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NAUJI KARO VEIKSMAI

A. A. KUN. F. KUDIRKOS LAIDOTUVĖ
SE DALYVAUJA J. EM. KARDINOLAS,
DAUG KIMU IR MINIOS 2M0NIŲ

ŠANCHAJUS, kovo 30. —
Nėra taikos tarp japonų ir ki
nų. Šio miesto apylinkėse ka
ro veiksmai atnaujinami. Ki
ti kitiems neturi noro daryti
nusileidimu.
GRASINA GRĄŽINTI

BOLŠEVIKAI ATIMA 1$ VALSTIEČIŲ
MAISTĄ IR JUOS 2UDD
Viesulas rytinėse valstybėse;

Šiandien 9 vai. rytų, lietuviai katalikai renkasi i Aušros
15 asmeny žuvo
KARIUOMENĘ
Vartų parap. bažnyčių, kad paskutinį kartų atsisveikinti su
savo mylimiausiu Vadu, a. a. kun. Feliksu Kudirka, Mari
TO K T JO, kovo 29. — Ja
joną Vienuolijos Provincijolu. Kaip jau vakar buvo paskelb
ponai
Kinijoj dviem frontais ŠANGHAJAUS APYLINKĖSE ATNAU
ta, 9 vai. prasideda egzekvijos, jas gieda kunigai ir vargo
šiandie kovoja prieš kinus.
nininkų choras, komp. A. Pociui vadovaujant. 10 vai. at
JINAMI KARO VEIKSMAI
• Mandžiflrijoj kinų sukilimai
vyksta Jo Eminencija Kardinolas Mundelein. Tų pačių va
plečiasi. Gausingi kinų būriai
landų prasideda gedulingos šv. Mišios, kurias celebruoja
VIESULAS RYTUOSE
NUŽUDYTA APIE 1,000
žygiuoja
link
naujos
Mandkun. L. Draugelis, M. I. C., Amerikos Marijonų vice-provinBĖGUSIŲ VALSTIEČIŲ
cijolas. Jam asistuoja kun. A. Andrušis, M. I. C. ir kun. A.
žiūrijos sostinės. Vietomis vyNEW YORK, kovo 29. Valančius. Ceremonijų vedėju bus kun. J. Šlikas, Sheboygan,
ksta kautynės su japonų ka- žiemių Atlantiko pakra^ius
TIGINA, Besarabija, kovo]
Wisc. lietuvių parap. klebonas. Pamokslų sakys misijonierius
riuomene. Japonijos
vyriauNiagara
Falls
krioklį
nesenai
šaltis
taip
surėmė,
kad
vi

29.
— Šių žiemų Besarabijos
ir patį žemynų vakar ištiko
kun. A. Petrauskas, M. 1. C. Paskutinę altsoliucijų diuos Jo
sybė
siunčia
daugiau
kareiEminencija Kardinolas. Karstų neš šeši klierikai marijonai, siškai sustabdė vandens plūdimų ir ošimų.
baisi audra ir viesulas. Žuvo pasieny, daugiausia ant užša-|
| vių.
lusios Dniestro ujiės, Rusijos I
o garbės nešėjais pakviesta keliolika įžymių mūsų visuome
apie 15 asmenų.
Šangbajaus
fronte
ir
gi
nėJĖZUITŲ
OBSERVATO

LAIKRAŠTIS
SUSPEN

bolševikų sargyba nužudė a- F
nės veikėjų, su kuriais a. a. Tėvas Feliksas bendradarbiavo
' ra taikos. Čia spėjama, kad
RIJA PAVESTA VYS
DUOTAS, DARBININ
Labai nukentėjo visa žiemių pie 1,000 žmonių, kurie kėsino
visuomeniniuose darbuose. Jų vardai buvo paskelbti vakari
k
taikos derybos neturės pavy- Naujosios Anglijos dalis. Kiek si pasprukti Besarabijos pu-|
KUPUI
KAI APMOKAMI
dienos “Drauge.”
kimo. Japonų vyriausybė pra- mažiau New Yorko ir Penn- sėn.
Po iškilmingų bažnytinių apeigų, velionies kūnas bus
MADRIDAS,
Ispanija.
— į MADRIDAS. — Konfiskuo neša, kad jei Šangbajuje pa- svlvanijos valstybės.
Išsiaiškina, kad valstiečių iš j
išlydėtas i Šv. Kazimiero kapinynų 12 vai. dienų. Turintieji
Vvriausybė
suspendavo
(su1
daira
jėzuitų
draugijos
savasitarimai
grius,
ištraukta
iš
automobilius prašomi atvykti, kad ne tik patys važiuotumėte
Naujojoj Anglijoj mokyklos Rusijos bėgimas yra glaudžiai Į
taip brangi} tautos sūnų palydėti, bet kad ir kitus galėtu- laikė) katalikų dienraščio “EI Ištiš Ispanijos vyriausybė pa- Šangbajaus japonų kariuome- buvo uždarytos dėl nepapra surištas su nepakenčiamu bol
mėte nuvežti. Paskutinį atsisveikinimo žodį prie a. a. Ku-|Dehate” leidimą, kadangi jis darė • išimtį jų išlaikomai ir nė tuojau bus grųžinta ir prasto sniego ir lietaus. Visur ševikų režime gyvenimu. Ru
dirkos kapo tars kun. Jonas Jakaitis, M. I. C. iš Thompson, pruteatavo prieš vyriausybę už veft.|iai Ebro. observatorijai aidės naujas veikimas.
denį iš daugumos valstiečių
jos nusileidimų * komunistams Tortosoj. Vyriausybė tų moBe to, japonų vyriausybė susisiekimai nutraukti. Pašto atimta visi javų grūdai, iš ki
Conn.
išvežiojimas žymiai sutrukdy
Vakar, 4 vai. po pietų susirinko Aušros Vartų mokyklos ir kitiems radikalams, kurie kslo įstaigų pavedė vyskupui nusprendė ignoruoti T. Sųjutų ir visi gyvuliai. Nebeliko
tas.
mokiniai ir žmonių minia, kad palydėti velionį iš klebonijos nuolat puola bažnyčias iir ka ir jėzuitas observatorijos di- ngos reikalavimais. Ji nenori
žmonėms kuo maitintis. Nėra!
į bažnyčių. Šias lydėjimo ceremonijas atliko kun. V. Kuli talikus ir nenutraukia savo rektorius paliktas savo vie- nė atsakyti į Sąjungos parei
kas juos galėtų gelbėti, nėra |
ŽADA PRINCAMS
kauskas, M. I. C., kun. V. Balinskui iš Mihvaukee, Wisc. ir veikimo prieš katalikų tikėji- toje.
škimus.
kam nusiskusti. Tad žmonės
APSAUGĄ
klierikui Skruodeniui vadovaujant. Buvo gausingas būrys įimų.
nusprendė mėginti laimės kunigų. Pamokslų pasakė kun. dr. J. Navickas, M. T. C., Šv.
Nors laikraščio leidimas su
KOMUNISTU RIAUŠES
NUTRAUKĖ SANTYKIUS
_
1
pasprukti per Dniestro upę.
BOMBAJUS, kovo 29.
Marijos Liet. Kolegijos Direktorius. Bažnyčioje atkalbėtas laikytas, bet jo vedėjai visus
VVASHINGTONE
SU BOLŠEVIKAIS
lordas Verčiau žūti pasieny, jei nepaIndijos
vicekaralius
rožančius ir litanija.
t
d’arbininkus apmoka. Vedėjai
VVillingdon ’as turėjo pasitari- vč^s išsisukti iš sargybos, ne
Vakare, 7:30 vai., buvo gedulingi mišparai, kuriuos ce- paskelbė atsišaukimų į buvu-1 VVASHINGTON, kovo 28.
DETROIT, Mich., kovo 29. mų su kai kuriais Indijos li-l^11 namie pasilikus alkti ir
lebravo kun. A. Bublys, M. T. C. iš Kenosha, Wisc. Pamok sius dienraščio skaitytojus. Iš-1— Vietos komunistai kreipės1— Inžinierių ir architektų fidikais princais. Vicekaralius I’af^aidi.
slų pasakė kun. Pr. Vaitukaitis.
aiškino savo stovį ir paragino į policijų, kad jiems leistų še- rma Albert Kahn, Ine., kuri
Kai kurie valstiečiai žuvo
Šiandien gi renkamės į Aušros Vartų parap., kad a. a. dienraščio užsisakymais išleis- štadienį turėti demonstracijų ilgų laikų Rusijos bolševika- juos užtikrino, kad britai jų bėgdami kartu su visais savo
kun. Kudirkai atiduoti paskutinį patarnavimų, ištarti pas tuvę remti, kad būtų galima šalia japonų ambasados. Poli-, ms parūpino reikalingų inži- likimu rūpinasi ir jiems visa namiškiais.
dos teiks reikalingų apsaugų.
kutinį “Sudiev” ir palydėti Į amžino atilsio vietų — Šv. apmokėti darbininkus.
'* J
cija neleido.
j nierių, paskelbė, kadi nutiranKazimiero kapinynų.
Nežiūrint to, apie pora Si.n-";ė "«"*?*!<«> »“ bolūeviki, vy.
VENIZELOS PASILIEKA
AREŠTUOTI UŽ NUO
OLANDŲ PROTESTAI
tų
komunistų,
daugiausia
su
riausvne.
TIKRA BETVARKĖ SU
DINGŲJŲ PILIULIŲ
PRIEŠ ISPANIJĄ
ATENAT, Graikija,
vykusių
iš
kitur,
surengė
de

MOKESČIAIS
PARDAVIMĄ
KRYŽIUS
MAITINS
30. — Dėta pastangų sudary
monstracijų ir susikirto su po-l
ALKSTANČIUS
....
+ X • I HAAGA, Olandija. Dan- ; lfcija. 21 demonstrantų arešti koalicini graikų kabinetą.
Cook o apskrities turtų į- .
, .
,______
—«— — ---------------- .
HAVANA, Kuba, kovo 29.
PLĖŠIKAS LIGONINĖJE kainotojas Jacobs’as,
Po nepavykime ministeris pi
kaip
o*Xlai katalikai pariu ' tU°t&' T&rp sUŽe,8tlJ yra ir
Jacobs’as,
VVASHINGTON, kovo 30. — Policija areštavo 45 as rmininkas Venizelos’as prane
testų olandai katalikai pasiu keJptas ^licmonų
Į Henrotin Memnrial ligo praneša, peržiūrėjo 262,000 a- ntė Ispanijos vyriausybei tie-;
— Am. Raudonasis Kryžius menis už nuodingųjų piliulių šė, kad jis ir toliau pasiliks
sm.cninių
mokesčių
sąskaitų
už
ninę, 939 No. La Šalie gat.,
siog j Madridą arba ispanų
yra reikalingas gauti 681,670 pardavimą. Tos piliulės pla vyriausybės priešaky.
KONGRESE BETVARKE
1931
m.
ir
rado,
kad
«
to
vos
įėjo jaunas vyras ir pranešė,
statinaičių kviečių miltų. Šie čiai buvo parduodamos pagy POLITINE KAMPANIJA
kad artimiausiuoju laiku bus 40,0M sąskaitų yra atitinka
miltai bus panaudoti per 90 dyti galvos skaudėjimą. Jose
Kaip
pavieniai
olandai
kaVVASHINGTON,
kovo
28.
atvežta, jo susirgusi sesuo ir mos.
dienų maitinti 821,334 alkstan susekti nuodai. Daug žmonių
talikai, taip organizacijos pro
BERLYNAS, kovo 30. —
—
Žemesniuose
kongreso
rflsirgo.
Tad prasidės nanjaa asmepripS nBnją Igpanijo>
jis nori palaukti.
Vokietijoj įsisiūbuoja politinė
muose iSkilo betvarkė, kada iI">a kmynas, knrioa sudaro
Klerkas mergina jam paro ninių tartų apktrinavimaa už i respuįlik, d41 joB praTOrtų
apie.
3,696,000
asmenų.
kampanija. Antrieji respubli
pardavimo mokesčių sumany
REIŠKIA NEPASITI
dė kresę, kad jis atsisėstų minėtus metus ir pagamintos
I
kos prezidento rinkimai įvyks
I ir vykdomų prieškatalikiškų mas atmestas.
KĖJIMO
ir palauktų. Jis atsisėdo ir a,Įskaitos per psžtų saviuinka-, jslatvm|) YpaJ! protestuoja
BELGAMS MOKĖS MIŠKU
balandžio mėn. 10 d. Yra du
Teškodamas pajamų šaltinių
I ,na
prieS
kantriai laukė daugiau kaip ms bus pasiųstos.
svarbiausi
kandidatai — HinPARYŽIUS,
kovo
28.
—
Pi

kongresas mokesčius skiria už
pusantros valandas, kol kler
Susisiekimo ministeris inž.
denburgas ir Hitleris.
iš Ispanijos.
įvairią alui dirbti medžiagą, Vileišis ir ž. ū. ministerijos rmiau Prancūzija ragino An
kas nesuėmė į rankas visų KOVA PRIEŠ DIDELIUS
o alaus darymą draudžia pro- generalinis sekretorius -Grigą gliją, kad ji jai gelbėtų suda
vakaro pajamų nešti į saugių
MOKESČIUS
IŠLAIDOS 75 NUOš.
ORLAIVIS GRJŽO NAMO hibicijos įstatymas.
ryti ekonomišką Padunojans
vietų.
liūnas
jau
sugrįžo
iš
Belgijos.
SUMAŽINTOS
•
valstybių uniją.
Tikimasi,
kad
belgams
už
jų
Tada, lukeriuojantis savo se La Šalie viešbuty, Chicagoj,
Kai
kurie
kongreso
atsto
VVELLTNGTON,
kovu 29.
FRTEDRTCHSHAFENAS,
vyksta
vidurinių
vakarų
vals

Šiandie čia iškilo daug ne — Naujosios Zelandijos vy
sers vyras staiga išsitraukė
Vokietija, kovo 30. — Orlai vai tokį kongreso nusistatymą prekes pasiseks vietoj grynų
tybių
įvairaus
“
biznio
”
vadų
pinigų
sumokėti
mišku.
Tuo
pasitikėjimo
Anglija, kada ši riausvbė nusprendė savo iš
revolverį, atėmė iš klerko 126
vis “Graf Zeppelin” vakar vadina “chaosu” (betvarke).
suvažiavimas, kurio tikslas y- grįžo iš Brazilijos.
Irūdu numatomi dideli Lietu nusprendė šiuo klausimu į Lo laidas 75 nuošimčiais suma
dol. ir paspruko.
ra rasti priemonių kovoti
VVASHINGTON, kovo 30. vos miško galimumai išvežti ndoną sušaukti konferenciją. žinti. Daugelis viešųjų darbų
— Senatui įduotas sumany į Belgiją. Pirmoj eilėj bus li Prancūzija bijo prarasti pir bus nutraukta.
BUS LAIKINUOIU PIR prieš didelius mokesčius.
MAJORAS PRIEŠ
mas Filipinų saloms. pripa kviduojama pagaminta miško menybę.
MININKU
TURČIUS
medžiaga, lentos ir k. Nusta
NENORI BOT ASESORIUM
ORO STOVIS
žinti nepriklausomybę.
tyti
konkrečių
susitarimo
'są

ATĖNAI, kovo 30. — Grai
Iš Washingtono praneša,
Majoras Cermak’as viešai
lygų
atvyks
Belgijos
delega

kijos
vyriausybė turi suma CHTCA.OO IR APYTJ
kad demokratų krašto parti Skirtas Cook’o apskrities a- peikia Chicagos turtuolius,
MTNNEAPOLIS, Minn., ko
\
nymą visoj respublikoj įves KĖS. — Nepastovus ori
jos komitetas laikinuoju pir peliacijos asesorių boardo na kurie nesuskumba duoti pa vo 30. — 7 plėšikai iš North tai.
ti tris bemėsines dienas per vakare numatomas lietus
mininku partijos suvažiavimui riu E. J. Hughes nesutiko už galbos miestui — nemoka už American banko šakos pagro
PLATINKITE “DRAUGĄ’ savaitę.
imti tos vietos.
šalčiau; naktį daug šalčii
skiria senatorių Lewis’ą.
1930 metus mokesčių.
bė apie 50,000 dol.
j
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DRAUGAS

Trečiadienis, kovo 30 d.. 1932

kad kun. F. Kudirka buvo vispusiškai įvairiose parapijose misijas. Atsitikdavo, davė sumanymą esamuosius pinigus pa jau matosi gražių pasekmių, kurie atei
kad jis didžiose parapijose laikydavo mi dalinti dviem įstaigoms — Seserų Kazi- tyje didės ir plėsis.
apsišvietęs ir giliui išsilavinęs žmogus.
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
Jis labai gerai mokėjo klasines kal sijas po keletą savaičių, pavyzdžiui Wa- mieriečių ir Pranciškonių vienuolijoms.
Augant mokinių skaičiui, kilo reika
bas: lotynų ir graikų. Tik arčiau ji pa- terbury, Conn. laikė misijas visą mėnesį. Vis dėlto pinigai ne šioms įstaigoms bu las turėti naujų patalpų — naujus kole
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 11.00. Pu
lti Melų — *8.60, Trims Mėnesiams — 48.00, Vienam
žįstantieji galėjo tai žinoti, nes papras Paskutinį kartą davė misijas 1925 metais vo rinkti. Kun. F. Kudirka perdavė visa gijos rūmus. Kun. J. J. Jakaičio rūpesčiu
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Metai jis tuo nesigyrė ir savo mokslo nero Niagara Falls, N. Y.
Jo Eminencijai Kardinolui, kuris suteikė buvo surasta tinkama vieta, bet pasireiš
' tų — *4.00. Kopija .08c.
Amerikoje
kun.
F.
Kudirkos
vardas
dė.
Man
teko
skaityti
jo
eilėraščius,
lo

reikalingą paskolą ir su jo pagalba pro kė daug kliūčių. Rinkėjo diplomatišku bū
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nego
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiuuėiama tam
tyniškai rašytus: gražiausias Virgilijaus yra glaudžiai susijęs su trimis darbuo jektas pasidarė įmanomas. Ligoninė bu du visas kliūtis apeiti. Niekas kitas, tik
tikslui pašto ženklų.
sekėjas. Žinoma, jis savo rašytų eilėraš tės sritimis, kurių daviniai yra jo tie vo pastatyta. Šiandie visi džiaugiamės tai kun. Kudirka tegalėjo kliūtis paša
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
čių nerinko ir, greičiausiai, jie išsimėtė. sioginio sumanumo ir direktyvų pasėkos: šv. Kryžiaus ligonine.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
linti ir ypatingai taip politikų pavesti,
Švietimas per šiuos paskutinius dvi <ad patys žymiausi kolegijos priešininkai
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 Kun. F. Kudirka daugiausia mėgo mate spaudoje — “Draugas,” labdarybėje —
matikų. Laisvomis valandomis užsiiminė Šv. Kryžiaus ligoninė, įr švietime — Ber dešimt metų padarė didžiausią pažangi}, nesipriešino naujų rūmų pirkimui. Tai
vai. po piet.
klMUsimas buvo
__vo didžiausias
i:
• ikun. F.
jo įvairių problemų sprendimu. Kadangi naičių Kolegija. Kadangi jis čia buvo ati Prudžins
I radžios innkvklii
mokyklų klausimas
buvo teiina-'t
teigia-;bu
ir paskutinis
jam teko paskutinius savo amžiaus me davęs visą savo širdį ir pareiškęs gyve mai išspręstas ir sėkmingai plėtojasi,. Kudirkos laimėjimas. Per šiuos dvejus
.
“D R A U G A S”
tus eiti mokytojo pareigas, tai jis visuo nimo siekimą, tai bus mums pravartu su kasdien užimdamas vis naujas pozicijas, paskutinius metus jis ir tegyveno šia vie,
lITHUANiAN DAILY FR1END
met pasirinkdavo šias mokslo sritis: grai tais reiškiniais arčiau susipažinti.
letrūko aukštesnės mokyklos bernaičiams. JJa inj„įjInj — kad tiktai būtų įsigyta nauPublished Daily, Eacept Sunday.
Katalikų
spauda
nebuvo
stipri.
Jos
bū

Apie
ją daug kas svajojo, bet mažai kas
k()Iegija Rytnose> PjtKkuį jau darbu
ką
kalbų
ir
matematikų.
8UBSCR1PT1ONS: One Year — *6.00. Siz Months
tis
dar
labiau
pablogėjo,
kai
mirė
gabus
tesirūpino. Kun. Kudirka pradėjo justi, :
savaime aiški
— *2.60. Three Months — *2.00. One Month — 76c.
Kun. Kudirka įkūrė ir keletą metų re “Draugo”,redaktorius a. a. kun. A. Kau kad
Europe — One Xear — *7.00. Slz Months — *<-••.
ir šioje srityje esama galimybių. Ka
Copy — .02c.
Viešpaties Dievo Apvaizda yra sky
dagavo “Tikybų ir Dorų.” Aišku, kad jis pas. Ne geriau stovėjo ir “Draugo” fi da į Tėvų Marijonų vienuolijų įstojo kun.
Advertislng In “DRAUGAS" brings best results.
turėjo parašyti daug straipsnių tikybos nansai. Visos jėgos buvo išbandytos ir J. Navickas, jam buvo pavesta šiuo rei rusi kiekvienam žmogui tam tikrą darbą
Advertislng rates on application.
atlikti. Kuomet jis sau-skirtą darbą at
ir visuomenės srityse, tik deja, niekas galutinai grėsė “Draugui” pražūtis. Tuo kalu rūpintis.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago nesirūpino tų jo raštų surinkti. Būtų ge met bendrovės šėrininkai skolose pasken
Kaip kiekvieno žymesnio darbo pra lieka, jo buvimas pasaulyje nereikalin
ra, kad velionio gerbėjai visus jo raštus dusį “Draugą” pasiūlė Tėvams Mari jo džia būna sunki, taip ir bernaičių kole- gas, nors žmonių akimis jis būtų dar la
surinktų ir atskira knyga išleistų.
A. A. KUN. FELKSAS
nams. Žingsnis buvo labai rizikingas: su-;gijos kūrimas turėjo savo sunkių valan bai reikalingas žmogus. Taip, pavyzdžiui,
Arkivyskupas Jurgis Matulevičius atliko
Lietuvoje kun. F. Kudirka buvo žino dėti į laikraščio leidinių tiek dvasios jė dų. Dalis visuomenės vadų žiūrėjo j nau jam Dievo Apvaizdos skirtus darbus, pri
KUDIRKA, M. I. C.
'
mas kaip ramus provincijos darbuotojas. gų ir pinigo,»nei vieno nei kito pakanka jų įstaigų abejingai: čia Amerika, kam vedė savo darbuotę iki tikslo. Technikinius
Kur jam teko darbuotis, pirmutiniu jo mai neturint, buvo labai di*ąsus užsimo- toji lietuviškoji kolegija reikalinga? Pa dalykus atlieka jau kiti žmonės. Taip
rūpesčiu
buvo įvesti blaivybę. Tas dar- jimas. Kun. F. Kudirka tų kliūčių nepa čioje vienuolijoje atsirado priešingos mi lygiai ir kun. F. Kudirka savo sumanu
Didįjį Ketvirtadienį mirė kun. Felik
bas jam sekėsi. Žinoma, teko susilaukti būgo: jis rado žmonių ir pinigų tam di nties žmonių. Ilinsdale įsigytoji pozesija mu ir darbuote palaikė ir daugelį naujų
sas Kudirka, Tėvų Marijonų provincijo
ir nepalankumo net iš tokių asmenų, ku deliam darbui su dideliu pasisekimu va ir pastatytasis namas buvo skirtas nau gražių mūsų kultūros židinių sukūrė.
las Amerikoje. Jo skaisti asmenybė spin
riems toji blaivybė turėjo daugiausia rū lyti toliau ir išvesti dienraštį į šviesią ir jokynui, ne kitiems tikslams. Jų nuomo
dėjo pačioje mūsų išeivijos viršūnėje. To
Prisimindami skaisčią jo asmenybę,
ne: čia vienuolvsas, ne kolegija; mes tu
pėti. Šalia bažnytinio darbo, jis dirbo ir laimingą ateitį.
dėl jo mirtis yra mumis didelis nuostolis.
galime
ją apibūdinti šiais žodžiais: kun.
rime
rūpintis
ne
kolegija,
bet
savo
vie

Kun. A. Staniukynas daug rūpinosi
parapijoje: įsteigė keletą arbatinių, var
Kun. Feliksas Kudirka gimė liepos
Feliksas
Kudirka — tai įsikūnijusi kant
totojų draugijų su nuosavomis krautuvė Labdarybės Sąjunga. Jani pasisekė ne nuolynu.
mėn. 27 d. 1870 m. Nemirų kaime, Griš
mis ir t.t. Kas prisimins 1905 metais brangiai nupirkti didelis plotas žemės,
Kun. F. Kudirka nebuvo tos nuomo rybės dorybė žmogaus asmenyje, tai kiek
kabūdžio parapijoje, dabartiniame Šakių
užsidegusią lietuvių dvasią ir tuos sekan kuris, laikui bėgant, žymiai pabrango ir nės šalininkas. Jei neturėsime kolegijos, vienos prakilnios idėjos ir sumanymo rė
apskrityje — Zanavykuose. Būdamas aš
čių metų darbus, tas turės geriausią pro tuo pačiu Sąjungą praturtino. Tas davė neilgai gyvuos ir mūsų vienuolynas; se mėjas ir jos įkūnytojas. Nežinau nė vie
tuntoje Marijampolės gimnazijos klasėje,
vincijos darbuotojo vaizdą, kūrio kųn. F. progos sukurti naują centrą. Iš pradžių niesiems negalint pradėtų durnų pirmyn nos kilnios idėjos, kuriam, nebūtų kun. F.
patariamas Vilkaviškio Vyskupo Olekos,
buvo manyta įkurti našlaičiams ir sene vaiyti, visa, nueis veltui, jei nebus jauno Kudirka pritaręs ir paraginęs ją vykdy
Kudirka buvo pats ryškiausis tipas.
įstojo į Seinų dvasinę kunigų seminarijų
Tokios kilnios dvasios žmogus nega liams prieglaudų. Vietinis vyskupijos ga sios kartos, kuri pradėtąjį darbų toliau ti. Viena težinau, kad jam mirus daug
Pastoracijos darbų dirbo Naumiestyje,
lėjo tenkintis siaura darbuotės dirva. Jį nytojas Jo Eminencija Jurgis Kardinolas tęstų. Šią mintį smarkiai parėmė Arki-1 gražių idėjų niekad nevirs realybe.
būdamas visus metus dijakonu. Įšventin
Tepasilieka jo skaisti ir didinga as
traukė platusis pasaulis, platūs užsimo Mundelein pakreipė mintį, kad būtų įku vyskupas Jurgis Matulevičius ir Vysku
tas kunigu 1894 metais. Vikaro pareiga^
menybė
Kristaus vvnvno darbuotojo
jimai. Tą savo troškimų jis atrado nau rta, žymiai naudingesnė įstaiga — ligoni pas Pranciškus Būčys ir tas galutinai
ėjo vienerius metus Mozūruose ir paskui
jai Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus at nė.
sustiprino kun. F. Kudirkos ir kun. J. mums gyvu pavyzdžiu, žadinančiu mus
Lietuvoje — Liubave ir Balbieriškyje.
Ne visi dvasios vadai manė, kad. toks Navicko pozicijų. Kolegijos klausimas bu eiti panašiais kantrybės, pasiaukojimo ir
gaivintoje vienuolijoje — Tėvų Marijonų
Dvasinė vyriausybė paskyrė jį organi
J. N.
ordine. Atlikęs vienuolio gyvenimo pa dalykas yra galimas. Kai kurie todėl pa vo išspręstas. Šiandie kolegijos gyvenime gailesti ilgumo keliais.
zuoti naujų parapijų Paluobiuose. Ski
ruošiamąsias pratybas, savo dvasinės vy
riamas klebonu, padėkojo Seinų vyskupi
riausybės buvo pasiųstas į tolimąją Clii-į
ti savo apyskaitą. Nukeliavai ti — kaip dorybes lavinti — žvelgę į .Tavo veidą: VALE
jos vadovybei už aukštą klebono garbę ii
cagą. Čia jį ir jo draugą kun. Kazaką į
ten, kur ramu — kur visuo kaip mylėti ir ištikimai Die MAGISTER, REQU1ESCE.
įstojo į Tėvų Marijonų vienuolijų 1911 m
palydėjo pats vienuolijos generolas, tuo
Leonardas Grigas
met linksma — Kur, Jėzus, vui tarnauti.
met kun. prof. J. Matulevičius.
Eidamas vikaro pareigas, turėjo ge
Saulutė jau teka Tėveli, ar Gerasis Ganytojas, priglaus
Dabar jau esi mus apleidęs,
ros progos pasidarbuoti mūsų tautos at
A'.vykę į Cliicagą Tėvai Marijonai ga kelsies? Štai — aušta skaistus Tave prie savo Tėviškosios ši
DVASINIAI BUKIETAI
gimimo laikais. Lietuviams atgavus spau
palikdamas tą žemiškąjį indų,
vo kelis pasiūlymus. Vietinis Arkivysku rytas —> gimsta nauja diena.
dų, prasidėjo platus kultūrinis darbas, ku
kuriame siela gyvavo. Jau
pas J. Quigley, D. D., pareiškė jiems Paukšteliai čiulba, garbinda rdies.
A. a. Tėvui Kudirkai ant
ris Suvalkijoje susibūrė sj>audos srityj'“Dulkė esi ir į dulkę pavir džiaugiesi aukštybėse prie Jė
daug pakulkumo, siūlydamas šv. Jurgio
mi
savo
Sutvėrėjų
ir
raginda

prie ‘‘Šaltinio,” švietimo — ‘‘Žiburio,’
parapiją', kuri yra viena iš didžiausių
si.” Ne kartą mums tuos žo zaus prisiglaudęs. Jau nebesi karsto dvasinius bukietus su
ir ūkio srityje — prie “Žagrės”. Šiose
mi
mus
Dievą
garbinti.
Visų
(’hieagoj. Kun. Kudirka labai gerai Su
džius tarei. Neužilgo ir mums iš šio pasaulio — bet, nors dėjo:
visose srityse kun. F, Kudirka stovėjo
prato, kad tokia didžiulė jiarapija reika savo amžių anksti kėleis, Tė
reikės atiduoti savo gyvenimo mūsų kūniškos akys Tavęs ne
1) Labdarių 3-čia kuopa,
pirmoje eilėje. Jo asmenybė ypatingu
lauja daug darbininkų ir tokiu būdu tie veli, dirbai nuo saulėtekio iki
būdu visiems krito į akis: jis dalyvauja
sioginis vienuolijos darbas — misijos, saulėleidžio Dievo ir visuome apyskaitą Gerajam Ganytojui bematys, bet siela ‘džiaugsis, Cicero, 111.
visuose organizacijų susirinkimuose, be
spauda, švietimas — visiškai bus paneig nės naudai. Ar dabar ilsies, — paseksime Tave, mylimasis nes žinome, kad lygiai kaip
2) Kolegijos Rėmėjų 19
veik niekad nieko nekalba ir visuomet
tas. Todėl jis pasirinko pačių mažiausių
Tėveli, toje paskutinėje kelio rūpinais mumis čia žemėj bū skyriaus.
pirmutinis ant stalo kloja stambiausias
jų lietuvių parapiją, šv. Mykolo (North Tėveli? Pavargai?
nėje Amžinybėn. Palikai mus, damas, taip pat, pasiekęs sa
3) Jieva Lecaitė.
sumas pinigų kultūros darbui pirmyn va
Side).
Suprantu,
Tėveli,
uzmigai
Tėveli,
bet
Tavo
nuveiktieji
vo galutinį tikslų, susijungęs
ryti.
4) Marijonų Kolegijos Rė
Pačioje pradžioje jam teko rūpintis
amžinuoju
miegu,
Skauda
darbai
visuomet
skatins
mus
su savo Tėvu, mus neapleisi mėjų 19 skyriaus.
ne vien savo vienuolijos pirmaisiais žing
Paprastai žmogus, įsivėlęs į pareigi]
mums
širdį,
žiūrint
į
Tave,
sekti
paskui
Tave
—
žengti
sniais Amerikoje, bet. taipgi krito ant jo
ir užtarsi pas Gerąjį Mokyto
5) Šv. Antano Labdarių 7
ir darbų sūkurį, neturi laiko savim - rū
pečių
ir
šv.
Kazimiero
Seserų
vienuolija.
karste
gulintį.
Nutilo
Tavo
Tavo
nurodytu
keliu.
pintis: trūksta laiko ir jėgų savo žiniom
ją pasigailėti mūsų, atleisti kuopa.
Vadovauti ir rūpintis jaunosios besiple mylimoji širdis. Nustojo pla Rodos, tik vakar sėdėjau mūsų nusikaltimus ir kad duo
pagilinti, dvasiškai stiprėti. Kun. F. Ku
x 6) Aušros Vartų parapijos
čiančios vienuolijos dvasia yra labai sun kus. Tavo skaidrios akys už
dirka šiuo atveju neapsileidb. Keletą me
mokinio kedėje ir klausiaus tų stiprybės sekti Tavo pavy komitetas.
kus darbas, kuris reikalauja daug kantry
tų ėjęs dvasios vado pareigas, pasitrau
simerkė,
neberegėsiine
Tavo
Tavo žodžių — Tavo pamoky zdžiu, dirbant Dievo ir Tėvy
7) Moterų Sąjungos 55-ta
bės, pasiaukojimo ir ištvermės. Kun. F.
kia vieneriems metams iš darbo ir vyks
malonaus
žvilgio.
Susičiaupė
mų.
“
Pažink
Save
”
.
“
Išga

Kudirkai šių ypatybių netrūko. Štai ko
ta į Romų. Čia lanko universitetų, susipa
nės labui, siekiant to Amžino kuopa.
dėl jis rado laiko rūpintis šv. Mykolo Tavo jautrios, lūpos — nebe- nykite savo sielas”. Rodos,
žįsta su visomis Romos grožybėmis ir ga
8) Filiomena Smilgienė.
parapija, redaguoti “Tikybą ir Dorą,” girdėsime Tavo širdį gaivina tik vakar kalbėjomės, klausė jo Uosto — Dangaus.
lybėmis: galerijomis, archyvais, adminis
9) Akveckų šeimyna.
darbuotis prie “Draugo,” eiti šv. Kazi nčių pamokymų. Tavoji siela
tracijos organais. Vėliau gyveno porų me
Taigi, nuliūdime paskendę,
me
Tavo
nurodymų,
kaip
rei

10) Šv. Kazimiero Seserys.
miero Seserį} nuolatinio ir visų jų misi
tų Friburge, Šveicarijoje. Čia lankė uni
paliko
žemiškąjį
indų
ir
nuke

mes,
buvusieji
Tavo
mokiniai,
kia
šventai
gyventi.
Pamokei
11) Aušros Vartų Moterų ir
jų ekstraordinarinip nuodėmklausio pa
versitetų, garsųjį knygynų; pagilino savo
liavo
pas
savo
Vadovą
atiduomus,
kaip
sielos
turtus
laiky

tariame,
paskutinį
sykį,
pa

reigas,
rasdavo
net
progos
ir
laiko
duoti
Merginų draugija.
dvasines praktikas. Todėl nenuostabu.
■
t
___ _
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VALE MAGISTER - SUDIE

1863 metų sukilimo
atgarsiai Dzūkijoj
Pirmąjį šio straipsnio skyrių pa
pasakojo mano bobutė 1918 metais
Gudziniškėj (Miroslavo valse., Aly
taus apsk.). Ji gimusi Varnagiry,
Miroslavo parapijoj, bene 1845 m.
Antrąjį papasakojo tais pačiais me
tais p. Veselga iš Miroslavo. Jisai
sukilimo metu buvęs vaikas.
I.
Sunkūs, labai sunkūs, — pradeda bo
butė, — buvo laikai. Pradžia sukilimo pa
sireiškė tuo, kad altorėliais nešini iš'Mi
roslavo bažnyčios eidavo procesija su ku
nigais į Alytaus bažnyčių, giedodami len
kiškas giesmes. Eidama pro Bendrių dva
rų, per Burbiški, Laburdiškę, procesija
apsistodavo Jurgifkių dvare. Čia kunigai
kalbėdavo labai smarkiai prieš maskolius
ir apie Polščų. Žmonės nieko nesuprato
'’kas daroma ir kodėl taip daroma. Pasi‘

keitimų jokių nebuvo juntama, nors kimi- |
gai ir ponai kėlė savotišką ūpą.
Sukilėlių niekas nematė, ir apie juos'
pradžioje nieko nežinojo, tik kalinėjo. Pas
kiau nežinoma iš kur jų tiek atsirado. Jie
buvo labai žiaurūs, tiesiog piktadariai
žmonės. Atėję plėšdavo žmones nieko ne
paisydami. Atimdavo lašinius, sviestą, sū
rį, ir kitus valgomus daiktus. Taip pat im
davo kailinius, gunčes (taip vadina Dzū
kuose milinę sermėgą), juos su pagrob
tais daiktais net reikėdavę nuvežti miškuosna, kur jie gyvendavę. O su moteri
mis jie tiesiog gyvuliškai elgdavosi Su
prievarta jas išgėdindavo, kitos vos gy
vos ištrukdavę. Kiekviename sukilėlių bū
ryje buvo net tokių, kurie turėjo moterų
krūtų prisipinustę ir juos gorČiuje nešio
dami rodydavo. Sunku ir skaudu būdavę
žiūrėti.
Kuętą užėję pas vieną ūkininką (bo
bulė tuomet minėjo ir kaimą, bet jo neuž
rašiau, o dabar nėra kur patikrinti, — ji
mirusi), kuris buvo tik Tederi metai vedęs.
Sukilėliai jį paėmė prievarta ir vežėsi į
sukilėlių būrį. Žmona verkė, prašė, bet

sukilėliai jos nepaisė. Ji įkibo vyrui ran
kon ir rėkdama nenorėjo, kad jos vyrų
išvežtų. O tada jie daug vyrų prievarta
paimdavo į savo eiles. Tuomet tie sukilė
liai jų stūmė nuo vyro, įmušė, spardė, vi
saip kankino. Nebot u l ūdama kitos išeities
ta moteris su kūdikiu, rankose sekė pas
kui juos ir privijusi vaiką įdėjo vežiman.
Lenkai sukilėliai tiek supyko, kad vienas
griebė vaiką į ratus, kad kūdikis vietoj
buvo užmuštas.
Vyrams taip pat būdavo labai blogai.
Juos atėję sukilėliai mušdavo, nes jie ne
labai, tiesą sakant, visai nenorėjo eiti į
sukilėlius. Juos sukilėliai užpuolę suriš
davo ir išsiveždavo į savo stovyklas giriosna. Kaimeliai giriose buvę jų kareivinės,
nes žmones išvydavę ir vieni gyvendavę.
Ūkininkams buvo nepaprastai sunku.
Sukilėliai imdavo ir pjaudavo gyvulius,
atimdavę visa, ką rasdrtvę geresnio pas
juos. Už-mažiausį prieštaravimą — kar
tuvės. Daug žmonių jie pakorė. Jie daž
niausiai naktimis valkiodiavosi su dalgėmis
užsidėję ar kalvių padirbtais įnagiais. Ta
da žmonės per naktis drebėdavo iš bai

mės. Sulos šuo, pabeldė kas duris, — tai
visą žmogų šiurpuliai ir drebulys paim
davo, skausmas varsto širdį. Vyrai daž
niausiai slėpdavosi. Tokiu atveju, sukilė
liams klausiant kur vyrai dingę, moterys
meluodavo, sakydamos, esą jų vyrai irgi
išėję lenkuosna (suprask sukilėlių eilėsna). Tačiau netrūko šnipų. Patys gyven
tojai vienas kitą įskųsdavo. Susipyko kai
mynai, tai klausykis tą naktį ar už kelių
naktų atėjo ir namuose padarė pragarą.
Jeigu užklausia, ar nematei maskolių, o
atsakysi ■nemačiau, tai įtaria bendradar
biaujant rusams. Rusai taip pat elgda
vosi. Nei vieniems nei kitiems nebuvo ga
lima įtikti. Bet žmonės tuomet įsigudrino.
Jei užklansė lenkas, ar nematei rusų, —
atsakydavo matė ir nurodydavo linkmę,
kur neva nuėjo. Taip darė ir rusams. Ta
čiau ne visiems vėlinu pasisekdavo taip
išsimeluoti, nes nurodžius ^kurion šalin
nuėjo, liepdavo vesti ir, jei eidama ta link
me nerasdavo priešų, labai mušdavo.

Taigi tie laikai buvo labai skaudūs,
o sukilėliai aršių aršiausi žmonės. Vienas

jų vardas nepaprastai baugindavo gyven
tojus. Todėl nenuostabu, kad juos sukūlus už Obelijos ežero Stačiškės girioje,
(Seirijų jiarapijoj) ir rusams iš ten pa
bėgėlius sugaudžius, žmonės džiaugėsi ir
nepaprastai meldėsi, kad tą rykštę atito
lino.
Kunigų gyvenimas taip pat buvo sun
kus. Žmonės manė, kad visi kunigai pri
tarė sukilimui. Bet, tur būt, taip nebuvo
ir kai kurie neprisidėjo. Tiesa, ponai visi
prisidėjo, kai kurie net savo dvarus jiems
užleido. Kada sukilėliai plėšė žmonių tur
tą ir blogai elgėsi su gyventojais, kai ku
rie kunigai pasakydavo tiesą apie jų dar
bus ir Užsistodavo žmones. Toks kunigo
darbas jų akimis būdavo didžiausias pra
sikaltimus. Todėl iš tokių kunigų sukilė
liai paimdavo gyvulius, išplėšdavo pini
gus ir daug blogo jiems padarydavo. Žmo
nės iš liaimės, kad ko nors neprasitartų
nei prieš vienus nei prieš kitus, tylėdavo,
nes vienas neatsargus žodis — pražūtis.

(Bus daugiau)

>

J

't

(;

"

•;

•

'

1 ■'

^‘?>• ' ,M ''■ t:'

\

trečiadienis, kovo 30 d., 1932
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DRAUGAS

KLAIPĖDA IR VOKIEČIŲ PROPAGANDA

giau tokių
jie visuomet
gi lietuvių tai
skyriaus pirm. Kiserauskas; Kolegija gaus
jam į pagalbą atėjo M. Bara- iš šito parengim?
dinskienė. Ji tikietų pardavė komisija taria ačiū
per 60 ir daug reikalingų dai
ktų paaukojo. Joms padėjo,
dirbo ir aukojo: M. Stankie
nė, O. Valauskienė, dvi Ali
šauskienės, Julytė Mažeikaitė.
MAGIŠKAS TEATRAS1
M. Duršienė, O. Grabauskienė.
Magiškas
Karužo
Aukojo: K. Mažeika, P. KoTeatras atvyksta, s)
dys. Dovanas laimėjo: pirmą
sykį parodys daug
naujenybių.
juokų
VI. Juzėnas, antrą D. Vitkiūir stebėtinų juodų
monų. Įvyks Neda
tė, trečią Janušonienė. Po to
lioj, balandžio (April) 3, 7:30 vai.
skanūs užkandžiai: žmonės vakare, šv. Kazimiero parapios
jais gėrėjosi ir nori, kad dau ■salėj, 22 ir Jane St., Pittsburg. Pa.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Vokiečiai, iškeldami Žene- rskaitė gubernatoriaus pasiravoje bylą. Lietuvai nž neloja šytų aktą apie seimelio paleilaus Boetteherio paliuosavimą rimų ir nauji} rinkimų paskel
iš Klaipėdos direktorijos pir-1 bimų.
Kas bus? Kauliukų lošimai.
mininko vietos, nieko nelai Bus propaganda. Nauji rin Kur? Šv. Antano parap. sve
mėjo. Visa ta byla buvo per kimai, pagal statutą, įvyks už tainėje. Kada? Balandžio 3 d.,
daug aiškiai “baltais siūlais 6 savaičių nuo seimelio palei sekmadienį lygiai 8 vai. vak.
Penki “Draugo” kontesti- miausiai “atidarys ugnį”, nesiūta.” Tačiau nereikia ma dimo — t. y., bus apie gegu Kas rengia? A. L. R. K. Mo
ninkai vakar “jovijos” pa« galima pasakyti. Tūkstančiai
nyti, kad vokiečiai, Ženevoje žės 4 d. Šių šešių savaičių bė terų Sąjungos 2 kuopa. Įžan
vajaus vedėją, su naujais lai skaitytojų žiūri ir nekantrau
bylų prakišę,
nusiramintų. gyje galima laukti iš vokie- ga? Tiktai 25c. Ką duos? Ogi
mėjimai: Žvirblis, Grybas, Gi ja. Tūkstančiai stato sau įReik laukti tolimesnių puoli- čių pusės smarkios “dujų a- duos dykai laimėti $5.00. Kas
lienė, Mandravickas ir Sta vairius klausimus, daro viso
mų iš jų pusės: bus įvairių takos” — propagandos prieš laimės? Tas, kuris bus svetai
niulis.
kius spėliojimus, kokių žinių
intrigų Klaipėdos krašte, bus Lietuvą užsieninėj spaudoj, nėje ir loš kauliukais.
Keletą, savaičių nedalyva atneš’ rytojaus “Draugas”, daroma diplomatinių pastan- Bus pilna ne tik iškreiptų, bet
Good! Fine, tai reikės ir
vęs lenktynėse melroseparkie- kuris kontestininkų kuri pra gų sudaryti Lietuvai sunkė-j ir visai pramanytų žinių apie
man eiti. Eikime visi, turėsi
tis Žvirblis vakar asmeniai at lenks, ir tt. Nekantriai lan
nybių tarptautinėj arenoj, bet,Lietuvą. Vokiečiai norės kiek me “good time” ir gal laimė
vyko “Draugo administraci- kiame.
ypatingos atakos galima tikė- galint sugadinti Lietuvai ge- sime dovanų.
jon ir iš syk klodamas 20,000 Šiandie kontestininkų stotis formoje laikraštinės pro- rą vardą pasaulyje. Ši “nuoMika-s
balsų pareiškė, kad jis dar vis yra toks:
Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus
dingų dujų ataka” jau pra
pagandos užsieniuose.
gyvena ir kad vajaus lenkty O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1
Daktarui
sidėjo.
|
‘‘Vieną dieną labai šaltam vandeny išsimaudęs aš taip peršalau, kad vargiai
*nėf
nėse jis dar ne vienam kon- Avė.,1 Cicero, UI......... 478,500' Nauji rinkiniai Klaipėdoj.
KENOSHA WIS J
galėjau pasijudint. Buvau privestas išlikti nuo darbo suvirs dvi savaiti laiko.
Aš ėjau nuo vieno prie kito gydytojo Camdene ir Philadelphijoj, bet niekas man
Kaip žinome, Klaipėdos gube Štai, New York Times’ospe
stininkui pasirodys kietas
negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektriškų gydymų ir net šios priemonės man
V. Stancikas, 1706 W. 47
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau PAIN-EXPELLERĮ ir tik viena bonkutė
prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi pilniau
šutas. Sako, aš laikau prie St., Cbicago, III......... 477,900 rnatorius Merkys pavedė su cialaus korespondento iš Ber
siai sveiku."
(pasirašo) W. B., Hudson, Pa.
Čia gyvuoja garbingos lie
daryti
naują
direktoriją
p.
lyno (kovo 23 d.) sakoma, kad
šu kiekvieną, kuris man pa A. Stulginskas, 1628 S. 50
tuvių įstaigos Bernaičių Ko
sako, jog šiame “Draugo” va Avė., Cicero, II.......... 477,900 Simaičiui. Simaitis yra klai Vokietija oficialiai protesta
Trade Mark
pėdietis,- mokytojas, neparti vo Kaune, Londone, Romoj ir legijos rėmėjų kuopelė. Bet
Ireg. J. V. Pat. Biure
juje jau nebegaliu toliau su
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
didesnio judėjimo nebuvo.
Per suvirs 60 metų tikrasis Enker PAINkitais lenktyniuoti. Tiesa, pa St., Cbicago, III......... 476,600 nis žmogus. Bet todėl, kad jis Paryžiuj prieš seimelio palei
EXPELLERIS gelbėjo darbininkams ‘‘sugrįžti
Priežastis
—
blogi
laikai.
Nors
vėl
prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
nepartinis — jis pasirodė ne dimą. Protesto notoj vokiečių
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiškl
staruoju laiku darbai Melrose
A. J. Janušauskas, 1301 S.
gėlimai,
strėndieglis, neuralgija ir kiti pana
dabar dar blogiau, bet atsira
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus
Park’e dar labiau sumažėjo, 50th Ct., Cicero, III. .. 476,500 priimtinas Klaipėdos seime vyriausybė tvirtina, kad Si
linimento
dideliai gydančiai galiai.
do drąsuolių, kurie nusimini
liui,
kuriame
viešpatauja
vo

Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems,
maičio
paskyrimas,
kaip
ir
tačiau nenusimenu. Jei Napo P. Varaknlis, 724 West 18
jis padarys tą patį ir jums.
mą pergalėjo. Kovo' 13 d. su
kiškų
partijų
lyderiai
ir
kuris
Kaina 35c. ir 70c.
Parduodamas Visur
seimelio
paleidimas,
esą
nesu

leonas, pasak Sveet-Marden’o. St., Chicago, UI......... 468,980
rengė kauliukų ir kortų loši
•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.
(kaip
tas
jau
senai
žinoma)
derinami su Klaipėdos statu
pasiruošęs garsiam žygiui per
S. Staniulis, 6651 S. Talman
mus. Žmonių pakvietė nepa
yra
paprastas
gramofonas,
ku
tu. Vokiečių notoje, esą reika
Alpes, būtų atsisėdęs prie Al Avė., Chijago, III. .. 349,450
prastai daug. Tad Kolegijai
pių ir pareiškęs, jog tas žyM. Varkalienė, 6315 So. Lin ris gieda Klaipėdos Krašte, laujama iš didžiųjų valstybių parama bus nemaža. Iš žyme
(Anglijos, Francūzijos, Itali
gis esąs per sunkus, jis nie- coln A ve., Chicago, III. 315,320 bet užsukamas Bėrlyne.
LACHAWICZ IR SONUS
snių svečių buvo: kleb. kun.
Kovo
23
d.
Simaičio
nauja
jos ir Japonijos), kurios pa
kad nebūtų tokio Ižygio atli V. R. Mandravickas, 815-45
PAGBABŲ VEDĖJAI
Bnblys, dr. Rakauskas, varg.
kęs ir išgarsėjęs. Taip ir len St.. Kenosha, Wis. .. 302,200 direktorija prisistatė seime sirašė su Lietuva Klaipėdos
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00
Kailiukaitis s u šeimynėle,
ktynėse. Jei nepasitikėsi sa- P. Petrauskas, 14 Johnson liui ir Simaitis pareiškė, kaip sutartį, kad jos “užsiimtų pa
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
paprastai, savo deklaraciją. šalinto Boetteherio reikalu” duonkepis Al. Mockus su šei
vim, savo jėgomis ir galia, ži- st.. Bingliamton, N. Y.
Padarome
affidavitus reikale Insurance ir visus
ma, Pr. Stankus su šeima, biz
Vokiškų
partijų
dauguma,
pa

Tarptautiniam
Teisme
Hagoj.
noma, kiti tave paskutinėn
........................ 280,890
Notarv Public reikalus
nierius senis K. Mažeika su
laikiusi
nelojalų
Boettcherį,
Taip
pat
reikalaujama,
kad
vieton pastatys. Kiekvienam
Ag. Gilienė 3131 Emerald
Cicero, Tll.
Cbicago, III.
dukrele Jule, kuri daug pasi
kontestininkui pravartu at Avė., Chickgo, III. .. 275,190 pareiškė Simaičiui “nepasiti jos neleistų Lietuvai daryti
1439 So. 49th Court
2314 W. 23rd Place
kreipti dėmesig į tokį Žvirb J. Aukškalnib, 1354 Hani kėjimą”. Pagal Klaipėdos sta neteisėtos įtakos būsimuose darbavo. Surengimo “drąsuo
Telef. Cicero 5927
Telef. Roosevelt 2515
liai
”
buvo:
Kolegijos
rėmėjų
tutą,
tokiam
atsitikime
yra
lio pasakymą.
rinkimuose.
son St., Gary, Ind. .. 193,100
Šiuo syk Žvirblis pralenkė
A. Valančius, 1226 S. 50 tik dvi išeitys: Simaičio di Čia pat leidžiamos aiškiai
Pabijonaitį, Sutkų ir vejasi Avė., Cicero, III......... 192,000 rektorija turi rezignuoti ir sufabrikuotos žinios: esą “iš
Žolynienę. Pasisekimo.
Grybas, 2244 W. Adams gubernatorius turi pradėti or Kauno tenka girdėti, kad [sie
Prieš Velykas rimtai buvo St., Chicago, III......... 183,870 ganizuoti naują direktoriją, tuvos vyriausybė rengiasi pa
“susirėmę” Kazlauskienė, Mi Misiūnas, Roseland, III. 245 arba gubernatorius gali palei siųsti Klaipėdon būrius Lietu
siūnas ir Grybas. Kazlauskie W. 108th St................. 160,470 sti seimelį ir atsišaukti į visą vos piliečių ir tuojau suteikti
O Kazlauskienė, 4356 S. kraštą, skelbdamas naujus sei jiems balsavimo teisę būsi
nė betgi vyrus nugalėjo ir
muose rinkimuose.
Velykas praleido su pergale. Rockwell st., Chicago 160,350 melio rinkimus.
Pirmas kelias yra aiškiai
Ši aiškiai Berlyne sufabri
Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
Bet po Velykų tuodu vyru iš
naujo ją apniko. Vakar Mi Chicago, III. ........ 143,360 negalimas. Seimelio dauguma kuota žinia yra geras pavyz
siūnas ją pralenkė, o šiandie A. Žolynienė, 6709 Archer jau parodė, kad ji nori Boet dys politinių šmeižtų, kokių
Grybas ne tik Kazlauskienę, Avė., Chioago, III. ... 119.950 teherio grąlžinimo, arba toly užsienių spaudoje bus daug
bet ir Misiūną užpakaly pali J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. gaus jam asmens paskyrimo. daugiau sekančių šešių Savai
-4
Tas
reikštų,
kad
Berlynas
ir
čių
bėgyje.
Melrose
Park,
III.
...
105,850
ko. Dabar Kazlauskienei nie
Sutkus 1007 Eight st.,Wau- toliau turėtų šeimininkauti Todėl pravartu jas sekti ir
ko kito nebelieka, kaip tik
kaupti daugiau energijos ir kegan, III.................... 103,300 Klaipėdos Krašte. Pasiliko nesiduoti suvedžioti. Gerai bū
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 antras kelias — paleisti sei ta kad mūsų laikraščių reda
vytis vyrus net iki Dilienės
stovio. Tikime, kad taip ir Pi., Chicago, III.......... 88,200 melį ir skelbti naujus rinki kcijos, paduodamos panašias
žinias, pagelbėtų skaitytojams
A. Condratas, 1706 S. Ma- mus, kas ir padaryta.
padarys.
Seimeliui pareiškus nepasi tikrai jų vertėje nusivokti.
Gilienė vakar vėl padarė yomensing avė. Phila. Pa.
3T
Lietuvos Pasiuntinybė
Jnaują
U
......... ................... 63,700 tikėjimą naujai direktorijai,
žygį, tačiau nepajėgė
Washington’e
A. Gudenas, 6807 C. Camp Simaitis išsiėmė ir čia pat pe’etrausko pralenkti. Vienok
kime, kad ji tol nenurims, bell av., Chicago, III. 63,000
oi nepralenks ne tik Petrau Bugentavičius, 1616 N. Lin
KARAS JAU PASKELBTAS
sko, Mandravicko, bet ir Var- coln St. Chicago, UI. 61,90(1
“K.
visiems
katalikų
tikėjimo
priešams.
Vyriausią
puolimą
varo
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
kalienės. Ypač, jinai “keršys”
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
Roseland,
III................. 57,400
Mandravickui, kuris vakar jai
tik
katalikų larkraštis
suprizą padarė.
Vaicekauskas, 4242 S. MaMandravickas,
bijodamas, plewood avė., Chicago, III.
.............. 32,000
kad Petrauskas ir Gilienė ne
Bacevičius, 1850 AVabansia
padarytų netikėtos “štukos”,
korio išėjo jau keturi numeriai.
vakar vėl padaugino savo bal Avė. Chicago, III......... 26,700 “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
sų skaičių išstatydamas pavopimais klausimais.
jun Varkalienę. Ir jei Varka Scranton, Pa. .............. 25,850 “SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
LAIVAS “FRANCE”
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st.
lienė da ilgiau pastovės toje
daromus priekaištus.
Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia
pačioje vietoje, už dienos, ki Herrin, III..................... 23,100 “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų' šalių katalikų
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
tos gali ją “kalnai” ir “jū Ip. Taruška, 2334 S. Oakley
laimėjimus ir džiaugsmus.
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
rės” skirti nuo “sosiedo” Avė., Chicago, III. .. 20.35C “SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
Staniulio, kuris taip pat kas J. Balsis, 610 Wall St. Rock
rie nori būti šviesiais ir su
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą
dien žingsnis po (žingsnio ar ford, UI......................... 5,800
patarnavimą.
sipratusiais katalikais.
A. Langmanas, 4521 S. Wa- “SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
tinas prie Varakulio.
Pirmą syk šio vajaus isto shtena^v Avė. Chicago,
i
vienam.
rijoj atsitiko taip, kad viršū IU................................. 17,700 “SPAUDĄ IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
A. Nemčiauskaitė .. 8,501
nėse nieko neįvyko naujo. Ar
Amerikoje 1 doleris.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
tai paliaubos f Labai abejoti
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000 “SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
na. Tai greičiausiai tik gied
A. Paukštis 2225 S. Oakley
Pr. Ramanauskas.
ra prieš audrą, tai tik ruoši ave.„ Chicago. Iill. .... 1000 “SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
masis į naujas lenktynes, į
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St
minarija, Lithuania.
naujus laimėjimus. Kas pir- E. St Louis, III.......... 1,000

CICERO, ILL.

Žvirblis pralenkė Pabijonaitį ir Sutkų, Grybas
- Kazlauskienę; Gilienė vejasi Petrauskų,
Mandraviekas - Varkalienę, Staniulis - Varakulį. Viršūnėse paliaubos?

PITTSBURG, PA.

PAIN-EXPELLER*

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija

Birželio’16’d.į1932
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“SPAUDA IR GYVENIMAS”
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“DRAUGU” LAIVAKORGRJ AGENTŪRA
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HTS OF LITHUANIA tlieir finai efforts against one
BOWLING LEAGUE
i another tonight:

lield), tliose wlio are musicaily iuclined and talented shall
furnish the entertainnient.
The entertainnient shall consist of folly and aerobatie
dancing, voice and niusical
solos, orchestration and various otlier niusical nuinbers.
X Think what an opportunity to both young and old
to inothers and fatkers of tlio
se wlio “belong” and of those
who have 1‘ailed to realize the
liigh glory of our organization. Members who liave “belonged” have no idea what
/ •
•
our meetings are likę, nor
how tliey ore eondueted at
present, so this is the niost
oportune tinie to discerne Co
uncil Four’s open meeting.
X Thig is not a picayune
niatter or “just another af
fair”, būt an affair that will
benefit all concerned.
X Remember, Mareli 31st,
at Providence of God Parišk
Hali, 8 o’clock P. M. for an
interesting evening, — Entree
free of cliarge.

So. Chicago vs North Side 2
Petį North Side 1 vs Bridbeport
Mest Side
70 J
864
West Side vs Providence
Providence
49 c
605
Agatonas
Bridgeport
44 i
543
North Side 1
39 42 481
COUNCILS FOUR'S
So. Chicago
29 52 358
MINSTREL
Nortli Side 2
12 69 148
West Side won three games
X With news spreading likę
irom So. Chicago thus mak- wildfire, you are no doubt aing it 18 games to no gailies ware of the fact that Council
won for So. Chicago. The best 4 kas again endeavored to put
tliat the boys from the South over a new project.
could do was come witliin 53
X For the first tinie in the
pins of winning in tlie second liistory of Council 4, a re-enagame.
ction of our meeting shall be
lield on the stage at Provid
West Side
Vaičiūnas
235 228 158 ence of God new auditorium,
Gedrainis
220 195 200!
200: Mareli 31st in minstrel fasliŠaltimieras
140 208 228 ion.
Dobrovalskis
X Aside from tlie regular
Žemaitis
182 132 195
monthly
meeting, which sball REMKITE VISUS BIZNU
138 210 201
Zaura
be lield in our motlier tongue RIUS KURIE SKELBIASI
“DRAUGE”.
915 973 982 (as our meetings are always

<

Trečiadienis, kovo 30 d., 1932

VYČIŲ WIS00NSIN0 APS.
SUVAŽIAVIMAS

ry, I’ll call this a gigantic'K. Zaromskis, Andreliunas,
NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS
spectacle — that and inore. Jurgelionis and many others.
pasaulis per šimtus metų .au------------ After the formalities, inipulsTliis depression ‘gag’ hasn’t kurios
kė jau yra gatava. Degesnio Galinga
Lietuvos Vyčių Wisconsino ive youth may indulge in a reached 44th and Fairfield Mostia yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviete
apskričio metinis suvažiavi li t tie recreational sport—dan- Į yet.
By Aramis
girių visokių medžių aliejų.
Deksnlo Galinga Mostis kaipo saulės spin
mas įvyks sekmadietoį, balan cing.
duliai. pasekmingai gydo: Reuma
džio 3 d., Šv. Kazimiero para
SVEČIAI IS RYTŲ
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
X Coucil 36 kad it’s ComRankų, Kojų tirpimų ir at
pijos svetainėj, Racine, Wis.
Į kun. F. Kudirkos laidotu dėjimų,
šalusį
kraujų,
nikstelėjimų ir šiaip
jmuilion Sunday ‘in corpore’,
skaudėjimus.
Tūkstančiai
Kadangi šis susirinkimas
ves atvažiavo Marijonų Kole visokius
možnių yra pagiję, o milijonai da
' Mareli 20th at Brighton. The
yra metinis ir labai svarbus,
gijos (Thompson, Conn.) di- nežino apie tai.
choir celebrated the event in
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
kiekviena kuopa turėtų steng
i rektorius kun. dr. J. Navic verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
the šame inanner, a laigė turu
gydymo. Gvarantuojam: jeigu
tis prisiųsti keturis atstovus
kas, kun. Jakaitis ir kun. Pe naudos
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grųout was evidenced. Let me
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite
ir kuopos pirmininkų. Apskri
trauskas.
see, o yes, I tliink it is coun
taip; DEKEN'S NEW DISCOVERY
čio valdybos nariai ir įvairių
Velykų šventėms taip pat OINTMENT. Kaina 7 5 centai.
cil 4 that broadeasts that Jarkomisijų nariai teiks praneši
yra atvažiavęs teisininkas Ka DEKEN’S OINTMENT CO.
ge attendance at funetions;
HARTFORD, CONN.
mus apie jų veikimų.
stas Jurgėla, generalinio Lie
tlieir eyes would have turned
Visi nariai kviečiami atsi- green with envy witnessing tuvos konsulato New Yorke
lankyti ir remti kiek galėda- iį}ie maSg tlia.t paraded down sekretorius. Jis yra kap. Pet 10 PIECE COSlViETIC
SĖT $1.97
mi, kad šis susirinkimas butų those
that Sunday. Bri- ro Jurgėlos brolis ir pas jį
This Is a Pamenu Vivanl S«t and inviešės ligi balandžio 3 dienos. cludes faca powder. >1.00; Houge, 76c.
sėkmingas ir įdomus.
gliton is gradually awakening
Tlssue Cream >1.00, Oepilatory >1.00,
Faclal Astrtnięent >t.75, Bath Salt 1.00,
E. C. from the lethargy that was
Tollet Water >1.25, Perfume >2.76. Brllllantlne 75c. Skln IVhltėner 76c. Totai
ADVOKATAI
Value >12.00. SpcelkJ prlce, >1.07 far all
want to keep them inaotive,
ten pleces to Introduce thla line.
THIS AND THAT ABOUT however unnecessary.
Vardas ....................................
COUNCIL 36”

JOHN B. BORDEN

X Yes sir, that membership
drive program is slated for
Mareli 31st at the parish hall,
entree about 8 P. M. We hear
about tliese otlier councils calling tlieir affairs extraordina-

And some old familiar faces
(John Bagdziunas Borden)
were much in evidence to give
ADVOKATAS
the affair a tinge of steadfast
105 W. Adams St., Rm. 2117
cooperation: J. Masiunas, C.
Telephone Randolph 6727
Šeputis, Wallis sisters, A. Gu 2151 W. ‘22nd St. 6 iki 9 vak.
žaitė, M. Stankus, B. Vaičiu
Telephone Roosevelt 9090
lis, J. Swilpa, S. Ališauskas, Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Kepub. 9600

-.v . -y

158
162
127
167
16į3

172 185
193 174
176 182
173 156
206 174

777 920 871
The two North Side teams
were expected to put on a
great figlit for tlieir finai
meeting of the season, būt it
\vas a tame affair for the first
team won the entire series.
The “rookies” put in a bid
for the lašt game būt foldedup in the lašt two fraiues, losing by 75.
North Side 1

Drazdauskas
Naikelis
Pauža
J. Kisiel
Manstavich

203
160
136
213
202

171
179
166
163
195

180
148
161
205
213

914 874 907
North Side 2

Dember
Andre ws
Kizelevicli
J. Kaminskas
Urbonas

116 189 171
167 165 163
124 116 179
171 165 170
198 129 149

776 764 832
Bridgeport in tlieir finai
drive for second place won 3
gailies from the Providence
team. Bridgeport is only 5 ga
ilies behind the second place
with nitfe games to play. In
the clashes amongst themselves during the season Bridge
port won 10 Providence 8.

Jis mirė, bet jo ypatingas tylus, rimtas būdas ir dar
bštumo pavyzdys liks mums amžinai.
Dėl PROVINCIJOLO KUN. FELIKSO KUDIRKOS
mirties reiškiu gilios užuojautos Marijonų Vienuolijai
ir visiems širdies skausmo paliestems asmenims.
ADV. JONAS BAGDŽIUNAS-BORDEN
<
IR ŠEIMA

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl au
kštai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo mir
ties Marijonų Kolegijos Rėmėjų 41 skyrius reiškia
giliausios užuojautos ir labai gaili, kad neteko vie
no iš įžymiausių Bažnyčiai ir Tautai darbuotojų.
Lai Visagalis Viešpats jam amžinybėje už jo dar
bus atlygina.
MARIJONŲ KOL. RĖM. 41 SKYRIUS

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI.

Dėl aukštai gerb. Amerikos Provincijolo kun. F. Ku
dirkos mirties reiškiame giliausios užuojautos ir labai
liūdime netekę vieno iš įžymiausių darbuotojų Bažny
čios ir Tautos labui.
M: MISIŪNŲ ŠEIMYNA IŠ ROSELAND

Pilnai įvertindami ištvermingų A. A. kun. Felikso
Kudirkos darbuotę Amerikos lietuvių tarpe reiškiame
gilios užuojautos žodžius Tėvų Marijonų Kongregaci
jai, kurios Provincijolu velionis buvo.
Lai gailestingas Dievas gausiai jam atlygina Dan
guje už jo išganingus darbus čionai ant (žemės.

Pinigai grąžinami,
nepatenkintas.

jei

Bea Van 580-5th Avenue, New York

YOU R

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Koom 1502
Tel. Centrai 2978
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

So. Chicago

A. Kibelkis
Zevatkauskas
Lash
Pečiulis
C. Kibelkis

Adresas ...................

Siunčiame per paštą COD

2

Vakarais: Utarn., . Ketv. ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
Namų Tel. Hyde Fark 33 »6
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė Tel. Kandolph 5187
sutartis sū didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, kuA. A. O LIS
r .e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
ADVOKATAS
panijos laivus.
11 SOUTH LA SALLE STREET
Tel. Randolph 0332
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į Room 1934'
Valandos
nuo
9
ryto
5 vai. vak.
Lietuvų tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš New 3241 So. Halsted St. Tel.ikiVictory
0562
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu IREDER1K VIII,
Valandos — 7 iki 9 vakare
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo ekskuisija,
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie LIETUVIS ADVOKATAS
čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
155 N. Clark St., Room 909
Telephone FRANKLIN 6745
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- Namai: 3117 S. Union Avė.
gentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
Tblephone VICTORY 2213
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
tūra už išrūpifmnų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai.
Stop
Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai:
Jkching
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:

CHAS. A. PEPPER

B

Balandžio—April 2 d. — EUROPA
,,
»»
8 d. — ILE DE FRANCE
»»
»
20 d. — EUROPA
ft
23 d. FREDERIK VIII
29 d. COLUMBUS
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
99
n
14 d. — PARIS
99
n
17 d. — COLUMBUS
99
28 d. — FREDERIK VIII
Birželio—June
3 d. — ILE DE FRANCE
99
7 d. — BREMEN
16 d. — FRANCE

ligi

OWN
BEAUTY
CONTEST
Every titne eyeš glance your way,
you'rc in a Beauty Contest. Ifyott want
people to think, "How charming^he
looks!" —turn to Camay, the Soap-of
Beautiful Women. It is so delicate, so
bland, that your skin will become as
fresh and soft as May-blosSoms! And
you'll win each daily Beauty Contest!

CAMAY
The Soap of Beautiful Women

Skin
For COLDS, COUGHS

Nesirūpink
niežėji
mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydantį antiseptiką. Žemo—
saugus.
Aptiekose.
36c.,
30c.,

Sote throat, mascular rheumatic aches & pains,apply Musterole, the "counter-irritant”

31.00.

žemo

'OR

SKINI

iPRiTMTIONS

AT ALL DRUGGI9TS

Tyroe, Aiškios, Sveiko*

GRAŽIOS AKYS
Yra

<« «

tnrtsm

Murins valo. Švelnina gaivina

!CIU AGENTŪRA

LABDARINGOS SĄJUNGOS 1-ma KUOPA

aMetls

be pavojaus. Jus ją pamėgalte
Knyga “Eye Care” arba "By*
Beauty” ant pareikalavimo

Marint Co., Dpt. H. S., 9 B. Ok» St., Ctucaaa

Providence

Cernauskas
Rasbid
Rimkus
Ručinskas
Bakutis

192 182 143
170 195 216
132 208 152
204 148 180
180 168 145
878x 901

SJLLY^S UNCLE
?

844

208
183
233
169
169
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Urba
Zamb
Micevicb
Carpson
Gramont
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170 184
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174 148
206 185
178 ISO
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bazarą pranešė Kalvaitė ir p. uge darbuokitės, nes už tai
Sudeikienė.
Bazarėlis gerai bus jums atmokėta.
Onytė
pavyko. Pelno liko per $00. P.
BRIGHTON PARK
sidėti prie panašių pramogų. Sudeikienė dėkoja visiems,
Labai malonu pastebėti kad kurie prisidėjo prie to.
Parapijos vakarienė. Kiek yra geraširdžių moterėlių, ku
Komisija stropiai rengiasi
vienas žmogus gyvybės, stip rios aukoja savo brangų lai-'prie vajaus vakaro. Didelė ko
rinamųjų jėgų palaikymui kų, rinkdamos įvairius produ-Į misija, manome, daug nuveiks
maitina savo kūnų sveiku mai litus šiam reikalui. Labai ste
Labdariai uoliai darbuojasi.
stu. Kitais žodžiais sakant, ngiamasi, kad ši programa ge- i|Daug vargdienių
sušelpm.
BARBORA BOGINĄS
valgo pusryčius, pietus ir va- lai nusisektų.
\ ado\ aujam ^|et, įurįlue l^ūti dėkingi mūsų
Mirė kovo 29, 1932 ni„ 10:45
kanenų. Brighton laike me- artistui J. Kudirkai, vieti- |Vcikėjoms p. p. Sudeikienei,
vai. ryte. Kilo iš Tauragės uys.
Nuumesčio par,, Melstų kaimo.
tiniam parapijonų susirinki-; niam varg., bus atlikta muzi- Į čepulieuei> Gedvilienei, p-lėms
Amerikoje išgyveno 10 metų.
Paliko
dideliame nubudime
me nutarta surengti bendrų kos programa. Bus kalbų; be Kajvaįteį ir Mažeikaitei. Vidukterį
Magdaleną
Schilling,
l’ensylvania, du sunu Juozapą
parapijos vakarienę parapijos kitų kalbėtojų, pasakys tinka-žiūri kad vig vargdįenįuį
Ir Joną, dvi marčias Stanislavą
svetainėje. Visas renginio dar mų prakalbų vietinis klebo būtų sušelpti, padeda jiems.
ir Magdaleną, anukus ir gimi
nes, o Lietuvoje dukterį Petro
bas pavestas kilniai Maldos nas kun. A. Briška. Vakarie
nėlę ir gimines.
Prašome
tų,
kurie
dar
nėra
Kūnas pašarvotas
1501 So.
Apaštalavimo draugijai, ši nė įvyks balandžio 3 d. nau49th Av.e., Cicero* Laidotuvės
labdarių
sųjungos
nariais
dadraugija daug pasidarbavo į joje parapijos svetainėje,
įvyks pėtnyčioje, bal, 1 d. iš
Namiškis|bar rašytis ir remti juos.
namų 8 vai. bus atlydėta į šv.
praeityje, rengiant panašias •
Antano par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos lMlmaldos už
vakarienes parapijos labui..
Dabar pravartu, kol dar pa-J
velionės sielį. Po pamaldų bus
Tadgi galima pasitikėti, kad
galbos kam nereikia, tai nie-1 nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.
T0WN OF LAKE
ir dabar rengiamoji vakarienė Į
kas labdarių nežino, o kai jau :
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines,
drauges
ir
pažįstamas
s gerų pasisekimų visais į
vargas prispaudžia, tai visi I
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Labd. sųjungos 1 kp. gauiai)jarjus kreipiasi. Da-1
ilgiais. Įvairūs produktai
Nuliūdę: Duktė, Simai, Mar
čios ir Giminės.
jau renkami iš Brighton Par singas sus-mas įvyko kovo 20 kar, kol kas galite, dalyvauLaidotuvėms patarnauja gra-

C H I C A G O J E

ko biznierių ,kurie niekuomet d. Įsirašė nauja narė p. J. Roz- kitę būsimam susirinkime, įneatsisako tinkama auka pri badauskienė. Apie surengimų stokite į labdarių eiles ir dra-

borius Eudeikis.
Yards 1741.

Laidouvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

LIETUVIS GEABOE1US
Patarnauju . laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tel. Koosevelt 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

OFISAS

1489 S‘ 49 C°Urt» CiCel’°’

Telefonui

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

4443 So. T aiman Avė.
Tel. Virginia 1290
X&rds 1138
Chicago, UI.

GRABOKIUS
Musų patarnavimas
vlBUOinet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

S. M. SKUBĄS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

LIETUVIS GRABOKIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET'

3307 Anbum Avenne

Tel. Koosevelt 7589

Telefonas Yards 1138

MARIJONŲ V1ENULIJA1, netekusiai savo my
limo Vado-Provincijolo didžiai gerb. KUN. FE
LIKSO KUDIRKOS, kuris pasidarbavimu ši vie
nuolija išaugo į didelę pajėgų šiame krašte ir įstei
gė mums taip reikalingų Lietuvių Bernaičių Ko
legijų, reiškiame giliausios užuojautos įžodžius.

Kampas 46th

reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Ir Paulių* Sta.

Tel. Boulevard 6203-8412

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

Otiso Tel. Lafayette 7337

OR. A. 6. RAKAUSKAS

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913

Vai.: 1-1 Ir 8:88-8:88 vai. rak.

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

Tel. Canal 0257

DR. G. Z. VEZEUS
D E N T 1 S T A S
4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 67 64

Arti 47 Street

GYDYTOJAS,

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

CHIRURGAS

IR OBSTETR1KAS

D E N T i S T A S

Gydo staigias ir chroniškas ligas

2201 West 22nd Street

vyrų, moterų ir vaikų

Tel. Canal 0706

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

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

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėlioj pagal susitarimą

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

DR. S. A. DOWIAT

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

7691

Hemlock.

2130 WEJST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO

D E N T 1 « T A S
4712 So. Ashland Avenue

DR. S. BIEZIS

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

X-Ray

1260

4729 WEST 12 PlpACE
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2 924 W. WASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVaahington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

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

DR. T. DUNDULIS

Rezidencija: 662 8 S. Richinvnd Avė.
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. valt.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

4142 ARCHER AVENJĖ

SVARBI ŽINUTĖ

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

DR. M. T. SIRIKŪL'IS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Cicero, III.

2420 W. Marųuette lld, arti Wcstcrn
Avė.
Phone lleinlock 7828
Panedeiiais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

-1821 So. Halsted Street

DR. VAITUSH, DPT.

,

1

iel. Prospect 1930.

DR. MAUR1CE KARU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIA 0036

Pluza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo 18 iki 11 dieną

KUN. K. URBONAVIČIUS, KUN. PR.

LIETUVIS aktų
SPECIALISTAS
Palengvins ūkią įtempimą kuria
esti priežastim galvos skaudėjimo.
I svaigimo,

aklą

aptemimo,

nervuotu-

>uo. skaudamą aktų karštį. Nutmu
, ca tarautu s. Atitaisau trumpą regysI tę ir tolimą regystę.

A.
ONA TAMAŠAUSKIENĖ
Po antru vyru Karpienė, po tėvais Miliutė

I
I
|

Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsitikimuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodauča magiau
sias klaidas.
Speciaie atyd* atkreipiama moky
klos vaikučiam*
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki lt.
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM
PĄ laiką su Nauju išradimu
Daugėlų

atsitikimų

akys atitaisomos

be akinių. Kaiiips pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589
|
Tel.

Varde 1029

DR. R. SERNEE
LIE1TV18

AKię

0PKCIALI8TAH

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va». 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
šeraaomls po pietų ir Nedėldienlals
tik susitarus
W.

8428

Ofiso

Tel.

Of.

Ir

MARQUETTE

8687

Victory

Re*.

ROAD

Tel.

Hemlock

1874

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas Ir Cniruigaa
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. ilAKSTED 6TREET
Antras ofisaa Ir Rezidencija
Tek Yards 0994
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Rezidencijos Tel.

So. Boston, Mass.

sutarti

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS

AKIŲ GYDYTOJAI;

Mirė kovo 28 d., 5:35 vai. vakare, 1932 m. sulaukus
33 metų amžiaus; gimus Raseinių apskr., Vadžgirio
par. ir kaime. Paliko dideliame nubudime vyrų Juozapų Karpį, du sūnų — Kazimierų 11 metų ir Robert,
9 metų, dukterį Ritų, 7 metų motinų Liudvikų, tėvų
Izidorių Milius, tris seseris—Petronėlę Schwartz, Ma
rijonų Baniulis, Anelę Sahli, brolį Juozapų, tris švogerius—Jonų, Baltramiejų ir Bertoldų, švogerkų Olesę, pusseserę Petronėlę Kasnauskienę, dėdę Jonų Stul
gaitę dėdynų Izabelę Stulgaitienę ir gimines. Kūnas
pašarvotas 6726 S. Campbell Avė. Tel Hemlock 3375.
Laidotuvės įvyks ketverge, kovo 31 d., 8 vai. ryte
iš namų į Gimimo Panelės Šv. par. balžnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Onos Tamašauskienės-Karpienės giminės,
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų. Nuliūdę liekame: Vyras, Vaikai,
Tėvai, Seserys, švogeriai, Pusseserės, Dėdė ir giminės
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika,
telefonas Yards 1138.

Nedėlioja

4 iki 8:20 vakare

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis '

Gerbiamieji TĖVAI MARIJONAI, priimkite
mūsų nuoširdžiausios užuojautos žodžius, ne
tekus mylinio Provincijolo kun. F. Kudirkos.

Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė

DR. P. ATKOČIŪNAS

LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Del šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Vai.: 2 Iki 5 po pietų,

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
DANTISTAS
naujų vietų po num. 4645 S.
1446 S. 49 CT. CICERO
Val.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
.6 iki 8 vak. Ned. pagal sutarDr. C.K. Kliauga' ti. Tel. Boulevard 782U. Nad e n t i s t a s
Imai; 6641 So. Albany Avenue.

Lawrence, Mass.

5793

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

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

Tel. Cicero 6756

Seniausia ir Didžiausia
ĮSTAIGA

Res. Prospect 6659 Tel.

Gydytojas ir Chirurgas

Phone Boulevard 7042

VIRMAUSKIS IR KUN. JENKUS

GRABORIŲ

Nedėlioj susitaręs

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTISTAI

UR. GDSSEN

KUN. PRANCIŠKUS M. JURAS

1-4 ir 7-9 vai. vakare

Tai :

Nedėlioj susitarus

LIETUVIS DENTĮSTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vėl. vakare
Nedėliomis Ji Seredomis susitarus

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukštai
gerbiamo Amerikos Marijonų Provincijolo KUN. FELIK
SO KUDIRKOS mirties reiškiu giliausios užuojautos.
Ištikrųjų netekome vieno žymiausio ir sėkmingiausio
veikėjo Bažnyčios ir Tautos dirvoje, Lai Visagalis Die
vas gausiai atmoka jam už nuveiktus didžius darbus.

4914

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

Ofiso vai.:

4847 W. 11 ST.

■u.

Ofiso Ir Res. Tel. BouL

DR. BERTASH DR. NAIKELIS '

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WiS.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

CENTRO VALDYBA

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Resa, 9865

Rez.

1650 WEST 46th STREET

Turiu automubilius visokiems

Tel. Ofiso 4050

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki S vai.).
Seredomis Ir NedSltomls pagal susitarimą.

/

Boulevard 7589

AMERIKOS LIET. R. K. FEDERACIJOS

GRABOKIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED8J18

Graborius ir Balsamuotojas

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 Weat Marųuette Road
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

l'ele. Cicero

i. J. ZOLP

STANLEY P. MAŽEIKA

OR. J- J. SIMONAITIS

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

A. P E T K D S
LIETUVIS GRABOKIUS

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

DR. G. I. BLOŽIS

SKYRIUS: 3238 8. j
Tel. Cicero 6937
Halsted Street., Tel. ——————————-

_

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S

Tel. Canal 6122

LACHAVICH
IR SŪNUS

PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CH1CAGOJE

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Kės. 6707 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0617

Telefonas

G R A B O R I A I:

J, F. RADZIUS

DAKTARAI:

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. L>rexel 9191

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

TeL Wentworth 3000
JBez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

DR. A. A. ROTU

Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir fiHfkltHftAR 6558 S. HALSTED bTREEl
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Res. Phone:
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Ferkeie savu ofisą

po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALRSTAS
Dllovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—* po1
Dietų: 7—8:80 vai. vakar*
Nedėliomis 10 iki 12

Englewood 6641
Wentw-orth 3000

Office Phone
Went«rorth 30Oi)

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

rL.DAYTDONISjrD,
4918

80. M1CHIOAN A VENŲ k
Tel. Kenwood 81*7

Valandos;
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 8 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvlrtadler.'

Telefonas Midway 2880
Tel. Hemlock 8700
Hemlock 8161

Res. Tel. Prospect 0610
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampan Halsted gt.
Valandos:

nuo 10—4? nuo 0—•

MedėUemta: no* 10 Iki >«.

DR. V. S. NARES
(Naryauekas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Weat Marųuette Road

• iki
Dtarn. Ir

VALANDO8:

12 ryto. 7 Iki • vak.
KetV. vak.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 8165 South Kedzie
Re*. 6426 So. Califomia Avė.
Vai.: 8-4. 7-9 v. ». Tdsklrlant gatv

’ ■ ra ■

VBiooie

?.O d. *'V*

MM
I
Visi
radijo
klausytojai
ir
mo ir siuvimo kursus lanko
daug moterų ir mergaičių. dienraščio “Draugo” skaity
Pamokos būna kas antradienį. tojai, ateikime į Dievo Apvz.
X Serga Barbora Alnzienė: parapijos salę kovo 31 d. 7:30
sulaužyta dešinė koja. Eida vai. vak. ir pasižiūrėkime, kų
ma gatve, paslydo ir susižei Vyčiai gali padaryti, kad mes
pasižiūrėję galėtume pasakyt,
dė.
kad 4 kuopa yra viena iš di
X Ilgų laikų sunkiai sir
gusi Kotrina Matkevičienė jau džiausiu ir gražiausių veikian
čių kuopų Amerikoje.
pradėjo vaikštinėti. Linkime
Norėsime vėl pasiklausyti 4
greit ir visai pasveikti.
Rep—ris kuopos dainų ir muzikos oro
bangomis.
Valio 4 kuopa! kad jūs vis
4 VYČIŲ KUOPOS RADIJO
taip
veiktute gralžiai ir suta
PROGRAMA
riamai, vadovaujant pirm. P.
Anų ketvirtadienį visi gir Šaltimierui. Ačiū Budrikui už
dėjom gražių Budriko krautu tokių gražių progų išgirsti pi
vės programų. Ijabai įdomu rmų kartų Vyčių 4 kuopos
buvo, kad Vyčiai taip gražini programų.

PELNINGA PROGA!
1 buvusi ant Golgotos kalno
rengia Šv. Kazimiero A kad.
rėmėjų 9 skyrius. Tas balins
prieš 2,000 metų. Garbė mu
sų jaunuolėms artistėms už
įvyks trečiadienį, kovo 30 <L Važiuojančių tėvynėn dėme
Šv, Antano parap. svetainė;, siu! Lietuvoje, Varėnos mies
(bridgeportietė) turėjo sun tokį nepaprastų puikų vaidi
GALLERY OF MODERN
(15th and 49th Ct.), Cicero, tely (Alytaus aps.), prie baž
kių rolę, vaizduodama Petrų nimų. Garbė (mūsų seselėms
LIFE, EXHIBITION
III. Pelnas eis vienuolyno nau- nyčios aikštės, centre, gatvių
atgailojantį, nusiminusi —juk kazimierietėms, kurios auklė
dai. Pradžia 7:30 vai. vakare, sankryžoje, labai pigiai par
Ši paroda prasidės balan buvo išsižadėjęs Išganytojo. ja, lavina ir paruošia mūsų
Jžanga 25c. Bus geras orkest duodamas 2 aukštų mūro na
džio 3 d. Labai gaila, kad lie Kiek ji turėja pergyventi, su išeivijai tikrų artisčių, iš ku
mas su daržu ir sandėliais.,
ras.
tuviai, o ypač lietuvės mažai nku aprašyti, tik siela jaučia. rių mūsų išeivija semiasi sau
. |Name 4 butai; puse namo užtub rūpinas. Daug lietuvaičių Nebuvo, tur būt, nei vieno pu- dvasios peno.
l Visų prašome paremti tą1
.
,
,
'ima Varėnos paštas, kuris movažinėja į Lietuvą ir turi pai- I blikoj, kuris būtų susilaikęs
vakarų, nes sesutes yra daug •
*
Motinos ir tėvai! Ar ilgai
...
.
ka
gerų
arendą.
Galima ir bizsivežusios
daug
gražių
audi

nuo
ašarų.
gero mums padariusios, ypač
®
.
snausime mūsų paprastame ne
/
., . nį įrengti. Apylinkė sveika
nių ir kitokių rankdarbių. Bū Jonas — Stasė Užemeekytė rangume? Dažnai matote mū
jaunuomenei, nes mes iš jų I 1 '
.
, , ,
....
T1
. , •
ivpač silpnesnių plaučiu žinotų labai kilnus ir patriotiškas vaidino labai vaizdžiai.
mokyklų
išėjom.
Parodykime j • *
1
sų seselių pasiaukojimo dar
(pušynai ir smiltynai).
Judas —Olimpija Kibartai- bo vaisius. Leiskit dukteris į
dėgingumų atsilankydami j nėms
™
darbas, jei tie atvežti gražūs
NandokitėR reta proga!
rankdarbiai patektų j paroda. tė. Judo rolėj ne vienas matė vienintelę ŠV. Kazimiero aka
vajaus Užbaigimo vakarų. Te- i
O tuo būdu jrodytumėm sve pasibaisėjimų ir pasigailėjimų demijų. Nuo šios dienos visi
dėl senus ir jaunus, visus kvif ! Snžinoti “Draugo” red-je
timtaučiams, kad Lietuva yra kaip jis desperacijoj beprotiš tapkite nuolatiniais jų rėmė
čiame, be skirtumo. ITžtikri ! Pas
name, ka,| vjrj |,us patenkinti
kultūringas ir progresuojantis kai draskėsi. Sviedė krepšelį jais. Tik vienas doleris per
OFFICE OF fOUNTY CLERK
su 30 sidabrinių. Bučiavo vir metus. Mokestis mažas. Bet
kraštas.
Maža rėmėja
OF COOK COUNTY, ILLINOIS.
Radijo klausytojas
STATE OF ILI4NOI8)
jei visi priklausysime prie rė pasirodė, kų jie gali veikti.
Nors -ir mažai laiko beliko, vę, pagaliau pasikorė.
)SS.
Longinas
—
Stefanija
KoCOITNTY
OF
COOK
)
Pirmiausia
Ona
ir
Uršulė
KleLietuvių
Prekybos
Butas
mėjų
draugijos
ir
remsime,
bet apsukrumas visada išeina
Pasiremdamas provizlja 34 Nomi
MARUUETTE PARK
rengia masinį susirinkimų ta nacijų Rinkimo Jstatymų -T7;
j gerą. Šaukit telefonu: Dele- nevičiūtė. Ji parodė tikrųjį seselėms bus lengviau iš sko boniūtės sudainavo “Vilniaus
Valstybės, Aš šiouomi liudiju,!
i kalneliai.” Akompanavo pijaksų mokėjimo klausimu. Su spalva
lų išbristi.
,
ware 8448. Mr. Raymond O’- anų laikų Longinų.
popletros nominacijų b«L
Plačiai
žinomas
mūsų
gar

partijų nominacijų rinkimuose*
Marija
—
Rozalija
Simpo!nu
P.
Žitkiūtė.
Dainų,
“
The
sirinkimas
bus
penktadieny,
Seselės
yra
mūsų
tautos
Neil, Direetor gallerv, 540 N.
stangiuose Cook paviete,
išskiriant
kaitė. Tai tikras Išganytojo švyturys.
Little Boy of Mine” dainavo susis Švč. Panelės Gimimo pa bal. 1 d., 7:30 vai. vak., Lie vietas už Chicagos ribų, Chicaąo
Michigan Avė., Room 27.
rapijos choras, vadovaujant
Heights, Berwyn, Cicero, Summito ir
Laima Šaltimieras, Frankevičius, Na
tuvių Auditorijoj.
Evergreien Parko, utaminke, balan
Taip pat noriu pranešti sa Motinos tipas. Ji su suspausta
varg. B. Janušauskui rengia
džio 12, 1932 bus tokia:
širdimi,
tylų
kentėjimų
vaiz

vickas
ir
Belskis.
Taip
graži
vo tautiečiams, kad aš įtei
DEMOKRATU PARTIJOS, RAUSVA
buvo ta daina, kad net aša metinį koncertų su lietuviš TĖVYNĖS SARGYBOJE RĖPUSI,IKONŲ RAUTUOS, BAI/TA
T0WN OF LAKE
kiau parodai .Lietuvos paveik davo.
Šio liudijimui aš pasirašau ir užde
kais šokiais sekmadienį, ba
ros birėjo per visų radijo kla
du pečietj Cook pavieto šio kovo 28,
slus: 1) Šienapiūtė, 2) Pieme Marijar Magdalena — Ona
landžio 3 d. parapijos svetai
1932.
X Grupė mūsų kolonijos usytojų veidus. Po to “Ar aš
Vytauto Didžiojo universi ROBERT M. SWEITZER
nė, 3) Grybus renkant, 4) Ru Butrimienė. Tikrai pergyveno
nėje.
Pelnas
skiriamas
para

COUNTY CLERK OF COOK
teto (Kaune) sienose studi
dens gėlės. Kviečiu tautiečius anų laikų Magdalenų verkda artistų vyksta balandžio 3 d. tau sese nesakiau”. Akompa pijos naudai.
COITNTY, ILLINOIS.
į West Pullmanų, kur vaidins navo Labanauskas. Čia labai
juoja daugelis atsargos (re
susidomėti šiais paveikslais ir ma dėl savo nuodėmių.
Visas choras uoliai rengiasi
įsigyti jų. Visi už vienų, vie Veronika — Stefanija Ku- “Pražydo nuvytusios gėlės”. pasižymėjo Belskis, kuris pra prie šito įspūdingo koncerto. zervo) karininkų. Jie organi AR ŽADI KRAUSTYTIS?
kenytė; atėjo nešina drobule Kuriam iš Town of Lake ne dėjo dainų, o Šaltimieras, Frazuojasi, buriasi i vienų galin
nas už visus!
O
mūsų
gabus
varg.
B.
Janu

gų, su kariška drausme At
teko matyti to puikaus veika nkavičius ir Navickas labai
Vincas P. Narbutas su Išganytojo paveikslu.
šauskas
uoliai
mokina
chorų
sargos Karininkų Studentu
Žiūrint į tų sivų scenų, ten lo, tegu nuvažiuoja balandžio graržiai pritarė savo balsais.
7126 So. Rockwell Street
1
labai
stengiasi
ir
rūpinasi,
kad
draugijų — korporacijų. Tiks
ka matyti visi vaizdai: pasku 3 d. į West Pullmanų, ten ga Po to girdėjom Lapinskų ir
“VAKARIENBUČIO”
Tel. Republic 5099
las toliau gilinti savo kariš
Dargužį, kurie dainavo “Mu šis vakaras pavyktų.
tinė vakarienė, Judos išdavi lės pamatyti.
ATGARSIAI
Bus daug įžymesnių asme kas žinias, sekti Lietuvos gy- j Mes pemiufuojame pianus
mas, Išganytojo nešimas kry
X Moterų Sų-gos 21 kuopa du du broliukai.” Šitie taip
nų, kurie padainuos keletu venimų, budėti Tautos sargy-!^orn’c*Uft ’r kitokius dalykus.
Nors buvo rašyta “Drau žiaus, mirtis ant kryžiaus tarp rengiasi vakarui, kuris įvyks gražiai palinksmino, kad no
dainelių.
boję. Organizacija pasižymės| Musų patarnavimas yra
ge”, bet toli gražu nebuvo dviejų latrų. Mirtis atvaizduo balandžio 10 d. parapijos sve rėtume girdėti daugiau. Kal
Choristai
gana
smarkiai
dagriežta drausme ir bus visiš- igrejtas, geras ir nebrangus
plačiau aprašytas tas taip ne ja su baisiu žemės drebėjimu, tainėj. Vakaro pelnas eis pa bėjo P. Šaltimieras, kurs gra
žiai ir aiškiai paskelbė žmo rbuojasi, pardavinėja tikietus;, kai nepolitiška, nes išmušus
paprastai žavus veikalas.
perkūnija, žaibais ir audra. rapijos naudai.
pa.s juos energijos tiek daug, vųlandai, visi petys į petį, Mes pervežame daiktus iš
Nesu kritikė ir nemoku tin I Mirus Kristui, Jis nuimamas
X Labdarių Sų-gos 1 kuo nėms apie 4 kuopos “Minstrel kad jie visi trokšta padaryti
kaip viens, eisim į Vilnių, be ir į kitus miestus.
kamai aprašyti.- Tik mėginsiu nuo kryžiaus, sunešami visi pa rengiasi vajaus vakarui, meeting”, kurs įvyks kovo 31 pelno savo parapijai ir taip
jokių pažiūrų skirtumo.
nupiešti tai, kų mano širdis kančių įrankiai ir įduodami I kuris įvyks balandžio 24 d. d. Po susirinkimo bu« visi pa
A
Z
pat
palinksminti
visų
publikų
Stndent&s
linksminti
muzika.
Navickas
jautė ir gyveno Kristaus kan Motinai. Motina ima vinis, er- parap. svetainėj. Bus suvaidi
savo įvairiomis dainelėmis.
čios tragedijos vaidinimo me škiečių vainikų ir kitus įran nta “Kas bailys” ir “Čigonės labai gražini palinksmino ar
Koncertas prasidės lygiai 7
tu.
kius ir bučiuoja. Publika tuo atsilankymas” ir kitokių įvai monika. Valio, 4 kuopa, ufž jū- vai vakare. Tikietų kaina la
(Marąnette Jewclry * Radlo)
! sų gražių programėlę.
T. A. D. Products,
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau
Kovo 20 d. buvo suvaidin i tarpu liko lyg numirusi, nu- rybių.
bai ižema ir, prieinama.
3133 So. Halsted St..
giau bus dykai nufotografuoti.
tas “Vakarienbutis”. Žmonės j stojo kvėpuoti. Tokio jausmo
X Moterų Sų-gos 21 kuo- \ isi susirinksime pas jus
Visas choras kviečia visus Gerbiamieji:
2650 West 63 St., Chicago, III.
pradėjo rinktis jau nuo 6 vai. j buvo apimta, kad rodos, būtų Ipos vakarinius kepimo, viri-|kovo31 d.
Tel.
Chicagos lietuvius dalyvauti
Aš vartojau jūsų vaistus ir esu pil
vak. Prisirinko publikos pil
Hemlock 8380
šiame nepaprastame vakare. nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
Gyvenimas man buvo mematonus.
nutėlė didžiulė vienuolyno
Ieva Lukošiūtė Vartojau visokių daktarų vaistus,
auditorija. Prisigrūdo pasie
/
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant op«racjios.
niai stačių, lyg silkių stati
Kai vienas žmogus patarė T. A. O.
nėj. Daugeliui teko grįžti dė!
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų
bonką. Tuoj pasijutau geriau. Išvar
vietų stokos.
tojau 5 bonkas Ir dabar esu pilnai
Wm. J. Kareiva
Pirmas pavasarinis balius sveika. Veliju visiems savo geriaitLygiai 8 vai. prasideda vai - ,
Savininkas
siems draugams vartoti T. A.
me
OS1 gerinusios rųšies
ir pirmas Cicero balius, kurį diciną.
dinimas. Ulždangai pakilus iš
Ir patarnavimo, šau
kit.
eina milžiniškas būrys: mer
Su pagarba,
GREEN VALLEY
PARDUODAM IR MAINOM
Mrs. F. Zonavlck.
gaičių choras su baltomis il
PRODUCTS
391# W. 47th St.. Chicago, III.
Olaells šviežių kiauši
Šitokių laiškų mes turime Mintis
gomis suknelėmis. Orkestrui
Mirus Jūsų Provincijolui, didžiam vadui, mokslanių. sviesto ir sūrių.
T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo4644 SO. PAULINA STREET
grojant pamažu sutariamai
nių pagelbėjo, dabar tebegelbstl tr
Tel. Boulevard 1389
vyriui, giliam protautojui, žmonijos mylėtojui TĖVUI
gelbės toliau.
A.
nueina nuo estrados ir iš abie
FELIKSUI KUDIRKAI, reiškiu jums gilios užuojauT. A. D. PRODUCTS
jų šalių susėda.
J. NAMON FINANCE CO.
.183 So. Halsted Street
tos žodžius.
<1765 No. Wcstern Avenuc
CHICAGO. ILL.
Veikiančiųjų asmenų buvo į]
iš visa vienuolika. Visos jau
Per penkis ir pusę metų man teko su garbingu ve
*:iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiHN«
nuolės akademikės. Visos at
lioniu darbuotis šv. Kryžiaus ligonines reikale. Nuo
Namų 8tatymo Kontraktoriua
liko savo roles ko puikiausiai,
Balau įvairiausius nąmus prieinama
to laiko aš jį pamylėjau ne vien kaipo prakilnų dvasios
kaina
kaip tikros artistės.
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
vadę, bet taip gi kaipo nenuilstantį ir sumanų visuo
Prologų pasakė KulikausTelefonas Hemlock SS36
menės labui veikėją, o svarbiausia tai tas, kad jis buvo
kaitė, pranešdama -Kristaus
Telef Republic
kančių vaidinimo eigų—taip
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
nenuilstantis veikėjas nesitikįs atlyginimo.
gyvai, taip vaizdžiai jos. žo
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100
Nenuilstamai besidarbuodamas savo dvasiško luo
džiai skrido į susirinkusiųjų
bonus su kuponais.
ORNBRALIR KONTRAKTORIU8
mo pareigose ir doriško lietuviu tautos pakėlimo, Jis
Statau namue kaip muro taip tr
sielų. Akazas (Vakarienbučio
medžio nuo mažiausio iki didžiausio
Balandžio
20,
1932
rengiama
ekskursija
laivu
Euro

-’<n- nrletnasnlausloe
prisidėjo prie apsaugojimo tos žemės, ant kurios šv.
šeimininkas) Elena Petkifitė,
pa į Klaipėdų per Bremen. Visus kelionei dokumentus
2452
WEST 69tb STREET
labai tinkamai vaidino Samu
Kryžiaus ligoninė stovi, išgelbėjo “Draugą”, įkūrė Be
tvarkiai ir tikslingai parūpinsiu.
elis (jo tarnas) Silvija Sabornaičių Kolegiją, kėlė ūpą Labdaringosios Są-gos ir rė
Tel. Hemlock 2323
Siunčiam pinigus į Lietnvų per 18 metų ir niekam
nytė, tai tikrai širdį veriančių
mė šv. Krvžiaus ligoninės steigimą.
nei centas nežuvo.
rolę atliko. Ji puldavo prie i
Tai tik keletas iš paminklų, kuriuos jis palieka kai
savo pono, verkdama, dusauApdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir neNAMU STATYMO K ONT RAK
> dama, sielodamasi, kai Išga
TORIUS
po savo darbuotės vaisiu.
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
nytojas buvo Judos išduotas
Mano manymu lis vra didžiausias Amerikos lietu
.k
ir kai buvo pasmerktas baisia
T»l»f
Nąmų Teląf
vių vadas ir vienu iš tokiu, kurį bus sunku pavaduoti.
kryžiaus mirtimi mirt*..
Republic
Mžb
■•mlock IMT
Juozapas Arimatėjus—Genė
Mikšaitė labai pritaikytas ti
Plumpini A HMtlnt Uetuvfc.
pas. Ji irgi tinkamai savo ro
4559 South Paulina Street
KONTRAKTORIUB
lę suvaidino.
Mmo darbai pilnai larantnota*
Telepbone YARDS 0145
Kalnoe prieinamo*
Petras — Felcė Nausėdaitė
2422
WE8T
69th 8TRBBT
KIMI*
X

C H I C A G O J E

A. ALEŠAUSKAS & SON

R. ANDRELIUNAS

LAIŠKAS

Chicago.

111.

PRANEŠIMAI

Amerikos Tėvy Marijonų

TA.

Kongregacijai

Firmai,

biznius
me

didelj

rkti ar

sų

natrius,

visose

pasirinkimą.

mainyti

bargeąų.

Real

lotus

valstijose.

Katate

pirma

ir

visokius

Mes

turi

Norintieji
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