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PREZIDENTAS TAIKO DARBININKUS ĮSPĖJA PAŠTO
TARNAUTOJUS
SU PRAMONININKAIS
Abi pusės griebtai laikosi
savo pozicijų
was,iinjtox,

j PRAMONĖS kodai bus

uv„ -2
Prez.
Itooseveltas šiandien
vis,7 popietį paaukojo automo- į

rtriinuri

bilių pramonės darbininkų sa-!

_______

p/į | Alui 11

taikymui su pramonininkais, j AVASHINGTON, kovo 22.
Patirta, kad nėra lengvas dar-1— Senatorius Borah senate
bas tai atsiekti.. d ra baimės, j den inicijuoja visus pramonės
kad gali pasireikšti streikas. Į k()(lus

Pareiškia, kml tais ko-

Abi pusės
puses griežtai laikosi į dais sukeliamos monopolijos.
savo pozicijų. Darbininkų va Didieji pramonininkai įsivy
dai stovi už unijų pripažini rauja ir mažieji stačiai smau
mų.
Pramonininkai atsako, giami.
Prez. Rooseveltas taip pat
ka j jie to nepadarys. Nė vie
pripažįsta, kad tais kodais
ni nenori kompromiso.
Savo keliu prezidentui pra naudojasi didieji verslai. Jis
nešta, kad Pacifiko pakraš planuoja kodams padaryti re
čiais uostų darbininkai pasi vizijų, kad mažieji verslinin
rengę streikuoti. Prezidentas kai būtų apsaugoti.
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KRIKŠČIONYS

VATIKANAS, kovo 22. —
Apie 1,200 airių maldininkų
— įvairiuose miestuose tūk- i
dalyvavo Popiežiaus audienci
stančiai pašto tarnautojų rei- ‘ MILWAUKEE,
Wis. -škia nepasitenkinimo ir prote Chicago Theological seminary joje Šv. Patriko dieną, kovo
stuoja, kad jienis duodamas Rytų bažnyčios istorijos pro- mėn. 17 d.
Maldininkų priešakyje butik laikinas (ekstra) darbas. Į fesorius, dr. M. Spinka, vie 1
Jie reikalauja nuolatinio dar- nam episkopelų (protestantų) | vo Jo Kanin. kardinolas MacRory ir vyskupas P. Collier.
IW).
laikrašty rašo, kad Amerikos
Pats prezidentas Roosevcl- piliečiai negauna jokių religi- Tarp maldininkų gi buvo keairh' "u,tos v£atas įspėja tuos tarnautojus. ni« koncesijų sovietų Rusijoj, | ' ',HP

SekmądienĮ, kovo 25 d., spau
dos vakaras
Ir eicerieėinitis atėjo laukią-1 mo lietuvių katalikų laikraš.
moji diena. Ryt dienos diefi- čių. Tai yra spaudos platiniraščio “Draugo” numeris yra 1 mo talka pilna t-o žodžio prapavedamas šv. Antano para ■ sme. Tos talkos dėka ryt
pijai, jos ribose velkančioms “Draugas” išeis padidintas
draugijoms* biznieriams
ir ir paįvairintas žiniomis iš Ci-,
profesionalams. Vakar mus ceros lietuvių katalikų gyveaplankęs “Draugo’’ atstovas ' nimo.

V. Šemetulskis pranešė malo Į Gerb. kun. 11. Vaičiūnas ir
nią žinią, kad jis, eidamas per | spaudos rėmėjų komiteto rū-

biznierius ir profesionalus, pėsčiu sekmadienio vakare
padnryY
pa.gaus,n-u,
buvo
rePareiškia, kad jie turi džiauų nepaisant Amerikos
daug palankumo sutiko. Drau yra rengiamos katalikiškosios
Amerikos
i tis, jei turi nors koki nors ir tos pripažinimo sutarties su ' prezentuojama katalikai ber- gijos mielai dėjosi prie darbo spaudos vakaras. Atvyks sve
1 kai kada darbą.
riukai skautai.
sovietų Rusija,
ir pinigiškas dovanas teikė. čiai kalliėtojai, jų tarpe dix
Šventasis Tėvas Popiežius •Gerb. klebonas kun. II. Vai džiai gerb. kun. J. Jakaitis,
Prezidentas nurodo,. kad
Komisaro Litvinovo tuo rei Pijus XI sveikino didelį airių
šiandien paštas turi per daug j kalu pateiktos koncesijos pre- mftl.Sninkll bl-,rį ir parri5kč, čiūnas ir jo asistentai daug M.l.C. Taip pat bus ir va
širdies deda, kad dienraščio jaus publikacijos Vedėjas. TaL
tarnautojų. Apie '15,000 jų tu zidentui
Rooseveltui
buvo kad airių tauta yra jam labai
vajus pavyktų. Kun. J. Klo kovo 25 d. vakare gausinga^ ■
rėtų būt visiškai atleista. Te vien tušti žadėjimai. Litvinomylima. Tai dėl to, kad šian tis planuoja pradėti sistoma- susirinkime į šv. Antano par. ,
einu tas nedaroma, kad jiems vas nurodė prezidentui senuo
dien airiai visur gyvena ir vi tingai “Draugui” bendradar salę ir plačiai paskleisim obalduoti progos kiek nors užsi sius bolševikų paskelbtus de
pasiuntė jų viršininkui tele
sur ir visados pasižymi išgir biauti. Kun. Pr. Juškevičius sj: “Mes be ‘Draugo’ nenudirbti gyvenimui, kad nesi- kretus religijos klausimu, o
gramų, kad sulaikytų streikų.
tu krikščionišku gyveniniu. jaunimą traukia prie skaity - rimsim!”
šauktų viešojo šelpimo.
nuly Įėjo apie naujuosius, ku
Kur jie nebūtų, su jais visur
AVASHINGTON, kovo 22.
riais visos religijos Rusijoje
vra Dievas.
lijai, kuri imasi globoti Au
— Prez. Rooseveltas šiandien
perdėm suvaržomos ir tikin
striją ir kuri visai nereikalin
turėjo konferenciją su darbiNEW YORK, kovo 22. čiųjų persekiojimai visu atr
v
ga pašalinės globos.
ninku unijų vadais kilusių ne streikuojantieji taxieab šofe
kuklumu vykdomi.
Min. Benes vis gi pripažį-, j
• r
•
■
susipratimų reikale automobi riai labai nerimsta. Dažnai
- Pasirodo, pareiškia dr. Spin
sta, kad ar vėliau, ar ank-,
lių pramonėje.
vienur kitur gatvėse sukelia
TOKIJO, kovo 22. — Gai ka, kad komisaras Litvinovas
ščiau Austrija susijungs su
Prezidentas sveikino darbi riaušes.
sras sunaikino bemažko visą apvylė prezidentą. Kiekvie
PRAHA, kovo 22. — Čeko Vokietija. Čekoslovakija to
HAVANA, Kuba, kovo ”2.
ninkų vadus Baltuosiuose Rū
Šiandien didelės riaušės įvy japonų uostini Hnkodate mie nam turi būt suprantama, ka>{
— Netvarka vyksta Kubos sa slovakijos užsienio reikalų nd-! nebijo. Jau šiandien Čekoslo
muose prie to paties stalo,
ko Broadwaye. Apdaužyta stą žiemių Japonijoj.
naujieji dekretai panaikina loje. Vakar įvairiose salos da nisteris Benes kalbėdamas vakija yra germanų juros ap
prie kurio vakar jis turėjo pa
apie 25 nestreikuojantieji šo
Iš 48,009 namų išliko vos senuosius. Senieji pripažino lyse nužudyta keliolika asme- Austrijos klausimu pareiškė, supta, T kol tas susijungimas
sitarimų su automobilių pra
feriai. Apie 40 taxicab sulau apie 11,000. Iš 210,000 gyven kai kurių koncesijų, bet tų
kad Austrijos likimu tegali rū įvyks, Čekoslovakija pakan
nų.
«
monininkų atstovais.
žyta ir ilgą laiką trafika su toju apie 100,000 neteko pa dekretų jau. nėra.
‘ Camaguey mieste su bomba pintis ne kas kitas, kaip tik kamai bus sustiprėjus • ir turės
Jis sakė vadams, kad auto
.» .-ą - • -i
laikyta.
•ii*.
stogės. • •
•
galimybės
apsiginti.
visos
Europos
valstybės,
ku

sugriauta bažnyčia. Žuvo kun.
mobilių pramonėje streikas
Arti
1,000
žmonių
žuvo
ir
J
si
karščiavę
streikininkai
Čekai per vienuoliką šimt
C; iPernandez ir trys kiti as rios 1922 m. pasirašė Austri
negali įvykti, kadangi jis grei
sužeista.
menys. Keliolika asmenų su jos nepriklausomybės garan mečių išlaikė saVo nepriklau
tai persimestų į kitas pramo veržės miesto rūmų link. I»ot apie 3,000
•
• ’
*
*
Gaisras
tęsės
apie
13
valan
<
.
tijos protokolą. Šis gi proto somybę, sako Benes. DidėjaDaug
žeista kitose miesto dalyse.
nes ir tada būtų įgalima atsi policija juos sulaikė
dų
ir
tuo
metu
siautė
nepa

sveikinti su krašto pramonės areštuota.
Kai kuriose provincijose kolas yra įregistruotas T. Są me jėgomis į r energija, už keprastas , viesulas.
.
A
lerių metų mūsų skaičius sieką
atstatymu. .'Viskas turėtų nie
Veikia karo stovis. Tačiau te jungoje.
XAnot
ministerio
Benes,
tas
iki 20,000,000.
Tad ko čia
kais nueiti, kas per vienerius
roras nepaliauja.
VATIKANAS,kovo
22.
—
protokolas
turi
būti
kaip
ir
daug rūpintis tuo, kas galės
metus yda atsiekta.
Trentono, N. J., vyskupijai
“
magna
charta
”
Europos
cen
AUTOMOBILIŲ
įvykti ateityje.
Kas nutarta ir kokius pla
WASHINGTON, kovo 22.
skirtas naujas vyskupas mo il
tro
valstybėms.
Todėl
Austri

“LAISN1AI”
nus turi galvoje prezidentas,
— NRA administracija pa
si gu. M. E. Kiley Ryme kon
ja neturi būt inkorporuojama POLICIJA NESUSEKfi JO
nėra žinoma. Tik vienais spė
skelbė, kad iš urmo kainų 2
sekruotas vyskupu šio kovo
jimai^ kol kas pasitaikinama.
SPRINGFlELD, III., kovo į kokią nors politinę konsteli
Vilkijos miesto gyvehtoja
nuošimčiai, o iš mažmenų kai
mėn: 17 d.
Cermak gatvėje, Cicero, ne
22. ——• Illinois valstybės sekre aciją, nes jį turi apsaugą. Jo
Ona Mikalauskaitė turėjo pa
Spėjama, kad prezidentas nų 6 nuošimčiai turi būt ski
Konsekracijos apeigos įvyko torius Hughes reikalauja, kad manymu, į Austrijos nepvv žinomi piktadariai nužudė kai
skolinus pinigų savo kaimynui
privers unijų vadus pripažinti riama darbininkų atl;. ginimui.
Jurgiui Samoškai. Norėdama amerikiečių Šv. Suzanos ba laikas legislatūrai pagalvoti, lUausomybės klausimą neturi į kokį J. G. Zeigler, 37 m. amž.
keliolikos dienų paliaubas ir
Administracija paaiškina,
tą skolą atgauti, ji pasiėmė J. žnyčioj. Konsek ra torium bu kad1 sumažinti automobiliu Į Aistis kurios nors pavienės pasirodė, kad nužudytasis yra
paskirs arbitrą, l'ai p pat kal
kad šis nuošimčių padidinimas Samoškos vekselį 500 litų ir vo kardinolas Rossi, O.C.D. “laisnių” kainas. Keliolika 1 val«tybos politiniais sumeti-j F. C. Goetz, kurio policija nuo
bama, kad prezidentas plnnuo
nereiškia, kadi reikalinga di atėjo į jo namus. Pareikala Kardinolui gelbėjo arkiv. C. kitų valstybių jan yra suma mais, nes tuo būdu jos niekei 1925 metų ieškojo ir nesura
ja automobilių prfli onininkus
dinti kainas daiktus parduo vus grąžinti skolą, J. Ramo Salotti ir vyskupas T. J. Wal- žinusios tas kainas. Tik Illin dau nelaimės.
do.
’ ’V
prispausti, jei jie priešinsis
Ministeris
Benes
sako,
kad
F. C. Goetz pastarojo karo
dant.
ois valstybė iki šioliai nieko
ška su savo žmona ir sūnum sh.
pripažinti darbininkų unijas.
Europos centro valstybės jau metu tarnavo aviacijoje ir ga
Bažnyčioje buvo dar din ki nedaro tuo reikalu.
i puolė Mikalauskaitę, parsiver
Yra dar ir kitokių spėjimų.
CUKRINIŲ RUNKELIŲ AU-.
ant grindų, atėmė tą vekse- ti kardinolai ir keletas arki
O šis reikalas yra svarbus. pakankamai išaugusios ir su vo antrojo leitenanto rangą.
Vienas dalykus yra aiškus,
GINTOJAI NEPERKA
lj, o ją pačią įmetė į kamarą. vyskupų ir vyskupų.
Keleivinis automobilis šian brendusios, taip kad kuri nors Po karo jis įstojo Tllinoiso
kad prezidentas kovos streiką
TRĄŠŲ
Mikalauskaitė pradėjo dau
dien nėra jau pertekliaus rū pašalinė didžioji valstybė ne universitetan ir 1923 m. baigė
ir neleis jam pasireikšti. Jei
KITAS ORDINANSAS
žyti kanaaroR langus ir šaukti.
šis, bet stačiai gyvenimo bū- gali jau daugiau kištis į jų su aukštuoju rekordu.
darbininkai neklausytų, var
“Lietuvos Cukraus” ben Triukšmą išgirdo kaimynai,
BUS RAŠOMAS
tenybe. Žymi žmonių dalis be reikalus. Kitaip gi ji gali nu
1925 m. jis areštuotas už
giai ką laimėtų. Šiaip gi kra
drovė nutarė šį pavasarį vie pranešė policijai... Visi trys
automobilių šiandien negalėtų svilti pirštus. ’
: vienos mergaitės užpuolimą.
što vyriausybė yra organizuo
Chicago aldermonų taryba pasidaryti gyvenimo.
ton avansų grynais pinigais, Samoškai areštuoti, byla per
Pasirašusios minėtą- Auatiil.To tėvai išlaidavo jį UŽ 5,000
tų darbininkų pusėje ir ji
panaikino piliečių referendu
kaip kad praeitais metais da duota teismui.
jos nepriklausomybės garan dol. laido. Tada jis dingo, |
daug dirba jų gerovei.
mu pripažintą 1930 metais
rydavo, runkelių augintojams
PASKIRTAS
tijos protokolą valstybės pri Per visą laiką policija ir fede
Dabar Vilkijoj visi labai at
gatvėkarių orddnanRą (įstaty
duoti trąšų, maždaug vienam
PROTONOTARU
valo atnaujinti tą savo pasi raliniai agentai jo ieškojo.
sargūs su vekseliais pasidarė.
PASIRAŠĖ SĄMATĄ
mą), kurs štai jau kelinti me
hektarui po 200 klgr. Čili sa
VATIKANAS. — Apašta ryžimą, sako Benes. Ir kada Buvo kaltinamas įvairiai
tai nebuvo vykdomas dėl gat liškas Sostas paskyrė apašta-1 Austrijos nepriklausomybė
lietros, 150 klgr. kalio druRkos
KALBAMA APIE NAUJĄ
kriminališkais nusikaltimais.
Cbicago miesto majoras
vėkarių ir viršutinių geležin
ir 300 klgr. zuperio.
lišku protonotaru buvusį vo tuo būdu bus užtikrinta, jrs Ir tįk dabar, matyt, jo pfttb
KONFERENCIJĄ
Kelly pasirašė 1D34 metų mie
kelių priešinimosi ir atidėlio
Tačiau
daugumas
ūkininkų
1
kiečių centro (katalikų) par ekonominiai negerumai pasi- buvusieji sėbrai nužudė jį.
sto išlaidų sąmatą 43,992,901
jimų. Visą laiką kompanijos
baigs. Austrijai nebus reika
PARYŽIUS,
kovo
23.
—
tijos vadą pions. L. Kaas.
nei trąšų užsisako, nei antrų
dol. sumoje.
naudojosi senuoju 1907 metų
lingi ne koki kiti ekonominiai
Miesto taryba pravedė šią jų avansų prašo. O tai todėl, Čia kalbama, kad1 jei nebus ga
ordinansu.
ftANGHA.TUS,
kovo
23.
—
sutarimai su tomis valstybė
limybėg
atnaujinti
nusiginkla

kad neatsiranda kam vekselių
sąmatą pereitą savaitę.
GUIGA GO IR APTLnti
Nutarta parašyti naują or- Japonų kariuomenė koncen mis, kurios to visa Riekia vien
ži ruoti, o be vekselių “Liet. vimo konferenciją, tada bus
KĖS. — šiandien debeeuol
nauja
premjero dinansą, kadangi panaikintas truojama verŽbnuisi f viduri savo politiniais tikslais.
SKAITYKITE “DRAUGĄ” Cukrus” nei trąšų nei avansų Šaukiama
nę Mongoliją.
Taip min. Benes atsako Da- numatomas sniegas; Šalta.
pasirodė nebetinkamas.
Mnssolinio paduotu planu.
PLATINKITE “DRAUGĄ” neduoda.

STREIKININKŲ RIAUŠĖS
NEW YORKE

AUSTRIJA NEREIKALIN
KUBOJE SUGRIAUTA BA GA SAUGOS, JI APSAU
GOTA
ŽNYČIA, KUNIGAS ŽUVO

APIE 1,000 JAPONŲ
ŽUVO GAISRE

„,1. J„ VY
SKUPAS KONSEKRUO-

NRA PATAISO KAINAS

KALĖJIMU APMOKĖJO
VEKSELĮ

ORAS

i
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Kaimo iHjlitikunis, kud Vokietija ir Lietuva,
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KRISTUS IR VALSTYBE

lis dėlto, nėra vienume lygyje. Pagaliau, kei
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__b4h*Mnl — 7>c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me-

stu manyti, kaip maža lietuviui skaitosi su
ta pažiūra, kuri jau prieš kelerius metus bu

“Atiduokite ciesoriui,
kas.žiai ir kurie
Tuose priklauso ciesoriui”,
pasakė į atitinkamus
pasiūlymuose buvo pareikšta pažiūra, kad Kristus. Vadinusį, kiekvienas
VaLstvbvi

Kepo

vo išreikšta Amerikos pasiūlymuose.

Keitimų kainos prlalunčfamos parelkalarua
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne<ra*ĮMk Jei neprašoma tai padaryti lr neprlklunčlama tam
Mului palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo liti* Iki ll;»e eal.

..................................
’
metu kompensuojant Vokietiją, už kitas sri- joH ribose
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dūdą. Pats Pikudskis mano, kad .ūsai ge- j .x,,itiių moriznm, kuris tiesiui-

...

taikintis, žinoma, visai užmirštant Vinių ir jįjoj to dar nėra, tai tik dėl! v , t
išstatant nepriklausomybę į pavojų. Bet to-1 lo kad Mussolini rie iki galo i •J'”. .

Lenkija, Vokietija ir Rusija “ rimtai”

luu taikintoju ^stangos bus tuščius.

sto Lietuvos reikalus, tariasi, daro sutartis,

jos gerovei.

-tauta jokio dėmesio nekreipia į jų “susirūLpinimą”, neprisiima jų globos, atmeta jų
^‘gerus” sumanymus.

IN8ULL0 KOMEDIJA

“Broliai” lenkai .ypatingu būdu norėtų

^lietuviai tokie užsispyrėliai ir lenkų globos

“atsisako. Ypač Lenkijos diktatoriui Pilsutlrttiui Lietuva rūpinti, mat, jis lietuvis ir la

bai trokštąs taikos su Lietuva. Jei jam pabūtų

?kras. programa įmigta, jis pasitrauktų iš
tikos ir ramiai galėtų numirti. Net griau^dų^klausytis tokių taikių ir gražių Pilsudssbfccfc'Sodžių. Tačiau lietuviai nuo jų nesigriau-

,V
. ; Vietoje graudingų, bet tuščiui žodžių, Piltiufekis turėtą Įrodyti darhąil įriavo norą at-

stMtyti normalius kaimyniškus santykius tarp
h Lenkijos ir Lietuvos. Tą gali padaryti grąSip0ainas Vilniaus kraštą tam, kam jis priklauso, būtent — Lietuvai. Tada, gal būt

Ltetuva nebestovės ant kelio Pabaltes vals-

tybių sąjungai, kurion ir Lenkija veržiasi.
LlĮ/ Lietuva rūpi ir kitam galingam kaimyjoįįyašvti, kati Lietuva mažytė, Vokietija di-

gi <MS dėl to su ja ir nereikia skaitytis. Klai
pėdos kraštas esąs jų ir neabejoja, kad jis

lietuviai sportininkai grumsis.

dą kitus mūsų tautos priešus tą gardų kąsnį

Be šio “ Lituanica I* ive

pttnlalinti.
L A ienas vokiečių laikraštis, “Der King”’,
i&didžiai rašo: “Kaip ir per paskutinius 10

metų, ir dabar mums pasilieka tik betarpiškas vokiečių lietuvių susitarimas ar pritaikyti kovos priemenes, kurios duos suprasti

k J SypSerto*. i»e; žingeidumo, nei pykčio, ita-

idt. įvirtų taip likęs be žynį's, he pėdsako
t’hųis Tmiiuč'fo sumanymas. O'gal ateityje.
kunigaikščiui iškeliavus, urėdas lurtu dar

Rėpęs j/ geii-kai rykštėmis implakti. B« t
finias, vieni nesitikėtas prietikis visa nn*

Į be valdžios. Jei kmonės

AesūVo bnJsii s-nviko. čiupt Iuįh; už umle

gos it jinai, vargšė kivikšt - kivikšt
pakyriu ore. I'mnutis vėl ją iš urėdo ran

ku stačiai i

muso

Lapt

i

Čiu

atsiminė šviesus

ŽniGgaus sielos gilu- sta naujokų.

Matydamas, kaip visi gardžiai juo

kias, ir urėdVrs ėmė garsiai kvatoti. 'Pik
tai vienas Tumutis atrodė lyg visų išjuo

Tokio autoriaus | traktug dėi vittos. Mokglo pu_

Tik tuo I n)(los pasijik9 kaip ir buvo

; valstybei. Kai valstybės vai- atveju, jeigu koks nors literakj£asį
į žmogaus sielos tūros klūbas, kame skaitomi
gilumą, tuokart ji (ftrba ne vai neišleisti kūriniai,
pasakys

stybinį darbą, bet
moralinį! jog naujoko; knyga gera, ager.
,
j smurtą, kuriam katalikas ne-! tas imsis platinti jo pirmą kn
turi temės pasiduoti, nors už rini. Leidėjas jokiu būdu ne-

.

“DRAUGAS”
Katalikiškas!
Lietuviškas!
Patriotiškas!

Teisingas!
Naudingas!

.tai ir tektų skaudžiai nuken- sutiks išleisti nežinomo auto-

kadaisia kūdi

tis, kad ims garsiai kvatotis, ką pilveliai , kystėje jo ginlėtas pasakas apie piktus
burtininkus, silpnus vargdienius ir gerus
jiems nepatrūko.
kunigaikščius, — valdovus. Prisiminė ir
lyg patsai tokiu ūmai lapo:

ko

— Todėl sakyk dabar, žmogel,

jo. Svečiai sužiuro, nustebo,/kartojo:

— Penkiasdešimt bizūnų? Jis kvaiš

telėjęs... Sfač-iai beprotis.
Tą patį ir kunigaikštis pamanė.
— Gerai,

sako kunigaikštis Tiumi-

do išbalęs.

Ir Tumutis stačiai

visa kunigaikščiui

įsakmiai

išdėjo: kaip susitiko

jiedu pakeliui į dvarą, kaip ligosi įr su
lygo ką gavęs iš kunigaikščio perpus su

urėdu pasidalinti. Kunigaikštis klausės jo

čiui, -- gausi tai, ko reikalauji. Bet gausi

pasakojimo tai apsiniauknamas tai

čion pat, prie visų.

pragiedrėdainas. Ir visa iki pat galo iš

vėl

kiamas ir koneveikiamas. Puolė jisai ku

geidi už tą dovaną sau, savo naniain^. sa

nigaikŠčini Šapu kai po kojų ir jo skver

vo kaimynams i Sakyk, o tikiuosi, kiek

— Pašaukti budelius. Ki! Bizūnų!

nus gaudydamas

vieną tavo norą tesėsiu! (Čia kunigaikš

Atėjo budeliai. Liepia Tumučiui gul

Tai štai kaip! Gerai. Atskaityti

ti ant aslos. Atnešė storą snšĮapintą marš

jam pusę Tiuuučio dalios! — tarė Sapie-

ką, kad vargšą uždengus, per maršką bi

ka. Grisias kaip iš šaknų audros verčia

zūnais kapot.

mas medis griuvo ant žemės:

ir bučiuodamas, ėmė,

pats nežinodamas kodėl, atsiprašinėti, f-

tis vėl ėmė linksinmrr šypsotis).

i jaudinti svečiai, matydami, kaip vargdi •-

Ach! — l'nt! — |

’•

“ Kai
rvl'«,ška', kia 1,200,(XD dolerių. .L,s !i• ,
i P1H,lltl ir Bažnyčios pozicijas (eratl-n.,,s age,ltas, pajutęs šen

būtu i m& Priklau8° BaznKiai> o ne būklė nepavydėtina.

’
ir Lifshultz Fa-I i šventi, bet jei iš milijono atUieight žaidimo, dar keli lietuvių tymai, vie
sirastų l ent vienus piktadaris,
nas is jų mngaičių, rungsis. •
/
i
.
.
.....
•
i- »• - tai valstvbe jau ir butu būti
lietuvių visuomene turėtų paremti šia..
.
t
jam nui relkalinga. I’iktudarius su
jauninio pastangas, priduoti akstiną
i drausti turi teisę tik tie, kukilti ir tuo pačiu kartu parems Dariaus
rie atstovauja teisėtai vahlGirėno paniinklo fondų.

Tumutis tylėjo.

nis kidinklūpščias kunigaikštį sekioja, vėl

.

Sakyk, jei šviesusis kunigaikštis

klausęs, įrėmė žvilgsnį

į

dvaro urėdą:

prapliupo laisvu audringu juoku ir tik

tau

tada nurimo, kada pamatė, jog kunigaikš-

baugindaiųas suurzgė Tumučini ausin dva

— Renkis! — kartoja urėdas.

čio veidas ūmai surimtėjo.

ro urėdas.

— Atleiski, šviesusis kunigaikšti, —

Bet m spėjo jisai atsitikėti, kai be

sako Tuniutis; — bet ne man pirmam tu

matant išvilko jį budeliai, ištiesė ir pa

ri tekti bizūnai.

karčiui

'

Kelkis!

Praskambėjo

kunigaikščio

Viėdas valandikei

liepimas

apsinianlM*.

lyg

Bet ir vėl lyg niekui nieko.
Bet

žinau,

lii'pia! — Lyg drąsinančiai, o rasit

— Nieko, šviesusis, nebnoriu daugiau,

Taip (iakeitė.
I nutilusioje inlėje.
Nespėjo TuinuUs nno aslos atsikelti, |
Tumutis atsikėlė.
pavcudnniim ŠvlrsiansiajRin savo dovanų, i
Vertas esi pamyk'4, bet vertas ir
kai lydys, aut grindų išsišokęs ptnčrni iį- i
aižiojo, o lajič tik — strikt! Vienu šuolia. I! lhtrl i - tarė Sapieka.
j

unt urėdo. Tasai tiktai

kaip ‘ idėja. Visuomenė negali būti Į

šokinėt. Visa draugystė ir pats kunigaikš

!
I
i
|
,
1
i
f

traktatą sie-

Įtr.ažina jo tuiininfciinu,.

šia susirinktų lietuvių ir pamatytų,

kttomet nors vėl sugrįš prie Berlyno. Bet
vokiečiams ne vien Klaipėda rūpi. Jie gun

Kunigaikščio veide neimi c matyti nei

i

iy la v mada sudaro tia , ..gJ|,o6 ?1 ,nties’

B

tvti prieš geriausią Ghieagoje tos sporto TU įgeni, jie gali savo valdžią pik’
b
J .
....
....
rodą atsidarys birželio
ld.
,
..
.
.. .
■
f H
: ar liaudies VaLstvbės valdžia'.)'’ veikalai nepnesmgi auto,•
,
,
••
• ,
sies jauktą, kuris nedaug sau lygių šiame tiein-s tikslams naudoti,
bet
.
*
! .
.. ,
t'"'""'
Kelies Lm
korporacijos
i. irn/.i m<, irir konipaj apribojama Bažnyčios įstatv- 11 laus rūkalams.
S nijos jau padarė planus savo
krašte teturi. Tačiau mūsiškiai jaunuoliai ti- tai nieko bendra neturi su
kiši jį nugalėti. Svarbu, kad kuo daugiau-. džios prigimtimi, su valdžios!*r prigimt0111^8 žftiogaus
Suprantama, agentai nemeg ; paviljonams ir pasirašė kim

>( Wq»--- Vokietijai. Jų, vokiečių spauda pradė-

— Prapuoliau...

vaI(1?i<)SPriha
•
•-

klir!

už tą

suma

KNYGA AMERIKOJE

^1»1* uzeme \ dmų, kuri ,r dabar lenkai tebeV«Mo. skaudžiai persekiodami to krašto gy▼tatojus lietuvius.

kunigaikšti...

lllirtiin: wirftdA

Bendra

Yorką.

Gobis

K^ba. Mat, jie gerai atsimena, kad jų “tau” Pilsudskio
1940 m.
c ti)iri^o
... ..
.....
,įsakymu
....
, Želigovs. . , .

pamanė visas perpykęs urė
dai*. Dirstelėjo jisai nejučiom į svečius, I

I valstybės valdžios konfliktas

,

Neiv

į

al„žia„l3 aprib„io vaIstv. .
s
‘
dėjui ir kino u pats uždirbo
bę, gina žmogaus sąžinės lais- , vir(loJeri:j
Kristaus Bažnyčia
dažnai binę valdžią; jis prieš ją pavę ir tuo budu neleidžia, kad
.Jau kelinti metai stengiamus! grąžinti
Teo.'.oras Dreizi ris sva jojo
. patiria persekiojimų ir neapv- į statė begalinę žmogaus dva(,'hicagon pabėgusi nuo teismo buvusį mag- '
a
..
, ' , .
: • r i •
i i-- 1 Jos sūnus būtų paversti beas apie tai, kati parduoti teisę
n
.
. . 1
...
i kautos iš valstvbes valdžios i sios prigimtį, kaipo valdžios
meniais atomais valstybės or
nata - nuliionienų Samueli Insullą. Bet vis i
a ..
'
. ... . I
,» ..„t.
r.:t
e
XT
’
J
1
,
puses, tačiau Ji yra griežtai • ribą , sako filosofas X. Ber- ganizme. be to, Bažnyčios su- rodyti kino savo knygą “Ame
nevvksta. Pirma jj laikė
 nusistačiusį prieš anarchizmą i diajevas. Ant katalikų kankitragedija”
už 20,0(1(1
v Graikija, ,bet nese
•
.
! rikos tragei
kai
išvežt
Jungtines
.
1
i . ,
įsikirtimai su valstybinėmis va , . .
.
niai buvo areštavusi ’
®
i (valstybinės valdžios paneigi- nių kraujo įsigalėjo Kristaus ,
.
I dolerių. .I-o literatūros agonirs iau senas bet ansuk- I
*
•
• d
, ' ,
..
aižiomis primena mums, kad .
tl.. Valstybes. Tačiau nors
J
P
inių,). Kai kurios sektos, pav. | Bažnyčia ir tuo būdu susiku.
•
...
tas Įtaise
romaaą Ibdly... . .
. ,
.
• ,
- . a . .
. ..
yra aukštesnių vertybių, negu i
.,
. ...
rus žydelis “pasprul ;o” Dabar slapstosi va- | tolstu.liniukų,
. . a .
,. ..
. , .
.... 97iJHM>
doleriu,
ihu-lmbonj, ad-1 re dvasine valstybe, pr.es,nga v,
|i '««l e na
.).,
aldvtojų politika, ir kad po-,!
žinodamas laivais jūrose
ventistų savo anarchizmą pa- ciesoriaus valstybei ir jos be- litika turi žinoti savo ribas it I
paprastai diktuoja
Insullo “gaudymas” nėra nieks daugiau matuoja Šv. Raštu, bet Kat. I galinėms pretenzijoms.
Piri autoriaus “gamybos prograkaip juok.nga kome,1,ja. Mums relos, .)«I BažnvCia vra Kri(.žtai ,,as,„er. į nuėji katalikų kankiniai už- nelįsti nei į religijos nei
mą.” Po romano autorius tur:
l-lueagos pohtiktenat tikrai būt norėję jį su- kuBį t„kį ..UrikSi-..l<>niSka.. a. J baigė tuos laikus, kada vai- dorovės sritį.
parašyti (i trumpas apysakas,
J.
sigrųžinti, seniai būt galėję t, padaryti. Tos! „are|liz„,4 Katalikai vra
I stybė žmogui buvo viskas. Papaskui vėl romaną, paskui vėl
jų‘-pastangos” greičiausia buvo daromos dėl nycios
..
•
tl ;isJI s
|arnoiu- laiku
laik
įpareigoti dalyvauti
staruojubolševikai
ir
G apysakas. Apysakos rekla
akilJ- Tai P«‘'-irtina kad ir Moe
o anaretflzmas kaip ‘ nacionalistai vėl nori,
kad
muoja romaiką, romanas rek| M!nberg„ ,;keltas kv;,lų skanvtalas.
; tik
ir n<m(,ri» Valstvbinės | valstybė žmogui būtų viskas,
------------lamno,ja apysakas.
____________ ;
...................
\ .
: valdžios prigimtis eina is Die- kad ji jam net ir patį Dievą
Lietuvoje leidėjas susitinka
Tokiu būdu agentai ne tik
PAREMKIME JAVRŲRF DARBĄ
! vo, valstvb(.s forrta 5iuo atž,,'
atstotų, l^et iš to nieko neišeis, su autorių akis į akį ir jokių tvarko kūrybos finansinę pu
”
t •
J
į igiu
lgiu neturi
joktbs reikšmės.
jokios
______ nors dėl to gali prireikti ka-> tarpinį„ nereikia,;
'reikia,;
,
sę.( 1Lt reguliuoja^ ir “ anto r iRytoj ėakitre įvyksta «cturiąu:jtttmitno.
, pav,
boRevi- talikų kankinių kraujo. Mek
ra e\rti(
rik-oįe. Čia ško Įkvepinio
įkvėpimo” gafhthą.
gaftithą
•\etaip yra
.vmi rikoje
rengiama sporto šventė, kurios visas pelnas kl} vai(lžia, katalikišku supra- sikoj ir Rusijoj to jau ir pri
J.
Vitkauskui.
autorius niekuomet neis tie
skiriamas kilniam tikslui — Dariaus - Girė- • ti,nu> yra geresn^ negu visiš. reikė.
šiai pas leidėją siūlyti sav,,
no paminklo tondui.
kas vai(^/,os nebuvimas. ValKl,ACSlMAS. Ar teisybė,
Katalikiškoji sąmonė nepri kūrinio. .Jis kreipiasi į litera
Pinną kartą Amerikos' lietuvių istorijoj' j stybinės valdžios prigimties
pažįsta Uranijos (valdžios vi tūros agentą, į maklerį pri* .jog “Century of Progress
pasisekė surinkti kolegijų, universitetų kria- į nereikia maišvtJ -su valdžios
sagališkumo) be atodairos į kiaujantį svetiniu įkvėpimu bus atidaryta I934m.’
pšiasvydžio (basketball) žvaigždes — lietu- žmonių norais
ir veiksmais:
! tai, iš kur ji eina — iš kurą Agentas gauna 10% nuo auto
ATSAhAMAS. l’aip.
La
vins, iš jų sudaryti jauktą (tymą) ir išsta-1 vahlžios žmonės'gali būti ne-i,.
.
,
■

Lietuvai “padėti”. Ir jie nesupranta kodėl

OQVana! -

•

i'“avimas, katalikui patriotui keliui j- |f(,||vv„;)do

• -• ” ‘ ’

saeiją, iš karto Įiardavė kny
pusės įimreigota klausytį vai gelę laikraščiui, savaitiniam
-abi stybės valdžios ir reikale net | jurna|uį, -metraščiui,
metigu, - valstybes) vyrav,„,as,žiai
Jls
slopina gyvenimo ivairum, irų,,,, visie|„s krikS(-.io„i,(,.,
J0
“»•
“’-niam ahlianavhui. knv-,, I,.,-

Siūlosi globėjais. Bet “nedėkingoji” lietuvių

(Tęsinys)
'••^1— r'ai ^a* kok’a to kvailo mužiko

.?

I „ ,„intj jgyven<ihl(, Nepapra. Į
Taigi, Lietuva visi rūpinasi tik, deja, neitas vieno prado (šiuo atžvil-1 t|ko atiduoti valstybės

susirūpino Lietuvos likimu. .Jų politikai svar

yvi Stebuklai

sukl/j losofo Berdiajevo, tai yra dėl | manyti gauti 750 dolerių už

? ' ,

-

nausia galėtų Lietuvą palenkti nusileisti ir keiįu Veda j Uraniją. Jei lta-!•

SUSIRŪPINO LIETUVA

£

Tas tiražas Jung-

žmonėmis. Kai valstybėsn0, kaj valstybės valdžioje vi- J 20 spaudos lakštų.
Kristu« nepasakė: 1| tais
vaRlžia

taip pat stengiasi pūsti į lenkų ----- vokiečių | stas j apVvartą Šūkis sudaro!

DIENOS KLAUSIMAI

susitaikinti su lJetuva, tikslas

kaip

užsinori, kad
visas j suda yra daugiau ar mažiau
p; tat autorių “su variu”’
tis, yra geriausias kai kurių rytų problemų “Atiduokite valstybei viską”,
žmogus jai priklausytų, ka i pagonįskos dvasios. Kai los kaygos leidžiamos kiekyje iki
išsprendimas ”.
bet tik tai, kas jai priklauso,
valdytojų sąžine butų ir jų va-1 dvasius valstybėje atsiranda150,000 egz. ir jų onorarai l'an
Mat, kas vokiečiams rupi ir ko jie linki , tfašistų, hitlerininkų ir
ldmių sąžine,„tai tuo atveju i (!aug> lu(,kurt jos kivirčas su ‘ tastiniai. Alljta i,uz, autorė
savo kaimynui. Bet teneskauda dėt to jiems tautininkų 5flkis;
viskas vai
ji išeina is savo kompetencijos: BuinV(-.ia j)asįdaro neišvengia į pagarsėjusios bulvarinės 0
galva. Lietuva savo nepi(klausomybės nebe- stvbei, nieko šalia valstvbės
nieko prieš valstybę- n»m |
^'į",as; liui
dvasia spau,loS laU.;ilJ k„vg,.|Ss rVS
išsižadės ir mokės ją apginti nors ir stip-i
!i -i-«•
-i
• • i
i ♦ r nePl lk'au o ^at‘a zni0^us Ka- valstybėje SUsilpnčja, tuokart i
«reriMii mėvsta šviesianlauriausi priešai ant jos pasikėsintų.
ia.riK»uioiua«.nR
u juoon.
-i ai
—gu
o.......
..........
c................
._r—
i krikscioniskas ir
juoba nnimikatali-į; ii;-,.-..
. .
,
F
.
.
.
iau
mėgsta
si itwslapiau
Trečias Lietuvos “bičiulis” - Rusija - kiškay.'šitas Mussolinio palei- i ‘
^arnUS bendradarj, ^s”), parašė traukinyje pa-

“DRAUGAS”

k

kė; “Itfevo reikia labiau klau 2,(X>> tgz.

tiražu,

; syti, negu žmonių ”.
liuese Valstybėse jau užtikrs
•I
Valstybė su Bažnyčia, kaip ma gamybos išlaidų fmdengituri tam'reikalui
i istorija rodo, negali neį galu mą. Autoriui ypatingai pavyįgaliojimus.
, tinai susitaikyti nei galutinai kus, pinuos ju knygelės tirapriklauso ne
V1‘ i susikivirčyti; jos ir padeda ir žas gali siekti 3,0'j > egz. Be
otik jopa\iišius, 1 kvakįa viena antrai. Pasak fi- l iausiu atvejų autorius gali

nepriklausoma valstybinė Lietuvos egzisten- krikščionis
yra įpareigotas sąs žmogus,
cija nėia būtinai įeikulinga ir kad lenkų į kĮausvtį teisėtos valstybės vailietuvių
sąjungos
sugrąžinimas,
tuo pačiu
t tik ios konioetenci-1
1‘Sorin,ttlsantyklul
1*
A • •
’
_ •* •
•
A
V•
' į ,x:
* .

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 rai. po piet.

' tėti, nes Kristus aiškiai paša-t riaus knygelės

ž.iirogsli,

kaip tik vienu: penkiasdešimt bizūnų!

tarė

bauvlžiauninkas

ir atviru

žvilgesiu

žvelgė stačiai į akis fcimigaikščiui.
».
»
— ~' KvartnU, — šyptelėjo šviesusis. --

Jei hututib įeitas bausiiiės. aš

neklaus-

T-iau, bet mokėčiau patsai įsakyti.
— Ne. valdove. ^Tamsta sakei

kad

tu

savo

dominą man teikei vien gerbdamas savo

loti, lydys valdovą, vien gera norėdamas.

— () kam gi ?

Mano pusininkui, — taria.

man dovanų duoti, Tųigį prašau man skir-

ki tai, ko geidžiu: penkiasdešimt bizūnu
1 ie žodžiai tikrai it pasakoj nuaidė

šli!

dvidešimt

penkis

-

Na lai dabar, šviestis

Ii iskit

įkrėtė

tarė Tu

ir antrų dalį sa\o do

mutis.

Mano pusininkas, teiksitės išklau

vanos urėdui atiduoti!

— I rėdąs? Grėdas!! Grėdas... — nu
aidėjo per visą salę.

rimbus

jo kailiu.

Pusininkui ? G kur gi jisai?
syti, šviesiausias — tai šio dvaro urėdas.

norįs

— Kaltas esu... Pasigailėk, kuniguik-

— R rikis! — liepia Tumnčiui.

— Pilkite dar! — tan* kvatodamas

kunigaikštis Sapieka, tiesdamas

suma

niam baudžiauninkui nuo puotos stalo pa

Kunigaikštis nustebo. Dirstelėjo j u-

ėmęs, gintaro sĮialvos brangi ų nio pripil
rėdą. Tas stovėjo it stabo ištiktas; be ža tą gryno aukso taurę.

4?
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MUZIKA
Su ih’i »a | irast 11 idoiiiiiinii skili lomi. Mascagui o muziku gu
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LIŪDNI ĮVYKIAI VIL
NIJOJE

c
Tokių

Vilniaus

lenkų

Hldžiosi

PARUBEŽIO VOKIEČIAI
RAUDA

žiaurumų ir tenykščių lietuvių j
persekiojimų okupuotoje Lie (

krato gTit rubežiaus, kad ne-1 nukrito (» metrus žemyn ant
duoda įsinešti nei vieno kinu-Į pritaisytų po elektros laidų ti

sinio, nė ditonos svaro.-..

(buklu. Apie 4 vai. ryto vienas

parubežto gyventojai vųkiųėiai Į praeivis rado ant žemės klanų
Kuvoje dar nebuvo nuo 1927j
met
” *
viau A. P. Stulgos .straipsni na aiški. Iš visi; kuriu teko
spiaudosi ir keikia... bet prieš krauju. Pažvelgęs aukštyn pa
Lietuvos udministracijos or- ,ne
Hitlerininkų valdžia, nori
veju nepapūsi”. Kaip ilgai tasjmatė j tinklų įkliuvus; ir gal4‘Draugo" \o. t»2 apie inuzi- mat \ t i, I lumperdinck ’<> (liaus
Įganai seniai žinojo, kad neoje lenkai/lama iš Lietuvos išgauti kai
Laisvoje’ *1
Gretel, Konigskjnder) ra
va žeiųyn bekabantį žmogų.
kos gaidį; rašymą Iš patyri-'und
uždraudirnns tęsis, nežinia.
i
. Į priklausomoje Lietuvoje
vra turi savoTępl
gimnazija“ .kuriat# politiniais klausimais
Atvykę gaisrininkai ir polici
vieš kopi- šylm aiškiausia ir gražiausia.'
. ...
.'
mo žinau, kai liepai
1
• •
I
| keliolika si
dapti; lenkų mokyk kitokias niokyKYįjĮ, skaityklas, nusileidimų, daro Lietuvai e-,
ja nuo tinklo lavonų nuėmė ir
,
.
..
.
.
i
juotojas iš pradžių
muzikos;
it. Tose -----mokyklose
mo- ...........
leidžia
laikraščius if 1.1. Jų
.
.
, ......
„........... buvo...........
„ .............................................
... komunines represijas: varžo ir,
O
’
.
konstatavo, kad iielaiminga.ds
i»a i < I u iktiiAo, I >« • t piešia. Thi p i
Kuri ii i s pusi <U via opvrn yru • .
.•
.
. • v.
*. . .
>«Zc* •
' ki' i i r i *
*•
i • *
• *
1
1 j
• .komi mažinu tautiškai susi- i tos įstaigos is mflsų vhlstybKs• mažinu is Lietuvos įvežamu į|
i ra lietuvis Vladas BundzevLvisados yra. Mačiuli. kaip tik-j neuosisekmuis ir luina greitai (
pratusių lietuvių vaikui. Len-1 iždo gauna stambins sunins -r- Vokietijų prekių kiekį, ir jau
i ■
rus kompozitorius rašo inuzi-j užji^ršta, liet viena, kita dai-l
uitus iškabintų raudonų vėlia1 aį savo slaptose mokyklose pašalpas.
j suvaržė tiek, kad beveik su-1
cinus iškabintų raudonv vėlia
kų ir mane intriguodavo grei-.na .s tok.os operos tampa visų į
las rašymas —

plunksna tik labai pamėgta.

Tokia opera

Vilniaus krašto lietuviai, no!l’rek>'h“ t“rl‘
auklėjo priešvalstybinėje dva- žiūrint, kad į, ten vra daug|ir Vokietijos. Be vlso .to, už-,

TRA6INGA LIETUVIO
MIRTIS BEKABINANT
RAUDONA VĖLIAVA

vų ant rua Silva Bireno.
skrieįa per lapų — čia taškas, buvo (Jiordan’o “Sibiria"; iš
Tragingai žuvęs lietuvis BnIš Brazilijos rašo:
•ioje. Buvo įspėti tokių niokv- daugiau, negu čia lenkų, ka,l,‘lrau*'
gyvenau-i
kitas - „ iH.žiūrint lapas.tos operos <l«tar laimi n,ėgla-| |(|ų’ k,,kvl„jai
, 'ndzevičius yra mdaiminga žyVilią Brudente tragingai mi
j,., tan tėviškės ir knd jie yra ........
jau prirašytas ir n,.paprasta,. a,a ,Iau,a yra - Volga Koala,en.^, ,učiau jiu ; įspi,
vos pirkti valgomuosius pro-Į rė lietuvis Vladas Bundzevi-į
<‘,ne,’-nnt9
Maskvos
tikri
to
krašto
šeimininkai,
gražini atrodo. Vėliau kai man Song” (“Av ouchneni’ ), kil
i.........................
.
I genių auka, kuris jų nusiųstas
kreipė dėmesio. Tada buvo nu
dūktus.
»
irius, kuris buvo nutrenktas enuo
okupacijos
pradžios
lig

.................... ..
kopijuoti „a,., rių esame dažnai girdoje not
s|a|)tas ,||„kvk|as
' sutiko baisių mirti. Tai bega
lektros srovės bekabinant antįf
šiol
iš
lenkų
valdžios
nieko
ne
1
Ligšiol
visus
parubežys
pir
zikų, radau, kati ne taip leng-,ir musu lietuvių koncertuose,
lo liūdnas ir skaudus reiški
1 >'ti, o jų organizatorius ir mo
<• į elektros laidų stulpo raudoną
gavo
savo
kultūrinialn
darbui.
kdavosi
mėsų,
sviestų,
kiauši
va ir ne taip gerai sekasi įnu-l
---------i vs.
kytojufe nubausti.
zikos raštas. Reikėdavo gaida* j
Keletą sykių esu giidėjęs
niai kų lenkai Vilniaus kraš- nių, miltų ir daug kitų daly vėliava.
t

B‘indzevi< ius buvo prisi-Į
Kaį Lietuvos udministraci-) te lietuviams “davė”: uiiare kų Lietuvoje, nes tie dalykai
piešti. Bet po kiek laiko pri- Čaikovskio
1 a,KOV*KI° uvertiūrų “ 1S12”.
prantauia ir lengviau einasi. Pereitų, savaitę nustebau kada jos organai įvykdė šį teisėtų vienintelę lietuvių mokytojų 1 Lietuvoje 2 — 3 kartus piges- plakęs prie Šuo Paulo komuniTačiau iki šiai dienai muzi-1 i^'r<luu nuls,l “ burdingierį ”! ir Imtinų nutarimų, nepriklau- Į seminarijų, kad ateity lietu- j ni, kaip Vokietijoje. Per ru-istlb kurie pasiuntė jį pakabi-)
kos kopijavimas man yra ti-l ‘lirbantį po mano langu lauke( somosios Lietuvos lenkai pra-[viai neturėtų

savo mokytojų -bezių eidavo su tais pirkiniais,|nt» raudonų vėliavų su komu-!

vienų man labaildėjo į visas puses šaukti

Sp,uuĮos nauja.

plk į-- jo
Kun.

A.

Petrausko,

I.

M.

0.

labai įdomi, knyga

Praeities Palmes

ir vaikučiams šviesti, išmetė lie-) pro pereinamuosius punktus In*stiniais obulsiais, minint 16-į
|kos ,netll sukaktuves nuo bol-, atsiminimai iš 1905 — 1914
pii ima prirašyti lapų. Bet ka-’ re,ai žmonių meliodijų iš tos! skųstis, kad jie čia iš naujo tuvių vaikus iš prieglaudų, 33 tūkstančiai žmonių kasdien.
yU() vasario 26 dienos vo- ;^‘vikŲ įsigalėjimo Rusijoj. V.
ia jau darbas užbaigtas, ne- overtiūros. Aš tikrai žinojau, persekiojami. Jš tų jų nepa vilniečius išmetė iš savo tėvi-’
pergyventų laikų
Škių,
uždarė
daugybę
lietuvių
'
kieč
.
iai
vadinamąjį
mažųjį
su
.
)
Pundzevičius
apie
2:30
vai.
ry
gali žmogus atsidžiaugti__ kad jis niekad neklauso kia-; grįstų skundų lenkų laikraštaip gražiai atrodo
; sinės muzikos. Bet priežastis Čiai Lenkijoje sudarė didžiau- mokyklų, sudaro kas kart vis sj8jekįn,Q visai uždarė, (ial išito užlipo ant elektros *tu,P°

1-ra kunkynė ir nepaprastai ii-, niūniuojant

I

dalis

II

UŽ

kad rių triukšmų, kuo juodžiausiai daugiau biaurių provokacijų,
jis niūniuoja meliodijų iš kia- pradėjo vaizduoti Lietuvos le ūkiškai visiškai nualino kraš
sino laiku kopijuoju is kla-.f.jkų — jam taį buvo tik pa-Įnkų gyvenimų. Jie net drįso
tų, kad ūkininkų ištisos šeimy
.-iki;. Kartais priseina vai"l°li į prasta lietuviška dainelė, ku-Į Lietuvai priminti jos tarptau- nos kas met turi badauti. Tr

kinti, nes pas juos perkamų Iv&1,av*

valgomųjų daiktu kainos įlar!^’^^ 'oltų elektros srovė ir

p

ištaikyti

moka

Meška

o

Ledynuose ji yra stip vilioti ledų kalnuotų apylinkė-!1 sekiojimas dar ir šiandien neriausi* žvėris, to.I'ėl ji nebijo jc, nes ten ji taip atsargiai i-dbaigia.,Dar vis suimami Jcvaldžios leistų, lietuviSnci žmogaus, nes mato jį už prisišlieja, kad ir įpratusiam1
medžiotojui įvaro baimės ir!kll mokyklų mokytojai, skaisave žymiai mažesni, r Dauguma jų per visų nemato, todėl jau ‘nevienas nukentėjo. Taipl^^lų vedėjai, lietuviai veikė-i)

desnė.

meškos joi, kai kur net uždaromos
Ten meška kartais užlipa ant prie atviro vandens, nes pi no- viešos lietuviškos įstaigos, Viiltiniai stovinčių laivų ir ten vandeniu priplaukusi staiga isi bliaus lietuvių laikraščiai užjų žmonės pribaigia. Bet kur jo išsineria ir medžiotojui i (^iausLi, okupantų žandarai \eir nežino pavojų is jo puses. pat pavojinga

atsilanko

. 2334

ir dingsta.

KA TK ATĖJO IS LIETUVOS
•
Knyga

z -

apie

•

*•

lietutį,

- *
kurį

.

'

daugelis

■

’

skaito

■

So.

meškos pažysta pavojų. J:w
Bet medžiotojai visus pi’vojsant kranto jie nerangūs,
yra būkščios ir sunkiai priei jus gerai žino ir stengiasi np-Į
Dabar
žmogus
visokiais
namos.
Artinantis
pavojui
sisaugoti.
'techniškais įtaisymais vis gisprunka į vandenį, o ten ji la
imškos valgjmui ne- ,yn •
skv,'rl,i‘,#i ’r Kal
bai greita: reikia gerai irkluo
jau nebetoli laikas, kai, ledų
ti. kad jų pasivyti. 150 iki 200 labai tinka, nes jos mėsa permeškų tik vaizduose ir*zoolo
;kiknietrų ji gana lengvai nu riebi. Kailis dėl ilgi; ir šilki
giniuose soduose bematysiine.
plaukia, nes ji turi labai storų vilnų labiau vertinimas ir var
Bau.ta visur rami
ir graži,
tauki; sluogsnį ir net nušfiuta Lojimas
labiausiai
kainbaj kur tik žmogus nepasirodė.
negrimsta, kaip kiti gj'vulini. liams papuošti. Jūros šunį;
Jeigu un/ška vandeny mato, medžioklė netaip {domu- ne->
L L Vitkauskas,
i

lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada gulite važiuoti i

Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

BALANDŽIO 11 D.. Hotland America laivu “S. S. STATENDAM”
GEGUŽES MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu “FREDERIK VIII”.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta

ekskursijos

į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON

I

šventuoju:

GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių

informacijų kreipkitės į

Laiškai.
$1.90.

Tų

pareikalaus.

Čia nuplėšk; .
-DRATTGAR". 2384 RO. OAKT.KT AVĖ . Chlrftso. IU.
man

kny<4

“A RKIVYSKUTAS

Vardas, Pavardė

Mano adresas . .

kad pasprukti negali, tai stai

ga puola laivų.

šažai

Kur meškos

medžiojamos, jos

būkščios.

nėra

O UR OFFICE

Sužeista meška pa

NEAM. 5HALL
X Put MS
laVTĮAvS OM
n O

vojingesnė už sv'eikų ir galas

tani, kurį gauna sučiupti: vie

ba petį.

Sunkinu ledų meškas

TfVV '
i't as

z

nu kandimu nukanda galvų ar
«UVM*«S

.medžioti, kur jos jau žmogų
ir jo ginklus pažįsta. Ten jau

reikia visokiomis

klastomis

prie ji; prisiartinti, arba jas

primasinti. Meškos lahai mėg
sta gaudyti jūros šunį. nes tai

svarbiausia jų maistas. Mc-Į
džiotoįas meški; lankomoje vie'
toje su šautuviu atsigula ir.
pamėgdžioja .jūros šuns jude- j

sius: pasijudina

pasirnito.

Avė.,

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

Aptaisyta audeklo Viršeliais. Pusi. 310. Kaina
knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie

Siunčiu $1.90 i>Z kūrinos atMi/akito
JVUOIS MATULEVICIU8."

CO.,

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke

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

tuojaus

,

Ar Važiuoji į Lietuvą ?

/y

Ganytojiški

PUB.

Oakley

25c.

5c.

Chicago, TU.

laukti

rcia palėpes, krato, gąsdina.
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DRAUGAS”

pabrangs, bet visi vargšai, vi-Įvietojp niltr<‘,lk<'’. Bundzevičius

kuriais dabar ten apie 80,000 žmonių
sa biednuomenė — verkia. Ne
domu matyti, kaip klasikų ko- gyvendamas dar Lietuvoj. Iš-! esųs kiekvienai mažumai ,lai- jau sunkiai badauja.
linksmi ir tie vertelgos, kurie
mpozitoriai sa^° muzikų rasv-j tikrųjų, Čaikovskis varfojo to-'duojamas laisvas kultūrinis)
Jeigu Laisvoji Lietuva ker- ta prekyba vertėsi. Juk buvo
davo. \\ agner io muzika pilna kj.^ Įa aį gerai lietuviams ži- veikimas, pramanė nebūtus da '
što vardan imtų persekioti le-i tokių vokiečių, kurie per dieklaidų (nekalbu apie harmo-įnomjj dainų savo veikale. Ne-Įlykus apie mūsų teismo
bei
nkus, jų čia pritrūkti), nes Lielnų per rubežių suspėdavo penijų); kai kuriems taktams žinau, ar tai buvo originali m-, administracijos organų žiautuvoje lenkų tėra labai mažas reiti po 10 — 15 kartų, ir kieduodama
per
daug vertės. sų liaudies daina, ar garsaus) rūmus ir policines priemones,
procentas.
Tačiau lietuviai, k vienų kartų pemešdavo lei
Pav., radau dvyliką tokių klai ruso kompozitoriaus paskolin- To dar buvo maža.
eauraus karžygio Kęstučio žo džiamų pagal sutarti maisto
dų ir antrų tiek taktų.Bet šiaip |ta iietuviška melįodija.
Bet
Nepriklausomybės
šventės
kiekį, kurį paskui parduodavo
džiais: “
savo
ir
jau Vagner’is rasė gana aiš-|tjek žinau, kad seni lietuviai išvakarėse okupantai Vilniaus
nugalėti, o ne keršyti”. LietuVokietijoje su gana-geru už
kini. Beethoven, Saint Saens, jų pažįsta.
krašte visokiais būdais pradė
va niekad netrukdė ir netru- darbiu. Lietuvos parubežio gy
ir T>'oncavallo man neišskai-'
Eduardas J. Kubaitis
jo persekioti tenykščius nekal.
kdo jokį mažumų kultūrinį vei ventojai sako: — Pažiūrėsime,
tirs lietuvius, jų daug suinida- , .
...
.....
kimų, tačiau ji turi teises ir kas iš to išeis... Nepirks jie
nu ir į kalėjimus susodinami.
privalo reikalanti, kad tas vei mūsų produktų, nepirksime ir
Lenkai aiškinasi, kad visa tai
k imas būtų viešas ir mūsų mes jų prekių. Mes be jų pre
darų, keršydami už lenkų mavalstybei bei tautai nepragaiš- kių nesnkūsinie, o jiems be
Kaip karštuose kraštuose Meška pustei įėjusi, kad ten gu žumos persekiojimų nepriklau
bus
tingas. Vilniaus krašto lietu mūsų m&isto produktų
žvėrių karalius yra liūtas, Į Ii juros šuo atsargiai slenka1 somoje Lietuvoje. Tai viešai
gavėnia.
Tegul
ir
prūsokai
viai veikia viešai, okupantų
taip toli žiemiuose karaliauja) artyn. Ant ledųdygumos me- i piitvirtina lenkų spaudu
ir
valdžios įstatymų siaurose ri bent kartų papasninkauja.
džiotojui
nepersunku
meška;
bmkų
radi
meška. Ji yra Imlta ir už pil
Hitlerininkai .dabar taip
bose.
arti
prisileisti.
Daug
sunkiau)
Vilniaus
krašte
lietuvių
pe
kųjų miškų meškų žyn iai di

dažniau žmonės

Beimant jį pagavo

95

pusi.

Prisiuntinrai

prieš daug metų tinius pasižadėjimus,

kopijas oi iginalių partitūrų. J j rįa

Baltoji

ABIDVI

te Prūsų dvarponiai ir paten-|ir bund* Pririšti komunistinę

buvo aiški. Jis nežinojo,

pusi.

dalis
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MISIJOS ŠV. BALTRA
MIEJAUS BAŽNYČIOJE

DETROITO LIETUVIU
W E S T SIDE
KRAŽIŲ SKERDYNIŲ PA
MINĖJIMAS PAVYKO

rapijos

pastangomis

jautėsi, be baimės vaidino. F.'18. Galomen

139.7

Stankus nudavė apsukrų up-: 19. Willis
gavikų. J. KajM'tskas tinka- j 20. Versaskis

138.25

Kražių, vj,'.įus gerai nudavė apsukru- 23.

skerdynių 40 metų sukaktuvių nia

paminėjimas pavyko.

j?

Baibokaitė.

rolėj, kaipo kunigaikščių sū-;

Per sumų kun. Boreišis pa-M»s 9 metU» publikos akį pa-1
sakė pritaikintų pamokslų, o tniukė: aiškiai, jausmingai kai
vakare Lietuvių svet. išpildy- ' U*jo mažytis, rolę atliko ge-

tu

graži programa. Cha irgi j-1 iui. Aodžiu, vaidinimas dai ė,
langinę kalba pasakė kun. I. KeI'° įspūdžio. J. A. Blažio iš-1

F.

140.11

■

, miestas, Aleksotas, Viiijanipo

' k

ir Marvelė. Didžiausi pot

vynini po kuro buvo 1926 ir

susimoku gralių giesmių. Bus iu prie tikrojo tikėjimo, o ti giau tokių miestų, kurie laitų semdamas
smuiką 1^2solo. Zk
kinčiųjų
gaivintų_
tikėjimų,
._ _ ,i dviejų
„ % dideliųl upių
4 V santakoj.
"VI’,llų

daug gyvenamų na

Didįjį penktadienį choras re Nuodėmė tikėjimų numarina, j Nemunas i,- Neris suteikiaMie-j niai kyltt’ j'!l ženiiau Kauno
nfeia bažnytinį koncertų. Muz.; Nuodėmė yra, mintis.
Dievo | paprasto gražumo Kaunui^cu-j suslkelnža ledai- YpaČ Tavoji

i J. Čižauskas išmokino chorų Į malonė yra vienatinis išsigel- ris yra išsimėtęs abieju upiu n^a '1 a’'i1’* leilus Pra^etLa ne
Į daug gražių giesmių, kurias! bėjimas mm mirtičs, putaisy- pakrantėse. Aukštį upių kai šti Nemunas ir Neris kurtu,
137.27
pirmų sykį teks girdėti. Kon-j mas žmogaus nedoro gyveni nai supa Kauna iš visu pusių, šiemet Nemunas pasijudinj
, 134.41
certo
repertuarų sudarys solo,i’no, tobulinimas gyvenimo.
'taip kad miesto beveik neina- ties Kaunu visai netikėtai lu130.13

138.3

Tautaukas
Brazis

441

Rose

II

Piragis

■

nukenčia senasis

; daugiausia

5

duetui, kvartetai ir chorus, i
._. x
_
......
tvti iei važiuoti tenk-i tilen i
. , ’
,
>r ...
. .
Del to, musų bažnyčioje ftv. • ’ .I11 \a/.iuou unitą pan
25. Schultz
21
124.6
Giedos solo M. Cizauskienė ir 1 Misijos
..
.... .kovo 19 d.
. i tais
prasidėjo
“ . ar ireležinkeliu
h'ĮimiKiiiu.
.Miestas
musus
pate vedėjas muz. Čižauskas.
26. Balusia
1111.7
I pasirodo visu platumu tik su
Dabar Misijos moterims, o se
Įžanga dykai. Visi kviečiaRecords
kamų savaitę bus vyrams. Mi- stojus ant Nemuno ar Nerio?
Game
—
imi
dalyvauti.
High lndividual
| sijas veda Tėvas Vilius Kve- krantų. Kauno miestas užima
Mūsų *H‘ve**; 2,01)0 ha ploto, tai yra
Shimkus ................................
225
Velykų rytų choras išpildy? (diskas,
pasijonistas.
1
High lndividual 3 Gamės — gražiausius
• '20 ketvirtainių kilometrų. Mie
kūrinius. Viso? Jubiliejinės
Misijos
baigsis

Konrado | 24.

(i-J.

Sv. Misi
Kauna- yra vienas iš gra
jų metu Dievus teikiu gausių žiausiu >uv,> padėtimi miestų 1931 metais. Tada vanduo pa
„vs Kumpoj nėra .lau
HUHjoniMių nuostolių, apmalonių, kad nusidėję sugrįš

141.6

mas laivo toj rolėj, tik galėjot 21.
Kovo IS d., Šv. Antano l,4A’j | ūti išdidesnių. J. Andruške- -2.

'X.... -U.

; nio pavojų. Esant potvyniui,

Wauk-gan, III.

tuip put pasirodė gabi scenos; 16. Tuląuskas
mėgėja. J. Kilikauskas laisvai'17. Cunnnings

i

KAUNO PADĖTIS IR
POTVYNIŲ PAVOJAI

...

129.7

bai anksti, būtent naktį į va
sario 28 d., tuo tarpu kai pa
prastai Nemunas išeina

tik

kovo mėn. vidury. Ledai susi
grūdo

10

kilometrų žemiau

Kauno ir todėl vanduo žymiai
pakilo, apsei niurnas tai ku

stas skirstosi j senųjj miestų rias senojo miesto ir Alekso
582 giesmės rinktinės, taipgi grieš per Velykas.
High Team Game -- Green smuiku.
naujųj. miestą ir priemiesčius: to vietas.
,
Misijų
atminčiai
velta
L
1
'j
Vilijampolę arba Slabadą, ŽaGold Gale ....................... 892
Jei ir Neris pradėtų eiti,
L1.
o
gyti
maldaknygių,
dvasinio
m
j
jį^jį
]<
a
]
na>
Šančius,
Aukštųtai
potvynis būtų neišvengia
High Team 3 (narnės — Li
Operetei “Consilium Facul,
.
ma. 1!n*°
nižan- Fredų, Žemutinę Fredą, Au ' mas, nes vanduo jau dabar st
tliuaman Svveet Slmp . . 2463
į tatis” diena galutinai nustadaikte-; kštą.ją Panemunę, Aleksotą ir'vi tik 70 centimetrų žemiai!
------------------------i tyta bal. 8 d. Bus statoma sec
lių misijonieiius uždeda aliai j Marvelę. Kaurtas smarkiai sta negu buvo 1931 m. potvynio
moj Šv. Jurgio parap. svet.
|GUS! tošį ir jo centras jau daro ti-' metu. Apsemtose vietose žmc-

mokintos veikale giesmės gra-Į Shimkus ................................

Boreišis.

t -4<Jf
v, i • . o ■ i4
.
žiuį išėjo.
?
Hv. Elzbieta 4 aktų dra. 1A
, ,, ..
,
......
x ...
. . 1 Aktų tarpe kalbėjo adv. B.
mų vaidintojui atvaidino taip,
...
..
....
..
, ,
...
,,
,
!(.. Hughes. Po vaidinimo ilgų,
kad is mėgėju negalima buvo ....
.
. I
.. .
. -r . ..
įspūdingų kalbų pasakė apie
geriau ir reikalauti. Vaidino: i .
,
v
Frazių skerdynių jvykius ge-l
M. Andnliunaite
sv. Fizine
rb. kun. I. F. Boreišis. Publi
tos.rolę, J. Kilikauskas — Liu
ka, kad ir buvo girdėjusi apre
dviko, A. Baibokaitė — kon
Kražius, bet išgirdus kun. Borado, jų sūnus, J. Kapetskas rcišio kalbą, kurioj smulkmeKovo IS <1., paiup. s\etai— Henriko, J. Adomaitė — F- niškai apibudino Įvyki, su gai-j n‘‘-je pyko gerb. kleb. kun. J
zentrudos, F. Stankus — R*>-į lesiu klausėsi apsakymo
tų Yižausko pagerbtuves jo \aiberto, J. Andruškevicius
baisenybių. Garbė Detroito ka Į
dienoje, sykiu ii paminėję

EAST SIDE

Yarilios, J. Yermokas — El

turėti
tokį vadą,;
tulikams
getos, jo sūnaus — J. Žvirg
I. F. Boreišis. Prie j
1 aįjį kun.
ždynas. .M. Andriliūnaitė šv. i
kiekvienos progos .I'Elzbietos rolėj parodė ,klU-2 d ailia; jo kalbu niekados ne-1
jo
jautrios širdies. J. Adomaitė
i nusibosta klausyti^, nes visuo

met suranda naujų gražių pa

Tylutė

Pats jaučiuos, kad mano pa ikro didmiesčio įspū<lj.
nės jau važinėja laiveliais ga1 reiga prašvti savo brangius
Būdamas dviejų didelių v.- ! tvjėse. Vyriausybė ir mieste

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

pių santakoj, Kaunas pavasa-Į savivaldybė imasi iš anksto
Tsb.
brangiomis Dievo malonėmis, riais kasmet pei gyvena potvy-1 apsaugos priemonių
' teikiamomis šv. Misijų metu.
LIETUVIAI
DAKTARAI:
’ Dėl to, kviečiu visus: mažus,
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
I jaunimų, senelius, parapijomis,
parapijomis

Kražių skerdvniu 40 m.!
llia,s
sukakties.
Kvta
Misiąs

kleboną

atlaikė

už žuvusius

skerdynėse.

5 vai. popiet sesučių išlavi

Kovo 26 — Baland. 1 dd. —

Kun. J. J. čužaugkas.

liochester, N. Y., kun. A. (Ji

Klebonas

5/ ]

B^UmtkXUma\Ukdi.sa^vak'^!

* v

x

°

i--"’

'

Mažos slaugės

ii' 2 į

skyr. mergaitės).

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

L k i įlinkų šokis

(7

ir

8. Baloon dance (3 ir 4 sky

dar

nepriklauso, kviečiamos įsiraSųjnagon, savyžalpos or-

W.

Team ‘

L.

Cafe

........

18

33

37,133

»dertaker . .., 29

22

•
Lithuanian Sweet
į Shop ............ 23
28

37,724

Balandžio 3(T—gegužės 13,J

VISADA

Company ....

UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl Joe ne
mėgo T
JI pati neiktojo.
Jos blogas kva|As boro
priežastim, net blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vitl tg gaS paAaltntL
Gargaliuok eu Lleterine lr
tat atliks kaa reikia. Var-,
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad ils vaistas atlieka
greit, ko kiti veistai napadaro pst 4 dlenaa
M

17

dynių sukaktuves, o baigdaImas kalbą dėkojo visiems už

32

168.10

šy. Jurgio bažnyčioje

C.).

5. Matulevitch

160.10

K T. Tlardys

1Ū3.4

7. ltussdl

151.41

Bažnytinė muzika šventėms

8. Ailen

150.29

9. Mays

149.6

10. L. Nardys

147.24

V erbų sekmadienį per sumų
turėsime progos išgirsti nepa
prastai graži/ giedojimų.

*i. F. Podolskas.

145.20

LISTERINE

12. Sebaefer

145.2

promptty Mude odon ordlnory
antlseptlca csin’t hlde in 4 daya

14.

13. Albreclit

Baronas

45

į

dinantieji pamokslui suminkš-

OFISAS

GYDYTOJA* lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

kosi j

Misijas.

Giedos vyrų choras,

į

ved.

muz. J. čižausko.

Offlee Pkoae
TRlaagle e«44

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Kas girdėjo vyrų chorų pe-

143.42
į į eitais metais, negalėjo atsige
443.8

7860 So. Halsted Street

141.21 i rėti giedojimu. Šiemet choras

vai.; 8-4 lr 7-1 vaL vakare

ROOM 810

rak.

DR. G. Z. VEZEL’IS

T«L

DREsei

Telefonas REPubUe

7888

Ofiso: Tel. CALiunet 4080
Rea.: Tel. HEMIock 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
Ofiso valandos: 1-4 Ir U-S vai. vak.
Ueai<tei>clj<M Oflaae: M68 W. setk M
Valandos: ie—11 ryto
ieredomla lr Nedėliomis pagal eutark

*~D ENTIHTAS

erti «7th Street
▼ei.: nuo 8 iki 8 vakare
•eredoj pagal autartl

Ofiao Tel. VlCtory 8801
Res.

REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.

3147 So. Halstsd St

8(81

TeL CAN ai 0267
Res.

PROspect 0060
TeL CAMal 0188

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe |
vizų chroniškų ligų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeA T^llgW <><»•

G> į, BLOŽ|S

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kempes 8lat Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak

1881 SOUTH HALSTED KTaSUHl
Meaideaefja 8A»O So. Artesla„ Mva
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

NedėKomla lr iventadienlala 10—U
0 iki 8:00 vakare

Phone
8841

7—8

4646 So. Ashland Ave.

RiJaas Gydytojas Ir Chirurgas

Telefonas MIDway 2880

1088

o

***«*» v«»«ao

DR. A. A. ROTH

tina ir kiečiausių sirdp Zmo- j
po pl#tų lr nuo 7 ,w g.,0 va,
nės kas- diena skaitlingai lan- »»k»ro. Nedėiiomie nuo io nu ii
.......
I valandai diena.

lr

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

kaip pirkim,.
4712 SOLTII ASHLAND AVE.
Phone Ibnrtevnril 7M.0

S lubos
CHICAGO. ILL.
valandos:

PROspect

TeL BOLIevard 7048

4722 So. Ashland Ave.

o kimo

0183

OrriCM MOURS:

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nup 0 iki II ryte

Nuo

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVS
TeL YARde 0084

TaL PLAaa 8200
VALANDO8;
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 lr 7-9 v. «

Kea.:

Nedėldlenlala nuo 10 iki lt dlen«

DR. J. RUSSELL
Į Lietuvis Chirurgus ir'Gydytojos

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

Valandos:
,2-4 popietj nuo 6 - 8 vakarais
1

k

GRNal

> to 4 and 7 to • P. M.
Sunday by Appolntment

Mauni tel.

DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL

d. M isi jas dumia kun.
Mačiulionis, M. I. C. -Io jau

163.24

15. McCall

(K'nn ! elcktr;i. parodančia mažiausias klai- - - "
’
'
* dus.., gfeecialė atyda atkreipiama )
Petrauskas M 1 C t
.mokyklos vaikus. Kreivos akys ati'
'
........................... ....
„^'“‘o'Tki "n. Ak.n% U

IVAIR08

sis 25

4. Shimkus

Louis. Mo.

Pbone

DR. S. BIEŽIS

OFI8O VALANDOS: ’
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 0 Iki 8 vek.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUIevanl 7l!20

Gegužės 21 — 27, Chicagoj

19 d. prasidėjo Misijos. Baig

167.9

St.

.

kovo

3. Akovvtiz

COMPANY

GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
S423 W. MARQUETTE ROAD*
VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*
NedilioJ susitarus

4645 So. Ashland Aye.

Ph

išjiihlymą, taipgi už suteiktas I Uk, Aušros Vartų bažnyčioj.-, j

168.1

PHARMACAL

Offlee TeL REPubiic 7«08
Res. TeL GROvehlll 0617
8017 S. WASHTENAW AVE.

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

— — -

36,2ų8

Gamės Avcruges

and SURGSOM

Dr. M. T. Strikol'is

DR. VAITUSH, OPT.

ti.

j!4

VaL: 1 Iki ( popiet. 7 Iki 9 vak.
Nedėlioję pac&l sutarti

Beredomie lr Nedėliotais pagal eutasd

G i Sr^s?n"1t\Mniu^^u^oI’utrit'l:

idenirrift

gražų!

2. Stan ui is

LAMIlEftT

PHYSICIAN

mT'^cLm'į

j

sknitiinmi ‘iLiblIlkVIiijl įrcrli
. Kaltlingų aiSlianKymų, gt.ro.
sesutėn.s už programų, gi movaikučiams’ už

f

BtUar)(|.;io 3(,

37,005 į Programa visi buvo patenkin

lndividual Averages
L N’oro'kns

eorner
o Sacramento
, ., • 0

LIETUVIS
Ant galo kalbėjo pats kun. i Philadelphia, Pa., ftv. Kaži ' Op(onictrid*||y
Aklų Spcclallslas. .
J. Čižauskas. Pirmiausiai kai- į miero bažnyčioje, (Kun.A. Ci^oau^pri^um*klngaito?P^knaė()ėjrmo

jam dovanas, kurių buvo daug. (Kun. A. Cikoto, M. I.

\Villis Bnking

Ree. end Office
3850 Ho. lx«vltt BI
CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS

4204 ARCHER AVE.

Office: 2643 W. 47th Street

▼alkndoe 1—1

kyklos

I). B. Brazis Un-

DENTISTAS

C skyr. bernaičiai).
j Pliiludelphia, I’a. (Kun. A. Ci- j
10. Junior Taps (7 ir 8 skyr.! kotą, M. T. C.),

Pins

Grt**n & Gold

Office Phone
PROspect 1V7B

□Ienoms Tel. LAFayette 67M
Kaktlmle Tel. CAMal MM

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL tlAMal 0408

| V hl.: UUO 9 V. ryto iki 8 V. vak.

bėjo apie liūdnas Kražių sker-' koto, M. I. č.). ;' *
Lithuanian Bowling League

Res. 2136 W. 24th St.

rių mergaitės).
9. Svečiai iš Olandijos (5 ir, dd. — ftv. Kazimiero parap., j

mergaites).

SP0RTAS

4140 Archer Avenue
▼al.s S—4 lr 7—t vai. vakare

N. Y‘, tKun. A. Cikoto, M. I.
C.).
Balandžio 30 —' Gegužės 13

ar tubietas gali boti parankiau no-1 narių įrašvti. West Side kakurios

3051 Weat 43rd Str.

DR. A. P. GURSKIS

skas, M. L C.).
h?’- mergaitės),
Saulėžolių niutšas (3 ir 4'
Balandžio 23 — 29, Utica L- .

KaTn^plXinn•?, Kok" nTrs‘ p" I “vr

AUztisj Bet yra mažai
parankumo i
2 t
vile kokiam vidurių vaivtojui kur) i talikės motarvs,
rtikia imti taip tanklar, kad tun!
* ’
Beėiotls su savim, kur tik einate!
Patsai skonis jum parodo, kad
-<Dr Caldwell's Syrup Pepsin yra
šyti
naudingas. Prlimnus skonis, i‘r pitimnus veikimas. Saugus Ir luukiun- ganizacijon.
- čiorn motinom, ir vaikučiams. Visose
'Vaistinėse, gatavas vartojimui', dide
lėse bonk'ose. Narys N. R. A.

X—SPINDULIAI

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

A. Cikota,

8 M. I. C., skyr. bernaičiai).
Balandžio 23 — 29, Weslti. Tanjbourinė dance (5 ir 6' field, Mass., (Kun. A. l’etrau-

5.

DR. F. G. WINSKUNAS

(Prie Archer Ave. eetoll Kėdelė)
Velandoe: nuo S Iki S vai. vakaro
Beredomie Ir nedMiomle pa«id
autartl

DENTI8TA8
1448 SO. 4»th vr., CICERO, ru
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
>147 80. HAL8TKD
CHICAČM
Paaed., Bared. Ir Subat. 1—9 vai

DR. A. J. JAVOIŠ

TeL LAJFayette 7860

TeL IiAF«yette MS7

Balandžio 23 -— 29 dd. —

, Llica, N. Y., kun

▼al.: U-ll ryto 2-4 lr 7-9 vak
■erede mie po pietų lr Nedėldleniat
tik susitarus

LIETUVIAI DAKTARAI;

111., Šv. Jurgid bažnyčioje,
(I

GYDYTO J A8 lr CHIRURGAS

Mas w. MARQUErrrB road

skyr. mergaitės).
! Pu., Šv. Vincente bažnyčioje.
3. Darbštūs studentai (1 ir
Balandžio 15.— 29, Chieago.
2 skyr. mergaitės).

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

rauskas, M. I. C.).

choras).
į C.).
2. Linksmų vardinių (aukšt. f Balandžio T — 9, Pittsburgh,

4.

TeL GROvehUl 16#5

Kražių kun. A. Būblyn, M. I. C. 26 |>eį savo gyvenimų Misiju pro— bal. 1 dd. — kun. A. Pet- ' ,,.r

alė muzika, kurių pirmų sykį kotą, M. I. C.?
kiebonų.
Kovo 28 — Bal. 17 dd. —
Tame vakare turėjo būti ži- i teko girdėti mūsų svetainėje.
nia, kum teko Victrolas ir 5.00 Programa buvo tokia:
Apreiškimo p^rap., Brooklyn,
dol. auksu. Bet nesuspėta visų!
L gyvenimo valandos (me- N. Y. (Kun.
Būblys, M. J.

■j£iydytoja8 pasakys jums kad neat- ,
.Mrgus rinkimus Itu-OBuotojy yru Pa-! bi.l |)<
prastoji ĮUlcžaatis neperstojančio viu‘ •
aurlų užkietėjimo.
Rengėjai širdingiausį ačiū
Bile katras ligoninius duoda prlparodymif, kenksmingą veikimą ašt
taria
jmblikui
už skaitlinga
rių liuosuotojų. kurie ifttušti'na vi
durius, nusilpnina .viduriu inusku‘lus, ir net paliečia keliems ir inks dalyvavimų. Pelno parapijai
tus.
’ Laimingai, visuomenė greitai grj- l'ks 150.90 dol. Tai stambi pa. Ita prie liuosuotojų skystoj romioj. !
<lX>£as skysto liuosuotojo gali būti nu- t
Matytas. Tokiu būdu veikimų gali
ma. valdyti. Nedaro jokio papročio;
nereikia Imti1 “dviguba porcija” vleMoterų Sųjungos 64 kp. pa
* na ar dvi dienas vėliau.
Dr. caidweii s syrup i’epsin su-1 vjpvžu'-i dh<luu<>Tiiti nariu skai
ruliuoja vidurius tain kulD luik•
1 Pa'lauį>IIlu lianų SKU1

šiomi.

Kovo 19
Bal. 1 dd.
šv. Biockton, Mass. (19
25 dd. vjsus brolius lietuvius taisyti

gražių
mokinimų. Neveltui visokių nti vaikučiai išpildė
pažiūrų žmonės gerbia mūs programų. Pakviesta ,ir speci

bilietų surinkti. Komitetas, sn į
tvarkęs bilietus
vėliau pas-i

naudotis

1 Iki 8 vakare

■eredoj pagal sutarti

Tel. OflNO BOLIevard 6018—14
Ib-a. VlCtory 2843

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo l-S; nuo 8;88*4:88

»

Penktadienis, kovo 23 d., 1934

I

T> R A U O A S

MIRĖ P NORKEVICIEKĖ
nių žiemos sezone yra krepšia- Į šus, griebti ir laikyti ui ran-j ELZBIETA BI8TRKNĖ
LIGONINĖJ
svydis, nes jis vra pilnas ne- ką, kišti kojas kitam bėgant,
kininkas - virtuozas ir kiti.
,
Kewanee. III.
Siame nuopaprastai greitą judėsiu ir nrCarbu griebtis bet kokią netei-l
Varg. VI. Daukša deda pa
apsakomai daug vikrumo. Žaistą priemonių, kad atimti i Brighton Park. — Žinoma sielyje kovo 2 d. mirė dora lie
stangą, kini giedojimas' pasi
tlinie dalyvauja tik dešimta Lsviediiy is priešo ir kaip nors teikėja, hdzb. Bistnenc, šio- tuvė I ėtionvh- Noi ke\ it ieni«
sektą kuo lankiausiai.
Šv. Jurgio parapijos
vilo
žaidėją pasiskirstę į dvi prie-1.ii sulaikyti. Jei kuris žaidėjas mis dienomis turėjo pasiduoti Buvo sąmoningu katalikė ir
Choras giedos
<i. Ivossini,
ms jau pilnai prisirengęs ba C. (iounotl ir daug kitą bažny-1
šingas grupes po penkis asine-1 nesilaiko taisyklių, jis yra bau pavojingai operacijai, Šv. Krv i rėmė viešąją kataliką darbuožnytiniam koncertui, kuris įtinią muzikos kuriniu.
nis; šiame atvejy Lituanikie- džiamas, ir priešingai puseiĮžiaus ligoninėj. Operacija pa- Į tę. Paliko gyvais vyrą Kaspa\yks Verbą sekinai!., 7:30 vai.
Po koncerto Įvyks palaimičiai žais su Lifschultz Past leidžiama vieną kartą laisvai vyko ir ligonė jaučiasi daug rą Npikevici-ą, dvi dukteria
\akare, šv. Jurgio bažnyčioje.
ir
Freights. Žaidimo tikslas yra mesti sviedinį į krepšį nuo pa geriau. Ligonė gulį kambary Į Chicagoje — Ievą Bovd
nimasi
*
Sandy
Programa susidės iš naujau
įmesti sviedinį kito daugiau-, baudos linijos. Jei parstžengi- No. 325. Giminės ir pažįsta- j Bertą Donnelly.
Petronėlė Norkevičienė bu
siu bažnytiniu giesmių, kurias
šia kartą į priešingos pusės mas yra gan didelis, tai Ieid-1 mieji prašomi atlankyti,
vo nuolatinė lėmėja Tėvą Maišpildis parapijos choras, dvi
krepšį, kuris yra gale priešo žiama mesti ir du kartu. 2aiOnutė
rijoną Kolegijos
aikštės ir kybo maždaug de- dėjus, kuris susilaukia keturių j
gubas mergaičių trio ir solis
šimts perlų nuo žemės. Pats pabaudų yra prašalinamas iš IS LIETUVIŲ AZRO KLŪ
tai. Choro solistai: A. Zanib,
Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
žaidimas žaidžiamas keturis žaidimo.
tenoras ir 1'. Garuckaitė, sop
BO VEIKIMO
Keletaa metų atgal įžymus Gydytojas
West Side. - l<„v„ 18 •!,
justM Kwhrka, žymusis so bcrtairtius su pertraukomis;! Kokiu būdu sužinoma žaidirano.
yra gerai
prisiruosę.
Specialistus išrado kombinacija vai
stų, kurie darė stebuklus dėl ligo
Pi ie programos išpildymo pri- po sumos So.lnhci.ios k«i,1l»nry[lislas tenoras, Vwbų s(,kma. užsitęsia visą valandą.
nių. kurių organizmus buvo suglėbęs
'mo pažanga! Tai daroma iš
ar tik vietomis arkyvus. jr kuri eina
Kaip
jau
buvo
minėta
laik
parapijos, mergaičių sodalicisitiė
daugiau kuip t:k paprasta to
dienį, Aušros Vartą bažnyčio
Koki jįi pati žaidimo eiga?; t-kelią, kurias užpelno viena raščiuose, jog klubas turi gra reiltėjo
nika- šį preskripcija dabar yra par
Genovaitė
šidiškiūtė
—
Į
ja
ir
L.
Y.
24
kp.
susirinko
Jistt
visose vaistinyčlose tik už
je, 3 vai. popiet giedos Duhoi- įbiėjų grupių žaidėjai užima
kita grupė. Už kiekvieną žią vietą, 3718 S. Halsted St. Į davinėjama
Doleri už pilno mėnesio treatment*.
Cied.aiticnė. Taip gi dalyvaus Į pagerbti kleboną kun. JuoząRantatos AeStąjį Kristaus
».
.
’»
1,11.
Jeigu po dvidešimts -dienų jūs nebOsavo vietas apribotoje aikšte- laisvą sviedinio įmetimą skai SlUOlUl
tat pranešu, kad kiu-lgit® užganėdintas, jūsų Doleris Jums
įžymusis Sasnausko vyrą cho pa Mačiulionj ir varg. Juozą-nuo RryžįaUH;
,,
, ,
.
liūs sugražintas. Eikite J savo valsTėve, į j Įėję ir laukia, kol teisėjas (re- tos viena akelė, o už įmestą ,
be duodama lekcijos apie or- ! tinyčių ir paklauskite buteli tikro
ras.
pą Brazaitį
ją
vardadienių
.
„
• ,
NUGA-TONE — žiūrėkite, kad ant
tavo rankas atiduodu mano, leree) išmes sviedinį į orą ir sviedinį laike žaidimo duoda- ....
laivininkystę. Norintiems j sto-Į Abelio būtų užrašyta
_________

ras, prof. Žydanavieius siu ui-į

BRIDGEPORTE BAŽNY
TINIS KONCERTAS

PAGERBJI KLEBONAS IR
VARGONININKAS

. .
. proga. Vikriosios mergaitės pai • i •„
uis įdomi 1
; sielą .
—....... užl<andelio, po i_______
mose skanaiv
ir labai įvairi. 'Tat neatsisa
kurio pasakyta eilė linkėjimą. |
kykite vieną valandą pabuvo
\ arg. J. Brazaičiui
įteikta
ti su mumis dvasinėje puoto
Į daili stalui
papuošti lempa. į
je.
Žinovas
Kadangi klebonas buvo tąriiei
Iną išvykęs į kitą parapiją su
' dvasine pagalba, tat išrinkta] LIETUVIŲ BASKETBALL
Programa tikrai

TRYS ŽAIDIMAI VIENA
VAKARĄ

B

BAŽNYTINIU GIESMIŲ
KONCERTAS

| atstovai, jam

grįžus, nunešti]

JJ

Baigiant puotelę. varg.

i centriniai 'žaidėjai
priešingą
I grupių bematant susivaržo dėl

ti j klubą, dabar yra geriau

Nusa-fone

Po kiekvieno vykusio svie sia proga. Pamokos teorinės,

dinio įiiketinio į krepšį žaidi o vasarą ir praktiškos, t. y. inI sviedinio ir po to kas tik' svie inas pradedamas tokia pač tvaj strukcijos apie skraidymą ir
dinį į rankas pasigauna, įnė- ika, kaip ir pradžioje.
Tas 1.1.
įgina jį įmesti į krepšį, o jei tęsiasi visa valanda.
j
,- . , .
...
!
Instruktorius
vra orlaiviu
jam jiačiam neparanku,
tai
1
.
* . .
*
Komitetas
j mechanikas Jasulaitis.
ŽVAIGŽDĖS STOJA PRIEŠ [jis mėgina jj jierduoti kitam

•taip pat gražią dovaną.

Town cf Likę. — šv Gori

įduos žinią pradėti žaidimą. Du Į i ta dvi akelės.

SVETIMTAUČIUS

.savo grupės žaidėjui. Priešin-

--------------

; ojį pusė irgi nesnaudžia: jie
tymas visokiais būdais mėgina pasi-

Lietuvių baskethall

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leava in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Pamokos būna pirmadienio

ir penktadienio vakarais,

ED KRAUSE VADOVAUS
FUTBOLO KOMANDAI

8

valandą. Kviečiami visi lietu

jy u Brazaitis širdingai visiem.- j,a Jidžiajui sporto durnai, kovo gauti sviedinį j savo rankas,
\ iai, kaip merginos, taip ir
lijos choras ir varg. VI.
.
i
i •
•
.
...
dėkojo už atminti,
1, jau sudarytas. Pasirodo j kad jie galėtą sviedinį paskaŽinomasis lietuvis sportinin vaikinai.
ksa kviečia ne vien tovvnotla- j
d
I.ętaviai turės geriausias ivo įidinli savo priešą krepše. Žii kas Ed Kiauše gavo pakvie
kiečius, bet ir kitą koloniją1
Gal niekur nėra tokią Ii.,,,
<4 UKlubo prm
Kiela
lietuvius dalyvauti bažnytinia dzin tarp choro ir vargonininneb i Lvn,sJ įeina tokie dėjai neprivalo bėgti su ka timą iš St. Mary's College,
me koncerte, kovo 25 d., Ver-1 ko ryšių, kaip \Vest Side. Vi- /a*riejai, Kaipo P. Baiskis, iš mileliu rankose, bet visumet I Winona, Minu., vmlovanti tos:
bą sekniaiiienį, 7:30 vai. vak. į sas choras myli ir gerbia savo
‘ an* utiiveisiteto, P? Krau kanuiolis turi būti judėjime. J įstaigos futbolo komandai.

Kviečiame ir seniau gyvenu- vadą, kuris lig ir atsidėkoda-į *lll,as

ROSELLI BROTHERS, INC.,

1 aul univ.,

A. Žaidėjams taipgi griežtai už-j
Ed Kraus? kvietimą priėmė
sius tovvnoflakiečius dalyvauti I mas daug širdies įrieda j cho-J UUI
kapitonas De
drausta stumdyti savo prie- ■ į
A
ir dar kartą išgirsti savo se-i ro darbuotę. P-as J. Brazaitis
au^ universitete ir Albin Lau
iiojo choro giedojimą, kuria- pasižymi taktingumu, draugiš1 (dabartinis kapitonas
me dalyvaus ir žymūs solistai-] kuinu ir būdo švelnumu. Už- j-^rinour Teck univers.

i s. kaip K. Sabonis. T. Kusz-itat choras laipsniškai auga iy: ^a*dč,jai yia. K. Jcsscn,

lejko,

A. Pieržynskicnė,

Daukšaite, K. Kegovičaitė< O. suomenėj.
Navickaitė, vietinis vvm cho-

—----------------------

,

R.

Jūra Auginis, P. 1 etiolaitif*, V
i.zanaitis ir F. Keweza.

Yu-

CHORUI DUOTA VARDAS

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

LIETUVIAI GRABORIAI
Pstavnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANul 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chicago

Kaip jau buvo rašyta, CbiSekma- , eago merginą tymas žais Įnieš 1439 S. 49th Ct.

Wcst Pūtimai). -

1S d.,

LACHAVVICH
IR SŪNŪS

3 žaidimai sudarys vakaro
programą

-------------- -

dienį, kovo

J.

Čičinskas, E. Beinoris,

L. gražiai užsirekomenduoja v;_ Į

Cicero, III.

Telefonas YARds 1138

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

' kurią sus-mas priėmė. Chorui kas, J. Zvibas, F. Talžiunas ir
' duota vardas šv. GregoriausSemetis; iš Marąuette Park:
choras.
Į valdybą išrinkta:! P. Beinoris, S. Bajorinas įr A.

MARIJONA
RAJAIUSKIENĖ

i dvasios vadas ir pirmininkas'Slankus; iš Brighton Park: S.
J— kun. A. Linkus, vice pirm. Putreikis ir iš Jndiana Harį-— K. Savičius, rašt. — O. Zn-Įbor G. Mikalauskas.

. J..'i sukako vieni molui ku i
m „ai.esiinga mirtis atskyrė iš
musu tarpo mylimų žmonų, ir
lll'lt

iii,;.

I

i-komo savo myli'ntos m-?- C
t. rs ir motinos kovo 28 d.. 19S3

l.oįt/,
naIl<>

fi>)<inun
nUdllSU

,-o<t
ldst

Mis atmindami tų jos li'ūdtl.7
|ir.isiA.iiiniiii4 Iš mūši, tarpo, yrit tižpruSytoM
gihliiling. is Sv.
,VI iš:,,s už į,,.s sielų sutiatoj. ko
vo 21 d . Gimimo Panelės .'iv.
P. M. parapijos bažnyčioje. Manpiette l’nrk, S vai. ryto.
Kviečiu: ne
visus
gimines,
draugus, kaimynus fr pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.
Nuliūili.

redna, veik. komisija — J. A-, j

,j ndruškaitė, G.

Piotukaitė,

P.

Cepkinas ir- B. Gricius,
j

Snsiiinkimąi ims laikomi pi

T.enzis ir kiti.

Korespondente

mais.

mas gerai žinomo lietuvio po

Išdirbėjai ankštesnės rūšies Paminklu
Ir GrabnatniŲ

Didžiuiibia

k.* *

paminklų dirblmė
Cltk Jutoj

Pooslers”.

mūsą lietuviai remia savo spo
rtininkus. Taip ir reikia.

J. S. Jatis

arti t.rnnd Avė.

Chicago, Illinois

Tel.

LAFayettu

284

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėm* pilna* pntnrnavlmaa
Kallmaa ai |II.M

RAtb A»».. ntunrn. Th

UOZAPAS EUDEIKI
- I R -

I
,
I

TĖVAS

8678

Omhtnrtaa
lt
Rainam notojau
Patarnauja Cht- |
cagoje Ir aplella
k«ja.

Didelė

gTaH

Ir

Koplyčia

dykai

secr.

JEIGU NORITE DAILUMO IR .NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE....... PAŠAUKITE........

RE Public8340
534-0 So. Kedzie Avenue
(Neturime gųryStų gu firma tuo pačiu vardu)

*<*•8 Arr'h^e

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

J.J.BAGDONAS
•

X

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

r

Kadangi šeštadienį Liluaniki<»čiaį žais su vii'im iš grei
čiausią

Cbicagos

baskethall

silnukti nemažo skaičiaus lie

tuvių, kurio to žaidimo

dar

m-Įjažįsta, tai žemiau pasiste

Telefonas SEEIey 6103

I

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

tymu ir kadangi tikimasi sn-

527 N. WESTERN AVĖ.

I ..... .. ■

J. Liulevlčius

Viltingai nnrionu girdėti, kad

(BASKETBALL)

ntų CliittUtos Lietuvių.

111

Roselll,

GRABORIAI:

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
■■ 1 1

Vincent

pilma

KREPŠIASVYDIS

Mes ulllkoliM- dailių dirugeliui iyinea-

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

IR LAIDOTUVIŲ

tyli tokius įdomius žuidimiis.

--------- o---------

Virkite Ue*ial Iš dirbtuvė* Ir
laupykite pinigus

Alfred Roselll, pres.

4830 WEST 15th STREET

Tel. Boulevard 4139

telefonai:

Rez. PENSAOOLA U011
BELMONT 3185
Office: HILLSIDE 3865

GRABORIUS
Koplyčia Dykai ____

Tel. BOlJIerard 68O>—8418

1344

galėsim

Trjs

1646 WEST 46th STBEF.T
CICKRO

tie

HILLSIDE, ILLINOIS

KOPUT0IA DYKAI

Hn iiš 50 metų prityrimo

---------o---------

GRABORIUS

Tel.

l'tikicrio Asm. States ylttornev

Pirmą sykį

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

I.J.ZOLP
▼ĖDVAS

L. Vyčių tymas yra remia

riną mėnesio penkiadienį. Clm C. P. Kai; Al. G. Kmnskis rėIro repeticijos kitais penkta tie-1 mia savo “Al. G. Kumskis

tyra-. Sfmat ir Dukterys

Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už *26.00 Ir aukžčlaa
Moderniika koplyčia dykai.
<68 W. I8ih Ht.
Tel. CANal 6174
_____________ Chicago, III.______________

VI. .G, Kuoiskis tyme žais:

S. An-|

.S.SlHlrrSkaitė, kasos globėja - J.j A. \ aickua, F. Vaičkus, V A|Kluzuitė, innrSaikn _
Fc-’„j.-.-sanas, J. Jlysa, B. Shay,

Jiu

J. F. RADŽIUS

Ir

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių rartų

3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.

Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18th St
Tat MOMrog

išdirbi

- MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
.

GRABORIUS

i kinus tiksbi, kb Bonas kun. A.' sters tvnia. I Vvcių tvmą įei- SRABORrca ir BADSAMUOTOJAr
£

Ir

paminklus

Veskite paminklų reikalus
siai su pačiais išdlrbėjals

STANLEY P. MAŽEIKA

onui Kanstantinavič-inį paaiš- žais jn ieš Al. G. Kmnskis Boti Į
i Linkus perskaitė konstituciją, na iš Cicero: V. Balsis, F. Zu-

Iškalime

rūšių

Mūsų šeimyna specializuoja 41aine darbe per šešias kartas.

ANTANAS PETKUS

j arap. choro susirinkimas. Le-i čią Lygos geriausieji žaidėjai j

€

Specialistai
nio visokių
g ra Įmainius.

Tel. CICERO 6527

sušauktas, ijidziulį žaidimą. Be to, L. Vy

1

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

GRABORIAI:

Kiti

Think of lt—how thla old world
does make progresą—n„w comea »
prescrlption which is known to pharmacists as Allenru and wlthin 48
hours after you start to tako thla
nwift ketins forinula pain, agony and
inflammatinn eaused by excesa urio
neld has started to depart.
Allenru does Just what this rrotlc®
says lt wlll do—lt is guaranteed. Vbu
can get one generous bottle at leadiug drugstoros everywhere for 85
cents and If it doesn't brtngr the joyous results you expect—your money
whol© hoartedly returned.

ngsim trumpais bruožais

jį

a t vuizduoti.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Tel. REP. 3100

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

2506 W. 63rd St.

Vienas mėgiamiausią žaidi-

i
'j

savo rūpesčius. Pašaukite:

Pųnktadįenis,

kovo

23

d.,

1934

T) R A r G A S

6

N

kmad., kovo 25 d., 10654 Mi- še genelį liepė jnm eit nesiiebigan Avė., 2 val. popiet.
įdnirnnt ir dar nuramino, kad'
i•
••
•
,„ •
I iis vėl Kalėsiąs nrrsielgetnut:.
Kviečiame
visus Chicagosp
’ h
•

NEGIRDĖTOS MŪSĮI i
BAŽNYČIOJE GIESMĖS

lietuvius, kurie lik domisi po
----------litika, ypatingai roselundieS West Side. — Daug graž i n
Nuo I&sinariQimy
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti Ro
ėius, vcstpulmanioč.ius ir kenjęs rietą, (išmarinti ranką ar gauti
giesmių, sekmadieniui* ir per
dieglį i pečius ir kuomet skausmas jus
it proto varo, tai itsitrinkite au
s.ngtoniečins.
šventes, iiiūmj bažnyčioje gie
ANCHOR Pain-Expelleriu ir aodengkit
SU flaneliniu ar yilnoniu audeklu.
da didysis choras. Bet tokių
į kebas minutes skausmas pranyks
Jokios įžangos nebus. Išgir
ir palengvinimas bus laimėtas.
Per su virt 60 metų Anchor Paingiesmių, kurios Ims giedamos
site* žymių kalbėtojų. KalbėtoKapelleris buvo ir yra vyraujančiu
naminiu
vaistu greitam skausmų pa
Verbų sekmadienį bažnytiniam i
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina
į jais Ims ShelJTon W. Govior, 9
I J5c. Ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs.
koncerte, dar niekas nėra gir-1
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.
\Yardos Committeeman, l)r. J.
dėjęs. ('ia išgirsime nėpopras- j
Poška, C. P. Kai, Asst. States
PAIN-EXPELLER
to didingumo ir gražumo gie- j
Atty., Al. G. Kumskis, P. ftalsmes klasikų, kaip Kossinio
timieras, M. Pavilionis ir kiti. Oražios ••bung-alGyv" madoa bfi.l. **Cujus Anima” (giedos M. į
lės. stalai,
krėslui,
tiaras,
vandeniui
Janušauskienė), Bandelio “()-'
'kaipgi atsiveskite šeimų, gi nubėgti
įlalsynias su butelią ša/dyiumbra Mai Eu” (giedos cieeminės ir kaimynus. Rengėjas Į vu ir krani, alaus šaldytuvas. Vis
kas
prieinamai
apkainuatas.
A rin
rietis solistas K. iMeleekis)(Į
parduosim visą I i-znį. Partneriui' n.
Mfllardo “Avė Verum” (gie-i
šių midų vasario mėn. 22 sulinko. įteikia pamatyti, kad jsIHKrintl apie vertę šią dalyką, Pašaukidos cieerietė solistė M. Kutai-]
i d. senelis elgeta lįivo užpultas to ViUginla 01 Rs.
tė), Curto “O salutaris” (gie
] dvieju jaunų vyrukų ir api
4359 So. Lincoln Street
dos vietiniai A. Šiau liūtė ir J. Į
, plėštas. Senelis elgetaudamas
Labanauskas); Duboso “fteš-J
vaikščiojo jn) kaimus ir vieno
tas Kristaus žodis nuo kry-}
je tokių, jo kelionių prie LalPINIGAI DEL BIZNIO
žiaus” (giedos J. Kudirka);}
Aušros Vartų parapijos choras, kuris, vadovaujant gabiam varg. J. Brazaičiui, Verbų sekmadienį, kovo 25 d.,
! žuvos ant kelio sutiko du vybažnyčioje, 3 vaJ. popiet, išpildys dalį bažnytinio koncerto. Visi kviečiami paklausyti gražaus_________________________________
choro giedojimo.
Duboiso “O Mano Dieve” (gieį
j rukus, kurie nuo jo atėmė no
KGMEBCINES PASKOLA
dos K. Sabonis),
Naujalio | ..... . ...........................................
"gauti? Kodėl .birbus užima tik į «ik »»ulg«‘tautuS p, >,laktus,
“Dievas mūsų prieglauda”, nenariai, kam tik aplinkybes
OCOOAME ĮSTAIGOMS
tie,
kurie
turi
tik
5
nuoš.
>t
ir
ubagiški)
laiba.
ApiplėCherubinio “Veni Jesu”, Bra-Pe*,<sHEMIAM IES JI ABEKOBOtl
suotojų?
Mes
tai
atsieksim
tik
£
Marąuette
Park.
—
Garnys
J.
Šliogeris,
rašt.
zio “O, Visagalis ’ ’, Sehenren
užsuko į Valinskų šeimų, 6830 Pirmadienio vakare susitvė- tada, kada būsim organizuoti,
‘‘Avė Verum”, Gounodo ‘‘Te
HALSTED EICHANGE
rf
ALTASS
skyrius,
kurio
du-1
Sekantis
klubo
sus-mas
įSo.
Talman
avė.,
ir
paliko
sū

gul atsiver dangaus vartai” ir!
NATIONAL BANK
nelį. P-nia A. Malinskienė ra rbas sėkmingai eina. Šis dar-[vyks pirmadienio vakare, ko
“Tantum Ergo” (giedos Au-j
ndas šv. Kryžiaus ligoninėj, ltas nėra vieno žmogaus, bet! vo 26 d., Lietuvių Auditorijoj,
Halsted St. ir 19th PI
liros Vartų, parap. choras); OBrighton Park. — Šv. Pran Dr. -T. Simonaičio priežiūroj. visų lietuvių. Tat pageidauja- 7:30 vai.
Narys I EIIERAI.
'
Vando di Lasso “Tibi
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