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Bolševikai pagriebė japonų lakūną Sibire
NAUJI LENKJĮ REIKALAVIMAI
DANCIGO MIESTE
■-

--

♦

Bolševikai nori sutarties su

Rumunija
JAPONŲ DIVIZIJA Iš ŠANGHAJAUS
SIUNČIAMA Į MANDŽIŪRIJĄ
SUĖMĖ JAPONŲ
LAKŪNĄ

NAUJAS LENKŲ REIKA
LAVIMAS DANCIGE

VOKIETIJOJ JVYKS ANTRIEJI PREZIDENTO
RINKIMAI

BERLYNAS, kovo 14. —
Jvvkusieji vakar Vokietijoj
pi'ezidsnto rinkimai nedavė gpi
st.uy sekm.p. Prezideutas Hmdenbur^s lauuejo daugumus
ba s„. Be, t,e uz j, paduot,
baisa, uesudare vts, balsų datt
gumos.
Tad balandžio 10 d. įvyks
antrieji rinkimai. Per šiuos ri
nkimus laimės tas, kurs gaus
tik daugiausia balsų.

Vakar rinkimais prez. Hindenburgas gavo 18,667,730 ba
DANCIGAS, kovo 14. — lsų, o fašistų kandidatas Hit
Šio laisvojo miesto gyventojų leris 11,338,571.
Prezidento Hindenburgo lai
tarpe kilo didelis sąjūdis prieš
mojimui trūko 161,202 balsų.
lenkų arogantiškumų,

MONS. SEIPELIS PAVOJINGAI SERGA
I
_ _______

CHICAGOJE

VIENA, Austrija, kovo 14.1
ŠIANDIEN PILIEČIŲ
— Pavojingai serga buvusis
REGISTRACIJA
Austrijos kancleris mons. dr
________
,g. Seipelia. Visi krikšfionys/ šiaIldien chkagl)j piliefi„
ypa« katalikjai, meldžias už jo registravimosi diena. Turi repasveikinu,. Mons. Seipelia y. gi8trn„tis viai li(. korie yra
ra 5fi
amžiaus. Anais me- nuaikįlę kitur
ti>
tai, ji., išgelbėjo Auatrij, nuo sulaukė 21 me,ų amžiaus, ku-'
finansų hankruto.
' ra. p(1 pastaTpjų rudens rini kimu naturalizavosi ir kurie
KIEK SLAPIŲJŲ KON•prieš praeitus rinkimus neuž
GRĘSMONŲ
siregistravo.
WASHIN3TON, kovo 16J
pa.'a™m?"‘b™*™’,

1T .

.

.
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tis ir ateinančiuose balsavimuo

DEUS MEIIS H OMNIA
10 Metų Sukaktuvių Jubilejus
SV. PRANCIŠKAUS SESERŲ
VIENUOLYNO ĮKŪRIMO
1922 —1932
Dėkingumas ir džiaugsmas pripildė mūsų
širdis sulaukus pirmąjį Vienuolijos Jubilėjų.
Pergyventų metelių prisiminimai aiškiai rodo
mums meilingų Dievo Apveizdos Vienuolijos
globėjimų, ir verčia mus reikšti giliausių pa
garba savo brangiems Steigėjams:

— V akar žemesniuose kongre, ,
ja
«,
. ise dalyvauti.
so rūmuose išbandytas šlapių-j
LONDONAS, kovo 15. —
jų atstovų stiprumas. Balsuo-’ Registravimosi vietos atida-j
Žiniomis iš Harbino, Mandžiūta dėl vienos slapiosios rezo- r>dos nuo 8.4)0 ryto ligi 94)0
rijoj, japonų lakūnas ties Poliucijos.
j vakaro.
graničnaja perskrido Sibiro
Jo Ekscelencijai Pittsburgho Vyskupui,
Sausieji laimėjo. Už rezo
sienų. Tenai jį apsiautė. bol
H. C. Boyle, Jo Malonybei Pralotui M. L. Kru
BUS SUNKU GAUTI
Lenkija ėmė reikalauti, kad APLEIDŽIA VENEZUELĄ liucijų paduota 187 balsai, o
ševikų lakūnai ir privertė nu
šni, (lerb. Kun. M. J. Kazėnui ir (A t A Kun.
“YVARANTUS”
________
prieš 227. Slapiųjų skaičius
šio miesto muitinės reikalų
J.
J. Ttutkaičiui) ir visiems mūsų geradariams
sileisti žemvn.
C A RAČAS, Venezuela, kopadidėjo.
vedimas būtų perduotas IenLietuviams.
Mančuli mieste, Sibiro pa- fcarns
Vyriausias Chicagos miesto
vo 14. — Šios respublikos svei
rieny, kilo riaušės pri( š japo
kad lenkai katos departamento įsakymu MILŽINIŠKOS VETERANŲ teismU teisėjas Sonsteby mieDalinamės šiais jausmais su visais savo
BIURO IŠLAIDOS
*tw teisėjams įsakė ateity neišnūs. m a pešti japonų pori„-]du keaįnaai prj,.s šio sugautas ir nunuodintas paiaitautiečiais, kurių trokštame visas savo gyve
_______ ;
duoti dėl kokių menkniekių aduotuves. A ienos japonų pirk- llli(.a,„ prpkyhos alltonomij4 '
jdas Anglijos atstovo 0’Ri‘ilnimo dieneles pašvęsti, praplatinimui Dievo
lys nužudytas.
__
VVASHINGTON, kovo 14 reštavimo “warantų”.
įlv’o šuo. l’ž tai atstovas sveiKaralystės ant žemės.
e r artą Luu
.Japonai į Maneuli tad pa NENORI GIRDĖTI AP’E katos departamento sekretorių — Veteranų
biuro išlaidos ti“Warantai” neturi būt išnTžiniflCns ir kas metai duodami dėl menkų nusižėnsiuntė kareivių divizijų. Tenai
TAIKĄ
įžeidė. Dėlto, atstovui Hepfa krai. miKmlItes
yra sutraukta bolševikų karino
—---------apleisti šių respublikų, kurio- -i0”
daugiau didėja, nors girnų prieš šeimų galvas arba
menė. Gali įvykti susirėmimai. SQOCHOW, Kinija, kovo je apie 20 metų atstovu išbu- kuro veteranų skaičius neina šeimų narius, jei yra žinoma
14. — Šanghajaus ginėjas ki vo.
■ didyn, bet mažyn. Biuras iš- jų gyveninio vieta ir jei tie
------------------laiko apie 40,900 tarnautojų, žmonės turi nuolatinius darBOLŠEVIKAI TARIASI SU nų gen. Tsai Tink-kai, kurs
RUMUNIJA
su savo armija atsimetė iš ŠaŽUVO LAIPIOTOJAS
Prez. Hoover’is metinėms bus. Jei prieš tuos žmones iš— -----nghajaus, pareiškia, kad jis
> išlaidoms kongreso reikalavo keliamų nusiskundimų negali
ŽENEVA, kovo 14. — Bol- nenori nė girdėti apie taikų
M EXtCO CITY, kovo 14. — skirti 1,399,000 dolerių. Kon- išspręsti policijos kapitonai,
ševikų komisaras Litvinovas su japonais. Jis pasiryžęs taip Nukritęs nuo ketvirtojo namų greso komitetas tų sumų su- tada nusiskundžiamieji tik su
turėjo pasitarimų su Rumuną- ilgai karianti, kol japonai ne- aukšto žuvo garsus meksiko-’ mažino ligi 949,237,795 dole- advokatu gali kreiptis į teisė
jos atstovu N. Titulesco ne- bus išvyti iš Kinijos teritorijų, nas namų ^ienomis laipioto nų.
ją ir reikalauti “waranto” apuolimo sutarties reikale. Pa
reštavimui. Bet ir tokiam, at
jas A. Rugerio. Jis buvo va
sitarimai buvo slapti ir to sė AUSTRIJOS FAŠISTŲ SU dinamas * ‘ žmogum—musia ’
PRIIMTA eile svarbių nutarimų
NUSIŠOVĖ TURTUOLIS sitikime “waramto” išdlavimas
kmės nežinomos.
KOMUNISTAIS KOVA
priguli nuo teisėjo pažiūrų.
Nes galėdavo laipioti katedrų
Kovo 13 d., Šv. Jurgio par. kėlė gyvų diskusijų. Po to pla
ROCHESTER,
N.
Y.,
kovo
bokštais. Pagaliau įvyko ka
VIENA, 'Austrija, kovo 14. tastrofa.
MANDŽIŪRIJOJ SUKILIMAI
15. — Vakar nusišovė milijo ĮSAKE GELBSTI MOKĖS- salėj, Chicagoj, įvyko Liet. R. čiai apie Sus-mų kalbėjo L.
K. Susivienymo Vakarinių Šimutis. Dėl būsimo L. R. K.
---------— Dėl įvykusiųjų vakar Vo-j
nierius G. Eastman’as, 77 m.
ČIŲ MOKĖTOJAMS
Valstybių seimelis, kurį reikia S. A. Seimo kalbėjo A. Sut
ŠANCHAJUS, kovo 14. — kietijoj prezidento rinkimų Į
amž., fotografijij kamerų ga-j
SUNAIKINTA RYTŲ
Iš Šamghajaus srities japonai Austrijos komunistai ir faši-J
mintojas.
! Naujas Cook’o apskrities a- skaityti gražiai pasisekusiu. kus ir J. Mickeliūnas. Priė
INDIJŲ SALA
ištraukia vienų divizijų. Siun- štai sukėlė riaušes. 67 astnesesorius Jacobs’as sukvietė Pirmas mėginimas tos rūšies mus nutarimus, seimelio atsto
čia į Mandžiūrijų, kur vyksta nys sužeista.
visus paliktus tarnyboje savo seimelį šaukti Sus-mo inicia vai išsiskirstė geroj nuotaikoj
PRIGĖRĖ 3 VAIKAI
HAGA, kovo 14. — Žinio
kinij sukilimai prieš naujų vy----------------------------ofiso klerkus ir jiems prane- tyva buvo sėkmingos. Susirin ir tvirtu pasiryžimu darbuo
mis iš Batavia, Java, ugniariausybę.
KOMUNISTAI IŠŽUDĖ
kalnio veržimasis ir žemės dre • LIMA, kovo 14, — McCul- šė, kad jie su taksų mokėto- ko virš šimto atstovą ne tik iš, tis šios kilnios mūsų organi
600 KINŲ KAREIVIŲ
bėjimas Olandų Rytų Induo lough Park ežere įlūžus ledui jais visados mandagiai apsi- Sus-mo kuopų, bet ir iš kičų zacijos gerovei.
PASKELBĖ MORATO
eitų ir reikale jiems patąman- draugijų. Be to, susirinko žy
se kone visai sunaikino Banda prigėrė trys vaikai.
mus skaičius svečių iš įvairių KOMUNISTUI 51,000 DOL.
HANKOYV’AS, Kinija, ko- Neira salų. Žuvo daug žmonių.
RIUMĄ
tų.
--------------------------- vo 14. — Už 60 mylių nuo čia
UŽSTATO
Visi klerkai, sakė jis, bus mūsų kolonijų. Buvo atstovų
VILKAI ŽMOGŲ PUŠIN
STOKHOLMAS, Švedija, komunistai puolė Tsaoshib
.prisiekdinti ir jie skaitysis »- iš tolimesnių miestų: Westvi1ĮVIJO
URIBURU APLEIDO
Už šaudymų komunistų riau
kovo 15. — Paryžiuje nusižu- miestų ir kautynių metu iš
-----------sesoriaus padėjėjais. Todėl už le, Gary, Ind., VVaukegan ir
ARGENTINĄ
džius švedų degtukų! gaminto- žudė apie 600 kinų kareivių.
Veisėjai, Seinų aps. Vasa- priesaikos peržengimus bus at- kitų. Seimelį pradėjo rengi šėse komunistas Stephen Chujui Kreuger’ui, čia sušauktas---------------------BUENOS AIRES, kovo 14. rio 13 d. naktį miestelin be- sakomingi. Už tai numatytos mo komisijos pirm. J. Micke- ck’as, 27 <nu amž., traukiamas
liūnas. Maldų atkalbėjo J. M. tieson. Teismas paskyrė jam
parlamentas. Jis autorizavo
MIRĘS BRIAND’AS
— Buvusis laikinas Argenti einančiam Kantrinčiškių vienk. aštrios bausmės.
didžiai gerb. pral. M. Krušas, 51,000 dol.. užstato (parankos).
vyriausybę, kad ji paskelbtų
PAGERBTAS
------------------nos prezidentas gen. Uriburu gyv. A. L. pastojo kelių 4 viimoratoriumą Kreuger’io deg------------kuris ir įžanginę prakalbų pa
išvyko į Europą.
kai. Gerai, kad netoli buvo pu
MIRĖ ŠVENČ. VARDO
tukų įstaigoms, kad tuo būdu PARYŽIUS, kovo 14. —
šis, kurion vėlyvas keleivis ir KATEDROS KLEBONAS sakė. Į prezidiumų išrinkta: J. DAR VIENA KOMUNISTŲ
AUKA
jas apdrausti nuo galimo žiu- šeštadienį įvyko mirusio A. 80 ŽMONIŲ NUSKENDO movė kiek galėdamas greičiau.
Mickeliūnas, pirm., Aukštaitis
gimo.
Briand’o laidotuvės. PrancūApie pusvalandį aplink pušį Mirė Chicagos arkivyskupi ir Pažiera vice pirmu; į sekreKomunistų riaušėse priešais
—---------------------------------zijos
vyriausybė
jį
pagerliė,
tariatų
—
J.
Jusevičius
ir
Stojos gener. vikaras emeritas ir
SEOUL, Korėja, kovo 15. — pasisukioję vilkai dingo.
japonų konsulatų pašauta 5
T. S. TARYBOS KOMISIJA palaidodama valstybės lėšo- Pakraščių garlaivis “Choan
per 40 metą švenčiausiojo Va gifltė; rezoliucijų komisijon: asmenys. Policija dabar suse
ŠANGHAJUJE
mis.
Maru TI” nuskendo šalia Čan- GIRTĄ SUMYNĖ ARKLIAI rdo katedros klebonas monsig. dr. J. Poška, A. Sutkus ir L. kė dar vienų pašautų.
M. J. Fitz Simmons’as, 81 me Šimutis; skundų: A. Žvirblis,
Areštuotų yra 29, tarp kučun salos. 80 žmonių nesuran
ŠANCHAJUS, kovo 15. - KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS dama.
A. Bacevičius ir K. Gervilis; i rių 4 moterys.
Papilės valsč. Ganiukų km. tą amžiaus.'
Iš Japonijos atvyko T. SųjunŠANCHAJUJE
Velionio laidotuvės įvyks a- mandatų: Čižauskas ir Rubi
gyventojas Mat. ATf. girtas
gos tarybos komisija, kuri ti-----------važiavo iš turgaus namo, iš- teinantį penktadienį. Gedulin- nas. Išklausius eilę gražių ir
ORO STOVIS
SUDEGĖ BAŽNYČIA
ria japonų nesutikimus su ki- ŠANCHAJUS, kovo 14. —
krito iš vežimo ir pateko -po gosios pamaldos bus Svenč. prielankių sveikinimų, J. Juse
nais ir kovą priežastis. Viotos Čia susektas komunistų sųmovičius skaitė referatą apie SuPITTSBURGH, Pa., kovo arklią kojomis. Smarkiai su Vardo katedroje.
CHICAGO IR APYLIN
kinai labai palankiai jų čia kalas. Jų tikslas buvo įkurti 15. — Homestead’e sudegė Sv. žalotas į akmenis galvos kiausivienymų ir jaunimų. Refe KĖS. — Šiandien debesuota
pasitiko.
sovietų valdžių.
PLATINKITE “DRAUGĄ” rento iškeltieji klausimai su ir kiek šilčiau.
Marijos Magdalenos bažnyčia, šas.

L R. K. S. A. SEIMELIS GRAŽIAI
PAVYKO

Dalyvavo virš šimto atstovų
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DIENOS KLAUSIMAI
BALSAVIMO SVARBA

Amerikoje yra nemažas lietuvių skaičius.
s, kad mūsų čia yra netoli milijono,
iiau Amerikos politiškame gyvenime vi
jai dar nežymų vaidmenį tevaidiname. Ir Chitogoj, kur didžiausias lietuvių skaičius vienane mieste gyvena ((daugiau kaip 100,0(90),
»t vis dėlto politikoje dar nesame atsistoję
tose aukštumose, kokiose galėtume stovėti,
jųi daugiau dėmesio atkreiptume į balsavimo
irarbų.
■ Mes negalime laukti politikoje tinkamo
iripažinimo ir pasisekimo, jei didelis lietu
kų skaičius dar nėra šio krašto piliečiai, ar
to •būdami piliečiais, pilietinėmis teisėmis neinaudoja. nebalsuoja. “Drauge” nesenai bū
ro įdėtas rašinys, kuriame rimtai buvo įrolyta, kaip svarbu yra tapti šio krašto piliesiais,. jei manome ilgesnį laikų, arba visada
ha gyventi.
Byvename valstybėje, kur patys žmonės
renka valdžių, patys tvarkosi. Jei piliečiai
nebalsuotų, kitokių turėtumėme tvarkų. Nc>ūtų balsavimo, nebūtų respublikos. Taigi
luprantama, jei kuris pilietis nebalsuoja, jis
fra apsileidęs, jis nesidomi savo krašto lidinu, jis neatlieka savo pareigų ir pagaliau
valstybę į pavojų stato. Šiandien valstybių
gyvenime ir turime daug visokių blogumų
dėl to, kad piliečiai aktyviai nedalyvauja ji]
tvarkyme, nebalsuoja. Kad visi, sakykimų.
Amerikos piliečiai balsuotų ir balsuotų susię, jie sugriautų politiškas mašinas, kurios
nai yira surištos su smurtu, greičiau atttatytų krašte gerovę, panaikintų išnaudojiir palengvintų mokesčių-(taksų) mokėtoju

n

Tb# zunabi sprendiniai
(Iš senovės Egipto legendų)

(Tęsinys)

- Aštuoni šimtai žingsnių! — atša
ukė gydytojas. — Ir nežinau, viešpatie, ar
[Nesuskubsi paliesti visus ediktus šventuo
ju žiedu, kad ir tuojau jį atneštų tau...
— Suteik man ediktus, — tarė Hoklausydamasis, ar kartais neateina
iš Ramzeso irūmif. — O tu, kunige,
f— kreipėsi į gydytojų, — sakyk gi, kiek
Įto beliko gyventi, kad galėčiau užtvirįti bent brangiausius mano įsakymus.
Šeši šimtai žingsnių, — sušuubžiėjo gydytojas.

Liaudžiai mokesčių sumažinimo ir vetrgų darbo dienų nustatymo ediktai krito
[ant žemės iš Horo rankų.
— Penki šimtai...
Susitaikinimo su etiopais ediktus i.uĮpuolė nuo Horo kelių.
— Ar niekas neateina?...

j

i

į’l

cija,

Mums, lietuviams, be abejojimo, rūpi šio
to gerovė, bet taip pat rūpi mūsų tan>8 prestižas, kurį galime iškelti aktyviai daįdami politikoje, balsuodami. Kitos tau
tai anksčiau suprato ir dėl to jos savo
Vertė A. Matutis '

vardų aukštai iškėlė. Ir mums laikas prie to
bet jie gali jį arba žymiai su įtakų. Minias smalsi — ji viseiti ir eiti rimtai. Mes tikrai galime atsistoti
švelninti, arba dar aštrinti. tiek nori skaityti. Jei ji netu
tose politinėse aukštumose, kokios mums pri
Per socialinę misijų kataliky- ri sau tinkama gera, ji skaitys
(Pabaiga)
žmonių
gyveninio
silpnumų,
vi

klauso, jei visi pasirūpintume pilietybę įsi
bė čia atliks ir kitų, dar svar- bloga. Iš čia ir kyla tas reisų
nerimų
ieškoti
kelio
į
tik
Štai čia dirva, kurioj reikia
gy ti, balsuotume.
besnę, uz jų pirmesnę, bet nuo kalas kiek galima prisitaikinti
resnę
būklę,
visokių
anarchi

Netrukus, balandžio mėn. 12 d. įvyks daug darbo padėti. Tai yra lai
jos neatskiriamų — tai'religi-1 nuo ko dauy priklauso pasisejų,
iš
to
kilusių,
kad
vieninte

ko
klausiniai,
tiesiog
deginu
rinkimai. Bus nominuojami kandidatai į gu
nę. Jau ir masės, toliausios kimas.
bernatorius, teisėjus ir kitas svarbias vietas. klausimai, į kūliuos katalikų lis tikras visų klausimų išriši periferijos, dabar net labiau
Katalikų spauda turi savą
Taigi, svarbu, kad ko daugiausia piliečių bal spauda turi reaguoti ypatin mas, teisingas prievolių pada siai, nutolę nuo Dievo. O todėl
vieningų
kryptį; tai gilumo,
suotų ir kad lietuviai balsuotojai neatsiliktų. gai. Deja, ji tuo atžvilgiu irgi linimas, tikrasis autoritetas ir jų skurdas darosi skaudes
turinio, rimties kryptis, ori
Kad būtų galima balsuoti, reikia įsiregis- ne visada aktuali. Ne visada buvo paniekintas, ir kada ma nis. Mūsų santykiai su tokia
entacija į didžiuosius tikslus.
truoti visiems tiems, kurie iki šiol nebalsa- ji užtenkamai plačiai apžvel- tai, kaip toji gili nevarka jau intensyvia dcchristianizaicija
Visur ypač dabai1 vyksta suvo, kurie sukako 21 m t amžiaus ir į kitų vie gia ir labai dažnai pasiduoda visu platumu reiškiasi tautos — tai defensyva ir — tai ir
pasaulėjijno kova, iš visa ko
susmulkėjimui. Vienas atski gyvenime, nori paklausti, ko yra apaštalybė tikrojoj pras
tų gyventi persikėlė.
s
norinti paveržti linkimų į am
Registracijos diena yra šiandien. Nepa ras įvykis yra įvykis. Bet ke reikėtų tai vienintelei tikrai mėj — ofensyva. Defensyva ir
žinąs vertybes. Taip ir spau
mirškite. Eikite į registracijos vietas ir ten lis jų palyginus galima sprę visuomenės gyvenimo doktri ofensyva, visu įsitikinusio kri
da paverčiama įrankiu miniai
įsiregistniokit, kad bal. 12 d. galėtumėt savo sti: tai yra daugiau, tai yra nai, kuri — mes tai tikime — kščionies uolumu, yisu atsida
pasismaginti, o m:rla padaro
valių pareikšti ir už lietuvius bei lietuviųI realizuota idėja. Taip pat rei- vėl galėtų priartinti visokių vimu, išmintimi, visomis nauma paskutiniuoju 1 jos tikslu.
kia apžvelgti plačiau, dienos taikų. Apaštalybės—gali atsa jaustomis priemonėmis. Per
draugus savo balsus paduoti.
įvykiuose matyti svarbius vi kyti. Tikrai, uolios apaštaly platu būtų kalbėti, kokiu būdu ^Rtalikų spauda, rimtoji spau
suotinius veiksmus, j kuriuos bės, vargo, tokio kaip Tautų ypač sėkmingai dieehristianiza- da visados supras, kad jos už
SUS-MO SEIMELIUI PRAĖJUS
negalima tik abejingu! žiūrėti. apaštalo uolumas, kančia apa eijos ofansyvai galėtų būti va daviniai yra kilnesni ir kad
Visam tam iškelti reikia štalaujant, kad gelbėti daugy rtojama viena tokių priemo ji turi daug aukštesnių parei
Praėjusį sekmadienį Chicagoje įvyko L.
B r. S t.
daugiau drųsos, drųsos tų, ku bę iš nelaimės dėl šios dienos nių — katalikų spauda, kokiu gų.
R. K. S. A. Vakarinių Valstybių seimelis,
“R.”
rie skelbia tik tiesų ir peikia supagonėjimo. Turime mes tie būdu ji galėtų prasilaužti sau iI
kuris praėjo su gražiu pasisekimu. Pasirodė,
sų,
taip,
ji
yra
mūsų
pusėj,
kelių ir i tas vietas, kur visa
tik klaidų, nepermaldaujamos
kad ne tik Sus-mo kuopos, bet ir visa eilė
bet
tiesai
reikalinga
reali
ga

krikščioniška tik neapykanta
drųsos sakyti karčiai tiesai.
ŠIS BEI TAS
kitų draugijų gyvai domisi šia didžiausia
lia
—
kad
ji
plistų.
Ir
kada
ma
sutinka.
Svarbu
tai,
kad
tai
vis
Pavyzdys čia gali būti visokia
lietuvių organizacija šiame krašte. Matyti,
prieškrikščioniška spauda, sa tai, kaip su pųsisekimais žen dėl to yra galima ir tai ver X Automobiliai visur prakad mūsų visuomenė vis labiau įsitikina, kad
vo priešuose iškelianti net me gia bolševizmas, tikras pačios Čia mūsų paskyrimas. Tai pa- pelėda nugalėti ne tik geležinjau atėjo laikas daugiau dėmesio kreipti į
nkiausias smulkmenas, Įkyriai aaitikrikščioniškos misijos vai ^iėkti, kas ir sunkiai pasiekia-j kebus, bet ii- elektros trammūsų centrines organizacijas, o ypač į L. R.
ko daugiau gali norėti,
kartojanti tokius argumentus, sius,
.
i i,
laimėti, yra pats ki- vajus. Peryžiuj nesenai sustaK. S. A. Tai geras reiškinys.
kaip
apastalybes
knksciomsĮ
i
niaU8
į
as
darba8>
kokj katalikų ! bdyta 12 tramvajų linijų. Viekaip vidurinių amžių tamsu
kai
tiesai.
Tenka pagirti Sus-mo apskritį, kuris sei mų, inkvizicijos žiaurumų, jė
spauda-tik gali atlikti. Padi- toj tramvajų vaikščios automelį sušaukė, neš visi pajutome, kad seimelis zuitų piktumų ir daug kitų,
Katalikų spauda turi laimė dinti būrelį tiesos išpažinėjų busai< Berlyne keliolika tramdaug gero padarė. Jis ne tik tos organizacijos rodos, tikrai nusibodusių daly ti kelių į minių ir apaštalauti. yra kilniausias jos laimėjimo* Į vajų Jini>bi buvo 8U8tabdyla
Spauda tun būti pažangi., kiek
kuopas išjudino, bet ir platesnę lietuvių vi kų. Tuo ji nori diskredituoti. Spauda yra vienas tinkamiausuomenę sudomino, su Sus-mo reikalais su Kodėl mes negalime? Ir ka-;šių ir veikliausių apaštalavi- Ji turi suprasti, ko nori skai- j
pažindino. Taip pat svarbu, kad seimely ne talikų spauda sava prasme tu mo metodų, ypač svarbi šian tvtojai ir į tai atitinkamai at-Į X Kaip rodo statistika, \opasitenkinta vien kalbomis, bet priimti tin rėtų abejingai nepraeiti pro dieninėj mūsų gyveninio san sižvelgti. Dažnai čia užtenka ^kietijoj T0% visų vedusių pokami ir svarbūs nutarimai; pareikštas pasi- daugybę didelių klaidų, juokin- tvarkoj, galinti siekti ir sun pirino įspūdžio: paveikslo, ll? yra bevaikės. Didniiesčiuoryšimas eiti Į talkų Chicagos Sus-mo apskri- ’.gų prietarų nekrikščioniškame kiaį prieinamas vietas. Gyvas spalvos, įdomesnio aprašymo;^ vaizdas dar liūdnesnis,
ir skaitytojas laimėtas. MūBerlyne bevaikių šeimų
čiui, kuris šiomis dienomis yeda naujų narių pasauly. Spauda, norinti lai- ekunigo žodis, sakykla, bažnymėti autoritetų masėms vado-; čia — jau beveik niekas tai su Viųd. geltonoji spauda pa- 5,a daugiau Jtaip pusė — net
vajų.
L. R. K. S. A. turi gražių praeitį. Jis vauti, turi būti tiesiakalbė ir I irimo ekspansijai. Visi katali- sisekimų ir dėl to turi, kad p ^4 nuošimčiai.
naujausia X Vokiečių orlaivis “Gral‘
yra daug naudos padaręs ne tik Amerikos drųsi, nes tik tiesi drųsa joms Į kai, kiekviena kategorija savo gerai naudojasi
lietuviiĮ visuomenei, bet taip pat ir Lietuvai. į patinka. Naujiems sumanymą- i būdu, turi dirbti dėl išganymo spaudos technika — moka vi- Zeppelin” ligšiol' yra padaręs
7
A
| x-x*x . . ••—X x X,>x-x XXX•
i—X XX•X"j*• *WX 1•XX "X'X . }I
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—
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keliOn&, per kurias nuBet jo vaidmuo mūsų visuomenės gyvenime ms ji turi mokėti lipnių pa-Į_ tai yra plati katalikų ak lioti margumu, įvairumu. Rimkatalikų spauda yra j toji spauda 'visai tokia būti 'skrido apie 350,099 kiiometių.
dabar ir ateityje yra dar reikšmingesnis. Ko vergti. -Prieš blogumus jų nustatyti,
shkėlti,
IfUrsto darbo sritis, i negali; bet ir ji turi stengtis ' Zepįieiinas pervūžė iš viso tfvoje su nutautėjimu, lietuvybės palaikyme
tvti.
Jei
komunizmui*,
socializ

pati
svūirbioji
katalikų akcijos I patikti, patikti liaudžiai, įsigy- pie Į5 ^K) ke|eįvių ir apie 320,
jam teks žymi vieta. Dėl to ir svarbu, kad
000 kilogramų krrovimų.
Sus-inas ne mažėtų savo narių skaičium, bet mui spauda yra tikrai veiklus priemonė. Katalikų spauda—| vendania į jos
įrankis uždengti minioms, kad tas jai ypač svarbu — turi; Kai kada su tuo Įieiinaža skai-j
augtų. Svarbu, kad jo įtaka visuomenėje di
X Kopenbagon grįžo Givndėtų, kad jo vėliava būtų įnešta į kiekvieno tos apmaudingai kovotų su siekti visų visuomenę ir visus. į tomasi — tai sausi dėstymai, j
Kada bolševizmas pipierio pa tai pilkas vienodumas. Kata-į lantll.i<>s tyrinėjimo ekspedicilietuvio kataliko namus Amerikoje. Tų tikslų vad. 'kapitalizmu iįrjy^są, kas
vidklu jaii visur įlenda,' ran-! b’<'i spauda, norėdama lenk-Pa- šlai ekspedicijai iš prabuvusis seimelis siekė ir juos pasiekė. Tik tik jį primena, kėdėj katalikų
donasis kurstytojas pasiekia tyniuoti dėl pasisekimo niaVė-į (^ios vadovavo vokietis Alfreikia tų gražiai pradėtųjį darbų tęsti toliau. spauda dažnai tokia šalta, lyg
be gyvybės? Kodėl jai' nesi sifpnų ir vargšų, darydamas i se, nieku būdu negali atsilikti Į rėdąs Yenegeris, kuris mirė
jį kitiems kerštingų ir pavo-.savo priemonėse, technikoj. Ji .Grenlandijos ledynuose,
Vokietijos social-fašistai gavo per nosį. naudoti galingais šūkiais ko
Senoviškoj aukso kasykJų vadas Hitleris tikrai manė, kad jis bus vai už savas tikresnes verty jingų, jį žvėrindamas ir atim- - turi būti kiek galima aktuale-1
išrinktas to krašto prezidentu. Tačiau pra bes? Minių reikia sugestionuo damas iš jo visa kų lig šiol, snė, naudingesnė, praktiškes- loj arti Kasselio, Vokietijoj,
laimėję. Nors ir Hindenburgas negavo abso ti, kreipiant į gerųjų pusę. turėjo — žmogybę, kųrstyda-' nė. Tai kelias į laimėjimų — po ilgų kasinėjimų rasta aukliutinės balsų daugumos, tačiau spėjama, kad Spauda jų turi pavergti— ir-I rnas jį ejti keršyti — griauti,; panašios priemonės, bet kilnus $o. Ta kasykla buvo nenaudo
į tai katalikų spauda čia turi, tikslas. Ir šitokiu būdu yra ga jama
1
nuo viduramžių. Mano
ateinančio sekmadienio perrinkimais jis bus gi dėl gera.
Kada matai visų aplinkų-1 lenktyniuoti. Tiesa, tik žodžiai; Įima šį tų pozityvu statyk ma, kad kasyklas apsimokės
j išrinktas. Vokiečiai, matyti, nenori savo “semos skurdų ir pairimų, visa 1 neišspręs socialinio klausinio, j prieš vad. geltonosios spaudos eksploatuoti.
1 nio” nuo valdžios vairo paleisti.

SPAUDOS UŽDAVINIAI
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— Keturi šimtai... — prabilo gydy
tojas.
Dorus susimųstė ir... nuslinko Zel'oros ediktas pergabenti jos lavonų į fa
raonų katakumbas...
— Trys šimtai...
Tas pats likimas įsakymui atšaukti
Jetronų iš ištrėmimo.
— Du Šimtai...
Horo lūpos pamėlynavo. Iš apmiru
sios rankos iškrito karo belaisviams para
šytas ediktas, o pasiliko vien tik... įsaky
mas Berenikai paleisti.
— Šimtas...
Slėpiningas tylos valandoje pasigirdo
šliurių garsas. Salėn įbėgo vyriausiojo ku
nigo vietininkas. Horus ištiesė rankų.
— Stebuklas!... — sušuko atbėgusis.
— Didysis

Raiuzesas atgavo sveikatų...

Tvirtai atsikėlė iš patalo ir švintant žada

važiuoti liūtų medžioti. Tavęs gi, Hore,
prašo jam bendrauti.

Gęstančiomis savo akimis Įlotus jhd
žvelgė už Nylo, kur mirksėjo šviesa Berenikos kalėjime ir dvi ašaros, kruvinos
ašaros, nuriedėjo per jo veidų.

— Neatsakai, Horai ?! — paklausė
nustebęs Ramzeso pasiuntinys.
— O argi nematai, kad jau mirė? —
tarė tylomis išmintingiausias gydytojas
iš Kam akų.
Matote,'kokie tušti yra žmonių spren
dimai, palyginus su nežymais sprendi
mais, kuriuos Praamžius kiekvienam pa
žymėjo ugnies raidėmis danguje!

Kun. Pr. J. Vaitukaitis
JĖZUS KRISTUS IŠGANYTOJAS

KUR JIS YRA?
Jėzus Kristus yra tikrasis Dievas ir
tikrasis žmogus,. Kaipo Dievas, Jis yra
visur; ir, kaipo žmogus, Jis yra danguje
ir Švenčiausiamę Altoriaus Sakramente.
Kadangi Jėzus Kristus, antrasis Švč.
Trejybės Asmuo, lygus Tėvui ir Šv. Dva
siai Dievas ir kadangi Dievas yra visur
esųs, taigi ir Kristus, kaipo Dievas, yra
visur esųs: Jis yra visur esantis.
Jis yira visose vietose ir visuose dniktuoe; Jis yra visur ir visame, kaip kad
siela yra visame kūne.
Jis yra visur Savo žinojimu, visa ži
nančiu; Jių yra visur Savo galybe, lailran^-io.
a Iriausia -trialzo • .Tie

Savo esybe, kuri permato viskų ir visus
daiktus.
j
•Ypatingu būdu Jis yra dangoje, kad
atlyginti teisiems; Jis yra skaistykloje,
kad nuskaistinti tuos, kurie miršta papras
tose mažose kasdienėse nuodėmėse už jas
neatlikę visiškoje bei pilnojo atgailojimo*,
Jis yra čia, žemėje, visur ir.viskų rėdy
damas ir valdydamas bavo Apvaizda; Jis
yra pragare, kad vykinti Savo teisingumą
pasmerktiems. .
ir nėra tos vietos, kur nesirastų Die
vas. “Jeigu aš užžengsiu dangun, ten Tu
esi; jeigu aš nužengsiu pragaran, Tu irgi
esi” (Ps. CXXXVIII, 8). “Argį aš nepripildau dangaus ir žemės? sako Vieš
pats” (Jer. XXIII, 24).
Taigi, Jėzus Kristus, kaiį>o Dievas, yra visuresantis.
z
Kaipo Dievas ir žmogus, Jėzus Kris
tus Išganytojas, yra danguje, toje amži
nosios laimės vietoje ir valstybėje, kln
angelui ir palaimintieji yra laimingi, nes
džiaugiasi antgamtiniu tikrojo Dievo re
gėjimu.
, Žinotina, kad dangus yra ne vien tik
palaimintųjų valstyl»ė, bet ir vieta, toji
ypatingoji vieta, kur švenčiausioji Kris
taus žmogysta, Švč. Mergelė Marija, an
gelai ir šventieji kartu gyvena. Irgi žino

vas-Žmogus, švenčiausioje žmogystoje ju
ngiasi su Dievybe ir yra aukščiausioje vie
toje danguje, nes sėdosi po dešinės Dievo
Tėvo. ir tikrai! Kadangi Dievas-Žmogus
yra tik vienas Asmuo, taigi, kada Jėzus
Kristus užžengė į dangų Užžengimo Die
nų, 40- dieną po garbingojo Jo prisikėli
mo, J is tų pačių žmogystų ant paties Die
vo Sosto iškėlė. Toji Žmogysta yra vie
nas didingasis džiaugsmas iš neapsakomų
amžinosios laimės džiaugsmų danguje. Ten
Jis yra ir Jo peukios žaizdos, užtarian
čios mus pas Tėvų. Ten Jis yra, mūsų
Tarpininkas, amžinai gyvenus, kad užtarti
mus.

tina, kad Jėzus Kristus Išganytojas, Die

(Bus daugiau)

KaijM) Dievas ir žmogus, Jėzus Kris
tus Išganytojas irgi yra Švenčiausiarne
Sakramente, čia Jis yra tas pats Kristus,
kaip yra ir danguje. Tačiau Jis nėra
Švenčiausiarne Sakramente tokiuo pat
žvilgsniu bei pavydalu, kaip Jis yra dan
guje. Švenčiausiarne Sakramente Jis yru
Misteriškosios Eucharistijos pavydalu,
būtent, čia Jo Kūną# ir Kraujas, Siela
ir Dievybė, visasis Kristus yra duonos ir
vyno pavydalu.

n ft a tr e a s
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lėją, per- Varšuvos gatves, — nesirūpina vyriausybės reika
skverbiasi iki pat paskutinės lais, — jo pasaulio šviesieji
smuklės, nesiduoda sulaikomas žvilgsniai priklauso tik nesuišbraukia. Čia dedamos ži- karininkų ir kareivių, kurie skaitomiems generalinio štabo
miog yra gautos iš gerai in toj grynai kariškoj valstybėj žemėlapiams. Jis neturi jokio
formuoto lenko, pabėgusio yra vienintelė jėga; baisus ii pasitikėjimo, jis nedalyvauja
iš savo tėvynės. Atsakomy nemalonus girdas; maršalas ministerių tarybos posėdžiuo
bė paliekama jam pačiam.” serga. Jokšai vyriausybės de- se, nedalyvauja nei diplomatų
“Niekas visoj Lenkijoj ne menti nepajėgė tiesos sukliu priėmimuose nei oficialiuose
gali sakytis iš tikrųjų gerai dyti; galingo Lenkijos vyro. susi linkimuose. Vienas už už
pažįstus diktatorių maršalų J. karo ministerio, krašto mar darytų durą sėdi- diktatorius,
Pilsudskį. Niekas negali išskai šalo, piktojo diktatoriaus dva paskendęs kasdien jo šimtais
tyti to užsidariusio vyro, vie sia sklysta aplink. Kūrėjas si rūkomų cigarečių dūmuose...
no paslaptingiausio žmogaus, stemos, kuri šešeri metai kaip Maršalas yra 64 metu am
valdžiusio bet kada kurį kraš Lenkijoj patapo valstybės fo
tą, minčių jo šiurkščioj kak rma,—karo despotizmas — die
toj. Žinoma tik, kadi maršai, na iš dienos kovoja su tamsio
kiauras dienas sėdi Varšuvos mis girdo jėgomis, kurios kar
tamsių didžių generalinio ar tu su juo atsisėdo diktatūros i
mijos inspektoriato rūmų sa suolan ir jį vis labiau ir la
vo darbo kambaryj, kad jis biau lyg oratinkliais apraizgo. Įi
rašo, skaičiuoja ir peri ant Juo jo dvasios sveikata ta
generalinio štabo žemėlapių, msėja, tuo labiau jis užsidaro
vienas, niūrus, paskendęs, kei atsiskiria, rengia neaiškins
stus fantastiškus planus kal planus, žaidžia su imaginacidamas, Ir per rakto skylutę jų armijomis ant savo rašo
išskrido girdas, per kambarius mojo stalo, skaldo Europą
ir sales, per Ujazdowski’o a-1 strateginiais skyriais, beveik

Sergantysis Pilsudskis
Smarkios lenktynės eina tarp Stulginsko, Vara- Šitokiomis antraštėmis va14 d. “Prager Tageblatt”
kulio ir Janušausko. Staniulis pralenkė Var sar.
39 įtr. įdėjo straipsnį apie Pi
kalienę, Gilienę ir Petrauską. Mandravickas lsudskį. Štai jo turinys;
- Valančių, Grybas - Auškalnj. Rovaitienė
“Jau nuo kurio laiko spau
doj pasirodo žinių apie Le
vejasi Langman’ą
nkijos maršalo Pilsudskio
psichinę nesveikatą. Jei aPereitas šeštadienis ir pir ir Mandravickas pirmieji ap
pie
tai iki šiol nieko tikre
madienis “Draugo” vajuje— sirūpino. Ir kitus kontestininkonteste buvo didelės dienos, kus prašome tą patį padaryti. { snio nežinoma, tai čia kal
ta lenkų cenzūra, kuri apie
kontestininkai padarė Baigiasi kovas, prasidės banaujus rekordus, o Staniulis Jandis, beliks tik du mėnesiai į Pilsudskį kritiškesnes žinias
net didelį, netikėtų suprizų. ghi metinio “Draugo” pikni-,............. — ■ ■ >
»
ko.
Kadangi gegužės 29 d. ishtenaw Avė. Chicago,
Kova tarp trijų.
baigsis “Draugo” vajus itjlM................................ 17,790
Smarkios lenktynės, didelė
piknike Vytauto parke bus paM. Rovaitienė, 700 S. 9 st.
kova ilž pirmenybę pereitų
skelbta, kuris kontestininkas Herrin, III............. v... 12,150
šeštadienį įvyko tarpe trijų
kontestininkų:
St^gin^ kaki« ’aimp*> d»™"* ir
w‘n «
Varakulio ir Janušausko. Stu- kam t<>ko naujas S‘®’"bak>'r’- į B'dsls’ 610 Wa,) St
Iginskas, stovėjęs užpakaly is> iS anksto •ianMame' kai1
“j
................
Varakulio ir Janušausko ‘ne. per balandžio >r gegužės inii- Varaitis, Luaerne, Pa. l.CtiO
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
l> kantrybės' ir vieni pa- nesl<B klWlt5s išeis kaip
yžimu juodu pralenkė. Va- “bot do«s”’ jnoba' ’!ad Pir’ E. St. Louis, III.......... 1,00(1
' rakulis, nors da ne visai nu- k«s tikiet*
25c žm0«ns ga‘ A. Paukštis 2225 S. Oakley
fiikratęs flu, kuri lenktynėse i?s piknike Tis» di™» Pr41eis- ave.„ Chicago, Iill......... 1000
bnvo pastojus jam kelią,' ban- tL ®ai’U!i ižanga bns da,,g
dė neužsileisti Stulginskui, ta- kran8*8n®.
ffl
eiau nepajėgė, bet Janušaus-j Kontestininkų stovis šianl<ų visgi “užlaužė”. Janušau-'die yra toks;
akas, kad ir pasivarė pirmyn,Į p Oubysta, 4355 S. Mozart
tariau neatsilaikė prieš tuodu gt _ <:h-,(.ag0> į],......... 465,000
smarkuoliu. Tokia kova tarpe, ~ o x.
o Kn
...
,.
, ,
O. Bašinskiene, 1639 S. oO
tnją, smarkios lenktynės be ;
cj
.........
abejo, nugąsdins Stanciką, Ra-j y stMlcikas> I7n6 w 4;
sinskienę ir Gubystų. Žiūrėsi
460,010
St., Chicago, III.
me, ką darys toji “traicė’
į A. Stulginskas, 1628 S. 50
Didelis netikėta., suprizas lA

Iu

žiaus; jau būdamas 21 metu
dalyvavo sąmoksle prieš carų,
už kų buvo penkerieins meta
uis ištremtas Sibirijon. Nuo
1918 m. jis lenkų politikoj vaidina svarbų vaidmenį, buvo
valstybės prezidentas, genera
linio štabo šefas ir džiaugiasi
beveik nepaprastu populiaru
mu armijoj. Jo iššauktas 1926
metais kariškių revoliucijos
laikų .jis patapo armijos gene
raliniu inspektorium ir dikta(Tęsinys 4 pusi.)

PATOGUMŲ GADYNE
Rį>d£J-

33

“DRAUGO " EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KILIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
Gali gėrėtis muzika ir dainomis važiuodamas auto
mobiliu. Tegul BUDRIKAS įtaiso radio į Jūsų auto
mobiliu. Kainos dabar labai žemos.

,

Kontesto vedėjas buvo tik- p/VanAuKS) 724 West l8
jas kad po ilgo tylėjimo Sta- gt, cki(,ago, jį,
453,230
mu is pradės byloti Taip ir j A j Janušauskas, 1301 S.
įvyko pereitą sestadien,. Jo
c
n|
balsų bodas buvo toks dide-j o
o m ,
, .v
, ,
S. Staniulis, 6651 S. Talman
lis, kad is syk.o pralenkė savo'Ave > chicaKO, IH
294>150;
sosiedką Varkalieną ener-j p PetrauskaSj 14 johnson
giugą _ bndgeportietę Gilien?
Bi„ghanlton> N> y.
1
ir prašmatnų bmghamtonieti1
947310’
Petrauską. Nors Janušauskas,
į
■ Varakulis ir Stulginskas gaChjc
B|
,
na toli nuo Staniulio, bet jei 1 ,, ,r ,
a
lr toliau sis darys tokius su eo]n Av%
ni
prizus, nėra abejones, ir juos, y R Mandravickas, 815-45
gali pavyti ir pralenkti. Ir ne-j gt Kenosha Wis
201,550 ’
bus stebėtina, jei "mažos žuA. Valančius, 1226 S. 50 į
« vys” didžiąsias suvarys į buAvė., Cicero, III........... 190,00
čį. Kad tokių ar panašių “špo
Grybas, 2244 W. Adams
sų ’ ’ neatsitiktų, patys kontes- *
St., Chicago, III......... 155,670
tininkai ižino, kas reikia daJ. Aukškalnis, 1354 Harri-'
rvti.
J
•
son St., Gary, Ind. .. 155,300
Valančius su Aukškalniu
Misiūnas, Roseland, III. 245
neatsilaikė
W. 108th St................ 149,030
3 Didelių pastangų dėjo Va Bekus, 1850 Wabansia avė.,
lančius, kad atsilaikius prieš Chicago, III................. 134,560
viskonsinietį Mandravicką, o A. Žolynienė, 6709 Archer
Aukškalnis — prieš Grybą. Avė., Chicago, III. ... 119,950
_ Tačiau nė vienas, nė kitas neO Kazlauskienė, 4356 S.
įlaikė. Dideliu balsų skai- Rockvvell st., Chicago 118,600
In Mandravickas pralenkė J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
Valančių ir pradėjo vytis mo Melrose Park, III......... 85,850
teris — Varkalienę ir Gilienę.
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
Ar pavyks jam moteris nuga- Į PI., Chicago, III......... 76,500
lėti, nesiimu sakyti, ba su ino-1 A. Gudenas, 6807 C. Campterims “baikų” nėra, tačiau, heli av., Chicago, III. .. 63,00
akyvaizdoje to, ką su jomis
Bugentavičius, 1616 N. Linpadarė Staniulis, well, ir Man- coln St. Chicago, ,111. 61,900
dravickas gali tą padaryti. Sutkus 1007 Eiglit st.,WauMoterys,
nepasiduokit vy- kegan, III...................... 54,100
ramsl
A. Condratas, 1706 S. Ma•* Rovaitienė vejesi Langmanų yomensing avė.. Phila. Pa.
Mažo miestuko kontestinin............................ 49,700
kė M. Rovaitienė taip pat ne- Vaicekauskas, 4242 S. Mastovi ant vietos. Ji vejasi La- plewood avė., Chicago, III. '
ngmaną ir jei Rovaitienė jį ,
............... 32,000
pralenks, pralenks taip pat ir Gaižauskas, 148 E. 107th st., I
.Tarnšką ir Vaičaitį, ir Baee- Rųsdand, III................. 31,91 Oi
vičių ir Gaižauską ir kitus.
Bacevičius, 1850 Wabansia
» Vyrai, nepasiduokit Rovaitie- Avė. Chicago, III......... 26,700

N"° "25.00 iki M 00.00
Naujas Midget radio pagauna police ealls—polici
jos pašaukimus ir kitas stotis. Kaina ..
Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovų, pe
čių, parlor setų, karpetų ir taip toliau.
Negirdėtai pigiai ant aukštos rūšies skalbimui ma
šinų Maytag, Tlior, Hoover ir elektrikiniy ledaunių—
refrigiatorių.

Jos. F. Sudrik, Ine.

t-

ta

»

AUTOMOBILIŲ
Jūs gausite didele nuolaidą ir dykai naują Pbilco au
tomobilio radio vertės $100.00 pas

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

BUDRIK
AUTO SALES
■
'
'
r
907 West 35th Street
Telefonas YARDS 0405
Gražūs Lietuvių radio programai duodami Budri
ko korporacijos iš stoties WCFL 970 kvl. nedaliomis
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties WTTFC 1420
kvl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
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TEL. BOULEVARD 4705

DODGE arba PLYMOUTH

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
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BUDRTKO KRAUTUVE DEL PATOGUMO SIAME
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Chicago, III.

PIRKDAMAS NAUJĄ ,

lysis Scandinavian—American Linijos
. ; ‘
Laivas FREDERIK VIII
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk
vietą dabar.
'
X
. Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

i
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J. Vaičaitis, 424 Dean St., ’
Apsirūpino
Seranton, Pa. .............. 25,850
Paskelbus, kad “Drauge”) Ip. Taruška, 2334 S. Oakley

nei-

paliko tik keletas šimtų auto- Avė., Chicago, III. .. 20,350 j
mobilio knygučių, Stulginskas A. Langmanas, 4521 S. Wa-

3417-21 So. Halsted St.

sTrmi

A.NI.

t

i»TWN 4 CaUTOOH CO.jy^.

I

DRAUGAS

Antradienis, kovo 'r

i Pirmuose semestruose visada (Straipsniai ir smulkesnės stu- Į katalikų vienuoliai stangomis buvo skubiai suor daryta operacija 60 metų am
' padaugėjavo, o antruose su- dijos spausdinamos atskirų
KINŲ-JAPONŲ KARE
ganizuoti savanoriai, sanita žiaus moteriškei, kuri 27 me
i mažėdavo.
fakultetų periodiniuose orgarai, automobiliai ir su jų pa tus buvo visiškai akla. Opera
Dėl to, visai tiksli statisti- nuošė. Per visų u-to veikimo Katalikų vienuoliai misio- galba iškraustyta iš pavojin cija pavyko, ir senukė prare
Pralaimėjęs karų su rusais, mijos — miškininkystės sky- ką čia neįmanoma. Apytikriai laikų periodinių leidinių iš Jiiariai karo užtiktuose kraš gų vietų vis gyventojai į ang gėjo.
leista arti 150 tomų, o studijų tuose rodo didelio aktyvumo lų amerikiečių koncesijas.
anglais ir austrais, Prūsijos Įliaus susikūrė atskira mokslo skaičiai šiaip atrodo:
— 481
1922
ir straipsnių spaudoj pasiro gelbėdami sužeistus ir našlai
kaizeris Fridrichas Didysis į- įstaiga — “Žemės Ūkio Aka— 1000
dė arti 1000.
1923
čius. Kai kada jie net tarpi į X Jaunas anglų lakūnas
steigė Berlyno universitetą, dėmi ja” Dotnuvoje, o veteri-i
—
1300
1924
V. D. universitetų laiko val ninkauja tarp kinų ir japonui Butler mažu lėktuvu nuskrido
Pradėdami kovų su protestą- Į narijos fakultetas panaikiu—
1700
1925
stybė, teikdama kasmet vidu kariuomenių vadovybių tikslu iš Anglijos į Australiją per 9
nizmu Lietuvoje, jėzuitai įstei- tas.
—
2300
1926
tiniškai po tris milijonus litų, padėti išsigelbėti ramiems gy dienas ir 2 valandas, tuo pagė Vilniuje 1578 m. filosofijos i 1930 Vytauto Didžiojo i«e— 3000
1927
neskaitant nepaprastų asigna ventojams. Paryžiaus dienraš ! statydamas naujų rekordų
ir teologijos akademijų, tapu- tais buvo pakeistas u-to Sta
— 3800
1928
vimų rūmų statybai ir kitiems tig “Matin” rašo, kad pran 'skridime iš Anglijos į Austrasių 1780 m. vyriausiųjų D. tūtas, buvo sumalžintas skai— 4(KH)
1929
reikalams. Pajamų u-tas per ciškonų intervencija vas. 11 d. Jijų.
Lietuvos kunigaikštijos moky-j čius katedrų, o pačiam u-tai
— 4500
1930
10 metų turėjo arti 2,500,000 buvo sustabdyti karo veiks
kla, o 1803 virtusi Vilniaus J buvo suteiktas Vytauto Di
X Solingene, Vokietijoj, pa1931
— 4500
litų, vadinasi, tų pajamų net mai 4 vai., kad būtų galima
džio universiteto vardas.
universitetu.
A food for proUniversitetas ne vien moks Štai kaip atrodo skaičiai, Skirstant visų studentų sk;> būtiniausioms išlaidoms neuž gyventojams evakuotis. Čia
tein; a food for
NAUJAS IŠRADIMAS
ličių pagal fakultetus beveik tenka,
nuopelnas priklauso tėvui Jacmineral aalts;
lo įstaiga, ne vien mokykla,
DEKSNIO
GALINGA MOSTIS
rodą u-to mokslinio persona-Į v-g^
apįe Į200 studentų
V. D. uni-to studentai turi
kurios
pasaulis
per
šimtus
fnetų
lau

for calcium and
ųuinot šv. Pranciškaus Ksa
bet židinys, teikiąs šviesos,
kė jau yra gatava. Įtekamo Galinga
lo padidėjimų bei suina^‘Ji būdavo teisių fakultete. Ant- tam tikrų viešų organizacijų,
phosphorus;
all
gyvybės ir šilimos visai tan
vero gimn. direktoriui. Jo pa Moutig yra sudaryta iš 18-kos skirtin
mų. 1922 m. u-tas tuiėjo 25; ras &
pUgai skaičių stu- atstovaujančių ir jungiančių
gi} elementų, iš visų kraštų svieto
the essential ele*
tai. Stengdamiesi sunaikinti,
girių visokių medžių aliejų. Deksprofesoiius ii docentus. 1J2< dentų yra humanitarinis fa- visus studentus — u-to studenio Galinga Mestis kaipo saulės spin
ments for healtb
nutautinti Lietuvą, rusai pir tas skaičius padidėjo ligi 128.
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
kultetas
(800
studentų),
trentų
atstovybę.
Be
to,
studen
and strength are
tizmą. Rankų, Kejų, Nugaros skau
miausia Vilniaus universitetų Atskiras fakultetas.—
1 čias — medicinos (apie 700 tai yra pasidalinę korporaerdėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir at
found i n good
uždarė. Ir mūsų dabartinėje
šalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip
cheese. And all
stud.), ketvirtas — technikos jomis ir korporacijų federacivisokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
visuomenės būklėje V. D. uni Teolog.-filosof. — 25
možnių yra pagiję/ o milijonai da
the essential ele(400), penktas ‘ teologijos — jomis, kurių tarpe ateitinin4
nežino apie tai.
versitetas nemenkų vaidmenį įivangelikų —
|
•
Deksnio
Galinga
Mostis
yra
tiek
ments of good
filosofijos ir tt. Lig šiol u-to kai ir varpininkai yra visų
Humanitarinių m.—20
vaidina.
verta
aukso,
kiek
ji
pati
sveria,
sulig
•'Sr.K
cheese are found
' naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
rektoriais yra buvę: prof. J, gausingiausi.
19
Turėdami galvoj didelę sva Teisių —
j nebūtų taip kaip rašom, pinigus grąin Kraft Cheese.
Šimkus, prof. M. Biržiška, Tautybės atžvilgiu žymių
23
, žinam. P-arsiduoda visur. Klauskite
rbų Lietuvos universiteto vi Medicinos —
taip; DBKEN’S NEW DISCOVERY
prof. P. Bučys, prof. P. Avi- daugumų V. D. u-to studentų
23
sai mūsų visuomenei, negali Technikos —
OINTMENT. Kaina 75 centai.
žonis,
prof.
V.
Čepinskis,
prof.
sudaro
lietuviai
(apie
70%).
Pridėję
dar
lektorius,
asisDEKEN’S OINTMENT 00.
me praeiti tylomis pro taip j
skaudanti sanariai
HARTFORD, CONN.
Lytimi studentų skaičius skirir laborantus, gautumei M. Bomeris ir prof. Jodelė.
•CHEESE
KRAFT
svarbų įvykį, kaip V. D. uni-Jtentus
i
22 (snariei kiekvienoj rankoj, 23
Dabartinis u-to rektorius stosi šiaip: 75% vyrų ir 25%
versiteto gyveninio ir veikimo jdaugiau, kaip 200 žmonių.
kiekvienoj kojoj
0 sąnarių ii viso
keturiose sanariose. Kiek skausmo
KRAFT-PHENIX
prof.
Čepinskis
jau
antrų
karmoterų.
Amlžiumi
75%
nuo
20
1929 metais tų pačių fakul
ant skaudančių sąnarių. įkaitinę
dešimtmetis.
cheese: company
gaB mums atnešti? Užtrink Sloan’s
tų stovi prieky. U-to prorek- iki 30 metų, visi kiti jausesni
Dabartinio Lietuvos univer tetų skaičiai šiap atrodė:
tave kaip saulės šviesa ... karšūs
kurii'iivaro skaudėjimų ... 33
toriuni yra prof. kun. B. Čės- arba senesni.
siteto kūrinio pradžia siekia Teol. filosofijos — 27
nys, neseniai šventęs 25 metų ; V. D. uinversitetas laiko už4
PROBAK
1918 metų, kada V. Taryba Evangelikų —
1 kunigavimo sukaktuves
ėmęs šešetų didelių rūmų, nebuvo nutarusi statyti Vilniaus Humanitar. moks.— 20
A1HEM PUSĖM
Specialis 5 Dienų Namų
Lig šiol V. D. universitetas skaitant dar kelių mažesnių,
AŠTRUS
18
universitetų.
Deja, politinės Teisių —
Geriausias skustuvas
Treatmentas su Žolėmis
yra išdavęs per 1(XK) diplomų kuriuose telpa atskiros jo iš
— a*** grąžiname
aplinkybės sutrukdė šį svarbų Gamtos — matėm.—17
pinigus
Duodamas
Dykai
baigusiems
įvairias
mokslo
šataigos.
Medicinos
—
17
sumanymų.
Jei ant vletoe negau
Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės
ni. kreipkis { mus.
kas.
'
I Vienas iš stambiausių u-to
18
Prasidėjusi 1919 metais ko Technikos —
yra moksliška kombinacija geriausiu
Hc. už 5 — |i už 10
Europoj, Amerikoj ir Rytų Indijoj
Kiekvieno u-to vyriausias turtų yra jo biblioteka. Btb121
Sempells — l#e.
va dėl Lietuvos nepriklauso Viso —
surinktų žolių.
Tūkstančiai, korte
ADVOKATAI
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per
mybės, kuriam laikui sutruk Pridėjus jaunesnįjį perso uždavinys tai mokslo gilini- lioteka turi arti 150,000 tomų
PkOtAK CCMPORAT1OM
eitus 33 metus. Motina Helena, 1721
airt»Mrro «Me* Bhot €«.. (■H
mas
ir
jo
plėtojimas.
Šitas
usenų
ir
naujų
veikalų,
nema

nalų
—
248
žmonių.
*5$ FIPVdė Lietuvos universiteto kū
W. 47 st, Chicago, III. pasiūlo jums
5* dienų Namų Treatmentą, Nueikite
rimo pradžių Kaune. Nors jau Dabar V. D. u-tas turi 159 to darbas aiškiausiai yra nia- ža retų ir brangintinų knygų,
pas ją dėl šio bandomojo treatmento,
taipjau dėl nemokapios egzaminacl(John Bagdziunas Borden)
1920 m. sausio mėn. 27 dienų profesorius, docentus ir kito tomas iš profesorių ir docenjos, kad surasti kokia ištikrųjų yra
ADVOKATAS
“Aukštųjų Mokslų Draugija” kio mokslinio personalo na tii mokslo veikalų (raštų). Tie
jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy
ASIKEATYKJT
diAilių jūsų ligai reikalinga. Atsineš
veikalai
skirstomi
į
kapitali

105
W.
Adams
St.
Rm.
2117
rius.
iškilmingai atidarė “Aukštuo
tLIGŲ
kite šį apgrsinimą. Atdara iki 8 v.
Telephone Randolph #727
vak. Nedėliomis iki 2 vai. po pietų.
sius Kursus” su prof. Z. Že Skaičius studentų, lankan nius veikalus (paskaitos, stu
Nosyje, Durpoje tr
2151 W. 22 St. 6 ild 9 vak. Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai,
Gerklėje
■rašykite Motinai Helenai aprašydami
maičiu priešaky, padarydama čių uni-tų nuolat svyruodavo. dijos) ir mokslo straipsnius.
Telephone Roosevelt 9090
Zonite
išvalys susi
savo ligą Ir jį prisius jums gyduo
'
^Vleksniulras
tuo būdu paties universiteto
'Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600 les dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
kimšusios atmatos, iš
naikins perus, nepra
Mirė kovo 13 d.. 1932, 2:00
jimui persiuntimo.
įteigimo pradžių, tačiau da
METINĖS SUKAKTUVĖS
METINĖS MIRTIES
leis ligų. Labai naiki
valau, ryte, sulaukęs pusiamžj.
SUKAKTUVĖS
na perus. Ramina plė
Kilo iš Turagės apskr., Žygai
bar minįs savo 10 metų suka
ves.
čių parap., Trumpiškų kaimo.
ktuves Lietuvos universitetas
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame
nubudime
buvo įsteigtas 1922 m. vasa
Gydomos Nauju Būdu
ADVOKATAS
moterį Marijoną (po tėvais JuMiesto Ofisas 77 W. Washington St.
Pranciškus Vasiliūnas
čikaitė), dvi dukteris Barborą
rio 16 dienų.
Room 1502
Tel. Central 2978
ir Eleną, du brolius Vincentą
Be operacijos, be įsvirkštinių. Be
Mirė kovo 22 d., 19 31, sulau
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
Iš pat pradžių universitetas
This new cheese
ir Povilą, žentą Antaną Mažei
priversto poilsio. Gydantis galėsi
kęs 56 metų amžiaus, o po ge
ką ir tris anukus, brolienę Ma
dirbti
po
senovei,
nebent
Jau
dabar
dulingų
pamaldų
Šv.
Antano
turėjo penkis fakultetus (teo
Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos priverstas gulėti; Tam vaistas yra
treat
rijoną, du švogerius Juozapą
bažnyčioj palaidotas šv. Kazi
8 iki 9 vai.
Jučiką, Antaną ir K. GendroEmerald Oil. Gydo greit, mažina ti
miero kapinėse. Buvo kilęs iš
logijos — filosofijos, humani
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7317
Uus, švogerkas, Antaniną ir gi
nimą ir gėltmą. Nurodymai prie vate
Mažeikių apskr,, Akmenės par.
LEONAS ATKOČIŪNAS
tarinių mokslų, gamtos—ma
mines, o Lietuvoje du broliu
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
Kivilių kaimo. Paliko didelia
Namų Tel. Hyde Park 3395
Mirė kovo 17 d., 1931 m. ir
Juozapą ir Pranciškų,
seserį
pinigus.
me nubudime moterį, dukteris,
tematikos, medicinos ir tech
palaidotas buvo 21 d. kovo Šv,
Ceciliją
Lekienę.
Velionis
pri

sūnūs, marčias ir hrolį, o Lie
Kazimiero kapinėse. Aa. Leo
gulėjo prie šių draugijų: Town
tuvoj seseris.
nikos). Atidarant universitetų
nas paliko didžiausiame nuliū
of Loke šv. Stanislavo, BrighNors jau metai
praslinko,
Digestible
dime:
inoterj Paulinu,
sūnų
studentų buvo 494, profesorių
ton Park
Saldžiausios Jėzaus
kaip mirtis atskyrė tave, mano

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITET010 METŲ
JUBILIEJUS
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Vėliau fakultetų skaičius
buvo čia didinamas, čia vėl
mažinamas. Tuo būdu atsira
do ir tebeveikia šie nauji fa
kultetai: teisės ir evangelikų
teologijos. Iš L. u-to agronoSERGANTYSIS
PILSUDSKIS

(Tęsinys 3 pusi),
toriam, šiandieninėj Lenkijoj
viskas prasideda armija —
tai maršalo kūrinys. Bet yra
žymių, kad tas militarizmo iš
kėlimas pradeda reikštis ma
ršalo nenaudai. Kariuomenė j
jam patapo idėja fixe. Sergan-i
tysis diktatorius manosi esųs
pasaulio strategas.
Jis beveik nebepareina į sa
vo butų, nors jam duota gyve
nti Belvederio pilis, kurioj gv- j
vena jo žmona ir dvi duktė- >
rys, 10 metų Jadvyga ir 12
metų Vanda, nuo karo inspe-;
kcijos rūmų tėra tik jie r apie,
200 žingsnių. Jis nakvoja vie-i
noj paprastoj kamarėlėj, ku-!
rių įsitaisė greta savo dirba- Į

Bronislovą, ir artimus gimines.
Minėdami liūdnas aa. Leono
mano brangaus vyro Ir tėvelio
metines sukaktuves,
kovo 16
d., 1932 m. įvyks gedulingos
šv. Mišios Šv. Antano par. baž
nyčioje 7:30 valandą ryte.
Nors jau metai laiko prabė
go, kaip nelemtoji mirtis pa
kirto mano mylimą vyrą ir sunaug tėvelį, bet mes jo niekad
neužmiršime, kol gyvi busime.
Visuomet stengsimės atsiminti
jį nors savo maldose.
N uoširdžiat
kviečiame visų
giminių, draugų ir pažįstamų
dalyvauti šiose metinėse gedu
lingose pamaldose.
Nuliūdę: Moteris Paulina ir
snnu.s Bronislovas Atkočiūnai.

A. A. SLAKIS

VARICOSE VEINS

A.A.OLIS

PATE M I S

ADVOKATAS
11 SOUTH IA 8ALLE STREET
Rootn 1934
Tel. Randolph 0311
Valandos nuo * ryte fkl 5 vai. vak
3341 So. Haieted St TeL Vlctory 05(3
Vaianloe — 7 Iki 9 vakare
Utarn , Ketv. ir subatos vakare

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nertzikuoklt
su
apsaugojimu save Knygelė
sumanymų. Pri- Dykai
siųskite braižinį ar mo
deli arba
rašykite
dėl

"t" A

mylimas vyre ir musų brangus
tėveli, įneš tavęs negalim už
miršti ir musų širdies skaus
mas nepasimažino, nes žinome,
kad pas mus daugiau nebegrįši.
Liūdnai
atminčiai
mirties
mano vyro ir musų tėvelio bus
laikomos gedulingos pamaldos
Šv. Antano bažnyčioj ketverge,
kovo 17, 7:30 vai. ryte.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti pamaldose ir pasimelsti, kad
gailestingasis
Dievas suteiktų
jo sielai amžiną atsilsį, O ta,
mano mylimas vyre ir musų
brangus tėveli, ilsėkis ir lauk
mus pas tave ateinant.
Nubudę: moteris, dukterys,
Minai, marčios, Įsrutis ir seserys

Širdies ir Labdarių Sąjungoje.
Kūnas pašarvotas
4344 So.
Eairtield Avė.
Tel. Lafayette
8025. Laidotuvės ■ įvyks ketver
ge kovo 17 d., iš namų 8 vai.
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
dėjimo par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionius sietą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka' pinės.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-es ir pažįstamus-mas dalyvauti šiose laido
u
tuvėse.
t Nuliūdę: moteris, dukterys,

broliai, žentas, anūkai ir gimi
nės.
Laidotuvėse patarnauja graorius Eudeikis, tel. tofards 1741

Nemokamos knygutės 'Hovr

Ja.

CHAS. A.PEPPER

.-ve

CLARENCE A. O’BRIEN

LIETUVIS ADVOKATAS

Registered Patent Attarney

155 N. Clark St., Room 909

«*-A Sceertt, gavint* A C.MNMM

Telephone FRANKLIN 5745

Suk BeIMtnf

Namai: 3117 S. Union Avė.

tSirectly ecrou itmt Irom Patent OOeel

TflleDhnne

L/£/.r'3

to Obtain a Patent’ Ir
‘Record of Invent.’ formos.

VTCTOHT

MII

Vauinoton. ». c.

asmilk
itoelfl

Patentui

Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rieto meHow cheese favtr
plūs added health aualities in
vholesome, digestible rarm.
Velveeta retains all the valuable
elementą of rich milu. Mffk sugar.
calcium and minerals. fivrry ont
caneatit freely!
Velveeta spreads, siices, melta
and toasts beautifully. Try a half
poondpadcagetoday.

KRAJFT

'elveeta
The Oelicioui New Čbeeie Food

VHCUS

mojo kambario?’
i

d r i

Antradienis, kovo 15 dr., 1932

LIETUVIAI AMERIKOJE

pat pavėlavęs atvyko ir Kole

n s

i

g

Bridgeporfcas.— Vytauto dr

gijos vardu sveikino šeiminin- gijos mėnesinis susirinkimas
I
v.
.
, . ,
įvyks kovo 15 d. 7:3O vai. vakus ir svečius ir paskaitė ko- .
....
T• .
t X Mūsų kolonijoj kilo kla
Ikare, Chicagos Lietuvių Auusimas, kuri pusė laimės ba legisto laiškų, kaipo įrodymų j dįtorijoj (3133 So. Halsted
landžio 5 d.: ar respublikonai gero mokymosi lietuvių kal St.) Visi nariai būtinai malo
Šv. Dievo Motinos Sopulin ar demokratai? Jeigu mūsų
nėkite atvykti, nes yra svar
gos dr-ja buvo surengusi la lietuviai visi susiprastų, tai bos.
bus susi rinkimas,
bai jdoinų vakarų, sausio 30 balsuotų u ž respublikonus,
Kaimietis
z
P. K. nut. rast.
^1. Visais atžvilgiais pasisekė. nes respublikonų ’tikietu į
Svetainė buvo pilna ir žmo ‘ ‘ trustee ’ kandidatus stato •
nės labai patenkinti. Pelnas mas mūsų pačių tarpo žmo
skirtas šios draugijos narių gus lietuvis.
sušelpimui. Draugija nuošir
URŠULE JASNAUSKIENE (Po tėvais Kuzmaitė)
Mirė kovo 14 d., 10:30 vai. ryte, 1932 m., sulaukus
džiai dėkoja komisijai: B. Si- Tad-gi nepamirškime bal
suoti
už
respublikonus!
pusamžiaus. Gimus Panevėžio apskr., Senamiesčio
manauskaitė, F. Jurgėlaitė, V.
Voteris
parapijoj, Bludžių kaime. Amerikoje išgyveno 38 m.
Simanauskaitė, A. A. Jurgė
Paliko dideliame nubudime vyrų Liudvikų, dukterį
laitė, už pasidarbavimų. Taip
Kotrinų ir žentų Antanų Petkus, sūnų Liudvikų, 2 aARCHER HEIGHTS, Chicago
pat
dėkojam
ir
vaidyloms:
K.
nūkes: Elenų ir Kotrinų Petkaites ir gimines. Kūnas
C'
Bružui, N. Nakrašui, J. Metupašarvotas 837 W. 33rd St. Laidotuvės įvyks penkta
dienį kovo 18 d., 8 vai. iš ryto iš namų j Šv. Jurgio
liūnui, E. Kondrataitei ir Li- Kolegijos rėmėjų 41 skyr.
parap.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
kauliukų
žaidimai
kovo
13
cL
i
pskio kvartetui.
velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero
Draugija vėl rengia “bak- netikėtai sutraukė daug sve- į
kapines. Visi a. a. Uršulės Jasnauskienės giminės,
finį” balių balandžio 24 d. čių; nors pp. Stankų būtas la-'
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami daly
Komisija: A. Rimkienė, N. Iš- bai erdvas ir talpus, bet šį
vauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
ė, A. Gudienė, Pelnas Į kartų negalėjo sutalpinti atmų ir atsisveikinimų.
!irapijos
naudai. Kvie-1 vykusiųjų svečių. Gerai, kad
u
Nubudę liekame: Vyras, Duktė, Sūnus, Žentas, Ač&iine visus atsilankyt, nes už I žaidimai buvo pradėti paskirnukės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Te
tikrinam, kad visi būsite pa- j tų valandų, tai pavėlavusieji
lefonas
Boulevard 4139.
tenkinti.
turėjo kuo pasidžiaugti ir
Draugijos narės drauge eis priežodžio “ankstyva varna
prie Šv. Komunijos kovo 20 dantis krapšto, o vėlyva —‘
d. Kviečiamos visos narės at akis” tikslumų pripažinti.
silankyti.
A .M. Gudienė Skyriaus dvasios vadas, taip

CICERO, ILL. ~

•

GRABORIAI:

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIA*
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516
sau prie grabų išdirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
Tel. Cicero 5817
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street., TeL
Victory 4088.

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

4443 So. Talmaa Avė.
Tel. Virginia 1290
Yards 1138
Chicago, Ui.

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

LIETUVIS

i

SIMONAS
RIMKUS
•

Mirė kovo 13, 1932 m., 9 vai. ryto, 58 metų amžiaus.
Kilo iš Roseinhį apskr., Kvedaruos parap.. Amerikoje
išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijonų, 3
dukteris Marijonų, Onų ir Bronislovų, 3 sūnus Juo
zapų, Pranciškų*ir Bronislovų, brolį Petrų ir gimines
ir draugus.
Kūnas pašarvotas 963 W. 35tli Place. Namu tele
fonas Yards 1678. Laidotuvės įvyks ketverge, kovo
•17. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, dukterys, sūnai, brolis ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Kadžius, Tele
fonas Victory 4088.

GRABORIUS

718 WEST 18 STREET

Turiu automubilias visokiems

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5918

S
Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencija:
\
3904 — 71st Street
Nedėliomis tia susitarus.

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
V*L: 1-8 ir 6:84-8:86
Nsdėlloj susitarus
Tel. Canal 0267

DR. C. L VEZELIS
DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

DENTISTAS

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

7589

8 vakaro
X-Ray

1264

UR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo lt v. ryto Iki 9
ve L vakaro
Nedėliotais h Seredomis

4847 W. 14 ST.

1446 S. 49 CT. CICERO
10-12 ryto; 2-6 ir 7-0 vakare

So. Halsted

Street

7rn;'•

AMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mep visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų]
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORATORIAI
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

aktų

SPECIALISTAS
e

Mirė kovo 11 d., 1932 m., 19 vai. ryto, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Raseinių apskr., Nemakščių parap., Milvičių kaimo. Amerikoje išgyveno apie 29 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Juzefų, 2 dukte
ris: Elenų ir Kristinų, seserį Petronėlę ir švogerį Pet
rų Šemaitį, uošvius Kazimierų ir Marijonų Lebrikus,
dėdes Simonų ir Antanų PilJdus, 4 pusseseres; Olesę
Bugvibenę, Bronislavų ir švogerį Juozapų Dačiolus,
Michabnų ir švogerį Kazimierų Baubus, Stefanijų ir
švogerį Antanų Jakubauskius, pusbrolius Jonų Pilkį,
Vincentų ir Juozapų Bredelius, Jonų ir jo moterį Pil
kius, švogerkų Barborų ir švogerį Vincentų Briedžius,
švogerkų Marijonų ir švogerį Pranciškų Butkus^ švo
gerį Povilų ir švogerkų Onų Baublius, ciocę Pran
ciškų Gedvilienę, o Lietuvoje dėdienę Rozalijų Pilkienę, 2.pusbrolius Vincentą ir Juozapų Pilkius, brolio
dukterį Monikų Žukauskienę ir 'gimines.
Kūnas jaišarvotas 2552 W. 69 St. Tel. Grovehill
0570. LaidotuvėK įvyks seredoj, kovo 16 d., iš namų
8 vai. bus atlydėtas į Dievo Apveizdos parap. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažįstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę; Moteris, Dukterys, Sėsuo, Giminės, Drau
gai ir Pažįstami.
Laidotuvėms patarnauja graborius Kadžius. Tele-.
fonas Canal 6174.
P

Palengvins
akių įtempimą kuria
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karžtį. Nuimu
cataracius. Atitaisau trumpą regystę ir tolimą regyatą
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažlanslaa klaidas.

Spedale styds atkreipiama moky
klos veikučiame
Valandos nuo 16 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tai. Yards 1888

DR. U. SEKNER
lieti: vis

AKię

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
Tel. Canal 0706
2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėlioj pagal susitarimą

Valandos:

DR. S. A. ŪOW1AT
4729 VVEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant VV'ashington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

DR. T. .DUNDULIS

Rezidencija: 6628 S. Itichmond Are.
Telephone Republic 7 868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

SVARBI ZINUTĖ

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vielų po num. 4645 Š.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tek Boulevard 782U.
NaI*
wai: 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

DR. MAUfiiGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

bpegi^i,imtam

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIA

Grovehill 1596

TeL

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURUAS
Va.. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Seraeomls po pietų ir Nedėldieniais
Uk susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Tek Victory 8687
Of. Ir Ra*. Tai. Hemlock

Antras ofisas

Tel. Yards 0994

Kampas Halsted SL
Valandos: nuo 10—4; nne t—
VadiUamlą: are JO iki 12.

Rezidencija

U

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. inuo 0-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-0 po
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarime.

TeL Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 819)

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. H. BARTON

DR. A. A. ROTK

Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 6558 S. HALSTED STREEI
VaL: 2-4 ir 7-9 vat vakar«
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Rea Phone
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

Englewood 6641
Wentworth 8000

Office Pbuur
Wentwortb 80 ut

DR. A. R. MCGRAŪIE
GYDYTOJAS

Ir

CHIRURGĄ.-,

6568 SO. HALSTED STBEL1

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofibą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1J AUSTAS
Džiovų,
Vai.:

Moterų

Ir

Vyrų

▼•L 8-4 Ir 7-8 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. 0.
6010 SO. MJCHIGAN AVĖSIU si
Tau Kenvrood 8187

Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pa
pietų: 7—8:20 vaL vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

Nuo 0 iki 11 valaedal ryte:
Nuo 9 Iki S valandai vakare
Ir kotalrtadleni'

Telefonas Midway 2880
Tel.

756 WEST 3fith STREET

2874

DR. J. P. POŠKA

Hemlock 8181

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

0036

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STREET

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 8 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

LIETUVIS

sutartį

DR. J. J. KOWARSK1S

DR. M. T. STRIKUL’IS

DENTISTAS

pagal

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Cicero, I1L

DR. P. ATKOČIŪNAS

vak.

Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

POVILAS PILKIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Res. Republic 5350

Nedėlioja

susitarus

Tel. Cicero 6766

9

Office: 4459 S. Cabfomia Avė

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

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Kampas 46th ir Paulina Sta

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. G. I. BLOŽIS

6793

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. RAČKUS

Nuo 10 ryto iki

Lafayette

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

Tel. Ganai "5122

Vai.

Res. Prospect 6659 .Tel.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Pizidencija 6600 So. Artesian Avė.

Tel. Canal 6764

vai. vakare

Nsdėlloj

Gydytojas ir Chirurgas

Phone Boufavard 7042

Cicero

TaL: 1-4 Ir 1-1

vaL vak.

DR. P. Z. ZALATORIS

D E N TI S T A I

Tsls.

Ofiso ir Res. Tel. BonL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WIS.

1650 WEST 46th STREET

Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manę*
patarnausiu
simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

.

DR. A. G. RAKAUSKAS

Vai.:

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Otiso Tel. Lafayette 7337

Res. 9865

DR. VAITUSH, OPT.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Tel. Boulevard 5268-8418

<

Tel. Ofiso 4050

Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredotuia Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

AKIŲ GYDYTOJAI:

I, J. ZOLP

reikalams. Kaina prieinama.

l.

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-5 ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

1821

Telefonas Yards 1138

Graborius ir Balsamuotojas

DR. J- J. SIMONAITIS

DENTISTAS
■ Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marųuettc Kd. arti \Vcstem
Avė.
ęiionc Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

Tel. Roosevelt 7582

STANLEY P. MAŽEIKA

Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

Dr. C.K. Kliauga

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Aubum Avenue

DR. SUZANA A. SLAKIS

T#l. Grovehill 0617

DR. A. P. KAZLAUSKAS

S. M. SKUDAS

Nauja, graži koplyč*u dykai.

Res. 6707 S. Artesian Avė.

ltuz. Hemlock 7691

A. PETKUS

Phone Boulevard 4139

Ofisas Tel. Grovehill 0617

Boulevard

LACHAVICH
IR SŪNUS
LIETUVIS GEABOEIUS

D A K T A R A

8700

Rea TeL Prospect 0610

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8420 West Marąuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 0188 South Kedsle

VALANDOS:
t Iki 12 ryto. 7 Iki 8 vak. .
Utarn. Ir Vetv. vak. pagal įtarti

Hemlock

Rea 0498 8e. Caltfernla Ava.
VaL:

i

2-4, 7-9 y. y.

Uakl-Jant K*t

6

— —A.
t>-*■
musų kuopa gausiai dalyva-

S » 1 0 0 t B

i

Ahtradienis. 1-S-rfjh. W0*M
^,'v" .IjiIiiM
' l’GrafnoAt Bridže ..... 184.48
J. Kisiel NS 1 ........... 184.14
______
į Iš įvairių sporto šakų ve<!8Žemaitis WS. ............. 183.23
jungos 55 kp. Visos sųjungie- tjų pranešimų paaiškėjo, kad
W)EST SIDE ŽINIOS
pašalinami
Urba Bridg............
183.5
tės prašomos susirinkti. Bus mūsų kuopos rateliai stovi ne
Bakutis Prov................ 182.29
tuoj aus
X Ateinantį sekmadienį, svarstoma svarbūs klausimai, paskutinėse vietose. GolfininCarpson "Bridg............. 181.40
parapijos salėje vestsidie/iai . . X Parapijos vakarienė, ku- kai, kaip žinom, parsinešė č.eRučinskas Prov............ 181.28
turės progos pamatyti nepras 11 ią ruošia vieni vyrai, balan- mpijono vainikų, o kitose ša
Dobrovalskis WS.
180.16
ta vaidinimų—drama iš Kris- ! džio 3 d. žada būti tokia, ko- kose irgi įkopi' netoli viršū
C. Kibelkis SC. ..
.179.44
taus kančios laikų “Poncija”, jj<ios da VVest Side nebuvo. nių. Bravo, mūsų kuopos spo- .KNIGHTS OP LITHUANIA
Providence
Cernauskas Prov.
178.19
bowling league
Piloto duktė. Veikalų stato Tai pasirodė iš komisijų pra rtininkai!
Saikelis
NS
1
....
174.16
Cernauskas
171 147 223
STANDING
Vyčių organizacija šiemet,
scenoje parup. choras veiki riejami. Ruošiama graži proDrazdauskas
NS
1
172.32
Rasbid
163 173 234
mas p. J. Brazaičio. Veikalas vo 12 d. Bilietai jau panlavi- švenčia savo gyvavimo 30* m.
171.67
Rimkus
119 149 186 Manstuvich NS 1
W L Pet
bus lošiamas du kartu: 3:30i įliejami. Ruošiama gralzi pro-Ručinskas
233 169 163 Zevatkauskas SC
169.64
v.
. ...
„t
.
64 11 853
popiet vaikams, o 7:30 vak.— gramą. Bus svečių artistų — ruošiasi minėti savo 20 metų West Side
Bakutis
186 170 214 MicevichBridg.
169.63 Bayer Asplrtn pataline bile kokį
Providence
46 2!) 613
augusiems. Viši kviečiami pa dainininkų (žinoma, vyrai),
skausmą. Neabejokite apie lai. Vie
169.21 na
872 808 1020 ^ash SC............
tablstėlė tai Įrodys. Nuryklt ją.
Bridgeport
41
34
547
matyti nepaprastą vaidinimą. pu specialiu leidimu atvažiuos
169.3 Skausmas išnyko. Pagelba yra tokia
Bridgeport found it easy to r’«'ciulis SC .......
North Šitie 1
35 40 467
Jžanga 50c.
167.17 paprasta.
“Motkienė su Šatkiene”. Žo liejas, bus
get around S. Chicago for 3 Urbon NS 2 ....
So. Chicago
27 48 360
Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo
Rasbiil Prov............
166.14 Bayer
X Pereitą sekmadienį Auš džiu, ir vakarienė bus skani
gaines
\vbo
bowlei|
with
one
Aeplrin. Jis niekad neveikia
North Side 2
12 63 160
ruošiasi tam.
1>* jums nereikia abejoti apie
166.11 &irdj,
legular inissing and the re- Zamb Bridg ...........
ros Vartų parapijos choras {ir programas gražus. Tikietų
šių tabletėlių vartojimą.
North Side No. 1 took the
Lietuvytis
Rimkus Prov...... 166.8
laikė mėnesinį susirinkimą, j iš anksto galima gauti pas vimainder in a sltunp.
Todėl yra bereikalingas
dalykas
t'irst game of the evening by
J. Kaminskas NS 2 .. 165.16 kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan
Apkalbėta vakaro reikalai.1 sus parapijos komiteto narius
So. Chicago
6 maples, tbeir vietinis were
ties skaudėjimo ar neuralgijos. SclaBRIDGEPORT
A. Kibelkis
Kadangi mūsų gerb. klebonas Į ir klebonijoj.
137 165 W. Kjsiel NS 2 ....... 164,26 tlea, lumbago, reumatizmo ar neurlProvidence. The second was
skausmai visiškai išnyksta J va
Lasli
ir vargonininkas nešioja šv.-----------------185 172 A. Kibelkis SC ...... 163.31 tls
landėlę
laiko. Perrlodiškas moterų
Kovo 16 d. vakare įvyks M. won by 62, witb Providence
NORTH SIDE
Manakas
Juozapo vardus, nutarta abu j
149 98 Andrews NS 2 ........... 158.24 kentėjimas gali buti suraminu
šilčio nemalonumai gal) buti Išve
S. 1 kuopos kauliukų lošimai ,on the short end. A t the begZevatkauskas
pasveikinti jų vardadieny. Ko- į
173 195 W. Kaminskas NS 1 .. 147.10 U
...
v vLietuviu* Auditorijoj 1 aukšte, ining of the third encounter
149 151 165 Kizilevich NS 2......... 139.2
C. Kibelskis
vo 19 d. ryto choras 7:30 rytoj Įvykusiam Vyčių kuopos
Tikras Aspirin turi ir kitokių nau
;
.
.
.
.
.
..
Dovanų
bus
įvairių,
gražiu
ir
was
cvident
tliat
sometlung
dingų vartojimų — viskas aprašyta
?
h
,
727 793 795
Agatonas ištirtuose
bažnyčioje giedos Mišias Be' susirinkime komisija pranešė
nurodymuose
prie kiek
* brangių. “Door prizes” bus unusual was to happen, tlius
vienos dėžutės. Dėžutė ir tabletės tu
to, dovanų įteiks dvasinius ■ apie įvykusį kuopos šeimyniš
Bridgeport
ri Bayer kryžių. Žiūrėk Bayer vard-n
net septynios, jas žadėjo do- Providence won by rolling a
bukietus.
į ką vakarėlį, kuris pasisekė ne
Urba
...145192
ant dėžutės — kiekvieną kartą ka*
keli doleriai uMir- vanoti »(U«ngieMs: A. Ma/.ei- KK0 game.
perkate šias tabletes — ir bukit*
Dummy
135............
,
•
i
j- • t I blogai, nes
tikras.
X Ateinanti sekmadieni L. I
North Side 1
, i bta ir gauta 4 nauji nariai, kienė, B. Ambrazienė, P. VaiMice'vicb
144 181 1611
ciio1
Drazdauskas
Vyčių 24 kp., parapijos
193 206 169
yekauskienė,
M.
Gnrinskaiti,
REGISTRUOKITE
Panašus vakarėlis nutarta reCarpšon
• 164 235 16!,
dr-1
Naikelis
ras, mergaičių N. P. P. M
160 179 158
/
%
. . _ . ,
,, ngti kovo 16 d. parap. svetat- U. Gudienė, B. Bytautienė ir
Zamb
182 165 181
Pauža
ia eis 9 valandų “in corpore j
. 1 ,
178 158 1 80
Šiandie
piliečių
registraci

Vyšniauskienė.
. ,
..
nėi.
nej. Lauksime visų atsilan
Gramont
206 215 150
J. Kisiel
prie Sv. Komunijos.
147 156 154 j
Įžanga
visiems
tik
50c.
831 941 852 jos diena. Svarbu, kad visi,
! kant.
Manstavich
200
171
198
1
(Marqnctt«* Jewelry & Ra<llo)
X ŠĮ vakarą įvyksta mėneM. S. I ma kuopa pasiry-,
West Side as per usual won kurie nėra utžsiregistravę, bū Pirkusieji pas mus už >5 ar dau
Komunijoje
Bendroje
sinis susirinkimas Moterų
giau bus dykai nufotografuoti.
mėjus nuo seno savo gerais i
tbree niore ganies būt tliU tinai tų padalytų.
878 870 859
3650 West 63 St., Chicago, UI.
darbais bei aktyviu dalyvumu 1
tinie their opponents sliovved
Tai.
visuomenės veikime. Juk M. i!
no iesistanc*. North S* te No.
NORTH SIDE. — Vietos
Hpinloėk 8380
ŠIANDIEN LIETUVIŲ
S. 1-nia kuopa yra ir organi- į
2 siemed to J ave geltei. i!i Federacijos skyriaus susirinRADIO PROGRAMA
zatorė visos Sąjungos—-ji pi r-'________
eini ragei! be?oit tliey starteii kimas įvyks šiandie kovo 15 d.
in 7:30 vai. vak. Šv. Mykolo paUniversitetų su bakulauro ir
peOples Furniture Co. krau- for they did net eonu
moji pradėjo inkorporuoti or- tuvjų pastangomis ir lėšomis a 1(X) pins to*tlieir opponents rapijos salėj. Nariai ir dr-jų
Dienraštis “Draugas, noreuaiiias daugiau p
ganizacijų, pirmoji sudarė ir šiandie nuo 7 iki 8 vai. vak. scores.
atstovai prašomi atsilankyti.
Wm. J. Kareiva
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė -steig. dabartinio M S- orga.
West Side
Valdvba.
iš
stoties
WGES
1360
kilocySavininkas
sutartis su
laivųv kompanijomis,
taip kad,knin
ku- no “Moterų
,
T1,, fondų
e i ir
.u didžiausiomis
.
.
Dirvos
”
Dėl geriausios rųšics
179
245
191
cles
girdėsime
graižią
lietuvių
Vaičiūnas
re nori važiuoti Lietuvon, gali pasmukti Inle kokios koiii
,
Ir patarnavimo, šau
kit.
.
•
,
nutiesė
kelių
bei
parodė
pa204
188
234
VELYKINĖS
ATVIRUTĖS
radijo
programų,
pritaikytą
Cedrainis
pampis laivus.
e f . .. .f
y
GREEN VAULEY
178 159 170
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į vyzdį visai moterų išeivijai. Gavėnios laikui ir sudarytų iš Dobrova Iškiš
PROMJCTH
Olseiis šviežią kiauši
Lietuvy tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Nev' Pradžia vis sunkiausia. — Tą rimtesnių dainų, muzikos ir Žemaitis
203 189 219
Bridgeport.— Gudų krautuniu, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu EREDERTK VIII, pirmutinių organizatorių sun- giesmių: plokštelė lietuviškų Zaura
190 1 63 193,-vėj, 901 W. 33rd Street, gali'Cel. Roulevard 1389
o antra BIRŽELIO 16 I). laivu FRANCE.
'kuiną pakėlė Moterų Sųjnn- dainų -mišinys; “Kai širdį tau
—-------- -- ma gauti įvairių velykinių at X
North Side No. 2
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, gos 1-nia kuopą.
virukų.
skausmas” Naujalio (dainuoj AR ŽADI KRAUSTYTIS?
prašome iš anksto džsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
v
t d '
133 144 179
ja A. Čiapas), plokštelė “GiKisiel
kitų
gųbuvo geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilierašome a
144 190 123
DRĄSUS VANAGAS
visuonie- rių atbalsiai”; “Šventas Mie- Andrews
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentrv permit. .
.
jungiecių kuopų
122 117 123
stas
”
Adamso
(dainuoja
J.
Kizelevicb
'
... .
T i , v * nėg paremti šių d
Tnt. nevėluokite.T ateikite
į Draugo’ Tjaivakorcių A7126 So. Rockwell Street
176 165 154
Pasvalys, Leoniškių miške
Romanas); vargonais, “MatoKaminskas
.„
.
....
ninirple. Keninnio
gentūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
Tel. Republic 5099
131 186 158
nūs
gyvenimo įspūdžiai”; Urbonas
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen daro: Nedvarienė, Vaicekaus
706 802 737 ra tiek drąsus, kad be baimes Mgs ^„^0^ pianpf.
turą už išrfipinimų kelionei reikalingi) dokumentų nieko ne kienė, Ambrazienė ir Kučins- “Jesu Dei vive” Verdi’o (daiTuesday
s
Gaines
drasko apylinkės gyventojų fornįįiUg įr kitokius dalykus,
nuoja H. Bartošienė, J. Roma
kienė.
skaito — patarnauja dovanai.
Bridgeport vs West Side vištas. Taip vasario 20 d. vy
nas, A. Čiapas);
plokštelės
Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga-!
Musų patarnavimas yra
S.
Chicago Vg North Side 2 damasis vištų vanagas įlėkė į
“
Plaukia
sau
laivelis
”
,
“
Ti

ADV.
BORDEN
PAŽENGĖ
lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai;
naujakurio M. F. prieaienį ir 8reitaa- S"“" ir bangus.
PIMYN SAVO PROFESIJOJ kus jūrai”; “Septyni pasku Providence vs North Side 2
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis
sumušė 5 metų dlukrelę. Senis
Mes pervežame daiktus iš
tiniai Kristaus žodžiai nuo
Kovo—March 17 d. — EUROPA
Individual
Averages:
Franka
buvo
vanagų
pagavęs,
ir
į kitus miestus.
Prieš keletu savaičių, vasa kryžiaus” — šio veikalo gra
”
”
19 d. FREDERIK VIII
rio mėnesio pabaigoje, Jung- žiausias ištraukas dainuos H. For the first time in the bf.t kai šis jam apdraskė ran-Į
”
”
22 d. ILE DE FRANCE
tinių Valstybių
Aukščiausias Bartošienė, G. Tamkotaitė, A. history of the K or L Bo\vl- aks, paleido.Pastebėtina, kad ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
”
”
25 d. BREMEN
1
Teismas
<Unite<j
States
Sup- Ciapas, J. Romanas.
ing League a man has hitthe medžiotojaivanagų nešaudo, -----------------------------------------Balandžio April 2 d. — EUROPA
'feme Court), Washingtone, į-1 Tarp dainų ir giesmių,bus
peak of holding a 200 1)es jiems rūpi tik kiškiai,
” 8 d. — ILE DE FRANCE
žymiam lietuvių veikėjui, ad- įdomios kalbos ir kitos įvai- averaSe^ the man is^ Al. Gi d
” 20 d. — EUROPA
1
Namų Statymo Kontraktoriua
PRANEŠIMAS VISIEMS
statau Įvairiausius namus prieinąs
rainis
of
the
West
Side
team.
” 23 d. FREDERIK VIII
vokatui Jonui
Bagdžįūnui- rybės.
Todėl nepraleistame
kaina
Savo draugams ir pažįsta
” 29 d. COLUMBUS
Borden, suteikė teisę vesti by- šios nepaprastos programos, Al. has held bis average at a miems pranešu, jog savo bu- 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Gegužio- -May
5 d. — BREMEN
Telefonas Heinlock 6684
las minėtame teisme. AdvokaKvieslys 199 and some pins for the ,cemę ir grocernę iš Marųuetn
99
14 d. — PARIS
past three weeks and lašt tu- į te parko perkėliau į Bridgetas davė reikalaujamų prie
17 d. — COLUMBUS
esday rolled a 626 series to portą, 722 W 35tli St. Visas Tslsf. Republic <894
saikų
visų
to
teismo
teisėjų
,
28 d. — FREDERIK VIII
bring bis averagė to the 200 i bučernės įrengimas yra moBi rželio—June
akivaizdoje. Advokatų Borde- i
3 d. - TLE DE FRANCE
identiškas, puikus. Visos pre»»
>>
taark.
A.
also
holds
the
KONTRAKTOR1U8
rec
*
įkės geriausios riišies. Kainos OENKRALTS
7 d. -- BREMEN
nų teismui formaliai pristatė T- A- DStatau
namas
kaip muro taip Ir
• ’>
»»
..
.
3138 So. Halsted St.,
ord for high series and garae pnemamos.
16 d. — FRANCE
aaedlto nuo mažiausio Iki didžiausio
’ ir jo ištikimumų ir atsakomin- chicago, 111.
Primenu visiems, jog Brid- Komos prlelnesnlausloa.
in our league wbicb are 726
gumų liudijo Illinois’o vais- Qerb,am,eJL
geporte esu biznį laikęs per 2452 WEST 69th STREET
tvbės senatorius
adv
Tames na|A*utganėd
***•>«
va‘"tuper
- ,re «"*
rtyoes
senaionus adv.
aav. James
inUu*“"»sirgau
metus. and 279 respectively
septynis metus.
Reeently the American Lc
Gyvenimas man biuro memalonus.
Visų kaimynų, draugų ir
i Hamilton Lewis. Advokatas Vartojau
Tel. Hemlock 2323
visokių _____ .
d
si2
ant^op*’
gion
he,d
open
tournament
Į
pažįstamų
prašau naudotis
1 Bordenas yra baigęs De Paul bet nieko negelbėjo, siuntė ant op*
racjios.
at the Bruck-Weisner Alleys j mūsų patarnavimu.
teisių magistro laipsniais.
.
} Kai vienas imogus
žmogus patarė t. a. o.
p. in whioh many have taken |I
.
722
West
35th
Street
Atlikus visus teismo nustaP»rt. The winner of this ton. ,;
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS
Rytus formalumus, Lietuvos tojau 5 bonkae Ir dabar esu pilnai nament wag none other than
ŠOKIŲ MOKYKLA
sveika. Veliju visiems savo gerinu
6504 S. WASHTENAW AVĖ
Pasiuntinys ministeris Bro siems draugams vartoti t. a. n. me- Al; Gedrainis witb a neat 706
nius K. Baltutis pasveikino d Iriną.
Namų Telet
series. C. Gramont was second
Norėdami išmokti šokti val ■apee Tale*
Su pagarba,
Republic
(991
advokatų Bordenų ir pakvietė
with a 630. Both received me- sų, foxtrot ir kitus šokius, tai Beaslook 9S9T
Mra P. Zenavlck,
3919 W. 47th St., Chicago, III.
į Lietuvos atstovybę pietų.
Šitokių laiškų mes turime šimtus. dals, Al a Gold one and Gran- kreipkitės adresu:
Sveikiname advokatų s u T. A. D. per 18 metų daugeliui šmo- my a Silver one.
W. MISEVIČIUTĖ
Plumblng A Hnatlng Lietuvis
__ v
• .. , .
nlų pagelbėjo, dabar tebegelbstl ir
naujai įgyta garbe ir Imkime <Pibės toliau.
Gedrainis WS.............. 200.
KONTRAKTORIUS
5209 So. Halated Street
Mano darbas pilnai garantuotas
Idar didesnio pasisekimo jo
t. a. d. raoDrcrs
Zaura WS..................... 190.2
2-ras augštas iš fronto
Kainos prieinamos
profesijoj.
81 •’ 8o- Halsted Street
Vaičiūnas
WS
.............
190.45
Tel.
Yards
4554
y
2422
WEST
69th STRIKT
CHICAOO. ILL.

C H I C A G
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SKAUDOM

PRANEŠIMAI

* R. ANDRELIUNAS4

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

A. ALEŠAUSKAS & SON

M. ZIZAS

LAIŠKAS

D. GRICIUS

JOSEPH VILIMAS

JOHN YERKES

l

