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VOKIETIJOS UŽSIENIO PREKYBA i TURTUOLIUS IMA
BILIŲ PRAMONEI

SMARKIAI SMUNKA

BAIME

Aimanuoja* kad negalės atsilyginti su kreditoriais

negales išsisukinėti

BERLYNAS, kovo 16. -Ekonomikos ministerija paskel
bė, kad per pereitą, vasario
mėn. Vokietijos užsienio pre
kybą ištiko smūgis, nes apie
25 milijonais* dolerių sumažė
jo balansas palyginus su tu
rėta pereitų metų vasario
mėn. prekyba.
Tai stebėtinas reiškinys, sa
ko ministerija, jei apturimas
toks nepalankus balansas, jei
kaskart į Vokietiją vis dau
giau prekių jvažama, negu įS\ ežama.
Puolant užsienio prekybai
daug susirūpinę vyriausybės
tie valdininkai, kurie dar ne
senai sukėlė ekonominį karą
Lietuvoš respublikai, peTženg
darni veikiančią sutartį.
Dėl eksporto smukimo Vo
kietijos valstybės banko pre
zidentas Sehacht pareiškia,
kad valstybė negalės skirtą
laiką atsilyginti net su kredi
toriais, ty. negalės išmokėti
skolų.
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GRAIKUOS

PINIGAI PAS MUS-PREKĖS PAS JUOS
TOKS

HITLERININKŲ

ŠOKIS

LIETUVOS

PASIENYJE

NUO MOKESČIŲ

’ yra

UŽ

hpie visatos plėtimąsi.
po 8 mėnesius kalėti. Vietos
Pereitais metais kun. prof. kalėjime yra apie 1,6 X) socia
Leraaitre lsinkėsi Amerikoje listų. «Jų tylų nagrinėjimas
ir Amerikos; Katalikų ųniver- prasitęs iki rudens.
sitetė aiškino relativunao teo-1 Socialistai bus lengvai bauriją.
< 4 • •
idžiami. Vyriausybė nuspreniė reikšti jiems pasigailėjimo,

tinkaina. Ateity taip nebus.

čiams parulicžio gyventojams ina,nseiti į 1/ietuvą parsinešti vai
gomųjų dalykų, kas Lietuvo
je daug pigesni, negu Vokie
tijoje. \
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pus su dideliausiais plakatais 1

KUN. J. MAČIULIONIS
DUOS MISIJAS
DETROITE ■

I— Krašto yyriausybės valdi-

triųkai pareiškia, kad mirusio
Moe Rosenbergo, Chicagos de
mokratų polĮtikierio, pareiški
mas apie jo išdalintas kitiems
Šv. .Jurgio bažnyčioje, J)e- politikieriams . gausias kon
troite, Mich., nuo kovo 19 iki tribucijas pąr rinkimų kampa
25 d’. duos misijas kun. J. Ma nijas yci į vien prasimanyčiulionis, M.I.C.
sakos. Sako, ko
mas ir .tik

KUBOS BEDARBIAI
GAUS

panašaus niekad nebuvę, Rosenbergas j^įpo pareiškimo ne
palikęs ir/ nepasirašęs. Ta»i
esą, demokratų priešų prasi
manymas, kad pakenkti Cooko
apskrities demokratams, ją
vienybei, jų numatomiems laimėjimaflp.s įr tuo. būdu sukelti
nepasitikėjimo pačia krašto
vyriausybe. <
;
Valdininkai pareiškia, kad

tuoti iš Graikijoj. jJo nera
do. Niekas nežino, kada ir iš niekur nepriduoda.
Bet tie plakatai, galėtų būti
knr jis dingo.

Planuojama išparceliuoti- sisukinėjimą. nuo p&jamij nioyra konfiskuota, priklau kesčių, tačiau byla neįvyko,
ir iš Lietuvos pusės pritaiko. siu8‘ l>“'™8iarn
prezidentui nes prokuratorija neturėjo rei

APIE 150 ASMENŲ
ŽUVO SALVADORE

Atėnų policija jaučiasi blogai
dariusi, kad jo nuolat nesau-1
gojusi, kada artinosi, ištremimo laikas.
Kai kas mano, kad jis gali

pasislėpti Graikijoj taip, kad
nebūtų surandamas.

YVASHINGTON, kovo 16.—• reikalaujama atlyginimą, taria
Amerikos Darbo federacijos I reikėtų pabranginti automobiprezidentas Green pareiškė se-*lius. Kas gi pirktų brangius
nato komitetui, .kad automobi autoniobilius?
lių pramonėje numatomas neišNežiūrint to, General Movengiamas darbininkų streikas tors kompanija kovo 31 d. pri
<Kl pramonininkų griežtojo nu-1 sijungs prie Krašto Automo-

sistatymo prieš i nijas.
i
Greeno pareiškimas sekė,
kada General Motor korporaeijos atstovas Knudson pabrėžė krašto darbo boardo susirinkime, kad korporacija nie
ku būdu nepripažįsta boardo
autoriteto ir boardas negali
j priversti korporacijos, kad ji

5KIMAS-VIENA PASAKA KONGRESAS GRIAUJA 1 pripažintų darbininkų unijas
PREZIDENTO PROGRAMA ’r su Jonils tui*ėtų bet kokias
i TVASHINGTON, kovo 15.)

— ” Pinigai — pas mus, preį kės — pas juos: viskas tvarHAVANA, kovo 15. — Ku
koje.”
ANTENAI, kovo 15. — Šian- j Vokietėliai žiūri į tuos pla- bos prezidentas Mendieta su
dien popiet graikų policija nu ) butus, o jų pilve grobias groh darė planus, kad 352,626 be
vyko į S. Insullio apartamen- į
ryja> nes vietos rinkoje už darbiams skirti žemės nuo. 15
tą, kur jig per pastarąsias die (visus valgomus dalykus, jų iš iki 35 akrų ir tegul jie įsigy
nas nekėlė iš lovos ir nudavė į Lietuvos neįgabenant, reikia vena. Žemė bus duota pigiai
sergantį, kad jį suėnąus.dtepor- mokėti 3-4 sykius brangiau, ir per ilgus metus . IšjrtoMjt- miręs ;Rp.ftexibergi^, .tieek, bfri
vo traukiamas: teisman'už iš
o pinigų nieks jiems daugiari mui be jokių palūkanų.

I’olipiją sulaikė jo žmoną,
kuri sakosi, kad nieko nežTnan mi. Tas Lietuvai nieko nepaTsb.
ti, knr jos vyras dingęs. Pati kenktų.
žmona, matyt, nuduodamai rei
škia baimės.
Policiniai autoritetai spėja,
kad In8ullis, matyt, pasirinko
kur pačioj Graikijoj slaptą
vietą, o gal lėktuvu kur i ki
SAN SALVADOR, kovo.
tą kurį kraštą išskrido.'
15. — Dinamito sprogimas su
Policija patyrusi, kad jis
naikino I>a Libertad uostą ir
persirengęs moteriškai su kita
miesto dalį. Tik vienam uoste
kokia moteriške apleido apar
sprogimo metu žuvo apie L50
tamentą ir dingo. Visoj Grai
asmenų. ‘
; •
kijojK vyksta jo ieškojimas.

Pramonininkai neturi noro
pripažinti unijų

VYRIAUSYBE
»K1A JIEMS PASI.GAILfiJIMO

•f
i BRIUSELIS, kovo 16. ~AVASHINGTON, kovo 13. Į Fraecąni
prizas
(dovana)
.VIENA, Austrija, kovo! 15.
Krašte daug turtuolių išsisu- 5(10,000 frankų (apie 32,500' — Kriminaliniam teisme praki nėja nuo. mokesčių už paja dol.) /ripatintas belgų mok sidėjo bylos socialtttams, ku
mas ir už tai neatsako, kadan slininkui, kun. profesoriui G. rie kaltinami ginkluotu suki
gi vyriausybės procedūra, iš H. Lemaitrė, kurs yra garsus limu prieš vyriausybę.
ieškoti mokesčius pasirodė he- dėl savo skelbiamos teorijos
rViena grupė jau nubausta
PAJAMAS

Prezid. Rooseveltas praneiVokiečiai sumanė Lietuvą
prispausti tuo, kad iš Lietu- (S6,
& .procedūra keičiama,
vos nieko nepirksiu. Samanyišsisukinėtojais bus apsiei
ta — padaryta. Suvaržę svie- ^a griežčiau. \ įsi įtariamieji
sto importą, kiaušinių, mėsos i>Us Pavesti iederalinei “grir t. t. Dabar sulaužydami su and. jury.” Tuo būdu bus paLietuva sutartį, užgynė vokie- darytas galas
išsisnkinėji-

Parubežio gyventojai tuo
labai nepatenkinti ir norėtų,
kad tas parėdymas būtų ko
greičiausiai atšauktas, ypač
to nori Vokietijos parubežio
biednuomenė. Bet Vokietijos
junkeriai su hitlerininkais jų
nuraminimui sugalvojo štai
ką: parubežiais pastatė stuį-,

Už JO
IKOJE

kalingų įrodymų, kad jis 1929

Maehatio, jo giminėms ir rii? 1930 metais iš savo įmonės
’^jams.

Tuo būdu, ^pareiškia prezi turėjęs tiek daug pelno, kad
dentas, bus išvengta saloje net pusę milijono dolerių iš
dalinęs politikieriams ir kan
naujos revoliucijos.
didatams kontribucijomis.
Rosenbergas prieš mirsiant,
tiesa," atlankė Washingtoną ir
valdininkams pasakojo,* kad
jis neturėjo nepaprasto pelno

MOKESČIŲ SĄSKAITOS
JAU IŠSIŲSTOS

iš savo Iron and Metai komCooko apskrities mokęsčių panjįos

LINDBERGHAS NENORI
ĮEITIBOARDAN

i

15 ŽUVUSIŲJŲ
AUSTRALIJOJ .

MOKYKLOSE TAUTOS

vė niekam didelių
kontribuciv- •

HIMNAS

jų, nors ir galėjo pasisakyti,
kad jis tai darė, Išvardinti vi
Chicagos viešųjų mokyklų
si kontribucijų “gavėjai” grie boardas nusprendė, kad viso
žtai užgina, kad jie būtų gavę se mokyklose vaikai kasdien
kiek pinigų iš Rosenbergo.
prieš pamokas giedotų tautos
Žodžiu, mirusio Rosenbergo himną “The Star Spangled
apie 45 milijonais /tol. mažiąu,
tos
visos kontribucijos yra Banner.”
LONDONAS, kovo 15. — negu’ ni 1931 m., ui kuriuo!
Anglija -pradėjo prekybos de- daugiau kaip 60 milijonų dol. prasimanymas, pareiškiama
Waehingtone. Ir tas nieku bū
CHTCAGO IR APYLINK.1 rybas su Prancūzija. Norima. nesurinkta. '
Apiplėštas Henriui restora
ftiandien saulėta; kiek šal padaryti naują prekybos su
du, nepakenks dempkratų par- no ofisas, 71 W. Randolph
tartį.
čiau.
gat. Pagrobta apie 3,000 dol.
SKAPTYKITE “DRAĮIO4”

ORAS

kų reprezentacijas ir to pakan

ka. Tuos. atstovus skiria jwt* derybas.
tys darbininkai iš savo tnrTuo būdu korporacija, sakė po. Tad unijai nėra vietos.
WASHINGTON, kovo 15.
Knudsdn, nediskrinjinuoja paTos rūšies tvarka yra kone
— Kongreso žemesnieji rūmai
vienių unijos narių ir neper- visose automobilių kompaniįqsavotiškai nusistatė ekonomi
žengia automobilių pramonės se.
kos klausimu ir jau nepaiso
kodo.
'
.
Į tai visa atsižvelgus, -prež.
prezidento -Roosevelto nurody
Knudson pranešė, kad unįs- Green ir nulemia didelį darbimų. Praveda bilius, kuriais
tai darbininkai reikalauja sau ninku streiką automobilių pra
grąžina karo veteranams pil
1929 metų dydžio atlyginimo, monėje. Jis pageidauja, kad
nus atlyginimus, kas seniau
Korporacija apie tai nė gal- kongresas pravestų senatoekonominiais ąujnetįmais buvo
vos neaušina. Jei pripažintų riaus Wagnerio bilių.
sumažinta. Pripažįsta buvusį
jį didesnį atlyginimą ir val
.fFėvaąotiną klaidą, part&ikin*'!a
stybės tarnautojams, nepai
ma kontraktus su privačiomis
sant to, kad tas priešinga pre
oro linijomis. Sako, tas nėra
zidento programai.
teisinga, kraštui kenksminga
Tas vyksta dėl to, kad kon
ir neamerikoniška.
NEW YORK, kovo 15. —
greso demokratai atstovai, ku
Prieš keletą dienų Lindberg
Lakūnas Lindberghas atsisa
rie abiejuose rūmuose'sudaro
kė įeiti į sudaromąjį karo avi has buvo IVashingtone ir ten
daugumą, pasiskirstė į dvi
acijos boardą. Karo sekreto turėjo pasitarimų su karo sek
priešingas sroveą. Kairieji de
rius Dem pakvietė jį boardan, retorium.
inokratai gorėtų dolerio infliLindbergho atsisakymas su
acijo/v. jr jie glaudžiasi prie kurin turi įeiti keli kiti civili
niai lakūnai ir aukštieji iš ar- kėlė daug įspūdžio.
respublikonų atstovų, darvdami Šiems daug džiaugsmo.
k<lrP“so karinin
Beepublikonai džiaugias, kai |kai Sis boardas skiriamas ra CHICAGOS ALD. NUTA
RIMAS .
demokratai skaidosi.
; sti priemonių, kaip . 'sėkmių.
IS Baltųjų Rūmų pranešta, I «ia" karo lakūnus prirengti
Aldermonų taryba pripaži
kad tų visų bilių pravedimas Pai,° vežiojimui, kad juos ap. no sąmatą kuriaja ekonomi
niais sumetimais sumažina
yra tueėias darbas, nes prezi- san«oti "n0 ka‘»t™fVmas miesto teisėjams atlygini
denfas vetuos juos visus, kada Lakūnas Lindbjerghas atsako
mas. Vyresnysis teismas nu
jie pateks jam į rankas.. Ne kąro sekretoriui pareiškimu,
sprendė, kad tas nebūtų daro
| kad jis negali dalyvauti boarbus dolerid infliacijos.
ma, nes dauguma teisėjų ne
Įde, kuris turėtų karo lakūnus
sutinka su tuo.
prirengti pašto vežiojimui, ka
Tuo būdu aldermonai per
dangi karo lakūnai nėra skir
žengia teismo Įsakymą ir ga
ti šiam darbui. • '
Lindberghas pakartoja, kad j Ii būt jų kiekvienas nubaustas
BRISBANE, Australija, ko krašto vyriausybė padarė ne-1 kalėti už teismo panieką.

sukaltos nž 1932 metna ja«
'^ralinud auditoriai pa.
visiems išsiųstos. Daromi žy tikrino Chicagos viešosios nau
vo 16. — Queenslando žiemių
giai, kad nustatyti bausmei dos kompanijų knygas ir ra
pakraščius ištiko pasibaisėti
Dinamitas buvo iškrauna- iaij{ą uį neužmokėjimą. Orldo, kad Rėsenbergas iŠ tų nas viesulą“.
mas iš laivo. Kalbama? kad diginalė bausmė yra nustatyta kompanijų pirkdamas metalo
Iš apturimų žinių spėjama,
namito sandely gaisrą sukėlė kovo mėn. 1 diena. Kadangi
liekanas mokėjo tikras kainas, kad žuvo apie 75 asmenų ir
kibirkštys iš garvežio.
sąskaitų siuntimas suvėlintas, o pusdykiai negaudavo.
šimtai sužeistųjų.
Iš čia pasiųsta į katastrofos tad ir bausmei laikas turi būt. i Tad Šių kompanijų naudai
ugniagesiai, gydytojai, nukeltas
mažiausią 30 die- Rogenhfcrgas nedirbo ir neda

slaugės iš Raudonojo Kry» nų po išsiuntimo paskutinių
žiaus darbininkai. Be žuvusių sąskaitų. Bausmės laikas, ma
Netoli Waukegano rasta au žmonių yra daug sužeistųjų. tyt, Bus balandžio mėn. 15 d.
tomobily nušautas Mihvaukee
Išsiųstomis sąskaitomis nu
poliemonas Kitteknann ir pa
VEDA PREKYBOS
matoma surinkti apie 218 mi
šauta policijos matrona.
DERYBAS
lijonų dolerių mokesčių, arba

bilių Prekybos Rūmų plano,
kari susiaurinti darbo valandas iki 3d per savaitę su šiandien mokamu per valandą at
lyginimu. Daugiau nė iš vietos.
Knudson pareiškia, kad jo
kompanija turi Visuose fabrikuose suorganizavusi darbiniu

K4 TIK ATĖJO 1$ LIETUVOS
z Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Arkiųrskopas Jurgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. PusL 310. Kaina $1.90,
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie

tuojaus pareikalaus.
Čia nuplėMc:
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DIfiNOS KLAUSIMAI
KATALIKIŠKOJI SPAUDA IK MES

pribrendęs laikus kiekvienoje lietuviu para
pijoje įsteigti knygynėlius, skaityklas iFprie
jų katalikiškų laikraščių agentūras. Tose paeiose vietose būtų galima įsteigti amerikonų
vadinamus *‘study clųbs” — studijų rateliai, ten turėtų būti duodami nurodymai, kokias knygas kUtaiikkhis reikia skaityti ir

Mums, lietuviams katalikams, tas klauliitnas ypatingai turi rūpėti.
Mūsų tauta yra katalikiška. Tiesa, jau
nemažo skaičiaus susilaukėme vadinamųjų
^■odinių katalikų”, būtent katalikų iš meįttikų, tačiau ,ių dauguma dar nėra visiškai
'Sugedę ir jų šiniles kertelėje dar yra užsi' tekusi tikėjimo kibirkštėlė, kurių dar galima
^Mtgaivinti. Bet tas gaivinimo darbas bus sun’lras,, jei katalikiškoji spauda bus. apleista, ne44pfidinta, silpna, n<*”1kii ųj^l^ytjpgalėe tįk
i Rpauda. Nors ir nedidėfb%itvirų bediėvilf grtt^J>ė tėra, bet ji supranta spaudos galybę ir
fano kokių didelę Įtaką ji daro į visuomenę,
-.dėl to ji leidžia daug laikraščių ir knygų ir
; uoliai platina katalikų žmonių tarpe. Jei mes
rttmi neužbėgsime už aklų, jei savosios span: Bbs rteišplatiti.-iiiie, bedieviškoji spaudų daug
riitog,, liiūsų tautai padarys. Pirmiausia ji pa£ vergs tuos, kurie dėl kokių nors priežasčių,
Uėl savo tamsumo ar apsileidimo nutolo nuo
^Katalikų Bažnyčios. Ji padarys įtakos ir į
roraktikuojančius katalikus, jei katalikai neF|Bairūpins juos stiprinti gerais raštais: kataMlkifikais laikraščiais ir knygomis. Iš to aišllpt/kml jei nenorime matyti sėvo tūutų nupftnjant gražaus katalikiško vardo, pirmoje
HMĖUije turime rimtai susirūpinti spauda ir
HKtzflatinimu. Ligšiol šis reikalas, kaip čia
ir Lietuvoj, buvo labai apleistas,
ę .' Katalikiškos spaudos platinimo darbas
a turi eiti planingai. Neužtenka vienų kitų karfai, i '
.
------ —
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Ki^
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M. Lastauskiene - Larlynų Pelėda II
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Išsipildė Jono Beržinio švąjonės; nūcipirko gan dideli žemės plotų. Bttvo tai
jgnrsių grafų dvaro-eoMras — lankai ap
leisti, krūmais apaugę, bet žemelė deriibgn, pievos geros, ir gražūs upės krantai,
žmogui, kurs norėjo šeimininkauti ir že
k

mę mylėjo, viskas patiko, tad ir neilgai
mastydamas, pinigus sumokėjęs, laikinai
įeitai «ė ibis daržininką, kurs il^ūs metus
fenams tarnavęs, dabar .jau turėjo nuOsa-

Sklypą.
7. į><*no dvaro rūmui buvo apleisti, karo
,fwetu ap<liiiižytii sienų niekas netaisė; per
stogu plyšius sunkdavus van<hi<>« tad ir
'*•
C.
*S .
• i
* •
$rtėb< s Iškrypimo* linko, grindys puvo,
ypač nno šiiuii.^, kur niekas nebcgyvėho,
tik šikšnosparniai Mlie'ios metu tupėdavo
kampuosi*, naktį išbrisdami per išmuštus
langus į parką, kur būdavo pidėdos ir kili
naktiniai paukėčiai. Paskutinis iš gaisio-

,
g
}
-(
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Didi laikai turį ir didžių vy. lr Dievo Išmintis ir Visadybė dužhai nffostabiai pasiJo savo malonėmis tų vyrų

Tačiau kuip sako tautų apuš- 11
talas Paulius, “kaip tai tu įgysi, kas tau teikia garbę, jei n
tu to nenorėjai!”
į

irbuoee “Te jŪBl) Svisba 6vie

dailinink

e ztoomų akyse kad jie .na- ..karallas„> atvykęs Kyn,an

I,

I

ij. jūtU Oy tįąr aa ir gą.. pyįrg0 nepagydomu drugiu, *
, kokius laiktaščius preiitimferuoti. Mūsų moky-, , ilntų jūsų.Tėvų, kuri? yrk . .
,
...
. •
7 ... . , ,
materija, kurią pernešti jo
kių mokiniai turi būti sisteitiatiUgai infor- , anguje”. Šie žodžiai
tinki . .
.
.
i
, . s
.
kūnas buvo persilpnas. Jausmuojami apie katalikiškų lietuvių literatūrų, ( lugeliui
žymių vyrų — mok.• .■
..
1
• .
.......
canias artnim mirtį, prašė sao alumnečiai įtraukti į spaudos platininio da- { •minkų,
rašytojų, menininku.
..... . ... n
...
<
.
• vo ištikimuosius mokinius nu '
rbų. Mūsų organizacijoms bei draugijoms taip r ai yra, tarsi,
negpstantieji ka
... .. . ,
,
,
n,
i
...
. .
.
. .
nesti JI darbo kambarin. Ten
pat jau laikas pasirinkti katalikiškų laikraStlikų Baznvcios-- švyturiai.r
i
*
•
4
buvo £laug nepabaigtų j vai rių
tį savo organu ir nuolat nariams priminti pa
Garsusis kompozitorius Juta- jo paties pradėtų tepti škicų, 1
reigų prenumeruoti bent vienų katalikiškų
laikraštį ir bendrai — remti kataJSkiškųjų ! is Haydn, kurio dvfkomįm-Į tarp kurių švietė jo. garsiau- *
spaudų. Mūsų dvasininkams irgi reiktų dau- 5 cijos, — “Kūryba” ir “Me- sias kūrinys — “Kristaus at- 1
giau ir dažniau priminti tikintiesiems, kaip j laikai” — iškėlė į garbin- simainymas”. Verkdamas žiū- '
, svarbu ir reikalinga yra skaityti ir platinti 1 tausių kompozitorių viršūnes, rėjo į jį. Tačiau dar kartų mi- 1
katalikiškoji spauda.
< i1 uvo maldingas žmogus. Ta- ištaneio kūne žybtelėjo kibir-

Pastaruoju laiku visi mūsų, lietuvių ka l
talikų, laikraščiui Amerikoje daro naujų skai
tytojų talką — vajų. Šiame darbe padeda A.
•L. R. K. Kedeiacija, kurios skyriai rengia
gavėnios metu Katalikiškos Akcijos ir kata
likiškos spaudos savaites.
'
Kaip reikalingas ir svarbus yra kataliiriškos spaudos darbas, apie tai yra nemažai
įirihišyta ir prikalbėta. Prie to darbp tikin,lttuosius ragina ne vieh popiežiai, vyskupai
it kunigai, bet n sąmonihgieji, aukštų mokslų ir gyvenimą giliai pažįstantieji nasaull-

į“

prastai graži} testaiuehfo. Štai
jis: “Šalia manęs plunksna,
ant kaktos kryžiaus ženklas,
mano pasididžiavimas; po pas
kui imu mukių ant mano kupo
įkaskit kryžių ir, jei pastaty
site akmens paminklų, iškal
kite jame: “Pirma tikėjau, da
bar regiu”.
Maišalas Tjšas, prancūzų
kariuomenės vadas, buvo tvi
rtas katalikus. Iš tėvų, kurie
gyveno arti Liurdo, jis įgijo
Į labai gerą išauklėjimų. St. Ei tienne jėzuitų kolegijoje ir Me(tco jėzuitų politechnikume dar
tu linkme pažengė priekin. Bū
damas kariuomenės vadu kie
kvienų sekmadienį drauge su
kaimiečiais klausydavo šv. Mi
šių. Kai prieš karo jialiaubus
atlankė jį Clemeneeau, rkdo
j Besimeldžiantį bažnyčioje. Ir
Į prieš kiekvienų svarbesnį žy->
i gį jis kasdien melsdavos prieš
tabernakulų. Ypač jis melsda
vos prie Liurdo Marijos. Vie
šai tasai didysis strategas kie
lbėdavo rąžančių. .Jo pareigų
atlikime pasitikęjimas Dievo
Apvaizda jam buvo viskas. Jis
nekentė tokių žodžių kaip ‘ lai
dinė’ “likimas”. Sprendžiamais
j momentais, ypač duodamas į
j sakymus, juos uoliai iš pagri
ndų perstud ijuodavo; ir tik
pasimeldęs prie Dievo Apvaiz
dos juos įsakydavo išpildyti
Kai gulėjo ligos patale, stip
riai rūpinos savo sielos reika
lais ir nuolat priimdavo šv.
Komunijų. Mirdamas spaudė
prie širdies Pergalėtojo kry
žiaus relikvijas.
Mkti.

tų apie tai parašyti arba pakalbėti, bet rei
kia nuolat ir praktiškai dirbti: užrašinėti lai
kraščius, pardavinėti luiygap. Jau seniai yra

IJ
Birbdami sujungtomis jėgomis ir siste-į
matingai, daug padarysime. Toks darbas at
neš didelę naudą religiniu žvilgsniu ir drau
ge jis stiprins mumyse tautinį atsparumą,
nes kiekvienas lietuvių katalikų leidžiamas
laikraštįs yra tautiškas ir patriotiškas. Nieks
kits tiek daug nerėmė ir neremia visokių mū
sų tautos reikalų, kiek rėmė ir remia kata
likiškoji spauda. Uėl to, jos stiprėjimas yi'a
stiprėjimas mūsų tautinio gyvenimo šiame
krašte, jos silpnėjimas nuvestų lietuvius prie
visiško ištižimo tautišku atžvilgiu.

Suprantama, kad einant katalikiškos
spaudos vajui, kiekvienas iš mūsų turime at
likti savo dalį — padirbėti daugiau negu pa
prastai. Bet laikas jau supraski visiems kata-'
likarns, nežiūrint kokio luomo, profesijos, ar
amžiaus nebūtume, kad spaudos platinimo
ir rėmimo dnrbas turi būti nuolatinisa ir siste*matingas, taip kaip malda, poilsis ar mais
tas. J. Bm. kardinolas Hayes prieš porų sa
vaičių pasakė: “Jau atėjo laikas imtis sttp-*
riaušių priemonuj žmonių dorovės apsaugo-:
jimui*’. Tomis stipriausiomis priemonėmis'
%arbing>sai kaitino,tas vadifta kktldBkfekus ‘
J]a1k'rasF*ufS ir knygas. Dėl to energingai ra-'
gina dvasininkus ir pasaulininkus tikinčiuo
sius nesigailėti nei laiko net pinigų katalikiš
kai spaudai platintu. Ir pats popiežius nuro
do, kad geras laikraštis, tai nuolatinė misija,
nuolatinis apaštalavimas. Tat nestebėtina, jei
Bažnyčios Galva įpareigoja katalikus gyvai
rūpintis dorąja spauda.

li didysis muzikas niekad ne- kštis. Sukaupęs visas jėgas 1
<ambindavo savo kūrinių pi- j paėmė Kristaus aukštesnei ga
ma neatkalbėjęs ražančiaus. j |iai nutepė paskutiniuosius atr niekada jis nepasitikėjo sa-i baigimo bruožus. Pasijuto beo genijum nepagąrbinęs Die- jėgis ir buvo mokinių nuneš- Į
o Motinos. Toje garbingumo tas mirties kambarin ir užge-1
vašioje sukūrė jis ir grasųjį so. Tai įvyko 1520 m. Did.
ftvo veikalų — “Karybų”. Penktadienį.
:»rt» jis pasakS; “Niekada
Besthovenas, vienas žvmiau
ar aš taip nebuvau meldęsis, h|j pasau|i„ ko„lpo.zit„ri,li k„.
aip kurdamas šį veikalu Kasavo nen,irStamais ,IHlz,kos
dien klūpodamas P™š,«u Die k,-„.i„iaia
uU lhM jų
u, ka.l Jis man padėtų lamu- nepaprastai gilaus ir g,ažallR
gili atlikti sį dalbų ..
išreiškimo, buvo pamaldos kaKovo mėn. 1809 m. pasku- tulikas. Jo kompozicijos, ku
lnį kartų Haydn skambino tą įias jis net ligi tobulybės išavo kūrinį. Skambinimas, ne- pildydavo, pasižymi giliu reliiūrint jo senyvo amžiaus, bu- gingumu. Uiž visa aukščiauu atliktas taip puikiai, net sias jam buvo Dievas. Melsdsiems padarė nėpaprasto į- durnasis
dažnai kalbėdavo:|
pūdžio. Ir jį pat^dar kartų “Visagali, laimink mano darugraūdino jo pattės-veikalas. bus... Dieve mano, mano tvir- J
Skambinant gražiausiu, dalį— tybe, mano viskas. Išklausyk
‘lr tapo Šviesa” y— jis jautė manęs, Dieve! Išklausyk tarokių antgamįjŠ^Uuirinonijų, no iš mirtingųjų nelaimingiau- ,
og jam ašaroj J>ytėjo per šio’’. Dažnai darbo metu nia-|
ik mostus ir jis pakėlęs dan stydavo. Jei žmogui Dievas
;un rankas sušuko: “Ne iš: pirmutinis ir galutinis tikslas,
nanęs, bet iš ten atėjo visa”, tad ir kūrėjas — mehlninkas
jiudvikas Beetliovenas su pa- savo darbais ir kūryba turi tararba prisiartino prie savo mo mauti Dievui. Kiek paguodos,
<ytojo ir pabučiavo abi ran- kiek suraminimo jo amžinv:as. Tuo akimirksniu paskli-' bės atdusiuose, didžiausiame
lo įožiu kvapas, kurias antijo kūrini “Missa solemmnis"

Nors kartą ir mes, lietuviai, pajuskime
atsakomybę, kad dėl plitimo bedieviškos spau
dos ir indeferentų skaičiaus augimo patys e-

same kaįti; neš neišpildome mums uždėtųjų
pareigų spaudos palaikymo ir platinimo žvil
gsniu. Dėl to skaudžiai atsakysime ir prieš
Dievą ir prieš savo tautą. Sustokime, pagal
vokime ir supratę savo pareigų, griebkimės
kilnaus^ štento, kiekvienam katalikui priva
lomo katalikiškos spaudos rėmimo ir plati
nimo darbo.
Į
, j
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sios turtuolių šeimos jaUtlaš grafas Mvkota” atvykV«
miesto dar teb^gVtėbo srt
At^rtlu seheliu, kurs, kaip auklė kūdikį, sa
vo polių globojo. Martynas dai g metų pragvvųnęs tame dvare, nenorėjo 'išvažiuoti,
ir ne viena ašara nurieiiėjo per jo veidų
Hekraustanį daiktus.
y
— O ko čia besu lauksim ?• A-tarė sa
vo ponui. — Važiuokim į miestų, nusikrfctykiįu liūdnais Įspūdžiais.
Pasirodė, kad jaunas grafus nori dar i
atsisieikintį su buvusiais kaimynais ir pa
skutinį kartą palošti kortomis.
*
Mdrtyias labai nusiminė. Jis s n prato
kažin kų haBų, net jo veidas nubalo, ir
gyslotos tpnkos ėhič drebėti.
s— VnkpųiHykil mano patarimo, - <iš-,
tarė ncilrąšiBl -- nesigilinkit į bazanlų. <
•( — Prųšy’tiau nesikišti į mano reika
lus, — srtke išdidžiai grafas. — Aš turiu,
lošti ir IštolH. Jau svečiai pakviesti^ •,

Martynas žiūrėjo į savo ponų plačiai kti. Jau Mykolo tėvas prisidarė skolų, ku
atdaromis akimis, kada jis paėmęs trin rios vis didėjo. Kaip grumslelis sniego rie
kelę kažin kų sveikino ir mandagiai šy dėdamas nuo kalno grėsė katastrofa, taip
psodamas kiauše.
, ir skolos“galėjo prislėgti turtuolius. Vi
Sugadintas telefonas, ilgtis Pietus be sai šeiniai išmirus, Mykolas pasilikęs vie
vartojamas*, puikiai <eikė, o niekas jo n<>- nas norėjo susipažinti su paslaptingomis
taiaė. dvokiu bftAu tas įvyko, Martyhas ji'gOtnis. Nemaža jam tai atsiėjo materia
bijojo spėti.
' .
į liškai ir morališkai.
9

►Senas Martynas daug jau pergyvenęs,
tais, esu, išvaditulavo dvasias. Meansai, ba daug patyręs, dabar labai nusigando su
ndymai suardfe jo kūno ir sielos sveikatų, pratęs, kad grafas, pardavęs savo sentė
taip, kad grafos Mykolas jau buvo pa vių lizdų, nori vėl ieškoti pagalbos slap
kvaišęs. (lydytojai d^ug-vargo, kol išgel tingų jėgų pasauly. Pasidarė seneliui blo
bėjo drųsitolį ir griežtai uždraudė jam lan gai: širdis sustojo plakūsi, gerklėj smau
kyti seansus ir žaisti su nežinomomis jė gė, tarytum būtų kas kilpų užnėręs. Ieš
kodamas pagalbos, išbėgo į orų. Atsisė
gomis.
dęs ant muilo po kaštanu, sunkiai alsavo,
t Visai apylinkei buvo žinoma legenda, šluostydamas nuo kuktos šaltų prakaitą.
kad grafo Mykolo seneliui padėdavo tur Iš tolo pamutęs jį, Beržinis* atbėgo.
tų įgyti slaptingos jėgos. Iš tikro, sunku
l— Km tamstai? — klausė. — Blogai,
buvo suprą>ti, kuriuo būdu tas žmonis
gal gydytojo reik'ia?
Tuo tarpn snskambėją_telefonas.
laimi ajisuknis -— ne kaip tikrae ponas —
/— Jau praeina, jau'— sakė pet* aša
— Kas pataisė telefonų, kas — sušu visose aferose tupėjo ilidelį pelnų. Neti
kintieji dvasių veikimo šiamę pasauly apė ras šypsodamas Martynas.
ko nusigandęs Martynas.
— Aš suprantu, — sakė j>o valandos
— Draugai, —; atsakė ironiškai šyp- | jo, kad motina rauvo kilusi įš žydų. Gra
Beržinis,
—tamsta r sunku iš čia išvafui biznieriui mirus, turtai pradėjo smu
sodamas grafas.
brafas turėjo sUntykius su okultis-

žinoti. Kodėl gį manai važiuoti! Pasilik
su manim, .juk ne baudžiauninkus esi il
gai i senatvėje nuo tarnybos pasitraukti.
— Negaliu, — atsiduso Martynas, —
aš su tuo žmogumi surištas, kaip Siamo
dvyniai...
.
— Kodėl, kuriuo būdu?

— Jo molina mirties putniu prašė ma
ne, kad ncapleisčiau Mykolo Bgi mirtie*.
Aš prisiekiau! Ji jiažiūrėjusi į ateitį/ su
prato, kati jos sūnus kiekvienam žingsny
bus reikalingas pagalbos. Nelaiminga bu-"
vo ta moteris, užmiršta. Vyras plačitūgyvcno... Aš 'mylėjau ją. Vienų sykį savo
gyvenime mylėjau ir buvau mylimas..-. Vž
tas laimės valandėles esu dabar surištas
su baisiu žmogumi, kai taraus nužemin
tas, niekinamas. Paaukojau visų savo gy«
veninių, bet jau artinasi mirtis, atėjo se
natvė. Aš bijau, sūpranti mane, aš bijalt
tų neaiškių jėgų, tų vhkluoklią. Man rei
kia ramybės^ laikas ruoštis į kelionę...

(Daugiau bua) /

!

I

Penktadienis, kovo 1X5 d.
eaBCTfe—^=^-5

(Tęsinys)

*
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dengdamas tamsios, šaltos nuk
*
kties Kražių kruvinas paslap
tis'kovoje už tikėjimų ir lie
tuvybę. Žmonės pamažu iš ba
žnyčios išvaikščioję. Vyrai,
basliais, akmenimis ir spragi

žudynės, kankinimai, plakimai,
išniekinimai, nekaltybių plėšilinų
ninį PUiinn.
šaukte šaukės DiėVo teisybės. Nepraėjo nei 25 pietai,
kai Dievo rūstybė pasiekė
tuos, kurie pakelė prieš Ji sa
vo nedorų runku, sunaikinduma jų galybę ir nepalikdaiūa
nkriiens ant- akmens.,

je tiems patiems šventiems ideniams ir siekiančių tos pa
eios lųimės žadėto garbingo
vainiko.
A. L. R. K. Federacija bų-

dniti tiek paskolų ūkininkams,
kiek jiems reiktų sumokėti
skolų privatiems asmenims.
I Vyriausybė, norėdama padėti
’ūkininkams, leido Žemės Ba

Rūsčios minios puo\
dama stambia, principuose ir i nkui. išleisti įkaito pas kolos
lamas gubernatorius gauna su
darbuose ištikima Bažnyčios 1 lakštus, koriais Žemės Bankas
vėzdu per kepurę ir draug su
ir tautos dalimi ir stovėdama1 ildavinčs paskolas tiems flkisavo palydovais neria bažny
šios krypties sargyboje, trokS-; ninkanis, kuriuos labai spaučion, užsidaro duris ir užstato
Pasibaigus nežmoniškam ru tn, kad tu, tėve, motina, sūnau, J džia privačios skolos. Kalbalais apsiginklavę, susispiečia
jas Jonkomis ir klausvkla ir,„
...
duktė, brolau, Sesuo, katalike mais Žemės Banko paskolos
, . .
,j
šventoriuje ir nnkelėj. Bazny- sų siautimui, daugelis liko su
baimes apimti tariasi kas da- v. . .
... .
*
.
atsimintume! savo pareigas, lakštais ūkininkai galės sumo
.. ....
....
. . . čioj ties didžiuoju altoriumi nkiai sužaloti: sukapotom ga
rvti. Minia pasidalina i dtį|
.
. v. .
...
.
• .'palieka apie vienas šimtas mo lvom, veidais^ nukirstais pir kaip jas atsiuntė kražiečiai ir kėti skolas tik privatiems a:;
oalis; viena nnkeleje kaujasi *
.
,, . »
pasisėmęs iš Kražių kankiniu meninis. Nei valstybės, nei sa-,
terų. Jų malda ir šventos gie štais, perdurtom rankom, šosu raitais stražninkais, besi
smes meliodijų kįla prie Visa- nailS išvertom akim. Vieni iŠ žemaičių stiprybės tus parei Įvivaldybės mokesčių, nei algų
stengiančiais prasimušti prie
gelio sosto... Bet, štai, žaibo jų nuo sunkių sužalojimų, kiti gas šventai pildytume! pavie- darbininkams, nei skolų banbažnyčios, kati gelbėti guber
niaį ir organizuotai per savo ktmis ir smulkaus kredito drgreitumu atžvanga, atbilda iš nuo didelio susijaudinimo mi
natorių, kita-gi apgula balny-;-.
v. . . .
.
..
........
Varnių trys šimtai kazokų, gi rė arba liko visų gyvenimų Į draugijas, organizacijas, jų gijonis,. nei skolų kooperaty
rios duris ir laužia jas bas-l , , , . ,
. ,
, .
.
...
, ,
...•■
»
, nkluotn šautuvais, kardais, pi luoši, treti pamišo. Todėl ne kuopas ir skyrius ir savo dar vams paskolos lakštais nebus
bais, kad suimti ar užmušti t
bais puoštumei Katalikų Fede- galima mokėti. Tik tie ūkiniu
kėmis ir bizūnais. Kražiečiai veltui anų dienų lietuviškoji
gubernatorių. Matydamas, kad
rinkelėje ir šventoriuj pasitin spauda Kražių įvykius lygino racijos vėliavų. Vadai, jūs į kai galės gauti Žemės Banko
minios puolimo durys neatlab
ka juos vėzdais, spragilais ir su pirmųjų amžių krikščionių esate atsakomingi prieš Dievų * paskolų įkaito lakštais, burk
ir tautų. Laikykite teitybės! turį privatiems asmenims sko
kys, gubernatorius su palydo
akmenimis. Raiti kazokai šo kankinimais Romoje...
vais užlipa ant vargonų, atvaira’ ir veskite lietuvių išeivi- lų ir tik tuo atveju, jei visos
ka ant jų kapodami kardais
Veik po metų laiko suimtie
stato revolverius ir laukia įsi
ir pliekdami per galvas nagai- ji Kražių bažnyčios gynėjai I jų mūs tautai ir Bažnyčiai iš ūkio skolos neviršija 75 nuoš.
veržiančios minios. Lūžta du. — (trijų ketvirtdalių) ūkio-ver
lys ir minia, trankydama bas- koI™S>
ka^U
1P buvo teisiami Vilniaus teismo ganingu keliu.
Kražiečių pralietas kraujas
Ir apylinkės teisėjas, ūkiJiais, kaip vėsulas suvirsta įl1*8^ ?uola 1 bažny^ llPa, rūmuose. Teista 52 vyrai ir 17
dų ir pamačiusi gubernato- su arkl,ais
ka’j moterų. Kaltinamuosius gynė lai padaro juos palaimintais, o ninkuį prašant, gali sustabdv į
sekimas jų pavyzdžio kovoje t i turto varžytines, jei to ūkiTų ant vargonų, kaip audra’™* JJ°S bef*kllU8 bl2ŪaaisIžymiausi Rusijos advokatai,
puola prie laiptų. Gubernato-'’1 kankis- Sukapoti ir viso- kražie5iai buvo kaltinami už su šių dienų Bažnyčios ir tau- ninko skolos neviršija 75 nuoš.
tos priešais duoda mums pro-1 prašomo turto .vertės,
rius įsako žandarams šauti į ker!°P®1
pU° * iš anksto suplanuotų intelige-.
į visas puses bėgti, bet visur ntų ir lietuviškų laikraščių su gos užsitarnauti gerų, ištiki
Ūkio vertę nustato viršai
orų. šie iššauja fr surinka;
rabda kazokų ir žandarų su kurstytų sukilimų prieš val mų Dievo ir lietuvių tautos tis ir seniūnas. Varžytines a“Nelipkit, šausim”. Minia at
urėdninkais sargybas, kurios džių. Bet liudininkų parody sūnų ir dukterų vardų.
pylinkės teisėjas sustabdo nuo
stoja, o iš jos išeina priekin
šiuos gaudo, muša nagaikomis mai, puikiausios, argumentuo
Paskaitai medžiaga imta iš 4 iki 8 mėnesių laikui, jei dėl
žvalus žemaitis ir taria guber. .
. , ,
, ,
it veda į arešto vietas. Niekur tos advokatų ginamosios kal “Židinys No. 12, 1933, ir že varžytinių ūkininkas paduoda
natoriui; “Pasirasyk protoko.
, ,
....
, . neišbėgdami, dalis žmonių su bos įrodė, kad toks kaltinimas maičių Prietel. No. 47, 1933’’. apylinkės teismui pareiškimų,
lų, kad tu ir policija naktį
simeta prie Kražantės, upės, nepamatuotas ir kad už Kra
Dr. A. Rakauskas,
bent 5 dienas prieš .varžyti
kaip galvažudžiai ir plėšikai
kuri tuomet buvo sklidina ir žių įvykius kalti patys rusų
Federacijos pirmininkas nes. Jei parduodamojo turit)
užpuolėt# bažnyčių, bizūnais
apdengta plonu ledeliu.
Ke- valdininkai, žandarai, kurie
savininko nuosavybės doku
mušėte žmones, juos 'begink
Uos dešimtys kazokų prisiveja ^gubernatoriaus liepiami, užpuo
mentai Aetvarkoje, tai teisė
lius šaudėte ir žudėte. Para
prie Kražantės tų pulkų žmo-dj^ nekaltus bažnyčioj besimeljas
gali atidėti varžytines kol
šyk, kad maskoliai tyčia su
nių, apsupa jį iš visų pusių iri ūžiančius žmones ir padarė nebus dokumentai sutvarkyti net
plėšė ciesoriaus portretų
ir
Lėisiai pliekia bizūnais. Stip girdėtų skandalų. Teismas, vie
t iki pusantrų metų.
kaip turkai ir totoriai užpuo
resni, galį kiek plaukti, prasi- nok, greičiausiai gelbėdamas
lė bažnyčioj žmones; kad baž
Amerikonai, kurių daugelis
lauždami ledelį, prisiiria prie rusų valdžios prestyžų, nutei
nyčios neuždarysi, o- kražiečių
yra stambias sumas paskolinę
kito kranto ir išlipa,' kiti gi sia 5 vadus 10 metų katorgos
prašymas kur reikia paremsi;
«Lietuvoje, ir likšiol jų nega
grimzta į ledinį, kraujais nu ir ištrėmimu visatn amžiui į
!
lėdavo, atsiimti, šiuo įstatymo
jei paražysi, ęasirja^ysi j&pridažytų Kražantės vandenį. Šu Sibiru, o kitiems bažnyčios gy________
. spausi savo antspaudų, mes žeistuosins gaudo, plaka nagai
duodamomis ūkininkams leng
nėjams
priteisia
mažesnes
bau
Lie
tn
V
oje
nemažas
ūkininkų
tavęs neliesim ir sveikų palei
vatomis pasinaudodami, ne vie
komis ir .suklupdę ant kelių
suneš,
bet
pats
kreipiasi
į
ca^
a
;^į
us
y
ra
pasiskolinę
pinisim, bet, jei taip nepadarysi,
nas savo pinigus atsiims — ii
reikalauja klusnumo ir ištiki- rų Mikalojų II, prašydamas
tai iš bažnyčios neišleisim”.
gų ne tik -smulkaus kredito greičiausia, ne grynais pini
h.4nv«m nnbąrn. n’7b?S
Kkankintus-, bausmes dovanoti. p™5y,n«S
Apgultas orotokola ir viena iSkamuot™- s"8alasius .> «•- buvo iSklausytab.. ^teistieji draugijose, Žemės Banke ir| gaiš, bet tais Žemės Banko pa
tortA'lMb protokolą
ir Viena
v.ena Vanile
kan|L„ suim
,„osius po|i
cų»
Rtn
prOtOKOlų IT
cmmtnnainc
Tmlioi
lo etn
..
. . .
kituose bankuose, bet ir pas skolos įkaito lakštais, kuriuos
po ĮtitU gadina plunksna.-ir mdydama ir niekindanla iSva. veik/visi buvo nuo bausmių privačius turtingesnius asme- galės pasilaikyti. Įkaito laks- Į
siunčia į miestelį atneSti nau-' r0 į kalSjira08. Bct žmold, atleisti, išskyrus tuos, kurie nis ir amerikonus., Yra nema- tus Žemės Bankas išpirks tik
*
1 *
v
* Ič'z*
j#, kud tokiu badu užvilkinti bankym;5 su tuo nesibaigia, buvo nubausti po 10 metų ka ža ir tokių ūkininkų, kurie tai po 10 metų; lakštų ture*;
torgos. Šiems sumažino baus skolingi tik privatiems asme-1 tojai gaus po 3$ liūoš.
Tso.
išvakarėse pa- q ubematorius, atsidėkodamas
mę
ligi
vienerių
irietų
kalėji

nims. Privačių asmenų pasko
kviesti kazokai. Protarpiais, kazokams už uolumų malši♦•į.
mo.
žmonės nurimdami, skambina1 nant Kristaus . ištikimuosius,
los ūkininkams dažniausiai yKiekvieno kataliko turi bū
i J *1
Šiandie prisimindami tuos’ ra labai aukštais procentais ti didžiausias rūpestis, kad bū
varpais ir įpuša bubnų. A^y- leidžia kazokams
iki soties
_ X • • . X • ’V • .a Wlinkių gyventojai tai išgirdę sauvaliauti. Kazokai nesnau- šiurpulingus, skaudžius, liūd išduotos. Vįsoki pinigingi lu tų stipri katalikiška spanda.
/ X
*
visais keliais bėga j Kražius,
kaip kokie laukiniai va- nus įvykius, palenktomis gal- pikai iš ūkininkų ėmė ir tebe- kad ji pasiektų visus tikin
kiti palieka javų kūlimą ir su ėdalai ar hunai plėšia gyven- voiriis reiškiame pagarbos tie- ima už paskolas po 24 ir net čiuosius ir kad nekatalikiško
spragilais atskuba pagalbon, fojUS) girtuokliauja, siaučia ir ms didvyriams, kurie apgyni-Į po 36 procentus. Kartais lopi ji spanda būtų išmesta iŠ kn
bažnyčios gynėjams ir puola niekina moteris
niui Bažnyčios ir lietuvybės kai yra pttemę iš ūkininkų dvi talikų tarpo.
Kaip anuo nietu budeliai už-.statg savo krūtines, pralieda- gubai daugiau vekselių, negu
Nejaukiai uiiStn rytas, ati- riję akis Dievo Sūnui, plikda !mi sa'-o nekaltą kraują, ati-|pinigą paskolinę. Ttebar*pasuAtminkime kad 'rūpinimąsi*
'mi Jį'ir tyčiodamiesi reikalą- ,l,"’<ianli ”TO
Pa’ I,kaj“8 ūkininkų būklei, lupi- gera spauda ir platinimas jos
...
_
_
. sirvžimas, drąsa, narsumas, kai negali iš ūkininkų nei pro- yra vienas iš geriausių darbų
lio i
i
Nusilpnėjęs, Visai be ūpo? v o Titipakvii k a s i
ĮdiuvvnslraiMis, nekaltas krau- centų gauti. Todėl jie ūkinin Tik visas savo pareigas, ypač
Keletas meti) atgal (žymus Gydytojas ,mtya
“PranaĖauk, Kristau,;jag įr aukoto,
(p,n kų vekselius protestuoja ir
Specialistas ISrado kombinaciją valspaudos atžvilgiu, atlikdami
(ų. kurie darė stebuklus dėl lijo- .
n’nvp mnSn” ynd’/ini rtnai-'l r•
-t
j
•' • IT SUjuTų, kurių organizmas buvo suglėb«s
Jave lllti.'-a z.utiziui pasi stiprina
UlŪSų
dvasia
skolų ieško teismo keliu, par pasieksime ir sielos išganymų
tlk vietomis arkyvus. Ir kuriems i
.
.
1
.
.
.
ėjo dauriau kaip tti< paprastu to-1 kartojo is rusų nedėkingos sa- ilgia mus į viena Bažnyčios ir duoda ūkius iš varžytinių.
S( preskrlpolja. dabar yra par-l
y
* i r •
„vtnėjama visose vaistinyčiose tik ui rO Sutvėrėjui širdies Kražiuo- tautos šeima, gyvenančių ir diŽemės Bankas šiuo metu ne 4KATTYklTE TR PLATTN
T>o1er| už pilno mėnesio treatmeflt*. Į
”
j
t. > .
.
KITĘ “DRAnGA”
sHe*r'už^tnėrtinm.m,jQ^eįtokiu "jums
Nekalto kraujo praliejimas, rbančią pasiaukojime ir meilė- turi tiek lėšų, kad galėtų iš-:

ŪKININKŲ SKOLŲ MOKĖ
JIMUI PALENGVINTI
ĮSTATYMO IŠLEIDI
MO PROGA PAAIŠ
KINIMAS

bus sugrąžintas. Eikite ( savo vato-1
tlnyčią *r paklauskite butel) tikro
NUO A-TONE — žlflrėklte, kad ant
lalbelio būtų nžraAyta
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.Tose nuodugniai yra išdėstytos* visos svarbiausios tikėjimo tiėsos paeiliui, kaip jos yra išskaitlinotos Apas-’
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų’’.
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo esmė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.'

KATALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTO JI'DVASIA. <

Turinys: Šen toji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios dovanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios ęsmė, ypa.v----- j}en(irBendravimas.
avimaR. Nuodėmių
atleidimas.
’
ir Šventųjų
Nuodėmių
atleidimas,
Sakramentai —.Krikštas, Atgaila, Patepimas, įtvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė, j
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš įnirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda-'*.
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu iuiahtiems $3.65. Trys knygos su- ja
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
Čia nupISSk

Gerb. "Draugo" admi'nlst.racljal:
Siunčiu
............. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būdo knygas
“KATALIKŲ TIKYBA".'
\
I tomų. — TIKIU. Kaina JI.00; apdaryta $1.35
II tomą — JP-ZCS KRISTUS. Ka|na vi.50; apdarytu $1.90
III tomą — S V. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.85.
arba:
Siunčiu 12.RO. knd atsiustuničta be aptaisu.
Siunčiu $3.65. kart alsinsiumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
Bilčlo knygas "KATALIKH TIKYBA”.
Vardas, Pavardė .............. ........................ ......................... ........................ ..
A d resna .....................................................................................Street
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BALANDŽIO l t D., 1
PAOAESejUSIU GARLAIVIU >
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Sk*nto«isio maisto gav^nitAiti suteikimo patumatij* mamtotrfls Ir prityrę patarnamtojai. 8|MX'toltol paslltnknmiiitmr-L luup
(tairūs žaislai, koncertai, jiiiloml paveikslai Ir Lt.

I’I.ATESNIV INFORMAt lJę KLAUSKITE PAS:
AMBRAZIEJUS J, IKK Gninil Street. Brooklyn, N. Y.
AMERIKOS LIETUVIS, 14 VerfKm Street, Worce«ter, Mam.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE. R. Hldabrae, Frop.,
342 W. Broadway, So. Boston, Maga.
BARTKEVIČIUS P.. 1578 N. Main St.. Montello, Maaa.
DIRVA, 6820 Supcrle.r Avė., Cleveland, Ohlo.
MOLIS U.. 1730 — 24th SI., Detrolt, Mieli.
NAUJIENOS, 1739 Sd. Halaled Street. Chicago, III.
SEKY8 J., 433 Park Street. Hartford. Conn,
TREČIOKAS A. S., 197 Ailama Street, Nevvark, N. J.
\
VAHASrU8 A., 1200 C’arson Street, S. S. Pittsburgh,
'
VIENYBE TRAVEL 111 REAU. 193 Grand St./ Brool4yn/-N. Y.
tVAHHNER C. L, J013 Cftraon Strėet, M. S. Plttrburgli, Pa
ZEMANTAU8KAS J., 130 Cąharretia Avė., VVaterbury, Conn.
Taipgi autorizuota nirculflrn- DR.tUflAS Pl'B. Crt., 2:131 Ko.
Oakley Avm.le ChK-rtg” III.

.. ...................................................
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KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juoapaa
.m
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebulelai. Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. ■!
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo npda- dl
rais $1.90.
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Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
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dra&sti, kad nelaimei ištikus jos rinkdamos skelbimus, dai- prize of American Association
pasilikusios šeimynos nebūtų ktus laimėjimams dažniausiai. for Advancement of Science
vargo prispaustos. S. L. lt K. eina pus savus biznierius. Tat(at its Christmas^ meeting in
A. kuopos randasi' visose pą- ir privalome remti tuos, kurie Boston for his paper, which
rapijose; visiems paranku įsi mūsų imrengnnus remia.
yųilded a new concept of imrašyti ir susirinkimuose daly
niunity. In this, Dr. Kabu re- •
vauti. Kuopos, rinkite organi
jVVttlod 1,,at tlie hkin» bruin tis’
zatorius
ir
visi
nariai
nors
po
■bUes’ ,uusc^8 “"d internal ornigas 1. F. ^Boreišis. Pradžia
vienų
narį'
įrašykite.
Pamaty
'
j
gaus possess a greater power
G vai.
sitc, kai šimtams šeimynų tas
.
,
'of resistance to disease than
.
~
*
ra
^
does the blood seram whieh,
atneš gerovės.
Šį sekmadienį, 5 vai. p. p.,
šv. Jurgio parapijoj Apaš
Viešnįa iš Rytų
jumuu metu.* bOTO pagerbtas „„
(
. Šv. Jurgio juirap. Svetainėje
talystės Maldos draugija pas
Marijona Andriliūnięnė iš
.r atžymėtas•tnokaliainkaa me.
on|
tectio„..
sesutės su mokyklos vaikučiai*
tarame įnėn. susirinkime nuta- Athol, Mdss., atvažiavo atlandtkas d-ras Rubinas Kata.
rengia įvairų programą, page
rė padaryti vajų, naujų narių i^y^į sūnų Antanų, kuris buvo
Išvažiavus su sūnum pasi D-ras R. Kahn yra gimęs
rbimui gerb. kleb. kun. Juo
įrašinėjimų. Vajaus komisijon galia sunkiai susirgęs. Antano
zo Čižausko, jo vardo dienoje,
išrinkta: Kaz. Jokūbaitis, M. sveikata gerėja ir vėl pradės važinėti, staiga susirgo širdies Kaune, 1887 m. Atvykęs į Akuri įpriuuola 19 d.
Krivickienė, O. Banionienė ir lankyti mokyklų. Ta proga pa liga ir greitai mirė. Palaidota merikų lankė Valparaiso, Yale
Tuo |ačiu metu parapija
0. Aksomaitiertė. Komisija dė sisveciuos pas dukreles Mary kovo 5 d. iškilmingomis Šv ir New Yorko universitetus ir
sianti pastangų įrašyti kuo tę, kuri vaidins Šv. Elzbietos Antano bažnyčioj pamaldomis, nuo 1920 iki 1926 m. buvo imminės Kražių skerdynių 40 į
kuriose dalyvavo visų trijų nuinologistu
Michigan vai. Kų tik išėjo iš spaudos nauja
daugiausiai narių. Mokestis rolę, ir Kučinskus.
matų sukaktį. Kalbės kun. V.
parapijų klebonai: kun. /. Bo- Sveikatos departamente. 1928
Į »Masevi/-itis, Šv. Petro parap. t
maža (60c metams), o nuopel
labai įdomi knyga
klebonas.
nai dideli. Dr-ja užprašė šv. - Šių žiemų Detroito daug žmo reišis, kun. J. čižauskas kun. m. buvo pasiųstas į SerologiMišias UŽ seniai sergančios na nių sirgo šalčiais ir kitokiomis V. Masevičius. Kun. Boreišis cal konferencijų Kopenhage
Tat, visi kviečiami dalyvau I
rės Pranciškos Šembrikienės ligomis, kurios pusėtinai pa pasakė gražų pamokslų. Sa! i an demonstruoti savo išradi
ti sekmadienį parapijos svedžiausiu* Širdies dr-jos nariai mus. Po konferencijos jis su
sveikatų.
£ tainėje, kad pagerbus savo '
kankino. Bet šakniai baigiasi,
*
sv žvakėmis patiko ir išlydė- paskaitomis važinėjo fto visą Atsiminimai iš 1905 — 1914
mylintį kkfcm, ir paminė-1™ trylik* metų, taip eetauno
su
jais,
gal,
pranyks
ir
ligos.
ergyventų laikų
Pirm. O. Škhlienė dėkojo
jo, nes velionė priklausė nestik Europą ir Pietų Amerikų. Vi?
f * jua rrikšming, sukaktį.
«al klebonauja Sv. Jurgio pasietus,
kas
lik
kokiu
būdu
pa

tai, bet ir daugeliui kitų drau nas žurnalas apie d-rų R. Kahn
rupijoje. Jo pasišventimu paKovo 11 d. seserys Praneiš; gijų. Buvo dievota; pasižymė taip rašo:
Lapijoj daug nuveikta. Kuai-,sidail,av“ pardavinėjant tikie
į , Pereitų sekmadienį per su
lUjS Pelnas paskirtas parapt- kietės, Šv. Antano parap. mo
! ■'
i, tus.
jo aukomis. Laidotuvės buvo
mr gražiai giedojo solo B. Pe-;»as Juozas dau« dė”Mi“K> krei'!j,į
“More reeently, Dr. Kahn
—Detroito žiedas kytojos, Lietuvių svet. buvo didelės.
Palaidota Šv. Kry
tkienė ir M. l'etrokaitė.
• 1"“ I kataL U""”1*,r
'
su vaikučiais surengusios bun žiaus kapuose. Paliko dideliam has delved into the mystery
mo organizavimų ir t.t.
w /
of immunity and the origin
co vakarėlį Vienuolyno nau nuliūdime sūnų ir dukrelę.
Sveikiname
vardo
dienoje
ir
_.Kovo 19—25 d. Šv. Jufgio
and funetion of antibodies. He
dai. Vakarėlis gerai pavyko.
spaudos rėmėjų drlinkime
ilgiausių
metfl
ir
pa

Bažnyčioje garsus savo gražia
was awarded the aiuiual $1000
Chicago, ILI.
jos
Šv.
Antano
parapijos
komi

sisekimo
kaip
parapijos,
taip
iškalba ir turiningais pamoks
Spaudos platinimo darbas teto narys A. Šilaikis, kaipo Į
lais misijonierius ves Misijas. ir kituose darbuose.
Susirinkimas įvyko kovo G tęsiamas. Žmonės spaudų re gabus siuvėjas, veltas para
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
Kiekvienas lietuvis turi pro
d., Šv. Jurgio mok. svetainėje.I mia, bet gulima būtų dar sti mos. Todėl gi patartina Vely
naudotis šiomis šv. Misi Šiomis dienomis B. ir E Ki- Susirinkimų vedė vice pirm.
Tai. GROvehdU 1635
priau paremti. Surinkę visų koms užsisakyti pas jį naujus
nderiai susilaukė dukrelę. Jau
jomis.
S. Lukšaitė.
vardus prie progos paskelbsi siūtus. Kaįnos pigios.
nieji tėveliai džiaugiasi bran
D E N T I 8 T A S
1444
SO. 40th OT„ CICERO, ILS
me.
Praeitam
numery
tilpo}
Užsirašė
naujas
atstovas
R.
*_Mirė a. a. V. Filipavičienė. gia dovana.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Utar., Ketv. ų- Pėtn. 14—3 vaL
Valatka iš Šv. Vardo draugi profesijonalų sąrašas. Papras Jonas Žyrinas gavo leidimą Vai.: 3-11 ryto 2-4 lr 7-3 vak.
Palaidota su bažnytinėmis a3149 80. HAU8TED ST., CHIOAGO
pietų ir Nedėldlenlal
Paned., Serali tr Subat 3—3 vai
tam darbininkui taip pat rei Lietuvių žemutinėj svetainėj Baredimis po
peigomis.
'
Operetės “Consilium Facul- jos.
tik susitarus
Išduotas raportas iš kovo 4 kia susirūpinti ^pauda, reikia pardavinėti visokius gėrimus.
tatis“ pamokos jau prasidėjo.
3433 W. MARQUKTTB ROAD
Dienoms Tel. LAFayette 3733
Naktimi* TaL CANai 0403
Operetė bus statoma scenoj d. vakaro. Buvo surengta ke sekti įvairius pasauly įvykius. Vietoj eiti pas svetimtaučius,
no party ir judomieji paveiks Praleistas dolerių spaudos rei remkime savuosius. Prisėjus TaL LAFayette 7440
tuoj po Velykų.
Iš anksto visi rengkitės jų lai, kuriuos rodė A. Kleiva. kalams suteiks žmogui šimte reikalui visada gausime para
Office: 2643 W. 47th Streel
pamatytį. Muz. Je. Čižauskas Vakaras gryna pelno 'davė riopų naudų visuose jo reika mų iš savų biznierių. DraugiTaL: 2 iki S ėopletr 7 iki 8 vak.
Nedėtoje papai sutartį
deda daug pastangų, kad vai $21.52. Iš jų pnsKČpdškirta pa luose.
GTDTTOJAa Ir CHIRURGAS
dinimas kuo gražiausiai išeitų. rapijai. Penktadienio ‘Draugo’
Laikraščių, ar knygų, reika LIETUVIA1UAKTARAI:
414d Archer Avenue
Offlse TeL RETuMIc 7«»3
leidinį laimėjo M. Nicelienė. le mielu noru patarnaus priTct LAFayetU tO»7
TaL: 3—4 Ir T— vaL vakare
Res. TcL GROvehlU OOiT
Ligoninės lr gydytojai* visados varto
. DUium
Knygyno tvarkytojai prane J įrnunt užsakymus kun. I. F.
3917 S. WASHTENAtV AVĖ.
Res. 2138 W. 24th St.
jo - skystus lluosuotojus. Ir visuome
v •
nė greitai grįžta prie liuosuotojų 1
se
TaL
GAJUI
0403
ka,d žmonės knygynų lan- Boreišis, muz. J. A. Blažys,
skystoje formoje. Ar jus žin-ote prie
“TSd“
žastis?
ko skaitlingai.
J. Paplinskas ir
Šimonis.
GYDYTOJAS lr CH1KUGAS
Staniu ras skysto Ii imsi'o tojo gali bū
' 3123 W. 31ARQUET'rE ROAD
Kovo 3 d., Lietuvos Piliečių Pmsįkalbėta kas link laikra Visų tardai bus paskelbti.
Offiee Phone
Raa aad OfHoa
3651 West 43rd Str. '
ti 'atleruojainus. Akcija galima valVaL 3-4 Ir 7-3 vak. Ketv. 3-13 ryto
PROapect 10M
MM 8a Leavitt 8t
* • v
»
Neda.ro jokio pripratimo; ne- ] klubas
Į -----------------Polish Veterans’“ ščių “Draugo“ ir “Darbinin
NedėlloJ auattarua
ria imti "dubeltava porcija” die- 1
‘ ’
(Prie Archer Are. neto U Kėdelė)
’ *
CANAL 0700
Valandos: ode 3 (ki • vai. rakaro
Arba
dvi
vėliau.
Maom.s
skystas
svetainėje
minėjo
10
Įlietų
gyko
“
platinimo.
Susivienymas
L.
R.
K.
A.
stojas necraiim Inkstų.
Šaradomis ir nedėliomis pagal
sutkrtl
M. Ankačiūnienč, rašt.
CANai 0133
yavimo sukaktį kalbomis ir
h-ftaiklntas
skystas 11 uos uoto ja s
tfarą viržklnlną fr nepadaro muzikale programa.
PHT8IC1AN aod 8UROHOM
nesmagumų tuo laiku, ar vėllau.
Kl&bo
pirm.
Kaz.
Stepanau

Z
2403 W. 43rd St., Chicago
___ foras liuosuėtojas gali laikyti
GYDYTOJA* Jy CHTP.URdAS
OFFICB HOURS:
skas
buvo
vakaro
vedėju.
Tru
Juių vidurius užkietėjusius tol, kol
3 to « and TUIP. M.
D
E
N
T
I
8
T
A
S
JI vartosite! Ir tankus vartojimas įlipu kalbele apibudino vakaro
2201 W. Oermak Bead
Bunday by Appolntment.
piktinančių druskų) ar stiprių gy
4204 ARGHER AVĖ.
Minėkime
liūdnas
Kražių
ske
duolių labai koncentruotų tapletų .‘r tikslų ir vadovavo visai pro
Valandos 1—3 Ir 7-v-l vak.
plllsų galt labai kenkti sveikatai.
rdynių sukaktuves! Parodyki
Saredomla Ir Nedėliomis pagal šutau
gramai.
'■ •
Savaitės vartojimas gerai sutaisy
me nuoširdų savo broliams at ........................... .............................. . j.
to skysto liutfauotojo kaip Dr. CaldREZIDENCIJA
weir« Syrup Pepsln daugelį Jums
Kalbėtojai buvo adv. J. Le jautimų. Kovo 18 d., sekma
DAKTARAI
8031
&
California Avė.
parodys. Kelių savalėfų laiko. Ir jū
,, —f , ■ M i Igeiil . Ii
„N
1 ė“
V r-.
K ,
sų yidurlal gali >buti ".regulerAki kaip vickas,-d-ras Jonikai tis ir adv. dienis turi būti didžiausia šve
laikrodis”. Dr. Calchvell’n Pepsln Sy
RBPubllo 7338
OTPYTOJAB ir CHIRURGAS
Telef<
Visi atpasakojo ntė katalikams. Kaip tik ir
rup yra priimtas skystas liuosuoto- Kundrotas.
4645
So.
Ashland
Avė.
TaL DRJCzel glgl
jas. kur) vaistininkai laiko dėl rei
kalų. Geras visai Šeimynai; vetolfl naudų šio klubo.
parinktas Kančios sekmadieOFISO VALANDOS:
Ofiso: Tel. CALumet 4038
OFISAS
visiems amžiams. Ir galima duoti
Nuo 3 IU 4 Ir ntto • Iki S Yak.
Raki Tel. HEMlock 3283
jauniausiam vaikučiui. Narys N. R. A.
nis
didesniam
atjautimui
kru
4720 So. Ashlaad Avė.
Buvų ir daugiau kalbėtojų,
Nadėltomle pagal sutartį
Ofiso telef. BOLIevard 7M0
3 lubos
Rusas GrdztoJas tr Chirurgas
kurie trumpai kalbėjo politi vinos dramos Kražiuose, ryte
CftlCAOO. ILL.
■amų toL PROspect 1030
M PIECE COSMETIC kos reikalais.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
pHinaldomis, o vakare, LieluČFKO VALANDOS:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
9BT $1.97
visų chroniškų ligų.
w
vių
svet.,
programa.
Ypač
teNuo 10 Iki 13 vai. ryta, auo 2 Iki 4
3147 8o. Halsted St
Tkl« ls s Karriong Vlvanl Rot and In
i uzi aę prog ra lups caį is
proga detroitiečiams pama- vai. po platų lr nuo 7 iki 30 vai. Ofisas 3102 So. Halsted St
tam fw>w4.r. f 1.00 i Itongn. 7tc.
Ofise
valandos: 1*4 tr 3-8 vai. vak
TaL BOLIevard 7043
C-iiun $1.00, Depllatory »!.##.
vakaro.
Nedėtomis uuo 10 ikf 13
tai Aetrlngnnt »l.7S, Bath Balt l.M,
Realdendjoa
Ofise* i 3363 W. SBifc Sė,
Kampu Slst Street
,Se.
#
tvti istorinę dramų “Šv. Elz- vklandal disog.
J»t tVater »1 SS. Perfume 3J.7S, BrtlValandos:
13—13 ryto
1. V alatkevicius dainavo so
Valandos: S—4 popiet, 7—• vai. vak
■tanttne 7Sc. Skin Whltnner 78e.
Totai
bieta”, kurios vaidinimui ge-(
Value 111.00. Spėriai prlce. *1.07 for an
Šaradomis Ir Nedėliomis paiRl *utarS
Telefonai
MIDwąy
2880
Nedėltomis
lf
ivantadlenlala
10
—
11
ten plecea to latroduoe tb«» line.
lo. Akomp. muz. J. Čižauskas. rai prisirengta.DBMTIBTAB
Kalbėtojais
Vardas
4. "Adresą* .................. .
4845 Bo. Ashland Avė.
M. Čižauskienė ir A. Juod- bus svečiai gerb. kun. V. Ma R»i
Offlea Phone
Siunčiama par paStg COD
arti 47th Street
suukuiiė gražiai phdainavo du sevičius iš Šv. Petro parapijos,
Pinigai grgžlnaml. Jai
Vai.: nua 3 (kl I vakare
Šaradoj pagal sutarti
nepatenkinta*.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
etų. Iššauktos net keletu sy kun. L. Praspalius ir kleb. ku* GTDfTOJAS lr CHIRURGAS
■ flv
4142 ▲BCHHK AVINUI
■*—
t-----Baa Vau 580-5tk Avenue, N»w Yodt
kių. Dainininkėms įteikta gė4531 SO. ASHLAND AVI
TO.
lių.
' .z
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
TaL CANai 0337
Tel. TARda MM
lteo. PROspect 3353
./"■ •
-*ex.: Tai. ptAaa «M0
7850 Ro. Habted Street
Šok) gražini dainavo muz.
■ .'i"

MOKSLININKAS,

MĖ

A.

A.

OKA

IR

AUGO

KURS

■■.iii

..

ifuiaito

j

OI-

LIETUVOJ

GAVBU8IENĖ

Detroito

Žiedas

SVIE2ENYBĖ
Kun.

Petrausko,

A.

M.

I.

C.

Mes Patųros

O

Kun.

Juozas

Čižauskas,

ku-

f

dalis

II

Už

pusi.

dalis

95

pusi.

ABIDVI

Prisiuntimui

“DRAUGAS

IŠ

DETROITO

192

DALIS

’

25c.

5c.

PUB.

00.,

KATALIKŲ

2334

Oakley

So.

Avė.,

SUSIRINKIMO

DAKTARAI:

LIETUVIAI

gos

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. J. JAVOIŠ

BR. F. C. WIHSKUHAS

Tylute

f

MINĖJO

SUKAKTĮ

DR. J. J. SIMONAITIS

M.

per

15

WEST SIDE

organų

skelbia

d.

kad

mynoj

sytų

narių

katalikai

troite

kite,

“Garsų“

neliktų

nario,

didžiulei

vajų.

rimtai

nei

kuris

mūsų

OR. J. 1KOWARSKAS

bal.

su

De

JJR.S. BIEŽIS

DR. A. P. GURSKIS

galvo

vieno

šei

nepriklau

organiza

corner Sacramento

cijai.

Visiems

yra

proga

apsi-

Vai.: nuo 9

v.

ryto iki 8<.

vak.

Dr. M. T. StrMs

į,.,,

OkCHARtES SEGAL

. DR.

A. A. ROTH

t

DR. A. 6. RAKAUSKAS

t:

DR. 6. Z. VEZEL’IS

NOimmod SMI
DA A. R. MČCRADIE

te

J. Čižauskas. M. ir J. Čižauskų duetas tuip pat žmonėms
labai patiko. Iššaukti pakar
\ toti.
Dialogų “Dėdytė ir Tėtytė“
su pritaikintomis dainomis gi
rtinai atliko A. Juodsnukaitė
Nesirūpink
niežėji
mu,
pietnkaaomie.
ir F. Valntkevičius.

išbėrimai*, spuogais
Ir kitai* odos negerumai*.
Tik
gauk gydant] antlsapUka Žemo—
aaagua
AptKkoaa.
SSc.,
Uo..
gige.

žemo

I O pTOgl’HinOK Zlll.oncs
akinti skirstėsi namo.
I^ii gyvuoja Lietuvių Pilieį čių klubas.
K.

Stepanauskas,

pinn.

B4

tr fa

vak vakare

—r

DR. VAITUSH, OPT.

LIETI rvis

svaigimo akHj

aptemimo,

narį

tno, skaudamų akių karėti, atitaiso
trumparegystę ir tollrepyettf. I’rlreO- I
tciu. teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose rrsnnttnavimiis daromas su
elektra, parodančio mažiausius kiai

mlaus. DaugNy at.Hltlktoų akys atltalsnmoa be akinių.
K*lno<« pigiau
kaip pirmiau.
4713 M>CTH ASHLAND AVĖ.
Vhooe DiaMeevard 7»S«

.

i

Kapitonas
PasauUiiiame kare
GYDO VIRAS I.1G VK VYRV
KAIP rysrsENP.Ut

DR. P. Z. ZALATORIS

Specialistas

t>

MM

3300 Ho. ArteeUu. s»B
Valandos: 11 ryto Iki ė popiet

* Iki S:M vakare

T

W.

to H«e I MU 18 ryto

imi
DR. J. RUSSELL

per 2* MfrrrrH nkui kint

lyiHI.UOH JOS YRA
Jo, odos, liga*, Žaizdas, raaieutisina. gulvėM skausmus, skuiisiiiua nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėJhjaų Ir puaiuptlngus Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus lėgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir lėgydė įtiksiančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai tr nuo «—8 valart/nZ vakare. Ne<jėn»mls nuo lt rytu tol 1 vai.
Speciali Akai gydo liga* pilvo, plaučių, taksių lr pūslės, užnuodljimų kruu42IH) HEtrr setli l»T.
kampas Keo.-r Avė.
Tel. CRAwford 557S

Cermak Bead

IKtmpMlmvId Ht>

iš

Rusijos

Ir

D8.6.LBL02IS
tf11It4I

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3331 SOUTH HALSTED STRESU

IISSIG

Optomctricsily Akių
rulengvins akių įtempimą, k
eet! prležaatlinl
galvos skaud

i das. Hpeclalė ū'tyda atkreipiama
I
pate-1 mokyklon valkus. Krėlvos akys ati
taisomos. VaUųidos nuo 10 Iki X v.
Nedėlloj nuo 1» Iki 12. Akinto kai
nos per pusg plglaus, kaip buvo plr-

■t

VALANDOS;
Nuo IV-II v. ryto; 3-1 lr 7-g v. ♦
Nadėldlaalaki nuo 14 BU 13 diena

NOOM

vali

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURICE KAHN

1

I

Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*
2515

Of.

ir

WEST

Rez.

Tel.

69th

ST.

HEMlock

j

Tėl Ofiao BOLIevard 3913—14
Ikea. VKMeyy 3*43

DR. A. J. BERTASH

6141

to W. awM
390.

Valandos:

2*4 popiet; nuo 6*8 vakarais

OOm

< <

I
i -i

vai:

nuo

:

1-8; nuo 4;>9-k:S9

i

Penktadienis,

kovo

1G

d.,

1934

IIIDII ICHMĖ VltfADICMė skyrius ^uvo suren«ęs vajaus,
JUDlUtJIIlt
vukarienę su programa. Vaka-|
----------ras puikiai pavyko. Publikos1
West Pullman. — Sekina- prisirinko pilnutėlė svetainė,
dieniu vakare, kovu 18 vi., pa- Programa buvo labai graži ir
lapijos svetainėje, šv. Veroni-J pukjjkaĮ labai patiko. Prota
kos dr-ja rengia jubiliejinę va-l,nųl įšildė mokyklos visų sky- brightonpafkiečiai, bet ir dau
gelis ehiėagieėių žada .sekma
kariebę 20 metų draugijos įsi-1. rjų vaikučiai seserinis vadodienio vakare, kovo 18 d., da
kūrimui paminėti. Bus labai ^aujant. Kalbėjo Zig. Gedvilyvauti bažnytiniame koneergraži programa, kurių išpilsiąs. Buvo gardaus
užkandžio,
te, kurį rengia parapijos cha
dvs parap. tuoks klus vaiku- įmonės |lko patenkinti. VakaĄ las vigi jdo#muK , iįe haS.
vadovaujant. 11*,, ved6 j. go^kas.
koncert«8
ule jau, kad programoj dalv'
i ’ .
. >■ .
*
vaus menininkų ir ii kitų ko-Į
lonijų. Komisijos narės daug
buvo rinkli»™ ftv.; I'IJOJO. kiek teko išgirsti, oliodirba rengdamos vakarienei Kaz' vienuolynui, tat, sykiu su' 'as, vedarnas varg. J. Kud.rva<iauis vakariene, susidarė gau kos, ir solistai pasirengę pra
gardumynus,
auka.
€
lenkti.
tai rodo tas, kad pa
svetelius. Svečiai iš kitų ko-,
rapijos choras varg. Kudirkos
lonijų kviečiantį skaitlingai a- į
gerai išlavintas. Choro solistvykti. Visi bus pačiai priiinBal. 8 d. West Pu 11 mano • .z
XT
.. ... ^ . ..
_
,. .
... .
—... ,. TX
, -Ak.
. .. ,
.. tai: K, Noreikaite, Kelertiene,
ti p- gardžiai pavaisiųti. Įzan- moterys rengia linksmų balni
Gudas ir-ftvenciskas taip pat
ga tik 50c. * _
įsu šokiais parapijos'naudai.
gerai pasiruošę. Prie to, pri
—-—----| Balius bus parap. salėj.
sidės vyrų Sasnausko chųras.
Kovo 17 d., ftv. Veronikos |
'
----------vedamas komp. Pociaus ii
di-ja
Metinis parapijos bankietas
svečiai, prof. Žydanavičius,
dienio rytų per užprašytas sa- įvyks j*,. Vclykę k6tvlrto gek.
smuikininkas, virtuozas
ir
vo Mišias bendrai prie šv. Ko- ,nadlett|o vakarjĮi parap.
dain. Ona Piežienė.
LLinnG°8>
a
,
'tainėje. Visi prašomi tų dienų
K«d, klatisaųčio^ visuome
'šv. Veronikos dr-ja yra skai niekui Uepasižųdėti, bet atvytlinga ir gražiai gyvuoja.
kite pas mus. Visi bus kuo nės bažnyčioje bus, parodo fa
grūžiabslai priimti.
Rep. ktas, jog įžanga visiems prie
durų dykai. Be jokio bilieto
Kovo 11 d., parap. svetalnėję, ftv. Kaz. Ak. Rėm. 7 taj? PbATlNK“DRAUGĄ” kiekvienas galės įeiti. Kadan
gi įžanga bus dykai, lai nie
IX.*
kas nemano, ' kad bažnytinio
koncerto repertuaras bus ne
įdomus klausytojams. Chorai
giedos Valestrinos, Bartnianskio ir kitų kompozitorių baž
.Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio
nytinius veikalus.
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
Parapijos komitetas visiems
lionės* reikalus, išgaus reikalingus dbktimerttus, iš
J užtikrina vietos.
lėlius
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laibais.

BAŽNYTINIŲ GIESMIŲ
KONCERTAS

lAKAnILRfc

Brighton

U

<avl

P“«‘«

<««»»

ba-|»«M«»

Park.

koncertus

—

Ne

musų

vien

para.

patenkinus

1 si

-ae
gausiai aukoja. Augina sūnų kad konferencija labai'gražiai mui vieta pas pp. Lubertns,
ir dukterį. Abu lanko parapi- pavyko.
'5537 So. Nordica ave. Susiži
jos mokyklų. Cecilija yra pa
Pranešimų iš Federacijos noti reikia ne vėliau kaip iki
sižymėjusi muzikos srityje, ne Chic. Apskrities darė J. Šlio Šeštadienio, kovo 24 d. vakupasilieka ir sūnelis.
10. Visi nariai ir ne nariai,
geris.
- Io\\4i of Lake. — Gerašird
norintieji bendrai dalyvauti
žiai parapijonai rengiu gerb
Mūsų
skyrius
in
corpore
eis
Kontestininkas, žinomas vei
šv. Komunijoj, kviečiami susi
kun. Pr. Vaitukaičiui išleistu
prie
šv.
Komunijos
Aušros
liejas V. Stancikas darbuojasi,
žinoti antrašu.
ves kovo 20 d., 7 vai. vak. Šv.
Vartų
bažnyčioj
verbų
sekma

Kryžiaus parapijos salėje. Vi platindamas “Draugų’*. Jam dienį,, kovo 25 d. Nutarta nu
ir sekas. Daugelis užsiprenu
si prašomi atsilankyti.
meravo “Draugų” per vajaus važiuoti ne vėliau 7:30 vai.
Ai
i
savaitę. Tačiau daug dar yra ryti. Važiuos visi, kam tik ap
Žinomi, veikėjai B. E. Ogia
namų, į kuriuos neina dienra linkybės leis. Susiorganizavitai rengia bunco party*. savo
štis.
namuose, 5848 So. Justine St,
kovo 18 d., 2 vai. popiet, Šv.
Kryžiaus mokyklos mokytojų
seserų'naudai. Užjaučiantieji
kviečiami atsilankyti ir pare
X. Y. Ž.
mti gražų darbų. Bus- gražių
ir įvairių dovanų, kurtas Ogiiitienėrsu dukrele ruošia ir
Mirė kovo 15 d., 1934 m.,
7:20 vai. ryto. sulaukęs
58
laukia visų atsilankant.
inetų, amžiau^ Kilo iš Panevė

O

eis_ iSjfožhitie^ę -.o. sekina- •

Ir

tol,

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijas laivu “FRE-

taliko

dienraštis

IŠ M. K, R. 41 SKYRIAUS
SUSIRINKIMO

Sudeikienė, Martušienė, Karčauskienė ir kitos rengia hunco party Šv. Kryžiaus bažn.
altorių papuošimui per Vely
kas. Pramoga įvyks kovo .22
d., 7 vai. vak., parapijos sve
tainėj. Prašomi skaitlingai at
silankyti ir paremti vakarų
gražiam tikslui.

Areher Heights. — Bunco
party Kolegijos naudai komi
sijos jau priruošta, laukiama
I -f4
tik svečių, kurie bus maloniai
priimti ir pavaišinti.
•

»t

Bunco party įvyks sekma
dienį, kovo 18 d., 2 vai. popiet,
Lubertų namuose, 5537 S. No
rdica ave. *

Lab’d. Sųjungos 1 kuopa re
Pranešimų iš Kol. Rėmėjų
ngia vakarėlį balandžio 14 d.
7 vai. vak., parap. svetainėje. Chic. Apskrities darė A. Lttbertąs, taip pat iš Tėvų Mari
jonų
jubiliejinės vakarienės..
Žinomi biznieriai J. ir A.
Kinčinai, laikantieji
ji Dttčernę, Vienbalsiai prįnnti.

SURVILA

Kovo 25 d. mūsų choras re
ngia bažnytinį koncertų para
pijos naudai.
.. r
/

ii

Nuliūdę: Stums. Si-serjs,
šelmyuos ir Giminės.

Bal. 15 d. d. skauttj Isoklų
i vaka'ras parapijos svetainėj.

Iaiidoluvėms patarnauja graboiins J. P. Eudeikis. Telefo
nas YAitds 1741.

/

•w. '

■MMM

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ

LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI

laidotuvėse kuopigiausia

Patarnauju

atsišaukti, o mano

darbu būsite užgąnėdi*ntl
Tel. CANul 2515 arba 2518
2314

W.

23rd

Chicago

PI.,

S.

49th

Cicero,

Ct.

■ *e. ’

HILLSIDE, ILLINOIS

ANTANAS PETKUS
Koplyčia

4830

TeL

Ine.

ORABORIUB

b

859-J.

Bonlevard

4139

UOZAPAS
EUDEIKĮ
m. | R m.

<■

TOAS

TeL LAFayetts U78

n*, aomanrt um___
-mm
884
SYREWIGZE

8TBEET

JEIGU

J. Liulevičius
;

Tei.

Patarnauja
Oja

5K'

lr

CbL Į

a»l«U*-

svlmAs
Dievo Apvaizdos parapija. Didelė lr
Sf
Koplyčia dyki
Kovo 8 d. Ivanauskams suruo I?UA
A*»
šta surprizaš jų pačių balnuo
se. Ant stalo bui*o padėtas di
.r
delis birtbday cakc, nes kovo
Visi Telefonai:
,9 d. pripuolė Ivanauskienės
gimimo diena. Vakate daly- i
vavo kun. Ig. Albavičius, Mondeikai iš Cičerosj, Stasiukai- .
čiai ir V. Lukošienė iŠ Mup
quetfe Parko. Visi svėtiai pp.
Ivanauskams sudėjo
sveikinįmų. Gauta pasveijeini- !
mas Lr nuo ftv. Kazimiero Se- . r Ambulanee Patarnavimas Dien$ ir Naktį
serų ir dovana; svečiai irgi įModemiška Koplyčia Vargonai Pykai!
toikė dovanų. Pp. Ivanauskai
dėkojo visiems svečiams ir
rengėjams. Ponai Ivanauskai
vra stambus jtarapijos ir vie
nuolyno rėmėjai. P-nia Tvanau
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
skienė yra “Draugo” vajaus
4605-07 So. Hferrrtitage Avenue
kontestinihkė.
Ilgiausių metų!
Rep.

x

■

-----

Suylrš 50 metų 'prllyrlrtio •

•

- ----- * ~>

PMkMe tiesiai Iš dirbtuvės Ir
laupykite pinigus

—----- o------- MĄ< atlikome darbą dn-iigellid iymesnių Clileagim Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE,
arti Grand Ave.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

širdingą

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
ir

NORITE

DAILUMO

IR

NEBR^GUMO

LAIDOTUVĖSE..................... PASAUKITE.......................

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue
turimi jttrysųi su firma tuo.pačiu.vardjį)

1*

paminklų dirbtuvė
Chicagoj

■BM>8WaMbmi

GRABORIAI:

GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.
Tel.

iiDOTimę
«8th

2109

pres.

A. MASALSKIS

IJ.Z01P
WE8T

CI

telefonais

Rez. PENSACOLA 8011
/
BELMONT 3486
Office: HILLSIDE 3888
Vlncent Koeelll, secr,

mm—. ........
Alfred Rosclll,

BTBEET

—

Palaidoja už »»R.OO 1r aukščiu
Modernlika koplyčia dykai.
188 W. IBlh Bt.
ret CAMal 8174
Chicago. Ui.

IMS

Dykai

IBth

Illinois

J. F. MOŽIUS

ORĄ

WEST

St

«* ao*"* Hn
LIETUVIŲ

Trys

GBABOBtUS

ORABORIUB IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimu geras Ir nebrangiu
18th

tle-

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

Ilk

UI.

SIMON M. SKUDAS
W.

reikalus

' MOUNT GARMEL
KAPINĖSE ‘

TcL CICERO 8887

718

ir

Lituanica' Avenue

Chicago,

1439

Veskite paninklų

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319

ir išdlrbl-

paminklus

sBlal su pačiais išdlrbėjais

GRABORIUS

..

Iškalime
rūšių

Mūsų šeimyna specializuoja šia*
Ine darbe per Šešias kartas.

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI

visokių

grabnamlus. - -

Telefonas YARds 1138

ttMABOI

Dldžiniisla

DIRBBJAI

Specialistai

GRABORIAI:

_________

PAGERBĖ IVANAUSKUS

IsdirlM-jnl aukštesnSs rūšies Paminklu
Ir Grabnatnlų

Jb

rtie

I

Bal. 18 d. margučių ^vaka
ras ir šokiai parapijos naudai

Mirė kovo 14 d., 'J934 >n.,
3:30 vai. popiet, sulaukęs pusės
amžiaus. Kilo iš Švenčionių ap
skričio, Lietuvoj.
Amerikoje Išgyveno 23 metus.
Paliko di’delfame nuliūdime
sesers sūnų Mykolą Stalausk)
ir jo šeimyną, gimines, pąžįslatnūs Ir drabgus; o Lietuvoj
moterį Marcelę ir tris sūnus:
Feliksą, Joną ir Kazimierą.
Kūnas pašarvotas 4805 3o.
Hermitage Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kova 17 d., iš
Eudeikio koplyčios 8 vaL buš
atlydėtas. į Šv. Kryžiaus para.
pijos bažnyčią,
kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
- nio- sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kąl)l
nes.
—
Nuoširdžiai kviečiame visuS
gimines, draugus-ges Ir pažjj
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. \
Nuliūdę: Sesers SBkvils, Jo šei
myna, giminės ir draugai.
laidotuvėms patarnauja ęra.borius J. E. Eudeikis. Telefo
nas YARds 174U,

žio apskričio, Ramygalos par.,
'Aukštadvariu kaino. Amerfsoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuf.lūdime
sūnų J uoaapą, dvi seseris Ainiliją OedininĮenę ir Jos šeimy
nų, ir Ohą aviklenę lr jos še.»'myną, Ir gimines i o Lietuvoj
sQi’.ų ,yntanų ir dukterį Agalešką.
Kūnas pašarvotas 4<»05 So.'
Hermitage Ave. laidotuvės jvyks pirmadienį, kovo 19 d., iš
Kudeikl > koplyčios 8 vai. bus
atlydėtas į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyči'ų, kurioje Įvyks
gedulingos pamaldos už velionlb sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines.
. Nuoširdžiai kviečiame. vIbus
gimines, draugus-ges ir pažyotamtlK-mas dalyvauti SiUse laidotuvėsu.
->7
.

adr. 4441 So. Honore St., nie Pranešimų iš Vakarų Valst.
kuomet neatsisako nuo gerų ii Kat. konferencijos darė J. Šlio
labdaringųjų darbų, visados gėris. Prjimtas su džiaugsmu,

Gegužės 27 d. pavasarinis
; piknikas, kurį rengia visos dr-.
1 gijos- parapijos naudai. Dar
Į žas pavadintas Avenue Inu
į' Niles, .111. Rengkimės visi iš
j anksto. Komisija: Dargužis,
! ftniaukšta ir Ka rėčka dėjo
daug pastangų kol surado tin
kamų vietų.
P. Rap.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

SPAITIS

KAZIMIERAS

į

IH •P
«

neis

ka

DOMINIKAS

Reikale meldžiu

I

i'i

nenurimsim

kiekvieną lietuvio

namą

GARSINKI.

“Draugas”.

North Side. — Kovo 18 d.
parapijos svetainėj bus nepa
prastas parengimas. Bilietai
• irr
o•
u* * *•
I
pardavinėjamu

DERIK VIII”.
BIRŽELIO i e D., Cunard laivų
linijos laivu “BĖRENGARI A’’.
Norintieji vykti sa šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į

mes

todėl:

kol į

rašt.

“DRAUGE’

TĘS

—

HOLM”. ......

Šliogeris,

BIZNIEJI.

| PRIE KO RUOŠIAMĖS?

KOVO 1 7 D., išvedu Amerikos
linijos LAIVU “DROTTNING-

usaj "y-^s

J.

“Drau

Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmėsią kreipiame į šias eks
kursijas:

it/. * »

DARBUOTOJAI JODĄ,
KRUTA

Ar Važiuoji | Lietuvą ?

'■

5

t> R A U G A R

į.-i,

_

r'x - -fo:'

'•z V'

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
r

savo rūpesčius. Pasaukite:
/\

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.
;/

*

»

.

y
-

-•
*

žemiau ir pats “lėlius” pri,- kad konfer. pavyko. Vakare
JAUNIMO PRAMOGĖLE
.DEL
PASIKEITIMO
medžiagų gavo 17,630,311 lt.
'Pastaruoju metu
Kauno
pažįsta. Minimas veikalas yra atvaidinta “Kražių Skardy-—■'lenkais POLITINIAIS ka Miško medžiagos buvo parthio miesto sarivaldyliės organiiš “Stabat Mater” — Cujųs nės”. Apskritys raportų priėNorth Side.
Kovo 7 d, LIN1AIS TEBEVEDAMOS ta iš viešo pardavimo ūkinin- znotnose viešuosiuose darbnoAnimani — A. Rossini. Be to, Lnė rankų plojitųu.
DERYBOS <«
karra ir pan. už 8,918,488 lt.,
pa ra p. svetainėj,‘įvykę pramo
se kartu su akmens tašvklo“lėlius” apribuoja M. Janu
Kun. A. Valančius darė pra gėlė, kurių surengė vietinė L.
pirkliams iš varžytinių už
Dažnai girdime apie lietu
šauskienę “bažnytinių chorų nešimų apie K V. “Dainos*,’ Vyčių 5 kuopa. Į vakarų pa
Tarptautinis Raudonasis 5,853,170 lt. ir šiaip įstaigoms mis, dirba 1930 žmonių.
vius jaunuolius, pasižymėjus
soliste”. Čia, pasirodo, kari chorų, kad choras stropiai mo kviesta West Side L. Vyčių Kryžius prieš kurį laikų pa už 2,858,643 lt.
» ienoje ar kitoje sporto šųkokoresp. mažai žino apie M. Ja šiasi prie operetės ‘Gražuolė’, 24 kuopa.
siūlė Lietuvai ir lx*nkijai jja• •
Ūkininkai už išduotą pasko
.Nuo Sustingusių Sąnarių
je. Kovo 24 d. bus pirmutinė
Nieku taip aepadaryt lanksčiai* jū
nušauskienę. Ji yra ne tik baž kuri bus statoma scenoj bal. .; Susirinkęs jaunimas žaidė si keisti politiniais kaliniais. la^ miško medžiagą yra sko
sų muilijusias, skaudamas sąnarius,
proga pamatyti mūsų sporti
kaip giras, vikrus iisitr,nimas su
nytinių chorų, bet bendrai .Chi- 15 d., Liet. Auditorijoj. Dabar bunco; keletas dovanų teko ir Abi ivi šalys pasiūlymų priė lingi dar 1,821,672 lt., yaldžios
ANCHOR Pain-SspcUsriu. įtrinkiu
ninkų žvaigždes veikime t. y.
užtenkamai Fata-Espaiierio Ir apnikha
flaachniu bandažu, račiais blogiausiais
cagoj ir apylinkėj pasižymė yra susiorganizavęs choro rė vestsaidiočiams.
mė. Lietuvos Raudonasis Kry įstaigos — 1,118,245 lt. ir sa
atsitikimais ižtrinkitr Piin-Exptll«riu
žaidžiant krcpšiaY8*^! (basvakarais ir rytais iki palengvės.
jusi solistė. Kiek žinome,. M. mėjų skyrius, kuris veiks chožiug per Tarptautinį Raudo vivaldybes įstaigas — 606/72
• Psia Espcfleris yru labai persisun
ketball) su garsiu profesijona
Visi skirstės patenkinti. Pakiančiu per od« ir jus salite patirti su
Janušauskienė nėra niekuomet jo labui.
•• ,
nojo Kryžiaus komitetų įteikė ( jį
kokiu greitumu varomu drausmas lauk.
lų tymu Chicagoje. Mūsų spor
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—
vyzdys^kitoms kuopoms.skirtingo didumo bonkutės.
*
geidusi būti vadinama “ope
lenkams sąrašų 68 lietuvių,
Kadangi
statutas
atmestas,
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.
tininkai, prisiminę Dariau^ ir ros artiste” nors ir yra ganai
> Vsstsaidietė
esančių lenkų kalėjimuose.
KLAIPĖDOJE 43,000
nutarta kad kiekviena kuopa
Girėno didįjį žygį plačiai pa
Irt
gerai pasižymėjusi pildydama ■
Lenkai pateikė mnins 63 poli
GYVENTOJŲ
kas mėnesį išrinktų atstovus j
sauliui įgarsinti savo tautų
žymius kūrinius.
. '
tinių kalinių sąrašų. Pasirodo
Klaipėdos miesto sąmatai
Pranešimai
Apskr. susirinkimus.
ir jų baisiųjų tragedijų, pasi
betgi, kati tame sąraše pažy sudaHt apskaičiavimu, dabar
Aprašydamas chorų Tolius*
ryžo padėti išauginti fondą,
RENDON bizųio vieta su pa
Iš sporto sekcijos- raportų
sako girdėjo sopranus, o, gal,
Bridgeport. — Apaštalystės mėti 24 kaliniai iš kalėjimų Klaipėdos mieste yra iš viso gyvenimu. Taipgi 6 kambarių
kad greičiau jiems paminklų
.T. Juozaitis. Pranešė, t
tik vienų kurių labiausiai! Čia išdavė.
, , v t
i,
- Maldos draugija ir 'Tretininkai jau paleisti, o dviejų visiškai per 43,000 gyventojų. Klaipė fintas., Prie gero kelio. Atsi
pastatyti. Dėl to kovo 24- d.
kad
baskethall
sezonas
jau
uz> .
,
irgi noriu jmžymėti, kad chore ....
; t is išpažinties kovo 17 d., o Lietuvoj nėra. Derybos dėl dos, miestas turi iš viso 108,4 šaukite: >
parengimo pelnas eis D-G. pa
yra tinkama halsų lygsvara ir ^biyg^Ateinančiam SU8,r¥>“ ’ gekmad7:30 val jn’ ^po™ pasikeitimo dar tebevyksta.
mil. litų torto ir per 14 mili 11116 80. SPAULDING AVĖ.,
minklo naudai. Mūsų sportini
koncerte ta lygsvara buvo iš-Įknne ,s*luos finansini raportų. (
KoinuhijOK Visį na_
Lietuvos Raudonasis Kry jonų litų skolos.
nkai tikisi; kad lietuvių visuo
Cedarcrest 1587
laikyta.
„ ,
Vamzdis į Pranešimų iš knygų revizi- r;aį prašomi dalyvauti., Rašt. žius reikalauja, kad lenkai lie ------------------------------- :------ ;-----menė savo gausingu atsilan
jos išdavė L. Gritis. Kadangi'
• <■<"•.___ _ ■—1—
tuvius, kilusius iš Okupuotos
kymu jų pastangas parems.
JONAS A. WITKOWSKIR ykeli raportai nepriduoti, daly
Lietuvos paliktu gyventi savo
ra ljetuvia khiidirlatus dėl
Ocok Apskrities komtsljontekas nebaigtas.
kilmėa vietos. , o kilusius iš
rlaus ant Rooetve’t’o Demok
ratų partijos baloto. Jis yra
Laisvosios Lietuvos, grąžintų t
Komisija būsimai Vyčių Die
gerui žincKiaa žmogus Brldgeį Lietuvų. Lenkai tani pųįeši-1
pprtlečHiins ir Townof Lakienai rengti išrinkta sekanti: A.
Praėjusio antradienio vaka
«ams. IGNACAS WITKOWKKIS, JONO tėvas, buvo vieb. -Vyčių Cliicagos Apskr. Mainstavičius, J. Petraitis, V. re, Peoples rakandų išdirbys- naši ir nori visus ištremti į'
has 18 pirmiausių
Lietuvių
TJetuvų. Kada, kaliniais pasi
duonkepių Bridgeporte apie
susirinkimas Įvyko kovo 1-1 d., Rėkus, L. Gritis, A. Jaukštai- tės kompanijos programa
iš
J5»00 nt.
Cicero. — “Draugo” 5jj nu
Aušros Vartų parap. mokyk tė, A. Čekaitė. Ateinančiam su į stoties WGES buvo graži, įdo- keitimas įvyks, žinių dar nėra.
JONAS lankė šv. Jurgio pa
mery- “lėlius” aprašo Cioerorapijinę mokykla ir užbaigęs,
los kambaryj. Susirinkimų ati sirinkime komisija patieks plajmi. A. Ančiūtė, Q. Skeveriū(stojo j Orr's Business Collegc.
je Sv. Antano bažnyčioje įvy
VALSTYBES BIUDŽETAS
Po to. su savo motina. Theodarė pirm. V. Rėkus; maldų nų.
.
tė, A. Čia pas ir kiti dainavo
philia \Vitkowskr, ir brollats,
kusį liažnytinį koncertų. Tie
SUVEDAMAS
SU
atsidarė grosernę ir mėsos
atkalbėjo kun. A. Valančius.
rinktines
dainas.
Be
to,
kalbė

krautuvę
ant Town of Lake.
sa, jis išreiškė tik savo asmeSusirinkiiųą baigė pirm. J.
PERTEKLIUMI
Už
Šešių
metų, vienas jo
R.
Atstovų dalyvavo is šių kuo
nę nuomonę, su kuria ne visi
brolių, Walter Wttkowskl. pra
Poška, maldą atkalbėju kun. jo d-ras T. Dundulis, lakūnas
dėjo pardavinėti mės4 vvholepų: 4 — 4, 5 — 4, 14'—4,
Janušauskas, J. Poška. Prog
į A. Valančius.’
}
sutiko dėl to, kad kai kurie
sale. Antraa brolis taip pat
Pereiti}
metų
Lietuvos
biu

(stojo ( tą biznį. O JONAN A.
24 — 2, 3G — 2, 112 — 2.
ramos
vedėjo
pranešimai
bei
jo išsireiškimai rodo štokų jam
M. Brazauskaitė, koresp
WITKOWSKI dirbo d .) liydžetas jau baigiamas suvesti.
grade Food Products -Corpo
Nutarimai pinojusio siutino
žinios bnvo įdomūs,
Kl.
muzikalių žinių, arba tari ko
-------- ' ; •
ration Ir dabar dirba Geo. A.
Buvonumatyta
pajamų
ture

t
Hormel and C©., pardavlnėpriimti..
kių asmeniškumų.
iant mėtų.
----------DRAUGO * ’ PLATINTOJŲ
li
250
milijonų
Jitų,
tačiau
‘
pa

DRAUGAS”
B.
Paliliūnaitė
pranešė,
kad
Gyvena cu savo Šeimyna.
SUSIRINKIMAS ’ ” 1
Rašydamas apie M. Janu
sirodė, kad jų įplaukė apie
1449 Kaet 66th Place. Chica
dvasinė
puota,
kovo
4
d.,
pa

go, Illinois,
šauskienę jis pažymi, kati ji
Katalikiškas t
20,000 lt. daugiau. Turimais
vyko.
Nutarta
laiškais
padė

Visi Lietuviai turi kilsuoti už JONĄ A. WTTK0WS“turėjo su šia giesmejpasiro'
Cic-ro. :— šį vakarą, po pa
Lietuviškas!
apskaičiavimais, išlaidas suda '
koti
vietiniam
klebonui
ir
kuo
KĮ, nes jeigu jis bus išrinktas Apskričio Komisijonie
dyti kaipo operos anjtistė”. Čia
maldų, bus svarbus “Draugo”
Patriotiškas!
rys tiek, kiek buvo numatyta
pai už pasidarbavimų.'
’z
Teisingas
t
riumi, jis darbuosis už lietuvius ir lietuviai visados ga
noriu pareikšti, kad M.' Janu
vajaus komisijos susirinkimas.
pajamų.
lės priė jo šauktis dė pagalbos ir patarimo.
šauskienės pildytasis kūrinys
Raportų iš buvusio Vakarų Taip pat kviečiami ir visų drNaudingas!
Šių metų biudžetas jau Lai-'
nėra operinis, bet bažnytinis Yalst. konferencijos išdavė gijų atstovai-vės j šį susįriųPamokinantis!
giamas sudaryti. Numatoma
ir buvo Tinkamai išpi .'.lytas, ką kun. A. Valančius. Pranešė, knną.
.
< Žvalgas
pajamų ir išlHRhį turėti bent
.......... -........................
, r -‘/iF
NĄ
10 milijonų litų mažįau, kaip
pernai.

KOVO DVIDEŠIMTS
KETVIRTOJI

PAIN-EXPELLER

j

DAR APIE BAŽNYTINj
KONCERTĄ

II L. VYČIO APSKRIČIO
SUSIRINKIMO

(Neužmirškit baląuoti.už JO

A. WITKOWSK{, Demok
ratų partijos kandidatą dėl
Cook Apskrities Komis!jonierių, BALANDŽIO 10 D., 1934

UŽ KIEK PERNAI PAR
DUOTA MIŠKO LIETU-

,
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Miškų departamentas perIi’., t ’
X*
nai metais už parduotą miško

I

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus
BONUS

PUBLIC

JOHN B. BOROEN

R B A L

ADVOKATAS
106 W. Monroe Irt.. prie Clark
Telefonu CTAte 1M«
Valanda* # ryte UI S popiet

2301 W. Cermak Road

2608 WEST 4?th STR.

Panedaie. Seredoe fr PMoyčIo;
vakarais i (ki - *
Telefooaa CANal «1M

B a T A T E

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
JLKA
PRIBIRASTKITB Į M08Ų 3PULK
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

■.........

Namai: 6459 S. Rockwell St ;
'Utaralnko, Ketverto Ir Rubato*
Vakarais T Iki *
Telefonas KEPobltc MM

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, UI.
TEL. REPUBLIO SMS

Katrie perkate angiia 1M dralverių. nlųakfte )uoe ( CRAKE
OOAL CO. Oauritg geresne*
anglie, už maliau pialgy
PncahniKA* M. R. (Alai >7.00
tol

w

ANELĖ RAŠO: “Man parink*
jūsų mandagus atsikreipimas ir
praiymas palyginti OLD GOLDS «i
tais karius dabar rakau ... vietoj to,
kad manę bombarduoti nemandagiais
reikalavimas. Ai vartoju kito# iidirbynės dgaretus per 5 metui. Bet jūsų
mandagus priiimas pertikrino
išmėginti OLD GOLDS.”

P

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL CO.
11132 UNION AVI.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
. Dabar laikas prisipirkti

Męs furrikiltajim# jokio kredito
už msaų bežaliSnimą link kito M>

anglių dėl žiemos

AMERIKOS CIGARETAI

a« TV> FIO-MTO sausriM"* Hollrsrpod Oritestms ha* utOs^snio vahan—CoImM* Thddo

Res 10742 S. Wabaah Avė.

Phone PULLman 8092

•z*
Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorizuotas Buiok ir Pontiac Dealeris.

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick autorųobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystėSj ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. šios abi kompanijos Buick ir Pontiac 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, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietnvių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt nauja ar mainyt senų karą ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—
- '
, -

Milda Auto
Sales
T * -I
800-8 W. 31 St., - TaL Victory 1696

/ MI

