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K inijoj
RUSIJOS VALSTIEČIAMS . NAUJAS JAPONŲ PUOGRESIA BADAS
1
LIMAS

RYGA, kovo 9. — Sov. Ru ŠANCHAJUS, kovo 9. —
sijos žemės "ūkio komisaras Gauta žinių, kad už 20 mylių
iš Maskvos išvyko i Volgos nuo šio miesto žiemių vakaru
upės sritis. Jam draugauja če- Į Hnk japonų kariuomenė išvyskos agentai. Pavolgio valstie-'to nau3$ dldeli puolimų prieš
ėjai nerimsta, gali kilti maiš-' Japonus. Kitose fronto dalyse
tai prieš sovietus. Apie 9 mj. • vyksta susii ėmimai.
.
lijonams valstiečių gręsia ba’
1 P° & *
Jie visas laikas kalba
das. Pavasariui skirti sėkli žygiai.
.
,
.
...
.
niai grūdai jau sunaudoti duo ir skelbia apie paliaubas ir
nenutraukia savo veržimosi
nai.
....
‘
Kmijos gilumom

VYKSTA I NAUJĄ
SOSTAPILĮ
MUKDENAS,

kovo 8.

i

Taip pat vra žinių, kad Ki' ; .
-•

' rujos diktatorius gen. Ciang

Kai-šekas išvyko karo frontan.
Gal jis patrauks daugiau kinų

Mirus no- j£jnj-jos

užpuolikais kou-

rvegų ministeriui pirmininkui, fern0{j ^ūtų negarbingas daikatsistatvdino ministeriu kabi-. tas, pareiškia kinai.
netas.
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DETROIT, Mieh., kovo 9.
tcagoj suim as o um o
ŽUVO DU LAKŪNAI
_ Po įvykusių bedarbių kr įt
toms jis taip gi Joannis Boyinu riaufiių tjPS por(io dirb
įtariamas bombų siuntiCentury Air Lines lėktuvas.
Dparborn,p>
nukrito ir susikūlė ties East!1ne ltalams Praeitą gruodžio
ieško penkių komunistų agitaSt. Louis, III. Skrido penki la- ,n^nesitorių, kurie kursto bedarbius kflnai jj iftvinosi naktimis
...
, ... ,
.
.
. Kuntu«
lavinosi naminiis
GRJŽO MAJORAS
ir kūne šukele buvusias riau- nilflnp:Rf;
. nusueisu.
___ A__ , ______
| Susikūlus lėktuvui 2 lakūVakar grįžo namo Chicagos
Riaušių metu 4 asmenys žu- nai žuvo’ ° kiti 3 sužeisti
vo ir daug sužeistų. Tarp šių
majoras Ceimak’as*, Jis sako,
.
,
.
kad miesto išlaidos turi būt
pastarųjų vra ir poliemonų.
SUMAŽINO jKA’NAVIMĄ ! mažinamos. Jei miesto taryba
Dearbom’o policijos virši, . ..... .
Lietuvos globoti ir be
-----------nepaleidžia
jo nurodytų mies- ,
•
’
A A
A . .. A
;
“is, prisidengdama tariamai skriaudžiamu K ai pėdos iššišoninkas už riaušes kaltina DeCook’o aiiakrilies teisėjas, to tarnautojų, jis tuos tamau; v J *•:
/•
‘
*
„„•„i-f. sunia2įn0 100
inn mili-1
.i lojtiB
ubu. gaji
,.nli suspenduoti.
Rmimu. Jei Vnk.etlja tap supras 2enevns~rtntroito udeato policiją, kuri b imoką, ji gali būt abiem pusėm naudinga. Jei ne, Lietuvai dar
do bedarbiams laisvai iš mie- .
, . .
( jonų dolerių
įkainavimą 58. A. . „ .
,
teks su vokiečiais atsidurti ir Taryboje ir kitose tarptau
St° "“‘rSU
! nearV°rn *’
ioms vidumiesčio. nekilojainoASESORIUS PRISIEK
tinėse įstaigose ir Lietuvos—-Vokietijos santykiai negalės bū
ms savastims. Tuo būdu savi
ti
geri.
DINTAS
KŪDIKIS NEGRĄŽINTAS ninkams sumažinama ligi pus
antro milijono dolerių mokes Naują Cook’o apskrities aHOPEVVELL, N. J., kovo S. čių.
sesorių Jacobs’ą vakar apskri
— Lakūno Lindbergh’o pagroties klerkas prisiekdino.
btas kūdikis negrąžintas ir ne
PAŽINTI PENKI
surandamas. Kalbama, kad su
ATĖMĖ 50 DOLERIŲ
pagrobėjais turimos derybos.
Suimti 5 iš 10 plėšikų, ku
DUBLINAS, kovo 9. — Ta- milijonas žmonių ir toks pat
Plėšikas užpuolė Mrs. G
rie andai puolė American Na
,
, _ i,
, _ . a 1o
c’
»•
• i
rptautinio Eucharistinio kon- skaičius dalvvaus nrocesiioie
KVIEČIA VISA PASAULI į tional
Bank and Trust Co., ’ Swaw, 6o m. amžiaus, jos bu- <
.
•
.v
, .
J
greso rengimo komitetas skel- iš parko į miestą, kur bus suKOVOTI PRIEŠ PROBerwyn’e. Visi penki identifi- į te, 3318 Lawrence avė., ir atėbia, kad šiame kongrese daly-' teiktas palaiminimas.
HIBICIJĄ
kuoti. Plėšikai pagrobė apie mė 50 dolerių.
vaus mažiausia 100,000 sveti Komitetas pareiškia, kad ko
11,000 dolerių.
mų kraštų maldininkų.
PARYŽIUS, kovo 8. — Tangrese bus 15 kardinolų, dau50 AUTOMOBILIŲ
rptautiniani vyno gamintojų
Septintą kongreso dieną Po- j giau kaip 200 arkivyskupų ir
SUNAIKINTA
VAIKAS
PRIGĖRĖ
piežiaus atstovas kardinolas vyskupų ir keletas tūkstančių
kongrese kalbėjo Prancūzijos
T
n
.
,
,
.
celebruos
šv. Mišias Phoenix’o kunigų.
ministeris pirmininkas TardiLa Grange mieste sudegė
, ,r
. ,.
I
.
Žiemių
Chicagrt
upės
šako

eu. Jis atsiliepė į visų kraštų '
Bucholz Bros. garadžius. SuManoma’ kad I 5lns P8'!
kongresas jmaldas susirinks apie vienas vyks birželio mėnesį.
vyno vartotojus ir eksporte- je įlūžug le<lui prigėrė 6 metų amžiaus vaikiukas D. Hur- n,,k,n,a 50
rius visomis priemonėmis ko
PAKLAUSIMAS PROF.
voti prieš prohibicinę kampa- tig, 5115 No. Ceutral Bark A- DežEJį RASTAS MOTE- MUSULMONŲ DVASININ
ve
KAI
SU
GANDHI
VOLDEMARUI
mją.
RIŠKES LAVONAS

i

lai:.,.

Buvusia Kinijo^Tmperatorius
Pu Yi vyksta j Čang-čun miest,, nepriklausomosios Maud- K
’^°NŲ
žiūrijos valstybės sostinę. TePASIŪLYMUS
nai jis užims valstybės valdo? ŠAN(mAJŪS_ kovo
vo vietą.
Kinu vyriausybė paskelbė, kad
kinai nė kokiu būdu nesutiks
NORVEGŲ KABINETAS
priimti japonu siūlomos taiATSISTATYDINO
itos konferencijos, kol japonų
kariuomenė nebus ištraukta iš
OSLO, kovo 8.

Didžiausia

Po to viso biauraus triukšmo ir tiesioginių Lietuvos- puo
limų iš vokiečių spaudos, visuomenės ir vyriausybės pusės,
po tų karingi] reikalavimų grąžinti pašalintąjį Betcberį, at
statyti gpbernatorių, paklupdyti Lietuvą ir t.t., dabar, atėjus
tikroms žinioms apie įvykusį vasario 20 d. T. S. Tarybos
posėdį, tenka pasakyti, kad išėjo — vokiečiams šnipšt... Vo
kiečiai nieko apčiuopiamo nelaimėjo, nors paskutiniame Ta
rybos posėdyje jų atstovas išsijuosęs stengėsi juodinti Lietu
vą ir šaukte šaukėsi didžiųjų valstybių, kad jis patrauktu
Lietuvą į tarptautini teismą. Didžiosios valstybės i tai labai
šaltai atsiliepė, nes jų atstovai Taryboje pasitenkino pareiš
kė. kad jie pranešiu apie vokiečių maldavimus savo vyriau
sybėms ir pažymėjo, kad jie tikisi surasti susitarimo pagrin
dą tarp Lietuvos ir kitų Konvenciją pasirašiusių valstybių.
Vadinasi, ir čia buvo pabrėžta, kad Vokietija gali būti skun^ė, bet jokiu būdu ne šalimi Klaipėdos reikaluose. Tai Lie
fnvaį ypaėiai svarbu, kad pranešėjas Kolbanas rengdamas
savo pranešimą, visą laiką tarėsi su trijų didžiųjų valstybių
teisininkais, ką jis ir savo pranešime pažymėjo.
Trumpai suglaudus Klaipėdos bylos pasėkas tenka pa
sakyti, kad Vokietija gavo gerų pamoką ateičiai. Vokiečiu
vvriausvbė ir visuomenė santykiuose su maža Lietuva ligi
šiol niekaip negalėdavo suprasti ir priimti vieno dalyko, būtent, kadi tarptautinėje plotmėje didžioji Vokietiia ir mažoji
Lietuva yra lygios ir lygiateisės valstybės. Jei Vokietija po
ženevorf Pamokos tatai supras ir įsiąąmonins, Lietuvos sanSU ja ^Ji žymiai pagerėti, nes Vokietija nelv bandvs
atodairos briautis i ios vidaus reika-

BRIAND’A LAIDOS
VALSTYBE

-----------CONSTANZA, Rumunija,
PARYŽIUS, kovo 9. — Pakovo 9. — Netoli čia susikūlė skelbta, kad mirusį A. Briandu kubilinių vagonų trauki d’ą laidos valstybė savo lėšoniai. Pranešama, 10 asmenų mis ateinantį šeštadienį.
žuvo.
Taip pat pranešta, kad karstą su lavonu palaimins ParyAPGYNĖ TRAUKINĮ
'žiaus kardinolas Verdier’as.
MUKDENAS, kovo 8. —J
Ant Mukdeno—Antungo gele-' SUIMTAS ŽMOGŽUDIS
DAR KITAS KONSTITUVIENA, Austrija, kovo 9.
CIIAI PRIEDAS
žinkelio apie 200 kinų puolė
traukinį, japonų kareivių sau — Areštuotas mėsininkas Fragojamą. Kareiviai kulkosvai nz Leithgoeb’as, 46 m. am WASHINGTON, kovo 8. —
džiais atmušė puolėjus. Yra žiaus. Kaltinamas vienuolikos Senatui įduotas sumanymas
pravesti konstitucinį priedą,
moterų nužudyme.
nukautų.
kuriuomi karo metu kongre
sas būtų autorizuojamas nu
ANGLIŲ KASYKLŲ VEDEJŲ SU
statyti kainas įvairiems daik
ANGLIAKASIAIS KONFERENCIJA tams, kad tuo būdu užbėgti
žmonių išnaudojimui.
Illinois’o valstybės anglių šiai nori sutrumpinti dienos
kasyklų vedėjai (operatoriai) darbo valandas ir savaitės SENATAS BIUROKRATI
ir angliakasių atstovai Cbica- darbo dienas ir ant galo paJOS PUSEJE
goj turi konferenciją. Taria- didinti atlyginimą,
masi atlyginimo klausimu, nes Illinois’o kasyklose šiandie AVASHINGTON, kovo 8. —
sutartis baigiasi šio kovo mėn. dirba apie 32,000 angliakasių, Renatas 46 balsais prieš 26 nu
31 d.
o apie 68,000 senai neturi da- sprendė nepanaikinti jokių vy
Angliakasiai yra nusistatę rbo.
riausybės biurų, kad tuo būdu
reikalauti, kad ko didžiausias
Kasyklų vedėjai stovi už nesumažinti vyriausybės išlai
darbininkų skaičius gautų da- atlyginimo mažinimą,
dų.

_____

t

Tarptautinis Eucharistinis

kongresas Dubline

DELHI, Indija, kovo 8. —
Indijos musulmonų dvasinin
kų organizacijos pildomasis
komitetas nusprendė prisijun
gti prie M. Gandhi’o vedamos
propagandos prieš britų vyriausybę.

GAVO OFICIALŲ PRA
NEŠIMĄ

PHTLADELPHTA, Pa., ko
vo 8. — Išnuomuojamų kamba
rių namuose rasta medinė dė
J. L. Jacobs gavo oficialų
žė ir joje pasmaugtos moteripranešimą, kad jis paskirtas „ .
,
i
. • I
lavonas.
Cook’o apskrities asesoriumi
Namų savininkas nurodė,
koks žmogug kambarį išainnn.i

APIPLEŠE OFISĄ

M,lalllmonų dvasininkai pir-

Kalbama,’ kad prof. Volde
maras gavęs iš nusiginklavi
mo komisijos paklausimą, ką
jis mano apie nusiginklavimą
aplamai. Tokie paklausimai esą išsiuntinėti visų valstybių
įeinančių į Tautų Sąjungą, žy
mesniems diplomatams.

mavo. Suimtas L. Finn’as, 50 mo> Retojo kovos prieS avai-

DAUG YRA SENIENŲ

T^>11.
Du plėšikai pagrobė 180 do m. amž., buvusia šiame mieateg(.rymus,
Siesikai, Ukmergės aps. Sie
lerių iš VYestern United »Gas nekilojamų savasčių agentas.! svbė iš to negautų sau pelno.
Policija
sako,
kad
nužudyta
1
sikų dvaro rūmuose ir pily yand Electric Co. ofiso, Glcn
moteriškė
yra
Mrs.
M.
Skdiarn daug įvairių senienų: Se
Ellyn miestely.
30 ASMENŲ ŽUVO
af, 59 m. amž., iš Atlantic Ci-,
noviškos patrankos, jų kulkos,
RYTUOSE
tv.
_______
i turtingas knygynas, susidedąs

SUIMTI 3 PLĖŠIKAI

PATRAUKTI TIESON

I • NFAV YORK, kovo 8. — Rv* iš daugybės rankraščhi ir kitų
tiniais Atlantiko pakraščiais dalykų,
siautusioje audroje žuvo 30 as-

Policija visai netikėtai už
klupo 3 plėšikus parduotuvė WA.RREN, O., kovo 8.
je, 4220 Broadwav. Visi pasi Trumbull’o apskrities “grand'menų.

davė be mažiausio priešinimo
si. Tai Brockman, Fieldman
rbą kasyklose.
į Konferencija vyksta Majesir Senoske. Visi yra daugiau
Kad tai atsiekti, angliak*- 1 tie viešbuty.
PLATINKITE “DRAUGĄ” kaip 35 m. amžiaus.

ORO STOVIS

jury” patraukė teisman du pa
CHICAGO TR APYLIN
Pietinėj miesto daly ties
grobėjus, kurie pagrobė 11
metų amž. berniuką, kad gau dviem vaistinėmis susprogdin KES. — Šiandien saulėta ir
ti išpirkimą.
tos bombos.
šalta; temperatūra arti zero.

Briand’as daug dirbo, daug savo kraštui ir
Europos taikai nusipelnė, bet taip pat daug

KATALIKIŠKOJI AKCIJA

Karaliui) mirštame” * (Rom. kratyti bedieviškosios spaudos
XIV,
8). Kitaip pasauliui nė-j jungu ir imtis Katalikiškosios
Išeina kasdien, išskyrų* sekinadienlita
Katalikiškosios Akcijos var
bianuieu pašaunu turėtų ra ir nesimato išsigelhėjimo j Spaudos, kuri skaitytoje išPRENUMERATOS KAINA: Metama — *4.00. Pu- jo' sumanymų neįvykdyta, nes jis jų nepa
Metų — 18.60, Trims Mėnesiam* — >2.00, Vienam rėmė amžinomis tiesomis, savo darbuose ne das šiandien yra žinomas vi
aisnumu, sau jau metus jam vilties..Pasaulis apsivils ir nu-,kelia j padanges, arčiau jo Ko
šnesiui — 76c. Europoje — Metama *7.00, Pusei Menorėjo pripažinti Kristaus nurodymų, be ko sam pasauly, o jos turinys ne grjsu pas imsiu,M* sau jau me ganuos į bevilties ar despera- ’ rėjo - Amžinosios Saulės, ku— *4.00, Kopija .OSc.
Bendradarbiams ir korespondentam* raitų negrė nueis niekais visos pastangos įvykdyti pa
kartų jau buvo virtęs karštų las žmonėms praueu KiiKscm- cijos bedugnę arba atsidurs ri šildo ir atgaivina ir sutvirje! neprašoma tai padaryti ir neprlaiunClama tam
lui pašto ženklų.
saulyje nuolatinę taikų.
ginčų objektu. Dabartinis Po nisKai gyvenu ir sau k ui t ui u chaose, iš kurio paskui bus tina.
Redaktorių* priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
Keikia taip pat pabrėžti, kad Briand’as piežius Pijus XI nuo pirmo po ilgų Riuiuziojuuų vei butų sunku išsigelbėti,
j Dėl to visų katalikų palei
Skelbimų kaino* prisiunčiamos parelkaJavua.
nesusilaukė bičiulių iš mažųjų, nuskriaustųjų sios savo enciklikos (gruodžio grąžinta | tiKiųjį tiesos kelių. Dėl to Katalikiškoji Akeijai,8a yra remti Katalikiškųjų
skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
tautų tarpo. Jis palaikė didžiųjų pusę. Ne 23 d. 1922 m.) ligi paskutinių
V ienintelė vuus pasauliui is )ra mums labai reikalingu, i Spaudų, naudotis jos malonėvai. po piet.
daug palankumo ir Lietuvai tėra parodęs. savo kalbų visada primena sigeibėli iš šių dienų skurdo Dėl to visos pasaulininkų or mis ir jų platinti.
Vilniaus byloje, nors teisybė buvo ir yra Lie Kat. Akcijų, kaipo labai bran ir vargų yra grįsti pas Kris ganizacijos neatidlėliodamos tu Katalikiškoji Spauda yra
“D R A U G A S”
tuvos pusėje, jis palaikydavo Lenkijos pusę, gų jam dalykų, kurį jis labai tų, persiimti Jo mokslu ir gy riri subrusti ir jungtis į Kat. Katalikiškosios Akcijos dva
kuri sutartį sulaužė ir smurtu Vilniaus kraš vertina ir iš kurio laukia at venti pagal religijos dėsnius. Akcijų, kad padėtų Katalikų sia, kuri rūpestingai trūsia ir
UTHUAN'iAN DAILY FRIEND
tų užgrobė. Jeigu jis būtų dirbęs pasirem- naujinimo, kaip atskirų žino Keikalingas
Publisked Daily, Except Sunday.
atsinaujinimas Bažnyčiai šventoje jos pasiu- darbuojasi, kaip iš mūsų tar
BUBSCRIPTIONS: One Yeat — *6.00. Slz Months damas krikščioniškais dėsniais ir nebūtų pa- j nių, taip šeimos ir visųomeKristuje, Kurs yra visų mūsų i ntinybėje ir vykdytų visa tai, po pašalinti ekonomiškų skur
*>.60. Three Months — *2.00. One Month — 76c. taikavęs tik keletui stiprių valstybių, jo nuo-| nes.
,
ope — One Year — *7.00. 81x Month* — *4.00.
Kelias, Šviesa ir Gyvenimas, kaip įsako Bažnyčios vyskupų dų, kaip pagerina socialinį
— .0*0.
pelnai dirbant tarptautinėje politikoje būtų j Nekatalikiškai nusistatę žmo
Tuo tikslu yra susirūpinusi autoritetas. Dėl to pasaulinin- i ir mūsų pačių būt} ir, dirbti,
Advertising in “DRAUGAS" brings best reeulta
buvę šimteriopai didesni.
j nes Kat. Akcijų ne kartų va Katalikiškoji Akcija (veiki kai, susijungę po viena Kris- kad pasaulis būtų atnaujintas
Advortising rates on application.
dina Popiežiaus sukurtu faši- mas), ų kurių, Popiežius Pijus taus vėliava, kad gyventų, kai- Kristuje, Kurs yra Tiesa ir
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
KATALIKIŠKOS SUKAKTUVES 1932 M. zmu, kuris turi pasipriešinti XI irgi priskyrė ir “pasauli po ištikimi katalikai, ir vyk-,Šviesa ir Gyvenimas!
Musolinio fašizmui. Katalikų ninkų tarpininkavimų ierarchi- dytų krikščioniškų gyvenimų Dėl to mes, katalikai, jun
DIENOS KLAUSIMAI
1932 m. yra svarbūs katalikams metai, Akcijoj yra įžiūrimas politiš jos apaštalavime.” Šv. Tėvas šeimoje ir visuomenėje ir tau- • kimės į Katalikiškųjų Akcijų
kas pobūdis, pridengtas reli trokšta, kad Katalikiškoji Ak toje Kristaus Karaliaus gar- ir žadinkime ne tik atskirus
nes bus 'minimos kelios reikšmingos katali
BRIAND’UI MIRUS
gijos skraiste. Šiandien mano cija būtų visuotinė, “jungian bei ir Jo Bažnyčios gerovei. asmenis, bet ir gausingas orga
kiškos sukaktuvės.
ma, kad religijos veikimas tu ti visus katalikus,” neatsižvel Betgi katalikams sunku su nizacijas jungtis po viena Kri
1832
m.
gimė
Herbert Alfred Vaughan,
Viso pasaulio spauda plačiai rašo apie
rįs apimti tik maldas ir pas giant į jų amžių, luomų ar ly sijungti, sunku taip nuspręsti staus ir Jo Bažnyčios vėliava.
Westminsterio
Arkivyskupas. 1873 buvo pa
•istidų Briand’ų, kuris šiomis dienomis mininkus, o visoks kitoks santy tį. Taigi, Katalikiškoji Akci ir vykdyti ir darbuotis. Vienas Katalikai, remkime ir pla
keltas į kardinolus ir mirė 1903 m. Jam pa
Paryžiuje. Briand:o vardas visur ir visai
kis sū pasaulio reikalais (net ja yra pasaulininkų organiza dalykas labiausiai pakenkia tinkime Katalikiškųjų Spaudų!
statė Londone Westminsterio katedrų.
rndų sekančiai visuomenei yra gerai žino
ir labdarybe), esu, išeina iš re cijų susijungimas bei susilieji tam visam. Tai bedieviškosios Aukštai iškeikime Kristaus
Šiais
metais
sueina
trys
šimtai
metų
nuo
tas. Velionis buvo žymus asmuo ne vien
ligijos kompetencijos. Tuo ta mas Bažnyčios vyskupų auto spaudos skaitymas. Bedieviš vėliavų, drąsiai priimkime
’rancūzijos politiniame gyvenime, bet jis gimimo didelio bažnytinio oratoriau Aloyzo rpu krikščionybė į šiuos daly riteto globoje krikščioninti vi koji spauda ir bedievybės išsi- Kristų į save širdį, daibuokimetus buvo vienu iš žymiausių tarp- Bourdalone. Jei Bossuet buvo gražių žodžių kus žiūri visai kitaip. Todėl ir suomenę ir pasaulį. Katalikiš platinimas pagimdė šių dienų mės ir gyvenkime pagal Krisoratorius, Bourdalone turėjo didelę įtikinau-' Kat. Akcijos pobūdis išeina vi kosios Akcijos gyvenime dide
Lutinės politikos vadų.
baisių tragedijų. Toji pati'taus mokslų! Ir supraskime,
Briand’as keliolikų kartų buvo Prancū- čių galių. Nuvykęs į Linguadoca sugrųžinti | Baį kitoks, negu jo norėtų Ka- lę pagalbų ir paspirtį duoda spauda darbuojasi išpūsti tos ištikimi katalikai, kad mūsų
ųos premjeru. Labai ilgai buvo to krašto atskalūnus į Bažnyčios prieglobstį, sutrauk- talikybės priešininkai. Štai'dėl Katalikiškoji Spauda, kuri vy pagamintos tragedijos baise- uždavinys yra vykdyti apaštaižsienių reikalų ministeriu. Mainėsi kabinė davo didžiausias minias tiek katalikų, tiek ko ir kyla konrfliktai.
kdo aukštų ir garbingų pasiu nybes, versdama kaltę kitiems, lavimo pareigas, trūsiant ir
protestantų
klausytis
jo
kalbų.
Pats
Voltaire
si, į valdžios priešakį atsistodavo visokių
Visi šitie dalykai verčia ge ntinvbę.
O katalikai nesusiprotėja ir ne žadinant, kad pasaulis atrisakydavo
apie
jį
“
jis
buvo
pirmas,
kuris
I
riau ir plačiau panagrinėti
»Ttijų ir grupių žmonės, tačiau Briand’as
Vieni sako, kad) šių dienų to supranta, kame dalykas.
naujintų Kristuje ir neštų ti
msilikdavo savo vietoje — užsienių reikalų leido prabilti protui.”/Paskutinius gyvenimo Katalikiškosios Akcijos esmę kio krizio pasaulis dar nema
nuopelnų Katalikų BažnyBedieviškosios spaudos skai krų
irinisteriu. Be jo toje pozicijoje lyg ir ap- metus praleido įūpindamasis ligoninėmis, ka ir tikslų. Tuo atžvilgiu, be tęs nuo pagonizmo laikų. Kiti
čiai ir Kristaus
Karalystė1
tymas,
tai
palaikymas
ir
rė

lėjimais
ir
mirė
1704
m.
rods,
jau
rašėme
“
Draugo
”
ieiti negalėdavo. Komplikuotoje Europos po
mano, kad šių dienų vargai
mimas bedievybės, kiri neigia plėtimui «a>. že“«k- & KrisNo.
23
ir
No.
26.
etikoje Prancūzijai buvo reikalingi jo Įgimti
gimė dėl to, kad žmonės nusi
1632 m. mirė Jurgis Calvert, gimęs 1580
tui, Karaliui, tebūnie amžino
lęlitiko ir diplomato gabumai, jo nepapras- m. ir atsivertęs į katalikybę 1625 m. Nežiū Šiandien pažvelgę į platų kreipė nuo Dievo ir Jį ateintė, krikščionybę ir jos idealus, o ji garbė ir Jis teviešpatauja
as apsukrumas, iniciatyva^ iškalbingumas. rint savo atsivertimo, jis turėjo palankumų pasaulį, matome, kad jis yra sapnuodami rojų, kurį kūrė katalikus, kurie skaito bedie per amžius!
Fei Prancūzijai pastaraisiais metais teko už- karaliaus, kuris jį paskyrė Irlandijos peru su atsidūręs pavojuje. Tuo nega savimyla ir pasaulinis moks viškų spaudų, atitolina nuo
Kun. i-. J. Vaitukaitis.
paties Dievo-Kūrėjo ir juos
lime kaltinti vien depresijų ar las.
mti vadovaujamas vaidmuo Europos politi titulu lordo Baltimore.
NUBAUDĖ Už vaikų
Katrų tiesa, negalime pa veda į pražūtį. Bedieviškoji
nedarbu. Matome ir kitokias
koje, tai dėl to prancūzai iš dalies turi būti
Nepaprastai svarbus įvykis 1632 m. su
NEMOKYMĄ
priežastis, dėl kurių pasauly sakyti. Tačiau šiandien gyve spauda, pagimdžius pasaulio!
lėkingi Briand’ui.
domino
pasaulį,tai
išspausdinimas
Galilėjaus
“-'Mes nežinome, kiek Briand’as turėjo Nuo
šiandien yra taip, kaip yra. name tragedijų. Savimyla at tragedijų ir žmonėms užkro-i
knygos: “Pasikalbėjimas apie dvi pasaulio
Pernarava, Kėdairiių aps.
Tai atsimetimas nuo religijos virai rodo savo baisenybes. vus skurdų, neduoda ramybės
širdumo savo darbuose. Bet vis dėl to reikia
sistemas. ”
nei
reikalingi}
vaistų,
kaip
nu

Vilkijos nuovados taikos tei
: Pasaulinis mokslas pasirodo eir dorovės pagrindų.
pripažinti, kad po Didžiojo Karo, iš Europos
1632 m. Urbonas VIII patvirtino konsti
sikratyti,
tomis
baisenybėmis.
sėjas pereitais metais nubau
Pasaulininkai (pasauliečiai), Į sus žudymų ir kraujo praliepolitikų jis ar tik nedaugiausia dirbo taikai.
tucijų Misijų Kunigų Ordino, kurį įsteigė šv.
Šių
dienų
pasaulio
tragedijos
dė
kelių Pernaravos kaimų gy
Bent kalbų apie tai jis yra daugiausia pasa
visiškai nuo dvasininkų, be jimo įrankis, gyyenimo ir do
Vincentas Paulietis.
kęs. Briand’as ilgus metus buvo faktiškuoju Į
veik nesirūpina religijos da rovės nuopolio tarpininkat-. dvasia, kurių pagimdė ir mai ventojus už vaikų neleidimų
Pirmojo tūkstančio šimtmečiuose: 732 m."
rautų Sųjungos vadu. Jo rūpesčiu sudaryta j
lykais, ir atrodo, jog jie ma Tie skaudūs išmėginimai ir pa tina bedieviškoji spauda, tie- mokyklon. Dabar nubaustieji
Karolis Martelio išgelbėjo krikščionybę savo
nytų, kad Bažnyčių sudaro vie tyrimai gyvenime turėtų jau sioginai yra priešinga Kris gavo teisėjo sprendimus. Visi
keletas reikšmingų tarptautinių sutarčių. Ko- i
nugalėjimu saracėnų.
______________
ni
dvasininkai ir____________
jie vieni tėra pamokyti pasaulį, kad labai taus dvasiai ir Jo mokslui. nubausti pinigine bauda: kai
dos, jo paskutinis sumanymas buvo įsteigti
Baigdama! pažymėsim kad! 168 m. prieš atsakingi už Dievo Karalys-ijau jaučiamas laikas pačiam Nieko gero nesiūlo ir nieko kurie po 29, o kai kurie pof 25
Jungtines Europos Valstybes. Tų sumanymų
Tautų Sąjunga parėmė. Ar jis bug įvykdy- Kristų (68 m. prieš Kristų atitinka 32 po tės platinimų. Pasaulininkai | pasauliui atsinaujinti Kristų- gero nedaro. Mums, katalika- litus. Tai gal vienintelis teis
ar ne, tas daug pareis nuo to, į, kokį ke Kristaus) Antiokas Epifanius pradėjo žydų šiandien bijo pareikšti savo j je, imti Kristų į savo gyveni- ms, tik kenkia ir mums labai mo sprendimas, kurio niekas
nesiruošia, skųsti. Kai kurie
persekiojimų ir, daugelio kritikų nuomone, nuomonę religijos dalykuose, į mų: į savo širdį, į savo protą, skaudu.
bų bus pasukta Europos valstybių politika.,
Kad persiimtume bei atgim- nubaustieji, lyg ir didžiuoda
Briand’as savo jaunose dienose buvo so- tais pačiais metais buvo parašyta Danieliaus mat, nesą specialistai. Deja,1 į visų savo kūnų, atsimenant,
jie užmiršta, kad religija nė- “ar gyvename, gyvename V.e- tunie naujoje Kristaus dva miesi, sako, kad gerai būtų
j
ilistas. Bet kada subrendo, jis suprato, kad knygų.
Katalikiškoji visuomenė į šias sukakti.- ra specialyliė ir apaštalavimas špačiui (Kristui Karaliui), ai sioje ir įsigilintumėm į Kris buvę, jei ir mūsų tėvus būt
nalizmas tai tik svajonė, kad juo remiannėra profesija.
į mirštame, Viešpačiui (Kristui taus mokslų, mes turime nusi- už tokius dalykus baudę.
toli neisi, dėl to socializmo jis išsižadėjo, ves turėtų atkreipti rimto dėmesio.

“D R A U G A S”
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Kruvinos Žvaigždės
(Tęsinys)
- Elena!

- Taip. 1912 ipetais aš pas tamstų
buvau tarnaitė.

- O dabar? — paklausė Tredjanova.

- Dabar aš jūsų valdovė ir šiandien
it jūs galiu sušaudyt.
—- Už kų.
— Už tai, kad jūs esat mūsų priešas,
jūs tikit Dievų, užtai, kad jūs esat
įigaikštytė.
Buvusios tarnaitės veidas paraudo,
ipos virpėjo, bet ne tiek iš pykčio, kiek
kažkokio susijaudinimo.
Tredjanova vėl atsisėdo ir kažkaip
riša pasikeitė. Ir jos skruostus nužėrė
Įriradonuinas, lūpos taip pat virpėjo,, lyg
[kažkokį gilų atodūsį norėdama sulaikyti,
[lyg malonų žodį tarti.
— Prisimenu, — prakalbo kunigaikšJtytė, kai tu, Elena, buvai man labai gera
įergaitė, net draugi'*. Priskimlavai man
lukinių gėlių, kurias aš mėgdavau ir da

bar mėgstu, papasakodavai gražių pasa dys, bet... penkiems metams įssiųs l Sū
kų. Kodėl tu dabar nori būt tokia žiauri t loviecų salų.
Po to nei viena, nei kita netarė nė
Negi aš tave esu nuskriaudus?
vieno žodžio, tik jų žvilgsniai susitiko,
Elena tylėjo.
susikryžiavo ir kiekvienos veido išraiška
Kunigaikštytė kalbėjo toliau:
paliko amžinų, neišdildomų įspūdi.
— Argi aš padariau kų nors blogo,
jei steigiau vargšams mokyklas, dalinau
si maistu, drabužiais. Negi aš darau kam
bloga, jei mokau mylėti Dievų, be kurio
nė vienas gyvis pasauly atsirasti negulė
jo. Na, pagalvok tik, Elena!
Elena kiek nuleido galvų ir nieko ne
sakė. Tuo tarpu į kambarį įėjo komisą-’
ras ir, greitai į abiejų moterų veidus
žvilgterėjęs, staiga Elenos paklausė:

— Na, kaip mūsų kunigaikštyte t Ar
vyriškos rankos nereikalingos.
Elena vos vos pastebimai suraukė
kaktų ir paskubom, lyg norėdama jo at
sikratyti, ištarė:
— Tuo tarpu ne, aš pati baigsiu.
Komisarui išėjus, Elena atsistojo, pa
davė kunigaikštytei rankų ir ištarė:
— Aš nesu tamstai priešas. Taip...
Aš tamstų net myliu, bet visiškai aš tam
stos išgelbėti negaliu. Tamstos nesušau-

3.

*

savo gyvybės. Kai vienų kartų Mogilevo
gubernijoj norėjo jie iš cerkvės padaryti
komunistų klubų, kaimiečiai taip persiė
mė tuo įvykiu, kad ne tik jiems cerkvės
neatidavė, bet matydami kitaip neišsigelbėsių, padegė jų ir dauguma, supuolę pa
tys į ugnį, sudegė. Tokj^ įvykiai žinomi
Rusijos istorijoj Petro Didžiojo laikais.
Plačiaba'rzdis kaimietis, daugiausia pro
testavęs prieš cerkvės išniekinimų ir puo
lant jų sulaikytas, tapo ištremtas į tų bai
sių salų visam gyvenimui.
Antras buvo kunigas Godlovskis, se
nas kunigaikštytės pažįstamas, kilęs iš
Lodzės. Jį ištrėmė, žinoma, tik už tai, kad
jis kunigas, nes jis jokio nusikaltimo ne
buvo padaręs. Nuo jo nuvilko sutanų, vi
sus kunigiškus rūbus, išvežė į salų ir, kai
visas kultūringas pasaulis reikalavo jį iŠ
turėjo gerų gyvenimų. Kunigaikštytei tas Rusijos išleisti, bolševikai paskelbė, kiwl
veidas net kažką priminė, atrodė lyg kaž Godlevskis kažkur yra žuvęs, ir slėpė, kad
jis yra kalinamas.
kur matytas.

kaip gyvi lavonai, niekam žodžio netarda
mi, visu pasauliu nusivylę.
Jų perkėlė į bendrų mūrinį barakų,
kur kalėjo moterys ir vyrai, ir kiekvienų
dienų varydavo dirbti. Alkana per ištisas
dienas ji dirbo sunkų darbų ant nieko nepykdama, nerūgodama, tik meldės Dievui
ir prašė, kad jis palengvintų kitiems kan
čias.
Pasiėmus didelę kasę drauge su ki
tais rankiojo nuo laukų akmenis ir nešė
j vienų krūvų, kurie buvo reikalingi kaž
kokiai statybai. Su ja drauge buvo dar
du žmonės. Vienas buvo užsileidęs didelę
barzdų ir kojas visuomet turėjo apsirišęs
visokiais skarmalais. Kitas buvo švelnaus,
malonaus veido. Ir nors tas veidas buvo
i
8kur(,0>
jo
■
(as

. Į tų baisiųjų Soloviecų salų komunis
tai tremia visus tuos, kurie pasmerkti gy
vi palaidoti. Ten kankinas daug rusų mo
kslininkų, dvasiškių, kaimiečių, miestų da
rbininkų, vyrų ir moterų, kurie šiokiu ar,
tokiu būdu nors maža delele pasiprie
šino rusų valdovams, komunistams. Dar
1925 metais kai kurių ten buvusių ištremtųjų ir paskui pabėgusių apskaičiavimas
daugiau 20,000 mirė nuo įvairių ligų. Ma»,
to sala yra labai blogo klimato, ir žmo
žmo-
nės dažniausiai suserga kūno puvimu ir
kitomis baisiomis ligomis. Į tokių bai
sią, vandens apsuptų, ligų užkrėstų žemės
kampelį atvežė dar jauną ir niekuo nekal
Su plačiabarzdžiu išsikalbėjus, kunitų kunigaikštytę Tredjanovų. Iš karto jų
suėmė baimė, aplink save ji matė išblyš- ; gaikštytė sužinojo, už kų jis ištremtas,
kusius, suvargusius žmones, kurie įsitiki- Pasirodė, kad, Rusijoj pradėjus persekionę, kad! jiems teks gyviems supūti r vieni ti religijų, rusų valstiečiai kai kur taip
patys žudėsi, skandinosi, kiti slankiojo smarkiai priešinos, jog visa? nesigailėjo
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(Bus daugiau)
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Trečiadienis, kovo 9 d., 1932

Ponas, Ponia, Panelė

LENKTYNĖSE KONTESTININKAMS
ŠILTA

tautoje jau daug šimtmečią plačiai vartojamas žo
dis “ponas”. Lygiagrečiai vaGllbystos supraizas Stancikui. Stulginskas vėl rtojami ir tam žodžiui girninJanušauską Užpakaly paliko, Valančius Man“ponia, panelė, ponaitis”,
Musų

dravickę pralenkė. Pahijonaitis vejasi Mel- visi 'al,a! gerai S!”oma’ kad
šie žodtžiai labai plačiai mūkų tautoje prigijo, įsigalėjo ir

rosparkieti Žvirblį

Įgijo “pilietinės teisės”. Už-

J5ors saltl.s laiko sužnybęs,dideli žygį ir linkime ko ge- fflt -au .§ SpnŲ lailn? manda.
»IKa7?r»n ,,<)s nP> ,nl a- liausią seimą katalikiškos
lietuviai, kreipdamiesi į
eiau Draugo vajaus lenk- spaudos platinimo darbe. Sėkap|)a
tynėse kai kuriems kontestiui-! mingns
■
,
I

Spaudos prakalbas,
,
ūkams šilta. Pavvzdziui G nbv- manome, neužilgo patys d'et,
,
..
' . .
C
v* . , v
v'
sta. Vakar jis padare nemaža! romėnai plačiau aprašys.
žingsnį pirmyn, o šiandie tiek!________________
pridėjo liaują balsą, kad nė

. Stancikas neatsilaikė. Vadinas
šiandie Gubysta vėl paėmė ve
sti lomtestininkams kelią. Tajenu nežinia, ką darys StaneiLauksime ir žiūrėsime.

^BFlonuis dalykai dedasi tarp
Stnlginsko ir Janušausko. Alui
eieeriečiai, abu kaimynai ir le
nktynėse abiejų jėgos, galima,
sakyti, lygios. Kasdien vienas
kitą lenkia. Tr sunku pasakyti,
kuris kuriam nusileis. Belenktvniuodami tarp savęs jie ga
li net pirmas pozicijas pasie
kti. Visko dar gali būti.
Cicerietis Valančius vakar
pajutęs negerovę iš Aukškalmo puses, nutarė Aukškalniui
nepasiduoti. Jaunas, aukštas
gražus, Valančiaus džiuneris
vakar atgabeno nauju prenumeratų ir pasakė: “Tai tėvu
ko sąskaiton!” Padarius nau
ją Valančiaus sąskaitą pasiro
dė, kad jis ne tik apsisaugojo
Aukškalnio, bet ir Mandravicka pralenkė Norėdamas Va
ką pralenkė. A orėdamas A alancią
pralenkti, Aukškalms tu
rėš dabar “kirtę riešutą” -
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piliečiai,

gyvenantieji

Bacevičius,

1850

Wabansia miečiai

T11.......................... .......................

iškeldavo

teismo

by-

las tiems asmenims, kurie pavadindavo juos perdaug pa
prastai ir perdaug draugiškai

“tu.” Ir ką gi! Tie įsižeidę
piliečiai buvo įstatymų apginti, o ‘įžeidėjai’ buvo nubausti,
Ką reiškia “pilietis”! Ogi

17>7OO gtfti

PaRirodo> kad tfti vrft

Varaitig

P|u

vo

mas Dievo garbiu, Tėvynės la- j Baltrūnas, 945 N. 25 St. buvo tvirtovė. Tospilys
bu, ir lietuvių gerovei.
E gt
in .
davorf
Sveikiname detroitiečins pa-

j

..... *59.50

brzmerią, profesijonalą skelbi- M
700 g. 9 st. labai senas lietuvių žodis. 2iP žodžiu, Detroito Herrjn> j,,
• ......... g>40()
genovg.e .p didSiofiiof,
' ’^’a1
rauge turės savo ANemčiauskaitė .. 8,500 Iuvobkunigaikštystės laikais
Imkrašt, kuname atsispindės j Bftlgig> 61Q WflU gt
*
visas jų kultūrinis ir visuome- ford> n,........................ 5,800 savo piiis. mys paprastai bu-

mms gyvenimas, visoks veiki-

(Pabaiga)

SkalbiK Elektrikines Mašinos
SiKedys Laika ir
Gražiai Išplauna

Federacijos skyriai, sudaryta Ave. Chicago, III......... 26,700
iš veikėją spaudos komisija, J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
kari nuolatos palaikys “Drau- Scranton, Pa................ 25.856
4ge” Detroito žinią skyrių, ri- Ip. Taruška, 2334 S. Oakley
nks “Draugui” prenumeratas Ave., Chicago, III. .. 20.356
IF t.t vSaV° Ž,nlŲ 8kyriy d<?
A- Langmanas, 4521 S. Watroitiooiai žada papuošti vei- sbtenaw Ave. Chicago,
kėją

NAUJAS IŠRADIMAS

tariamos davosi tose pilyse, kurios bū- .“Kuo Vardu Buvo Didieji Lie Pi’iriąsdai
lSlllSOfimaS kolekciją \ atl- linam esraldvodn visur Klauskite
v.
4™ _______ •
,
~
,
“
Polikalio
išleistu metaliniu pinigą:
ar rašomos pavardes prideda davo vienintele jų apsauga ir luvos Kunigaikščiai,’
visuotinį populiarų titulą: po- išsigelbėjimas. Viduramžių lai- tiškoji Lietuvos Unija 1385— į bm. Pr. Juras priduodamas DRKRN’S OINTMENT f!0
uas Zimkus, ponia Lašienė, kais tokiose pilyse nuolat gy- 1569.” vertimas Vilniaus vy- savo rinkinį iš jo kelionės po
ninTimm
Kontestininkų stovis šiandie panelė Vitaitė ir tt. Tokiu vi- vendavo kunigaikščiai (arba skupo cirkuliaro apie mokyk- Palestiną ir kitas šalis.
------------------------------------yra toks:
suotiną (visiems taikomų) ti- bajorai ir šiaip jau pilių sar- las. Žalčio — “Apie Lietuvi š -Į Paveikslą Kolegijon prisiuF. Gubysta 4335 S. Mozart tuhJ turi visos tautos: ameri- tfybų viršininkai) su savo ka- kasPavardes,” Sielio — re-|ulė: knn. JuozasValantiejus,
St., Chicago, Tik .... 461,250kona1’ ir anglai—mister, mrs. riais. Ilgainiui tos pilys didė- cenzija veikalo“Tzdrevniejšej, kun. S.Kneižis, kun. J. J. BaĮr „^3. prancūzai, monsieur, davo. Susispietę apie pilis ki-įistorii Litovskago plemeni,”, kanas. kun. P. Virmauskas, J.
c. V> StanR,kas’ 1706 W‘ 47 madame ir mademoiselle; ru- ti gyventojai gyveno žemiau recenzija veikalo “Sbornik M. Vaitiekūnai, J. M. UlevyStatej, posviačemiycb učenika- čiai, Motina Maria iš Šv. Ka
St., Clncago, III......... 460,010 pai _ gospodin,
ir pilies — papilėje. Papilės ri-............................................
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 t.t. Net socialistai bei komu- ba (distriktas) būdavo aptve-! mi i počitateliami akad. i zasl. zimiero Seserų vienuolijos, V.
Avė., Cicero, III......... 454,130 nistai, labai uoliai skelbdami rta stipria tvora, arba aplink |Prof. Filippu Fedoroviču For- J. Piličauskai. Knn. Ant. Mi
P. Varakulis, 724 West 18 savo obalsi “laisvė’ lvgybė,
^kasdavo gilų, priešui itunatovu.” recenzija E. Vol- lukas dovanojo kolegijai ant i
pOė
sunkiai pereinamą groivį. To-! teno
straipsnio
“Litovcy
i
medžio gražiai,
St., Cbicago III......... 450,330 brolybė”, taip pat įvedė m a- sunkiai pereinamą groiv]
, Q1 .
n
.
.. išdegintą šv. į
’
n
i
•
x.v
nanilėie trvvenantieii žmo- i Slaviane v Germanu,” K. Ma- Cecilijos paveikslą. Kun. J. J.
A. .T. Janušauskas, 1301 S. ,1ri"
nauja sav/,1.5- 3® P»P*lele gyvenamu,, žilio
etnom-arind mrira Ambotas dovanojo artisto Ta i
rnn ru ntu
,.i-n-n kn visuotini titnln “drnno-nc nes buvo vadinami piliečiais. | siomo etnogranne menega
. « C‘T°’ L4c’ n drauZ”
Štai, 15 kur yra H* piliete. | “Byta šalelė ir Rvtu,ė,is”. A- mo Lisevičiaus paveikslo “A-į
Ave P
n?
aSe-n T- ■ •
.
•
Kaimo gyventojas - kaim5-.’«’ki"-“ęMyafuSu.iriuki- mžinvbės Apoteoza” kopiją;'
f ieero, III.......... 433,2/0
Paipgi, visose t&Litose, visuo
imas Petrapilvj iooq
1903.>>
” /Unntn
(Pasta jis įdomus tuomi, kad buvo
M. Varkalienė, 6315 So. Lin- Se kraštuose vartojamas tokis Hs’ ™eSt° K^tojas-mies- ba. Aukščiau išvardintieji ra- išleistas poeto Adomo Mickecoln Avė., Chicago, III. 239,570 titulas kaipo mandagumo ir tietis* Laikui WSant, “pilie- nkraščiai, rodos visi buvo at- vičiaus 100 metą gimimo pami-1
p. Petrauskas, 14 Johnson tam tikros pagarbos reiškinio tis” «av° platesnę sąvoką,
spausdinti “Dirva—Žinyne”), nėjimui ir vaizduoja patį post.. Bingliamton, N. Y.
ženklas, taikomas visiems 'ir
(z) laikraščius “Rytas”, m. etą tarp savo poemą veikėją.
(Bus daugiau)
......................... 237,610 vienodai. Tuo būdu kiekvie,1897 ir 1898, leistas kun. Že- Brangiausiu, nors nedidelis,
'Ag Qilieng 3131 EinpraW nftg
Jurgėla brio. dienra^io nVilni,aug ž;_ kolegijos paveikslu skaitomas
S. Staniulis, 6651 S. Talmau .se būti oficialiai vadinamas
nios” No. 1107 ir 1108, metą smulkios mozaikos darbas.
Thor wasbing ma—
Aukščiausias
medis
“
Gu
1908; savaitraščio “Šaltinio” Skulptūros darbą kolegijoje
Avė., Cbicago, III. .. 221,150 lokiu mandagumo ir lygybės
A. Valančius, 1226 S. 50 titulu. Tokie titulai vartoja- «»»” yra Australijoj ir turi No. 47 ir 48 meti] 1908. Be to , nedaug. Žymiausioji Marijos
kun. Ant. Milukas davė vys-1
(Tęsinys 4 pusi.)
Vve., Cicero, III........ 178,000 mi visuomeniniame gyvenime
’nctTų aukštumo.
Magnetic washing maV' R' Mandravickas’ 815*45 PaSal seW įsigyvenusį femoSt, Kenogha> Wig
17? 55(, ni
fį
T a i *i i
,«kž tt •
.
i
J’ Aukskal“!’'
,”54
Tlk Izetnvos valstybes įsta-

, Gl^bas’ 2“44 W* Adaa,R tam tikroje apribotoje teritoSt”
132,770 rijoje; juos valdo viena tą
A’ Zo,\Iueng» 6709 Archer krašto valdžia pagal vienoAve” Cbicago, Ib. ... 119,950 dus, tuos pačius (visam kraš° KazIauskieng, 4256 S. tui vienodai taikomus) įstatyT?oekwe11 st’ Cbicago 116,200 mus. Pagal šių laiką valstvJ žvirl,,is’ 1513 ~ 35 Ave. bių santvarką visi valstybės
sekmią ir toliau tokiais žirni Melrose Park. Tll. .... 85.850 piliečiai laikomi lygiais vieP. Panijonaitis, 2320, W. 23 uas kitam ir visi vienodai nauniais pirmvn eiti. Per darba
Pl., Cbicago, III. .... 76,500 dojasi visomis piliečių teisėį laimėjimą!
A. Oudenas, 6807 C. Camp- mis ir pareigomis. Taip šianbell av., Cbicago, III. .. 63.00 dien yra visose kultūringose
SĖKMINGA SPAU
Bugentavičiu-, 1616 N. Lin- ir demokratiškose valstybėse,
DOS DIEN A DE coln St. Cbicago, III. 61,9041 išskiriant kai kurias despotiTROITE
Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau- škas valstybes. Užtat į visos
-----kegan, III..................... 54,100 valdžios įstaigos (teismas, poCovo 6 d. Detroite, vieno- , A. Condratas, 1706 S. Ma- licija ir tt.), turėdamos sandidžiausių lietuviij koloni-vomeusing ave. Pliila.
Pa. tykią su piliečiais, vartoja ra
ją. Amerikoje, vietinių kunigų
48.200 štuose, įsakymuose ir kalboje
ir pasaulionių veikėją pastan- Vaicekauskas, 4242 S. Ma- tą visuotinį titulą “pilietis,
gom, suruošta prakalbos apie plevvood ave., Chicago, III.
pilietė”.
katalikiškąją spaudą. Kalbėjo
........... 32,000
Ta pilietinė teisė labai bre“ Draugo” red. p. L. Simutis. I Gaižauskas, 148 E. I07tb st., nginama. Aš žinau keletą atPrakalbos ko geriausia pavv- Roseland, III................ 31,910 sitikimų, kad Lietuvos kaiRezultate,

— Rentgeno aparatą išrado
katalikas.

DEKSNIO OAT.INOA MOSTIS.
kurtos pasaulis per šimtus metų lau
ke ,1au yra gatava. Deksnlo Galinga
Mostis yra sudaryta Iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto
girių visokių medžių aliejų. Deks*'ln Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai. pasekmingai gvdo: Relinu,

. .

,

apie kitus,
prie
darnii apie
Kitus, pne

stsidiėčio kontestininko — Pabijonaičio. Pagaliau sulaukėme. Žinios buvo tikrai džiugi
nančios. Balsą bodas buvo toks didelis, kad net melrosparkietis Žvirblis atsidūrė pavojui.
Linkime Pabijonaičiui

ko.

bai atkaklus, nes priešas, jei
nugalėdavo, sudegindavo ir su
žeme sulygindavo pilį, visus

Lietuvių retenybių apsaugojimas

kapai P. Būčiai didelę rete
jos trobesius. O pačius lietu “Durna,” “Sėjas,” ‘Gvve- nybę — Širvydb “Žodyną” ir
vius, tą pilių gynėjus nužudy- nimo Taurė,” (y) Šatrijos pluoštą laišką įvairią lietuviu
davo arba Keriausiu atTciū Raganos rankraštį “Rudens didelių veikėją, literatą; tuos
5uos drauge su jų žmonomis! DiPna/’ Šėlimo_ Kalba Pala laiškus ir žodyną vyskupas pa ♦lema. Ranku. Kojų. Nugaros sknnRankų. Kolų tirpimą Ir ar.
ir vaikais išvarydavo į Ravoįngos Juzės,” Adomo Jakšto siėmė su savim, perdavimui ' dėllma.
*ęlusl krnula. nikstelėiima Ir Mato
dideliam
lietuviui knygynui, v>«okius nkaurieiimus. Tūkstantini
kraštą,’ ir įkinkydavo visam — “Atsakvmas Ūkiškiai”
*monlų vra
nngile.
o mllllnnat rln
gyvenimui į vergą jungą arba “J Mūsą Ponus Lenkus”, SaJ Mar’iamPolėje.
, nežino anie tai.
kitiems parduodavo. Užtat lie- vasio — “Pagvros Barščiai Lietuviu Kolegij
Kolegijos
muziejų
M«"t” V" ",ek
•' »ult«o klpk ii natf «vpria. mil»F
tuviai drąsiai ir atkakHai gin. Vip noflaryfl/, A. Kurie«0 _ padidino/w
aVunn"S U. Būčvs.
VVsklipaS
naudos rvdvmo Ovnrnntnolnm: lėtai,

Vandravieka - sutriuškinti, "“ k
į ! V
'
‘ymU°Se n(“randflme t»kil) tiBet. ar Mandravirkas užsileis,
\
vart°jamas kitoks
tai didelis klausimas. Pama- w' ,08 '
7 • ,144,030 J“"41“8 visu,ltin«s titulas
tvgiTnp
.
,
Rėkus, 1350 VVabansia avė., “pilietis, pilietė”.
Valstybę
’ Tlgai

r6a8

gin-

Maytag Fred-

™k -..... *49.50

“DRAUGO ” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS Į KLAIPĖDĄ

Naujas midget Radio 5

tūbų pagauna Police calls
ir kitas visas mažas stotis

tiktai ..... *14.50
JOS. F. BUDRIU, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 8167—4705

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas FREDERIK VIII

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dieną —

užsisakyk

vietą dabar.

Radio programai lietuvių
kalboje: WCFL 970 kyl. ne
dėlioję, pradžia 1:15 po pie
tų. WHFC 1420 kyl. ketvergais pradžia 7 vai. vakare.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto

Stop
Įtching

Mūsą Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

BSkin F

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

Nesirūpink
nležėjl.
| mu,
plelfikanomls.

___ _ tUb^rlmal., epilogais
Ir kitai. odo. nesrerumale.
Tik
gauk gydant] antleeptlkų Žemo—
M.ugua
Aptlekoae.
15c.,
50c.,

11.00.

A. Paukštis 2225 S. Oakley jos būdavo labai gerai įtvirti-

dariusius pirmus žingsnius l ave.,, Chicago, Iill. .... 1000 ntoe ir gynimasis būdavo la-

I

I

F

žemo

Of

š **

'r J

• » / h’ •

r ri L 1 O

N!

J D R A U O A S
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Trečiadienis, kovo 9 d., 1932

rodė
TL^lCrA
IETUVIAI AMERIKOJE želia
r°,dė Lietuvos
,ka? Nemuno
kaim°pakraViSttda deVe-|BroUid
tinėj
želis
pakr , hULdmeiai beVeik
mėgsta klausytis.
duetų gražiai
•sudainavo, pub
pub-
gražiai-sudainavo,

LIETUVIŲ RETENYBIŲ
APSAUGOJIMAS

šulėj surengęs parupk
jaunimui ;irP jų J™.
tėvams kJLt,
basfcetlika juos mėgsta.
bok) žaidimus... Liūdnas rei
. P-nin Stasės Greičienės dai škinys.
nos niekados klausytojams neK. Štaupas.
nubosta ir visada jų ilgisi. Vi
si dainininkai liko apdovanoti'
Skaitykite ir platinki*
gausiais aplodismentais ir pa
sk utinė — gėlėmis.
i
lietuviu katanki^ die-

ntėje, miškais apaugusioje. Vi»U kalbėtojų mintys pa(Tąsa iš 3 pusi.)
, proga Arkivyskupas maloniai Tėvynainių prisirinko ne dau briežė vienų opieusių šių die
Nekalto Pradėjimo stovyla, iŠ j
į prakalbėjo į gausiai susinu giausia, tik apie 300 asmenų. nų clevelandiečių klausimų —
kusius lietuvius bažnyčioje ir|^a^ ^la
clevelandiečių ydų. lai yra clevelandiečių
inanuoro, dovana kun. Pr. J. į
Juškaičio. Labai graži Kris Vos tik prieš kelelis metus suteikė savo nuoširdų -vysku- j nutautėjimo ženklas, nes kolo- nesantaika ir greitas ėjimas
taus Karaliaus stovyla — do turėjau progos matyti Euvo- piškų palaindnimų tolimes uija yra didelė, apie 18--20 prie nutautėjimo. Bet kas arvana pp. Paulauskų iš Wor-į P°« grožj.žavėjo mane garsioji niems lietuvių darbams. Tai tūkstančių lietuvių; tad 300 do tų vienybę ir veda prie nu
tautėjimo, tai nė vienas neiš Programų ir visų tos šven- i®^*®®^ ^DRAUGĄ lf
eester. Kristaus kančios sto Belgija, Prancūzija, Bavarija; didelė lietuviams garbė sve yra labai mažas skaičius.
negalėjau
atsigerėti
stebūklintys, gražaus daria) ir pritaiki
timtaučių akyse.
Programa pradėta Lietuvos drįso pasakyti. Kiekvienas iš tės organizacinį darbų atliko į feillklte tUOS biznierius
ntos prie vietos — tai p. Ago-!ga^ gražia Šveicarijos gamta,
Labai yra malonu pažymėti, Himnu; Liet. Vyčių 26 kuopos jų net po kelis sykius apsuks Katalikiškų Draugijų Sųryšis. • įr profesionalus, kurif
tos Strakauskienės dovana. Ge' taip pat labai maloniai kute- kad čia esama nepaprastai ga- choras, pritariant publikai/surat^ aPlillIc *r stoP! Taip pat visas pelnas paskir-!
.
ro artisto glpilptorio darbas no širdį saulėtoji Italija! At- bių, darbščių ir dosnių lietu- dainavo grausnnngai. Po to, "Sa’ Je^u «Pe neišdrįso paša-'
tas Lietuvių Kultūros Darže- i
|anie.
yra Šv. Jono KrikŠtytojaus keliavęs Amerikon, naudojau- vių. Nors blogi laikai ir čia! sudainuota daT porų dainelių,
tai nesakysiu
aš.
liui, kuris ateinantį pavasaiį
stovvla — dovana p. Magda- si kiekviena proga pažinti šių
daug kų palytėjo, bet kilnūs kurios rodė pasirengimo sto- Muzikalinėje programos da- 1 ar vasarų bus įrengtas (Jleve
Ienos Vaitkiūtės. Taipogi ga- garsių ir garbingų Washing- Toronto lietuviai nenusimena
dalyvavo šie asmenys: p- į lando mieste parke.
baus skulptoriaus darbas yra tono šalį! Be galo džiaugiuosi ir, vietoj dejavę, smarkiai vei kų-Kunigas Karužiškis, Collen- lyje
iė Grigiūtė sol° įdainavo dvi I Tų patį vakarų vietinis pateikia
iškalti iš Italijos importuoto pažinęs Jungtines Valstybes kia visais frontais ir tikisi ge
barberiškų
woodo parapijos klebonas, pa- Haineles; visiems labai patiko. J rapijos klebonas turėjo bažnybalto marmuro pamarginimai su jų garsiomis Florida ir Karesnio rytojaus!
skutimosi
sakė trumpų prakalbėlę, ragi-',
apie ugniavietę koplyčioje. Į- lifornija, kuriomis negalima
Dieve, juos laimink!
patogumų
spūdinga Švč. Širdies stovyla atsigėrėti. Kaip puikų ir brandamas lietuvius prie vieny
Lun. P. Garmus
— dovana kun. Tr. Juro.
ngų paveikslų paniatęs žmobės, mylėti savo tėvų kalbų ir
namie
tėvynę. Kun. Karužiškis yra'
Taigi, gera pradžia, lietu- gus tuojau prisimeni jo geni< DR Op a < Pl.’.C
visko knygyno ir muaėjaus A- jalų artistų — piešėjų, taip
Amerikoj gimęs ir augęs, bet'
merikoje jau padaryta. Jei šio pasaulio gamtos grdžis iškal
karštai myli savo tėvų kalbų
10PIECE COSMETIC1
je šalyje atsiras būrelis lietu- bingai sako: “Koks Galingas
Clevelando- lietuviai paminė ir ja didžiuojasi.
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
SĖT $1.9f
vių įvertinančių lietuviško kny įr Išmintingas yra Sutvėrėjas jo savo Tėvynės atgautos lai
Tbl» Iš a F'amons Vivani Sėt and Jnlietuviams,
šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė Į eludea
Antras iš eilės kalbėjo che
face pow<jvr, J-1.00; Rauge, ««.
gyno ir muziejaus svarbų, ir
Dievas, tiek stebuklingo svės šventę, kuri jau keturio
Tlstue Cream »1.00, Depilatory Jl.ff
mijos inžinierius P. Žiūrįs, ku sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku Faclal
Astringent 11.75, Batn SųH
panorės tam tikslui skirti kiek grožio įdėjęs pasaulin’’!
IVater «.»5. gertume 51.75. rirlllika metų švenčiama.
Patogu- ris pasakė karštų ir įspūdingų re nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bne kokios kom Toilot
**»nt|ne 75c Skln Whltener 75<į. Totgl
»
laiko ir darbo, tai būtų vii-*
. u .
Value 513.05. Speclal prlce. 51.57 l4>r *11
‘
' Bet dar nenurimo mano be- mo dėlei paminėjimas įvyko kalbų: mylėk tėvų kalbų ir tė panijos laivūs.
tan plecea to introduca thla liną.
ties susilaukti prie Lietuviu1
.
.
VSLrd&s
Šiemet “Draugas” ruošia dvi' oficiales ekskursijas į
„ . ..
... . . , .
soti siela. Ji vis nori naujų ir vasario 21 d. sekmadienį.
vynę! Inž. P. žiūris taip pat
Kolegijos tikrai rimto ir įdoAdresas ......... .
Lietuvų tiėsiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš New
,
.
naujų
gamtos ir kultūros groyra
Amerikoj
augęs.
Bet
pa
Siunčiame per pafitą COD
Aprašydamas
Z
šį
paminėji

maus lietuvių knygyno ir mu-'
°
°
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDER1K Vili,
Pinigai grąžinami, Jei
nepatenkintas.
ziejaus. Reikia tik rinkti, kny- žio regimų. Ir, štai, nepasiju- mų, nemanau praleisti nė vie vyzdingas lietuvis ir mylėto o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
gos, laikraščiai, paveikslai, Į- tau> RaiP at*^aa Amerikos no svarbesnio įvykio, nežiū jas savo kalbos, kuri jam yra
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, Bea Van 58O-5th Avenue, Nktr YoA
vairios kolekcijos mineralų, nu šiaurėje
Kanadoje, jos gi«,- rint to, ar bus girtinas, ar pei įgimta.
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
mizmatikos, augalų etc. ir šių- ^mn Toionto, Montieal, Ųue- ktinas.
Trečias kalbėjo vietinis ad laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie For COLDS, COtJGHS
sti lietuvių kolegijai adresu: ^ec- Lia taip pat yra labai
čiai, turi gauti leidinių sugrįžti—reentry permit.
Firmas dalykas man krito į vokatas P. Česnulis. Šis ’ kal
Sare throat, musctilar rheaSt. Mary’s College, Thompson, ’ <tauo kuo pasigerėti, šį kartų
matic aches&pains,apply Mu»bėtojas
clevelandiečiams
labai
Tat,,
nevėluokite,
ateikite
į
“
Draugo
”
Laivakorčių
AConn.
'teko man ilgesniam laikui ap akį tai estrados išpuošimas.
terole,
the "counter-irritaiit’*
gentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
Kun. J. J. Jakaiti*, M. I. C. j “įstoti Toronto mieste. Tai vi- Žiūrint iš publikos, estrada at- dažnai yra girdimas, bet jo reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
AT
B°S pietinės Kanados gražiautūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
^F\L11.lN1d
sias mįestas, kuris teisingai
skaito — patarnauja dovanai.
Mano Privati^ Gydytojas
yra vauinamas Kanados mieKurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga"Ai rekomenduoju PAIN-EXPEDLERI kiekvienam. Aš jį naudoju per pasta
ruosius 35 metus ir vadinu PAIN-EXPEI.EERJ mano privatiniu namų gydytoju,
Šį gražų vaidų nešioja se-islų karaliene! Yra apie miliį.
lite
pasirinkti
laikų ir laivų sekamai;
nesą puikiausi patarnavimų jis man suteikė.
AT ALL DRUGGISTS
"Iki ai gyvas busiu, PAIN-EXPELLERtS pasiliks gydytoju man ir mano {ri
niausias Lietuvoje katalikų sa-į jonas gyventojų. Turi labai
mai. Jis palaiko mus sveikais ir tinkamais darbui.”
Šie
laivai
išplaukia
iš
New
Yorko
sekančiomis
dienomis;
(pasiraio) E. S., Buiialo, K. Y.
valtims laikraštis.
, gražias apylinkes, ant pat OnKovo—March * 17 d. — EUROPA
Šaltinis duoda daug įdo- tarį0 elžero kranto; taigi, neTrede PAIN-EXPELLER» Mark
19 d. FREDER1K Vili
mių skaitymų, kuriuose būna toli stebuklingojo Niagaros
Įreg. J. V. Pat. Biure *
>J
22 d. ILE DE FRANCE
nuodugniai išaiškinti mūsų gy vandens krioklio.
Per suvirš 60 metų tikrasis Enker
PAIN-EXPELLEHIS gėlbėjo darbi”
25 d. BREMEN
ninkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.”
venimo klausimai. “Šaltinis’’,
Sustingt sąnariai, skaudami muskulai,
Malonu pažymėti, kad šitam '
BalandžioApril
2 d. — EUROPA
skausmai pečiuose, reumatiški gėlimai,
duoda daug žinių ne tiktai iŠ
n
strėndieglis,
neuralgija
ir
kiti
panašus
”
8
d. — ILE DE FRANCE
gražiam, pusiau europiškam
skausmai greitai pasiduoda šio. puikaus
Lietuvos gyvenimo, bet ir iŠ
linimento dideliai gydančiai galiai.
”
20 d. — EUROPA
Toronto mieste yra didelė iie- į
Kų
PAIN-EXPELLERIS
padar*
visų pasaulio kraštų.
”
23 d. FREDER1K VIII
kitiems, jis padarys tų pati ir jums.
tuvių kolonija, kuri turi daug
Vietoje svetimos spaudos,
”
29 d. COLUMBUS
Kaina 35c. ir 70c.
Parduodamas visur
gražių draugijų ir net tris sa- i
•
Tikrasis
pažymėtas
INKARO
Gegužio
—
May
5 d. — BREMEN
nuolatinio garsinimo, prašomai
vaiaba ženkliu.
vo chorus: Švyturio arba pa- į
M
M
14 d, — PARIS
dėti savosios spaudos garsini
lapijos, Kultūros ir Bangos.
17
d. — COLUMBUS
mus.
n
>>
Tik gaila, kad šitas paskuti
28 d. — FREDER1K VIII
“Šaltinį’' atranda viso pa
Birželio
—
June
3 d. — ILE DE FRANCE
nis padarė stambių „ klaidų:
LACHAVVICZ IR SŪNUS
šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
>>
»»
7 d. — BREMEN
vietoj savo Tautos Himno pa-:
PAGRABŲ VEDĖJAI
n
resu pažymėti;
16 d. — FRANCE
mėgo internacionalų. Čia lietu
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Paštas Marijampolė
viai turi savo gražių parapijų,
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
LIETUVA.
puikiai atnaujintų mūro baž
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
nyčių, erdvių salę. Taigi, pirNotary Public reikalas.
ADVOKATAI
čia lietuvių gražiai darbuota
Chicago, UI.*
Cicero, 111.
si, bet ypač dabar maloniai
1439 So. 49 Court
2314 W. 23rd Place
sukruto visi veikti ir, štai,
Tefef. Cicero 5927
Telef. RooseveR 2615
(John Bagdziunaa Borden)
nuostabiai greit — trijų me
Evcry time eyes glance your way,
you’re in a Beauty Contest. If you want
ADVOKATAS
nesių laikotarpy šalia bažnypcople to think, “How charminjįshe
105 W. Adams St. Rm. 21171/.;
loolsl”—mrn to Camay, the Soap-of
čios išdygo nauja, puiki mūri
Tęlepbone Kandolph 6727
Tyre*, AUklos, inrikoe
Bcautiful Womcn. It is so ddicate, so
nė klebonija! Vasario 14 die
bland, that your skin will bccomc as
2151 W?22 St. 6 iki 9 vak.
GRAŽIOS AKYS
nų
Jo
Malonybė
Toronto
Ar

fresh
and soft as May-blotsomsl And
Telephone Hooaevelt 9090
Yra didelis tortas
you'
11
win each daily Beauty Contest!
McNeil asistuo-;
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Kepub. 9600 kivyskupas
Murinę valo, Švelnina gaivina
Thicaso
III
jant kaimynams kunigams, išbe pavojaus. Jus ją pamėgsit*
Ro$_seve,
Knyga “Eye Care” arba “Eye
į kilmingai pašventino naujų
Reant*” ant pareikalavimo.
Murina Ca.. Dpi. H. S., 9 B. Okio St., Chica«o
klebonijų ir labai gėrėjosi. Šia
7/»e Soap of Beiutiful VP’oriien
ADVOKATAS

TORONTO, KANADA

PROBAK-

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

CLEVE1AND, ORIO.

L'1

YOUR

JOHN B. BORDEN

OWN
BEAUTY
CONTEST

A. A. SLAK1S

CAMAY

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
Room 1602
Tel. Central 2978

Valandos: I ryto Iki 4 po pietų

antrs

U tara., Ketv., Ir Subatos
6 iki 9 vai.
Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Vakarais:

4146

Namų

Tel.

Uyde Park

uncle

AtS lt
CAJTSLACvA
- C.O
TtUUTšAT
JbcyDTOtt TO COtA^

2896

to iOUlkT

Ūktu. uAMTS
VOb to COM$į

A.A.OLIS

\ '.I bOCTOO-*

ADVOKATAS
11 SOUTH 1A 8AL.DE 8TKEBT
Room 1884
Tel. Randolph •»!»
Valandos nuo 8 ryto Iki t vai. vak
SS41 So. Halsted 8t. Tel. Vlctory 48<»
Valan ios — T Iki 8 vakare
U tam.. Ketv. Ir gubatoe vakare

CHAS. A. PEPPER
DIETUV1H ADVOKA'AAS

155 N. Clark St., Room 909
Telephone

FRANKDIN

6746

Namai: 3117 S. Union Avė.»
Tfttophone VIOTORY 3218

I

J

VFAA
TOU TOV.O *ŠW

/ TO

toltH

CAOklTCHK *?

. 0OVV O\O

MO
-BŪT HE
LO$T

F

D R I O & I S

Trečiadienis, kovo 9 d., 1932

&

Dėkojame visoms narėms,
saksofonu, pijanu ir gražiai
dainuoja; publikų, labai suža kurios kaip nors prisidėjo, re
vėjo. Garbė tėvams už gražų mdamos sesutes. Dėkojame vindikieiiei, valgiai buvo pagu- savo kūdikių auklėjimų.
siems
atsilankiusiems sve Ofisas Tėl. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.
iiuhii pumua i usleo ir iui.hu.
Tėl. Grovehill 0617
Kalbėjo p. J. Čepulienė, yčiams, vokeliuose, kurie buvo
Iguruziui. nuvo pationta utuu- geli). kunigai A. Linkus, J. išdalinti bažnyčioje vas. 28 d
X Kovo 6 d., 3 vai. popiet,
uumų u: uaug Ritų rusių gar- j rtuKauskas> ttdv. j. p. Vfti- šv. Kazimiero vienuolynui au
buvo naujos zakristijos pušveGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. .
u ■ ,t
. ■
, uumyuų. vargiai n gvumai c
ig. Ivanauskas, lur kojo : M. Dobrovolskis * $1.00,
2423 VVest Marąuette Road
I Minimas. Pašventino didžiai
M.
Kumbauskienė,
V.
Jusevi
Vai.:
2-5 Ir 7-8 P. M. Ket. 9-12 A.M.
būt dėl didelio šalčio kelevas
Ujeib. pi atolas M. L. įvrušas. UZa^
ne tUj oaianNedėlloj susitarus
čienė,
M.
Yusliis
ir
E.
Blalia
i
pasižadėjusių programoj da
50c. Visiems aukotojams ačiū. JTel. Ofiso ioso
Res. 9865
UUi“
S^JU«- ™
Šv. Kazimiero Adad.'rėmė
klou. kun. U. raum
jų susirinkimas įvyks kovo
vo ir daugiau kunigų.
, . ,
uo A' ZitkeviclU(’» neb Paida'
°
MaeiSeai, graoonus o. luudei- vė 50 po dolerį. Žodžiu, viskas 9 d. po misijų, Aušros Vartų
5815 — 6th Avenue
par.
mokykloj.
Prašome
visų
X Tų pačių dienų apie b v. kis, graoonus Masalskis, v». išėjo ko geriausiai.
KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.: .
narių
atsilankyti
ir
atsivesti
vakarų, parapijos salėj įvyko i uiiman noteuo savininkas,
Rep.
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
naujų įrašyti į šių garbingų
Rezidencija:
metinis parapijos bankietas, ii. Zuoiene ir mue iisland
3904 — 71st Street
draugijų. Mes lauksime naujų
kuris su nepaprastu pasiseki- Coai i aid. Bankieto surengi
• Nedėliomis tis. susitarus.
narių
atsilankymo.
mui praėjo. i\ors oras buvo nias parapijai nepadare įšiaiHaltas, tačiau publikos turėjo- uų ne cento. Prie stalų maniVl. Doorovoiskienė, DENTISTAI
WEST SIDE
pirmi u
rme pilnų salę. Svečių daug at- dagiai patarnavo choristės,

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAKTARAI:

WEST PULLMAN. ILL,

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
4145 Archer Avė. (Kampas Francįsco Avė.)

DR. J- J. SIMONAITIS

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų
(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

DR. A. G. RAKAUSKAS

CHICAGOJE

Ofiso Ir Res. Tel. Uoul. 6916

r'rogrania buvo graži ir įvairi; jų išpildė gausingas paKazimiero Akad. įėmėlapijos cnoras, vadovaujant JV
skyiįaus vajus geiai pavarg. B. Kaitai. Choras pasi- Į '
vasario
d. Pirmiausia
mue gerai, sudainavo jpejikias dėkojame geib. kun. J. Mačiu
gražias daineles; publikai pa- li°nidi už gražų vakaro vedi
UK0.
solistas Iv. Pažerskis, UUĮ ir komisijai, kad taip sma
kaip visada, taip ir šį kartų rkiai ir giažiai pasidarbavo,
puikiai damavd ir buvo puo- Dėkojame visiems biznieriaus,
nkOs iššaukiamas pakartoti, kurie aukojo ^vakarienei ir
p-lės Vaičekauskaitės — mik- gerb' M' Sebwstian> mūsV nau'

6914

756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼ai: 1-1 ir 8:29-8:69 vaJ. vak.

1-4 ir 7-9 vai. vakar*

VaL;

Nedėlloj susitarus

Tel. Canal 0257

DR. C. Z. VEZELIS

PADĖKA

Ofiso Ir Res. Tel. Boul

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
Nedėlloj susitaręs

Res. Prospect 6659 Tel.

Lafayette

5798

DR. P. Z. ZALATURIS

DR. A. J. JAVOIŠ

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

Office: 4459 S. California Avė

Phone Boulevard 7042

vyko iš ltoseiando, o ypač, iš
Town oi Lake; tariame širdingii^kuų ačiū svečiams už atstĮių. Keikia pažymėti, kad
padirbėjus mūsų gerliam veikėjui A. Žitkevini ir jo pagelbininkėms pogioms: Žitkevičienei, Šliužienei, Peredmenei, Drungilienei,
Ališauskienei,
Jodeikienei,
Vyšniauskienei, Matulauskie-

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Otiso Tel. Lafayette 7337

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

Nedėlioję

pagal

sutarti

6 iki 8:30 vakarė

Šitie biznieriai ir geradariai
Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350
prisidėjo valgių produktais
Arti 4’ Streot
prie A. K. D. 2 sk. vajaus va
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 6122
karienes, įvykusios vasario 28
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
kertė So. Western Avenue
d., Šv. Jurgio par. svetainėj.
IR OBSTETR1KAS
Tel. Prospect 1028
B. Biuris, Taujeinenė, J. BkiD L A\1 ST A s
Gydo staigias ir chroniška* ligas
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706
vyrų, moterų ir vaikų
2201 West 22nd Street
pitis, Btubriai, A. KazakausValandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. e.
DARO
OPERACIJAS
(kampas Lcavitt St.)
xas, B. Mielinis, Kalėdai, New
Ligonius priima kasdieną, nuo
Nėdeiioj pagal susitarimą
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nuo 1 Iki 8 vakare
Process
Baking
Go.,
A.
Demenei, Lapienei, Kansienei ir B i- bos mergaites; groja smuiku,, J
1
Nedėliomis ir seredomis tik
Seredoj pagal sutari)
, gių dovanų išlaimėjimui. Dė- ntis, Kamutienė, Cesels Bake
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-ltay
! kojame sesutėms už vaikučių Bhop, V. Btasiuhs, K. Kuču*, Boulevard 7589
LKAbOKlAL
Rez. Hemlock "691 2130 WEBT 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
j parengimų programui ir mūsų r. -Daugeliu, P. Kučienė, M.
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
i varg. p. Brazaičiui už išnioky- Butkus, T. Bnudowi.cz, B. l’iVai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
LACHAVICH mų dainų. Ačiū p. A. Giedrai sher, Dressels Bakely,, B. Le
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis
1 bus.
D E N T 1 S T A B
2924 W. WASHINGTON BLVD.
čiui, kad taip gralžiai dainuo na v, U. Poieikienė, J. biakas,
■ PIGIAUSIAI
LIET. GRABORIUS
IR SŪNŪS
4712 So. Ashland Avenue
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
CHICAGOJE
damas palinksmino svečius. Jbr. YVoidat, Dambrauskas, U- Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
LIETUVKS G KABUKIUS
4:30 — 6:20 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Laidouvėms pa Patarnauju . laidotuvėse kuopigiausia.
Telefonai: kedzie 2450 — 2451, arba
X
—
Spinduliai
Dar turime tarti padėkos žo belieiiė p. Vaicekauskienė (iš
tarnauju
Cicero 662. Res. tel. Cicero 2888
geriausia ■ jįeUįaie meldžiu atsisuukti, o mano
X-R»y
ir pigiau negu kiti
Ofisas 2201 West 22nd Street
dį ponioms Šliogerienei ir Da- BrightoR Park), Abraniavi- Cslė. Cicero 126S
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Rooseveit 2515 arba 2516
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
čiolienei už jų uolu darbų, ti- .čiai, M. Vaitkus, Čeikauskie
sau prie grabų iš*e
Z314
W.
23rd
PI.',
Chicago
dirbystės.
Rezidencija: 662 8 S. Ricliinond Avė.
kietų išplatinimų.
nė, Nedvarai, Geaviiienė, K.
LIETUVIS DENTISTAS
OFISAS
Telephone Republic 7 868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
668 West 18 Street 1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
kasdien
nuo
19
v.
ryto
Iki
9
Ūsienė, J. ir C. Petraičiai, T.
Telef. Canal 6174
va 1. vakare
Nedėlioj; 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
'Ibi. Ciceru b it UI
SKYRIUS: 3238 S.
, Btankevičienė, A. Nausėdiene. Nedelioinlr f šeredomla susitarus
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
Halsted Street., Tel
Cicero, Iii.
SVARBI ŽINUTĖ
Vitlems geradariams tegu 4847 W. ii ST.
Victory 4088.
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
V. Dievas atmoka šimteriopai:
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Tel. Cicero 6756
LIETUVIS
GRABORIUS
Telefonai dieną Ir naktį
Visuomet r«ukinie savuo
Phone Boulevard 4139
VIRGINIA 0036
.Lietuvis
Gydytojas
ir
Chi

sius bižnierijtf, ' kurie remia i
<443 So. Tai man Avė.
rurgas perkėlė savo ofisus į
mūsų kilnias įstaigas. Širdin-1
DENTISTAS
Tel. Virginia 1290
Tel. GrovehfU 1596
n^ujų vietų po num. 4645 S.
GRABORIUS
gai
dėkojame
visiems
biznio'
1446
S.
49
CT.
CICERO
Yarda 1138
ELZBIETA MASUNzU'iĖ
Musų patarnavimas
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 u
riams iL -jų dosnumų
Ghicago, iii.
visuomet sąžiningas Ir
Mirė kovo 7, 1932 m. 4:85
iti iki 8 vak. Ned. pagal sutarA. R. D. 2 sk.!
nebrangus, nes neturi
GSDYIOJaS Ui CHIKbRGAS
\ai. vu.k. 21 mietų amžiaus. Gi
me išlaidų užlaikymui
mus Obiesby, 111.
Di». C.K. Kliauga tk Tel. Boulevard 7820. Na- Vau. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. 6.1. BLOŽIS

Ofi.S. A. ŪOWIAT

f

DR. A. F. KAZLAUSKAS

J, F. RADZIUS

DR. S. BIEZIS

UR. GUSSEN

A. PETKUS

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKUL1S

A. MASALSKIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

AIA

DR. A. L YUŠKA

S.NLŠKUDAS-

slcyrtu.

Nauja, graži kob plyšta dykai.

GlL^ilOHILS

LIETUVIS

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Anbnrn Avenue

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooseveit 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

LJ. £OLP
GRABORIU8

Graborius ir Balsamuotojas
■Turiu automubihus visokiems

■ reikalams. Kaina prieinama.
[3319 AUBURN AVENUE

Itffck

5

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
kampas 46tb

Tel.

Ir Paulina Sts.

Boulevard

6208-8418

Nuliudlmo

valandoje * kreipkitės
patarnausiu slmpatiėi kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
|kitur, koplyčia dėl šermenų dykai.

prie manęs,

Chicago, Iii.

SERGA

DENTISTAS
Utarninkaiš, Ketvergais ir Subatomia |mai: 6641
: 2120 W. Marąueue R(l. arti Western -pel

I

Town of Lake— P. Jurgis
Marcinkevičius (4516 Bo. .Lio
no re Bt.) jau kelintų savaitę
tebėra sunkios ligos parblokš
tas,' betgi ligonis pamažu kas
dien eina geryn, būdamas gero
daktaro globoj. 0 ypač, rūpėsi
tingai prižiūrimas jo paties
jaunos žmonelės, Stelos.
— Amerikoj yra skruzdelių,
kurių takai po žeme siekia 4
kilometrus ilg:o.

1821

So.

Halsted

Street

AKIŲ GYDTIOJAI:

PADEKONE

A.

ė W1

AMBULANCE PATARNAVIMAS DILINĄ ir NAKTĮ.)
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. ,

J. F. EUDEIK1S & CO. j
JtjaŲ ORABORIAI
Didysis Ofisas

4605-07 South Hertnitage Avenue
Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

;

A.

DR. JOHN MIRONAS
.
Mirė vasario 23, 1932, o po gedulingų pamaldų Ne
kalto Prasidėjimo par. bažnyčioj palaidotas vasario
26 d. Šv. Kazimiero kapinėse.
Šiuomi norime pareikšti gilios padėkos'žodžius dva
siškam tėvui kun. A. Briškai, kun. A. Valančiui, kun.
S. Joneliui ir vargoninkams už gedulingas pamaldas
ir pritaikintų pamokslų bažnyčioj, kur pasakė gerb.
klebonas A. Briška, taipgi kapinėse. Toliai! tariame
ačiū Seserims Kazimierietėms už Altorių papuošimų.
Už prietelingų patarnavimų ir tvarkių laidotuvių su
rengimų dėkojame graboriui B. P. Mažeikai. Gimi
nėms, draugams, kaimynams ir pažįstamiems dėko
jame už šv. Mišių aukas ir vainikus, lankymų pašar
voto velionies namie, dalyvavimų pamaldose bažny
čioj ir lydėjimų į kapines. Dėkingi eeaniė daktarams,
grabnešiams, zakristijonui, bažnyčios tarnams, kurie
teikėsi pasitarnauti velionies laidotuvėse.
Ačiū, ačiū, visiems!
Palikome dideliame nuliūdime: Moteris, Tėvas, Bro
lis, Sesuo, Uošviai, Švogeriai ir Giminės.

^Uny Avenue*

DR. MAURICE KAHN

MARUUETTE

ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas u Chirurgas
4631 BO. ASHLAND AVĖ. 3133 B. HALBILB BiRELiT
Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Rezidencijos Tel. l’laza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
N uo 7 iki 9 vakare
Nedėl.' nuo 19 Iki 12 dieną

LIETUVIS AKIŲ

W.

“

Tel. Yards 0994

DR. VAITUSH, OPT.

Seraaomls po pietų Ir Nedėidienlate
tik susitarus
1422

pl ospect 1930,

Avė.
Phone Hemlock 7S28
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

'
)

r aukų (nueitume
nuliudime
Marijonų, patėvį Aleizų
Augu.j, 3 seseris Oiesę kazakauskienę.iVianjonų ir cnų, Svogerj ivazumerų, 3 brolius Juo
zapų, Jonų ir Povilų, švogeraų
rvazmnerų ir visas gimines.
jaunas pašarvotas
44U4 So,
Wasntenaw Avė.
Laidotuves į vyks pėtnyčioj,
kovo 11. Iš munų S vai. bus at
lydėta į
Nekalto Prasidėjimo
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų,
l’o pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drauges ir pažįstamas
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: molina, patėvis, se
serys, švogerls, broliai, švogerka Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius K. P. lilažeika- Telefonas
Yards 1138.
motii.ų.

Ofiso Vai. kuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vari.; Nuo 2-6 po
piet. U tara. ir Subat. Nuo 2-9 vaa.
šventadieniais patgai sutarime.

TeL Wentworth 3000

Rez. Teh B te w art 8191

DR. H. RARfON

DR. A. A. ROTH

Gydytojas ir Chirurgas

Nedėliomis ir šventadieniais 1
10-12

DR. A. R. MCGRAOIE

Palengvins ašių įtempimą kuri. ;
6558 B. HALSTED BTKREi
esti priežastim gaivus situudėjimo, , GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svaigimo, aaių aptemimu, nervuotu
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaru
aw, skaudumą aulų uaištj. Nuimu Ofisas 3102 So. Halsted St.
cataractus. Atitaisau trumpą regys
Kampas 31 Street
tę ir tolimą regystę.
Res. Phone
Prirengiu teisingai akinius visuose
Englevvood 6641
Office Pnoi,e
atšiiiaimuose, egsammavluias daro Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. Weut«orth 8000
Wentw-orth 8juv

mas šu eieatra, parodanča mažiau-

sias klaidas.
špeciaie atyda atkreipiama mok/-klos vaikuėiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS AIlTAlšG j TRUM
PĄ LAIKĄ UU NAUJU IŠRADIMU
Daugėtų atsitikimų akys atitaisomos
oe aai.iių. Karnos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

iš umižeiis pamėgo boksų, jau
nas pastojo tarnauti laivynan,
išsitarnavo. iki laivo viršinin
ko ir plauko rytų vandenyse.
Dabar yra Šanchajuje, kur
kumščiavosi su garsiu rytų
kumštininku ir jį nugalėjo,
tuo įgijęs rytų bokso čempio
no vardų.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 BO. HAkSTED BTREE l

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ousą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
BPECUAKLBTAB

VeL 8-4 Ir 7-9 vėl. vakare

A. L DAYIDONIS, M. U.
4919 SO. MICU1GAN AVBNUa
Tel. Kenvrood 1197

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Valandos:
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
pietų; 7—8:20 vėl. vakare
Nuo 9 iki S valandai vakare
Nedėliomis 10 iki 12
apart tvantadienio ir ketvirtadieni'

Telefonas Midway 2880
Tel. Hemlock 8700

Hemlock 8161

Rea Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

(Naryauckaa)

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9

Iki

19

ryto.

7

Iki

•

vak.

Utarn. ir Ketv. vak. pagal tetarti

Ofisas 6155 South Kedzie
Res. 6426 So. California Avė.

Vai.: 1-4, 7-9 v. V. įtekinant Ketv

■,.V '

H lū B A 8

C H I C A G O J E

vakarų, kurio pelnų apie 10d žurnalų. Laikraščiai laikomi pjj\TINKITE “DRAUGA’
|j,ų> p„skyr,.. kniln0 akaityk ,
,
—.. -----.
.
.
I pas vienų ūkininkų. Jų pasiPraėjusį sekmadienj Chiea*rPn^J*
^uos piniffusl

BLAIVININKŲ SEIMUI
PRAiJUS

nė ir Ambrasas daug darbuo-

josi. Sujungusius biHetv platinti padeda p. Jozefina Lapi-1
nskienė (aa. p. Neugžemienes

TRAGEDIJA " VAKARI EH- mi baisiausių V. .Jėzaus Krisduktė).
.
BUTIS’;
VAIZDUOJAMA taus gyvenimo tragedijų.
Įžanga 59c. Bus ir arbatėlė,
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
ŠV. KAZIMIERO AKAD. A U '
_________ x-----X Kančios sekmadienį koDITORIJOJE KOVO 13 IR
MARQUETEE PARK
Lvo 13 d. A. R. D. 2 skyrius
20 DIENOMIS

Trečiadienis, kovo 9 d., 1932

rėjo jėgjj išbandymo kvotimus. Seime dalyvavo daugiau
kaip 50 asmenų, jaučiančių

'T. A. D.• Products,
8133 So. Halsted St..
Chicago, III.

Gerbiamieji:

-------------drauge eis prie Šv. Komuni- šioje dirvoje viešo veikimo
Prieš keltų metų Šv. KažiMoterų Sų-gos 67 kuopos jos. Rėmėjos, prašome nepa- reikalų. Ir jeigu tik rastųsi
miero Akademijos
mokinės gana gausngas susirinkimas . miršti tų dienų pasipuošti bal- energingų vadų, tai blaivybės
pastatė seenoje širdį
verinn- įvyko nesenai. Pasirodo, kad ta gėlele.
organizacijų nebeatsiliktų nuo
č,ių Kristaus Kančios
tragedi-mūsų kuopa gana gerai veiX Balandžio 10 d. įvyks Šv. visuomeninio mūsų veikimo
jų ‘‘Vakarienbutis”. Katalikų kia.
.Jurgio parap. 40 metų sukak- kitose įvairiose srityse, kaij,
visuomenei toji tragedija pa
Buvo kalbama apie mūsų tuvių bankietas. Stropiai prie antai labdarybėje, švietime n
tiko taip. kad ji maldavo pa vajų, kuris dabar eina. Visos jo rengiasi visa parapija geriu net ekonomijoje. .Jeigu žmokarioii tų pastatymų. Aš tik- narės pasiėmė po aplikacijų ir klebonui ,J. M. pralotai M. L. tfus savo gyvenime nors vieną
rinu, kad joks kitas scenos pasižadėjo į kitų susirinkimų Krušni vadovaujant.
dorybę aukštesniame laipsny

veikalas nėra davęs tiek d vasiško peno t'bicagos lietuviams, kaip šis nuostabus .veikalas, tinkamai suvaidintas,
1 r j >o to katalikiškoji visitomenė, kartotinai mačiusi tų
veikalų, negalėjo jo užmiršti,
Ii kasmet atsikartodavo žmo-

atsivesti po naujų narę. PaX Ona Aleliūnienė ir V. je pasiekia, tai jis taip pat su
matysim.
Galnaitė, berods, pirmutinės ta dorybe jau turi turėti ir
Surengti nesenai kauliukų Bridgeporte prisideda prie iš- kitų doro žipogaus ypatybių
lošimai gerai pasisekė.
Tai leidimo knygos, “ Dieve, pas i kent žemiausiame jų laipsnynuopelnai galuos komisijos, o gailek mūsų”, kurių išvertė j®- Tad šiuo atžvilgiu blaivudaugiausia tai p. Atkočiūnie- lietuvių kalbon Petras ir Kas- ,n4 mūsų tarpe stiprindami,
nės, kuri ne tik dykai davė tas Jurgėlos. Remtinas dar kartu stipriname visos tautos
dorų.
savo namų parengimui, bet bas.

Aš vartojau jūsų vaistus ir esu pil! nal užganėdinta. Sirgau per 6 tnetus.
Gyvenimas man
buvo
memalonus.
Vartojau
visokių
daktarų
vaistus,
i bet nieko negelbėjo. Siuntė ant opcraejlos.

Kai vienas žmogus patarė T. A. D.
| vaistus pavartoti, tai pirkau viena
, hnbk'ą. Tuoj pasijutau geriau. Išvariojau 5 bnnkas ir dabar esu pilnai
i rveika. Veliju visiems savo gerinuį yIcp's draugams vartoti T. A. P. mej diciną.

Su

ir. kartojama 29 dienų.
“ Vakarienbūtj” scenoje statys Šv. Kazimiero Akademijos
alumnės ir mokinės. Vaidintojos yra palinktos gabiausios
artistės iš akademikių ir alųnulių tarpo. Repeticijos sklan
džiai eina. Tikimasi, kad šiais
metais minimas grandioziškas
veikalas bus suvaidintas dar
gražiau ir įspūdingiau, nes
tam veikalui ir laika* pritaiki ntas: Kristaus Kančios sekmtulienis (kovo 13 d.) ir Verbu sekmadienis (kovo 29 d.),
Pasaulio Išgelbėtojo tragedija įvyksta tolimuose rytuose prieš 15) šimtmečių, kai už
žmonių nuodėmes baisia kryžiatis mirtim mirė V. Jėzus
Kristus, tikras Dievas ir tik-

.

.

, .

.

'

si linkimas įvyks mūsų kolonijoj. Lauksim viešnių. Susilinkimui pasibaigus, visos išsiskirstė geriausiai nusiteikusios ii- pasiryžusius dirbti Moterų Sų-gos labui.
Viena iš sąjunę/ievių.
—--------------

T0WN OF LAKE
Šv. Kazimiero Akad. rėmėjų 1 skyrius rengiasi prie vajaus vakarienės, kuri įvyks
kovo 13 d. J. Krenčiaus svetainėje (4690 So. Wod St.).
Bus gera vakarienė ir graži
programa. Jos dalį išpildys
mokyklos vaikučiai, o kitų
dali solistai ir kalbėtojai. Jei
šie sunkūs laikai yra sunkūs
visiems, tai kų bekalbėti apie

, ,

suomenes klasei pergyventi
tuos sunkius nedarbo monientus. Prie šio labdarybės darbo prisideda taip pat Chiea&os Lietuvių Moterų Kliubas,
kuris savo kukliomis lėšomis
stengiasi sušelpti pagal išgolės labiausiai pašelpos reikalingas šeimynas.
Gal daugiausia atjaučia dakartinę depresijų ir natūralauš džiaugsmo ir laimės sto
kų malži vaikučiai.
Ir tikrai, nėra gražesnės ir
garbingesnės moters misijos,
kaip gailestingosios meilės mi
sija. Dievas, apdovanojęs moterš sielų didesnių jautrumu,
.nori, kad ji visuomet mažintų
vargų, kurio tiek daug pašauIv vra, kad ji visuomet būtų

Mrs. P. Zona virk.

T. A. i>. PRonr ers

,

ŠOKTU MOKYKLA
| INKSMA mažytė mergaitė, visa
» trykštanti gyvumu, ir ji niekad
neragavo "toniko!"
Kiekvieno vaiko skilvis, kepenys ir
viduriai būna prototarpiais reika
lingi stimuliavimo, bet duokite vai
kams tai, ką jus žinote.

vakarą,

nių nuodėmes...
c, • • v
Baisi, sirdj verianti Kristaus Kančios tragedija. Tai
visa pamatysite grandioziška
me veikale “Vakarienbutis”,
kuris kovo 13 ir 29 dienomis
bus scenoje statomas Šv. Kazimiero Akademijos auditorijoje. Bilietai vos 75c. asmenini.
Visa katalikiškoji visuome-

BRIDGEP0RT

f

Town of Lake: Mrs. Pivaronas, 4629 So. Marshfield Avė.
Marųuette Park: Mrs. Ma
siulis, 6641 S. Western Avė.

KONFERENCIJOS
PIRMININKUI
' rnneša is Ženevos, kad vy

IflU IIIIM lluLLIin

lUIVu

Specialia 5 Dienų Namų
Treatmentas su žolėmis
Duodamas Dykai

West Side: Mrs. F. Balčiu- w- 47 ■t'- chica«o. m. pasiuto jums
nė kviečiama atsilankyti ir kovo 12 dienų.
5 dienų Namų Treatmentą, Nueikite
pas ją dėl šia bandomojo treatmento,
pamatyti baisių pasaulio IšX Moterų Sąjungos 1 kps. naf’, 2212 West 23rd St.
Brone Kalvaitiece
___________
'1"
..........

rumoje bus atvaizduota “Va- 16 d. trečiadienio vakarą, Lie- karienbutyje’’.
tuvių Auditorijoj. Dovanų bus
PARDAVIMUI
Visi, kurie atsilankys, nesi- Įvairių ir gražių. Komisija:
MEAT MARKET
gailės, nes įgaus neužmiršta- Nedvarienė, P. Vaičekauskie- Reikia tuoj parduoti.'
mų įspūdžių, kartu gyvenda- nė, O. Aleliūnienė, Kuftinskie-{
Tel. Cicero 1464-M

to neveikiau^
pusiau-ligonio stovio, kuris reiškia, kad viduriai relkallingi yra stimulianto.
Laikykit
šį preparatą savo namuose, kad
vartoti jj vietoj aštrių liuosuolojų.
kurie pagimdo chronišką konstipaciją, jei perdaug tankiai vortojamt. Jus visuomet galite gauti Dr.
Caldwell’s Syrup Pepsin bile knrioj aptiekoj; jie turi j) prirengtą
didelėse bonkose.

2-ras augštas iš fronto
Tel. Yards 4554

I
|
!

\

f

•
!
.
|
■

’

W. MISEVIČIUT*
5209 So. Halsted Street

' R. ANDRELIUNAS '
(Marquette J«*welry * Ratilo)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufot-nrrafuotl.

Tel.

Hemloek

8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas
l>81 geriutislos rūšies
ir patarnavimo, šau
kit.

GRKEN VALLEY
eiionicrs
4R44 SO. PAULINA STREET
Tel. floulevard 1389

KĖ MEMORANDUMĄ
NUSIGINKLAVIMO

Aa. Karolinos Runbvičienės
Bridgeport: Mrs. Stankū
mirties metinių sukaktuvių
Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės j
nas, 3315 So. Halsted St.
yra moksliška kombinacija, geriausių '
proga įvyks iškilmingos pa
,o
, .
o.
Europoj, Amerikoj Ir Rytų Indijoj
lo gatvės apielinke: Mrs. Su surinktų tolių. Tūkstančiai, kuria |
maldos Šv. Jurgio bažnyčioje,
šeštadienio rytų, 7:45 valandų bonis- 2019 Canaiport Avė.
Xs’n33 "metus^M'otii^ Helena nu |

gelbėtojo tragediją, kuri tik- kauliukų lošimai įvyks kovo

Syrup

tiek pat
pastebėtiną ir suaugu
siems,
žinoma, didesniais šaukš
tais!
Gaukite Syrup Pepsin; apsaugnkit
savo šeimyną nuo tų aitrių j
dienų, tankių galvos skaudėjimų ir '

ŠoklUS. tai

2650 West 63 St., Chicago, UI.

M

taipjau dėl nemoksimos eazamlnaelka<t suraatl kokia Ištlkrųjų yra
Jūsų liga Ir kokių specialių 2ollų Gy
duollų Jūsų Ilgai reikalinga. Atsineš- ’
kitę Sj apgratnimą. Atdara Iki 8 v.
vak. Nerišliomis iki 2 vai. po pietų.
Jeigu Jus negalite ateiti asmeniškai,
.rašykite Motinai Helenai aprašydami
savo ligą Ir Jj prisius jums gyduo
les dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
jimui persiuntimo.

ŽADI KRAUSTYTIS

Jus galite pagerinti A. ALEŠAUSKAS & SON
SAVO

7126 So. Rockwel] St
Tel Repnblic 5099

KAMBAR/

Papildomasis telefonas padidys pa
togumų jūsų kambario. Smagiai jaltie laikų praleiz,lamas, galėsi telefonus atsakyti čia,pat būdamas. Jū
sų šeimyna įvertins tų patogų extra telefonų. Gerai Įtaisyti papil
domieji telefonai pagražina jūsų
namus ir tas nebrangiai atseina.

Mes permufiiojnme

pianu

t«»cniėiii8 ir kitokius

dalyku

M'irti patarnaviina- yra «■»»>

tas, geras ir

uehrangu>

P^rvežani*' daiktus iė t
,

vilus miestus.

/VAIRUS KONTRAKTORIAI
Musų tikslas yra

pageluė

ti

Jums

kalbėti

M. ZIZ A S

aiškini.

Namų Statymo Kontraktonua
data u ivalrlHUslMM namu* prieinami.

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas

jr UATUI1 I1CICU1 TlirC.
TANČIUS IŠGYDO SU Jau
ŽOLĖMIS

lankęs.
Lauksime gausingos „
...
, .
, ..
V1.,
. *
ne vėliau kaip 16 d. šiose vie
bičiulių publikos ir sesučių.
tose:

Rėmėja

Caldwell's

Norėdauii išmokti šokti val-

veiks su geresniu reguliarumu ir J są, fo\trot ir kit.US
nuodugnumu. Nebus tiek daug si- 1
.
,
rguliavimų ir šalčių. Jus rasite jj kreipkitės adresu:

LIETUVOS PILIETĖ ĮTEI

•

lamas prie kryžiaus už žmo- kad nė vienas nesigailės atsi- gistrl,otis kovo H „

Dr.

švelnus
stimuliantas
pataisys!
Viduriai

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių?

vienuolynus, kurie iš aukų gv- gailestingumo angelu.
kstant Ženevoje nusigmklavivena. štai, kati ir šv. KažiK„rė.t»„.,.s
......... t,.- i
,
konferenci'i”i•
•
-^orcciarnos
suteikti bent niotpTii
miero vienuolynas iš niekur x:„i.
v
i
• , . _
' „
,
. ,
'
džiaugsmo ir laimes nio konferencijos pirm. p. Hedaugiau nieko negauna, įšskiun
;
.
.. 1
1
į ■ / , •
rl
• .
_..
rr • • x
t
lil,lsU ja unųjai kartai, artėjant ndersonni įteikė memorandukimais, apaštalais; kaip Judus riant rėmėjas. Taigi šventas Velvku šventei tmi mm,, tr«
u
a
-i
v
, .
•• , ,
.. ■ ,
e
,
.....
.
veiyi<ų šventei, tai musų tra- mų. Memorandumų itei^B bnIskarijoto tapo isduo.tas fai i- darbas paremti rėmėjų vajaus j■ r
».
.
. .
T) .
., .
,
,
.
,
J .
dicinei pavasario šventei, kliu- Vo pavesta Lietuvos pilietei
zejams kaip Sv. Petras issi- vakarų, kurio pelnas eina vie. .
. , . . .
v
.
o
i• i i
bo nares paskutiniame savo poniai Abromsomenei, kun jai
gynė savo \ įespaties, kaip ls- nuolynan. Seseles niekada ne______ +•
,
.
.
’
' , .
v
...
j • • , • P^^y nutarė surengti vargo pavestų pareiga ir atliko,
ganytojas nwa sunky kryz.y panorsta savo geradany .rln- pa,iestėnla vaikafialll„ maž„
* / T -1 x
1__ 1
x—! 1
į Oolgoton kalną tris kartus Mulių; visuomet atsimena .nakūris . k, kov;'
ĮSITAISĖ kaimo skaipuldamas po kryžium ir kaip Idose. Taigi, kad tų vakarų
Lietuvių auditorijo;j..
______ ............. ........ ..
TYKLA
minia tyčiojasi, kaukia nė vienas taunbflakietis neli__ , į’. "
Q
. .
' .......
.
.
lame parengime bus dalina—-----------ir saukia: ‘‘Nukryžiuoti Ji! ktų namie, o visi atsilankytų
j
• • t* , xi •
tt
.
v a- r-.,, t T.
.
mos vaikučiams dovanos.
Kamajai, Rokiškio aps. Urnukryziuoti .Jj! Ir Jėzus Ivn- ir paremtų •rengiamų vakaru? t^j/.i___
.
,
. ..
v
‘
lodei norintieji dalyvauti lių kaimo jaunimas surengė
»tus, pasauli. Isgelbetojas. kn- Rengimo komisija uzt.knnn, tame
__________________ ________________
t

su

Pepsin.
šis
rreitai viską

A. J. M.

ras Žmogus. ‘‘Vakarienbutyje" po Paskutines Vakarienės
i
• i .
bus atvaizduojama, kaip V.
7, •
.
Jezus atsisveikino su savo mo-

,

3133 So. Halsted Street
CHICAGO. 11,1,.

I

davinys buvo išrinkti valdybų
slstema| pasidaryti neir pagaminti planus, kaip toJeigu jūsų vaikai tinkamai ne^au sėkmingai vėsti šios spa- ^aidžia°Jaamag^aikl°ar’ba ^nevalgu
rčiai augančios spulkos reika- ,iek kiek kit» vaikai pradėkite ši

bis.
Valdyba 1932 metams beV(1ik v*sa liko senoji: pirm. B.
Nenartonis, vieepirin. V. Stankus ir J. P. Baltutis, raštiu.
A. J. Malinskas, ižd. A. Dargis ir rašt. pad. A. Rakus.
Direktoriai su valdyba yra
nusistatę 1932 metais “sumuSti” praėjusių metų spulkos
auginio rekordų,

pagarba,

3319 W. 471h Rt.. Chicago. Iii.
Šitokių laiškų mes turime šimtus.
T. A. n pnp 12 metų daugeliui ž",oP’” nagr'bėjo. dabar tefiegelbšti ir
gelbės toliau.

nių maldavimai, kad seserys dar prisidėjo prie tikietų išMARQUETTE PARK
kazimierietės vėl duotų tų vei- platininio ir su dovana. Sus;- CHICAGOS LIETUVIŲ MOkalų seenoje.
*
rinkimas uižtat širdingai dėko- TERŲ KLIUBO VEIKIMAS
Chieagos Lietuvių Taupymo
Taigi, šiais metais, Šv. Ga- jo ir kvietė laikytis obalsio
----------Laikykitės patarimo to garsaus
vėnios metu, seserys kazimie- ‘‘savas pas savų”. Taigi, neDaug rašoma ir kalbama a- I1' Paskolos Bendrovės direk- šeimyninio
gydytojo, kuris sutelkė
rietės patenkins' kataliku vi- pamirškim ir mes, sųjungietės, pi® dabartinį nedarha ir dėl torių metinis susirinkimas į- pasauliui syrup Pepsin. stimuii.ior
f
*
e
......
v.
.
i
,
kitę s^’«i*blausius kimo organus.
suoinenę, vėl ruošdamos ta progai pasitaikius, paremti jo einančius vargus. Labdarių vyko vasario 29 d.
\
nr. caidweirs receptas iš ty.ro pegrandioziškų kūrinį scenai; irAtkočiūnus, kurie turi v?lgo- organizacijos stengiasi visoDirektorių svarbiausias už- HųnyraVešve1inuBSe8t?mu1iiantas,Ži kur°š
Kristaus Kančios tragedija
mų daiktųkrautuve ,(2616 W. kjais būdais sukelti pasitnrin“ Vakarienbutis” bus Kaži- Vist Street).
<‘ių žmonių aukštesnius aitrumiero Akademijos AuditorijoAtstovės iš apskričio pra- izmo jausmus, norėdamos paje vaidinama kovo 13 diena
nu'ė, kadkitas apskričio su- dėti
nelaimingajai mūsų vi-

LAIŠKAS

gos apskrities blaivininkai tu- įrašyta keletas laikraščių ir skaityti susirenkama vakarais.
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0. GRICIUS

OENRMALIP KONTRAKTO RIO8
Statau namu* kaip muro taip tt
medilo nuo mešlauelo Iki didžiausio
>
’i’-ielnemtoMlon.

2482 WEST 69th STREET

“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
greitai nueina ir greit išmokami.
Kreipkitės j “DRAUGO” PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIŲ;

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
RAMU STATYMO KONTRAk
TOKtVS

6504 S. WASHTENAW A V K
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Namų
Repnblic

JOHN YERKES

Tel et
t<8»

Plumblng * Heetlng Lietuvis
KONTRAKTORJUH
Mano darbas pilnai ■■.rantuotos
Kainos prisukamos

M82 WEST 69th STREET

