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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Raosevelt 7790

Camden’e, N. J., 14 darbininkų žuvo
“DIEVAS SU JOMIS”, PAREIKŠTA
KONFERENCIJOS ATSTOVAMS

T. SĄJUNGĄ GAMINA kita REZOLlliaiAJAPONAMS
JAPONIJA DAUGIAU KARIUOMENES

Į KINIJĄ SIUNČIA
ŽUVO 14 DARBININKŲ

KĄ VEIKIA T. SĄJUNGA

ŽENEVA, kovo 9. — T. SąCAMDEN, N. J., kovo 10.
junga
nieko ypatinga neveikia
— Darbininkams valant gazo
kubilą Public Service Electric Kinijos klausimu. Paskirta ko<0 Gas Co. įstaigoje staiga iš- Į misija tik rezoliucijos paruoŠimui. Rezoliucijoje bus pa
tiko baisus sprogimas.
reikšta, kaip T. Sąjunga atsi
Iš dirbančių kubile ir ap
neša į japonų žygius Kinijoj.
link kubilą 18 darbininkų 14
1. Pasiautos apimti kinai Banghajuje veržiasi į tarptautinę sritį. 2. Pennsvlvafiijos gužuvo, o kiti 4 sužeisti. Iš pa
D AUGIAU KARIUOMENĖS bernatorius Pinchot’as ir šen. Borah’as turi jmsitarimus VVashingtone. 3. Naujas Ispanijos
starųjų 2 sužeista pavojingai.
Į KINIJĄ
ambasadorius J. Valstybėse, Don Juan Franci sco Cardenaz y Ilodriguez de Rivas.
Sprogimo priežastis nenu
statyta. Gal kuris iš darbinin
ŠANGHAJUS, kovo 9. —
kų drįso žiebti degtuką. Gal Kaip matosi, japonai nori užkatastrofa kilo iš kibirkšties kariauti ne mažą Kinijos dalį,
sudavus metaliniu daiktu į me- neg kaa(iien vįs daugiau Ha
atvežama japonų kariuomenės
ir tuojau siunčiama karo froPARDUOTA VISA BONŲ ntan, kur japonai veržiasi pinnvn
LAIDA
Visu karo frontu nė vienoj
W ASHINGiTON, kovo 9.
| vietoj kinai atkakliai nepasiKrašto vyriausybės 900 mili- priešina japonams. Niekur jie
jonų dolerių tonų laida par- neiškelia kontratakų. Tik vis
duota per dvi dienas, prane- toliau atsimeta. Kalbama, kad
šė iždo departamento sekre- japOnai siekia Nankingo ir jo
torius Mills.
į apylinkių.
1 Japonai daug kalba apie be
PASISAKĖ NEKALTI
tarpiškas taikos derybas su kij nais, be svetimų valstybių at
VYARREN, O., kovo 9.
stovi] dalyvavimo. Bet jų kalPašaukti teisman
du
vienuo
ve.sumn uu
v yra tu5f.ios? nPR VpržimOBį
Ūko. metų amžiaus va,ko pa-1 nenntraukia.
grobėjai pasisakė nekalti ir
,------------jų byla prisiekusią teisėjų
IAPONŲ NUOSTOLIAI
bus nagrinėjama.
KARE

POPIEŽIAUS POŽYMIS
HAITI PREZIDENTUI

POLICIJOS RAD’JO
INSTRUMENTAI

ŽENEVA (per paštą). — šauliui taika.
Kalbėdama į kojiferencijos
Tarptautinėje nusiginklavimo
konferencijoje pirmu kartu atstovus ji tarp kitko sakė:
Dievo vardą paminėjo ponia “įsitikinus, kad “jei Dievas
F. Steenberglie - Engeringb, nestatydins miesto, jų sta
Tarptautinės Kataliku] Mote tymo darbas bus veltus,“ mes
rų Sąjungų Unijos pirminin pasitikime, gerbiamosios po
kė. Ji tai padarė konferenci nios ir ponai, kad Dievas bus
jai įteikdama rezoliuciją, ku- j su jumis, M
rią indorsavo 25 milijonai ka-j Paskiau trys konferencijos
talikių motenj, kad konferen- atstovai
kalbėdami minėjo
cija iš tikrųjų sumažintų vai- Dievo vardą. Tarp jų buvo ir
stvbių ginklavimosi, nes tik vokiečių kancleris Bruening’tuo būdu bus užtikrinta pa- as, katalikas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

leisti.
Tokie kursai Kauno kalėji
me prasidėjo nuo sausio 1 d.,
PORT-AU-PRINCE, kovo
Prieš
vienerius
metus
CliiPančiu kalėjimuose nebus O Šiaulių kalėjime nuo vasaPRIVERTĖ IŠTRAUKTI
cagos
policijai
nupirkta
150
Šventasis Tėvas Pijus
Kalėjimų inspekcijos darbų rio 1 d.
KANDIDATŪRĄ
radijo instrumentų, kurie jtai- tvarkoj pirmu punktu stovi —
Paskui, paruošta kalėjimų
X1 llai,i ""Publikos
T. J.Rvan’as, 4741 W.O-įS* ^ automobiliuose. Už kiek nepilnamečius nusikaltėlius at- prižiūrėtojaųia programa, kad
"tui Vinoent’ui pripažino Sv.
Grigoriaus Didžiojo ordeno bio gat.,pasiskelbėkandidavienj} užmokėta 125 doleriai. sk£rti nuo kiti] nusikaltėlių, per metus laiko jie turi išmoDąhar ta pati kompanija Nepiln. nusikaltėliai numato- kti žodžiu ir raštu lietuviųd«rdi<^l; ^ių ųž jo nuopelnus j tu j komitetninkus 30-oj wamiestui pasiūlė 150 tos rūšies ma sukoncentruoti Raseinių ir ltojį ir paprastus aritmetikos
katalikjbei.
i rdoj iš demokratų partijos.
instrumentų pirkti po 20 do- Alytaus kalėjimuose.
, veiksmus. Iš tų dalykų irgi bus
Apaštališkas delegatas HaiUžvakar vakarą, jis pagrob leriu kiekvieną. Komitetas au,
T
.....
ti, arkivyskupas Fietta’s, nu
XT
~"*’..... .....
nusikaltėlių, egzaminuojama.
\
. .
Nepilnamečių
tas į automobilių ir ginklu torizuotas nupirkti.
Kalėjimų statyba dėl pini
nimą požymį įteikė prczidenLietuvos kalėjimuose yra 278,
priverstas pasirašyti savo tos
gų stokos sunkiai eina. Šiemet
tui.
žmonės; vyrų 229, moterų 49;,
kandidatūros ištraukimą.
į valst. biudžeto projektą: esą
SURINKTA 246352
tardomųjų 126. Iš viso kaliniu,
' įnešta 3 mil. lt. kalėjimų sta
DOLERIAI
JAPONAI ATMUŠĖ
Lietuvos kalėjimuose esą 3,219
APIPLĖŠĖ 4 MOTERIS
tybai. Jei bus pinigų kiek tam,
žmonių; 2,724 vyrai ir 495 mo
PUOLIMĄ
reikalui skirta, tai kalėjimas
1931 metais Chicagoj “ta- terys.
Keturioms jaunoms moteri
projektuojama, statyti (tardo
HARBINAB, Mandžiūrija, ms vakare išėjus iš Gero Šei- gavimo“ dienomis surinkta Paskutiniais metais pastebi
miesiems) Slabadoje.
kovo 9. _ Kpli šimtai kinų davimo Instituto centro 246,852 doleriai.
ma kalinių daugėjimo tenden••.
s
„žpuol, Hajlin n,ias„. Jlpo.,
£Šiemet pirmoji labdarių “ta cija.
VOKIEČIAI VIS NENU
gavimo“ diena įvyks gegužės p„ malonę
kaJinil,
I” Karnizonas apie ry^'alandį
ir apip|5Sė
koks jau.
RIMSTA
mėn. 2 d.
kriminalistų didelis nuoš. greit *
kovojo prieš kinus. Šių pastanas plėšikas.
Berlyno radio pranešė, kad
rųjų apie 50 nukauta.
grįžta atgal į kalėjimus.
Kada piktadarys su pinigais
vokiečių vyriausybė tikrai krei
DIDESNIS SKAIČIUS
Yra
nustatyta
keletas
at

įr žiedais bėgo gatvaite, prieš
pėsi į signitarinių valstybių
SVETIMŠALIŲ
POLITINĖS ŽM
ŽUDYSTOKIJO, kovo 9. — Karo VERŽIAS UGNIAKALN1S I jj puolės vienas buldogas. Jis
sitikimų, jog žmonės tyčia dadiplomatinius atstovus prašy
TĘS MEK
OJ
ofisas paskelbė, kad Mandžiuro
nusikaltimus,
kad
patektų
1 šunį nušovė ir paspruko.
dama “apsaugoti vokiškumą
PARYŽIUS) kovo 9. — Arti .
į kalėjimą, ypačiai nėščios mo
j rijos ir Šanghajaus kampUniTEMUCO, Čili, kovo 9. —
MEXICO CITY, kovo 9.
Falaise vienas prancūzų miesKlaipėdos krašte ir suvaldyti
Meksikos vyriausybei pranek,V’
“.ivev&mi ugniais MAŽIAU NUOSTOLIŲ DEL
Lietuvą.
demaršas buvo
telis turi 2,700 gyventojų. Jų
.
snBf5TW5ntl, ------- “ Tas
-----------------—
. , , _ ’
: x ... . | m., ligi vas. 29 d., 1932 m., 565 Liauna, ls apylinkių gyven-1
raiCDii
tarpe yra 1,911 svetimšalių,
A___ , J . »
padarytas tokiu pat agresin
ta, kad Oaxaca vaistytoje siau
■
..
.
UAloKŲ
Kalėjimų vidaus tvarkai rašo
.. A
\
v
,.japonų kareiviai žuvo ir 2,204 tojai suspėjo pabėgti. Bet žudaugiausia
lenkų.
Visi
svetim

gu ir triukšmingu tonu, su ko
čia teroras — politines žmog- su?eįsta
mas statutas. Baudos numato
vo daug jų galvijų. Karšti
kiu vokiečiai buvo įteikę Tau
J 931 mu Chicagoj, kaip pra šaliai dirba geležies rūdos kaižudystės. Per 60 dienų toje
ma įvesti tikslingesnės, būtent,
pelenai ir lava naikina derlin neša, buvo 5,652,262 dolerių syklose.
tų Sąjungai savo skundą, ti
valstybėje nužudyta 65 įžy DE VALERA PREZIDENTU
negalima bus bausti kalinį ati
guosius plotus^
kėdamiesi tikrai laimėsią.
mažiau nuostolių dėl gaisrų,
mieji politikoj dalyvavę asme
mant jam pasivaikščiojimą.
Norėdami užbėgti Klaipėdos
negu 1930 m.
VOKIETIJOS PREZIDEN
nys.
DUBLINAS, kovo 10. — PAŠALINTAS VYRIAUSIAS
Bausmių
pančiais
bus
venkrašte
įvykiams už akių, jie
TO RINKIMAI z
Airijos parlamentas vyriausy- J
ALBANŲ TEISMAS
giama. Statuto projektas bus jau dabar visokiais būdais steVAIKŲ ŽAISMĖS
VYSKUPAS ĮVESTAS
bes prezidentu vakar išrinko ,
BERLYNAS, kovo 9. — A- atiduotas svarstyti prie teisin- ngiasi skleisti gandus, kad, gi.
SOSTAN
respublikonų partijos vadą
TIRANA, Albanija, kovo 9.
Bežaidžiant “plėšikus“ 13 teinantį sekmadienį Vokietijoj gumo ministerijos sudarytai, rdi, su centro valdžia nesą gaEamoną De Valerą, kitados — Vyriausias Albanijos iš de
kalėjimų reformos komisijai. Į Įima jokiu būdu susitarti, kad
metų amž. vaikas pavojingai bus renkamas prezidentas.
GRAND ISLAND, Neb., ko
atkakliai kovojusį prieš Angli šimties narių teismas paleis
Kauno kalėjimo administra seimelio rinkimai, jei jie ir bū
pašovė 11 metų amž. vaiką.
vo 9. —- Vyskupas S. V. Bona
ją už Airijos nepriklausomybę. tas iš pareigų ėjimo. Priežas
Pašautas yra B. Patituci, 547 RUSU VARPAI I PRAN cijai jau duotas paliepimas ti tų padaryti, turėtų teroristinį
vakar čia įvestas jam skirtan
tis
nepaskelbta.
rti psichiškai sociologinę ka~ pobūdį etc. Dėl tų jų gąsdiniNo. Artesian avė.
CŪZIJĄ
sostan Šv. Marijos M. kated VEftA CRUZ’O VALSTY
linių būtį. Iš to bus daromos*) mų ne tik lietuviai, bet ir dau
roje.
BĖJE AREŠTUOTAS ‘
LGNDONAS,
kovo
9.
—
Iš
tipologiškos išvados ir nusta- gelis Klaipėdos krašto vokie
PRAVESTAS PRIEŠINŠALTIS LAIKOSI
KUNIGAS
Bamburgo į Rotterdamą gar- tomas diagnozas: ar kalinys čių tik nusišypso.
DŽIUNKŠINIS PRO
MUKDENE KINAI VEIKIA
MEXICO CITY, kovo 9. —
Chioagos ir vidurinių vaka laivių atvežta apie 40 tonų ru tapęs laisvu galės būti nandinJEKTAS
TOKIJO, kovo 9. — TS Mu- , Vera Cruz’o. valstybėje arešrų vaistysią šaltis neapleidžia. sų cerkvių varpų. Siunčiami gas visuomenei, ar vertas pasi- PLATINKITE “DRAUGI’*
V’ASHIN'GTON, Jcovo 9. — J Oro biuras sako, kad gal ry Į Prancūziją juos ten suliedin- gailėjimo ir t.t.
kdeno, Mandžiftrijos, praneša, luotas kun. Augustas GonzaDidesniems kalėjimams jan
ORO STOVIS
kad ten pradėjo nerimti kinai Jes’as. Kaltinamas valstybės Kongreso žemesnieji rūmai pra toj ar šeštadienį šaltis turės ti.
duotas paliepimas mokslinti
gyventojai. Japonai numato įstatymų peržengėme,
vedė priešindžiunkšinį (anti- sumažėti.
HONOLULU, Hawaii salos, Rflvo tarnautojus. Bus egza CHICAGO IR APYTJNKun. Gonzales’as suimtas injunction) įstatymo projektą.
kinų sukilimą. Kariuomenė pa
KES. — Nepastovus oraa; nuLake’o apskrities komisijo kovo 9. — Mani saloje nuo minai.
ruošta sukilimą malšinti. Ke vieno ūkininko, arti Cordoba, Kongreso atstovas La Guardia
Kursų programas sudaro ka1 matomas lengvas sniegas; ga
liose vietose miestą ištiko gai namuose, kur jis buvo besi šį projektą vadina “antraja, nieriai nusprendė sumažinti buboninės ligos mirė vienas
srai. KariuomenėR drabužių rengęs katalikų būreliui laiky nepriklausomybės dekliaraci- Į tarnautojams atlyginimą 10 baltodis vyras. Visa sala izo lėjimų viršininkai. Neišlaikę lta. Vakar rytą žemiausia temsandelis sudegintas.

ti šv. Mišias.

CHICAGOJE

nuošimčių.
/

liuota.

TVARKOMI LIETUVOS
KALĖJIMAI

egzaminų bmį iš tarnybos at- penatūra buvo 6 laipsniai.

DRAUGAS

LAIKRAŠČIŲ REIKŠMĖ

Ketvirtadienis,

kovo

<r‘v>

>lševistinė agitacija Rusijoj

Beveik visos bolševikų pa- į ŪKININKAI ŽADA
skaitos, kurios būna laikomos
GRĮŽTI PRIE VYŽŲ
Novaros, Italijoje, vyskupas Castelli sa
PRENUMERATOS KAINA: Metams — (6.00. Puper radio, būtinai turi bolšeMetų — |3.50, Trims Mėnesiams — (2.00, Vienam
vo ganytojiškame laiške, tarp kitko, rašo:
Rusija yra vienintelė pasa ir... gabenamas į Solovkus, ar vistinio antspalvio. Be to, at
Mėnesiui — 75c. .Europoje — Metams (7.00, Pusei Mel’o Naujų Metų sutinku Kė
R| — (4.00, Kopija .OSo.
“Ar mes galime,” ' klausia vyskupas, ulio valstybė, kur saujelė žino, ba į kalėjimą.
skirai būna rengiamos radio i
dainiuose seną pažįstamą ūki
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų“žiūrėti abejingi ir neveiklūs į šių laikų idė- nių, dalimi sufanatizuotų, du
programos kovai su tikėjimu
a, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
Bolševikų mokykla
ninką, 40 ha savininką, apsia
Įkalu! pašto ženklų.
jų kovų t Ne, ta kova pernelyg svarbi; ji tu- luui prisiplakėlių valdo did(“ bezbočnik”), agitacija jau
Kita,
svarbi
bolševistinės
aRedaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
vusį su vyžomis. Susidomėjau.
ri įtraukti visus. Nuo dienraščio pasirinkimo žiulį
8U pusantru -uuU
Skelbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus.
gitacijos priemonė Sovietuose nimo ir darbininkų taipe.
Pamatęs mano susidomėjimą
gali nukentėti ar laimėti tikėjimas, papro milijonų gyventojų.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
— tai mokykla. Rusijos moky
lutos priemonės
ūkininkas ir sako; “Tamstai
čiai, Bažnyčios garbė, sielų išganymas.^ Dien Valdiškais daviniais komu
>al. pu piet.
tojas. tai valdžios samdomas
Sovietų ainai ir teatrai visi gal ir keistoka matant mane
raštis šiandien pavirto gyvenimo ašimi. Savo nistų partijos narių Rusijoj
komunizmo agitatorius. Jei jis laiKomi valdžios. V įsi valdi Vyžomis avint, bet mums ūki
straipsnių kryptim, sąmoningai pasirinkto
priskaitoma apie du milijo neagituoja — tuoj šalinamas ninkai yra priversti juos lan ninkams nieko kito nebelieka.
mis ir nušviestomis naujienomis, atvirais ir
nus. Visi kiti — 148,000,UU0 iš savo vietos.
“DRAUGAS”
kyt?. Bilietai teatrų ir kinų Mes ūkininkai dabar batų nunutylėtais paskatinimais, savo skleidžiama
gyventojų — ne komunistai,
Komunistinė agitacija So- kasose neparduodami, bet is- i sipirkti nebeturime už ką. Šeipasauližiūra ir nuomone jis vilkte veika pas
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
bet
yra
priversti
klausyti
ir
vietų mokyklose yda viso* bol- j dalinami Įstaigoms, fabrikams I niynai algą sumokėk, mokesPublisbed Daily, Except Sunday.
kui save skaitytojų minias. Tos minios ilgai
pildyti
diktatoriškos
komuni

ševizmo pagrindas. Bolševikų' ir tt., o pinigai už bilietus ve- Į čius sumokėk, o iš kur paimSUBSCRIPTIONS: One Year — (6.00. Siz Mouths niui pradeda galvoti taip, kaip galvoja laik
(3.60. Tbree Montbs — (2.00. One Montb — 76c.
stų partijos valią.
darbai toj srityj tikrai pasi-.hau iš algos išskaitomi. Nori ti? Bekonai pusvelčiui ir tai
raštis, pradeda veikti pagal tuos dėsnius, ku
Burope — one Xear — (7.00. Siz Montbs — (1.00.
Kitiems, gal būt, atrodo ne  baise tini. Jų vadai šiaip gal nenori turi imti.
į trečią parą vos sulauki eiX»py — ,03c.
riuos dienraštis įskiepija į jų protus. Dien
▲dvertising ln “DRAUGAS” brings best results,
' lės. Gerai, kad priima-, o ne
▲dvertising ratas on appllcatlon.
raštis šiandien neša gyvybę ar mirtį, kelia į suprantama, kuo būdu neskai voja: senesnės kartos žmonių
Jei teatras vaidina ne bol-!
j ta išstovėjęs 2 — 3 paras ir
tlingi komunistai išlaiko Ru vis vien neperdirbsi. Atmin
ševistinio turinio vei ua’ vėl važiuok su bekonu į na
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago dorybę ar velka į nedorybę, teikia išganymą sijoj savo valdžią ir tvarką?
dami skaistesnius laikus, jie
ar stumia į pražūtį. Mūsų, katalikų, pareiga
tai iš jo atimama valdiška pa mus. Mat, 100 gramų trūksta!
Viena iš priemonių komu šalinsis bolševizmo, nors už
— būti atsargiems ir gerai, neklaidingai pašalpa ir, jis būna priverstas Javus taip pat nors Į Nevėžį
nizmui Rusijoj palaikyti yra, tai būtų griežčiausiai baudžia
DIENOS KLAUSIMAI
' sįrinkti tokią milžinišką galybę.
užsidaryti. Sovietų tilmos vi ' versk — niekas neperka. Štai
be abejo, rusų ‘raudonoji ar mi. O vaikams iš mažens rei
sad su bolševistiniu antspal- atsivežiau dvi odas. Maniau
I
Nesakykite, kad laikraščiai—visi tokie
mija”. Jos yra gana daug, ji kia skiepyti bolševizmas.
LIETUVOS LAIMĖJIMAS
viu. Vieną iš tos rūšies filmų parduosiu ir už gautus pini
I jau. Kaip galima vadinti geru tokį dienraštį,
gerai aprūpinta ir išmokyta
Iš
tikrųjų,
taip
daroma
Ne
neseniai rodė Kauno ir pro gus pirksiu batus. Bet dabar
; kuris, rašydamas jums apie tikybą, paverčia
sulig naujausių karo moksio tik pradžiamokslio vadovė
vincijoj. Ji *vadinosi “Kelias už dvi odas tesiūlo vos 20 li
Vadinamoji Klaipėdos byla dėl direkto ją fantazijos kliedėjimu, ar liguisto jautulin reikalavimų.
liuose, bet paprasčiausiose vai į gyvenimą”, bet iš tikrųjų tu
gumo
sapnais?
Kaip
galima
jį
vadinti
geru,
rijos pirmininko atstatymo buvo komplikuotų, o paprasti juchto batai ka
Bolševikų spauda.
kų knygelėse, kurias leidžia rėtų vadintis “kelias į praga
jei
jis
skaitytojui
gesina
tą
dievišką
šviesą
štuoja 40 liti} ir pirk tu žmo
a. Jų sprendė Tautų Sąjungos Taryba. VoBet vyriausias komunizmo “Jaunoji Gvardija” (bolševi
ir
šilumą,
kuri
žmogų
skatina
geriems
dar

rą
”
arba
į
bolševizmą.
gus, kad nori. Sakau nunešiu
dėčiai ir jų šalininkai labai stengėsi išgauti
palaikymo veiksnys yra bolše- kų leidykla), ten rasi rašant
bams?
Kaip
galima
vadinti
geru
tokį
laikraš

Tautų Sąjungos apkaltinimą Lietuvos neva
Kiekviename Rusijos kaime į odų dirbtuvę išdirbti. Vis,
vistinė agitacija. Toji agitaci prieš Dievą, prieš dvasiškius
tį,
kuris
vienam
numery
religijos
dalykus
ke

manau, pigiau išeis. Bet ir ten
lėl konvencijos laužymo. Ne be to, kad Tauja varoma visur, visokiausiais ir t. p. Sovietų mokyklas vai dabar yra grįčia — skaitykla.
lia
į
padanges,
o
kitam
šlykščiai
šmeižia
ir
;ų Sąjungos vadai ir šį kartą nebūtų politiSkaityklų steigimas ir laiky nieko nepešiau, nes už darbą
būdais
ir,
iš
tikrųjų,
daug
ką
kai
lankon
uo
7
iki
14
metų
cavę ir didesnei valstybei pataikavę. Tarybos piktažodžiauja? Kaip galima drįsti vadinti įstengia įtikinti.
mas — geras dalykas. Bloga paprašė po 3-5 litus už štuką.
amžiaus.
Tū
septyneto
metų
(yloje tai mėginimas išsisukinėti ir politiškai nepavojingais dienraščius, kurie nejučiomis
tai, kad tose skaityklose, iš Ot ir.gyvenk tu ūkininke, kad
Viena
iš
svarbiausių
bolše

pilnai
užtenka,
kad
apnuody

ragina vietoj Dievo garbinti medžiagą, kurie
lusiplauti rankas.
skyrus bolševistinę literatūrą nori! Jei taip ilgiau pal>us,
smulkiai, lyg pasigėrėdami, aprašo visuome vistinės agitacijos priemonių tum bolševizmu vaiko sielą.
mums ūkininkams visiems prie
* Tautų Sąjungos nutarimas Klaipėdos by- nės sąšlavynų nuotykius? Ne, tokie laikraš Rusijoj yra spauda. Sovietų Kiekvienoje mokykloje yra ir laikraščius nieko- nerasi. Tas
vyžų teks grįžti.” Tikra tiesa,
oje yra toks: raginama tuojau sudaryti nau- čiai negali būti jūsų laikraščiai, jūsų šeimynų Rusijoj nėra kitokių laikraš atskiras dėstomas dalykas — pats ir su kliubais. Juose ren pamaniau ir užėjau į odų krau
ą direktoriją, turinčią Seimelio pasitikėji svečiai!”
čių, kaip vien komunistiški. “politgramota”. Laike “po- giama paskaitos arba vaidini- tuvę pasiteirauti kainų.
\
būtinai bolševistimo
mą, o iš kitos pusės Taryba Lietuvos nekal
Tų laikraščių daug leidžia litgramotos” pamokų aiškiųa mai
— Kiek kaštuoja gerų odos
Šiuos žodžius turėtą įsidėmėti tie, kiv'te ma ne tik didesniuose Rusijos bolševizmo ir marksizmo dės- turinio. Kitokių neleidžia. Tuo pfl^ kilogramas?
tina konvencijos sulaužymu ir nesikreipia į
rptautinį teismą jo nuomonei patirti Tuo savo sunkiai uždirbtais centais remia tokius centruose, bet ir provincijos niai.B e to vaikai telkiami i i būdu laimingas Rusijos pilie— Penkiolika litų, ponuli.
u pripažino, kad Lietuvos tezė yra tvirta. laikraščius, kurie niekina mūsų tikėjimą ir miestuose bei .miesteliuose. “pienierių” (panašių į mūsų tis iš visų pusių yra apsuptas
— O kiek iš visos odos bus
tautą.
vien bolševistinės propagan kilogramų ?
Laikraščiai
visaip
sklaidžiaskautus)
“
komsomolų
”
ir
Keikia pasakyti, kad Lietuva vis dėlto
mi: už dyka, už pinigus ir net “Lenino kampelio” būrelius. dos, kuri skverbiasi į šeimą, — Apie 15, ponuli.
rbingai atlaikė sunkią kovą tarptautinėje
PASTABELĖS
Visos tos organizacijos auklė varžo visas miųtis, padaro
priverstinu būdu.
Tikras nesusipratimas, pa
renoje. Tiesa, Tautų Sąjungos nutarimu
žmogų
kūno
ir
dvasios
vergu,
i
ja
būsimus
komunistus.
Kiekvienas svietu valdžios,
maniau. Žalia oda 10 litų, g«
ietuva negali būti visiškai patenkinta, bet
“V-bė” rašo, kad J. J. Hobius savo kny tarnautojas (o tenr via tar
Sporto
mankšta'
mokyklose
į
Jei pridėsime prie to viso j riausiu atveju 20 litų, o pora
atsidaro durys į tikrą laimėjimą. Čia goje aiškiai pažymėjęs garsųjį rusų poetą
nautojai
valdininkai)
privalo
atliekama
su
kariškiais
šautu-1
(]
ar
vieną dalyką — bedievis- į batų 40 — 60 litų, odos kg.
alima pasakyti, kad padaryta gera pradžia Lermontovą buvus lietuvių kilmės. Well, lie
bent vieną laikraštį išsirašyti. vais ar bent su šautuvų mo- j kag demonstracijas, laike ku-jl’5 litų. Vadinasi, vartotojas,
.ėjimui
tuvių tauta davė poetų lenkams, prancūzams,
Bolševikų spauda atsidėjusi deliais. Vadinasi, iš jauno pi-1 rįu “komsomolcai” valkioja pardavęs savo odą daugiausia
Iš tų žinių, kokios toje byloje jau yra kodėl negalėjo duoti rusams.
girią savo tvarką ir peikia liečio mokykla stengiasi padu-; gatvėmis, o vėliau sudegina už 20 litų, tiž ją išdirbtą jau
gautos, berods, drąsiai galima spręsti, kad
Europos būklę.
ryti ne tik komunizmo šaii- j šventus paveikslus — tai gau- turi sumokėti 225 lit. (15x5-L. R. K. S. A. Chicagos apskrities svarLietuvai susidaro patogios sąlygos stengtis
Ne tik politinė, bet ir meno ninką, bet ir busimąjį jo gv-1 Hį,ne apytikrį vaizdą tos būk 225). Taigi pramoninkui ir pi
pašalinti iš Klaipėdos nelaimingosios konven- Į bi konferencija įvyks kovo 13 d., Šv. Jurgio spauda Sovietų Rusijoj yra I nėją.
lės, kuri palaiko Rusijoj bol rkliui už “patarnavimus” tendjM tuos nevykusius punktus, kurie tarnavo ' parap. salėj, 2 vai. popiet. Tikimasi, kad Si I
~~ į”" "Įtu "'(kaip Bolševiku agitacija kaimuose.
ševizmą, esantį priežastimi ne ! ka 205 lt.! Nieko sau patarJs priešams, liguistiems vokietininkams, ku- i konferencija bus gausinga atstovais ir nuta
velionis Majakovskis, Demjau
Suaugusių žmonių tarpe bo- tik Rusijoj siaučiančio nepa- 1 navimai! Ne be reikalo mes
pasiremdami dėl mažmožio turi progą ! rimais.
Biednyj ir kiti), kurie eilėraš-Į Iševizmo dvasia palaikoma se liaujamo bado, bet ir užgulu- ūkininkai ir pradėjome grįžti
celti tarptautinę bylą, tą kraštą vokietinti,
čiais garbina komunizmą ir kančiais būdais: plakatais ir' sįo visą Europą ekonominio prie vyžų.
drumsti gyventojų ramybę ir kenkti Lietuvos
Skaitykite ir platinkite lietuviu tyčiojasi iš tikėjimo ir Dievo. atsišaukimais, kurių visur pil- fkrizio.
Lietuvos šaulių sąjunga gau
geriems santykiams su kaimynais.
Net
mokslo
veikaluose
viskas
na:
miestų
gatvėse
ir
aikštėse,
L. Straigis na iš viso krašto kasdien daukatalikų vienintelį dienraštį “Drau
Kad tą iš tos bylos susidariusią progą
matuojama bolševišku mastu. valdžios įstaigose, kaimuose
I gybę rezoliucijų, protestuojaĮtinkamai išnaudotų, krašto gerovei Lietuvos gą” ir remkite visus tuos profesio
Jei kas laikos kitokių mok- j ant namų ir tvorų ir t. p.-; per REMKITE VISUS BIZNIS • neių prieš vokiečių elgesius su
nalus ir biznierius, kurie garsinasi slo nuostatų, ta» skelbiamas radio, kinus ir teatrus; per RIUS KURIE SKELBIASI j mūsų studentais Berlyne, d r.
politikai turi energingai veikti.
‘‘DRAUGE’.
priešu komunistinės tvarkos klubus ir skaityklas.
Vydūnu, Jogamastu.
jame.

“DRAUGAS”

ISeina kasdien, lfiskyrua aekmadienlu*

Kruvinos Žvaigždės
(Tęsinys)
4.

Praėjo metai. Praėjo skaudūs, -nežmo
niški kančių ir bado metai. Nevienas iš
tremtasis mirė badu, ne vienas buvo prievaizdų užmuštas. Plačiabarzdig rusas taip
,t nebeturėjo jėgų iškęsti. Jis puolė
-Vieną prievaizdą, ir už tai tapo vietoj suytas.

/

Tredjanova taip pat sumenko, sulyBet jos veidas pasidarė dar gražes, o mėlynos skaisčios akys dar pariidėir jose daugiau žibėjo energijos, datiu meilės Dievui.
Kartą visai netikėtai atvažiavo iš l’erapilio kažkoki žinomi komunistų veikė
jai ir ėmė šaukti pavardes.
— Tredjanova!
— Aš.

— Stot į kairę!
— Godlevskis.
— Aš.

— Į kairę!
pakentėkit dar 100 kilometrų ir jūs pati
Įšauktųjų susidarė keturi žmonės. visa suprasit.
•
Jiems visiems liepė pasiimti savo daik
Po tų žodžių sujudo ir kunigaikštie
tus, ir juos visus išvedė iš tų mūrinių nės draugai. Jie eina taip pat palydovo
barakų.
visko klausinėti ir šnibždėti, kokią naują
Ttedjanova ir jos draugai manė, kad klastą jiems komunistai surengė, bet nie
juos vedė tuč-tuojau sušaudyt. Tačiau ko suprasti negalėjo.
Palydovai nieko nesakė.
apsiriko. Juos vežė garlaiviais, paskui
susodino į vežimus, iš vežimų į automo
5/
bilius, iš automobilių į garvežius. Važia
Naktis.
vo jie dvylika dienų, patys nežinodami nei
kur, nei kuriam tikslui. Juos lydėjo ketu
Šaltis skverbias pro vagono langus.
ri vyriškiai: du kariškiai ir du civiliai ap Traukinys sustoja.'~Tredjanova su savo
sirengę.
draugais ir palydovais išlipa iš traukinio,
Tredjanova visą laiką galvojo 'apie netoli mato pakinkytus arklius, vežimą ir
visokios rūšies vargus, apie pomirtinį gy keletą žmonių. Tredjanova stovi, su ja
venimą, nes tikrai manė, kad jiems ren drauge kunigas. Rodos, jie abu ūmai sugia teismą ir po jo kartuvės. Begalvo prato, kad čia paskutinę valandą matos,
dama ji kažkaip, traukiniui sustojus, žvilg- kąri čia Sibiro snieguos jiems bus atver
terėjus į mažą stotelę ir susivokė esanti tas kapas. Tačiau nė žodžio viens kitam
gilumoj Sibiro. Vieno palydovo paklausė: nepasakė.
— Kodėl mus vežat į Sibirą?
Tuo tarpu prie Tredjanovos pribėgo
į šiltus kailinius susisupus moteris ir tyPalydovas atsakė;
liai ĮMisveikino:
'— Kad jus išgelbėtume.
— Kaip tat suprasti.
— Sveika kunigaikštyte.
— Labai paprastai, kunigaikštiene,
— Kam tamsta tokia!
<

j

1
•
į

— Ir vėl manęs nepažįstat. Aš Elena,
tamstos tarnaitė.
Kunigaikštytę visą nupurtė šaltis ir
griebėsi už burnos.
— Ne, tamsta sakeis mano valdovė.
— Gal būt seniau, bet ne dabar. Da
bar aš tamstos tarnaitė ir noriu tamstą
išgelbėti. Sėsk kogreičiausia į vežimą.
Tredjanova nieko negalėjo suprasti,
ji tik dairėsi į šalis. Elena ir kiti paly
dovai smarkiau ėmė raginti.
— Sėsk, kunigaikštyte, ir bėkim. Mes
visi esam jūsų prieteliai ir jus gelbėsim.
Visi susėdo į vežimus ir pasileido per
Sibiro snieguotus laukus ir miškus.
Elena kalbėjo:
— Dabar žinok kunigaikštiene, kad aš
komunistė buvau tik pusę metų. Kai su
žinojau, kad už tamstos gerą širdį komu
nistai tamstai tiek daug blogo daro ir
net norėjo tamstų nužudyti,-aš jų prariėjau neapkęsti ir pasiryžau išgelbėti tamstą ir visus tuos, kurie kenčia dėl kilnių
idėjų, dėl.Dievo ir žmonių gerovės. Ir
tuomet, kai man buvo pavesta tamsta tar
dyti ir aš tardžiau, aš jau buvau visa ap-

galvojus... Be to, ne aš viena esu, čia
inusų visa organizacija.
— Tai kur dabar mes važiuojam? -nustebo kunigaikštytė.
— Į Kiniją.
— Į Kiniją
— Taip, ten laukia mūsų iš užsienio
žmonės.
Kunigaikštytė pravirko ir apsikabino
Eleną.
Elena kalbėjo:
— Dievas su mumis. “Kruvinos žvai
gždės” mūsų nebesuras...
Po mėnesio laiko kunigaikštytė Tredjanova su visais savo draugais ir paly
dovais t pasiekė Kiniją ir džiaugsmingai
apsiverkus ištarė;
— Dabar mes įžengėm į naują gyve
nimą, tačiau tnrim. neužmiršti, kad kru
vinoj karalystėj liko dar milijonai nelai
mingų mūsų prietelių. Jiems reikės pa
gelbėti.
Visi lala pritarė ir kad tepatektų į
čekistų rankas, kurie sužinoję, jog kuni
gaikštytė pabėgo, vijosi norėdami suimti
arba nužudyti-

(Bus daugiau)
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Ketvirtadienis, kovo 10. 103?
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Ponas, Ponia, Panelė

KONTESTININKŲ VIDURYS JUDA

Temple of Music for Chicago’s 1933 Exposition
(Tęsinys)

[tuvių kalbos mokslu. Sušilau-

Valančius, Aukškalnis, Misiūnas, Grybas, Kaz...... . ,. kta lietuvių kalbos gramatilauskienė, Kondratas pradėjo naują veikimą.
“
euvoje> alp kos ir sintaksės. Atsirado ir
Rasinskiene netoli Stanciko. Jr’nusauskas ve!
valdiniais vartoiamas titn- gablŲ kalb,,ninkl?- Jle po ilgų
pralenkė Stulginska
las .‘pilietis,- o visnomeninia-!“,! J7"”**"” P™d5j'’
me bei socialiniame visuome-'
...
* «<*iuvn
nes gyvenime įsigalėjo vadini- s ir^1 betuvl|J kalbos perlus ir
mas “ponu,, ponia, panele”. pl
^eS’ Pradėjo kalbos va
Tas paprotys šiandien tiek įsi- lymas nuo svetimųjų ^pelėsių,
vyravo, kad jei socialiniame ^as ya^5rn^as y1*® PagnRtas gi
gyvenime bet kuris pilietis kibetuvbI kalbos, mokėjimu
tą pilietį pavadinti) viešai pi- lr .Slos kalboR dvasios bei gyliečiu tai daugelis neičiau VW taisyklių žinojimu. Kai
b«*’U tai. daugelis,. greičia i
amerikiečių gal stebėšiai, *lw Įkeistų ir laikytų .
“ 6
sis,
sužinoję,
kad
mūsų kaltai pajuoka.
P. Gubvsta, 4355 S. Mozart
* " . . _ . ,. ,•
. bininkai grynosios lietuviu
St., CMcago, III.
461,230 N«a
kad dabartį- ka,bos
Haud
.•
ms lietuvių tarpusavyje Imk. ,Vl
V. Stancikas, 1706 W. 47 sninojamas “ponas, ponia, pa- v™'"'’,., “'’1.’ 'UP”’ ’8

-------------“Draugo” piknike, gegužės 29
*1.. kad tą dieną Vytauto darže kiekvienas matys naują Stu
debaker’į, kuriuo, kana jis teks,
mė per paštą pridėjo prie sa- galės dainuodamas namo parvo sąskaitos naujų balsą, ta važiuoti.
4 • v r
ėiau neįstengė ne tik Valan
Kontestininkų stovis šiandie
čiaus pavyti, bet nė Maudra- vra toks:
Lig susitarę viduriniai kont< >1 minkai pradėjo naują veiidina, r\ždamiesi kits kitą prn
li nkti, (Iarietis Aukškalnis va-

vieko pralenkti. Misiūnas bnn
<lė Aukškalnį pralenkti, tačiau
per maža balsų savo šąskaiton įnešė. Didžiausią šuolį pa
darė Grybas, kuris Rėkų pra
lenkė ir pradėjo vytis MisiūKazlaiuskienė užsispyrė
Jnienę pralenkti. Savo le
Fvnių stovį vakar ji gero/ kai pataisė, tačiau Žolynienė
dar paliko savo vietoje. Pe
reitą savaitę rašiau, kad Waukegan’as paėmė Pliilą. Vakar
l'iiadell'ietis Kondratas bandė
atsigriebti, bet vaukeganiečio
Sutkaus visgi - nepralenkė. E-

St., Chicago, III. 460,010

O. Rasinskiene,1639 S. 50

Avė., Cicero, III. 459,130

TOlė” atėjo j lietuvi, tant,'
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.

’s lonkr, po netatningosios u-

pasak, m,»-

lių, priežodžių, iš senesnių lie-

".jos I^nk, “pan,;parn , panna” labai greit prigijo lietuviu08e. T
pri5m5
;r ,Hsoje
tautoje iSplatino lenkinamieji
ir paskiau jan
.v
.a
«...
visai aplenkėję (nutautę) Liet«vos bajorai. Ir tuo būdu
«
„ idoitn -niliptifiėts tni

,

Frederick Stock
ln the building pietured above. visito A Century of Progress—Chicago b
World’s Fair—will witness a nali.
vai of music on a scale nevei
tempted in this countrv. accor-i
bert Witherspoon, vice-presiden'
cago Civic Opera and chairman
sition’s music comniittee
Massed singing by thousamb
demonstrations by high schoot
and bands, symphony concerls. • T
music, national and International glee <...

Herbert Mtherspoon
' ' ,;ne the fambus Eisteddfod of Wales.
■eants, etc., will be included in the
' program of music. Acting as
.'eal director will be Dr. Fredeonduetor of the celebrated
riiony Orchestra,
uditorium, shown in the cen. <■ architect’s rendering with
: buildings on either side, will
uns and have a stage capable
iling an orchestra of 100 and a

,
>■
<n
,, , ,,
. .
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P. Varaknlis, 724 West 18
‘>1,” nuvalytaJ,etav,, kai-! .
St., Chicago, III......... 450,230
. Y“ labai F"““’ skambl- lr nintojai”) net nesistengia iš- krikštą jie stengėsi panaudoti lenkų įtaka lietuvių kalbai.
Ą. .1. Janušauskas, 1301 S.
Symia” lengviaU Tartoti. “K® «ulti t, žodžių iš mūs, kai-1 savo siekimams.
siekiu
Patys pirmie- Ta įtaka labiausiai pasireiškė
50tb Ct, Cicero, III. 435,050
""pytoji (t.J. su lenkišku, bos. Tad kalbos atžvilgiu šitų j ji lietuvių krikščionių pote- po unijos, kada Lietuvos ba
a cu , • i
o
7^’
angll^k^ ,zodžl9 vartojimas mūsų kalbo-'riai bei maldos buvo sudaryti jorams buvo įperšamos lenkų
A. Stuigmskas, 1628 S. 50
zo®znl priemaiša). Tad turime je jau nebesudaro nuodėmės, iš sudarkytos lietuvių kailio; bajorės, kurios atsinešė į lie
Aw- <Vero’ 111......... W’270 sėTtoip, kaip'lr seniau “balj
** 8T^Osi°’. 0 kaip
tas “P™“’” ri žodžių. Taigi, atsirado Ponas tuvių bajorų namus lenkų kaki. Varkalienė, 6315 So. Lin- nyėia”
taaayktogoa, grynos lietuviš- vėlė į lietuvių kalbą?
Dievas, Švenčiausioji Pana ribą, lenkų papročius, tradieikos
kalbos.
Tik
tokią
lietuvių
šautiems tarp ugnies ir prie- cn]n Ave ? Chicago, III. 239,570 Lietuvių kalboje vis dėlto
Senovėje, ligi krikšto, lietu-j žarija ir pan. Tik ne labai > jas ;r kitokias lietuviams prat. 4
i
14 t i
rrieiio daue- svetimybių (sve- ka bą> moke^ami» 30S .lau me viai nežinojo to žodžio. Kai senai mūsų patriotai kunigai
ka!o — Staniuliui, Mandravigaištingas ydas. Lietuvių ba
14 Johnson Pns’.lo oąug sveumyraų v sve
neišsižadėsime
tt x x
Z, •
ekui, Rėkni, Žolvnienei, Žvirb 4 P. t>-Petrauskas,
įvedė:
Viešpats
Dievas,
Šven

i
4
m v
timu kalhu žodžiai)
Pavvz- K&a neissizaaesime
Vytautas Didysis uoliai
pra
jorai pradėjo vienas kitą “pozoa7xiaij. .ravyz
erižkime nrie- shva
, .,¥
Ii ui, Gudenui, Bugentavičiui st., Bmgliamton, N. Y.237 6l0 džiui, Kainu
“bažnyčia” yra slavu
>gr’žkime Pne savo P°- dėjo vykdyti lietuvių krikštą, čiausioji Panelė ir kt. Lietu
nuoti”. Galutinai aplenkėję
Sutkui ir kitiems reikia taip
......................
žodis: bdžnica (Bog — Die- nyb€S / _
............
įvairios katalikiškos maldos vių kalbos grynumas reikalaupat sukrusti, nes nežinote dieAg> Gilienė 3131 Emerald vas, kožniea _ vieša maldos Taigi, mūsų vartojamiejižo- buvo verdamos į lietuvių kal- [ja vartoti: Švenčiausioji Mer šių bajorų vaikai ir ainiai, yuos, nė valandos, kada kiti ko- Avė, Cliivago, TU.
pač baudžiavos laikais, jau
247,19°
kur buvo stabmeldžiu džlai “ponas’ poiua’ panel® ’,b}? Pa®hl krikštytojų, t. y. K gelė Marija.
htestininkai gali jus pralenk
S. Staniulis, 6651 S. Talman slavų dievas, stabas). Taippat ^ra ab*ki lenkybė (poloniz- nky, šiek tiek pramokusių lie
Taigi, krikštydami lietuvius, net reikalaudavo iš valstiečių
t i, o, ar šiaip, ar taip kalbė- Ave Chicago, III. .. 221,150 nelietuviškos kilmės ir koply- mas)’
ka(langi jie yra jau tuvių kalbos. Tais laikais kaip | lenkai pat pradžioje apkrėtė lietuvių vadinti juos ponais, o
sim, maža yra garbė kitiems
A Valančius, 1226 S. 50 čia, žyničia (kur gyveno stab- labai senai ir Plaeiai Pngj^ tik labai stiprus buvo lenkų [juos savo lenkybėmis, kurių į,, žmonas poniomis.
užsileisti, užpakah palikti. Avė., Cicero, III.......... 190,00 meldžiu lietuvių žyniai, tar- milsU Intoje, kaip ir bažnyčia jlOras Lietuvos galybę pakirs-į daugumas net ne visiems lie(Bus daugiau)
Tat, vyrai, moterys, judinkit V. R. Mandravickas, 815-45 • liaujantieji dievams) ir iS*vi- lr kl^’
^au ir pa^ys mbs1J ti ir drąsiuosius lietuvius len-i tuviams buvo suprantamas.
žeme!
St., Kęnosha, AVis. .. 177,550 Ro žodžio galūne — yčia, kuri ka^b’n^nka^ (tie uoliausieji kaįs paversti. Tad Lietuvos Nuo tų laikų pradėjo reikštis
P. Jurgėla
Stulginskas su Janušausku J. Aukškalnis, i.354 Harri- yra slavvbė—ica. Toki,’ iod- m4s’ kalbos valyto;iai. “kly-'
nusistatę ne už jokią
kainą son St., Gary, Ind.
.
155,30*9 gjų nemana būta seniau: lan“ŠALTINIS”
yimis kitam nepasiduoti. Vh- Misiūnas, Roseland, III. 245 gryčia (langinė) žvakinvčia
kar Stulginskas Janušauską W. 108th St................ 149,030 (žvakidė) ir kt
buvo pralenkęs, šiandie Janu- Grybas, 2244 W. Adams Taigi,
kaiMe prigijo Šį gražų vardą nešioja se
saiiskas Stulginską pralenkė.
Chicago, III......... 143,770 neTnaža svetimų kalbų žodžių. niausias Lietuvoje katalikų saLenktynės tarp j, eina smar- rak„B) 1850 W»bansia
pM ..
vaitinia laikraštia
boa
kn,p matoma, kasdien, clncago, III................ 134.560 paprastai, neskiria tikn, lie- “Saltiais” duoda daug įdo
Žiūrėsime
kuris. kurir ‘užlauž.
p
• i ’ A"
67P9 Archer tuViškų žodžių nuo tokių sve- mių skaitymų, kuriuose būna
n„l,ysta_da_karai,anja jen- Ave„ Cbicago, IIL ... U99SO
nuodugnia, rn.sk.nti nu®, g,klynui virsunese, liet Rasius- 0 Kazlauskienė. 4356 H tuos dalvkug neDakanka mo_ V(nimo kasimai. “Šaltinis’
. k,,,„e vakar pradėjo nania pno RockweI1 st., cieag0 1186nfl
,ietnvi,'kalbos gramatidaUg žin?« "\tiktai *
limą. Penkiais tuRstanciais j. žvirbHs, 1513 - 35 Avė. ka t_ R:ntakse «a reilriA kiek Lletuvos gyvenimo, bet ir iš
naujų balsų ji atsidūrė neto- Melrnse Pnrk Tll
8'
v. *
.
..
, „
-------------‘
visų pasaulio
kraštų.
ii <a+n™:i™ m^i
*• t • 1UPIlose fnrK- 111.......... arčiau susipažinti su kalbos
Ii Stanciko. I oks Rasinskienes
p
p
n
i,ii
ni
,<,u;
o
9Qon
w
m
.....................
I . 1 aluJonaitis, 2320, W. 23
ir tam
reikia Vietoje svetimos spaudos
žygis, Stancikui, be abejo, ne
L, ( hieago, III......... 76,500 mokėti dar rusu, lenkų ir vo- nuolatinio garsinimo, prašoma
malonus, aile ne ką padarysi. A. Gudenas, 6807, C. Camp- kiegiŲ kalhag> kurios įaBgelį
tosios spaudos garsiniAnot poeto Maironio, “Nebemus.
heli av., Chicago, III,
63,00 šimtmečių darė įtakos lietuužtvenksi upės bėgimo.” Be
“Šaltini’' atranda viso pa
Bugentavičiu-, 1616 N. Lin- vįu kalbai, t. y. apkrėtė ją
to, gauta žinių, kad Varakucoln St. Chicago, III, 61,90(1 svetimybėmis. Tai įvyko dėl šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
lis taip pat rengiasi vėl naujų
Sutkus 1007 Eiglit st.,Wan- t0) kad po nelemtos unijos lie- resu pažymėti;
supraizų padaryti.
“ŠALTINIS”
v, .....
. kegan, III..................... 54,100 tuvių bajorai nutauto ir per
Plačioji lietuvių e
visuomenė
ActekeT7
S-T7 A- C°"dratas’ 1706 S- MaSimtmea, lietuviškai tePaštas Marijampolė
^d.en
Ic. yomenaillg ave. p,,i|a Pa
fdien seka konteat.n.nk,
kontestininkų le
LIETtTVA.
nktynes ir žiūri kurie kontesSavo skaitytojams užsisakn............ * ......... 49,*700 kaimuosė. Ta pati liaudis, pertininkai ir kokią pažangą da
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- aikgiu8į gyventi į Lietuvos nt “Šaltinį,” “Draugas” viro.
plewood ave., Chicago, Tll.
miestus ir miestelius arba į «nomet .tarpininkauja ir už du
P'rmas vajaus psrijodas ............. 32,000 Ameriką, gana greit pradeda- dolerius užsako “Šaltinį” vi
baigiasi kovo 15 d.
j Gaižauskas, 148 E. 107th st., vo Vengti graižios lietuvių kai- ?ip,ns metams.
Pirmas šio vajaus peri jodas, Roseland> 1,1.............. •• 31,910 bos vartojimo ne tik viešose
kaip jau visiems kontestinin-! BaceviclUfb b%0 Mabansia vjetose, bet ir savo šeimose.
kams žinoma, baigsis kovo 15 Ave* ^bica^®’ 111......... 26,700 Tad likusi be savo šviesuome(1. Visi kontestininkai prašo-! , J’ Vaicaltls, 424 Dean St., ngs lietuvių liaudis, aišku, ne
LAIVAS FRANCE”
ini dia syki perskaityti gautus ISuranton’
................ 25,850 galėjo pati viena kelti lietuI
, laiškus ir gerai įsidėmėti ant-' ^P’ ^a™^ka» 2334 S. Oakley
tautos kultūrą. Taip pat Pirm. A. Nausėda
Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNK 16 D. “Draugas” rengia
1024 Center St.
rojo peri jodo balsų davimo' 'Ave’’ Chicago, III. .. 20.35C buvo sustabdytas lietuvių tauekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
Rašt. P. Fabijonaitia
tvarką. Taip pat visi kontes-L A. Langmanąs, 4521 S. Wa- tos kultflrėjimas. Ir beveik neį Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
2320 W. 23 PL
tininkai prašomi apsirūpinti sbtenaw ^ve- (.hieago,
|jUV0 lietuvių literatūros, kuri
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės. į
111.
Ižd.
Kun.
F.
Kudirka
17,700 geriausiai galėjo išlaikyti gra
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą
automobilio knygutėmis i(tikie2334 S. Oakley Ave.
bus), nes neperdaugiansiai jų'
P°vairi©Dė, 700 Š. 9 st. žiąją lietuvių kalbą be svetipatarnavimą.
AGITATORIAI:
rezerve turime. Automobilio [Berr*n’
..................... 9,400 mybių. Tai vis buvo liūdnos
knygutes kontestininkai galėtų;
Nemčiauskaitė .. 8,500 mūsų praeities vaisiai, labai J. Dimša
3347 Auburn Ave.
paskleisti tarp draugijų, kliu-1
610 Wall St. Rock kartūs.
bų, organizacijų kuopų, chorų ^or<^» Ęb . ................ 5,800 Įj tiktai kylant tautiškam Kun. J. Mačiulionis,
Chicago, III.
2334 So. Oakley Ave.,
2334 S. Oakley Ave
ir 1.1. Paskleiskime jas po vi- Varaitis, Luzeme, Pa. 1,000 lietuvių susipratimui (19-pie
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
sas kolonijas ir nepamirškime
Bab;ra®as, 945 N. 25 St. amžiuje) ir augant mūsų švie- Z. Gedvilas
12311 So. Emerald Ave,
pridėti, kad bilietas tik 25c.,
Louis, III.......... 1,00(1 snomenės (aukštesnįjį ir aukM. Šlikas
kad su tuo bilietu kiekvienas
Paukštis 2225 S. Oakley štąjį mokslą išėjusių žmonių)
10555 & State St.
.‘galės
dalyvauti metiniame av®*»» Chicago, Lili......... 1000 skaičiui, buvo susirūpinta lie-

Važiuokite i Lietuva So “Draugo” Ekskorsija
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LABDARIO CENTRO
VALDYBA

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTORA

DRAUGAS

I

LABDARYBE

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO 10 M.
JUBILIEJUS

Ketvirtadienis, kovo
Dięyo Apvaizda viską perga

ĮVAIRENYBĖS

lės.
Tam pirmam būreliui, pen Kiek pasauly gyveno žmonių

*032

paveikslai galėsią būt matomi
bet kokiam aukšume.
Kiek kur radio stočių

Nesenai visa Amerika iškil ros principai, kur prieš 10 me kiolikai šešių, ant kurių pečių
Vieno mokslininko apskai- yigo. £juropoj paskiausiomis
-----------I nauja, kad kitus prie labdary- mingai minėjo labai brangią tų viešpatavo nežinia, tamsa. visa sunki našta, pirmo persi čiavimu iki mūsų laikų jau žiniomis buvo 229 išsiunčiaŠiais depresijos ir nedarbo j bės ragina.
šventę: t200 metų sukaktuves
. . ir naujo. vienuolyno gyvenę iš viso 46,500,000,000,- nios radj0 stotys. Daugiausiai
Ulž' pagalbų šluos darbus nu skyrimo
laikais katalikų labdarybė iš- j lf ma>ų kolonŲoae krikšZ'io- nuo savo pirmo prezidento veikti seserys visuomet bus rūpesčiai krito visu sunkumu, 1000,000 (46 kvadralijonaį ir , turį Svedija _ 31 Vokie
vyato nepaprastai dideli ir ni-koji labdavybė yra gaHa Jurgio Wasliington’o gimimo. dėkingos. Tegu Dievas, Kurio joms visos jaunesnės seserys 500 trilijonų) žmonių. Kiek- tija turi 28, Praucūįja_26.
-----1 1
gralžų veiklumą. Iš šv. Vince veikli. Prie kiekvienos para Kovo 7 dieną, įvyko kitos su garbei šie geradariai prisidė viešai pareiškia savo meilę, vienam
kvadratiniam
žemes Rusija _ 24) Anglija-23, Nopagarbą
ir
dėkingumą.
Prieš
nto a Paulio Labdaringos Dr- pijos yra susibūrę gailestingų kaktuvės, menkesnės palygi- jo, tinkamai jiems atlygina!
metre esu palaidota po 20.
|nregi> _ 12> Ispanija ir Su0.
„
....
...
septynis
mėnesius
Dievas
pagijos apyskaitą pasirodo, kad -monių> kurie savo mažouds! nant su minėta švente, bet dvi- Pasidziaugęs atliktu keliu, «„ , .
Rodys paveikslus debesyse niija. — 9, Italija — 10, Len_
;
..
' šaukė pas Save vieną is to bupareitais metais ji išleido 3,-1 lgžoinis prįžįūri pavargėlius ir i gubai brangios toms, kurios keki™ ....
Vienas vokiečių mokslinin- kija — 8, Austrija, Belgija ir
suatnaujinta jėga iri Uo
Jia SaV(>- GajlesUn.
Ta šventė
šventė yra
Šv. drųsa leidžiasi tolyn. Pastip-1 gum(J u Uel.ume palaikytų u kas išrado tokį prietaisą, ku- Čekoslovakija po 6, Šveicarija
300,000 dol. bedarbiams ir pa- jUOg šelpia _ be triukšmo ir ją
™ švenčia. Ta
vr« šv.
vargeliams šelpti. Ta Draugi-! pag*gyrimo> tod€l jų darbų Pranciškaus seserų vienuoly- rintos p^įtįes Dievo pa|ai.
" kat'~okk “Į[“a''j“;. rio pagalba būsiu galima pa- - 5, Pietų Slavija — 4, Ru
ja veikia visoj Amerikoj (Ju-' spaudoje nesimato. Bet jie di- no dešimties metų jubiliejaus mos apSviestu vaizdu s
„ kU8“* keturiolika ilgus ial
debesyse. Da- munija, Danija ir Vengrija po
ngtinėse Valstijose) ir turi a- pba gavo gražų darbą tykiai diena.
su dėkingumo ir vilties jaus- nlalonę su,aukti siJa5rinį ir bar paveikslai matosi dar tik 3, Portugalija, Olandija po 2,
pie 24,000 narių. Ji sušėlpė .f nežinioniis< nes ių tikslas Kaip keleivis, užlipęs gana mam ramiai žiūri j ateitį. Ten Auksinį JubiliejUi kyla 5irdin_ 230 pėdų aukštume, bet vėliau Graikija, Turkija, Lietuva,
82,000 šeimynų, sudarančių a-<nešti artilnui uaud^ Be dėl pu. toli ant kalno, atsigręžia pa mato gąsdinantį vienuolyno ga malda j. visų jauMsrfų SB mokslininkas mano dar tiek Latvija, Estija, Albania, Liupie 380,000 asmenų ir surado sigarsuumo.
sigėrėti atlikto kelione, taip didinimą ir Koplyčios stoty- serų
patobulinti savo prietaisų, kad •'^'•rgas ir Dancigas po 1.
g M L
darvą 9,552 bedarbiams. Bet
ir seserys, lipdainos ant Gy mo problemą — bet tiki, kad
ne vien tik materialine žinokiekviena parapija ap- veninio Kalno ir atvykusios
m, būkle ji rūpinasi. Dvasi- laSS’tli saTO labdarybės dar prie šių sukaktuvių, atsigrę
TROKŠSTA PRANEŠTI
niai pavargėlių reikalai taip l,uol«> tai iSelt1 labal S'ažus ižia pamatyti ir pasidžiaugti
ABIEM PUSĖM
APIE SAVO
pat tos Draugijos aprūpina- SerU darbų vainikėlis,
AŠTRUS
savo atlikta kelione. Atmin
SKILVĮ
Geriausias skustuvas
mi. Šv. Vincentas a Paulio žiarba grąžiname
ties akys daug joms parodo.
pinigus
nojo, kad materialinis žmonių
------------------Pirma jos mato mažą būreli
Jei ant vietos negau
“Aš noriu pranešti
kitiems apie piano
ni, kreipkis J mus
skurdas daug turi įtakos į jų
penkioliką seserų, trokštančių
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti'
BRIGHTON PARK
patyrimą su Papė s
5«c. už 5 - Ji ui io
dorovę, kad skurdžius padaro
Sempelis — I0o.
Diapepsin",
sako
________
! pasiaukoti savo, 6 ne kitų taulietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrą ir sudarė
M ra. B. Eastman,
daug prasikaltimų dėl vargo
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku-į
I tos labui apleidžiant lenkų
PROBAK CORPORATION
1200 California St.
Denver, Colo. “Aš
Pasižvalgius po labdaiių . vienuolyną ir, su didžiai gerb.
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bite kokios kom
ir bado, taigi jis rūpinosi me65* riRUT AVrMUR
TOWt
išbandžiau daugeli
džiagine ir dorovine apleistų- kuopas, atrodo, kad 8-ta kuo- i proloto M L Krušo pagalba,
panijos lai
dalykų nuo nevirs
kinimo, bet nė vie
Šiemet
raugas.ruošia Vdvi oficiales ekskursijas į
jų Ižmonių būkle. Ir jo įsteig- Pa (Bngliton Parke) šiemet; randant prįeglaudą po Šv. Pra
nas man nieko ge
Lietuvą tiesiai
KlaįįSėtlą'. Pirmoji ekskursija iš Newj
ro nepadarė. Tada
toji Draugija, suprasdama sa- smarkiausiai veikia. Prieš po-> ncižkaug vgJiava vokiečių vie
ASIKRATYKJT
draugas prikalbėjo
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VIII,
vo prakilnaus kūrėjo dvasią,
savaičių 8-tbs kuopos ge- nuolyne paskuį jos niato gaĮ.
-mane paimti ke
LIGŲ PERŲ
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
lias
tabletes
šio
aprūpina medžiaginius bedar- *<>s veikėjos buvo surengusios
sukantį rūpcstį, darbą jr
pastebėtino
pre
Nosyje, Burnoje ir
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija,
Gerklėje
bių reikalus, bet ir jų sielos kauliukų lošimus, kurie labai gera&irdžių žmonių dosnumų, parato.
“Dabar aš valgau net kopūstus be
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
Zonite
išvalys
susi
reikalų neužmiršta. Ir čia iŠ- puikiai pasisekė ir davė labai statant vienuolyną. Vėliau jos jokio nesmagumo paskiau. Jie man laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
kimšusias atmatas. Iš
tiesiog kankindavo. Aš ne
naikins perus,
neprivystytos uolus veiklumas.
gražaus pelno.
Užtat tenka mato spartų narių augimą — pirmiau
besu nė tiek nervuota, kiek būda
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentry permit.
leis ligų. Labai naiki
pareikšti širdingą padėką to nuo 15 seserų iki 150. Kartu vau; jaučiuos daug stipresnė ir
na perus. Ramina plė
ŠV. Vincento a Paulo Drau
sveikesnė kiekvienu žvilgsniu.”
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių Aves.
vakaro
rengėjoms
ir
prie
jų
su tuo auginiu matyti darbo Vaistai turi turėti tikrą, vertę, kad gentūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
gija ištisų metų eigoje grą
.
,
iššauktų tokį entuaiastingą pareišžinę 3,709 žmones prie tikėji prisidėjusienis tiems, kurie snties plėtimasis — nuo dvie- kimų. kaip šj. Ir kada ne vienas, reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
•
js »• ui
ri bet šimtai ir net tūkstančiai, pramo, apkriktydino 3,450 apleis labdarių neužmiršta savo au JŲ Parapijų iki šešiolikos. 0 ne§a apie tokj pat pasisekimą, ne- tūra už išrūpinimą kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
This new cheese
galima abejoti apie kasdienmj už- skaito — patarnauja dovanai.
tų vaikų ir atitaisė 3,524 ne- komis. Pavyzdžiui, visiems ži- labiausiai atminties akį žavi tikimūmą
Pape’a
Diapepsin teiki- Į
teisėtas moterystes. Taip pat nomas Mikuži8’
»«- .vaizdas tos užuojautos, pasi- me pagelbos kenčiantiems nuo skil- |
Ireat
Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga
veltai išdalino 2,121,195 tiky-,atslsak5 Pridėti prie gerų aukojimo ir pagalbos gerll. šios nekenksmingos, i saldainius lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai;
binio turinio knygų, naudingų darblf- Uz *“ labdarių 8-tos,kun klebonų ir gailestingų
‘'kivS
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis;
laikraščių ir šiaip jau gražių ku“P°s vardu “rdn>tai da«- • žmonių, be kurių seserys vi- skaudėjimus, kvaitulius ir kitus tie
Kovo—Mareli
17 d. — EUROPA
ir dorų pasiskaitymų vargdievisi™s ‘‘“taotojams » ag siškai nieko nebūtų galėjusios virškinimo simptomus.
f9
19 d. FREDERIK VIII
niams, ligoniams ir kaliniams. į kotojams.
99
99
nuveikti.
22 d. ILE DE FRANCE
t
99
9
9
.
Taip pat reikia nepamiršti
25 d. BREMEN
Dievo ir geraširdžių žmonių
Iš to visko matyt, kad Ka- • , .
, , , ■Balandžio
—
April
2 d. — EUROPA
talikų Labdarybė veikia pla“ į“ ’
° . Idėka šiandien stovi vltouolJ’Now—Kraft-Phenix’ new achieve8 d. -- ILE DE FRANCE
ėiai. Ir reikia žinoti, kad ji darb,b ues •>*« 5™
nas, kur prieš 10 metų buvo
ment! Rich meUow cheese flavor
99
99
20 d. — EUROPA
plūs added health ųualities in
...
.. baigti šiemet skolą mokėti ir vįen dykas kalnas; šiandien
wholeaome. digestible Tona.
palaikoma ne milijonierių le. . ..
..
.
L, .
ivu-mn.-,
23 d. FREDERIK VIII
Velveeta retaina all the valuable
, . z
,
d
pastatyti seneliams ir naslai- kyla karštos maldos ir Šv. Su
elementą of rich miik. Milk sugar,
29 d. COLUMBUS
sonus. Pinigai jes palaikymui
calcium and mineralą. £iwry on«
eiams prieglaudos namelį. O ^ramento
garbinimas, kur;
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
caneatit freely!
plaukia iš kišenių tų pačią
99
99
jeigu visi iš vieno dirbsim, prieš 10 metų viešpatavo tyla; •
Velveeta spreads, slices, melts
14
d.
—
PARIS
darbininkų, kurie dalinasi sa
and toasts beautifully. Try a half
99
99
>tai lengvai tą padarysim ir|šįandįen keturių tūkstančių ’
17 d. — COLUMBUS
pound package today.
vo menku turtu su vargdie99
99
A
food
for
pro28
d.
—
FREDERIK
VIII
...
, . .
. m ,
viską pastatysim
, dviejų šimtų vaikučių širdyse!
KRAFT
niais ir nelaimingais. Tuo bū-1
3
d.
—
ILE
DE
FRANCE
Birželio
—
June
tein;
a
food
for
B. Grybas,
yra skiepijami tikėjimo ir do
99
99
du bendra krikščioniška mei
7 d. — BREMEN
mineral salts;
Labd. 8 kp. pirm.
99
99
lė daugiau skurdo pašalina
16 d. — FRANCE
for calcium and
NAUJAS IŠRADIMAS
V Th« Dvlicioui N«w Cheese Food
negu klyksmai ir šūkavimai
phosphorus; all
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
radikalų ir saldūs žodžiai tiirthe essential ele
kurios pasaulis per šimtus metų lau
KATALIKŲ

LABDARYBĖ tuolių, kurie tik tiek pasitar-

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

PROBAK

JSSMMgeg
Rašev Rssaa Oe^ *aa>

“’ij

.

1

,

VZelveefg

LIETUVOJE

ADVOKATAI
i 1

JOHN B. BORDEN

kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mostia yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto
SV. TĖVO AUKA
girių visokių medžių aliejų. De ki
nio Galinga Mostis kaipo saulės spln- i
BEDARBIAMS
dūliai, pasekmingai gydo: Reuma- i
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau- j
dėjimą. Rankų, Kojų tirpimą ir ar- I
šalusi kraują, nlkstelėjlmą Ir šiaip į
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai i
žmonių yra pagiję, o milijonai da |
nežino apie tai.
, .
. ,
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
Ivlmo Bukak‘ I
K P“”' verta aukso, kišk ji pati sveria, sulig
įkvrP T.it 10TMI___ kuriuos th-m- aajd°a gydymo. Gvarantuojam: jeigu
U>re LAI. LOOU
, KliriUOh pi a Į oebutų taip kaip rašom, pinigus gra-i

LIETUVOS

Šv. Tėvo atstovas Lietuvai
ADVOKATAS
Msgr. Arata Šv. Tėvo paveda
105 W. Adams St. Rm. 2117 mas jo. X-ties metų vainika(John Bagdzlunas Borden)

Telephone

Randolph

6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 yak.
Telephone Roosevelt 9090

"'' 9 Iir0 a

mente for health
and strength are
found i n good
cheese. And all
the essential elements of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

(

Šė Kauno Arkivyskupą įteikti I žlnam. Parsiduo.’.a visur. Klauskit*
t
.
taip: DEKEN’8
DISCOVERT
8v. Vincento a Paul»o konte-1
. Kaina 7» centai.
,
rencijai, kad ta suma būtų iš- DEKEN’S OINTMENT CC.
i dalinta bedarbiams.
HARTFORD. COMN

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
------------------------------------------------------------------ -----

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Koom 1502
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto iki 4 po pistų

Utarn., Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
I
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7327 ;
Vakarais:

Namų Tel.

Uyde Park

3395

I

A.A. OLIS
ADVOKATAS

.

n

SOUTH IA HaIlB STREET
Room 1984
Tel. Randolph 4321
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak

1241 «o. Halsted St. Tel Vlctory 4661
Valandos — 7

t

U •

vakare

Utarn., Ketv. ir Bubėtos vakar*

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., floom 909
Telephone

FRANKLIN

6745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephon* VTCTORT MII

BILLY^S UNCLE

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Neriaikuokit

su

apsaugojimu savo Knygelė
sumanymų.
Pri- Dykai
siųskite braižini ar n)odelj arba
rašykite
dėl
Nemokamos knygutės *How
to Obtaln
a Patent*
tr
•Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN

CHEESE

ointment

K. k,
SIAUS
na

PATENTS

KRAFT-PHEN1X
CHEESE COMPANY

Regittered Patent Attorney

M-S Serarlty S»»ln»« s Cemmrelti
•ėsk BnlMinf
fOlreetlj aoron Mreet from P«t«nt O1BMI

WssaiNOTON. o. e.

I pareigas

V asario 7 d. Juozapas Lėgo- jais,

je

nuie

*i±

uiėuo.'

roios

musų

lamouupy

šių

sic

±1

uttpmese.

koiomjouo

Bausto

asmenys,

reziuencijoje;

Vajsaiio

anie uisuie tomannkie00 ia. amz., palaidotu bv.

kuris savo mandagumu ir

visi: dovanų be galo daug. Vi

buvo

ulzluynu>

ov.

o. Artimas • išmo

26

vytis,

kas,

uuuamas

rytų

Kančiose

60

nų,

apie

mirė

jaunikaitis

ga

mana

palydėjo,

į

šoko

ibd

aru

kol

kas

knęs

v enoins

lkiai

dotas

Kryžiaus

Bv.

“Bam

Dance”

tuojau

po

didžiausiame

nuiiudi-

ir

sesutes.

. išgyvenęs

skričio.

, pie

brolį

motinėlę,

Parapijonai,

atjausdaua

nelaimę,

skaudžių

Panko

didele

lį

ligos

trumpos

m.,

Mica.

1

d.

Šv.

a.

DR. A. G. RAKAUSKAS

salėje.

draugija

Jurgio

su

IEŠKOMAS

kolonijoje

lietuvių

šioje

Ši

leikis

rūpinosi

laidotuvių

rei

injrė

m.

savo

ir

nes

parapijų,

jos

Lietuvos

Aroor,

Ana

ligoninėj.

kapinėse.

būna kviečiamas

Clii-

iš

Ieškomasai yra prašomas pra-

d.

nnre

Tuq

Kazys

velykinei

ir

pasįnaudoja

būdu>

visos

apylinkės lietuviai ir palaiko

ligos. Palaidotas Bv. Kryžiaus

tarpusavį0 ryšį/Kovo 6 dienų

sunkios

sįuntįnybeį:

išpažinčiai.

trumpos

po

ges,

gomnėje.
žiaus

sas

iiermon Keeper

46 m.

Palaidotas

kapinėse.

laidojimo

Kry

šv.

atVykęS marijonų kunigas mi-

sijonierius

Šv.

atliko

reikalais.

u h n

ouvo

riytineinis

pu

rūpinosi

kapinėse. Buvo 42 m. amžiaus,

paliko žmonų ir 4 sūnus.
Visi

Ambra

Ant.

(pusbrolis)

Ii

palaidoti
apeigomis,

Antano

baž-

su

Maldos

kurias

Nortli’west

2622—16tli Etreet,

par.

kieb.

pamokslus:

Mišparų,

vakare

nio

kuomet visa

ja

lapelius

Apaštalavimo

tris

rytų,
drauge

ėjo

ir

PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE

LIETUVIS

GRABORIUS

!

ir

švogeriu

DR. G. I. BLOŽIS

CHICAGOJE

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)
. Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

VAKARIENBUTIS”

Komu-

ateinančių

Senai laukta*, — daugelio pra- Boulevard 7589
sytas — pagaliau rengiamas
scenon

isarų rengiasi grįžti ir apsigy-

Rez.

Hemlock

7691

2130

pamatysi

DR. j. J. KOWARSKIS

Rea. Republic 6350

Gydytojas

Rezidencija
Tel.
Valandos: 2-4
Nedėlioj

Phone

Boulevard

A. PETKUS
UJGiUVIS GRABORIUS

4139

A. MASALSKIS

M43 So. Talmau Avė.
lei. v irgirna 129U
Yards 1138
GhltMgO, lh.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

)

dabar sunkiai se-

kojos,

Sakrameu-

su Šv.

rga.

Ligonį

tais

aplankė

misijo

marijonų

nierius

kovo

X

Maldos

7

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABO1UUS

kelios

Apaštalavimo

dr-gijos,

4847 W.

vos

14 ST.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SVARBI ŽINUTĖ

Cicero, III.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Tel. Cicero 6766

“ Vakar ieę b utyje”,

vaidinti

Lietuvis

DR. P. ATKOČIŪNAS

nesupra-

visuomenės

8ti klaidingai: daug alumnių ir

Šv.

lenkų

joje

parapi-

Stanislovo

jau

tarpe

20

metų

cį us į

rudenį

sudaryti

pradėjo

rūpintis

būrelius.

savuosius

akademikių

veikalus
dina.

vaidintojų

gabių

nuostabiai

gerai

“Vakarienbučiui”
" vakanennucim''

Čia daugiausia darbuojasi ino-

jausmingų,

terys,

Vlenas

Bet

CT.

naujį

DR. T. DUNDULIS

utarnl^a^,

po

Avė.

ofisus

num.

4645

Vai.

2

iki

718 WEST 18 STREET
z

Tel. Rooseveit 7682
Telefonas

Yards

1138

I. J. ZOLP

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu

automubilius

organizacijos

turi

—

visokiems

savųjų

3319

Kaina

prieinama.

AVENUE

AUBURN

III.

Chicago,

moterų

štokų, nes

Šv.

Jurgio

drau-

“Vakarienbučio”

didelės

K.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼■DEJAS

taip

tu-

Šiame

reikšmės.

ri

j bus,

scenoje

charakteris

vyrai

giJQ-

j

S.

Na

^venu6j

Ke^UL^is Tir ^ubatomis

AKIŲ GYDYTOJAI:

star

“all

sakant,

TeL Prospect 1930.

jaunutės

mūsų

Nulludlmo
valandoje kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

įvairiose

žvaigž

DR. VAITUSH, OPT.

Radio stotis

A. J. J.

vakarų, kovo
smagūs

kauliukų

10 d.

Prologas

įvyks

lošimai

Šv.

Magdalena

mateos

Samuelis

—

--

Juda

Ko-

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

— Silvija

—

Olimpia

Juozapas
Genovaitė

Palengvins
aaių ,tempimų kuri*
esti priežastim gaivos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karštį. Nulmu
cataracius. Atitaisau trumpų regyatę ir tolimų regystę.

Ari-

iš

Mikšai-

tė;

Achazas

tė;

Petras

—

Elena

Prirengiu teisiAgai akinius visuose
atsitikimuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiaaaias klaidas.
8 pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiuma

Petkiū-

v -

J. F. EUDĘIK1S SC CO.
JŪSŲ OHABORl^J

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Van

Telefonai:

YARDS 1741 tr 1742

Mirė-kovo 7, 1932 m. 4:2a
vai. vak. 21 metų amžiaus. Gi
mus Oglesby, III.
l’aliku dileliame nuliudime
motiną Marijoną, patėvį Alelžą
Auguli, 3 seseris Ulesę Kazakuuskienę,Marijoną ir Oną, Svuger, Kazimierą, 3 brolius Juo
zapą, Joną ir Povilą, švogerką
Kazimierą ir visas gimines.
Kūnas pašarvotas 4404 So,
VVasiitenavv Avė.
Laidotuvės į vyks pėtnyėioj,
kovo 11. Iš mumų 8 vai. bus at
lydėta į
Nekalto Prasidėjimo
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pumatdos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drauges ir pažįstamas
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: motina, patėvio, se
serys, švogeris, broliui, svugerka Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas
Yards 1138.

0994

—

Felicija

Nausė

(Bridgeportiątė);

Mari

ja — Rožė Šimpokaitė;

Vero

daitė

nika

Stefanija

—

Valandos' nuo 19 lyto tai • . va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 13.
KREIVAS AKlS^ATlTAiSO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur

Kukerytė.

Šitos jaunutės artistės turės

progos

užsirekomen

gratžiai

duoti visuomenėj. Prašome at
eit

pamatyti

jas

4712 S. ASHLAND AVĖ.

vaidinant

Tel. Boulevard 7589 .

X.

“Vakarienbutyje”.

LOTERIJA PAVARGĖ
LIAMS ŠELPTI
Biržai.
suruošta

Vasario 7—9
loterija,

Skaitykite ir platinki*
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir
remkite tuos biznierius
ir profesionalus, kurie
garsinasi jame.

buvo

kurios

pel

nas paskirtas pavargėliams su
šelpti.

Loterija

000

sumai,

lt.

numatyta

bet

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
10 iki 12 dienų
2 'iki 3 po pietų

Ofiso Tet Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

(Aukškalny-

Butriinaitė

Kybartaitė;

ELZBIETA 5L1SLN.UTL

Yards

Kulikau-

tė; Jonas — Stasė Užuineckai-

AMBKLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame Širdingu simpatingų ir ramų]
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND
AVĖ.
/

Nuo 7 iki • vakare
Nedai, nuo 10 iki 12 dienų

vaidins.

Agnietė

Marija

skaitė;

Ona

—

Saboniūtė;

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMENŲ
v -

DR. MAURICE KAHN

Nuo
Nuo

Dabai

veikaluose.

Vakarienb utyje”

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

Tel. Boulevard 5201-8418

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
deramomis po pietų ir Nedėldienialr
tik susitarus
3422 W. MARQUETTE ROAD

Tel. Victory 3687
Of. ir Rea Tai. Hemlock 3174

DR. J. P. POŠKA
3133

bilietų

5,-

bu

vo parduota tik už 3,800 litų.

t

S.

HALSTED

STREET

Antras ofisa« Ir Rezidencija
6504

Štai,

CICERO, ILL

TeL Groveitill 1595

Ofiso

cast ”.

nevičiūtė;

'I

j

dės, kurios ne sykį žavėjo mus

1650 WEST 46th STREET

seredomi^tr petnyčiomis

pastatyme'

tė; Longinas — Stefanija

•

Panedėiiais,

Telefonai dienų ir naktį
VIRG1NIA 0036

4 ir

7820.

ARCHER AVENUE*

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

suUr.

BoMevard

Tel.
Ganickaa

_________

Kampas 46th ir Paulina Sta
reikalams.

jaučia

kurios

4142

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Auburn Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chi

savo

y yak NeU
Tel*

Kiek-uciiuocK

tragiškų.

vietų

ir

CICERO

r* ir iris«e
UIS IsalVe VVlIAUga.

labai

tipų,

49

Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 6

vaidinti
vaidinti

ypatingų

reikia

S.

Ashland

vai-

nestoka.

Gabumų

1446

Gydytojas

perkėlė

rurgas

DENTISTAS
brolija

2359 So. Leavitt St.
Canal 0706
po pietų ir 7-9 v. v.
pagal susitarimų

DR. S. BIEZIS

4712 So. Ashland Avenue

tinkamos

rastos

buvo

Prašome

dienų.

I gyvuoja, bet lietuviai, tik pra-

Nauja, graži kot plyšta dykai.

demijų Alumnių

Chirurgas

i, DR. S. A. DOW1AT

Utt. GUSSEN

tekęs

ir

'Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

STREET

22nd

WEBT

pagal sutartį

4729 WEST 12 PLACE
— i Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
Ir Petnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonai:
Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

DENTĮSTAS

“ Vakarienbutį”

Nedėlioja

CHICAGO

DR. A. P. KAZLAUSKAS

va-

Office: 4459 S. California Avė.

Gydo staigias ir chroniškas ligaa
vyrų. moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

draugi

prie Šv.

Tai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

me kovo 13 d. sekmadienį. Pa
Laidovvėms pa Patarnauju . laidotuvėse kuopiglausia. ventl
Lietuvoje.
“Draugo”
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
tarnauju
geriausia Reikale meldžiu atsišaukti, o mano , .
kartotas bus Verbų sekmadie.
v.
,
. .
darbu busite užganėdinti.
laivakorčių agentūrai jau pa-,
.
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
Tei. Rooseveit 2515 arba 2616
vedė sutvarkyti visus kelionės;11} kovo 20 d. Šv. Kazimiero Tela Cicero 126e
X-Ray
sau prie grabų iš
2314 W. 23rd PL, Lhicago
reikalingus dokumentus.
Akad. Auditorijoje,
2601
W.
dirby stės.
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
OFISAS
Telephone Republic 7868
1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.'.
X
Petras
Nynys,
kilęs
iš įMarąuette Road.
668 West 18 Street
LIETUVIS DENTISTAS
i Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Telef. Canal 6174
Vilkijos parapijos, prieš trili-1
Ls kelių \ šimtų
mergaičių
Tai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 i
Nedėlioj; 10—12 ryto.
Tel. Cicero 5937
SKYRIUS: 3238 S.
va L ’vakare
"
-R
R"
/
'ii
"•s
v
•
•
ai
a“‘ ®
Halsted Street., Tel
kų metų ant geležinkelio ne- lankančių bv. ivazimiero AkaNedėliomis n seredomis susitarus

Victory 4088.

6793

DR. A. J. JAVOIŠ

Chirurgas

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DENTISTAS

pirmadie

X Jonas Jaglauskas su'žmo

na

C.

D.

po

1 nijos.

LACHAVICH
IR SŪNŪS

—
*
Washington,

ir

DR. A. RAČKUS

Tel. Canal 6122

visiems

išdalino

pasakė

įr

a O K 1 A 1:

J, F, RADZIUS

DR. P. Z. ZALATORIS

Tel. Canal 6764

Arti 4 7 Street

Lithuftnian Legation

i

kalais.

šausiu 31 d. mirė Jonas Ge

Lafayette

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
4 iki 8:80 vakare

DENTISTAS
4646 So. Ashland Avė.

nešti savo adresą Lietuvos Pa-

adven-

kunigas

lietuvis

tinei

.

13

Res. Prospect 4659 ,Tel.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

DR. C. Z. VEZEUS

turėtojas.

A00881

No,

bono

-Liūdi

cakos

Lakstys,

Tel. Canal 0257

Tai: 3-4 Ir 7-3 vai 'vakar*
Nedėlioj susitaras

Phone Boulevard 7042

Paskolos •

Laisvės

-H

Palaidotas
rimu

Olivet

Vasario

Vai.: 1-3 Ir <:84-3:84 vai vak.
Nedėlioj susitarus

DENTI STAI

žmona, sunūs ir dukterys.

Ant.

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencija:
3904 — 71st Street
Nedėllomis tia susitarus.

Gydytojas

Kryžiaus

Pusbrolis

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, W1S.

Programų

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913

d. Adomas Lesin-

palaido-

narė;

Bv.

rūpesčiu ir gražiu narių nuta

po

M t.
liM^isio

43

skas,

4b

Karia,

Mykolas

9

lyg

nia palydėjo į kapines.

rapijos

Jonų.
Vasario

9

balandžio

Velykų.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Otiso Tel. Lafayette 7337

Res. 9865

i

daro

mi

ii

bro

nuliūdime ižmonų,

X

tokių

programų

Tai visa įvyks Šv. Antano pa

KANKAKEE,ILL

metus.

4i

Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 Iki 6 po plotų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki k vai).
Seredomis Ir NedCllomto pagal susitarimų.

kuopa

3

Westville’s farmeriai.

išpildys

kapinėse,

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

komisija sma

Be to, Labdarių
puikių

Jonas

Gnskaoudzio valse., Banių ap
l anko

31

sve

parapijos

Rengėjų

rengia

kaimo,

uegutynes

kovo

Specialistė Motery Ir Vaikų Ligų

darbuojasi.

X

m. amžiaus, įskmamgai palai
metuvos,

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. J- J. SIMONAITIS

kau

kuopos

Tel. Ofiso 4050

bėgantis,

is

beturčių

įvyks

Antano

tainėj.

lavono.

nesuranda

3

lošimai

Šv.

d.,

automo

Vanduo

upę.

vienai

Labdarių

liukų

lietu

24

autoniouinų.

X

biliu ant Beile Isle tilto ir nu

Gausin

vannnų.

savo

nuvažiavo

eis

pelnas

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0617

šeimynai.

Jo

duonos kepėjas, vas. 28 d.

vių

zmo-

dideiese

sudege;

sas

(1942 — 25tli St.).

Mykolas Aleiiūnas,

X

mas; ouvo sudėta daugybe ge
oausio

užsi-

simpatijos.

žinomų

žnyčios

kapmese.

ikiyiziaus

patarnavimu

oiisas yra arti ,Bv. Antano ba

sūnu

plačiai

gra b orius

DAKTARAI:

Pradžia 8 vai. Kviečiami vi

si atsilankyti, nes dovanų gaus

pelnė

įsknmrn-

jmjsios.

u.fcjO8

u

bv.

ouvo

oaznycioje

a.

ne,

puošnioje

svetainėj

Antano parapijos

atliko

gražiai

naujasis

i la, po sunkios operacijos nare Į sužliungu

|savo
vvtsv

labai

Bra-

mūsų

I

Graboriaus

kun. I. P. Boreišis.

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT. MICH,

inaig

d r

Ketvirtadienis, kovo 10, 1932

S.

AKTES4AN

AVĖ.

Ofiso Vai. kuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-4 po
piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Ovent&diuuiais pagal suiarbna.

TeL Wentworth 3000

Rex Tel. Stewart 8491

DR. H. BAR TON

DR. A. A. ROTH

Gydytojas ir Chirurgas6558 S. HALSTED STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Rea Pbone
10-11 v. rų 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniai b
10-12
Vai.

Unglewood 6641
Veotwortb 8000

Office Pb<,ue
Wentwortb 8004

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREE T

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ

▼et 1-4 Ir 7-3 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.

4910 80. MICHIGAN AVBNDh
Tel. Kenwood 5107
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Valandos:
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nuo 3 iki 8 valandai vakare
Nedėliomis 10 Iki 12
apart Iventadlenlo Ir ketvirtadieni*
SPECIJALISTAS

Telefonas Midway 2880
Hemlook

Blil

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 13 ryto. 7 Iki I vak.
U tani. i» Ketv. vak. pegsi sutartį

Tel. Hemlock 3700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė.

VU.: 8-4. 7-9 v.

v.

HMtiriant Ket*

U R A O G A 3

C H I C A G O J E

TU PERGALĖJAI
šiurpulingoj dramatinio vei
kalo scenoje, kada Kristus pri
kaltas prie kryžiaus mirė, ka
da visoje žemėje pasidarė ta
msu, kada žemė drebėjo, uo
los plyšo, tų valandų- Rūta,
Poneijos, Piloto duktės tarnai
tė, kuri visų laikų džiaugėsi,
kad Kristus, Jjnonių suvedžio
to Piloto nuteistas žiauriai
mirčiai, kuri žydams padėjo
šaukti: “Nukryžiuoti Jį”, at
bėgus Į Poneijos rūmus pami
šo ir, raudama nuo galvos sa
vo plaukus, dideliu išgąsčio
balsu sušuko: “Tu pergalė
jai”!

sukaktuves. Adv. K. Česnulis
gražioje ilgoje savo prakalbo
je įspūdingai minėjų pirmųjų
Laisvės kovotojų vargus dėl
Lietuvos
Nepriklausomybės,
laisvės kovotojų dėka Lietu
va tapo laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Taip pat žaviai
nupiešė Lietuvos Nepriklauso
mybės pilnų ir vaizdžių isto
rijų. Adv. K. Česnulio patrijotiškoji kalba labai patiko
publikai, kuri jam atsilygino
gausiais delnų plojimais.

rias ypatingai gražiai sudai
navo Kazys Pažerskis, galin
go balso baritonas solo, ir du
etus su ponia Pažerskiene;
ponia Oželienė gražiai sudai
navo keletu dainų. O ponia
Vaitkienė, kaip ir visada, šau
niai pagrojo akordina. Reikia
priminti, kad Budriko radijo
programos ir ketvirtadienio
vakarais nuo 7 iki 8 vai. taip
pat būna gralži'os ir įvairios.

X Unity L. B. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks ko
vo 11 d. 8 yal. vak. kliubo
svetainėj (4558 S. Marshfield
Avė.). Kliubo gerovė reikalau
ja narių atsilankymo j minė
tų susirinkimų apsvarstyti rei
kalus ir sumokėti mėnesinius
mokesčius, kad nelaimei išti
kus nebūtų keblumo.
Valdyba

J. D.

Town of Lake.— Good Fel

Ketvirtadienis, kovo 10, 1932

mais Džiovos Sanatorijos sky
rių, kurie randasi:
Sedgwick Street Dispensary, 1367. Sedgevick St.

INŽINIERIŲ SUVA
ŽIAVIMAS

APYSAKA Iš KARIUO
MENES GYVENIMO

Kovo mėnesy laukiamas mie i Teko patirti, kad jaunąs liDamen Avenue Dispensarv, stų inžinierių suvažiavimas, teratas Stonys-Narūnas, taršnukiainas statybos vyriausio-! navęs kariuomenėj, parašė iš
1438 No. Damen Avė.
jo inspektoriaus iniciatyva ' kariuomenės gyvenimo didelę
Washington Boulevard Dis- |Suvažiavime bus aptarta eilė Iapysakų ‘‘Automato užrašai”.
pensary, 2049 Washington Bo . klausimų, liečiančių miestų sta ! Kai kurie aukšti karininkai,
ulevard.
ftvha.
paskaitę šių apysakų, prilygi
no
Remarko veikalui “Vakaru
Racine Avenue Dispensarv,
fronte nieko naujo...”
ATPIGINO KNYGAS
1215 So. Racine Avė.
Ryšy su ekonomine krize,
South' Side Dispensary, 2950
kai kurie Kauno knygynai suCalumet Avenue.
i mažino knygų. kainas.
T. A. O. Products,
State St. Dispensary, 5625
8133 *So. Halsted St..
South State Street.
Chicago, III.

lows susirinkimas įvyks kovo
10 d., salėj 4550 So. Ashland
f R
Avė. Prasidės 7:30 vai. vak.
Susirinkimas šaukiamas Stan
’ Dievo Apvaizdos bažnyčioje
Gerbiamieji:
Po to, sekė duetas, kurį gra trijų dienų rekolekcijos prasi ley ljewandowskio, žinomo po- Stock Yards Dispensary,
Aš vartojau Jūsų vaistu.. Ir esu pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
738 West 47th Street.
žiai atliko varg. K. Saborus dės ketvirtadienio vak. 7:3d litikieriaus, reikalais.
Gyvenimas man buvo memalonus.
Vietinis
ir Alb. Jankauskas. Be to, jie vai. Rekolekcijoms vesti pa
Vartojau visokių
daktarų vaistus,
G,rand Crossing Dispensary,
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant .op-*du dar dainavo tris dainas, kviestas garsus pamokslinin
Statome namus ir senus racjios.
1000 East 75th Street.
patenkinančias publikų. O pi- kas •rūpesčiu kun. Vaitukaičio.
priimame mainus Padarome Kai vienas žmogus patarė T. A. D.
vaistus pavartoti, tai pirkau vienai
janu akomponavo Silvija Sa Kas dalyvausite pamatysite ir
ŠOKIŲ MOKYKLA
visus legali Skus popierius. Te bonkų. Tuoj pasijutau geriau. Ii
Tokių šiurpulingų scenų Žiū bonį ūtė.
tojau 5 bonkas ir dabar esu
išgirsite pamokslininkų gra Valdiška Džiovos Sanitarija
ikiame advokatiškus patari sveika.
Veliju visiems Ravo ger
rovai matys veikale “PoneiKleb. kun. Pr. J. Vaitu žiai ir įdomiai Dievo ižodį ske (Municipal TufJereulosis Sa- Norėdami išmokti šokti val mus dykai.
\ m
5-'
I šiem, draugams vartoti T. A. P.
me
diciną.
ja”, kurį stato scenoje Auš kaitis kalbėjo keliais atbejais,
lbiant.
nitarium), kuri randasi 2049 sų, foxtrot ir kitus šokius, tai
2608 W. 47 St.
Su pagarba,
ros Vartų parapijos choras, nušviesdamas kovų dėl Lietu
kreipkitės
adresu:
Mrs. P. Zenavlck.
AVashington Blvd., pradėjo
verbų sekmadienį, kovo 20 d., vos Nepriklausomybės ir ra
3919 W. 47th St.. Chicago, III.
W. MISEVIČIUTĖ
PARDAVIMUI
Marųuette Park.—Liet. Am. vartoti naujų būdų pagelbėti
šitokių laiškų mes turtine šimtus.
parapijos salėje. Ne tik vest- gindamas lietuvius būdėti Lie
T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
5209 So. Halsted Street
MEAT MARKET
Piliečių Kliubas rengia masi tįžiovinihkams. Yra tai pneunių pagelbėjo, dabar tebegelbsti ir
sidiečiai, bet ir iš kitų kolo tuvos laisvės sargyboje, kol
2-ras augštas iš fronto
Reikia tuoj parduoti.
nį mitingų sekmadienį kovo niothoraŲ gydymai. Tas reiš
gelbės toliau.
nijų svečiai širdingai kviečia Vilnius Lietuvai bus grųžinTel. Cicero 1464-M
Tel. Yards 4554
T. A. D. PROnrCTR
13 d., 2 vai. popiet, Šv. P. M. kia įšvirštimų geso į tuščias
mi atsilankyti verbų sekma- tas. O klausytojai gerb. kal
3133 So. Halsted Street
Gimimo par. svetainėj (Wash vietas aplink plaučius. Gesai
CHICAGO, ILIj.
dienį West Sidėn. Įžanga tik bėtojų lydėjo gausiais aplodis
tenaw ir 68th gat.).
paspaudžia sugedusias plau
tai 50c.
A
mentais ir entuziastiškai gau
Į šį masinį mitingų kviečia čių dalis ir pagreitina jįj pa
Vaidyla dė kiekvienų jo žodi.
•
mi kandidatai iš demokratų sveikimų. ~
A. L. Lapinskas, Liet. Vy iy respublikonu partijij 13 va Tai yra tik bandymai. Dr.
VYRŲ VAKARIENĖ
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis
(Marųuette Jevrelry * Radio)
čių pirm., pasakė įspūdingų rdo, einantieji į Ward Coinmi- Frederick Tice ir Dr. Alton
PAVYKS
Pirkusieji pas mus už SS ar dau
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.
kalbų, kviesdamas jaunimų tteemen ir lietuvis kandidatas J. Hruby, sanatorijos direkto
giau bus dykai nufotografuoti.
$850
West 63 St., Chicago, UI.
“
ŽEMAIČIŲ
PRTETELTIJ
”
gausite
kas
savaitė
10-12
Taip kalba vestsidės vyrai, susiprasti ir mylėti Tėvynę, į teisėjus J. P. Waitclies ir riai, sako. kad tas bandymas
Tel.
pasirodęs labai sėkmingas. puslapi i] tvarkingai.
kiti.
kurie, ruošia tradicijinę para lietuvitį kalbų ir papročius.
Hemlock 8380
pijos vakarienę parapijos sa Elena Ivanauskaitė, 9 metų Nemaža žmonių jau domisi Daktarai sako, kad tuo būdu
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIU.IE” rasite įdomiausių pavo
/
lėje, balandžio 3 d. Parapijos mergelė, įspūdingai deklama tuo naujos rūšies politišku mi pagelbstima tokiems, kuriems ksiu iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.
komiteto nariai Jusevičius ir vo apie Vilnių. Mažytė Elena tingu. .Tikrai bus įdomu išgir kitokios pagalbos nėra.
“ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
Vaičekauskas praneša, kad vi patiko publikai, kuri jai plo sti, kų bendrai sukviesti skir Džiova sergantieji gali pa
sių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.
si West Side biznieriai laika jo be galo.
tingų partijų kandidatai pa siklausti savo daktaro ar jie
Wm. J. Kareiva
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne
ntieji bučernes, su “smile” Varg. K. Sabonis žaviai dai sakys.
Valdyba yra tokiame stovy, kad jam
Savininkas
lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.
aukoja prašomųjų vakarienei navo solo: “Ei, pasauli! mes
1)8! geriausios rųšies
tinka minėtas gydymo būdas.
Ir patarnavimo, šau
produktų. Komiteto narys Vy be Vilniaus nenurimsim”! Be Roseland.— Roselando Lie Visi, kurie kenčia nuo ko
kit.
ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite Užrašyti saviškiams
* GBEEN VAI.UEY
to,
K.
Sabonis
sudainavo
ke
šniauskas baigia dalinti antrų
tuvos Vyčių 8 kuopa statys j- sulio, kurie ęina liesyn, pra- Lietuvoje. Kaina 3 litai.
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
šimtų tikietų pardavimui. K letą kitų patriotiškų dainelių, domių ir gražių keturių veiks kaitoja miegant, jaučia silp
nių, sviesto ir sūrių.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek
to narys P. Balčiūnas taip pritaikytų Lietuvos Neprikla mų dramų “Nepaisytoja” se numų, privalo kreiptis į savo
4644 SO. PAV1.INA STREET
Tel. Boulevard 1389
pat daug širdies deda, kad ši usomybės šventei.
kmadienį, kovo 13 d. Visų Šv. daktarų, kurs* ištirs ar nėra visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kilu KS
vakarienė būtų istorinė. Pati Vakaras puikiai pavyko. parapijos salėje (10806 S. Wa- džiovos ženklų. Džiova pra įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
rta, kad niekuomet, rengiant Publika buvo patenkinta ir iš bash Avė.). Pradžia 7 valandų džioj nėra pavojinga ir pagy tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.
kokių nors pramogų, West sinešė gražių ir nėufimirštinų vakare. Įlžanga 25c. Režisuoja doma be ypatingo vargo.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti
Side nėra buvę tokio entuzia įspūdžių. Kiekvienas, atsilan Teklė Kansevičiūtė. Šiame vei Tie, kurie neįstengia pasi kiekvienam, kuris tik pareikalaus.
7126 So. Rockwell Street
zmo, kaip ruošianties prie šios kęs į šį vakarų, ilgai nepa kale vaidins: Mikalina Abro- naudoti savo daktaru, tai dy
Tel. Republic 5099
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas
vakarienės. Vakarienė pavyks," mirš kad Dievo Apvz. para maitė, Teklė Kansevičiūtė. '. kai galima naudotis patari
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.
sako vyrai, o mes, moterys, pija šauniai ir iškilmingai mi Meškaitė, IJ1. Mikolaitytė, ♦.
Mes permufuojame pianus
nėjo
Lietuvos
Nepriklausomy

eisime žiūrėti.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka fomičius ir kitokius dalykus.
Milerytė, Ona Puodžiūtė, EI.
bės
14
metų
sukaktuves.
Moteris
zimieras Berulis.
Tumonaitė, B. Vitartaitė, Ad.
Musų patarnavimas y t a
Valio, Laisva ir Nepriklau Čepulionis, Juoz. Dargis, St.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tel greitas, geras ir nebrangus.
soma, mylima mūsų Tėvynė Mikolaitis, Jonas Stockus, Jo
PAPILDYMAS
šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
Mes pervežame daiktus iš
Lietuva!
nas Valentas, Ant. Vaitkus,
ir į kitus miestus.
Wbst Side.— L. Vyčių ChiJulius Zekis.
Specialia 5 Dienų Namų
GERAI SEKASI
cagųs apskr. dvasinės puotos
Visi širdingai kviečiami at
ĮVAIRUS KONTRAKTOR
Treatmentas su Žolėmis
aprašyme praleista dvi 24 kp.
silankyti ir pamatyti tikrus
u
Duodamas Dykaiveikėjos, kurios labai daug Town of Lake.— Augustas jaunuomenės talentus. Širdin
Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės
prisidėjo prie šventės pasise Jurgi las, representatas Wast- gai tariame jums ačiū.
yra moksliška kombinacija geriausių
I
Namų Statymo Kontraktoriua
Europoj. Amerikoj ir Rytų Indijoj
kimo, būtent p-lė Laehavičiū- ern and Southern Life Insur.iglau įvairiu daina namus prieinam*
surinktų
žolių.
Tūkstančiai,
kurie
.
Kor— tas
kaina
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per
tė, duktė vestsidiečio grabo- arice Co., jau penkeris metus
eitus SS metus. Motina Helena. 17įfl
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
W. 47 at. Chicago. Iii/pasiūlo jums
riaus ir p-lė Zauriūtė; jos darbuojasi šioje kolonijoje.
Telefoną* Hemlock 5580
X Siuvėjų Lokalo 269 A. C 5 dienų Namų Treatmentų, Nueikite
Penkeris
metus
ištarnavusieji
daug darbavosi padedamos pi
pas jg dėl šio bandomojo treatmento,
W. of A. susirinkimas įvyks taipjau
Tųlef. Hepubllc <884
dėi nenV>ka|nos egsamlnaclagentai gauna iš kompanijos
rmininkei visuose darbuose.
penktadienį, kovo 14 d. Amal- jos. kad surasti 'kokia lštlkrųjų yra
24 kp. narys. gražų ženklelį. Tad p. Jurgi
Jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy
garnated Centro name (333 S. duollų Jūsų ligai reikalinga. AtslneStos netrukus susilauks to pa
SJ apgrsinlmg. Atdara iki 8 v.
UF.NEHALIP KONTRAKTORIU8
Ashland Blvd.), 7:30 vai. vak. kite
vak. Nodėliomta jki 2 vai. po pietų.
Statau namo* kaip muro taip ir
dievo Apvaizdos par. žymėjimo. P. Jurgitos pride
medžio ano mažiausio iki didžiausio
Bus daug svarbių reikalų. Ma Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai,
.rašykite Motinai Helenai aprašydami
ramai (žmonėms tarnauja, apie
irišlnamlauMoa
lonėkite dalyvauti visi.
savo Ilga ir JI prisius jums gyduo
2462 W1ST 69th STREET
Lietuvos Nepriklausomybės apdraudų išaiškina taip, kaip
les dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
Fr. Prusto, sekr. jimui
persiuntimo.
“
DRAUGO
”
raštinė
pasiunčia
pini

paminėjimas. Uetuvių Dienų iš tikrųjų yra. Žmonės juo
Į
, i, . ■ i —i.
Tel. Hemlock 2323
šauniai minėjo Dievo Apvz. yra patenkinti.
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar L/fTAIS.
•
parapija kovo 6 dienų, savo
Jo draugas
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
TURKIŠKOS, RUŠIRKOR RUI,KŪRINAS VAKOS IR ELEKTROS
parap. svetainėj, 7:30 valandų
TRF.ATMF.NTAI
>
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
Kainos nupigintos
vakare.
LIETUVIŲ VALANDA
KARŲ ŠTATTMO KONTRAKDabar Buvo
TORITTS
Vakare parap. svetainėj bu
greitai nueina ir greit išmokami.
Rteam ir Shower ............................................................................... 86c
50c
6604
S.
WASHTENAW
AVĖ.
Steam ir Eelektroe maudynė
........................................... 75c
1.00
vo išpildyta pritaikinta patri- Su tikru malonumu praėju
Steam Ir 8how«r
......................................................................... 86c
50c
Steam, Tub ir 8hower
................................................................ 50c
75c
Namų Teief
jotiška programa. Estrada bu sį sekmadienį teko klausytis
lape* T*i»f
Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
Turkiška Elektroe maudynė ir kambarye .......................... 1.50
2.50
Republic
BOS*
■amlock
8847
vo padabinta Amerikos ir Lie lietuvių radijo programos (iš
Sulfurlnė maudynė
.................................................................
1.60
2.00
SIUNTIMO SKYRIŲ:
Pilno* Elektroe tryttnentae Irnirueoldal mašina .... 2.60
8.00
tuvos vėliavomis. Publikos stoties WCFL), kurių davė
Pilno* Trytmanta*
..................................................................... 8.50
4.50
Elektros Masažas .....................
1.00.'.. .1.50
gausiai atsilankė.
Jos. F. Budriko radijo ir ra
2334 South Oakley Avenue
Plumbtng A Heating Lietuvi*
Vaistų ar alkoholio trynima* ..........................
60c
75c
Aug. Vardauskas, vakaro kandų krautuvė (3417 S. Hal
Moterų skyrius atdaras Utamtnkata nuo g iki lt vai. nakties.
KONTRAKTO RID«
CHICAGO, ILL.
Mn*** darbe* pilnai garantuota*
vedėjas, gražiai apibūdino Lie sted St.). Programa susidėjo
1657 W. 46U Street
KAMPAS SO. PAUUIKA ST.
TEU. BOULEVARD
tuvos Nepriklausomybės 14. m. iš graftių liaudies dainų, ku2422 WMT 69th 8TRUT

LAIŠKAS

A NEŠIMAI

SERGANTIEMS DŽIOVA

,'w

TIK VIENAS DOLERIS

R. ANDRELIUNAS

A. ALIŠAUSKAS & SON

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU
ŽOLĖMIS

TIK VIENAS DOLERIS

M. ZIZAS

Pavasaris
Jau netoli

■

’

D. GRICIUS

.•■■■i.

A. F.CZESNA’S BATHS

JOSEPH VILIMAS

* JOHN YERKES

i

“A

