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“Draugo” vajus prasidės Šv. Kazimiero parapi\
Racine, Wis., sekmadienį, geg. 6 d. Kun. J. Mačiulionis,
— ■ .JM.I.C. per sumą sakys pamokslą tple spaudą. Po sumosJ ----------- BOLŠEVIKAI VALDININ SEKRETORIUS
>RJU AUKŠTINA UŽSILIKĘ AUSTRIJOJ SO įvyks svarbus susirinkimas par. svetainėje, į kurį kviečia
mi visi Racine ir jos apylinkės lietuviai, šiame sustinkime
KAI GYVENA DIDELIAM
LENINĄ,
CIALISTAI BOMBOMIS
n4, ŠMEIŽIA
bus nustatyta visa vajaus tvarka.
PERTEKLIUJE
KATALIKUS
ARGUMENTUOJA
L *i
NESUSITAIKęs' sU LIETUVĄ
MASKVA, bai. 24. — SoAVASHINGTON, bai. 24. —
VIENA, Austrija, bai. 24.
vietų Rusijoj, kur bolševi-J Žymus “smagenų trusto’’ lin — Iškelta aikštėn, kad }>ereitn Į
PILSUDSKIS NEGALI MIRTI
kai vykdo socializmą, nėra, rys, žemės ūkio sekretorius lf. šeštadienį kesintasi prieš vice
Šiandien iš Prahos praneš- 3okdos žmonių lygybės. SisJ A. Wallace, atvaizduojamas kanclerį Emilį Fey. Salzburgo
VARŠUVA.bai.
24. —
*
Prancūzijos užsienio ministe ta, kad ten lenkų pasiuntinys socializmo, pagrindas visiškai naujoje šviesoje. Tai daro teatre, kur Įvyko austrų faši
laikraštininkai, kurie visur stų susirinkimas, susprogdin
ris Barthou prancūzų ambasa jau tariasi su Čekoslovakijos i sugriautas.
parengimai kelia, svetimtaučiai, o lietuviai, lie
Sovietų valdininkai ima di- prieina ir viską randa
ta bomba prieš pat atvyksiant
doja priėmė laikraštininkus ir užsienio ministeriu dėl nesu-Į
Sekretorius W«llaee be kitu ' «<*kaneleriui, kur jis turėjo lavina žmogaus jausmus, tat abejo nebūtų apsiėję be lietų
Taip i dėlės algas, naudojasi puo£jiems pranešė, kad prancūzų sipratimų išlyginimo.
jų parengimas yra rrikalin-1 viškos dainos, kurią taip auklenkų sąjungai nė kiek nepa pat paskelbta, kad artimoj a-1 niais automobiliais, gyvena savybių yra dbr ir rašytojas. sak^^i prakalbą Trys sargy
gas. Žmogus, dažnai lankau-! štai vertina kiekvienas lietu
kenkė lenkų vokiečių padary teity bus pasirašytas lenkų su i dailiai įrengtuose butuose, gy Neužilgo žada pasirodyti jo bos nariai sužeista ir susirintis muzikalius parengimus, pa,vis ir kuriaja daug lengvinu
ta nepuolimo ir draugingumo Maskva paktas, į kurį įterp vena pertekliuje, o darlūnin- knyga vardu “Valstybininky- kimas nutrauktas. Bomba bu
vo jspriausta į atsiųstas gėles, prastai yra išlavintų<■ jausmų pagauti lietuvišką publiką.
sutartis. Jis pažymėjo, kad tos keturios Pabaltijo valsty kai ir valstiečiai skursta ir
l
bė ir religija.” Tai bus rinkurios buvo padėto^ ant plat- • žm°gus.
tik įvyko maži nesusipratimai, bės. Esą, net su Lietuva gy
Patsai parengimas, kaipo
'.
_ .
kinys jo parašytų straipsniu,
Praeitą
sekmadienį
Šv.
Ka,,
..
.•■
Žiauraus
Lenino
laikais
kai
J
J
,
...
,
formos.
*
,
i klasiškas muzikalia, tiko vikoki pasitaiko ir tarp geriau vuojančius per 15 metų nesu
atspausdintų {vairiuose kur
seserų vedamoji Mer. ,
. ..
,.
kuriais atvejais nors paviršuKitose Austrijos dalyse tą zimiero
siųjų drangų. Sakė, kad Var tikimus lenkai išlyginsią.
. .
.
.
'
.
soms tautoms, tačiau svarbiau
laluose.
'patį vakarą susprogdinta dar puiių Akac'em.ja savo Sau,uo-|sia bnvo remiania8i lietuTlSka.
šuva, prieš padarysiant sutar
Tai visa įvyks, sako laik- kiniai laikytasi lygybės. Šian
Tuose jo straipsniuose yra
jc nud.tor.joje surengė nraz,-,
# Propram, pildžiusių
ačiū Pilsudskio dien tas panaikinta. Tas reiš dalių, kurios stačiai nukreip dvi bombos. Viena ties na
tį su Berlynu, apie tai pain raštininkai,
kalį
programa.
Kurie
žmonės
Į
'
...
...
....
riais to žmogaus, kurs yra vy
formavo Paryžių. Prancūzi gabumams. Pilsudskis yra se kia, kad vadai jau Įsigyveno. tos prieš katalikus.
mergaičių vardai ir muzikalių 1
Prieš
J. .
.
....
..
3
O jie vis dar daug kalba
riausybės liudininku prieš are tenai ėjo vien mintimi paromjos vyriausybe atsakius, kad nas ir jo sveikata menkėja.
1
i instrumentu jvavacinimai buspausdinsiant knygą, sekr.
ti lietuvaičių garbmg, jsta.g,, y<>
,a
B
štuotus socialistus,
Lenkija gali elgtis, kaip nori, I Prieš mirsiant jis pageidauja apie lygybę ir brolybę.
Wallacc nusprendė išmesti kai
save užvylė, kadangi patirtas
bi tik būtų užtikrinta taika. | Lenkiją palikti stiprią, nepri škai, tačiau kompozicijij ant
j Pasirodo, kad užsilikę Aukurias dalis.
ir pirmos rūšies muzikalio pa
klausomą
ir
dominuojančią
raštės, nežinia kokiais sumeti
Min. Barthou pareiškė, kad
Bus išbrauktos dalys, kurio- J Airijoj socialistai imasi teroro
rengimo jausmas, — kur kas
rytų
Europoje.
mais, visos buvo paduotos an
Lenkija yra “didelė” valsty
se aukštinami Leninas, Musso- priemonių. Tai tinkamiausias
buvo aukštesnis, negu pelnas
glų kalboje, nors anglų kom
bė ir aukštino jos pažangą, gy
linis ir Hitleris, glorifikuojaargumentas.
iš užpildytos salės lankytojų.
Jau
kiek
anksčiau
spaudoje
pozitoriai beveik nefiguravb.
rė maršalą Pilsudskį ir užsie
ari' Liuteris,
Kalvinas
iri
. ,‘V
Nors
parengimą
ruošė
kata

nio reikalų mtinsterį.
huvo rašyta, kad Pilsudskis
SPRINGFIELD, III., bai. Kno.v’as, šjneižiami katalikų
Parengimas
prasidėjo
puokj
likiška lietuvaičių įstaiga, ta
Be to, min. Barthou atlankė atidėjo savo kelionę į užsie 24. — Illinoiso legislatūroje kunigai ir popiežija.
čiau patsai muzi kalis parengi tualiai, skelbtą laiką. Publikos^
maršalą Pilsudskį ir su juo nius ir kai deryboms su Lie gubernatorius Homer stumia
___________
mas nebuvo nei __________
lietnviSkas,_ buvo gauaifti jr labai rimta.
Wallace aukština Leniną,
Washingtono prisiųstą
kalbėjosi per pusantros valan tuva tarpininkiausiąs pats •iš
mū .arfigmiaĮ.-tilr- grymu ja^pi- j.)J€.rajų|^nęių gūnią, ar tabaką,
Mussolin į i r TliHėrf,
Ąm
dos. Vietos laikraščiai nepa prancūzų užs. reik. ministeris NRA bmų. Šiuo bilittm Val
MADRIDAS, bai. 24. Kiek škas. Lietuvišku jį būtų gftb-, hesi dainės bonkučių neteko
Iš lenkų spaudos stybė vykdys pramonės ko protestantų vadus, dėl jų
duoda judviejų pasikalbėjimo Barthou.
čia, tiek kitose Ispanijos drf- ma vadinti tik tno, kad žymi 1 pastebėti# kas taip priprasti
tūrinio, tik trumpai pažymi matyti, kari jie laukia vėl at dus. Ypač. bus žiūrima, kad stropumo. Jis pažymi, kad lyse radikalai vis dar šėlsta
muzikių ir šokėjų dalis buvo j nerimtuose Chicagos lietuvių
vykstant Zubovo, bet drauge pramonės šakose nebūtų kom- pasauly dar ,aesą buvę tokių
apie įvykusią vizitą.
prieš vyriausybę ir katalikus. lietuvaitės, gi katalikišku — ! parengimuose. Dvasiškuos bų
pažymi, kad Lenkija dabar peticijos. Už nusikaltimus ko su nepaprastu uolumu žmo
.<■
Vakar jie padegė net aštuo- kad programą atlikusių mer- Į vo maža, kadangi sekmadie.
.VARŠUVA, bai. 24. — dar mažiau linkusi daryti ko dų sąlygoms numatomos kalė nių. Pakartoja Liuterio pra nias bažnyčias Madride ir agaičių parėdai ir figūros buvo niais 3 vai. po pietų kunigam!
Svetimų kraštų laikraštinin kias nors nuolaidas, kaip kad jimo bausmės ir pinigiškos simanymus prieš katalikų ku pyliftkėse. Iš padegtųjų viena
rimti ir kuklūs.
nigus ir,' ant galo, pasigiria,
labai nepatogi valanda.
kai (korespondentai) patyrė, seniau, ir kad apie teritoriją baudos.
sudegė. Vyriausybė yra pasi
Programą
sudarė
akademi

kad
ir
jis
pats
ne
bi
kokios
kad Lenkija 1# prancūzų, ar j negali būti jokių kalbų, KaiNRA priešai, ypač .respub
rengus čia paskelbti “alar- kių simfonijos orkestras, inter
kieno kito pagalbos atsieks kurie lenkų laikraščiai visai likonai, griežtai kovoja prieš kilmės. Girdi, jis išaugintas
mo” stovį.
pretativis
grekiŠkų
figūrų
presbiterininkų
sau šviesią ąteitį. ,
1 biauriai tyčiojasi.
_______ .____ _
bilių. Rytoj šiuo klausimu sujungtųjų
Šiandien prez. Zamora pasi “pavasario šokis,” “olandi
bažnyčioje
ir
svarbiausia
tas,
,. j bus balsavimai. Gubernatorašė parlamento nusprendimą, škas šokis” ir “kadrilius.”
Pranešta, kad tą dieną ir j rįU8 ^am UĮjgiuį regimentuoja kad jo tėvukas yra buvęs šios
kuriuo tūkstančiai politinių ka
Svarbiausioji programos da
visose katalikų bažnyčiose j iegį8]atf,rog demokratus.
bažnyčios pryčeriu.
Girdi,
KAUNAS. — Pernai Liet
linių paleidžiama iŠ kalėjimų.
lis teko išpildyti simfonijos
įvyks pamaldos šv. Juozapo,
šios bažnyčios pryčeriai giliai
Šis nusprendimas rytoj bus, orkestrui. Buvo ko pasidtiaug voje atsilankiusi Urugvajai
Į darbininkų globėjo, pagarbai.
apsišvietę, stipriai užgrudenpaskelbtas vyriausybės orga ti tų mergaičių įgyta muzika- rašytoja, Rosa Ester Morale
ti kalvinizme ir dažnai jie
BERLYNAS, bai. 24. — Vo !
ne ir kaliniai tuojau atgaus le teknika ir jų rinktiniais in Leal, viename iš didžiai
kritikuoja patį popiežių. O
kietijos naciai rengias šiemet
Urugvajaus dienraščių
laisvę., H
strumentais. •
v--; .
tas sekretoriui AVallace ir yra
Pais” pradėj'o skelbti si
nepaprastoms iškilmėms, ku
Ispanijos vyriausybė turi
Pirmamečių ir antramečių
svarbiausia.
rios įvyks gegužės 1 d. Tai i
vilties radikalus numalšinti, orkestro pasirodymas po Sim įspūdžius. Pne jos pirmo pĄn
Hidroelektros stoties staty
Vienoje vietoje jis pakliudo
bus visų Vokieti jos darbiniu-1
jei jie patys nesusipras to fonijos orkestrui, suteikė ga skelbto straipsnio laikrašČf
mas buvo studijuojamas apie
dar
ir
buv:
gub.
Al.
Smithą.
W|ASHIOTON, bai. 24. - 1TĄ metų. Dabar kovo mėn.
kų vienybės diena.
redakcija pridėjo pastabą,
padaryti.
>
*■ n. ■ v • •’ ų
limybės vaizdžiai dviejų orke
Iš
to
pakankamai
aišku,
ko

Propagandos
ministeris ; Prez. Rooseveltas turėjo pa pradžioj tos studijos baigtos
riame nurodo, kad Leal,
strų skirtumą pajusti.
ki yra “šviesuoliai” tie pres-i
sitarimų
su
kongreso
abiejų
Goelibels tuo reikalu išleido •
bi keliauninkė ir puiki stiliai
DILUNGERIS VIS DAR
ir jų išvados bus pasiųstos vy
Aukšta šokėjų teknika žy
biterininkai ir jų pryčeriai, po
rūmų
demokratų
atstovų
va

atsišaukimą. Nurodoma, kaip
rašys apie gražią Baltijos
NESUGAUNAMAS
riausybės nariams.
miausia reiškėsi gracioziškuodraug ir pats sekr. WaĮlace.
dais.
Prezidentas
reiškė
no

vokiečiai gegužės mėn. I d.
lį, Lietuvą, kuri yra beveik
se
grekiškuose
judėsiuose
Studijų metu buvo konsta
ro,
kad
kongresas
iki
birže

turi papuošti savo namus, lan
žinoma Vrugvajni, nors Li<
ST, PAUL, Minn., bai. 24.
“pavasario šokyje.” Mergai
tuota, kad toks projektas hi DARBININKŲ STREIKAS
lio
fnėn.
1
d.
apsidirbtų
ir
gus ir net fabrikus. Visur ai— Federaliniai agentai ir po- čių siela metėsi sudėta į lank va Urugvajui yra atsiunti
iMDBJA
droelektros stočiai statyti yra
nutrauktų
sesiją.
škiausiose vietose turi būt naka<1 Ž”'-t
int.-rprctativinH
tiek <5aug išeivių (Urugvaji
realus. Tuo tarpu tik dar nė
cių emblema “svastika.” Lic
dikas -DiUingeris turi rastis Mat, mergaitės iš prigimties y.ra a pi ei0,000 lietuvių),
Žemesnieji rūmai nori pri
ra galutinai nuspręsta, kokią
CLEVELAND, 0., bai. 24.
piama, kad visi vaikai tą die sitaikyti prezidento norui.
mame straipsnyje rašytfcj
Šioje apylinkėje.linksta prie šokių, ypač interstotį reikėtų statyti: ar labai — Fisher Body Co. fabrikuoną tnrėtų prisisegę tą emble Kitaip yra su senatu. Demok
įduoda trumpą Lietuvos i ste
Jo gauja suskilo į dvi dalis. pretativių, meniškų šokių.
galingą Nemune, kuri atsieitų se streikuoja jau apie 8,400
mą.’ Visoj Vokietijoj tą dieną ratai senatoriai turės susirin
nę apžvalgą ir aprašo Liet
Jis pats su vienu sėbru yra
Kiek painus, bet gyvas kadri
per.30 mil. litų, ar pradžiai darbininkų. iŠ pradžių austrei
darbininkai turės apmokamą kimą tuo klausimu.
kur apylinkės miškuose, o kiti liūs ir vaizdingas olandiečių vos švietimą, Kauno muziej
mažesnę ant Dubysos prie Se kavo tik vieni vyrai. Dkbar
šventę. (Visam krašte įvyks
septyni, matyt, nudūmė kur į šokis rado publikoje smarkių ir žuvusiųjų kare kultą,
redžiaus, kurį kaštuoti} 9-10 prisidėjo ir moterys darbinin
milžiniškos vaikštynės ir pa
trame straipsnyje rašytoja
JACOBS PASIDAVĖ
Ohio.
pritarėjų; mat, jie lengvesni
i mil. litų. Jei pasisektų kredi kės.
radai. Sakoma, pačiam Ber
rašo Čiurlionies gderiją,
DAUGUMAI
Dillingeris ir jo gauja ie suprasti. •
to neblogomis sąlygomis gau
Darbas sustojęs, Fabrikuo
lyne vaikštynėse dalyvaus
skelbia d*vi ‘Vilniaus lef
Akademikės keletą sykių į
Cooko apskrities turtų įkai ti ilgesniam laikui, kokiems 25 se pasitiekia tik inžinieriai, škoma penkiose valstybėse.
apie 2 milijonai nacių.
ir trumpai aprašo Kalnai
metus rengia meniškus vaka
notojas pagaliau palinko ma — 30 metų, būtą statoma ga kūrentojai ir aliejuotojai.
žės nepilnamečių koloniją.
VIENAS SUŽEISTAS
Berlyne jį vyks masinis susi žinti 15 nuošimčių mokesčius linga hidr. stotis Nemune. Vė
rėlius. Gal tuo reikia aiškinti,
rinkimas.
Kalbės kancleris mažiems namams už 1932, liau, padidėjus elektros varto
Rašytoją į Lietuvą p
ST. LOUIS, Mo., bei. 24. — kad1 šiuo kartu nebuvo nei vie
Hitleris. Praneš, ką Nacional 1933 iri934 metus. Šiam ma jimui ir pareikalavimui, toks
Apie 3,000 darbininkų strei no lietuviško šmotelio, ir nei Argentinos .konsulns Li«
socialistų partija yra nuveiku žinimui jis buvo priešingas, žygis butų visai pateisintas.
kuoja Chevrolet Motor Co. ir vieno vokališko numerio, vien je, p. A maldo Barsaati,
si Vokietijos gerovei per 15 kadangi teisėjo Jareckio nuo
CHTCAGO IR APYLIN Fiaher Body Co. fabrikuose. tik rankų ir kojų teknika. Ta ją ir pločiai -supažindi
mėnesių, l’asnkys, ka* toliau sprendis nekliūdė minėtų me SKAITYKITE IR PTaAOT KEI — NumatomA giedra ir Vienas streikininkas sunkiai čiau, jei orkestro vedėjas ir {Lietuvos gamtos gražy1
bus veikiadbb.
ųšokių mokytoja nebūtų buvę ir kitomis įžymybėmis.
tų.
KITĘ “DRAUGĄ”
šalta.
sužeistas riaušėse.

Sakė, kad Lenkija jau subren
dusi, nereikalinga globos

Šv. Kazimiero Akademijos
koncertas
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Trečindienis, baland. 25, 1934
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Itolu* kasdien, fakyrus sakmsčJenlus
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■knllilmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Mirtis negailestingai ėmė kirsti
sius mūsų tautos veikėjus. Šiomis dienomis!
gauta žinia, kad Didžiajame Šeštadienyje'
,
*ett*adarblams lr ko respo t dentams rakti) necrn■kjtl neprašoma tai padaryti lr neprtelnnfilama tam Šiauliuose pasimirė kun. Julijonas Jasienskis,:
savo broliams esantiem.' \ Ui
kuris „ors ir bojoriskos b„v. kiiu«s, uėiauį (AttSaukimas į Lietuvių Katalikų Visuomenę)
Madaktorlus priima — nuo 11;M Iki 1S:M vai.
fhtlbiuMi sekančiai dienai priimami iki
ge, kad jiastatyti mūsų tautų
darbavosi savo tautai kaipo susipratęs lietu-1 ' ;I
’
c
“
t
v/
šalę kitų kultūringų tautų.
Ii vai. po piet
vis. Seminarijoj būdamas ir eidamas Dvasiįvesdamas naujus apdraudos skyrius L- R. K. Susivie.Juk visiems gal būt yra žiuonės Akademijos mokslus, uoliai darbavosi lie
nyiuas Amerikoje darosi kertiniu akmenimi-tautybės tvirto Šiandien, 8 vai. vakare, kaip, Ina\ kad kuo kultunngeanė
tuvių rateliuose.
“DRAUGAS”
vei išeivijoje. To akmens įeementavinias prasideda vajumi,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
įsišventinus į kunigus, Jul. Jasienskiui kuris tęsis iki Naujų Metų. Stovintiems katalikiškai tautinio 11 PttPę*»tai, įvyks Lietuvių'Iu taula’ tuo S®riau turi suPublished Daily, Eacept Bunday.
teko būti kapelionu Palangos gimnazijoje.
.priešaky vadams, atsakomingieuis prieš Dievų ir R*
"Labdarių ,inuogos cen-if''a,'k'l's l*‘w«r.v^s reikalus,
•DBBCRIPTION8: One Teai —
BU Months
SS. M: Three Moatha — »> ••: One Month — Tie.
Čia jis su Kretingos vienuolyne gyvenančiu tautų, ręikia tikėtis, rasis su dideliu kaupu noro, pasiaukoji- tro susirinkimas Aušros Var tuo daugiau turi ligoninių,
— One Tmu* — «7.M; BU Months — ><.«•;
- :sio.
rusų valdžios- uždarytu kun. P. Dogeliu ir mo, susiklausymo, vieningumo, geros valios ir uolumo kil tų parap. afdėj. Tai yra papra 'prieglaudų ir kitokių labdari
tįstos la "DRAUGAS“ bitoss bost resulta
tisine rates on appilcatlon.
esančiu vienaolvne klebonu-kun. Pr. Bizaus- niame vajaus darbe. Šios, netik labai pritinkančios, bet be stas įvykis mūsų organizacijos ngų įstaigų.
••DRAUGAS” 2334 & Oakley Avė, Chiago
ku vedė. plačiu akcijų tietdviškų knygų gabe-i galo reikalingos ypatybės lietuviui išeiviui tautybei palaikyti gyvenime, tačiau svarbus, nes
Kviečiama į talka.
nimo iš-Tilžės į-Lietuvą,, ir redagavo laikraš-! priaugančioj kartoj leyis vajaus pasisekimų. Jo pasisekimas nuo susirinkimų gausumo, nuo
Dėl to visi geros valios lie
Čius “Tėvynės Sargų” ir “Kryžių”. Re to, realizuos tuos gilius lietuvybės ganytojų troškimus matyti ju sustato labai daug pareina 1 tuviai yra nuoširdžiai kvieeiaDIENOSKLAUSIMAI
yra parašė Mokykloms apologetikos vadovė-, •• is» katalikišku išeivija ir jos sveiki), garbinga drąsiais žy organizacijos veikiu įo pasise Į mi stotį i labdarių eiles, dū
lį. Atgavo, spauda, rašinėdavo į laikrašėju? «iais'.
lodant kūdikiais ir baigiant suau- kimas. Mes dalome susirinki ' lyvauti kuopų ir centro susi
...
. . ,
i
i it • (gūsiais, vienoje Dievui ir tautai ištikimoje organizacijoje — mus kiekvienų mėnesį. Juos rinkimuose, nes kuo daugiau
straipsnius; pasirasydamas slapyvarde Uosis.
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,, ,
.. . _ ,
,.
..
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* r
(musų Susivienyme. Katalikų federacija, būdama šių didžių
skelbiame 0er dienraštį “Drau bus veikėjų ir darbininkų labDar praeitais matais yrą parašę^ scenai vei
Šio mėnesio pradžioje lietuviai maldinin- kalėlį ryšium su manoma įvesti civiline, me tikro lietuvio troškimų šaltiniu ir uoliu palaikytoju, pažada gų”, kuris neskundžia mums darybės dirvoje, tuo daugiau
savo ne vien tik moralę, bet ir aktyvaus darbo paramų.
gyvenantieji Romoje, lankėsi pas Šven- trikacija.
vietos, nes žino kaip kilnus y- bus nuveikta. Tat, šį vakarų.
Apdrauda yra vienintelis būdas užtikrinti ligoje sau, o ra lalaiaringas darbas. Mėgin- tikimės sulaukti gausingo se
Tėvų. Vadovavo J. E. Vyskupas T. MaKun. Jasienskis savo gyvenime turėjo
mirus šeimai bent dalį ekonominio gerbūvio, kurio vertybė
kurio asmenyje Popiežius matus ne
šias vietas: gimnazijos kapeliono Palangoje, pilnai supranta lik į 'nelaimę patekęs žmogus.■ lietas kuris kime tiktai vienų kitų mėnesi nų labdarių veikėjų ir taip
tik žydinčio tikėjimo žmogų, bet ir tikrų tikapeliono ir paskui klebono Šiauliuose ir bu iš turtuolių neapsidraudžia, nors be to jie galėtų apseiti ir, apleisti ir bešaukti susirinki pat naujų. Visi bus maloniai
išpažintojų, kankinį. Jo Šventenybė
vo Šiaulių dekanato dekanu. Karo metu gy- anot lietuvių priežodžio, likusiai turtuolio šeimai nereiktų mo, tuoj pamatysime, kaip pa pasitikti ir nė vienam nepri
ii- šiuos reikšmingus mums lietuviams
\eųo Rusijoje Voronežo mieste, kur buvo su “dantis ant sienos pakabinti”. Jeigu turtuolis, turėdamas vi kriks mūsų nariai, susilpnįe trūks kilnaus darbo.
sispietę lietuviai. Ten kun. Jasienskis vado sa ko perpilnai turi išrokavimo apdrausti save, kur kas svar veikimas ir gidų gale jis ir
vavo Komitetui nukentėjusiems nuo karo šel biau yra apsidrausti darbininkui, gyvenančiam alga nuo al visai sustos. Dėl to, tikimės,
Mes, lietuviai, tuo gali
Jau pavasaris. Netoli gegu
pti. Pastaroji \ieta* buvo Eržvilko klebono. gos ir tai nekartų su nedatekliais. Tokiam žmogui esant li malonūs dienraščio skaityto
B',nae didžiuotis, kad Jo Šventenybė nepamirš
žės mėnesio 3d diena, 'kurioj
Nuo jos dėl nesveikatos turėjo pasišalinti, ap goje, o ypač jam mirus, likusia šeima kas beapsirūpins? Tie jai nepyksta matydami beveik
F ta to momento, kada lankėsi Lietuvoje.
sa, Pasaulio Kūrėjas įsakė žmogui mylėti savo artimų kaip kas savaitę šį tų iš lalnlarių į\yks rinkliava prie Šv. Ka
sigyveno Šiauliuose.
E
, Pažymėtini yra ir šie Popiežiaus žodžįai,
veikimo ir mėnesyje kartų su- zimiero kapinyno lietuvių na
Taigi, miršta senieji veikėjai. DėL to vi save, bet tuouii nereikia suprasti, kad žmogus gali statyti
šlaičių šelpimo reikalams. Da
‘ jpasžkvti lietuviams maldininkams:
reikalavimų, jog artimas yra skolingas jam pagalbų nelaimė- j sirinkituų paskelbimus,
si tautos darbai krinta ant jaunesniųjų pe
rbas yra didelis ir darbininku
kiek
je. Tokios garantijos draugijinis gyvenimas neužgiria. Jei
veiicia.ma?
čių. Svarbu, kad jaunesnieji veikėjai, kurių būtų taip, tuomet mums nereikėtų nei sėti, nei piauti, nei į
reikės daug. Kiekviena lietu
galime, ypatingai gi laiminame stu- atsakomybėje palieka tautos likimas, jų ves
lvas veikiama labdarių cen
kluonus krauti... ir visi būtume kaip darželio lelijos... Bet
vių kolonija Chieagoj ir apy
tro mėnesiniuose susirinkimuo
tiesiais ir išganingais keliais.
žmogus
yra
daugiau
negu
oro
paukštis
ar
lauko
gėlė.
O gylinkėse turi suorganizuoti po
dirba jr
veninio praktika žmogų moko, kad jei nori piauti, tai visu se? Labai daug. Nėra to susi gausingų aukų rinkėjų būrį.
kad
• Socialistų dienraščiui nepatiko pastaba pirma turį sėti. Jeigu nori turėti garantijų pagalbai nelaime rinkimo, kuriame neiškiltų la £?iame gražiame darbe koloni
Effaurjti
dėl Lituanica II “krikštynų”. Mes dėl to ne je, turi įsigyti ją apdraudos keliu. Tokia apdrauda bei ga bai aktualūs mūsų visuomenės
Ir,
kįšie Šventojo Tėvo žodžiai, be abejojimo, sistebime. St^birpės tilt dėl to, kati sočiaiis- rantija yra prieidama kiekvienam sveikam lietuviui katalikui reikalai, kurie kiekvienam do jos privalo lenktiniauti.
žinoma, kuli turės daugian
amai atsilieps į Amerikos lietuvių kata- lai, kurie nekrikštija savo vaikų, tačiau sto- L. R. K. Susivienymo Amerikoje.
ram lietuviui turėtų rūpėti.
rinkėjų, daugiau aukų surinks.
M^visuomenę, kuri dar dosniau ir nuoširvi už krikštų negyvų daiktų. Tai ir
pro-j
Apsidrausdami patys ir kreipdami dėmesio į mažiau au Kanf nerūpi mūsų ligoninė, la Nemanome, kad atsiras lietu
7dživu rems Tėvų Marijonų kongregacijų, agų katalikams užsigauti ir savo nuomonę per prantančius apdraudos svarbų tautiečius, paragindami ir j- bdarių ūkio skolų išmokėji vaičių, tigk apsileidusių, kad
urių Popiežius „taip _palankiaj atsiĮie- spaudų pareikšti. Taip darvijmųaa jmųšų.flientraukdami juos Husivienyman,; pasirodysime
ir savo mas,' prieglaudų statymo rei atsisakys eiti į talkų taip kil
Gjo šventenybė" matyti, taip gerai kaip rastis nepakenkė aviacijos dienai, nes publi
broliams gero ekonominiai. Įrašydami į Susivienymo Jauna- kalai, šelpimas į nelaimę pa niam reikalui. Tik reikia jas
ir im s žino šios kongregacijos dirbamus kil
kų sudarė mažiausia 80 nuoš. katalikų, ‘mūsų įnečių Skyrių jaunųjų kartų, užtikrinsime ilgesniam laikui tekusių brolių lietuvių ir vi
'mūsų tautai darbus. Marijonai daug ir dienraščio skaitytojų, kuriuos raginome da lietuvių tautybėj, gyvastį šioje šaly. Susijungdami į vienų j sų eilę kitokių dalykų, suriS pakviesti, paskirstyti darbų,
»U -dideliu pasišventimu darbuojasi Lietuvoj, lyvauti aviacijos dienoj ir paremti lakūno katalikiškai tautinę apdraudos tvirtovę būsime galingais,' tų su labdarybės darbu. Kiek- duoti nurodymų, padėti. Lie
tuvių visuomenė yra gana do
įse kraštuose ir pas mus, Amerikoje. Tuos Juozo Janušausko žygį.
praktiškais idealistais tautiniai ir sykiu pasitarnausime Die- vienas sųmoningas katalikas,
sni labdarybės tikslams. Ma
JĮarbus ne tik męs, bet ir Bažnyčios Gal»
-v
V
vo garbei.
kiekvienas» tikrai susipratęs
tydama gausų rdikėjų skaičių
vaftiukamai Įvertina ir brangina.
L. R. K. S. A. centro valdvba išleido lieTat, su brolijMta meile širdyse mūsų tautiečių link, bran- lietuvis, jei jis pildo savo tikė i ir nuoširdų darbų, sudės gan
jį)Šiais metais Marijonų vienuolija mini 25 tuvjų ir anglų kalbomis pataisytų konstituč^ gUjį Katalikų >Heįeraęijos vadai ir visa Federacija, į gar- jimo ir lietuvybės pareigas,
singų pinigų sumų,
iri pra
atsinaujinimo sukaktuves ir mes ne- jų ir čarterį. Jau įdėta ir naujai įvestųjų aky-j bingų L. lt 1\. fcniSivienymo Amerikoje vajaus darbų.
jis turi rūpintis savo artimu.
džiugins pašalpos reikalinguu
jarne, katalikų visuomenė gausingai ir rių mokesčių lentelės. Gaila, kad tas darbas
Į labdarių centro susirinkimus
tautiečius ir ne vienam grau
Dr. A. Rakauskas,
įrdžiai dėsis prie paminėjimo iškilmių nepadaryta anksčiau. Už poros mėnesių įvykir susirenka žmonės, kurie ne
džių ašarėlę nuo akių nušluos
Ir tūomi pačių vienuolijų ir jos vadovus pa- stųs šios organizacijos seimas gal vėl pri
žiūri poilsio, vargo, išlaidų,
tys.
L. Simutis,
rąijns dar su didesne energija dirbti Dievo ims konstitucijos pataisymų, dėl kurių išnaujo
kad išvystyti organizuotų labApie šį reikalų plačiai btn
ir lietuvių tautos gerbvei.
reiks konstitucijų spausdinti. Tai atsitiko dėl
Federacijos Sekretorius
dan'bės darbą, mūsų padėtį i kalbama 5ios dionoa susirinkt
J^įNors saleziečiai kol kas dar‘nedaug rv- to, kad neišpildyta laiku praėjusio seimo nu
me.
SitJ;j?u mūsų tauta teturi, tačiau ir pas juos tarimai — apie pusantrų metų pavėluota-nau ras išsipildys, nep Lietuvos vyriausybė gerai sirašoma sutartis. Vokiečiai, kurie sulaužė su
žino mūsų tautos vieningų nusistatymų netu tartį su Lietuva, stengėsi jų boikotuoti, gai
įp,ąilietuvių yra ir, reikia tikėtis, jie savo jų skyrių įvedimas.
Taip pat nereikia pamiršti,
•
•
•
rėti su Lenkija jokių santykių kol Vilnius lėsis savo žygių, nes su Lietuva jie daug biz
fc»t<ifc<*.io ir globėjo šv. jono Bosko dvasioje
kad gegužės 30 dienų bus lab
Sami ir lietuviams daug gero padarys,
lankai vis dar tebelaukia derybų su nebus sugrųžintas Lietuvai.
nio darydavo. Kerštavimai ir įsikarščiavimui darių piknikas Vytauto darže,
tt ežius tai numato, dėlto ir lietuviams sa Lietuva. Jų spaudoj daug rašoma šiuo klau
Lietuvos prekybos derybos pasibaigė. Pa- ! jokiai tautai naudos neneša.
(Tęsir.ys 3 pusi.)
liams ypatingus laiminimus teikia.
simu. Tačiau neišrodo; kad šiuo. tarpu jų no-
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Stovi Maskva
(.Tęsinys)

Buvo išsiskirstyta su didelio draugišjkiuno įrodymais. Jr.ffe sugrįžo į Pekinu
davė žinią Maskvai. Tada atvyko tar
pininkai ir pi a<įėjo <ler\hns su Dr. Sun
Senu ir kiaiiniutangii. 1923. m. rugzpifičio luėn. >jie pranešt- Maskvai: “Kuoiiiintongas nėra joliiA partija, gėriai siu
fttv’pju — tui yra tik sekta. .Jis susidedu
Iš gnųielių ir atskirų asmenų, kurie net-i>ri tąrpusavio vieŲvbės. Kiekviiiias yra
pilnas priciurii. Nčru .jokios disciplinos.
Naujas narių
milutis, atliekamas su
vaikiškomis>cremouij»mw; joms pasibai
gus. duodtima Dr. Sun Yat Simu? priesaiku ir paimnma iš kiekvieno jo piršto
ant-pumiis. Partija neturi jokio tikslo ir
Jokios pro-pamos pnųKigutidos reikšmė ir
ir

Yat

pru

i>- T-’.g- ■ i L'

" ---------------------

ir

kiti

darbai

T

technika
visai nežinoma”. Priede dar jie kartų jis bandė savo ląinię pas kitas sve
• i? * .
pranešė, kad bendradarbiavimas su kuo- timas valstybes su tuo savo industrijai imintangu tik tada bus galimas, kada pati zacijos planu. Jis kreipėsi į Londoną, Va
Maskva pasiims j savo rankas suvieniji- šingtoną, Tokio — bet veltui. Visur už
hių ir perorganizuos kuomintangų į dis rakintos durys. Tada jis vėl pasiuntė par
*cipljnuotų partijų. Toks* perėmmias vra siuntinį į Maskvą — pas Ijeninų — ir
rekomenduotinas, nes tai būtų geras ke visomis jėgomis prašė pagalbos.
Tuo tarpu bolševikų planai sukelti
lias paimti į savo renkas iki šiol politi
niai dar neužkariautas darbininkų ir stu Europoje revoliucijų jau buvo subirėję;
naujoji orijentaeija jau vėl turėjo savo
dentų mases.
Maskva dabar neturėjo jokio noro la- kryptį. Gudrusis Karachanas buvo pasių
i
Jiintis prie Dr. Sun Vai Seno; ji norėjo
įsitvirtinti šiaurėje. Tenai buvo Pekinas, aprūpintas nustatytu maršrutu. Jis pra
kurio valdovus su savo tik <1(1 akių esan našė, kad paskutines derybos su Siaurės
čiu j arkimentu pasaulio valstybių vis <Jar generolais nedavė jokių vaisių. Dabar
tebebuvo laikomas kaip vieninteliai atsa- .Maskva žinojo, kų jį turi daryti; ji pa
kominga Kinijos valdžia. Reikėjo steng siunti į Kantoną savo fcnijaliautių 'orga
tis kaįp nors čia prisigretinti l>r, Sun niąatorių ir propagandos žinovą
Yat Senas buvo palatas nuošaly, ir buvo Borodiną kaip vyriausybės Aptovų kart
veliamos derybęe tot šiaurės generolais jis susitartų su Dr. Sįin Yat Senti. ‘
-Dr. Sun* Yat Semk priėmė poatatytaa
Chang Tso-linu, ,Wu.Pci t’u irxsu vigais
knotnintango organikitais; bet (Jerybos buvo be apčiuopiamų sąlygas; jw
l žarijų ir vadovybę sovietų’ atstovams ir
| rezultatų; dalykai nėjo pirmyn.
Dr. Sun Yat Senas tuo tarpu vėl sn- pavedė visą civilinį ir karinį • aparatų jų
Į sijungė su kai kuriais abejojančiais pietų patarėjams. Maskva pažadėjo perorganigenerolais ir vėl nuvyko į Kantonų. Par zuoti partijų įr vadovybę pagul jų žade- j
stas

j

Kiniją

kaip

naujas

perdavė

pasiuntinys

ir

lų sistemų ir pristatyti pinigų, ginklų,
amunicijos, karo ir civilinius žinovus,
1923

m.

spalių

paskirtas

valdžios”

30

d.

vyriausiuoju

M.

Borodinas

“Kantono

j

buvo

tautinės

patarėju.

Kominternas drūčiai įsitvirtino Kini
joje.

Hiame laikotarpy įvyko daug blogy
bių. Ramūs krašto gyventojai bnvo už
tikti’ maro — pačių save pasiskelbusių
diktatorių karų. Atskirose provincijose
vietų valdovai suėmė į savo rankas visų
valdžių ir sudarė suvo kariuomenių bū- Į
rins.-Kiekvienas jų stengęsi praplėsti sa
vo galybės sritį; iš to kilo konfliktas po
konflikto. Asmens keitėsi, tačiau karai
buvo nesibaigiąs reiškinys, kasmet, jie
užgriūdavo kantrių šalį, teriojo įdirbtus
lanku*, naikino vargingas lūšneles ir-pla
kė beginklius laukų gyventojus. Tvanas
Duvcą•penios kraštą.
šiaurėje kariuomenių trujAi buvo su
daromos iš vietos ūkininktj’; jie buvo ge
rai prižiūrimi ir reguliariai gaudavo savo
algų. Buvo griežta disciplina jr pasitikėjimo santykis tarp karininko ir kareivio. '

Vadų ir kareivių nusistatymas buvo pčrsunktas senąja kiniečių santvarka; kiekvienas atlikdavo savo kaip šalies gyv«ntojo prievoles ir mokėjo gyvais pinigais
tiek, kiek jum buvo nuskirta.
Kitaip dalykai stovėjo pietų ir vidu
rio Kinijoje, kur gyventojai jau buvo daug
nukentėję nuo svetimos firekybos išsiru
tuliojimo. Tenykščiai vadai, karininkai ir
valdininkai jau visai buvo netekę sąryšio
su tauta; pinigai ir valdžios troškimo pa
tenkinimas jiems
trupės
buvo sudarytos iš blogesnės rūšies žmonių; nuolatiniai bedarbiai, dykaduoniui,
nusikaltėliai sudarė didžiausių jų karino
menių dalį.
.
Kareivini nuvilkdavo javus ir gyvu
lius, nieko už tai neatlygindami.
Praeinant kariuomenei, būdavo suri
šami virvėmis stipriausi ūkininkai ir nnvelkarni BUtikenybėms nešioti — už tai
negaudavo jokio atlyginimo. Valgyti duodavo jiems pusmirdusias atmatas.
buvo

ė .

(Daugiau bus)
L.

viskas.

Jų

Trečiadienis, baland. 25, 1934
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Maskoliai katalikų j pravoalaviją “ukazu” nevertė, kaip
kud darė su unitais, bet visur
(Vieno .'-<>>10 veikėjo, išbuvusio mokyt. Tomas Žilinskas jiura jiems statydavo visokių klifl
30 metu mokytoju, atsi
šė lietuviškai - -rusiška eleme- čių. Už kiekvienų su tikybos
i
.
.
.
minimų žiupsnelis)
; ntorių liaudies mokykloms, gynimu susijungusį įvykį ruVilniuje buvo “graždanka”} 8®* *iuos ūemda\o.
Priešaušrinis Katalikų
leidžiamas laikraštis ‘Vilniaus Nuo spaudos uždraudimo iki
Veikimas Spaudoje
,vyskupijos garsas’. Buvo taip pasirodymui • Aušros " iš
Prieš lenkmetį Suvalkų krn
, i •
i 4‘pat spausdinami
rusų
grazna
ėjo 20 metų. Kas šio laiko
šte lietuviai labai nekepte ru-1..
..
. .
. . .
nka ir lietuviams kalendoriai.
tarpio pavojingiausią lie
su ir visaip juos pravardžiuo
xixag
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r.igai lenkai ir lietuviai ėjo Mis priešaušrinis laikotarpis
LABDARIŲ CENTRO
Nors rinkliava Cieeroj, tačiau
išvien ginti tikybos. Jie, kutjjjau lietinius gerokai sustipriVEIKIMAS
ir ehieagiečiai gali prie jos
tik galėjo,
.Žmones,
įvairiai*;;no
tautiaiu atžvilgiu, ir dūkprisidėti savo darbu. Surinkti
r
A• A
»
>
f
būdais ugitavo prieš rusus ti-įtarui Basanavičiui nebuvo bė(Tęsinys iš 2 pusi.)
pinigai eina
na bendriems lietukybos dalykuose Jr liepdavo Jos sujungti lieluvius inteli į kurį reikia prikvimpi dang ty labdaringiems tikslams,
naikinti graždankas.
gentus į būrelį ir išleisti pir svečių ir pasiruošti tinkamai! Taigi, matote, kokie r<“ikū
Kai tik spausdinimas buvo mų lietuviškų laikraštį “Auš juos pasitikti, pavaišinti. Pa-' lai yni svarstomi lalslarių ce*
perkeltas į Prusus, tuoj atsi-< rą!’. Pats tą darbą dirbau, tai sirūpinkime savo metinį pik-1 litro susirinkimuose. Ar ne
rado daugybė knygnešių. Jie žinau jį nuo pradžios iki ga- niką šiemet padaryti gaus i n-1 tiesa, kad jais visi lietuviai ka
papirkdavo kareivius ir eida lui. Išleidimu “Aušros” buvo gu ir įvairiu. Centras kviečia tulikai turi rūpintis!
L&bd.
Basanavičiaus padarytas lie- ! visus i talką,
vo per sieną su knygomis.
tuviams milžiniškas darbas.
tuvių tautai spragą
Prieš spaudos draudimą Vi
Šiandien eieeriečiai, lalsla- Ką tik išėjo iš spaudos nauja
Unijotų persekiojimai, rusų
davo,
bažnyčiose vadindavo
Basanavičius' —, i didelio masto i
užkišo?
lniuje Zavadskio spaustuvėje
rių 3 kuopos veikėjai, pakvies Kun. A. Petrausko, M. I. 0.
schizmatikais ir eretikais, o per Lenkmetį žiaurumai, atėtautos darbininkas, rašytojas.
laliai įdomi knyga
šiap stačiai meškoriais, degu- Į mimas spaudos, brukimas ‘grn Gal Basanavičius! Ne! Jis spausdino 2 rūšių maldakny Į Jis su “Aušra” suvienijo vi visas kuopas į talką viešai ri
tninkais, rudinėmis, burliokais ždankos’, priverstinas rusų ka- per Lenkmetį buvo tik 11 me ges: “.Senų Aukso Altorių” ir sus lietuvius inteligentus. Bet nkliavai mieste, kuri bus ge
i,- kaeapais. Jau rusai tąsyk ^lba vaikų tikybos mokymas ir tų vaikas, o toks būdamas, jis 1 M Pusražančines”. Iš Prūsų pa kad būtų vienas prikėlęs Lie-; gužės mėn. 27 d. Juk negalibuvo įerzinę Rusijoje gvvenan- kita tarp lietuvių ir rusų pa to negalėjo padaryti. Tų spra mešdavo maldaknygių įvai tuvą iš tautinio miego, su tuo me nuo to darbo atsisakyti, Atsiminimai iš 1905 — 1914
pergyventų laikų
čius katalikus, kad earienė darė labai didelę spragų. Ti- gų 20 metų nuo rusų gynė ge riausio pavadinimo ir turihio: ne visai norėčiau' sutikti. Ru nes tos progos neišnaudojus
I
dalis pusi. 95
“Naujas Altorius”, “Šalti
jokiu būdu negalime praleisti
KatiV- II, padalinus I^enkijų, kybą tais laikais Lietuvoje bu- rbiamoji kunigija.
sai
su
savo
įvairiais
žiauru

II
dalis pusi. 192
t
nis”, “Šaltinėlis”, “Garbė
privertė būt pravoslavais apie vo labaį tvirta ir netokia ištiUŽ ABIDVI DALIS 25c.
Uždraudus spaudą, visos lie Dievui”, -“Aniuolas Sargas”. mais, parodytais su unitais, daugiausia Kalvarijos kaltji
'(, milijonus unijotų — katali-ižhsi,
kaip
kad
dabar.
Su
tikyPrisinntimui 5c.
I
tuviškos knygos buvo išpirk- “Altorėlis”, “Balsas Balandų per Tienkmetj, trėmimais į Si mas. Daug tada inteligentų bu
“DRAUGAS“ PUB. CO.,
kų, toliau caras Nikalojus L bos stiprumu buvo nenuslopitos. Tęsyk po namus mokyila- ,4s„ ..Mwas su tavim.. ir ki birą ir visokiais persekioji vo ištremtų į Sibirą.
2334 So. Oakley Avė.,
1839 m. privertė persikrikšty- ntas tautiškasis lietuviškasis
vo daraktoriai. Vaikas, iSmo- L, kurių prie5 Rpai)<los (1,.a.,. mais lietuvius budino iš mie
(Bus daugiau)
Cbieago, 111.
t į į stačiatikius vėl apie 3 mi- gaivalas. Lietuviai pasiliko
go, žadino ir visa eilė rašyto
kęs skaityti, mokėsi melstis iš ! dimą nebuvo.
L
Ii jonus, pagaliau, caras Alek- prie savo senųjų su lotyniškojų: Duonelaitis, Strazdelis.
maldaknygės. Jos buvo vartoPAVASARINIS
|
snndras II lenkų Kongresuv- mis raidėmis maldaknygių. Dėl
Tas visas knygas spaudai Daukantas, Juškevičius, Va
v, .
.
.jainos chrestomatijos vietoje,
. , _.
koje taip pat apie 1 milijonų. “graždanka” spaudimų gra-1 ...
Maldaknvgių trukumą reikėjo paruošė kunigai, kurie samdė lančius, Poška ir kiti. Net pa i
Per Lenkmetį iir po Lenk žumo ir pigumo maldaknyges
papildyti.
Vilniuje knygas knygnešius, kad jas išnešiotų tys rusai kėlė lietuvių dvasią,
mečio rusai labai žiauriai el iš pradžių kaip kąs ir pirkda
spausdinti draudė. Bet čia Va po Lietuvą. Iš to knygnešiai kad lietuvius atitraukė nuo
gėsi su gyventojais, visus ka vo, bet, paskelbus joms kovą,
lančius rado išeitį. Prieš už turėdavo gražaus pelno, apie lenkų ir tarp jų darė intrigai
talikus
valdininkus
atleido
iš
nepirko
jau
niekas.
r
draudimą spaudos tas malda po 50 rublių į savaitę. Knvg Rusai apie 1876 m. Zavadskiui
tarnybų, kunigus ir dvarpo
VYTAUTO DARŽE
S
knyges spausdino lenko Zava nėšiams buvo darbas rizikin- leido išspausdinti maldakny
nius taip suėmė lyg į geleži Rusai norėjo surusinti ir
gas,
bet
tas
pats
buvo
ir
au

ges ir iš jų melstis, mokyti
dskio spaustuvėje. Vyskupas
kunigus
115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.
nes reples, kad negalėjo be
toriams
knygų,
kurie
turėjo
mokyklose, taip pat leido dai
Valančius, susitaręs su Zavadpasų išvažiuoti į kitą kaimų; Mat, tais laikais santykiai
skiu, pats ėmėsi to darbo. Jis savo knygnešių ir platino per nuoti lietuviškai. Dauguma lie
daug sukilėlių Muravjovas - su Vatikanu buvo nutraukti,
tuvių mokytojų tuo pasinau
dėdavo maldaknygėms apro- juos savo maldaknyges. /
Korikas iškorę ir tūkstančius tai rusams persekioti katalibatų, o knygos ėjo Zavadskio
Suvalkų krašte jaunuomene, dojo. Bet vėliau, susipratę, vėl
istrėmė į Sibirą, daugelio dva-’kus vyko geriau. Teko girdė- vardu Tilžėje 40 metų. Už tai
kuri mokėsi Marijampolės ir uždraudė, liet tai tik dar la
nj sukonfiskavo turtus.
Ikijti iš senų kunigų, kad rusų
Zavadskis gaudavęs honorarą Suvalkų gimnazijose, labai bu biau kėlė jų neapykantą.
1914 m. dvarponiai turėjo mo karininkai
r ' .
.♦
. .
r
Lenkmetį
ragiAnt knygų buvo dedami 1863 vo sulenkėjusi. Jaunimas, jan
n:
Dėl “Aušros” daug žmonių i
kėti rusams už maištą kontri no kunigus nokytis rusiškai,
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
—1864 laidos metai. Taip bu baigęs 4 klases, daugiausia nukentėjo'. Paskiau ėjo “Var
bucijas.
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
nes sakė, po 5 metų po Lenk vo daroma tyčia rusams, kad
skaitėsi save lenkais, o baigę pas”, “Ūkininkas” ir “Švie
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
Muravjovas uždraudė spau mečio, jie turės giedoti bažny jie nesikaj?intų, kad jos buvo
gimnaziją Suvalkuose, tapda sa”.
*
rašys
laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
sdinti lietuviams knygas loty-i čiose mišias rusiškai.
Tada spausdintos dar prieš spaudos
vo jau tikrais lenkais* Tik ma Tada jau atsirado daug kny
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti į
nišku šriftu. Tą projektą su- tai išeisią caro “ukazas”. Kn- draudimą. Be to, vyskupas Va
skoliai tą lenkihimą sustabdė gnešių — spekuliantų; net žy
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
galvojo italas etnografas Hir-, jau nebūsiąs laikas, kai apie lančius parašęs slaptai kuninuo 1868 metų. Jau nuo to dai ėmė gabenti iš Prūsų laik
kursijas:
feldingas. Jis įrodinėjęs, kadfnigai atsakydavę, kad rusai gams. Jose vvskupas raginęs
laiko
iš
inteligentų,
baigusių
raščius
ir
knygas.
lietuviams, kaip mažai kultū neišgirsią laikant rusiškai mi-lkunign8 stoti' į bendrą kovą
gimnazijas, imdavo atsiasti ir
Taip'triikb'pe^sekiojirnai iki
GEGUŽES MEN. 26 D. Scandiringiems, reikia įvesti spaus šių - nei patys karininkai, į gu
spaudą ir tikybą. lietuviškų * patrijotų. Dėl to
1904 m. O kai Suvalkų krašte
dintas lietuvislčas knygas ru- nei jų vaikai, nei vaikų vai
navian-Amerikos linijos laivu “FREįsikūrė
ratelis
“
Sietynas
”
,
tai
Tuo
tarpu
Prūsai
kasmet
ui
iki
sų abėcėle. Prie šio projekto kai.
DERIK VIII”.
rei- persekiojimai dar padidėjo,
,
. “6 milijonus markių leisdavo “Aušros” su , maskoliais
.
prisidėjo popas lietuvis Pet-[
įvesti
ų
W»VMIMmakM knygų kūjo už tikybą .Įr spaudą ko kad visi Suvalkų kalėjimai ba:
kevičius, lenkas Mikulskis
-kis ir! Kart
. 4Irusai
... norėjo
x \.
L Lie. visokiu įais
1.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
v.
tuvoie tautinę bažnyčią, i aipie
vo prikimšti politinių kalinių.
totorius lietuvis Kreččjnskis.
.
v .
,
ir siųsdavo jas į Rusiją, kad votį kunigams.
tai rašo ir kun. Burba savo sugriautų rusų imperijalizmą,
linijos laivu “BERENGARIA”.
Kad pasigerintų lietuviams,
brošiūroj, išleistoj Amerikoje kad jiems geriau sektųsi vyk
rusai, pagal Hirfeldingo pro-L\
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
Aušros” laikais. Kun. Bui-1t
jektą, Vilniuje tuoj atspaude
‘lyti JŲ tikslas “Drang naclt
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
ha ten rašo, kad rusai kuni Osten”. Tas knygas Prūsuose
maldaknyges “Seną Aukso A
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
Knyga apie lietutį, ku/į daugelis skaito šventuoju:
gams buvo išvertę į rusų kal viešai pardavinėjo didesnėse
Itorių”. Tas knygas gražiai a
informacijų kreipkitės į
bą iš lotynų pslames, ritualą, stotyse.
ptąisė ir pardavinėjo po 15
net evangelijas, mišiolus ir k.
kapeikų. Vidurinių mokyklų
bažnytines knygas, ftias kny Lenkų rašytojas Kraševskis
mokiniams buvo išleistas “Al
gas atspausdino ir įdavė Vil dar apie 1878 m. savo rašSurašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
torėlis”. Jį išvertė iš lenkų
kupai,
valstybės įfėiidentas, ministeriai, rektoriai, pro
.
tuose
paskelbė,
kad
Rusi

niaus dekanui išsiuntinėti Vi
Į rusų kalbą. Pradžios mokyk
fesoriai. Pridėta affe. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
joje kils dar vienas maiš
lniaus dijeeezijos kunigams.
loms rusų raidėmis buvo at
Ganytojiški
Laiškai.
tas, būtent u£l lietuvišką
spausdinti rusiškai ir lietuviš Vilniaus dekanas, pasikvieAptaisyta audeklo viršeliais. Pusi, 310. Kaina $1.90.
šriftą. Už tai rusai Kra
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
kai katekizmai, Senojo ir Nau lęs antrą kunigą į talką, su
ševskį ištrėmė į užsienį
tuojans
pdreikalaus.
jojo Jstatymų istorija ir Baž juo 3 naktis deginęs tas baž
čia nuplėHk:
nytinė istorija. Be to, rusai nytines knygas. Už tai rusai
Kunigai, supratę pavojų,
............................................... ..
Veiverių seminarijos mokyto j kunigą pasmerkė mirti, bet kaip vienas su tikinčiais ka
••DRAUGAS-, 2J24 80. OARTJCT AVB.. Chlcar®, EI.
jui Jurgiui filiui įsakė sure- caras Aleksandras II jain mi- talikais stojo į kovą sn rusiSiunčiu Sl.tO uf kortiioa atsiųskite man knygą "A RKT VYSKUPA8
.1
~ A - 1 Ll.. J Y 1 _
_ i Yl_ — Y ..
l»/\, 4.A. a X 4-»» A»v» a
1
rtį
pakeitė
ištrėmimu
į
Ko
’
ą,
}nimu.
Tai
buvo
daroma
tyliai,
• laguoti lietuviškai-rusišką žo
JURGIS MATULEVIČIUS.”
hieago 11
dyną su rusišku šriftu. Tą žo- Areanbgelsko gubernijoj. Jis kantriai. Tais laikais buvo
Vardas, rivnrdė
flyną Gilius buvo sutvarkęs iki ten išbuvo iki 1883 m., o pas daug sulenkėjusių kunigų, Lie
Mano adresas
k” raidės, bet vysk. Bara kiau baigė amžių Pskovo gu tnvoje buvo lenkas vyskupas
nauskas jį taip smarkiai su bernijoj.
ir lenkiškos seminarijos. Ku.»
t —■■■-■.....................-<x ■' t
4.
kritikavo, kati jis visai neiš ■ Ii ■■■■■■
vydo pasaulio. Taip pat Vei
verių mokytojų seminarijos
• ’ fc/
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“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUŽĖS-MAY 20,1934
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Ar Važiuoji į Lietuvą t

i Per 20 met»
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Don’t
neglect
Colds
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ftalIlB krūtinėj »u-bft (torklėj gali hOtl
navojuiran Palengvinkite JJ J 5 mi
nutes su Musterole. "erzinimo itabdrtoju”! Vartojant vieną kartą vaUmkiJ'- per penktas valandas, atną*a palengvinimą. Vartotas milijonu
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytoji, tr siauri.,-
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TreČiadieniš,
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TONSIN’O LIETUVIU ŽIKIŪS

KWI6 nu
PADAI*®’

lt

Malickas,

J.

Rimša,

J.

Na-,rg-

J.

Kareėkos,

jaudinančiai

A.

Karpis

25,

1934

Trakų apskr., Amerikon atvy
kęs 1911 metais.

PAIEŠKOMI

M. Utiniu- giedojo.
| ra. Vaizdas puikiai pavyko ii
j kapus lydėjo keturi kuni.
okas,

baland.

ir

Ieškomieji arba apie juos ką
Čepinskas Mykolas, gyvenęs
I žiūrovams teikė malonaus ju- gai ir daug žmoąių virš §iiu.
žinantieji {įrašomi atsiliepti į
Brooklyn, N. Y., dirbęs vago
,moro ir pagarbos seneliams. |(u autonu)biliais. A. a. LeonaVizlenskas - AVizlens Stasys,
nų taisymo dirbtuvėse.
VĄL. AJTI.AĮPAI
“Šokių mokyklos ’ vaizdelį rjas buvo to užsitarnavęs. BuMarcinkevičiai Antanus ir ; gyvenęs 134—51 ĮGist St., Jaišpildo
vytė»:
H.
Jankauskaitė'
tikra5
kutu
|
ikas
u
Jau
. ’ • - .
t
— - ------------ -- -—o į Marė (Vasiliauskaitė), 1931Į Jna^ca’
ir.
pasį<iarbavęs lietuviams. Pa-, luetaį8 gyvenę 40 Clay St.,
mis įvyko 4Q valandų atlaidai
Rupulis Stasys, kilęs iš Pa
I-lapijoje tarnavo zakristijonu J Brooklyn, N. Y.
langos, 1914 ui. gyvenęs Car
caitA Po to įspūdingai
.pakai
' ..... ..................
be atlyginimo. Kaipo patyru-, uidukis Kazys, kilęs iš Ku
mel, Pa.
bėjo
Jonas Pi Paukštis sis tojo sakoje, jis buvo žino-! pįgkio v., Panevėžio apskr., AMegelinskas’ Bernardas, ki
C. C. J., ir kun.
mus ir tarp svetimtaučių; per 1 nierikon atvykęs apie 1909 iu.
10:30 vai,
lęs iš ..Žiežmarių v., Trakų aps.
nas.
kurių'laijrė kun..L. S, Brigma....
, . didžiųsias iškilmes jis buvo ilgai gyvenęs Bridgeport, Con .
į ' ltW.a., & ten neva dingęs
iAniellkoū atvykęs pnes karą,
nas, C. C, ].■,
da.‘ kviečiamas patarnauti net
..uan
[gyvenęs Scranton,
Jonas P, Paukštis, C. C nom8, p?a',u įw»"’av.°:
katedrų’. Užtat jo laidotuvėse žinios. (10__
—-3100).
rg. Justiną, Karpiūtė ir kp dalyvavo pralotai, kunigai ii
J., o sutjdigkonu kun. A. TaGitteuiore, (gal Gitmeris,
pinu. J. Vepdelskįs. Jis buvo daug žmonių.
moliūnms. Po. sumoa įvyko pro
Giteris ar Gatamoras), James
ir programą vedėjas.
cesija lauke. Tų dienų per.su
Velionis buvo gimęs Telšiuo i (Jokūbas, Zigmas ar Ignas),
9
programos duota gardūs se. Į Amerikų atvyko dur jau gyvenęs Bostone ar apylinkė
mų pamokslų sakė knn, L. S.
Liet. Generalinis Konsulatas
Brigiųanas, o vakare kun. A tėvams užkandžiai. Džiaugėsi nas būdamas. Pliklausė S. L. je. (10—1530).
tėvai gražia programa savo R. K. A. kp. Paliko nuliūdu-, Šarkis Petras, Lauryno s.
Tamoliūpas^
Bal. 9 ir 10 dd,. vakarai^ d.u vaikų, rodoma pagarba. Vis šių žmonų Juozapų ir du sū-. kilęs iš Vyžonų m., Utenos a !,^u
įspūdingus pamokslus pasakė kas išėjo gražiai ir visi išsi nūs, brolį ir seserį, o Lietu- įpskr.
"
i'53
ir pavargęs — tik pusiau
,
žmoguti. Jeigu taip, Štai yra geras
kun. H. J. Vaigūnas, Šįg. Am nešė maloniausius įspūdžius. voje brolį ir dvi seseris.
Jakavičienė - Kuzminskai^
8Ut^klant,s ^nee ^įė
40

VIKTORAS

815

MANDRAVICKAS,

—

45th

generalis

Kenosha,

Street,

agentas

Wiz.

Balandžio

8,

9

jr

10

dieną

VoUinUdA

Aa

82985

ŠŠ.

jo prie mano laimėjimo. Tur
būt, esu pirmas lietuvis išrin
ktus j aukštų valdiškų vietų
Kenosha, Wis. — Daug bu Wisconsino .valstybėje.
vo kalbėtu ir rašytu apie ma
Taip pat tariu ačiū rengė
no išlinkiui:}. į Kenosha, Wis., jams puotos, kuri įvyko Šv.
miesto eouncilmanus. (Įlinki Petro parapijos salėj baland
mai buvo balandžio 3 d. i
žio 15 d. tikslu mane pagerb

PADĖKA

I

Paragintas keletos draugų ti ir tiems, kurie-os prisidėjo,
sumaniau kandidatuoti, bet rotls: pp. A. Kvedaras, V. Ma;
nemaniau, kad turėsiu tiek j ndraviekas, F. Povelenskis, F.
draugų, kurie rems mano ka-'Stankus, J. Trakšelis, K- Bra-

Petro

ir

Povilo

bažnyčią

monologų

atliko

Įspūdingų,

Ona

vyto

Jo-I

j*-

Bal.

8

d.

utjuidai

knn.

prasidėjo

A.

iškilminga,

Tamulių*

sumą

diakonu

buvo į

Pa.

kun.

.-Consulate

uania,

11

Yark,

N.

General

Waverly

of

Lith

Plaee,

Nevi

Y.

Po.

ndidatūrų. Tačiau, kuomet ta zė, kun. Urbonavičius ir po
pau išrinktas, ir net laimėjau nios A. Lauraitienė, S. Alešauantrų vietų, tiesiog smagu pa skienė ir J. Maselionienė. Kiek
sidarė, kad turiu tiek draugų. n^ui žinoma, parėmė vakarą
tane parapijos klebonas, iš
jo žmona ir giminės dėkin* lrena • Zefija, kilusi iš KaLBal. 10 d. kuopa laikė kitą
Mat, Kenosha, Wis., miestas pp. F. Rančius, A. Banis, J.
Cicero, 111. Gėrį), pamokslinįpsusirinkimą, kuriame svarsty gi gerb. klebonui kun. S. O., °’ Juliaus Jakavieiaus našlė, I
yra valdomas manadžeriaus ir Malinauskas ir P. Kuliešius.
i
ko širdį, veriančių., pąmokųlų ,
ta daug svarbių dalykų atei- Junkeriui, varg. J. Karečkai gyvenanti New Yorke.
1 ---- r----- it------------- -r—sc
'*
iš viso miesto renkama coun- Visiems, jei kurių čia nepainiI 5 ra "užvardinimas TONIKO, kuri Gyvietiniai žųioųeliaį. ilgai neuž
ties darbuotei. Nutarta paren-i ir chorui už gražias apeigas, Kašiųba Juozas, gyvenę- I dytojaa Specialistas išrado, ir kuriai
eilmanai, kurių visoj taryboj nėjau, ir kurie prisiuntė lin
I dabar parduodamas visose valstlny-|
mirš ir ilgai,,laikys sųvo atgti kitų panašių tėvams page ir visiems laidotuvių dalyviu- > Seattle, W«sh’., vėliau Bropk I iiose. NUGA-TONE yra kombinacirandas tik 7 (renkama kas 2 kėjimus iš kitų kolonijų,, šir. ^rintyj*
! ia tam tikrų tonikų alteratlvų. kuduetai: 3 vienais rinkiniais ir! dingai aėiuoju.
'i
rbti dienų, bet su labiau pri- ms bei šv. Mišių ir gėlių au- |VUj
I rios stimuliuoja, atgaivina visus orY.
•meta
: ganus, duoda naujų gyvenimą lr &AųUadjpnt
i>«
iškįbpingų.Į taikinta . ir smagesne progra kotojams.
j n orgijų. Jūs valgysite geriau,—mle4 kitais). Kud tapti išrinktu,
saldžiau. Tūkstančiams vyrų
Adomavičius Ignas, kilęs ii i, gosite
mišparų 40 valandų atlaidai imu
ir moterų tapo pagelbėta. Trtsdedlmreikia turėt gerą pažintį ^su
dienų truatmentaa už Vienų Do
Lūšiškių h., Žiežmarių vai". i ties
baigėsi iškįiųiinga .procesija ir: Būta rimtų paklausimų ir
leri — gaukite tikrąjį—garantuotas.
žmonėmis ir turėti draugų, ku
litūi'giškomie apeigomis. Dva- [priekaištų tikėjimo dalykuose
rie dirbtų per renkinius. Čia
L 1 1TU V I A I PASTABAI:
sine pagalba ŠŠ,. Petro ir.Po* į kuriuos gražiai atsakė kun
LIE T D VIAI DAKTARAI*
notai}) renkama, kaip kituose
Dabar vardu komisijos, krei
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
miestuose iš kiekvienos war- piuos į visus geros valios lie vile parapijai, be gerb. klebo Jonaų'P; Paukštis, C. C. J.
TeL IxAF«yelte 8067
no kun. Jono P» Paukščio,. C.
TcL OROveUU 1696
Tai. tokios, tuo tarpu žinu
dps.
tuvius J. Janušausko skridi
C. J., patapnavo sekantieji, k u-,
iš. Westville, Ilk, padgu
Taigi, šiuo tariu ačiū Šv. nio į Lietuvų reikalu. J. Janu
OTDTTOJAH lr CHIRURGAS
D E N T I BTL B
nigai. L*. S. Brigiųapas, Aj Ta-; gės- Kitų kartų paduosime sva
^--SPINDULIAI
1040 80. 4W» OT, CICERO, IU
Petro parapijos klebonui kun. šauskas atvyksta į Kenosha,
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS
moliūnas, II., J.. Vaičūigi^ K rbęsnių ir įdomesnių. Tik skai
Utar.. Keta lr Pėtn. II—9 vaL
3081 ,West 43rd Str.
Urbonavičiui, pp. K. Brazevį- Wis., sekmadienį, gegužės G
014T
80. HAIMTED OT., OHICAGO
VaL:
S-ll
ryto
8-4
lr
7-8
vak.
Bratkovski, T, Mullądy,
J. tykįte dienraštį “Draugų”, o
*. ‘ v*
Sar«d«tnla po pietų lr Nedėldlenlat
Paned., BeriO. ir Bubat 9—0 vai
čiui - Braze, 11. Labanauskui, d. Rengiama graži muzikalė
(Pde Archeik-Ar*. netoli Kedslo)
tik susitarus
Sheedy ir L. Sckuuiaelier.
viskų žinosite.
Sanrata Valandos: nuo J Iki t rai. vakaro
F. Povilengkiui, S. Elijošiui, programa Airporte ant 22-ros
Šaradomis lr nedėliomis pa«aJ
S4SS
mabuvuti hoad
Otenoma Tel. LAFayettp 070R
‘ rutartl
.
Per
40
val^
atlaidus
Lietų-,
gatvės
tik
apie
pusė
mylios
Hakttmla Tel. OAMa* 04M
F. Jankauskui, J. šimanausvos
Vyčių
bažnytinis
chorus,
nuo
miesto
į
'pietus,
Norima
k&tns, A. AVallaee, A. Pąkščiui,
TaL
f 9^
t
sudalyti
automobilių
paradų
•
vadovaujant
vietinei
varg^.
JųJ. J. Bitvinskiams, J. Macno
Office: 2643 Wk 47th
riam-S I*. Šulskiui.ir p-leį Na- miesto gatvėmis, kad patrau-, atinai Karpiūteį ir .varg, Mon,
Baland
DENTISTAS
VaL: S ikl.i popiet 7 IU 9 vąfc,
kus
ir
svetimtaučių
į
tų
pusę.
[deikai
iš
Cicero,
IU.,
puikiai
Nedėlioję pa«al sutarti
krošaitei, kurie daug prisidėžio 11 d., š.
pasimirė geGTDTTOJAB lr CHIRURGAS
ktfrie ' galėsiteIi
' atliko bažnytinę muzikai© dąlį
corner Sacramento
rai žinomas si~ .mgfiehjięčianis
Archer Avenue
rr*’
dalyvauti, atvykti, kaiji Keno-. Po pamaldų,. ;svečiųms kuiliu
Leonartįs. Neumavjčius. VaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Ofliaa TeL REPplHo 7494
Val.j 8—ė lr 7—• vaL vakare
Rea. I ei. GROvebO) 04ii
Nuo Muskulų Skaudėjimo
ludėjimc
sha, taip ir Waukegan, Raci- gams išsiskirsčius, paaidarė ne ^įdotuyėt įvyįco bal. 13 d. iš
•017 8. WAStTTENAW AVU1
’ . Skaudami, pailsę ir persidirbę muz
Office Tel. Wcntworth 6 3 30
iejui ai gražinami j normali gyvumą ir
jauku ir nyku,.G«rb. kleb. kun. namų j Šv. ViiĮcėųto de Paulo,
Kės.
Tol.
Hydo
Park
3395
ne,
Alilwaukee,
S.
Milwaukee
TeL
CAMal
0408
•ištvermę ištrinant juos ANCHOR PainĮ£xpęlhric.
ir kitų kolonijų prie Šv. Pet 11.. ,J. Vaičūnas su varg. Mon- lietuvių II Kaebažnyčių, o iš
Kuppnt jusi, muskulai yra tkauda< mi, kuomet jūsų visas kun.il* pilnas
I
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS ,
kandžių trūkčiojimų ir gėlimų nno
ro parapijos salės, 51th St. ir deika, palikdami neužmiršti- ten nulydėtas j vietos kataliOffice71’hoiie
Res. and Office
2428 VV. MARQUETTE ROAD
trdidelio fizinio i ištempimo, gerai ia2S50 So. Eeavitt St. VaL 2-4 lr 7-9 valų Kety 9-13 rr
į rttrynkite su Fąin-Kapellcrfu ir atsirulPROspccl 1028
r.
7th Avenue, Kenosha, Wis., nūs įspūdžiui mus apleido tuo ki5kus kft
MOTERŲ IR VAIKŲ 1JGŲ
;
Galimas daiktas, kad vienu toloru
•
CA5EAE 0704
Nedėlloj susitarus
......;
u.
'
..„
T
į
trynimu pasiek si t palengvinimo ken
SPECIAEISTĖ
12:30 popiet. Būtų gerai, kad čiadienį, o penktadienį į Rytus
tėjimų. Visose vaistitrCfe kaina 35c. Ir
prįeš vęlionio įnirtį iš
; ~0c.—skirtingo didumo bonlcntts.
iš kitų miestų, kurie dalyvaus išvažiavo kun. L. S. Brigma- Cicero, III., atvyko brolis Jo 6900 SOUTH HALSTED ST.
L Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklj.
VaL OANal 4128
‘ su
automobiliais, parašytų nas, C.' C. J. Tačiau, , Dievo nas Neupiavičius su šeima ir Valandos: 4 ikt 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak.
PHYSICIAN and SURGEON
Išskyrus Seredoma
malonės liekasi žmonių širdy sesuo Teodora Nėurnavičiūtė man laiškelį.
se ir neišdildomi įspūdžiai ne
DENTI8TA9
4----OFFICE HOURS:
užmirštamai
gyvuos
visų
at4508 — 8th Avė.,
2201 W. Cermak Boad
J to 4 and 7 to 9 P, M.
mintyj.
Sunday
by
Appointment
(Kampas Loaaltt M.)
Kenosha, Wis.
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Baubkienė

Martin,
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Buy siuvus wlrii
|
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Nerelk mokėti 10c.
dantų moetl. I.lsterine
otb Pute raunama po
Tėmyk. kaip gerai JI
kla. J« vartoUdamaa
metus autaupal *1

ui
To>60.
vei
per

LISTERINE

TOOTH PAŠTE

ir

KONGRESĄ
Puošnusis

BERENGARIA
išplauks- iš

New

vadovaus

“Draugo”

informacijų

specūdis

kreipkitės

atetovas

į

gų”.
Paskirti nariai atlankyti ii
ligonę narę Zimontienę ir j
teikti gėlių kp.'vardu.

DR.

VAITVSH,

DR. STRIKOL’IS

OPT.

LIETUVIS
Optometrlcaily Aklų Specialistai .
Palengvins aklų jtemplmų. kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karfitj, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama l
mokyklos vaikus. Kreivos akys atltatsomoA .-Valandos nuo 10 ikt 8 v.
Nėdėlloj nuo 10 iki 12. Akinių kai
nos per pusę plglaus, kaip buvo pirmlaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomus be akinių. Kalnus pigiau,

kaip aėfMaa*

<'

tf
“DRAUGAS” PUB. CO4
2334 S. Oakley Avė.,
«'
Arba

CUNARD LINE

Bal.

įčių

15

d.

kuopos

skaitlingai

^svetainę,

3

nąriy.

iopįet

OFI8O VALANDOS:
Nuo I Ud 4 ir nuo 4 Iki t vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso MM. BOCleeaad 7820
Namų Tel. PKOspect 1030

išpildytu

graži

(programa.

IHmMAMAME
GJDJTOJA8 »r CHIRUROAfl

7880 8d. Halsted Strert
Atvaidiptą,, vre.nu.. veiksmu
vaiždas “Seneliai”. Vaidino

DR. S. DELIS
OTDTTOJAa !r CHIRURGAS r
2201

W.

Oennak Bųad.
4 '

Šaradomis ir Nedėliomis psgal sntasf

TeL BOUleverd 7041

REZIDENCIJA

DR. C, L VEZEL’IS.

1

6631

8.

OaUfornia

Ava.

Telefonu REPukUe 784»

. / D *B M T I B T A B

Sol Ashland Ava.
arti 47tk Btreet
Vai.: nuo 9 Iki t vekere
H UM
r

3102

So.

Halsted

eeL:

ROOM ftia
|r f-9 *0- vakare

DR. Ai G. RAKAUSKAS
r '

sa«M,Rt»ru

GTDTTOJAS ir CHIRURGAS

3147 8o. Halsted St

DR. P. Z. IA1MŪRIS

Ofiso valandų: 1-4 Ir 4-9 vaL vak.
ReatdencGas Ofisui 2«M W. aoth H
valandos: 19—19 ryto
Šaradomis Ir

»

GTŲZTOJAB lr CHIRURGAS

St

1 am. .SOUTH HALHEKD STHSSM
■MpMaMlM 4000 So. ArtesUu. eva
Velpndos: 11 rytO.lkL.4 popiet

B Iki l:»4 .vakare

GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. VARds 0»»4 *
Rz»-i Tel. PI.Asą 8200
VALANDOS:
Nuo 10-12 r. ryto; 2-1 ir 7-9 ▼. 9
Nedėldlenlals puo 19 iki J« <nana

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
Tel. VIRginia 0034
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ir, Gydytoju*
2515
Of.

ir

VVEST

Rez.

V.a

2

-

4

Tel.

J

popiet;

a

nuo

d.P.
6-8

Tel. Ofiso UGUlevard 4218—14
lies. VlOtory 2848

ST.

69th

HEMIoek

p

DR. T. DUNOULIS
4157 ARCHER AVENUE

UT. J. RUSSELL

DR. MAURIGE KAUK

a

Oflsoi Tel. CALuwe« 4©88
M«e.i TcL UKMloek 4284

Tel. CAMal 0257
Rea. PROapect 4402

vy-

parap.

Phone OANal 41BAt

Vaiandoe 1—9 lr 7—9 vak.

4718 SOLTH ASHLAND AVB.
Phones ItoiMerv«rd 7rAa

Valandos: 9—ė popiet, 7-^9 vai. rak
Med4l(bmla lr Iventadlenlals 19— H

tėvai (buvo

susiriųikę, j

kur

4045 So. Ashland Avė.

pagarbu

vai.

Seredoj pagal antartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso TaL VICtory 4M8
IbTL T«L DREsol

ilda; jį vedgf l^-V. 85 k$.
kasios vadąs..
tėv^u

Nuo 1 Iki S vakare

4648

pr’a?

eita

sn&-mą,

Valandos: Nuo 9 Iki Ift ryto

klausinių ir atsakymų , skyIriaus. Patiektų^dųųg klausiųiŲ
Rusas Gydytojos lr Chirurgu,
- CHIOAGO. ibi.
ir rinitų priekaištų,. į. kuriuos
Moteriškų, Vyriškų,
I
OFISO. VAlAjrųOg;
kun. Jonas F. Paukštis atsa|c£ Nuo 19 IM lP-eaL i%lA nuo ft iki. ė
visų chroniškų ligų.
^ir sumaųiūi, vp»..gražiai išd(>' '•įjo
ttfS
Loto. Susirinkimas baigėsi sų
lįst Btreet

Diena

Dilbi. BLO

iš. Chicagos.

Ofisas

7 934 m., birželio 10,d.

Ohicago

8nairiĮtlrinw4

Vaikų

Yorko

St.,

Monke-

08. A. A. ROTU

laivas

63rd

W.

laido

taučių.

Baigus

Visokių

atvykus

į

Laidotuvės Iravo didelės ir
L. V. 85 kp.-susirinkimas į- iškilmingos. Ptjie pašarvoto la
REIKALAUJA IŠDUOTI
vyko balandžio 11 d. Nutarta vono lankėsi minios žmonių,
bal. 15 dienų skinti kaipo tė ne vien lietuvių,, bet ir svetim
-■
vų dienų — jiems pagerbtu
HAVANA, Kuba,, bal. 24. Programai tų dienų išpildyti
Išlydint iš namų, dalyvavo
vyčiai
ir
vytės
rengėsi
per
ke

— Kubos buv. prezidentas M a
trys kunigai, du pralotai ir
lias
savaites.
-Nutarta
bal.
2&
cliadb gyvena J. Y’alstybėse.
kitas kunigas pasitiko prie ba
•
d.
ruošti~5okius
parap.
svetaiKulios vyriausybė kreipės
žnyčios; reiškia, šeši kunigai
į Washingtonų.'Jkjikalfiūja jįinėje. Taip pat nutarta bal. 21 dalyvavo laidotuvių apeigose.
ėdu-* Gedulingas šv. Mišias laikė
areštuoti ir išduoti. Nori, kad dienų
<lipnn iš
i5 ryto
rvtn padaryti “wln
su juo būtų išduoti ir kiti ke eational trip” į Bredefort vietinis klebonas kun. S. O.
turi Kabos buvę valdininkai. - Dairy, o popiet turėti “outin- Junkeris; choras, vedamus va-

EKSKURSIJA Į LIETUVOS EUCHARISTINI

Ekskursijai

kp.

85

šeima;

MACHADO

it scnjpt ,

’ ta

V.

su

s

6141

:

vakarais

DR. A. J. BERTASH
Ofiao yal.t nno 1-2: nno 4:84-8:22

7«6 W. Wl>

Trečiadienis,

htdand.

25,

1434

Mirė baluiųllio 23 <1., 1U34 HD
4 0 vul vajiuro. hulaukęs 41
melų amžiaua Kilo lft kana*
upt>k rlčio.
Amerikoje iftgyvena
30 įlietų.
;
Paliko
diilcU'^cne nuliūdimą
iibiteri Viktoriją po tėvais Ar*
mylis, dukterj Oną Bycm, ten-Į
t j Donuld, brolj Juiiią, -luaoro^
Iltis Vladą Straukauakj. Stanis'o’
yą Riipetkl ir Kazimierą Žak*
ir gimines ir draugus.
Kūnas pušarvotas 2138 \V..
2211d Place. laidotuvės
IvyasB
penkiadieni, balandžio 27 d., IM
namą 0 vai. bus atlydėtas fl
ĄuSros Vartų parapijos bažny/į
čią. kurioje (vyks gedulingos paf|
maldos už Velionio Blelą.
1’a'
pamaldų bus nulydėtas j Svį

ANTANAS

SAM06KA

Nuliūdę: Sesuo, Brolis, Svogeris ir Uiniiučs.

l-aldotuvėma patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2109.

North Side. — Rengia A. L. J
Ii. K. Federacijos 23 skyrius «
trečiadienį, geg. 2 tl., parap. TYetu'uiėj. Komisija deda pas
tangų, kati suruošus tokį lie- :
tuviškų vakarų, kokio North
Sidėje dar nėra buvę. Ir gali
ma tikėtis, nes iš pradėto dar
bo matosi, kad vakaras bus
nepaprastas. Taigi visi lietu
viai mylintieji lietuviškų dai
nų, muzikų, lietuviškų tvarkų
laukite tos dienos. Suėję pa
dainuosim gražių lietuviškų
dainų, pažaisim lietuviškų žai
dimų, pašoksim lietuviškų šo-.
kių. Į tų lietuviškų vakarų
kviečiami ne tik nortbsidiečiai, bet Diegiantieji grynai lie
tuviškus parengimus lietuviai.
Arčiau susipažinę galėsime kų
nors .didesnio' suruošti, kur
jausimės taip, kaip jausdavo
mės ant Nemunėlio bei Šešu
pės krantų.

m. vedybų sukaktį. Svečiai bc
galo nustebo, tokiu jubįliatų
surprizu — svečiams.
Jubiliatai Simonavičiai yra
kpklūs
mūsų darbuotojui.
Nors jau kelinti metai, kaip
gyvena Brighton Park’e, bet
su \Vest Side, kurioj seniau
gyveno, nenutraukia ryšių.
P-nia Simonavičienė yra pa
vyzdinga M. S. 55 kp. ir kitų
dr-jų narė, taippat ir p. Simonavieius — Aušros Vartų v.
ir iih dr-joj nepaliuosnojauias
nuo šiokių, ar tokių valdybos

taviški. Suaugę vaikai gražiai
lietuviškai kalba ir dalyvauja
lietuviško jaunimo judėjime.

1 GRAŽIOS VESTUVĖS

Namai yra tikrai ke*

Nt

c čiau.

DKAUGAS

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!

Teisingas!
Naudingas!

Pamokinantis!
PLATINKITE

“DRAUGĄ’

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DISBZJAI
Specialistai iškalime lr Išdirbltne visokių rūšių paminklini lr
grabnamiua.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
darbe per šešias kartas.

me

Veskite paminklų reikalus tie*
šiai »u pačiais išdirbėjai*

Vienas blokas J rytus
didžiulių vartų

nuo

Try s telefonai:

Alfrcd Itosdll, pres.

Rez. TENSACOIiA 9011
BELMONT 3485
Office: lllEI.SlOE 3805
Viuccat Itokclli, aeer.

Visi Telefonai:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
Ir Grabnamlų •:
Didžinubla paminklų dirbtuvė
CblcdgoJ
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koply*čia ir Vargonai Dykai!

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

Lietuvos mylėtojui! Ateiki
te j tų vakarų, saldžiais žod
žiais pasikalbėsim, linksmai
pasišoksim ir sueisime į artymesnę pažintį, iš ko bus nau
dos mums patiems, mūsų orga
nizacijoms ir tautai.
•

pareigų.

Praslinko penkeliolika metų įiams
V
uuo įsteigimo Šv. Kazimiero Į
__________ _
Šį vakurų, bai. 25 d., Ramo
Akademijos Rėmėjų Dr-jos. ||Prtįil AIIAM AP vlinPIIO
Praleidome jau keturiolikų sci ItIluIiAiiIoKAu liYIUuUu va Garden, 3508 S. llalsted
mų, kuriuose sveikinome rė- DlMDIlfn VD AIITIlUr IC St., rengiama jaukus vakarė
mojas už jų darbuotę; disku- ūUUnlKU KnAUlUrfcJt lis rašytojui Arėjui Vitkaus
kui pagerbti. ^J’er vakarienę
savome seserų būklę, tarėmės.
---------fcaip geriau 'joms pagelbėjus;
veate girdėję apie medui bus muzikale programa. Be to,
išuesėine rezoliucijų, kurios į- oiškų žmogų “ROBOTT” Ar bus deklamuojama paties ra
šyt. Vitkausko eilėraščiai. Po
vykdintos seserų gerovei.
.esate, jį matę!
vakarienės bus šokiai. Progra
Štai jau artinasi penkiolik-j Štai proga ji pamatytį penk ma prasidės 8 vai. vak. Rep.
tasis seimas. Vėl suvažiuos at- tadienį ir šeštadienį Jos. F.
stovui iš įvairių draugijų, iš Budriko krautuvėje, 341,7 Ko. •SVEČIAMS SURPRIZAS
visų parapijų; vėl planuos, di Halsted St. Tai tas pats “Ro
skus uos seserų būklę. Nėra rei (botas,’’ kuris buvo išstatytas
Griyhtun Park. — Visiems
kalo rašyti, kad seserys da- pasaulinėje parodoje. Dabar
žinoma, kaip šiais laikais bū ,
bartiniu laiku labai reikalin- tų pačių įdomybę visi lietuviai
na rengiamos surprizų pramo ,
gos jKigalbos. Atjauskime jas turės progos per dvi dienas
gos. Jos dažniausiai i engia
visi. Kurie nei sykį dar nebu- '-pamatyti visai dykai Budriko
mos namiškių namiškiams, ar
vo rėmėjų seime, ir tie, kurie t krautuvėje. Tai įdomiausias
ba giminių giminėms vardadie
visuomet atvažiuoja, lai per ši šio amžiaus mokslo “stebūnio arba bet kokia jubiliejaus
seimų nepasilieka namie.
klas,” nes “Robotaš,” kaip
proga. Bet kati1 jubiliatai būtų
■ , .
cr. i , . gyvas žmogus, išpildo įvailm gegužes 20 (L būna is.
*
.
kada surengę surprizų gimi
. .
... .
,
riausius paliepimus; turi rannėms, draugams, to dar nete
toline diena Visiems kuriems .
, .
,
. ..
,
j _ .
_ kas, kojas, galva ir “protų.
! rupi seselių likimas, kurie me- ..
ko girdėti.
, , .
, . ..
„. . Nepraleiskite sios progos ir
i gstate dienų praleisti gražiai, ,
. x .
...
Bene pirmas toks surprizas
,
A .
2 ,
. r). .
.. kitiems anie tai praneškite,
> patariu atvvkti i Gimimo Pa- , ,
2 2.
buvo
suruoštas pp. Shnouavi...
*
..
, .
i kad galima cykai jj pamatyti,
neles Sv. parapijos salę ir pa-1
čių, užpre-'-jusį sekmad. Sa
dėti rėmėjoms padaryti 15-tų į Prie šios progos pri.nintivo gražiam namo jie iškėlė
- sęimų sėkmingų. .
'jua, kad Budriko dainininkų,
pietus giminiems ir d raugams,
Pavasario Vėjas
muzikantų ir šokėjų kontestas
-----------—----' būna kas trečiadienį Mark kurių buvo sukviesta gražus
būrelis iš Bridgeporto ir
\Vest Side. Tik pavalgius, pa
silinksminus ir liesi ruošiau t
j įžanga dvkai. Budriko radijo
namo p-lė H. Leščauskaitė,
Bridgeport. — Bai. 14 d. Sv •
.
- ,
......
... programas bus ketvirtadieni žinomoji Bridgeport’o vaisti
I Jurgio bažnyčioje buvo slift
,bas dukters
| i,
.,bridgepo•,
iš stoties \VHFC,’ 1420 k.,’ nuo nės vedėja, sužinojo ir paskel
žinomų
į-fioZ-in .... .liit-crin ii- fIi inu • I .30 lkl 8 .30 V,
žiniUS. bė paslaptį, būtent, kad’ tų die-

Mirė balandžio 24 d. 1934 m.
1:30 vai. ryto, sulaukęs 35 Įlie
tų amžiaus. K.1.0 iŠ Tauragės
apskrieto, Kvėdarnos parapijos.
Kadagini/ kaimo. Amerikoje iš
gyvenu 3 f ine.ua
1‘aUko d*d enaiile nuliūdime
seserį Viktoriją Kartinkime lr
švogerį Juoaapą, brolj Joną ir
gttuuies; 0 KietavoJ uroų Kas
parą. seseris Barborą Kaspara
vičienę ir Oną ir gimines
Kiniai pašarvotas 1522 80.
♦ Hth.Ct. Apie laidotuves
bus
pranešta vėliau
Nuoširdžiai -kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pašpstamus-uias atsilankyti šermeny-

l-aldotuvfuns patarnauja graboriai l.achuwlcz ir Sūnat Te>
lefouas CANai 2515.

nų pp. Siinonaviėittj minėjo .25

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
Telefonas

p, Illinois

Lietuvytis

| PLATINKITE

LACHAWICH
IR SŪNŪS

“DRAUGĄ

LIETUVIAI

North Side — Tokį vakarų į
rengia ALTASS vietinis sky
rius didžiulėje Vicker park
svetainėj, prie North ir Da
men ave. Prie vakaro ruošia-si visi North Side lietuviai.
Programa bus įvairi, lietuviš-

North Side lietuviai yra ži
nomi kaipo didelį tėvynės my
lėtojai, patrijotai. Išgirdę at
bundančios tėvynės balsų, nortlisidiečiai pirmieji stojo jfti!
į pagalbų. Būdami neskaitlin
giiyisi suaukojo jos reikalams
didžiausias sumas pinigų, dau ;
giau negu kitos lietuvių kolo- j
nijos.
Dabar, taulos vaidui išgar- I
sinti, jos garl>ei pakelti, vėl
stoja į darbų ir visomis išga
lėmis remia nulių Iransatlan- į
tinį skridimų; bendrai dirba ;
tautos vardui pakelti.

Šis vakaras kaip tik ir ii- !
šasi su. tuo, nes jo tikslas pa-1
(

ttarnauju

Telefonas YARds 1138
1
Ally
■ iIi
L MBlll

GRABORIAI

.
ę ‘
*
laidotuvės* kuopigtausla

GRABORIUS
Turiu

automobilius

reikalams.

Kaina

visokiems

3319 Lituanica Avenue

1439 S. 49th Ct.

Cicero, UI.

Chicago,

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

pripinAma,

savo rūpesčius. Pašaukite:

III.

Tel. CICERO 5927

3100

ORABORIUR IR BALSĄlfUOTOJAg
Patnrnavlinaa g*va* Ir n*hr*ngu*

718
Tei

W.

ltth St

*MORm*

»»71

Livnmn oRABoains
Palaidoj* ni Stt.90 lr aaMčlaa
Modernltk* koplyčia dykai.
MS W. 1S4M Mt
TaL CAMal <174

LJ.ZOLF
KARAS!

20 to

amžiaus

KARAS

ant žemės,

ore,

jūrose.

Durtuvų grunitynAa, nuodingi gaznl, lėktuvų pufiovlinajt, arllh-rljna
grinuNiiMii. žmonių NprngtlIiilmuM Ir klloa kuro balftyhvn aprūkyta W.
T., KCANI/>N'O purašytojo Ir 1-Ja premijų Amerikoje updovunoloje
karo a py ąp k oje
“DIEVE.

PASIGAILĖK

MŪSŲ/’

(GOD, HAVE MERCY ON IH!)
' 400 pilni. (Iražūn, tvfrti apdarai. Kaina Ilk 91.25, su perHlunlhnu
SlJM. Reikalo u kit a: “Draugaa",- 2334 Bo. Oakley Ave.. Chicago, III.

4830 WEarT lflth OTUBflT

Cicero, Ulinois
Tek CICERO 310» ir 859J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

UOZAPAS EUDEIKl

T«l. Boulevard 4139

ORABORIUI IR LAinOTTTVIU
r

VMBfefli

1«4« WEST 46th 8TBEE1

j. Uutevičhn

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

LAIDOTUVtSE......... PAŠAUKITE.......

REPubiic8340
. Kedzie Avenue
fNataHaae

ų *u firma tuo pačiu vardu)

—

Ti«či«di»nls, baland. 25, 1934

PAVASARINIS

SUNKIAI SERGA B
OGDfTAS

Town of Lake. — Pinčiai ži
įlomy veikėju mūsų kolonijo
je pp. Ogintų,
So. .Jus
tine St., šeimynoje ištiko ne
laimė: sunkiai susirgo plaučių
uždegimu sūnus Benediktas.
Ligonis yru Dr. A. G. Bukau
sko priežiūroj. Linkime Bene
diktui greit pasveikti, o mūsų
veikėjoms, ypatingai mamytei
lr sesutei Elzbietai, reiškiame
Rašytojas Arėjas Vitkaus
užuojautos.
kas, narys Lietuvių Žurnalis
tų Sųjungos. ftis paveikslas initas 1921 m. tarnaujant Lie
sk. buneo purtv, kuri turėjo tuvos kariuomenėj savanoriu
įvykti bal. 29 d. pp. Ogintų (viršila). 1919 m. jis įsteigė
name, 5048 So. Justine St., ifii pirmų Lietuvos kariuomenės
priežasties ligos sūnaus Bene- dalių laikraštį “Tėvynės Gydikto neįvyks. Buneo atidėtas nėjų”. 1921.m. išstojęs iŠ kaant toliau. “Drauge*’ bus pra- riuomenės iki šiol užsiima pluDešta, kada tas vakaras jvyks. nksuas darbu. Dabar laikinai
Kas turite tikietus, prašomi atvykęs į Amerikų gyvena Cbi
laikyti. Jie biis‘ geri kitai dib- cagoj if domisi visu apierikienai.
x
, Rep. čiu lietuviu srvvenimu. fti va-

{AUGO” PIKNIKAS

Rašo A. P. Stulga
SENOVĖS STYGINIAI

MUZIKOS ĮRANKIAI

DARŽE

VYTAUTO

Norint padaryti patikrini
my, kaip tolimas yra tas perijotlas, kada muzika buvo su
organizuota į. tinkamų: meno
šakų, reikėtų matyti išraiškus
senoVės
Egipto piešimose,
raudanti
Senovės
rūmuo
se apt sienų. Reiktų studijuo
ti ženklaraštj, rašytų ant tani
tikros poperos, vadinamos ‘pa
pyrus ’, ir užrašus ant akme-

llSth Street tarpe Crawford tr Cicero Avės

buvo styginiai: arfa - lyra/į kotarpis dumia žymę žmogau
kanklės etc. Sprenttžiania, kad tobulėjimų, apšvietus atžvilgiu
lyra buvo visusvarbiausias. Apio lyrų visur ir visuome
Buvo ir daugiau įvairių įran- daug žymima, tad jos vysty
k i ų, bet vos keli‘iš jų-stvgi- nujsi reikia plačiau pabrėžt
niai; pav., sąryšyje- su egi pKitur randame pažymėti
tiškais piešiniais randami: imi-ikad lyra išrasta arijonų gitui
Į
vienė ir dviguba fleita. Tokios i nės, kad ji buvo pirmutinis
ninių mumijų karstų. Negalė- Į
fleitos, be lyrų, matosi ir se- rankis keliaujančių dainių i
tų būti aplenktas nei ftv. Raš-'
novės grekų skulptūroje.
kompaninientni. Galima spr<
tas, kuris liūdija Dovido, Sau i Muzika, kaip ir kiti meno sti, kad iš pradžių įrankis gi
liaus, Saianiono ir kitų mnzikūriniai — literatūra, poezija,
būti.tik su viena ar dviei
knlinius išsireiškimus.
ar piešimas, paeina iŠ Tolimų- stygom, kurios buvo ištempk
Sprendžiant pagal ženklarajų Rytų, Indijos. įįįiš tgp ha Fer
medi- S1.vg<
štį ir egiptiečių piešinius, in
vo paskleista į jvairidš ’kraS
strumentalistai didžiumoje žy
tus rytų pusėn iki Kinijos, va
mimi per įvairias karališkas
karų pusėn iki Persijos, Cen
sueigas, jie ne vien linksmino
tralinės Azijos, Mesopotami I
Pranešimai
karalių puotautojus jr svečius,
jos, Syrijos, Arabijos, Egypto.
bet buvo organizuojamos ir
Kreto, Grekijos, Viduržeminių
9-to W&rdo Lietuvių Demo
Bus raportas iš gchoolboard karališkos orkestros.
kraštų ir toliau į vakarus.
kratų Klūbo Susirinkimas i Trųstee rinkimų, kuriuose ka
Jeigu mes sprendžiame, kad
,
V ''
. ** '* * • w.« Į
Prieš dešimtį, ar daugiau,
Rytoj, bal. 20 d., 7.-30 vai. ndidatu buvo ir mūsų biznie egiptiečiai buvo aukščiausia
tūkstančių metų, vietose, km
vakare, 9-to Wardo Lietuvių rius A. ,F. Pocius.
me laipsnyje kitose meno ša
Misijonieriaus Užrašai. Pa
buvo žymūs pirkliai — DaDemokratų Klūbas laikys sa
rašė kun. Richard IV. Alex
Visi nariai neužmirškite at kose, tai teisingai galime sprę
maskos princai ir Balkas —
vo susirinkimų Balchnno sve silankyti. Taip kviečiame vi- sti, kad ir muzika tų simfo
ander. Vertė Broliai Marijo
miestas vadinamas “Miestų
tainėje, l6j gatvės ir Indiana
ninių orkestrų buvo maloni,
nai. Pusi. 188; kaina $1.25.
>us Ciceros balsuotojus atsi
Motina’’, kuris yra jau din
avė.
sutvarkyta, ar ji buvo instru
Sv. Teresė Vaikelio Jėzaus
lankyti ir įsirašyti į klūbų.
gęs, buvo suorganizuotos or
m*.
‘ f
t mentale, ar vokai?/ar lik a
Parašė Dr. V. Padolskis. Pusi
Bus daug svarbių praneši
i
y •*
f
- n
kęstrus publikai palinksminti
Rašt. A. Valančius, Jr. į kompAuimentas šokiams. Kol
112; kaina 50c.
mų ir • rinkimas svarbai ko
ir akompanuoti šokikams. Bu
Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus
kas dar nėra rasta senovės e
misijų. Visi nariaii, ir norin
vo orkestros, kurios teikė ma
Novena. Kaina 10c.
giptiečių muzikos partitūrų,
tieji įsirašyti, kviečiami atsi
lonumo svečiams tų laikų ku
Gyvenimas Šv. Juozapo. Pu
parašytų ant “papyrus”, bet
lankyti.
Valdybti.
nigų ir karalių ban kietuose,
slapių 56; kaina 15c.
yra vilties, kad su laiku bus
kurie vięšpatąvo Nineveb ir
Giesmynas. Paruošė knn. J.
atrasta.
Cicero, s— Citizen Club su“Galingajame KjsIi”. Ten mu
Čia negali būti abejonės, kad zika lošė svarbių rolę tikybi Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
V sirinkimas įvyks penktadienį,
kaina $2.25.
balandžio 27 d., parap. svet.,
1 nėse apeigose, šventėse; orkes
Apie Kristaus Sekimų. PusL
5 7:30 vai. vak.
tros darė gyvėišnius bankletus
*
-p • A »
384; kaina $'L20.
galingų, valdovų, knrie vald<
Stacijos ir Graudūs Verks
Babilionijų ir ’feusų.
.
mai. Pusi. 62; kaina ]0c.
Iškasenos pLdarųjų laikų
DRAUGAS PUB. CO.,
atkreipė dėmejy į anų laikų
2334 So. Oakley Avė.
i kultūrų, prje kurios turi būti
J pridėta ir muzika. Ir, galuti
nai, prieinama išvados, kad
žmonės gyvenę prieš dešimtis
Monroe St.. prie Clark
tūkstančių meti}, buvo netik 105
TdefoMs STAte 7«M
▼alandoa 2 ryta Iki 6 pot>l«t
lygūs mūsų Saiko bieno jė
2901 W. Cermak Road
goms, bet daigeliu atžvilgių
Panedėllo. Seredos fr PėtnyCloc
mus viršijo.
vakarais š Iki •
ADVOKATAS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS TIKTAI
PER DVI SAVAITES
;*

LIETUVIŠKŲ REKORDŲ

16162—Zanavykas lr laspailinė aną diena. Pennsylvanijos angifakamai
16169—Kur tas Šaltinėlis ir Prirodlno seni' žmonės. M. Petrauskas
1617»—Čigonai ir Vakar-vakniSMi. Budriko Radio orkestrą
-V 21S174—Bernužėli nesvoliok ir Kištu r.uimet pasakysiu. M. PetraUMte*
16178—Karolina ir Panemunį polkos Worcesterio Uetuvlų orkestrą
16184—Užburta Pilis polka fr Moderniškas klumpakojis. Budriko ork.
IRI8#-—Kunigunda ir Pelėda polkos. \Vorcesterio Met. orkestrą
16197—Merginų bėdos .ir Vaikinų bėdos. A. Vanagaitis lr J. Olšauskas
16198-— Paklausykit ir Kellas-Vicškelis. Olšauskas ir Vanagaitis
16207—CharMo Ju,rites ir VVoreeaterio polkos. Dirvelis ir jo orkestrą
16222—Artojaus daina Ir Svajonių naktys. Stn sys Pauras
16221-—Kazokėliai ir Aš už jūrų. Vunaguitfs ir Olšauskas
16230—Pas darželj ir Žydelis Iš Vilkaviškio. Juozus Babravičius
16239—Tykiai, tykiai ir Zziedukas. Vyru oktetas.
,
16241—Krupakas. polka fr Lietuvos prezidento maršas. Met. Vteftb. or.
16266—Aržuoliniai pamatai tr Mokslas darbas. 8. Pauras ir J. Oiraitis
16259—Meilės nudainuok ir Aukso miglos. Pauras Ir Oiraitis
16274—Aš. mergelė Kriauėi'akas. V. Niekus ir Ona Raultnaitė
16275—Daili teta ir Žirgelis. Vlneps-Niekus Ir orkestrą
16277-—I.ietuvtftkas popuri ir Himnas, i.tel u va. Tėvyne Mūsų. Kauno
Choras
■ ,
.. ,
1627 8—Karininkų Pokši rotas ir Norfu miego. Lietuvos vješb. orkestrą
16286—Kanklininkas lr Oi liepa,liepelė. Juozas Olšauskas
16289—Gegutė Raiboji ir Nupinsiu dainužę. V. Tamkiutė lr A. Lfut26024—Pamylėjau vakar ir Vai varge, varge. Kastas Sabonis
26054— Kad nėr alaus ir Barbena. A. Vanagaitis
26064—Agota ir Mes geri terua/čial. A. Vanagaitis
26070—Dzūkų kraštas ir Kudlius. J. Olšauskas su Kanklių akomp.
26072—I'kvei! ir Benas bernas. Vanagaitis ir Olšauskas
26081—Gieda gaideliai ir Gražus bernelis. K. Rakauskienė
26«79—Vai1 kilktn lr Brazilijų. Antanas Vanagaitis
26081 —Gražus bernelis ir Ofeda gaideliai. Olšauskas ir Ragauskienė
26088—Smuklėj vainikėlis ir KurNemuoas tr Dauguva. J. Olšauskas
Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis. J. Olšauskas
26075—Oi kau sodai ir Tris dzienas. Kipras Pctrauakaa
26028—Dtil dul diildelė ir Barnužė'J nesvoliok. Kipras Petrauakas
valpas ,r 21 «"*»*»> kalėjime. Budriko Radio Orkestrą.
3001 — Daktarus fr 7 Pačios Budriko Radio Orkestrą.
.MeJ!' S kara,al‘l« t'*- t Ratai. K. Pažarskls tr Budriko orkestrą.
3003-Itzūkų polka Ir Lietuvių Radio Melodijos. Budriko Akordinų

W

Tetefoaae CAMai ŠIM

i Daug yra pagrindo tikėti, Namai: 6459 8 RockweU St
Utarnlnko. Katvergo tr Su bato*
' kad egiptiškos lyr^s ir kiti
Vakarais t

muzikai įrankiai tarnavo ne
tik jų reikalavimams, bet jie
buvo egiptiečių rankpelnių iš
dirbiniai, gražiai išdrožti ir
išpuošti. Styginių įrankių lai-

Iki •

12 tūbų 1934 CRDSLEY Radio trumpųjų ir
<ų. Pagauna visur, vertės $80.(X), dabar už
7 tūbų radio, 1934 už.............................. .. . $d

$T8.00 Majestic Radio už ....................................
8 tūbų BCA Victor radio už . ...................

A.M C L Y S
T8tr1 data* karščio, mažai peleno; 2a
Id geras pavaduotojas Pocahontas
Bia :k Gold lump or egg >6.00; Min.
run 95.76. Rcreenftig 84.75.
OKVHIiY MINING CO.
(’nl*nns| ęntt

Zenftli Radio ir victrola krūvoje už ......

10 tūbų Stewart Warner radio už

. --•-M

Philco radio 11 tūbų vertės $150.00 nž.... »*]
Automobilių Radio, 6 tūbų už...................

IHSIIHAMC6

SOT4BT ,
TO»tIO j

SKALBYKLŲ PIGUMAI
Lietuvižkru
BONUS

Vartota MAYTAG už............. ................ . i

.................................. .... $ “|

Federal vartota

Peerless nauja ............ .................................. ’S

Westinghouse .......... .

Didžiausioji diena Jo ry venime bu
žvaigždė lengvesnėse Italijon operose. *
Brolis Richardas yra gerai išsilavinęs vo tada kai jis gavo ptrmutinl dar
aaaophonlstas. Ir turi savo orkestrų, bo. Būdamas šešiolikos metų amttaua
o Ted yra žvaigždė Old Oold progra buvo pasamdytas grutf pianų Netrarfc
mų Ir pasižymėjęs per WABC — Co- kinematografe. Vtmokesnts buvo pe
nki dolsrisl per savaitę.
lumbte tinklų
Old Gold Radio programų <y>gesTed Flo Rfto gimė Nevrsrk. N. J. t
▼lo Rito neatsimena to laiko, ka
troa vedėjas. Ted Flo Rito. yra vie Dabar yra 22 metų amžiaus. Pi milasnas Iš tokių Žmonių, kun'.- visaip su niai pragarsėjo CMcagoJ. kurt Jo mu da jis nemokėjo planu groti. Pla
simaišo spaudoj. Žmonės vis maišo nka buvo pirmų svkj letdžlaras oru Ūlai studijavo American lr Chfrnso
jo vardų sn jo temos daina ."Rio Iš Edgesrater Beaeh Hotel 1919 m. Konsevvntorljooe tr dabar gerai gn»
Rita”, arba su Pire Eaters. (šposus Stotie Buvo WIRO tr Ted buvo joe Ja kelis instrumentus Bet planas vis
krvėlonfius Instrumentalistus) — pa savialnkas. Jie aakoef, kad jam tuo. dar to mėčiam įaustas instrumentas.
Jin svajojo katrų diena rašytf te
vardę rašant kaipo vienų žodi. Fto- laiku atrodė, kad būtų grartan — lr
rfto. tr IX Kiti vadina JJ •'Flereo", saugiau — padaryti savo radio debiu kias dainas, kurias pamėgtų Ir Asl
bet tiktai M juokų. Ted Ir jo orkes tą M savo stotis* tat nmdptrko WIBO nuotų VIRI. tr Jo svajonė Išsipildė
Tarpe jo 72 parašytų dainų randasi
trą yrs girdimi kas trečiadienio va šte«j.
tokios kaip: Laagta Ckvn Leorh:
karų Iš vai. rytlalu laiku, per Co-1
lumbla Brosdeastiag Rlstems.
Mo taip. kaip kltf orkestrų vedė ' Mo No Nora; King For a Day: Men
Three Ou n
Flo Mito, nors fr nepaprastas var jui. no Rito nsakal’š Mew Yorkų Tbat You’re Oone:
das. nebuvo pramintas
vartojimui kaipo aukšėlaustų Metų. Jis iš to Msteh; ir Kaina Lullaby.
prsfsstjonaliniam pasaulyje. Tėvo va miesto pirmų syk) grote per fotonu
Flo Rfto Išvaizda romAntlška: tu
rdas (grojo simfonijos ork astro J) ha- bia radlio tinklų A Hellyvroed Gar
ri tamsins*plaukas Ir akta Iv yra
vy> Ix>nls Flo Rito. Motinos vardas delio lite metate.
nevedųa Je braaglnamiaiMža nuoaabnvo Eugenta Conta L»oo. tsl abi
Muo tėvų paėjo jo mylėjimas šiltų
pusės šeimynos buvo taf» Iteltjonlš- fcrųAų. Ma nmltlgo Išlko išvažiavo vybė yra mažytis baltas planas, sat
kos kaip Ir ravlelt. Flo Rito mėgia t vikšrus I tfotlvurooš. e M ten I 1 kurto yra atrašai apie dnelų tdkmiausias valgte.
San Franriseo
kurte miesto jie stenėtų j* draugų Ir peaUyiaAjnnų
Flo Rito šeimyna tiek rrmstkaltš- Šabųr duoda vženų Iš dfdžlanslii Ir i radio žvaigždžių Ir lošėjų.
kn kiek ils II Joniška. Motina bara gnųšanrl'i radijo perstatymų. .
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Elektrikiniai mogliai-prosai po.. $19.50, $21
PA8TOA

$2-00 ir aoU&ui iki $6.00
Kiti pedabinim&i: Shampoo —
finger nravi—50c; Shampoo'- fin-

ger trave - arch - rinse — $1.00;
M«nie«re - $5c; ftdrcel - 50e; Sha

34-17-21 So. Halsted St.
Tel. BOUIevard 4705
RAKANDŲ, MUZIKOS, RADIO, A000RDI0NŲ
KRAUTUVĄ

mpoo - matoel - manicore - $1.00.

MIDLAND BARBĖK
t. BEAUtY SHOP
MM AŠOBKB AVBMVE

Budriko Lietuvi? Radio Programai:
WCFL—970 kil. nedčldier.iafs nuo 1:00 iki 1:30 popiet
WAAF—920 kiJ. nedėMieniais nuo 1:30 iki 2:00 poplot
WĘFC—1420 kil. ketvergais nt;o 7:30 iki 8:30 vakare

