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MIRĖ KUN. FELIKSAS KUDIRKA, M I. C.
MIRĖ VAKAR. $V. KRYŽIAUS
LIGONINĖJ

A. A. FELIKSAS KUDIRKA, M. I. C.

LENKAI SAVINASI TARPTAUTINI
DANCIGO MIESTĄ

KŪNAS BUS ATLYDĖTAS ŠIANDIE 3:30
VA£. po PIETŲ Į AUŠROS VARTŲ
parapijos' KLEBONIJĄ

J. V. kongresas atmetė parda
vimo mokesčius

Kovo 24 <1., 3 vai. 35 min. po pietų Lietuvių Šv. Kryžiaus
ligoninėj mirė kun. Feliksas Kudirka, Marijonij Kongregaci-i
jos Provincijolas ir žymiausias lietuvių katalikų visuomenės į
vadas. Prie mirties patalo susirinko būrys kunigų, marijone,!
seserų kazinrieriečių ir ligoninės tarnų. Kaip visų savo gv-'
veninių vedė ramų, kilnų ir pavyzdingų, taip ir ši pasauli
apleido rainiai ir visiškai pasiruošęs. Nors paskutinės jo gy
venimo dienos buvo be galo skaudžios, nes liga jj kankino, į
tačiau iki pat mirties valandos liko ramus be galo kantriai
. kentėjo ir nenustojo rūpinęsis lietuvių visuomenės reikalais.
.Jau galvos negalėjo nuo pagalino pakelti, bet jo šviesus pro
tas veikė ir vis klausinėjo, kaip mūsų organizacijoms sekasi,
kaip mūsų dienraščio vajus, kaip Chicagos Pasaulinės Pa- ,
rodos reikalai. Kaip visų savo gyvenimų tik kitiems dirbo, '
kitais rūpinosi, taip pat ir paskutinėmis gyvenimo valanda- j
kinis jam rūpėjo savo tauta, katalikų visuomenė.
»■
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AVASHINGTON,

Šis sumanymas priklausė
vyriausybės 1,096,000,OJX) dole
rių pajamų projektui, kad
1933 metais būtų galima su
tanoti krašto sųmatų.
(

MARIJONU KONGREGACIJOS PRO
VINCIJA! AMERIKOJE
. .

-.

...

mylimo vado, Provincijolo mirties
reiškiame nuoširdžiusię užuojautą
’
Dienraščio “Draugo” redakcija,
administracija ir darbininkai.
Del JOS

MEKSIKOS KATALIKAI
VYRIAUSIAJAM TEISME
IEŠKO TEISYBES

tolimoj ateity kandidatu į Me
ksikos prezidentus pastatyti
Vera Cruz’o valstybės gubernatorių Tejedų, žinomą katalikų priešų.
Laikraštis “La Prensa” a• , ,
j
v •,
tu-an,?ja
™amap į
pareiškia, kad ta radikalų gnu
pė tuo budu nori Meksiku pa-|
nardyti anarchijos bangose,!
nes gub. Tejeda šiandien savo'

MEXICO CITY, kovo 24.
— Katalikai federaliam dis1 rikte nenutraukia savo ape
liavimų į vvriausiųjį teismų,
savo teisėms apsaugos ir lei
dimo turėti daugiau kunigų,
nes dabartinis skaičius toli ne
pakankamas.
valdomoj valstybėj yra jau į-

Dabar kongresas ieškos kitų
priemonių pusės bilijono do

leriu pajamų sukėlimui.

Y;.na svarbiausių priėmėVelionis gimė Suvalkijoje, Nernirų k., Griškabūdžio par.,
1870 m. 1894 m. Įšventintas j kunigus. Lietuvoje 18 metų
darbavosi įvairiose parapijose. Paskirtas klebonu atsisakė
nuo tos garbės ir įstojo į marijonų vienuolynų 1911 m.
Aplankė Romų, mokėsi Šveicarijoje. 1912 m. darė vienuo
lio apžadus. Į Amerikų atvyko 1913 m. Tais pačiais me
tais atvykus Cliicagon, arkivyskupas jam jiavedė tvarkyti
Šv. Mykolo par. 1918 m. buvo paskirtas Aušros Vartų par.
klebonu. Toj vietoj išbuvo iki 1927 m. pavasario. 1926 m.
a* a. J. E. ark. J. Matulevičius jį paskyrė Amerikos marijonų provincijolu, o 1927 m. Vienuolijos Kapitula jį
ižHnko visos vienu°l’.i°8 vyriausiu ūkio vedėju (ekonomu).
A. a. F. Kudirka buvo ne tik pavyzdingas kunigas, vie
nuolis, bet taip pat daliai rimtas visuomenės veikėjas, va
das ir katalikiškos spaudos platintojas. Jam visada gyvai
rūpėjo katalikiškoji akcija, tautos reikalai, mūsų organi
zacijos ir labdarybė. Velionies nepaprasto uolumo ir jo
gilaus proto dėka šiandien turime lietuvių ligoninę, bernai
čių kolegijų ir katalikiškų dienraštį. Būdamas “Draugo”
bendrovės iždininku, velionis visada gyvai rūpinosi bendrovės gerove. Jam rūpėjo, kad Amerikos lietuvių katalikų
visuomenė būtų gerai organizuota, šviesi, susipratusi, kad
turėtų savo kultūrines, švietimo, ekonomines ir labdarybės
i8**’!?88- Dėl to jis nenuolaidžiai tiems reikalams iki pat
mirties ir dirbo. Jo darbų nuopelnai dideli. Iš kilnių savo
darbų amžinų sau paminklų jis pasistatė. Šiandien jo liūdi
visamiūsų visuomenė, nes jis mums dar taip reikalingas
buvo. Mirtis, išskirdama a. a. Tėvų Feliksų iš mūsų tarpo,
mums didelį nuostolį jiadarė. Amžinų atilsį Tau, Vadė. Mes.
kiek galėdami, stengsimės eiti Tavo nurodytais mums ke

liais.

Pamaldoms šiandie naudo vedęs anarchijų. Kitados Ve
SUDEGE 15 ŽMONIŲ
jamos tik 25 bažnyčios ir jose ra Cruz’o valstybėje žydėjo
pamaldas gali turėti tik 25 ku gerbūvis, o šiandie ten visi rei
HELSINKIS, Suomija, kovo
nigai. Kada šiose bažnyčiose kalai sugriuvę.
į 24. — Netoli Revelio, Estijoj.
laikomos šv. Mišios, tikinčių
jų suplūdimas aplink bažny WASHTN(YTON, kovo 25. Į15 neturinčių pastogės žmonių
čias taip didelis, kad blokuo — Prezid. Hoover’o pasta n- • miegojo šiene vienbj daržinėj
gomis pinigų apyvarta viRamKilo gaisras. Sudegė daržinė
jamos aplinkinės gatvės.
Vięna meksikonų radikalų . krašte padidinta 157 milijonais i visi tie žmonės. Gaisro priegrnpė deda pastangų, kad ne- dolerių.
žastis nežinoma. „

BEDARBIŲ ŠELPIMUI
WELLINGTON, N. Z., kovo
24. — Naujoje Zelandijoje į
bedarbių šelpimo fondų moka
visi dirbantieji darbininkai.
Vyriausybė pranešė, kad ta
mokestis

bus

padidinta.

kalingas didesnis fondas.

Rei-

LENKAI SAVINASI
DANCIGĄ

kovo 25.1

- Kongreso žemesnieji rūmai
po poros savaičių smarkios
kovos vakar 223 balsais prieš
153 atmetė sumanymų skirti
pardavimo mokesčius už įvai
rins parduodamus daiktus.

Nėra tos lietuvių katalikų in-^anjzącijos, JjiĮj^i^ .iisftebūtj,}
rūpinęsis, padėjęs savo rinitais patarimais. Dėl to šiandien:
jam mirus, juodu gedulo šydu apsigaubė ne vien Marijonų
Kongregacija, bet visa Amerikos lietuvių katalikų visuomenė,
kuriai jis vadovavo.
A. a. kun. F. Kudirkos kūnas parvežtas į West Sidę ir
pašarvotas Aušros Vartų jiarap. klebonijoj.
IjaidotuVės įvyks TRKČJ AMEN f, KOVO 30 D., iš Auš
ros Vartų bažnyčios į Šv. Kazimiero kapines.

k ♦

KONGRESAS ATMETE
PARDAVIMO MOKESČIUS

VARŠUVA,

kovo

25. —

Naujas lenkų aukštasis komisijonierius Dancigo miestui
Dr. K. Pappee (?) užimdamas
savo naujų pareigų vietų tarp
kitko pareiškė;
“Dancigas yra Lenkijos uo
stas ir jis visados yra sujung
tas su Lenkijos respublika.
Dancigo unija su Lenkija nė
ra laikina ir. nė viena pusė
negali būt priversta išsižudė. .
ti tos unijos. Kitaip gi Danci
gas negalėtų gyvuoti.

NESUTIKIMAI ŠANGHAJUJE

nių yra atšaukti nelemtųjų pro
ŠANGHAJUS, kovo 24. —
hibicijų. Senatorius Blaine,
resp Wis., tad vakar įdavė Nėra progos japonams čia pra
sumanymų atšaukti 18-ųjį prie dėti taikos derybas su kinais.
Japonai paskelbė nusiskundi
dų.
mų, kad derybas trukdo kinai,
ANGLAI NURIMSTA AI i Sako, vietomis kinų kariuol menė įsiveržia į “neutralinę”
RUOŠ KLAUSIMU
--------------! sritį ir dirbdina apkasus. JaLONDONAS, kovo 24. — ponai iš naujo turės veikti.
Anglijos vyriausybė pradeda
VOKIETI 1OS S AMATA
nurimti Airijos klausimu. Dėl
Airijos vyriausybės pasiryži
BALANSUOJAMA
mo išbraukti iš airių konsti
BERLYNAS, kovo 24. —
tucijos priesaikų Anglijos ka
raliui ir nemokėti už žemę mo Vokietijos vyriausybė balan
kesčių bus dedama pastaugi] suoja valstybės pajamas su iš
gražiuoju taikintis. Anglijos laidomis. Metinė išlaidų sųmaparlamente kalbos apie karo ta bus ne didesnė, kaip du bi
lijonai dolerių.
galimybę tik pajuokiamos.

HELSINKIS, Suomija, ko A. A. KUN. F. KUDIPKOS
GERBĖJAMS
vo 24. — Svaigalų prohibicija
Suomijoj baigsis balandžio 5
d. Iš įvairių kraštų importuo Kadangi a. a. kun. Feliksas
jama parinktina degtinė ir vy- Kudirka buvo vienuolis, tai
ant jo karsto bus priimami iš
jo gerbėjų, organizacijų ir pa
PERNAMBUCO, Brazilija, žįstamų tiktai dvasiniai bukie
kovo 24. — Pirmukart šiemet tai; kaip tai; Šv. Mišios, šv.
čia atskrido vokiečių orlaivis Komunijos ir šiaip jau mal
“Graf Zeppelin”. Atvežė ke- dos.
Taip pat, vietoj gėlių, bus
liolikų žmonių, paštų ir prekių.
priimamos aukos Šv. Marijos
TJurdo paminklui statyti ant
ORO STOVIS
i jo kapo Šv. Kazimiero kapi
CHTCAGO IR APYLIN nėse ; jo mylimos bernaičių koKES. — Šiandien iš dalies Į legijos bei jo vardu įsteigtos

nns.

debesuota; kiek šilčiau.

bursos parėmimui.
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draugas

Kun. Hausner’is praneša, kad šiemet
Madisono mieste, Didįjį Penktadienį minės
ne tik miesto, bet valstybės ir apskrities vi
sos įstaigos. Lygiai 12 vai. dieną mieste bus Visos kultūringos tautos la- na atpirkta ir tai ne visos Lie
idarvtn«' viK0»'7iJ įJi^/'iųrfVval. Visli“ bran«in,ai
»»>*«“ **•!*««• politiška nepriklauso,
uždai
consin’o gubernatorius paskelbs j gjventojus !t,sk* "priklausomybę. Kieno myks. budriai budėkime, kad
atsišaukimą, kuriuo visus pakvies minėti mi-įnors pasikėsinimą juos paveiktą taip brangią nepriklausonėtas istoriškas valandas. Bus uždaryti, bau«ina visomi* sav° ^gomis, mybę ir vėl neprarastume,
kai ir teatrai. Žmonės turės progos aplan- aukodami tautos gražiausią 1 Lietuvai bu, užtikrinta nepri
jaunimą tautos nepriklauso-! klausomybė; jei naujai atgi
kyti bažnyčias, kur įvyks pamaldos.
mybės apgynimui. Kartą pra mę mokėsime išauklėti jauni
rasta nepriklausomybė labai mą taip, kad jis būtų doras
KUN. J. ŽILIAUS KALČIŲ IŠPAŽINIMAS
'retai kam pavyksta iškovoti; ii tautą mylinis; tuomet ir
T
,
v. i i ,, •
• . jei ir pasiseka,
tai tiktai la tautos nepriklausomybė bus
jau buvo pranešta, kad Klaipėdoje mirė i"
r .
,kun. Jonas
T
• į'i
• •i
aukomis jąut- užtikrinta.
Žilius, tbuvusis
Klaipėdos
guber-į bai brangiomis
°
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DIENOS KLAUSIMAI
DIDŽIOJO PENKTADIENIO MINĖJIMAS

Prieš dešimti metų šio krašto katalikų
tarpe buvo sukeltas vadinamas Didžiojo Pen
ktadienio sąjūdis minėti pasaulio Išgelbėtojo
mirimo ant kryžiaus metinėms, sukaktuvėms,
visokius biznius ir darbus nutraukiant per 3
alandas, Didžiojo Penktadienio pusiaudie
niu. Šiam sąjūdžiui pritarti krašto vyskupai
dabar jau įvairiose krašto dalyse kas me
tai tas minėjimas vykdomas. Prie katalikų
ungiasi ir kiti krikščionys. Tuo būdu šis są
jūdis jau eina gana plačia vaga ir palengva
pima didžiuosius miestus ir kitas sritis.
Didžiojo Penktadienio sąjūdžio skleidė
jais kun. C. J. Hausner’is iš Waunakee, Wis.,
praneša, kad per praėjusius keleris metus
Didįjį Penktadienį minėjo miestai San Franeisco, Toledo, Mihvaukee, Detroit, Cincinnati,
Cleveland Syraeuse, Philadelphia, Pittsburgh
[ir kiti.
Ne visuose tuose miestuose tas minėji
mais buvo visiškas. Bet yra vilties, kad il
gainiui tas apims vis platesnius ruožus ir
Kristaus mirimo ant kryžiaus mietinės sukaktuvės visam krašte garbingai bus minimos.
Tuo atžvilgiu visų kitų miestų, tarpe gal 
ingą vietą užima vyriausias Wisconsino val
dybės miestas Madison. Jis vienas iš pirmųjų
pradėjo minėti tas istoriškas tris valandas
ir už kelių metų šiame mieste Didįjį Penkta
dienį per tas tris valandas nutraukiamas vi
kis biznis ir darbai, išskiriant būtinuosius.
Milwaukee’s arkivyskupas Stritch’as apie šį sąjūdį taip pareiškia:
•‘Tai kilnus sąjūdis. Visokio pramonėje,
biznyje ir socialėse funkcijose aktyvumo nu
traukimas per tas tris šventas valandas yra
ažymėtinas tikėjimo išpažinimas ir didin
as pasaulio pripažinimas Nukryžiuotojo Kritaus Jo mirimo metinėse sukaktuvėse.”
Prie šio sąjūdžio yra prisidėję San Franisco arkivyskupas liauna, Dubuąue’s arki
vyskupas Beckman’as, Cleveland’o vyskupas
Scbrembs’as ir kiti.

pėdomis
(Pabaiga)

Šėtonas tau rodo patogų kelią: juolavimai, žaidimas, garbė, įvairūs skaniau
si valgiai ir gėrimai, paleistuvavimai ir
lako: “Taip gyvena tie, kurie klauso ma
lu balso. Aš jiems nieko nedraudžiu: gir;atik, svetimoteriauk, vok, užmušinėk, vis
ką tau leidžiu, tik neleidžiu tavęs eiti iš
minties. Gali keiktis kiek tik nori, bet
ik nesimelsk. Gyvenk maniškai: būk žiau
rus, nenuolaidus, išdidus, niekam nedovaiok, keršyk kur tik gali ir kaip tik gali.
Vieni paklausė Kristaus balso ir nu*jo su Juo į dangų, o kiti susidėjo su veltiu ir nugrimzdo į pragarą visiems ain
iams.
Dūsauja žmonės ir skundžiasi: “O,
toks sunkus gyvenimas! Gal jau ir Diera8 mus užmiršo!” — O, ne! Visai prie

Lietuvos katalikai, kurie
tojas. Prieš keletą metų jis buvo metęs kuni- j ^es visi ižinoine, kokias Ra sunkiausiu rusų okupacijos
gavimą ir nuklydęs nuo katalikų tikėjimo dės- n^ias teko mūsų tautai iškeli uietu nešė sunkiausią naštą
nių. Tačiau, keletą mėnesių prieš mirtį, gruo- tėti, kol pasisekė atgauti se- tautos apgynimo nuo rusinidžio 7 d., atsiuntė Telšių Vyskupijos Kūrijai nai ^prarasta nepriklausomy- Iiio; kuomet netikintieji mteviešą savo kalčių išpažinimą, kurį paskelbė bė. Imkime vien karą su kry-Jigehtai vedd lUSeg ir suruse.
Lietuvos laikraščiai. Išpažinimas yra tokio žiuočiais, kuris tęsėsi apie 3 Į jo, c katalikai nešė knygas ir
šimtus metų. Klaipėda, vieni- kildino tautinę sąmonę — jie
turinio:
“ “Savo gyvenimu esmi nusikaltęs Visa- ntėlė Lietuvos akis Į platųjį. gerįuusįaį suprato, kad norint
galiui Dievui. Susirikdamas civilinėmis jung- PasauU, jau nuo Vytauto Ui-į dorai išauklėti tautai ir valstuvėrais, esmi paniekinęs šventą Katalikų džiojo laikų vilko sunkųjį vo-|tyb, j vadus, reikia turėti tinBažnvčią, mano Motiną. Dėliai šių mano nu- kiečių jungą. Ne vien Klaipė- tanios mokyklos tam jauiusikaltimų nuoširdžiai gailiuosi ir maldauju da,
v*8* prūsai iki Įsni-;muį lavinti.
savo Išganytoją, turėdamas vilties, kad Jis tčs, tai vis senas Lietuvos kraLietuvos katalikai pasiryžo
teiksis pažvelgti Į mane, kaip kitados į Petrą, štas, kuris dar ir šiandien vel
padaryti labai didelį ir išga
savo gailestingomis akimis. Visus tikinčiuo ką sunkųjį vokiečių jungą.
Šiandien dar daugelis ten lie ningą tautai darbą, įkuriant
sius atsiprašau už padarytą papiktinimą.
Lietuvoje katalikiškąjį unive
(pas.) Kun. Jonas Žttinskas-Žilius tuviškai kalba, nors tai tikrai
stebūklas, kad jie per 6—7 ši rsitetą. Nes katalikiškai tau
Klaipėda, 1931-XII-7.
tai vadovauti reikalingi dori,
Originalui atitinka, Telšiai, 1932-III-3 Nr. 210 mtus meti) vokietinami ir dar susipratę katalikai vadai, ku
savo kalbos neišsižadėjo, nors
Kun. V. Gerasimavičius,
rie gintų katalikiškos tautės
Telšių Vyskupijos Tribunolo Notaras.” jau daugelis labai persiėmė reikalus.
vokiška dvasia ir į mus, di
Taip pat “Klaipėddš Keleivyje” rado džiosios Lietuvos lietuvius,
Amerikos lietuviai, padėki
me žinią, kad jį laidojant kun. N. Petkus at [žiūri su nepasitikėjimu.
me Lietuvos katalikams tądilaikė šv.- Mišias. Toji žinia, be abejojimo,
Ne vien prūsai, bet ir aukš-. dįjį pasiryžimą ko greičiau pradžiugins Amerikos lietuvių katalikų vi
taičiai, Gardino, Vilniaus ir ; kūnyti, kad kitais metais, švęsuomenę, kad jos buvęs veikėjas sugrįžo į
Minsko (žemės, tai vis mūsų sdami penkiolikos metų nepriKatalikų Bažnyčią ir mirė susitaikęs su Die
broliai lietuviai, kurių, sveti- Mausomybės sukaktuves, gavu.
,- • .
v ,
...
, jnųjų pavergtų, daugelis inu lėtume pasidžiaugti jau vei.
Kaip jau buvo rašyta, velionis yra bu-l.M4
. v. , . .
, , ...
,,
.....
,
lištauteio, kiti gi dar kalba be- kiančiu Lietuvos katalikų um-.
vęs bus-mo pirmininkas, jo organo redakto-1
...
,
... .
...
.
.7
.. . , t tuviskai, bet labai sukvailinti,! versitetu.
mis, klebonavo keliose Amerikos liet. kat. ...
parapijose, bendradarbiavęs lietuvių laikrašpatys ne no, ka« ,,.i j Mes norime ir trokštame
natorius, Amerikos lietuvių veikėjas ir rašy-
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Kristaus ir Šventi;jy

ovo 25 d., 1932

į

čiuose, rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės ^5*"

,ie

ar. au ia

išvada

niatyti, kad labai brangiai at

„Buvo apie šeštą valandą, ir visoje šalyje pasidarė
tamsu iki devintai valandai. Saulė aptemo, ir baž
nyčios uždanga pusiau perplyšo. Tuomet Jėzus su
šuko dideliu balsu, sakydamas: Tėve, į tavo rankas
aš atiduodu savo dvasią, ir su tais žodžiais numi
rė.” (Luko 23, 32—48).
“BLOGI DANTYS SUVAL čių mokinių skaičius nupuolė
iki 8 procentų. Paaiškėjo, kad
GO ŽMOGŲ”

dėl blogų dantų mokiniai dažDabar medicinos mokslas la- nai sirguliuodavo. Be to, nepabai daug kreipia dėmesio į da- Rankamai sukramtytas maistas
ntų sveikatą. Mat, dantys vai- blogai maitino jų kūną ir jie
dina labai svarbų vaidmenį negalėdavo kaip reikia dirbti,
žmogaus maitinime. Blogi da- japo„iioj jau „u„ 1913
utys yra priežastim įvairu!: Inokyklo£C lallai žiQrilua n„)kl.
susirgtai), nes blogais danti-t^ da„.UJ Kiekviella didl>,„.
mis žmogus negali gerai
mokykla turi savo dantų gyuykramtyti maistų. Nesukramty-1
karis kcturis-kartus per
tas maistas pereina žmogaus m(.,us apžiQri visy vaikų da„.
vidurius neišnaudotas ir žmo tis ir juos gydo, jei tik randa

gus netik neturi iš tokio mal
sto naudos, bot dažnai nuo jo
suserga. Vokiečiai, mėgstą vis
I
ką nustatyti skaičiais, yra su
radę, kad dėl blogų dantų Ti
kis turi 680 milijonų iiuosro

nors mažiausią sugėdiną. Be
,,luk)nia„|S <|„o«|amos k.a.

mtymo pamokos. Mokytojas
rodo, kaip reikia valgį kram
tyti ir mokiniai kartoja. Mo
Laiminga buvo mūsų tauta, .somybė gyvuotų mūsų tautos
“RYTAS” APIE “DRAUGĄ”
visur pakabinti didekuomet ją valdė Mindaugai, į-kartonTs ir tai ne vien šian- iii). Būtent, dėl blogi, sukram-, kyklose
|(;n|is raid8„lis užraSai. oBlo.
Dien rastis “Rytas” labai gražiai pami- Gediminai, Kęstučiai, Vytau- dien laisvai Lietuvos daliai, tymo nueina niekais maisto už gj <t#nt
suva|g() žniogl) ..
nėjo dienraščio “Draugo” 15 metų sukaktį, tai, bet Lietuvos nelaimei jie bet ir visoms dar pavergtoms 300 milijonų markių, o kilęs iš
Tarp kitko jis pabrėžė: “Šiuo metu jis yra [ne visi išaugino tinkamus Lie- , dalims susijungti su senąją to sveikatos susilpnėjimas Viuokietijoj daoar taipogi įvevienas geriausiai redaguojamų Amerikos lie- j tuvą valdyti įpėdinius. Nete- motina Lietuva. Tonis paverg- mušąs žmonių uždarbį 380 mi [ s^a niokiniams griežta dantų
tuvių laikraščių.”
kus gerų vadų, Lietuva pra toms dalims sujungti reika lijonų markių'sumai.
priežiūra. Prie mokyklų yra
Kitoje vietoje pastebima: “Ypač poli rado savo politišką nepriklau lingi dori Lietuvą mylintieji
Amerikoj buvo padarytas dantų gydytojai, kurie nematinio gyvenimo faktai ‘Draugo’ dažnai būna somybę ir šimtmečius prisėjo vadai, o tokius vadus duos dar štai koks bandymas. Viešižiau kaip vienų kartą kas pu
tikriau nušviečiami, negu Lietuvos laikraš svetimiems Vargauti, kol pasi- Lietuvos katalikų universite rioj mokykloj užsilikdavo ki- i sę metų patikrina kiekvieno
čių. Gale įdėjo nuoširdų sveikinimą: “Iš sa- [taikė proga nors labai bran- tas. Taigi, padėkime jiems tą tiems metams tose pačiose kla- f mokinio dantis ir, jei reikia,
vo pusės mes “Draugo” dienraštį ir jo da gia kaina, gražiausio Lietu-j universitetą ko greičiau įsi- sese 32 procentai..... kinių. Mo- j ju<)s gvd(| Tajpogi jvMta grw
bartinį redaktorių p. Šimutį šių gražių su vos jaunimo gyvybėmis,
! Kurti,
kiniai skusdavosi bloga svei-K
, k
. v._ ,
,
,, , ,,
. , .
.
La dantų priežiūra kanuomekaktuvių proga broliškai sveikiname ir linki atpirkti nors senosios Lietu-;
kata. Mokyklos gydytojas įve
’ '
1 Krušinskaj, dė gerą dantų pas mokinius *e^’
me tolimesnio pasisekimo, dirbant Amerikos vos nepriklausomybę.
lietuvių katalikų gerovei.”
Kuomet tokia brangia kai- •
Fed sekretorius. priežiūrą. Ir štai, nepereinu.ii- [
Sekant prof. Jlopštein.

reikalais.

šingai! Ne Dievas mus, bet mes Dievą
užmiršome\ ir užsitraukėme Jo bausmę.
Būkime geri, tai ir bus gera ir mumis pa
tiems ir tiems, kurie su mumis gyvena.

\imo ir prijungimo prie savo pįrKta mūsų brangios ir senos&
motinos Lietuvos.
! močiutės Lietuvos nepriklau-

žmogum, kaimynas su kaimynu, be keiks
mų, peštynių, bylinėjimosi gyventi negali!
Vyras su žmona, žmona su vyru, ūkiniu
kas su samdininku, samdininkas su ūki
Šis gerumas ne ta prasme supranta ninku, vaikai su tėvais, tėvai su vaikais,,
mas, kad mes turime būti pertekę turtais, brolis su seserimi, sesuo su broliu beveik
pinigais ir gėrimais, apsitaisę puikiais visumet gyvena nesantaikoje ir neapyka
rūbais ir t.t.; gera bus tada, kai bus są ntoje.
žinės ramybė* ir Dievo ir artimo meilė
Jeigu jau su tais nesugyvenarne, su
kiekvienoj širdy, kiekviename name, kai kuriais esame susijungę giminystės ry
me, mieste ir krašte. Ten, kur žmonės šiais, prie kurių mūsų širdys turėtų meile
Dievo nemyli ir kits kito nekenčia, negali liepsnoti, tai ką gi bekalbėti apie tuos,
būti laimingo gyvenimo.
kurie mūsų neapkenčia, mus skriaudžia?!
Tik pažiūrėkime, kas gi mūsų krašte Kaip gi tau galima sakyti: — Mylėk tuos,
dedasi? Kur pasidėjo meilė, taika ir vie kurie tave niekina, mylėk savo priešus,
nybė? Visur barniai,' nesutikimai, nepa kad tu savo tėvo, motinos, brolio, sesers,
sitikėjimas viens kitu, kerštas, karčios ir žmonos mylėti nenori?! Kaip gi tu galėsi
nukęsti neteisingai tau padarytas skriau
kruvinos ašaros plauna visų veidus.
Visi turime vieną bendrą tėvą, kuris das, jei tu pats kitus skriaudi ir niekam
yra danguje, Dievą ir motiną — kuri yra net ir per nago juodymą nenusileidi?! Bet
žemėje, šventą Bažnyčią. Mes visi turė užtat atmink, kad kol tavo širdy nevieš
tume gyventi, kaip broliai ir sesers, K‘t pataus meilė ir teisingumas, nesitikėk sau
Dievo meilės ir palaimos.
ar taip darome? Arklys su arkliu ratiniai
sau ganosi vienoj pievoj, jautis su jaučiu
Atleiskite — ir jums bus atleista. Kovieningai traukia jungą, bet žmogus su kiuo saiku saikuosite, tokiuo bus ir juriis

atsaikuota. Jeigu saikuosite neapykantos,
pykčio ir keršto saiku, tai ir Dievas tau
atsilygins kerštu, neapykanta ir pykčiu.

— Bet kad anas žmogus mane apkal
bėjo, pažemino mano vardą kitų akyse! —
Jei teisybę jis apie tave pasakė, — tai pa
sitaisyk, bet jei neteisybę, tai tik džiaukis,
kad tu nesi tokiu, kokiu jis tave pavadi
no. Argi manai, kad bus gerinu, jei ir tu,
st'kdamas jo pavyzdžiu, imsi jį visaip nie
kinti ir apkalbinėti? — Niekuomet!
Gal būt, tu teisinsies, kad sunku yra
atleisti. Taip! Tas tai tiesą, kad sunku.
Bet atsimink, kad sunku buvo ir Kristui
kenčiančiam ant kryžiaus, o vis dėlto jis
šaukė savo dangiškajam Tėvui: “Tėve,
atleisk jiems, nes nežino kų daro!” Sunku
atleisti artimo skriaudas, bet dar sunkiau
bus kęsti amžinąsias kančias pragaro ug
nyje !

— Mane artimas nuskriaudė, aš jam
niekuomet nedovanosiu, būtinai atkeršy
siu? — Ar tai taip tu kalbi? Atsimink,
kad ir tau Dievas nedovanos, nubaus tave
už tavo nusikaltimus. Frisiinink tiktai,
kiek kartų tu Jį įžeidei, užrūstinai?! Jis
visa tau atleido, bet tik su ta sąlyga, jei
ir tu savo
artimui atleisi,
bet jei tu to
✓
,
padaryti nenori, tai nesitikėk, kad tau
Dievas atleistų ir išteisintų. Jei tave kas
nuskriaudė žodžiu ar turtais, gali reika- (
lauti iš jo atlyginimo, bet tik- teisingai,
krikščioniškai, — b<* keiksmų, suktybių,
broliškai baigdamas pradėtąją tuo reikalu
Už meilę — meilė; už kerštą — am
bylą. Atmink, kad geriau tau būti nus
žinasis kerštas mūsų laukia.
kriaustam, negu kad tu būtum kito skriau
Vertė Rap. Pūkys.
dėju. Nuskriaustasis, paprastai, turi tik
materialinių nuostolių, o skriaudėjas —
moralinių. Ar dėl to, kad tave kas nors
nuskriaudė, tu turi užrūstinti Dievą ! —<
Niekuomet!

I
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Slapta Lietuvos-Lenkijos Sutartis?
(Pabaiga)

bet privati Associated press
Matant didelį ciceriečii} už me, kad Kondratas nenorės
Paryžius — centras abejin agentūra skaitoma rimčiausia
puolimu, galima buvo jausti, l nusileisti.
gų žinių apie Sovietus ir Vo telegrafine agentūra
j
kad neilgai Stancikas ves koPagaliau, jei norite gerokai kietijų ir apie valstybes, ku Šios visos agentūros vra
ntestininkų kelių. Taip ir įvy
nusistebėti, tai skaitykite ši rios mažiau ar daugiau yra rimčiausi žinių šaltiniai jos
ko vakar lygiai 2 vai., 15 min.
pasako visų tei
tų žinių: maižo miestuko kon- priešingam Prancūzijai politi- ,ne
ii 1 sekundą, kada Rašinskie- testininkė Rovaitienė vakar škam lagery.
sybę, bet jų žinios yra, pa
nės kurjeris atvyko “Drau
pralenkė du vyru: I>angmanų Berlynas — centras prieš prastai, labai atsargiai reda
go” administracijon su nau
ir tik labai retais
,ir Taruškų, ir atsistojo netoli lenkiškos, prieš-prancūziškos, guojamos
atsitikimai8)
kai k,]Pia„
jais balsais. Kam teks Vely
skrantoniečio Vaičaičio. Lan- o pastaraisiais laikais ir pn“5-!pasitaiko ..fabrik(lty„ (kno.
kas švęsti stovint pa/ioje vir
gmonui ir Taruškai bus ne lietuviškos propagandos.
mpt ta 5a,is
vpatingai
šflnėje, sunku dar spėti, nes
garbė, jei jie nusileis Rovai- Kopenhaga ir Viena yra pa
nežinia kokių žinių rytojus at
interesuota).
tienei. Žiūrėsime.
garsėję
kaipo
centrai
“
tarpneš. Jau tik ižinoma, kad kiek
Šiandie kontestinikų stovis .tautinės” propagandos. Ten! Le šių agentūrų yra dar įviena miela diena vis. atneša
susidarė “fabrikai”, kuriuose vairių privačių telegrafinių
kitokią naujienų, kitokių siur- yra toks:
O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1 fabrikuojamos politinės žinios'affen^rų ir informacinių biu
prizij padaro. Lauksime.
rų. Vieni iš jų yra labiau, kiti
Kitas siurprizas — Janu Avė., Cicero, III.......... 478,5D0 apie bet kurių tautų. Tai du
V. Stancikas, 1706 W. 47 labiausiai nepatikimų politiš mažiau rimti, bet, bendrai, iš
šausko. Atvykęs su naujais
kų žinių šaltiniai.
|.H einančios žinios yra mažiau
balsais jis pasakė: “Jei Stul- St., Chicago, III......... 476,530
A. J. Janušauskas, 1301 S. Lietuvos atžvilgiu visos ži- patikimos ir tikslios, negu auginskas gali kitiems siurprikščiau minėti} agentūrų.
us daryti, tai kodėl aš ne- 50tb Ct., Cicero, III. .. 476,500 nios, kilusios iš Varšuvos, yra
A. Stulginskas, 1628 S. 50 beveik be išimties užnuodytos Pagaliau, specialūs kores
aliu?” Ir, žiūrėkit. Janušau
pondentai, rašantieji tik savo
skas vėl pralenkę Gubysta ir Avė., Cicero, III......... 475,420 propagandos nuodais. Pary
laikraščiams. Tarp jų yra itin
Stulginskų. Dabar ir Stanci F. Gubysta, 4355 S. Mozart žius, dažnai Berlynas, Ryga—
gerų ir itin blogi}. Tas pareikas atsidūrė lyg plienas tarp S/t., Chicago, III.......... 470,200 nekalbant jau apie Vienų ir
priekalo ir dviejų kūjų. Da. P. Varakulis, 724 West 18 Kopenhagų — yra vietos, iš,na nno to, koks yra laikraštis,
bar kyla klausimas, ar pakęs St., Chicago, III......... 468,9.80 kurių pasirodžiusios apie Liė- ikuriam specialus korespondeS. Staniulis, 6651 S. Talman tuvų žinios visuomet turi bū- n^as dirba, kokia yra to laikjis tokių būtį. Gal tyčia jis
duoda kitiems pasmarkauti, o Avė., Chicago, III. .. 335,550 ti perleistos per kritikos koš- r&ščio politika ir pakraipa,
M. Varkalienė, 6315 So. Lin tuvų ir neturi būti visuomet kokio būdo ir išsilavinimo vra
pats tylomis kaupia naujus
(pats korespondentas. Tokias
balsus. Well, jei ne ryt, tai po coln Avė., Chicago, III. 315,320 imamos “grynu pinigu”.
Velykų, gal, tikrai pamatysi P. Petrauskas, 14 Johnson Tiek dėl vietij. Antras ne|“ specialias” žinias skaitant,
mažiau svarbus dalykas yre-laukSSau minėtus dalykus rei
st.. Binghamton, N. Y.
me.
;....................... 276.890 kas yra paleistos žinios anta ki a visuomet turėti galvoj.
Viskonsinietis
Mandravic
V. R. Mandravickas, 815-45 rium? Žinias spaudai duoda Suglaudus viskų krūvon
kas Gilienei nė už kų neduo•f :
< da giliuoti. Vydamosi Petrau St., Kenoslia, Wis. .. 260,200 tam tikros telegrafinės agen jeigu mes turėsim galvoje ša
Ag. Gilienė 3131 Emerald tūros, žinių biurai ir specia ltinį, iš kurio tam tikra poli
skų ji, tur būt, nė nemanė,
kad Mandravickas galės jai j Avė., Chicago, III. .. 259,640 lūs, arba privatiniai korespon tinė žinia eina, žinosime, kie
no ji paduota, ir kreipsime
siurprizų padaryti. Dabar Pe J. Aukškalnis, 1354 TTarri- dentai.
Beveik kiekviena šalis turi ati<,0R i terptan«nina intere
trauskui pavojus gresia jau son St„ Gary, Ind. .. 193,100
A. Valančius, 1226 S. 50 savo oficialias ar pusiau ofi- sus- kurie toWos žinios
ne iš Gilienės, bet iš Mandravicko pusės. Labai abejotina, Avė., Cicero, III......... 192,000 eialias telegrafo agentūras: paliečiami — mes dažniausiai
Grybas, 2244 W. Adams anglai turi Renterio telegrafi galėsim apytikriai, jeigu r»<'
kad Petrauskas duosis save
Mandravickui arba Gilienei St., Chicago, III......... 155,670 ne agentūrų, prancūzai—Ka visai tikrai, nusimanyti apie
Misiūnas, Roseland, III. 245 vas’o, italai — Stefani, vokieT tikrų skaitomos žinios verte.
pralenkti.
----- 0^—
W. 108th St................. 149,030 čiai —Wolf’o, Sovietai—TasNorthsaidietis Rėkus tikrai
Grįžtu
prie
“Naujienų” žiO Kazlauskienė, 4356 S s’o, Lenkai Pat’o, latviai —
stebėsis ir mirksės pamatęs
Rockwell st., Chicago 144,350 Letų, Lietuva — Eitų. Ameri nios aPie menamų slaptųjų su
kokį jam šposų iškirto Kaz
Rėkus, 1850 Wabansia avė., ka neturi oficialios agentūros, tart! tarP Lietuvos ir Lenki
lauskienė. Vakar sakiau, kad
jos. Aš jų pavadinau nonsen
Chicago, III................. 143,360
Rėkus stato pavojun Misiūnų,
A. * Žolvnienė, . 6709 Archer Gaižauskas, 148 E. 107th st.. su (nesųmone), nes aš iš as
Grybų ir Valančių. Pasirodo,
Avė., Chicago, III. ... 119.950 Roseland, III................ 57,400 meninio prityrimo žinau pa
negerai pranašavau. Bet kasSutkus 1007 Eight st..Wan- Vaicekauskas, 4242 S. Ma- dėtį. Bet ir kiekvienas, kuris
gi gali tikrai žinoti, kas ry
kegan, III..................... 103,300 plewood avė., Chicago, III. pažįsta Lietuvos polotikos pa
toj dėsis. Juk nė Čikagos oro
............. 32,000 grindinę tarptautinę linijų,
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
spėjikas, turėdamas instrume
PI., Chicago, III.......... 88,200 Bacevičius, 1850 Wabansia gali lengvai nusimanyti, kad
ntus orui spėti, ne visados }J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. Avė. Chicago, III. .... 26,700 tokios žinios yra grynas fabspėja, kokį ryt turėsime orų.
Melrose Park, III. .... 85,850 J. Vaičaitis, 424 Dean St.. rikatas — jas paprastai va
Rozlandietis Gaižauskas, nu
A. Gudenas, 6807 C. Camp Scranton, Pa................... 25,850 dina “laukinėmis antimis”.
sikratęs ligos, kuri buvo jį gebell av., Chicago, UI. .. 63.00 M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. Jokia Lietuvos vyriausybė,
. rokai suėmus, pradėjo smar
Bugentavičius, 1616 N. Lin Herrin, III................... 23,100 jokia partija, joks Lietuvos
kiau lenktynėse dalyvauti.
coln St. Chicago, III. 61,900 Tp. Tamška, 2334 S. Oaklev atsakomingas veikėjas tokios
Atsiuntęs naujų prenumeratų
A. Condratas, 1706 S. Ma- Avė.. Chicago. III. .. 20.350 politikos Lenkijos atžvilgiu
jis atsistojo netoli filadelRe yomensing avė. Phila. Pa. J. Balsis, 610 Wall St. Rock nėra vedęs ir, tikiu, neves.
čio Kondrato. Tačiau mano
............. ....... 57,700 ford, UI....................... 5,800 Aš čia paliečiu tik pagrirt-
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fiap. Puhys
Alyvų darželio malda
Artinosi žmonijos išganymo valanda.
Kristus pasiėmė būrelį savo mokinių ir
nuėjo į Alyvų kalnų. Tas Alyvų kalnas
buvo vieta, kurioje Kristus dažnai mels
davosi. Jis ir dabar ten ėjo melstis, ėjo
pasiruošti dideliam, be galo dideliam žmo
nijos atpirkimo, išganymo darbui. Jis pa
sitraukė kiek nuo savo mokinių ir maldo
je kalbėjo su savo dangiškuoju Tėvu. Kri
stus žinojo, kokios kančios ir koks išnie
kinimas Jo laukia ir todėl sielvartavo:
“Mano siela nujiūdus iki mirčiai” (Mat.
26, 38). “Tėve, jei nori, atimk šitų taurę
šalin nuo manęs. Tačiau tebūna ne mano,
valia, bet tavo” (Luk. 22, 42).
O baisi, oi baisi buvo toji kančių tau
rė, kurių Jis ruošėsi išgerti. Joje tilpo
visos nuo Adomo iki pat pasaulio pabai
gos žmonijos nuodėmės. Kristus matė ir
žinojo, kad netrukus ateis Judas, Jį pa
bučiavimu išduos žydams, kurie Jį vedžios
po teismus, išjuoks, stumdyR, spiaudys,

PUOŠNIOS

GELES-VELYKAS
dinę minėto specialaus prane- • vokatas yra vedęs vienų-kitų
šinio mintį. Aš neliečiu ir ne-į civilinę bylų, jam duotų L’enoriu liesti kitų to pranešimo! tuvos Konsulato ir iš to, pasmulkmenų, kaip pav. tvirti- i siskelbimo tikslais, jis padarė
nimo, esu koks ten advokatas save Konsulato “juridiniu pa
prof. dr. Luis J. Berkman tarėju...”
(vokietis?) esųs pasiskelbęs! Čia bus greičiausiai panalenkų legacijos ir lietuvių Ge-! šiai, kaip yra Anglijoj. Lonneralinio Konsulato Argenti- done jūs pamatysit, kad be
uoj juridiniu patarėju. Aš ne- galo didelis skaičius krautužinau šio reikalo smulkmenų vių turi aukščiau savo iškair tikros padėties. Tatai galės,bos (sign’o) didelėmis raidėpati Lietuvos atstovybė Bue- mis ir dažnai su valstybės
herbu skelbimų “By Appointnos Aires’e paaiškinti.
Bet aš žinau vienų dalykų, ment”, tas reiškia, kad toji
būtent, kad Lietuvos pasiun-j krautuvė pristato savo prekes
tinybė Buenos Aires’e neturė-J Anglijos Karaliui... Krautuvė
jo ir neturi “juridinio patai dažnai visai neišrodo panaši,
rėjo” etato (urėdo). Ko ji ne- kad Karalius padarytų jų preturi, to ji ir negali bet kam kiij teikėja sau. O dalykas yra
duoti. Jau to vieno pakanka, štai koks:
kad į paduodamų žinių reikia Seniau toki “By Appointžiūrėti su didžiausiu atsargu- ment” paskyrimai būdavo iš
mu. Norėčiau spėti, kad čia tikro teikiami tam tikroms
gali būti greičiausia toks at- krautuvėms, kurios savo presitikimas, kad minėtasai ad-į kės pristatydavo Anglijos Ka

erškėčiais vainikuos ir pagaliau nukry damas kokį nors svarbesnį savo gyvenimo
žvgi, maldoje atsiklausi Aukščiausiojo su
žiuos.
Tai nepaprastas dalykas. Žmogus, me tikimo? Ar tu tų savo darbų paaukoji Jo
nkas Dievo tvarinys, pakels rankų prieš garbei ir savo sielos išganymui? O kiek
savo Tvėrėjų, daužys Jam veidų, girdys daug yra žmogaus gyvenime įvykių, nuo
tulžimi, pervers .Jo švenčiausiąjį šonų. O kurių priklauso ne tik jo šio pasaulio lai
Viešpatie! Kokia begalinė, yra Tavoji mė, bet, gal būt, net ir amžinasis gyveni
mas! Kiek daug neišspręstų, nesuprastų,
meilė, kuria Tu mus pamilai!
Jėzus neprašė dangaus Tėvo keršto o gal būt, klaidingai išspręstų gyvenimo
savo priešams, bet, mielai sutikdamas su klausimų! Kiek daug abejonių, savęs kan
Jo šventa valia, visų savo kančių paau kinimosi! Bet ar visa tai yra sprendžia
kojo už savo priešininkus ir visų žmoni- ma ir aiškinamasi pradedant malda? Deja,
jų. Jo malda buvo galinga. Jam besimel kad ne! Kiek daug blogo pasauly pranyk
džiant “Jo prakaitas pasidarė, kaip lašai tų, jei tik žmogus, sekdamas Kristaus pa
kraujo, varvančio žemėn.” (Luk. 22, 44). vyzdžiu, kiekvienų nors ir labai mažų dar
Tokia malda yra geriausias visų maldų belį pradėdamas, nors ir nesvarbų žygį
pavyzdys. Jėzus melsdavosi visur ir visa įvykdydamas pirmiausia maldoje jį paau
da, bet ypač prieš pradėdamas dirbti kokį kotų dangiškajam Tėvui ir melstų Jo pa
nors darbų: antai, prieš skelbdamas savo galbos. Jeigu plėšikas arba žmogžudys,
dieviškųjį mokslų, tyruose meldėsi ir pas- prieš eidamas vogti, pasimelstų, tai tik
nikavo, o, štai, dabar prieš kančias ir mir rai jam Dievas neleistų įvykdyti to judotį ant kryžiaus krauju prakaituodamas šiško darbo. Dievo ir nuodėmės baimė
sulaikytų jį nuo to jam pražūtingo žygio.
meldžiasi Alyvų daržely.
Vargšas žmogau l Padėjęs rankų ant Argi galėtų savižudžio ranka pakelti gink
1 krūtinės, prisipažink atvirai, ar tu mel lų, peilį arba nuodų taurę, jeigu jis, pirm
dies taip, kaip Kristus meldėst Ar pradė negu tai padarys, karštai pasimelstų?!
i

SMAGIAS

Ne! Niekuomet jis to nepadarytų! Gera
sis Dievas tikros ir geros maldos visumet
išklauso ir apdovanoja maldaujantįjį visu
tuo, ko jis prašo. O kiek daug yra pasau
ly aimanuojančių dėl blogai pasirinkto
gyvenimo luomo! Bet paklauskime jų, dėl
ko taip atsitiko. Jie, gal būt, atsakys, kad
jiems taip likimas lėmė, kad jie nelaimin
gų dienų yra gimę ir t.t. Bet tai netiesa.
Toks jų atsakymas, tai tik burtai. Per
daug jie buvo lengvapėdiški, bespręsdami
savo pašaukimo klausimų. Per daug jie
pasitikėjo savim, o apie Dievų, apie mal
dų jie tada, tur būt, nė nepagalvojo.
Kristus anuomet savo mokinius, atė
jusius su Juo prie Alyvų kalno, ragino
sakydamas: “Budėkite ir melskitės, kad
neįpultumėte i pagundų” (Mat. 26, 41).
Bet ar mokiniai paklausė Jo raginimo?
Deja, kad ne! Kai tik Jėzusi nuo jų atsi
traukė, tuoj jie užsnūdo. Kristus net tris
kartus pakartojo šį savo raginimų, bet mo
kiniai vistiek snaudė.
Jėzus ir dabar mus ragina, žvelgda
mas į mus iš tabernakulo, to amžinojo
Alyvų darželio, melstis ir budėti, bet mes,

raliaus dvarui. Šie paskyri
mai būdavo duodami tam ti
kru raštu ir, žinoma, buvo lai
koma didele garbe ir privile
gija — mat, liudijo apie me
namų krautuvės prekių geru
mų.
Bet su laiku tokh} krautu
vių priviso labai daug, laiky
ti visų išduoti} liudymų reko
rdus buvo perdaug darbo ir
per brangu. Todėl juos nusto
ta duoti, bet kartu išleista pa
rėdymas, kad kurioj tik krau
tuvėj Karalius ar bet kuris jo
šeimynos narys kų nors piuko — nors degtukų dėžutę (ir
jeigu jis, reikalui esant, gali
tai įrodyti), tai kiekviena to
kia krautuvė turi teisę iška
binti aukščiau savo durų ‘ ‘ sainų” — “By Appointment”.
Bene ir p. Berkman bus to
kios pat rūšies juriskonsultas.
B. K. Balutis,

Liet. Ministeris.

kaip ir tie jo mokiniai, negirdime Jo bal
so ir snaudžiame. Mes snaudžiame, o pra
garo valdovas stato mūsų sielai pinkles,
kurių mes nejaučiame, nematome, nes
snaudžiame...
Laimė tau, žmogau, jei Kristus savo
meile ir tave pabudins, kaip kad savo mo
kinius kadaise ateidamas prie jų budino!
Bet jei tu-to nebūsi vertas, jei tu taip be
snausdamas sulauksi tos valandos, kurių
turėsi apleisti šį pasaulį ir stoti teisiu
gojo Dievo teisman? Kas tada bus? Kų
tada pasakysi Aukščiausiajam Teisėjui?..
Kaip tada pasiteisinsi? Tavasis angelas
sargas liudys prieš tave, sakydamas, kad
ir tu buvai Kristaus žadinamas ir ragi
namas melstis ir budėti, bet tu Jo neklau
sei ir snaudei...
Tegu gavėnia, atgailos laikas, Kris
taus kančių prisiminimo laikas, pažadina
mus iš to dvasinio susnudimo. Tegu Kris
taus kančios apmųstymai nuolatos mums
kartoja Jo žodžius: “Budėkite ir rnlakitės.”

p u a ri n a
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BLOGIEJI LAIKAI SENIAU IR DABAR
Šiais visame pasaulyje pa
blogėjusiais laikais gal ne vie
nam prisiminė Sename Įstaty
me aprašyti septyni derliaus
metai ir septyni neužderėjimo
metai. Kaip anais laikais der
liaus metus sekė blogmetis,
tai ir šiais laikais gerus lai
kus sekė' blogmetis. Anais lai
kais apie prisiartinantį blog
inėti Egipto faraonas buvo įs
pėtas ypatingu būdu iš Dan
gaus. Egipto (žmonės ir aplin
kinės tautos buvo išgelbėtos
nuo bado ir kitokių bėdų.
Apie šių laikų bloginėti jo
kio įspėjimo iš Dangaus nebu
vo. Gal ir negalėjo būt. Juk
dabar blogus metus turime ne
dėl neužderėjimo. Kapitalisti
nėse šalyse visokių gėrybių
yra didelis perteklius. Dabar
maisto, kuro, drabužių perte
klius yra didelis, o vis dėlto
yra daug žmonių, kuriems tų
pamatinių reikmenų labai sto
koja.
Taigi, šių laikų blogmetis ir
anie bado metai Egipte yra
skirtingi. Anais laikais blog
metis buvo gamtos reiškinys,
o dabar — žmonių padarinys.
Dabar žmonės iš gamtos gali
išgauti daug gėrybių, bet pa

’ -,Vr-,;n kovo 25 d., 1932

sakyti, kad geraisiais laikais
lius ir parduoti mėsų, išsky- } sek a ličioj kartoj tas paprotys
visi užmiršta apie blogų lai
rus paukščius ir laukinius g,. !,isai iSnyks jr Kini> n|Cr.
kų galimybę. Neatsimenu, ku
vulius. bio žygio Graikijos vyriais metais Amerikos Darbo
|kun. II. J. Vaičiūnas kvietė riausybė ėmėsi savo valiutai gaitės turės natūralias kojas.
Federacija savo metiniame su
, labdarių 3 kuopų pradėti mo apsaugoti, nes Graikijai ten
važiavime buvo iškėlus labui
»tig prie parapijos pikniko, ka daug gyvulių importuoti
ADVOKATAI
Radio stotis A. J. J.
Įdomų ir svarbų klausimų. Ko
kuris įvyks Vytauto Darže iš užsienių.
X Cicero Šv. Antano baž birželio 5 dienų.
dus tai buvo dar prie velioLigoniams
draudžiamomis
nyčioje
Verbų sakmadienį pa..
, ...
nie» S. Gomperso, per ilgus
\ . . - •
■„
X . Kengianu
kauliukų loši- dienomis mėsa bus parduoda
(John Bagdzlunas Borden)
®.
*
metus buvusio tos organizaci si baigė vienos savaitės misii-a. ,
iniar kovo bl d. bv. Antano pa ma tik pagal gydytojų liudvADVOKATAS
jos vado. Buvo sudarytas pla jos, kūnas vede tėvas Audru•
2
r
mus
policijos
skirtose
mėse
i,..
»„ i - •
-•
apijus svetainėje. Tam reikanas įsteigti milžiniškų atsar lis. buvo švelnių ir gražia he-f,..
, ,
... pp. .parduotuvėse. Ligoninių bei 105 W. Adams St., Rm. 2117
. iliu pasidarbuoti
apsiėmė
Telephone Kandolph 6727
gos fondų. Pagal tų planų į i tu viską kalba pasakė puikius*
klinikų
aprūpinimų
mėsa
taip
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
balukienė ir Juukšiene, kurios
fondų turėtų dėti valdžia, ka Įpainokslus.
Telephone
Roosevelt 9090
eis pas biznierius rinkti dova pat kontroliuos policija.
pitalistai ir darbininkai. Blo
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
X Dabar ciceriečiai ruošia nų. Keikia pasakyti, kad tie
giems laikams atėjus iš to
Dirbtinis kojų mažinimas
si Šv. Velykoms. Vargoninin kauliukų lošimai bus milžiniš
fondo pinigai turėtų būti nau
Kinijoj yra iš senovės užsi
kas p. A. Mondeika savo cho- ki. Jau daug dovanų suauko
dojami viešiems darbams ves
ADVOKATAS
tų parengė, išmokinęs Velykų.ta. P-as V. G. Narbutas paau- likęs paprotys mergaitėms iš Miesto Ofisas
77 W. Washington St.
ti, kad tokiu būdu būtų duo
Rooni 1502
Tel. Central 2978
giesmių, kurias užtrauks Ve- kojo piešiu paveikslų $50 ver- mažens varžyti kojas, kad ne
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
ta proga bedarbiams uždirbti. lykų rytų. Visi lauksime!
[tės,
p. Ed. Mikalauskas 4 augtų didelės.
Mažos kojos
Tam planui nepritarė nei val
Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
kvortas medaus ir 4 korius ten yra labai didelėj madoj.
X
Velykų
naktį
bažnyčia
džia, nei kapitalistai ir jis bu
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Pokariniais
laikais
Kinijos
neleisto medaus, p. J. Kaudevo užmestas. Dabar matome, bus atdara visų naktį.
Namų Tel. Hyde Fark 339 5
liūnas graižius lėmus $5 dol. vyriausybė uždraudė darkyti
Tel. Randolph 5187
dalykai kitaip stovėtų, jei mi
X Y'elykų naktį Išganytojo |
vertės, savo rankų darbo. Na mergaičių kojas, bet, nežiū
nėtas Amerikos Darbo Fede grabų saugos Lietuvos Karei
mų savininkų kliubas $15 dol rint įsakymų ir bausmių, tas
A. A. O LIS
racijos planas būtų buvęs pri vių draugija ir Šv. Vardo Jė ir Raudonos Rožės kliubas 10 Leistas paprotys dar neišnyADVOKATAS
imtas ir įvykdytas. Dabar va zaus draugijos nariai. Bažny
11 SOUTH LA SALLE STREET
dol. Labdarių 3 kuopa reiškia
ldžiai siūloma užtraukti pa čioje per naktį giedos žemai
Room 1934
Tel. Randolph 0332
didelį dėkingumų už aukas.
Pavyzdžiui, viename iš mo Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
skolų iš penkių bilijonų dole čių choras. Kurie norės, galės
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562
Taip pat rengiamas smagus derniškiausių Kinijos miestų
rių viešiems darbams vesti, visi prie to choro priklausyti.
Valandos — 7 iki 9 vakare
kad būtų suteikta darbo be
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
X Labdarių 3 kuopos susi vakaras balandžio 9 d. parap. Dairene, Mandžiūrijoj, iš 73,darbiams. Jei tas Amerikos rinkimas įvyko kovo 20 o., salėj. Tas bus fannerių vaka 000 moterų 41,000 dar ir daBarn Donce”. Bus pui-j^ai
suvaržytas kojas, 14,Darbo Federacijos planas bū parapijos mokykloj. Susirin ras
tų Zbuvęs priimtas, tai apie kimų atidarė ir vedė pirm. K. ki programa su gražiu valdi- ln°terų daugiau kojų nebevarLIETUVIS ADVOKATAS
paskolų nebūtų reikalo kalbe Sriubienė. Atstovai ne visų nimu; jų išpildys Westvillio, zo ir tik apie 18,000 moterų 155 N. Clark SL, Room 909
Telephone FRANKLIN 5745
ti,
Skurdžius draugijų dalyvavo. Pageidau 111. farmeriai. Jie atūš su au turi suvaržymais nesudarky
Namai:
3117 S. Union Avė.
jama, kad dalyvauti) visų dr- tobusu ir atveš daug gyvulių tas kojas. Keikia manyti, kad
Telephone VICTORY 2213
gijų atstovai; jei apsiima, tai laimėjimui.
turėtų savo pareigas ir atlikti.
Į kuopų Įstojo vienas naujas ,
i: J
narys Vincas Brusokas. Buvo i
Šv. Vincento Pauliečio drau*:
f
gijos pranešimas. Be to, gerb.
SPECIALIS
Valdiškas pasnykas Graikijoj
kleb. kun. H. J. Vaičiūnas pa
,...L :
Graikijos vidaus
reikalų
reiškė, kad šios draugijos (ui
w ■&.
fW
'
tas ištuštėjo; užtat reikiamū- ministerija paskelbė įsakymą,
,-ų kuopai ruoštis ir būti pa kuriuo tris dienas savaitėj
sirengusiai, kas prašys pašei- trečiadieniais, ketvirtadieniais
pos. Rinkliava bažnyčioje, pa ir penktadieniais visoj valsty
sirodo, dar neįvykdyta. Kleb. bėj draudžiama skersti gyvu

LIETUVIAI AMERIKOJE

sidalyti negali.
Nuo senai yra pastebėta,
kad šiame surėdyme geri lai
kai ir depresijos laikai atsi
kartoja. Užeina laikai, kada
darbai ir bianiai eina taip sa
kant iš pasiutimo. Vėl užeina
laikai, kad darbai ir bizniai
apsistoja ir trunka keletu me
tų iki vėl į si judina
Geraisiais laikais

<

daugelis

žmonių užmiršta kad gali at
eiti juoda diena. Tokie gyve
na tų dienų. Nors uždirba la
bai gerai, bet viskų pralei
džia. Ne vien kaikurie darbi
ninkai ulžmiršta juodų dieną,
bet užmiršta apie tai ir biz
nieriai ir pramonininkai ir ba
nkininkai ir kitokie. Kai atei
na blogi laikai, tai tada ir
sako, kad, girdi, jei būčiau to
ir to nedaręs, tai dabar leng
va būt blogmetį pergyventi.
Geraisiais laikais žmonės yra
linkę taip gyventi, lyg tokie
laikai tęsis be pertraukos. To
dėl ir valdžia ir visuomenė pa
tenka į sunkmetį nepasiren
gus. Nors praeityje yra buvę
sunkių depresijų, bet jos nepamokė nei valdžios, nei vi
suomenės.
Būtų klaidinga, vis dėlto,

CICERO, ILL.

JOHN B. BOBDEN

A. A. SLAKIS

CHAS. A. PEPPER

MARGUMYNAI
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PeoplesFurn.Krautuvese
RADIO ir RAKANDU
PAStA'JMAS VELYKOMS

UŽ MAŽIAU KAIP PUSĘ KAINOS

Paslėptus pinigus užkinkyk į darbą
čia pat CHICAGOJE

JUMS NEŠ
APIE

0/
/o

Y iršuje yra paveikslas milžiniškų turbininiu generatorių (Jom
monwelth Edison kompanijos elektros gamykloj prie Gravvford
avė. ir 35-tos g-vės. Kuomet perki Edisono stakų, tai jūsų pinigai
yra investuojami į generatorius, vielas ir kitokias reikmenis, rei
kalingas pagaminti elektrų C'hicagai. Investuok dabar į

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Capital Stock
AILY R mes siūlome pirkti tuos
i saugių vietų. Jie žino, kad kiek
šėrus mėnesinių taupymo pie
vienas jų seras nešai jiems $8.00
nu. Gali įmokėti tik po $10 ant Šeper

metus. Jie žino, kad kas 90 die
ro, oi balansų mėnesiniais išmokė
nų laiškanešis atneš jiems dividen
jimais.
dų čekius.
»

D

Galima parduoti

Saugus investmentas

Edisono šėrai yra listuojami ant
C'hicagos Stock Exchange. Jūs'len
gvai galite parduoti savo šėrus,
kuomet tik norite. Bet dauguma iš
87,009 šėrininkų, kurie tik arba da
lia r perka Edisono šėrus deda juos

Dabar kaip sykis kainos žemos. .Jūs
galite dabar investyti žemiausiomis
kainomis. Nepraleisk šios retos pro
gos įsigyti Edisono šėrų ir kilti ge
rovėj kartu su kompanija ir mūsų
miestu. Panaudok kuponų DABAR!

UTBLITY SECURITIES COMPANY
230 So. La Šalie Street, Chicago

'

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

NAUJI RADIO 1932 M. MADOS

Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame kabinete. Su tūbom ir vis
kuo, vertas daugiau $125.00. Dabar tik

....... .........

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, kur„e nori. važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti biie kokios kom

panijos laivus.
Šiemet “Draugas” ruošia dvi ofioiales ekskursijas į
Lietuvų tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš Nevv
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu IKEDLKIK Y III,
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.

.... $55.OO

1932 m. mados Ylidget Radio, įrengtas
su tūbom ir viskuo. Labai gražus, kai-

na ............ .......... M2.95
Sempeliai ir demonstruojami radSos, R.
C. A. Radiolas, Ativater Kent ir kiti ve
rti iki $100.00 dabar tik po $“| "7,50

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai
Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, ve

Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija,
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nęra Amerikos pilie
čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.

Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, o čia bus J mus išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai.
Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;

rtas $125.00, dabar kaip
parodyta, kaina
tik

...........

$(57r-rX)

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos
Labai platus pasirinkimas
gražiausių padarymų* pa
rsiduoda už sumažintas
kainas, 7 šmotai stalas ir
krėslai. Parsiduoda
nuo
............... $«K.00
ir aukščiau

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis;
Balandžio—April

>»
»»
»>
»>

”
”
»»

Gegužio-^May
M
n
M
99
n

Birželio—June
99
99
99
99

Miegamam kambariui se
tai. Kainos labai surnažin
tos. Gražūs setai, tviirtai
padaryti, susidedanti iš
lovos, kamodos ir šefo re
tas. Didelis pinigų sutanir aukščiau
pymas. Kainos nuo $‘

2 d. — EUROPA
8 d. — 1LE DE FRANCE
20 d. — EUROPA
23 d. FREDERIK VIII
29 d. COLUMBUS
5 d. — BREMEN
14 d. — PARIS
17 d. — COLUMBUS
28 d. — FREDERIK VIII
3 d. — ILK DE FRANCE
7 d. — BREMEN
16 d. — FRANCE

flanffelis kitnkin barffeniĮ lankia Tannsftf Penples
Krautavėae. Atsilankykite šiandienų gatavi pirkti.

DYKAI K U P O N A S —

Utility Socnrities Co.. 230 So. La Šalie Street, Chicago

4177-AS ARCHCI* «VI e«a BKMMOMO >T

Be obligacijos prašau atsiųsti pilnas informacijas, kaip aš galiu tapti šėrininkų
Cotmiiouw«*alth Edison kompanijos mėnesinių mokėjimų planu.

4177-83 Archer Avė.
m.
trtiT

Vard. pavardė:................. .................................. Adresas

2MA-4O W

ST. S M4PLtWOOD 4M

2536-40 W. 63 St.

Kampan Richmond gatvėn Kampan MapleAVoad gatvėn
Lafayette 3171
Hemlock 84D0
CHKIAGO, ILL.
I «
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Ilere’s the reasou for seleet- young giants are clever play
ing the first teaui. C,
ers both defensively and of- i

c\

/.

VVithout o doubt ‘‘Buddy” fensively. The two best cent1 Budrick
is the outstanding ers in the league." Everyone
...
. .
,
pluyer both defensively and vili agree with»me on tliat
oifensively in the K of H loop. point hope. By virtue of playDefensively his uncauny abi- ing in niost of the gamos Baility to break up plays and skis is the preference for the
get the bąli from his oppon- first team. Petrulaitis did noi
only the bęst merits were con- ents put his team in a scor- play in enough gailies to pass
Isidered in spite oi tlie unfav-jįQg position frequently. Of--a judicious decision on his
orable couditiolls wliich were J fensively he was a constant merits. Outside the K of L

R TA
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DRAUGAS ALL-K OF L
SELECTION
First Team

obviated by tliese players.j threat to the opposing team
B. Budrick, Cicero
i'hen each of players adhered 1 anj was one of the niost difto his own manerisms m ae-, fįoult players to guard. As a
V. Baisis, Cicero
P. Barskis, Town of Lake tion which does not mean tliat point getter his ability to score
A. Lauritis, Town of Lake : tlieir style of play was ob- Irom any angle plaeed hini
W. Sliemetulskis, Bng n struct to tiieir team, būt was aniong tiie leaders in scoring.
------ o-----a point m iavor of the team.
“Vince” Balsis is selected
I VVhen a player attempts a long as tlie other forward because
Second Team
įshot when there is a possibil- he is the šame type of player
P. Kraut-unas, T of L
įty to sink one irom under-Budrick. Defensively he is
J. Zvibas, Bnghton
neatli the hoop does not niean ^econd to none, never giviiųj
J. Petrulaitis, Cicero
tliat tlie player seeks indivi- his opponent a cliance to
A. Vaičkus—C. T of L
|
uual honorg by no nieans. As score. ’ Offensively he hs the
J. Žukauskas, Cicero.
in the case ot Budrick, Balsis, niost elusive player in the lea-o-----Žukauskas—C. Cicero ’Kraucunas, Zvibas, J. Zukau- geu due -to his clever dribF. A. Bajorūnas T of L
skas, F. Žukauskas,
Bajoru- bling and accurate passing.
C. J. Rainis, Bridgeport
nas, Stunibris, and a few ot- Likę Budrick he sinks bagkets
G» C. Stunibris, Providence her, it was not a case of indi- from any angle and is another
F. Talzunas, Cicero.
vidual honors būt of conii- of the leading scorers.
i dence in

____ 0____

their

ln selecting tlie first team' confidenee

is

efforts, and

what

The center position was a
counts. toss-up between Barskis and
Petrulaitis.
Both of tliese
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23rd PI., Chicago
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Bouievard 4139
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A. MASALSKIS

LIETUVIS GKjlLOKHJS
<443 tto Taunan Avė.
lei. virgima 1296
kartu 113a
Ciucagu, iii.

GKABORIUS Musų patarnauimu.
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

S. M. SAUDAS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

LIETUVIS

GRAUOII1US

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Auburn Avenue

718 WEST 18 STREET
Tel. Koosevelt 1M3

Telefonas Yards 1138

r

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

I. J. ZOLP

A.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas
Be levard 4139.

lies. 6707 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehib 0617

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Llgy

DR. J- J. SIMONAITIS

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
i
2423 West Marųuelte Road
iVal.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

Valandos; 10 Iki 12 ryto: 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki t vai.).
Serednuils Ir NedSilomls pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337

Kazimieras Sakalauskas
Mirė kovo 22 d., 1932 m.
10:10 vai. vak. 48 metų am
žiaus. Kilo iš Suvalkų Rėd.,
Majijampolio apskr., Marijam
polės parap., Sedėnių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame
nubudime
moterį Marijoną, 2 sūnų; Ka
zimierą ir Juozapą, 4 dukteris:
Marijoną, Kotriną, Oną ir Bronislavą, du žentu: Povilą Stulginską ir Joną Radavičių, uoš
vį J. Kerpalių, 3 švogerius:
Juozą, Aleksį ir Kazimierą Kerpalius, 3 švogerkas: Oną, Bar
borą ir Rozaliją ir kitus gimi
nes.
Kūnas pašarvotas
1951
Grant St., Gary, Indiana.
Laidotuvės įvyks panedėlyje,
kovo 28 d., 1932, iš namų 9
vai. bus atlydėtas , į šv. Kazi
miero par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kalvarijos ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: moteris, sunai, duk
terys Ir visi giminės.
Laldotuvėlms patarnauja gra
borius F. S. SuperšMfskis, Gary
2-6629.

DR, A. 6. RAKAUSKAS

Ofiso Ir Rez Tel. Boui. 6911

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halated St)
Vai.: 1-1 ir «:M-S:S» vai
KsdėboJ susitarus

DEN T I STAI
— • Phone Boulevard 7042

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas

2201 West 22nd Street

vyrų, moterų ir vaikų

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus
Ofisas. ‘Lubo/atorija ir X-Ray

7589

8

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

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

’ 4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arbe
i Cicero 462. Rez. tel. Cicero 2888

DR. S.B1EZIS

GENTIS T A S
4712 So. Ashland Avenue
iki

DR. S. A. DOWIAI

CHICAGO

DR. A. P. KAZLAUSKAS
ryto

r«,)e.

GYDYTOJAS

vakaro

X-Ra>

126«

Ciceru

IR

CHIRURGAS

Ofisas 2201

Rezidencija: 6628 S. Riebiui,nu Avė. i
Telepbone ltepubbc 7868
Valandos- 1—3 ir 7—8 vai. vak
j

LIETU v ib likai .o'l is
as-sdieu „ou ii. , rytu Iki V i
vakare

vei

JONAS

STANE1KA

Mirė kovo 22. 1932 m. 7 vai.
rylą, smaukęs pusamžio. Kilo
iš Šukių apskr., Barzdų parap.
l'upjų kaimo. Amerikoje išgy

veno apie 30 metų.
i'aiiko dideliame
nubudime
sūnų, brolį ir daug giminių ir
pažįstamų, o Lietuvoj seserį ir
gimines.
Kūnas pašarvotas
1819 So.
50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 26, iš namų 9 vai. bus nu
lydėtas j kapines.

Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: suams, brolis ir gi
minės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis.
Tel. Yards
1741.

Tel. Cicero

į

Cicero, IU.

ryto.

1446 S. 49 CT. .CICERO
ryto;

2-6

Ir

7-9

vakare

2 iki

AKIŲ GYDYTOJAI:

i nu, yADRICE KAMI

DR. VAITUSH, OPT.

~

Plaza

3206

VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną
N uo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki e vakare
Nedėl. nuo 16 Iki 12 dieną

PETRAS ŠLAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kolo 22 d., 7:45 vai.
vakare, 1932 m., sulaukęs 60 m. amž., gimęs Lietuvo
je,^ Mariampolės apskr., Vartų kaime, 16 d. gegužės,
1871 m. Paliko dideliame nubudime moterį Ona, po
tėvais Baleviėiukė. (lukteri Zofiją Junevicz, 4'sūnus:
Joną, Juozą, Dr. Lawrence ir adv. Antdną; 3 marčias
Dr. Suzaną, Juozefiną ir Angelinę; žentą Aleksandra
Junevicz, 2 anūku: Albiną ir Aleksandrą ir 2 anū
kes: Heleną ir Eleonorą.
Prigulėjo prie sekančių draugijų.- Karaliaus Dovy
do, Motiejaus Valanėausko, Saldžiausios Širdies, Šv.
Jurgio R. ir K., Teisybės Mylėtojų, Simano Daukan
to, S. L. R. K. A. 15-tos kuopos, Independent Order
of Foresterg ir S. L. A. 36-tos kuopos.
Kūnas pašarvotas A, Masalskio koplyčioje, 3307
Auburn Avė. 1 laidotuvės i vyks panedėly kovo 28 d.,
8:30 vai. ryto iš A. Masalskio koplyčios j Šv. Jurgio
parapijos bažnyčią, kurioj jvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.
Visi a. a. Petro šlakio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinina.
Nubudę liekame.- Moteris, Kūnai, Duktė, Marčios,
Žentas, Anūkai ir Anūkės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis.
|t| Telefonas Boulevard 4139.

Palengvins
akių įtempimą kuria
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuj mo, skaudamą akių karštį. Nuimu
eataraelus. Atitaisau trumpą regysI tę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažlaaslas klaidas.
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama
Valandos nuo 10* ryto iki S va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAŠ AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su nauju išradimuDaugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

0036

V1RGINIA

Tel. Orovehill 1696

DR. A. L IUŠKA
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS
Va— 9-li ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Soraaomls po pietų ir Nedėl dieniais
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso TeL Victory 2687
Of. Ir Rea, Jei. Hemloek >274

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgus
4631 SO. ASU i, AND AVĖ. 3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisa8 ir Rezidencija
Tel. Yards 0994
6504 S. ARTESLAN AVĖ.
Rezidencijos Tel.

LIETUVIS aktų
SPECIALISTAS

iki 12 ryto

Telefonai dieną U. puktį

PrOSDeCt 1930.
~

ryto iki 1 pu pietų

4 ir 6 iki 8 vai. vak.

Nedėllomts nuo 10

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutarDr. C.K. Kliauga ti. Tel. Boulevard 7820. Narif
.J? K
? 1 “
Ac. ?
|inai; 6641 So. Albany
Avenue,1
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis I
*
Avė.
I-litine lieuilock 7K28
Panedčbais, Seredomis ir Pėtnyčiomis i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Lietuvis Gydytojas ir Cln
rurgas perkėlė savo ofisus i j
naują vietą po niiin. 4645 S. i
'Ashland Avė. vai. Z iki 4 u

2120 W. Marquette liti. ari! VVestern TeL

DR, T. DUNDULIS
Valandos;- 11

DR. M. i. STKIKUL’IS

DEN T ĮSI Ai

10-12

10—12

SVARBI ŽINUTĖ

6 7 56

DR. P. ATKOČIŪNAS
Val.;

Nedėlioj;

Serr-deuilt. susitarus

i t ST.

4847 \V

Ai A

>

West 22nd Street

cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

UH.

Neu«nuu’,->

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

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS

7691

Hemlock

Rezidencija
Tel.
Valaudos: 2-4
Nedėllej

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

• Rez.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 43 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

CHIRURGAS

GYDYTOJAS,

sutartį

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Itepublic 5350

D E N T i S T A S

10

Nedėlioja

DR. A. RAČKUS

DR. 6.1. BL0Ž1S

Nuo

Office: 4459 S. Califomia Avė

X—Spinduliai

Nulludįmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
' kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ,
i Mes visuomet teikiame širdingu, simpatingu ir ramų J
^patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Tel. Canal 6122

Tel. Boulevard 5291-8411

Į AM BU LANGE

Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Canal 6764

4rt’ 4 7 8tr«ef

Kampas 46th Ir Paulina Sta.

r

DR, A. J. JAVŪIŠ

. Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
t iki 8:30 vakare

D E N T I S T A 8
464.5 So. Ashland Avė.

6793

Lafayette

DR. P. Z. ZALATORIS
į 1821 SOUTH HALSTED STREET
į Puzidencija 6600 So. Arteslan Avė

DR. G. Z. YEZELIS

Vai.:

Vau: 1-4 Ir 7-• vai. vakaro
Kartėlio) susbaros

vak

Res. Prospect 6659 ,Tel.

Tel. Canal 0267

1650 WEST 46th STREET

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, Wl$. .

Boulevard

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Kės. 9865

.Tel. Ofiso 4050

3904 — 71st Street
Nedėli-omis tia. susitarus.

PETRONĖLĖ GEDVILIENE
(po tėvais’ Strtdeckaitė)

Nuliūdę liekame: Vyras, se
suo, brolis, švogeris ir giminės.

I
j

Nao 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak
Rezidencija:

AB A
Mirė kovo 2 3 d., 6:15 vai.
ryte, 1932 r., sulaukus apie 51
metų amžiaus, gimus Tauragės
apskr., Eržvilko par. Naujinin
kų kaime. Amerikoj išgyveno
25 metus. Priklausė prie Apaš
talystės ir A. It. D. 2 skyriaus
draugijų.
Paliko dideliame
nubudime
vyrą Jonų, seserį Marijoną ir
švogerį Joną Karčius, brolį Juo
zapą ir gimines Ainerike. Lie
tuvoje seserį Oną ir švogerį
Kazimierą Krugelius, brolį Jo
ną ir brolienę Stręleckius ir
gimines.
Kūnas pašarvotas Masalskio
koplyčioj, 3307 S. Auburn Avė,
Laidotuvėm įvyks antradienį,
kovo 29 d.’, 8 vai. iš ryto iš
koplyčios j Šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą, o
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.
Visi zgiminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jai paskutinį patarna
vimą.

■
i Ofisas TeL Orovehui 0617

Ofiso vai.:

LIETUVIS GKABORIUS

Laldouvėms patarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
lT pigiau negu” kiti I ttelkale meldžiu auisauktl. o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevell 2515 arba 2616
sau prie grabų iš2314 VV.
dirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Canal
6174 1439 S. 49 Court, Cicero, iii.
Tel. Cicero 6887
SKYRIUS: 3238 S.
hlalsted Street., Tei
Victory 4088.
i

DAKTARAI:

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais *pagal sutarimą

TeL Wentworth 3000
Res. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREEl
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
Ofisas 3102 So. Haisted St.
Kampas 31 Street
Res. Phone:

DR. A. A. ROTH

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Peiaele savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Englewood 6641
Wentwortb 3000

Office Phone
Wentworth

300#

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
.Valandos: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.

SPECU AUSTAS

Tsl. Yards įsi*

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKTU

SPECIALISTAM

4912 SO. MICHIGAN AVBNUk
Tel. Kentrood 1127
Diiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Valandos:
Vak: ryto nuo 16—18 nuo 2—4 pe
Nno 2 Iki 11 valandai ryte:
pietų: 7—2:20 vai. vakare
Nuo 6 Iki t valandai vakare
Nedėliomis 12 Iki 12
apart Šventadienio Ir ketvirtadieni*

Telefonas Midway 2880
Hemloek 2111

TeL Hemloek 8700

Rea Tel. Prospect 0610
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Haisted Ht

Valandos: nuo 16—4: nuo 4—*
Peftė'Temls; paa 16 Ikt 12.

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
t Iki 12 ryto. 7 Iki 2 vak.
Utarn. Ir Keta. vak. pagal sntart

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzis
Rea 6426 So. Callfornla Avė.

Vai.: 2-4, T-9 ▼. v. Hbfcirtant Ket*

D R I O O I B
pagalbų, nes vienuolynui pa
rama dabartiniu laiku labai
reikalinga. Be abejonės, sky
riai
jau galvoja kų čia pada
ŠV KAZIMIERO AKADEMI (rinkimui. Bet laiškai su manJOS RĖMĖJŲ VEIKIMAS Batais, užkviečiant draugijas rius, kokių pramogų rengti.
-------------dalyvauti seime, bus pagaini- ' Vienu balsu nutarta siųsti
Verbų sekmadienį, kovo 2O[nti ko ankščiausiai po Vely Centro pirmininkei užuojautų

C H I C A G O J E

kovo 25 d., 1932

les ir želes pigiau, negu bile NEGALI IŠKRAPŠTYTI IŠ NUBAUSTAS 99 METUS
NAUJAS KARAS MANkada praeity. Turi specijalių
KALĖJIMO
KALĖTI
DŽIORIJOJ
bukietų po $1.50.
Nėra abejonės, kad dauge A1 Caponę nė pačios krašto i Trys iš šešių jauni vyrai,
BARBINĄS, kovo 24.
lis iš lietuvių pirksis gėlių vyriausybės autoritetai negali kuriuos teismas pripažino ka Plintant kinų sukilimui Man

Velykoms. Chicagoj netrūksta iškrapštyti iš C'ook’o apskri ltais už poliemono Caplis’o
lietuvių gėlininkų, kurie savo ties kalėjimo, kad jį išvežti į nužudymų, teismo nubausti:
ti., įvyko Šv. Kazimiero aka-jkų ir pasiųsta visoms parapi- nuo .visų rėmėjų dėl jos ligos. tautiečiams gerai patarnaus. federalinį kalėjimų 11-ai metų vadas F. Freeman’as, 25 m.
už nemokėjimų mokesčių už amž., 99 metams kalėti, J. Budemijos rėmėjų centro susirin- ijoins, arba duota skyriams iš į Visos rėmėjos, atsistojimu
pajamas.
PRANEŠIMAS
kilnus. Atstovių buvo tiek dalinti.
,rlinson*as, 21 m. amž., 50-iai
i ir delnų plojimu išreiškė šiidaug, kad reikėjo persikelti
Centro pikniko tikietai bus !dingų padėkų seselėms už
iš mažesnio į didesnį kamba-{išspausdinti ateinančiam susi- | “Vakarienbučio” pastatymų.
i:y. Gaila, kad centro pirmini- rinkimui, kur ir bus išdalyta
Susirinkimas truko gana il
nkė negalėjo atsilankyti dėl visiems skyriams. Nepamirš
gai, bet visos rėmėjos atidžiai
ligos, kuri jų nesenai ištiko. kite, kad piknikas įvyks lie
klausėsi, diskusavo, nes visi
Pirmai vicepirmininkei teko pos 4 dienų, Vytauto Darže!
nutarimai svarbūs.
vesti susirinkimų.
Kadangi šių metų rugpiiiKadangi posėdis pasibaigė
Po maldos, atstovių regist čio mėnesyje sukanka sidab
vėlokai, ir visos rėmėjos bu
racija, skyriai kaip kas mėne rinis jubiliejus nuo vienuoly
vo pasirengiusios pamatyti
sį, patiekė pranešimus, kuriu no įsteigimo, nutarta kų nors
“Vakarienbutį”, seselės visas
ose skambėjo laimėjimai vaju specialiai rengti ir įteikti se
pavaišino gardžiu .užkandžiu.
je; kaikurie skyriai nedavė selėms dovanų. Dėl to kiekvie
Po to visos ėjo auditorijom
pilnij pranešimų, arba dar ne nas skyrius, neatsisakant, pa
veikalo žiūrėti.
'
įvykdė vajaus vakaro, ar re siryžo rengti kokių nors pra
Alpas
visai pasiruošę nurodyti pa- mogėlę, arba išvažiavimų, kad
sekines. Visgi visi stengiasi j sudarius tinkamų sumų įteik
ĮDOMI IR GRAŽI LIETU
ko daugiausia pagelbėti sese ti vienuolynui kaipo dovanų.
VIŲ RADIJO PROGRAMA
lėms.
Visų skyrių uždarbiai bus su-

Tartasi apie metinį Seimų, j teikta vienu laiku, bet kaip
Kasmet rėmėjų seimas įvyks- tas bus įvykdyta — dar nenuta gegužės mėnesyje; taigi, iri spręsta.
Yra pageidaujama,
šiemet įvyks tų pat mėnesį 221 kad skyriai iš anksto pradėtų
dienų. Galutiniai svarstymai ruoštis prie to jubiliejaus, o
dėl seimo palikti kitam susi-! visų seselių prietemai stotų į

Naujos Žemos Kainos
Kaip Jūs girdite per radio
Lietuvių progranus
duodamus Bud riko Krau
tuvės Nedėliomis nuo 1:15
iki 2 vai. po pietų ir Ket
vergais nuo 7 iki 8 vai. va
karo, kurie turi radios, jie
gėris ir džiaugiasi Lietfl
vių dainomis ir muzika,
bet kurie dar neturite savo
namuose radio, dabar Bu
drike Krautuvėje galite įsigyti už labai mažų ir pri
einamų kainų, kaip tai:

Babv-Grand Radios mm $9>5O

’*** ^95iOO

Fbktrikinės Skalbimui Mašinos kainos nuo $39iOO

iki .................... ........ *100.00
llcover Blektrikinis Dulkių Valytojas
$ 19.50
Gražūs Mohair Parlor Setai po ........ $39.00
Naujo Fada Radio ir Viktrola kombiiiacija

*98.00

$2

ant kurios Jūs galite groti visus Lietuvių
rekordus aiškiai ir gražiai.

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
Štai yra sųrašas Naujų Lietuvių Rekordų, jų kai
nos po 75c kiekvienas. Dabar prieš Velykas su kiekvie
nu rekorl'u Jūs gansite dovanų.
16241 Prezidento Smetonos Maršas
K. Rupeikos Polka, Lietuvos Viešbučio Orkeslra.
16242 Llci.:: vaitė Polka, Armonika
Močiutė, Valcas, Klarnetas Ir Plano.
16244 Senas Kanklininkas, V. Dineika Ir J. Petrauskas.
Kanklių Polka.
16253 Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
Lietuvių Popuri.
16252 Kukuti, Vairas su V. Dineikos ir Petrausko (dainavimu.
Myliu. Tango.
16251 Adomo Ir Jinvos, Polka, Maine.rl.ų Orkestrą.
Kinkai Man Berneli,
16250 Lietuvaitė, Fokstrotas, jdatpavo D. Dulskls.
<
Ix‘lsk Man, Fokstrotas.
16249 Onytė, Eikim su manim pašokti, D. Dulskls.
Čigonės Akys, Fokstrotas.
16248 Saulelė Raudona, Kipras Petrauskas.
Nesistumdyk, Polka. Armonikos solo.
16247 Dumblas, Dialogas, V. Dineika Ir J. Petrauskas,
ftls Tas, Dlologas.
16245 ^11x1010 Mano, Tango, D. Dulskls. Tavo Saldžių Malonių, Tango. r
Musų krautuvėje dabar prieš Velykas eina didžiausia Išpardavi
mas su didelių kainų sumažinimu. Neveluoklte, ateikite dabar.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So, Halsted St.

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

......■ —.... ..—e

............ .

15tji Ward Lietuvių massmitingas šiandien 8 vai. va
kare 6248 So. Westem Avė.,
kalbės Frank Mast kandidatas
į tų vardų ir kiti Committeeman.
NENORI SLAPTOS
SMUKLĖS

J. Valstybių apygardos tei
smas atsisakė antrąkart nagri
nėti jo apeliacijų. Paprastam
atsitikime kalinys turėjo būt
tuojau .išvežtas. Bet ne Capone. Jo advokatai apeliuoja į
vyriausiąjį teismų. Ir Capone’ui leista dar koletų mėne
sių pasilikti Cook’o apskr. ka
lėjime.

metų, ir N. Bruno — 20 metų
kalėti.

Kuomet Jūsų kūdikis turi slogas
galvutėj, tai jam palengvinti įdedant
k*: etą lašelių alboleno j šnervytes
.«
keletą sykių dienoj. Kad pašalinti
Chicagos
viešųjų mokyklų 1 slogas, tai laikyk j) šiltai ir teestie
jo "ldurėlial liuosi. Tam tikslui dak
komisija pagaliau sumažino iš tarai pataria Fletcherio Castoria,
dėlto kad ji yra grynai augmenlnė
laidų sąmatų apie puspenkto ir nekenksminga. Ji veikia kaipir
milijono dol. Pirmiau išlaidų ricina, bet netąso Ir nesa.rglna. Mi
lijonai motinų žino, kaip greit Cascąmata buvo pripažinta dau torta nutildo verkiant] vaiką ir kaip
greit užmigdo nerimastingą kudik)
giau kaip 90 milijonų dolerių, 1 kaip greit pašalina diegi), gesus,
o pajamų tikėtasi apie 75 mi vidurių suirimą ir tt. Kad apsaugoti
nuo imitacijų, tai Fletcherio para
lijonų dolerių.
šą rasi ant kiekvieno tikros Castorljos butelio.

SPORTAS

players defending bis basket.
. Tbe ability to break up tbe
opponents plavs and recover
tbe bąli is rėųuisite of a good
guard. Lauritis has this abili
Nuolatinis klausytojas ty. His teanunate at tbe pivot
position cų^i always expect
f.nd accurate pass from “To
NAUJOJ VIETOJ
ny” because he i s one of tbe
Marąuette Park.— Plačiai best passers.
The otber guard position
tžinomas Aetna Life Insurance
kompanijos agentas V. Rukš- goes to “Whitey” Shemetulstalis persikėlė į naujų vietų ir kis one of most deliberate
apsigyveno 6709 So. Artesian players in tbe league and vet
a figliter from start to finisb.
Avė.
His good playing even better
DIEVO APVZ. PARAPIJA when the game is played a t
a faster and tougher pace. He
Visiems gerai žinomas Ang. knows how to break up tbe
Vardauskas yra sunkiai susir opponents scoring chancesand
gęs ir yra Šv. Kryžiaus ligo is the best handler of bąli
ninėje. Todėl Vyčiai, draugai ,when gets bold of it. In Lauir pažįstami prašomi jį aplan ritis’ and Shemetulskis’ yon
have an impregnable dafense.
kyti, kambarys nr. 213.
----- o----O. Zlanevi&ūtė
rniture krautuvėse šių savai
tę eina didis priešvelvkinis
išpardavimas radijo, rakandų
ir visokių naminių reikmenių
sumatžintomis kainomis.

MIRĖ PETRAS ŠLAKIS

Lauritis eleeted captain bf De
Paul’s cage team.

“Tony” Lauritis erstwhile
'boopster
of l’o'vvn ąf Lake is
lai

Bridgeportas.-^- Kaiknrį
kų pasirgęs mirė Petras šla fast becoming one of tbe most
kiu, vienas iš seniausių Chica- popular atbletes at De Paul
gos lietuvių. Buvo tai biznie University. He has been electrius ir pasiturintis žmogus. jed captain of De Paul’s basDalyvavo politikoj ir visuo ketball team for next year.
meniškame veikime. Advoka Playing at guard he led tbe
tas A. A. Šlakis yra velionies iRed and Blue team in scoring
| sūnus, o Dr. Suzana A. šlakis this year with a totai of 89
lyra velionies marti.
points. Tony has anotber year
Laidotuvėse patarnauja gra with the Demons and most
likely Coacb Kelly will build
dairius A. Masalskis.
a high scoring maebine around

VELYKOS IR OĖLĖS

this cager.
Pete Barskis, also of Town

kurie of Lake and Tony’s teammate
yra nariai Allied Florists Są at De Paul was fifth in the
jungos, dabar pardavinėja gė- scoring column with 5- points.
Chicagos

KĄ DARYTI VAIKUI
SU SLOGOMIS.

MAŽINA IŠLAIDŲ
SAMATA
••
—

AVASHINGTON, kovo 24.
KASYKLŲ SAVININKAI
— Probibicioninkai rengia pro
SKUNDŽIAS
bibicijos parodų, įvyksiančių
balandžio mėn. 17 d.
I Pasiūlę angliakasiams per- PRIEŠINASI RINKIMAMS
Jiems patarta parodoje įre 1 pus mažinti atlyginimų, Illi
WASHTNGTON, kovo 25.
ngti slaptų smuklę, kuri šian nois’o angliij kasyklų vedėjai — Nikaraguos vyriausybė su
die visam krašte svarbų vaid tuojaus paskelliė nusiskundi manė artimoj ateity turėti ko
menį vaidina. Jie tam priešin- mų, kad anglių gamyba jų ka nstitucinės konvencijos rinki
Peoples Furniture Co. lėšo
syklose taip maža ir taip ne
mus. J. ‘Valstybės tam yra
mis ir pastangomis, praėjusio
pelninga, ko nebūta per pra
priešingos ir grasina iš ten at
antradienio vakarų iš stoties
312^97 ŽMONĖS GAVO eitus 26 metus.
šaukti visus savo marynus.
W G B S buvo transliuo jama
DARBĄ
!
Angliakasių
atstovai
atlygi

oro bangomis įdomi ir graži
NAUJAS IŠRADIMAS
WASHINGTON, kovo 24 nimo mažinimo pasiūlymų grie
programa. Ji susidėjo iš gra
DEKSNIO GALINGA MOSTTS
žių ir rinitų dainų, kurias iš — Amerikos Legijono pastan žtai atmetė ir derybos laikinai kurios pasaulis per Šimtus metų lau
sustojo.
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga
pildė tikri radijo dainininkai, gomis per praėjusias penkias„ i
Mostla yra sudaryta Iš TŠ-kos skirtin
K. Sabonis, O. Biežienė, L. savaites visam krašte 312,817
gų elementų, iš visų kraštų svieto
GAVO MILIJONĄ DOLERIŲ girių visokių medžių aliejų. DeksSabonienė, A. Čiapas, P. Jan vyrų surastas darbas.
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
kauskas ir kiti. Dr. J. Poška
j Chicagos miesto iždan įne tizmą. Rankų. Kojų, Nugaros skau
pasakė įdomių kalbų apie svei
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą Ir at
šta vienas milijonas dolerių. šalus) krautą, nikstelėjlmą Ir šiaip
katu, o redaktorius L. Šimu
skaudėjimus.
Tūkstančiai
Šiuos pinigus įdavė apskrities j visokius
možnlų
yra
pagiję.
o
milijonai
da
tis šnekėjo apie spaudos sva
nežino apie tai.
iždininkas.
Tai
priklausanti
(continued from page 5)
rbų. Dainų ir kalbų tarpais
Deksnio Galinga Mostls yra tiek
miestui
dalis
iš
surinktų
už
1
verta
aukso, klek ji pati sveria, sulig
buvo grojama rinktinė ir kla League Petrulaitis is considnaudos gydymo. Gvarantuoin-u: jeigu
1930
metus
mokesčių.
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grą
sikinė muzika. Visa programa ered one of tbe• best cente r s
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite
taip; DEKEN’S NEW DTSCOVERY
buvo labai įdomi pasiklausyti. in tbe vicinity of Chicago.
PAŠALINTI 3 POUCMONAI OINTMENT. Kaina 75 centai.
At
guard
“
Tony
”
Lauritis
Baigiant programų, pranešė

jas paneiškė, iad Peoples Fu ja one oi' <he juost *ggressive

džiūrijoj, japonų kariuomenė
atnaujina karų. Iš Japonijos
siunčiama daugiau kariuome
nės.

k

AR ŽADI KRAUSTYT]

s A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099
Mes permufuojame
I
i

pianus

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežanie daiktus iš
ir j kitus miestus.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Norėdami išmokti šokti val
są, foxtrot ir kitus šokius, tai
kreipkitės adresu:
W. MISEVICIUTĖ
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto
Tel. Yards 4554

DEKEN’S OINTMENT 00.

Iš Chicagos policijos tarnvbos paleisti trys poliemonai.
Jie pripažinti kaltais už tai,
kad, nudavė probibicijos agen
tus, mėgino iš kai kurių pilie
čių gauti papirkimus.

Žinomas prieš smurtininkus
kovotojas Chicagos advokatas
F. J. Loesch’as yra Washingtone. Jis pareiškia, kad Chicagoje veikia politinis sąmok
slas tikslu paleisti iš kalėjimo
smurtininkų vadų Al Caponę.

HARTFORD. CONN.

LAIŠKAS ~~
T. A. D. Products.
3133 So. Halsted St..
Chicago. III.
Gerbiamieji:

(Marąiiettc Jcwclry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, Dl.
Tel.
Hemloek 8380

Aš vartojau jūsų vaistus ir esu pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
Gyvenimas man buvo memalonus.
Vartojau visokių daktarų vaistus,
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant operacjlos.
Kai vienas žmogus patarė T. A. D.
vaistus pavartoti, tai pirkau vieną
bonką. Tuoj pasijutau geriau. Išvartojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai
sveika. Veliju visiems savo geriaustems draugams vartoti T. A. D. me
diciną.

Su pagarba,

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Dėl geriausios rųšios
ir patarnavimo, šau
kit.
aRKEM VALLEY
l’RODCCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET
Tel. Roulevard 1389

Morgan gatvės gatvekario
Mrs. P. Zenavlck.
3919 W. 47th St.. Chicago. III.
konduktorį S. Scbultz’ų api šitokių laiškų mes turime šimtus
plėšė du plėšikai. Piktadariai T. A. D per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelbatl ir
į gatvekarį įlipo ties 33 gat gelbės toliau. .
ve ir tuojau ėmėsi savo darbo. J
T. A. D. PRODUCTS
«133 So. Halsted Street
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
Pagrobė 8 dol.
CHICAGO. ILL.

M. ZIZ A S *

MllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllinillINS

Federal Meat Market
DIDELIS NUniMAS
ANT RŪKYTOS MĖSOS
z RŪKYTAS ŠOLDERIS.................................. 7>/2c sv.
Rūkyta Nedfdelč Liesa šinka .................... IOY2C sv.
Šmotukai Kiaulienos dėl1 Dešrų be kau
lo, liestis ............................................................. 7V2C sv.
Geriausi švieži Kiaušiniai tiktai................
tuz.
Netarpintl Taukai tiktai penktadienį nuo 8 ry
to iki 12 v. pietų bus po.................................. 234c sv.
Rūkyti geri Lašlniukai po............................. 10%c sv.
Rūkyti supjaustyti Lašiniai tik po................ 7’/2c sv.
Priešakinė dalis Veršiuko po.................... 6l/2c sv.
Veršio Kulšis po ................................. ?... 11 lĄc sv.

gėlininkai,

3631 S. HaLsted St.

1949 S. Halsted St.

Namų Statymo Kontraktorius
įtaisu įvairiausius namus prl«inam>

kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas

Telef

Hemloek

Republic

5516

•>»•

D. GRICIUS
GENERALIP KONTRAKTORIUS
8tatau namui kaip muro taip u
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
•'inn. nrteinamlanaloa

2452 WE8T 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVK
Šapas Telef

Heealock it«T

Namų

Tele’

Republic 64 g>

JOHN YERKES
plumblng A Heatlng UetuvU
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

