j 
dalykų svarstymui. Valdyba

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRAI,INIAM CHI 

CAGOS PAŠTE
512 Judaičiui Antanui 
522 Naravui Jonui 
28 Stanaičiui Jonui 
30 Stankevičiui J.

Rea. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

uF
BIZNIERIAI. GARSINKI 

TĘS “DRAUGE’ PINIGAI DEL BIZNIO

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jumi pasitaiko nikstelėti ko* 

jos riefci, išsinarinti rank< ar gauti 
dieglį i pečius ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, tai iisitrinkite sU 
ANCHOR Pain-Ezpelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtai.

Per suvirs 60 metu Anctmr Pain- 
Expe|leris buvo ir yra vyrauiančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui Visose vai«tinė«e karna 

j 35c. ir 70c.—skirt i nm didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

AI
f» ■ e

I

.
KOMERCINES PASKOLAS
DUODAME ĮSTAIGOMS

Rl -'DANTIES U, REKORDl

HALSTED EZCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19(h PI.
Narys KEDF.RAL

. INSliKANCE KORl’OkACIJOK

Garnys nešt ųiai aplankė pp. Gaston ir La Verne Leo- 

nibs. 3240 South A vers Avė., palikdamas jiems gražių 

dukrelę. Mažytė Joan Mar\ gimė šv. Kryžiaus ligoninėj 

(69, gat. ir Califomia Avė.). Buvo po piežiūra gydytoje 

Jono .1. Konarskio.

im<i rt \N» 
(MOT AR Y 

PUBLIC

PURK AM 

Lietu viškiu 
B0NU8

KKAL K8TATE 
SIUNČIAM PINIGUS 1 I.IETITVĄ 

I, AIVARO R fi I V AGENTU II A 
PRISI RAŠYKITE J MOŠŲ -iflPIJLK.) 

TEISINGUMU PAMATUOTAM BIZNIS 

2GU8 WEST 47th STR.

f

Tel. LAFayette 1083

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Brighton Park. — Labdarių; 
Sąjungos 18 kp. laikys susiri-j

IOHN B. BOROEN 1
ADVOKATA8 ,

105 W Monroe 8t.. prie Clark į
Telefoną* KTAte f««O 

Telendoe • rvt* Iki K fiopl.t
. 2201 W. Cermak Road

Penedftllo. Seredon fr Pėtnyčlo, t Iki *
Telefonui, CATfal <183

Namai: 6459 8. Rockwell St
Utarnlnko. Katvergo Ir Rubetoa 

Vnkarala 7 Iltį •
Telefonai, RKPublIC MM

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizrotas Buick įr Pontiac Dealerls.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 

kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiap’s, 
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiae yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kari su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONTS. •

Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karų ant 
naujo, kreipkitės pas 1). Kuraitį—

Milda Auto Sales
80B-8 W. 31 St., - Ttl. Victory 1696
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