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METAI-VOL. XVlH

Telefonas: Roosevelt 7790

Illinois’e uždaromos anglių kasyklos
LENKIJOS PREZIDENTUI SEIMAS
PRIPAŽINO DIKTATŪROS TEISES

VIENOJE CHICAGOS DIRBTUVĖJE
IŠTIKO SPRUGIMAS; 1 ASM. ŽUVO

Vladivostoke bolševikai turi

O AK PARK’E VIENAS POLICMONAS
NUŽUDYTAS, KITAS PAŠAUTAS

30,000 kareivių

I ŽUVO, 3 SUŽEISTA

PERSIJOJ IMA VEIKTI PRIEŠ KOMU
NISTUS; 3 SUŠAUDYTA
LENKI JO I PANAIKINTA
PARLAMENTARINE
VALDŽIA
VARŠUVA, kovo'-31. — T/Pnkijoj įvesta, diktatūra. Sei
mas pripažino maršalo Pilsu
dskio vadovaujamos vyriausy
bės projektus, kuriais pripa
žinta diktatūros teisės respu
blikos prezidentui. Per sekan
čius tris metus prezidentas su
savo padėjėjais galės be sei
mo skelbti kraštui reikalingus
įstatymus, tvarkyti kaip tin
kama krašto ekonomiškus ir
finansiškus reikalus.

*

Western Shade Clotb Co.
dirbtuvėje, 22-ra ir Jefferson
gat., vakar ištiko uitro-eelulozo sprogimas ir kilo ne ma
žas gaisras.
1 darbininkas žuvo ir 3 pa
vojingai sužeista. Kitiems 63
Į darbininkams pavyko laimin-

DAUG BOLŠEVIKŲ KA
REIVIŲ VLADIVOSTOKE
TOKIJO, bal. 1. — Japo
nų karo ofisas paskelbė iš Harbino oficialų pranešimų. Pa
žymima, kad bolševikai Vla
divostoke turi 30,000 kareivių.
Šis skaičius didinamas kone
kasdien prisiunčiamais iš Ru
sijos kareiviais.
Visoj taip vadinamoj “Primorskoj” srity bolševikai su
ėmė apie 20,000 įtariamų neiš
tikimybėje gyventoji! ir juos
išsiuntė į vidurinį Sibiru. Jų
turtai konfiskuoti.

Linksma valanda karo laive “New Vark”. Hawaii salų profesionalai šokėjai linksmina g’ai pasprukti gatvėn,
laivo įgulų.
,
:____________

DERYBOS DAR NENU
TRAUKTOS, BET
KAS Iš TO

’ IFTUVOJF
A. VOLDEMARAS

ŠANGHAJUS, kovo 31. —
AREŠTUOTAS?
Kinų taikos derybos su japo
nais dar nenutrauktos, bet iš Berlvno ir Varšuvos žinioto nėra jokios naudės ir kas mis, Kaune areštuotas A. Vo
momentas gali kilti nauji ka Idemajas Au-va už mėginau.,
rė veiksmai.
kištis į politikų. Jis manė lei

už 40 litų! Muzikų kompozito- |
rių p. Jonušų “paliuosavo” už
200 ostmarkių.

POLICMONAS NU
ŠAUTAS

ANGLIAKASIŲ STREIKAS
3-SE VALSTYBĖSE
Apie 150 anglių kasyklų, kuriose dirbo apie 50,000 anglia
kasių Illinois’o valstybėje šia
ndie uždaroma. Kasyklų sa
vininkų sutartis su angliaka
siais pasibaigė vidunakčiu, o |
nauja sutartis nepadaryta. Ne i
susitaikinta atlyginimo klau
simu. Kasyklų savininkai nori
sumažinti atlyginimų, o dar
bininkai yra priešingi.

Pasibaigus sutarčiai miglia-'
kasių streikas skelbiamas mi
Iškilus viskam į aikštę, visi šikai vienų policmonų nušonkštųjų anglių kasyklų India
‘ ‘paliuosuotieji ” kariuomenės vė, o kitų sužeidė ir patys au
na, Ohio ir VV. Virginia val
teismo buvo .teisti, ir amnes- tomobiliu paspruko.
stybių srityse.
Nušautas yra Garv, Tnd.,
parfc’e fju įtariami plė-

tuoti’ 1x11 P^am “liuosuotoIllinois’e streikas nepaskel
detektyvas (seklius) J. L. Kejui” išėjo kiek riesčiau
btas. Angliakasiai norėtų dir
mis dienomis Šiaulių apygar- llv’s.
bti, bet savininkai nenori mo
—V* e
dos teismas savo išvažiuojaSeimo opozicija, pripažįsta,
Vladivostoko gyventojai va
kėti iki šioliai mokėto atlygi
PAVOJINGAI APDEGE
moj sesijoj Mažeikiuose nubau
sti
laikraštį
“
Tautos
Balsas.
’
*
Japonai
jokiu
būdu
nenori
kad tuo būdu sugriauta par ru pratinami kaip jie turi pa
nimo ir todėl uždaro kasyk
dė jį pustrečių metų sunk. da
Ūsų,
policija
jį
suėmė
ir
ištrėnustatyti
laikų,
kada
jie
galės
lamentarinė valdžia.
naudoti kaukes nuodingųjų
rbų kalėjimo, tik, {skaičius at- i Mrs. Mary Wojcik, 43 m. las.
ištraukti
savo
kariuomenę
iš
mė
į
Ežerėnus.
dujų apsisaugojimui.
sėdėtų laikų ir pritaikius am-'«n>L 122 W. 14 place, vakar
PERSAI SUŠAUDĖ
Bolševikai bijo japonų puo Šangliajaus. Taip pat jie sto
MILŽINIŠKA ELEKTROS nestijas, nuo bausmės atliki- įkurdama krosnį panaudojo be- GAL GAUS PASKOLOS
vi
už
tai,
kad
jų
lakūnai
lais

limo.
3 KOMUNISTUS
^TOTK
1 mo kleistas.
nziną.
vai galėtų daryti žvalgybas
'
Ištiko sprogimas. Moteriš Illinois valstybės vyriausias
visuose
aplink
Šangbajų
plo

TEHERANAS, Persija, ko UŽDARYTOS DEIMANTŲ
kės drabužiai užsiliepsnojo. prokuroras Carlstrom’as ran
SUSIRINKIMAI
tuose.
Milžiniška
stotis
ant
Nemu

KASYKLOS
vo 31. — Persijos vyriausybė
Pašoko jos vyras jai pagalbon. da, kad uždaryti bankai Cįino
dar
šiemet
bus
pradėta
sta

pradėjo kampanijų prieš ko
cagoj gali gauti reikalingos
Japonai dar sako, kad jie
Centralinio statistikos biuro Abu pavojingai apsvilo.
JOHANNBS.BURG, Pielų pirmieji nepradės puolimo, kol tyti. Šios statybos darbai
munistus tikslu juos išnaikin
Jų astuoni vaikai vos suspė- paskolos iš J. V. finansinės
, žiniomis, 1931 m. visoje Lietutruks
porų
metų.
ti, nes jų daugybė priviso ir Afrika,*kovo 31. — Uždary kinai ramiai užsilaikys.
i voje buvo 28,694 vieši susirin- j j° pasprukti gatvėn kilus gai atstatymo bendrovė f (Recon-ėmė grasinti krašto tvarkai. tos didžiosios De Boers dei-,
struction Finance Corjiora■ kimai, vidutiniškai kas mėnuo srui
“
GERADEIAS
”
,
KURIS
mantų
kasyklos
Kimberleye.
į
Suimti komunistai agitato
tion).
KALTINA BUVUSĮ
I po 2,391. Suvažiavimų buvo
LIUOSAVO NUO KARO
riai statomi karo teisman. 3 Tuo būdu norima sulaikyti dei
Paskolintus pinigus bus ga
NAUJAS POLICIJOS
GUBERNATORIŲ
270, susirinkimų 13,529, pas
PRIEVOLES
jau sušaudyti. 6 kitus laukia mantų kainos puolimų.
lima
atmokėti indėlininkams.
BIURAS
kaitų 1,644, pramogų 12,849, j
Apie 2,500 baltųjų darbini
toks pat likimas.
Reikalinga, kad baTifeų likviMUKDENAS, Mandžiūrija,
rungtynių 114 ir kitokių su-1
Savo laiku Mažeikių apskr. sirinkimų 288. Iš 12,849 pra-' Chicagos policijos departa- duotojai kreiptųsi į minėtų
nkų ir tūkstančiai vietinių da
kovo 31. — Už sukilimus Ma
naujokų
ėmimo komisijoj tar
KINAI UŽĖMĖ NUNGANĄ rbininkų neteko darbo.
ndžiūrijoj prieš naujų tvarkų
mogų buvo 4,927 su vaidini- mente įkurtas biuras, kurio bendrovę.
navo
raštvedžiu
toks
vyrukas
MANDŽIŪRIJOJ
japonai kaltina buvusį šio
mais, 581 su koncertine dalimi,, tikslas bus visomis pastangoAdomas Gorodecfeas. Žmogus
BOLŠEVIKAI ORGANI
krašto gubernatorių maršalų
1,182 su kino seansais, 2,813 mis mažinti automobilių ne- POŽEMINIAI GELEŽIN
gan pasiturintis — turėjo na
DAIRENAS, Mandžiūrija,
ZUOS ATSARGAS
KELIAI
Čang-IIsue-ltangų. Sako, jis
gegužinių ir 3,346 kitokių.
i laimes.
mus ir kitokio turtelio, bet pa
kovo 31. — Kinai sukilėliai
asmeniškai kursto kinus prieš’
MASKVA, kovo 31. — Bol
noro turėti dar daugiau. Su Daugiausia susirinkimų bu- Į MOKESČIAI UŽ PARDUO į Chicagoj jau senai planuo
užėmė Nungan miestelį, už 33
šių nepriklausomųjų valstybę.
mylių žiemių link nuo naujos ševikų vyriausybė skelbia, kad To paties maršalo pastango galvojo tad praturtėti kitu bū vo.*'Kauno m. ir apskr. 3,030 i
jami požeminiai geležinkeliai.
DAMUS BIRŽOIE
Mandžiūrijos sostinės Čang- ji planuoja krašto apsaugai mis Mandžiūrijoj imta sklei du ir ėmė liuosuoti vyrus nuo susirinkimų, Šiaulių apskr. 2,;IIgų
laikų dirba visa eilė eks
ŠERUS
-------čuno. Tenai sukilėliai turi a- sudaryti 12 milijonų vyrų at sti netikros banknotės, kad karo tarnybos prievolės. Paė 695, Biržų 2,304, Panevėžio :
pertų. Jie brangiai atlygina
VVASHINGTON, bal. 1. — mi. Tuo tarpu šiandie su pini
mei, išrašei reikalingų liudiji 1,882, Vilkaviškio 1,492. Mapie 8,000 kareivių.
sargas.
tuo būdu pakirsti naujos valžiausia
susirinkimų
buvo;
Tra
!
Kongreso
žemesnieji rūmai nu gais taip daug trumpa.
mų (visi blankai po šonu), pa
Prieš juos buvo pasiųsti ja
Ižios finansus.
dirbai apskrities viršininko ar kų apskr. 645, Zairasų 690, Kė sprendė skirti mokesčius už
ponų lėktuvai. Bet šie grįžo. ITALIJOS IŽDE NEPRI
Tad miesto majoras suma
dainių 790, Seinų 944, Telšių parduodamus šėrus biržoje. Iš
kurio
kito
aukštesnio
valdinin

Sako, siaučia sniego pūga ir
no, ar kartais nebūtų galima
TEKLIUS
293 MILIJONAI DOLERIŲ
to šaltinio per metus tikimasi tų geležinkelių planavimus ati
ko parašų (parašų padirbinė 952.
jie negalėjo surasti ir bomDAUGIAU MOKESČIŲ
jime ponas Gorodecfeas ypatin - Jaunimo ideologinės organi gauti apie 75 milijonus dole dėti nors trejiems metams.
ROMA, kovo 31. — 1932—
buoti sukilėlių pozicijas.
33 metais Italijos valstybės
gai gabus buvo) ir dalykas zacijos surengė 8,027 įvairius rių mokesčių.
Planavimai bus atnaujinti, ka
WASHINGTON,
kovo
31.
viešus
susirinkimus,
atskiri
aižde numatomas 80 milijonų
baigtas — naujokas “paliuoda miestas turės pinigų.
RENGIAS MINĖTI
— Kongreso žemesnieji rū suotas rezervam”
smenys
—
3,816,
šaulių
ir
me

NEBUVO
JUOKAI
dolerių
nepriteklius.
SUKAKTUVES
mai, kuriuose vyrauja demo Taip ponas Gorodeckas “ve džiotojų — 3,280, politinės or CANNEŠ, Prancūzija, kovo
Cook’o apskrity penkios mo
kratai,
vakar
pripažino
įvai

rtėsi” nuo pat 1920 iki 1925 ganizacijos — 2,716, blaivybės 31. — Europos ir Amerikos terys nori patekti kandidatė
MADRIDAS, kovo 31. — 6 ŽUVO, 40 SUŽEISTA
riomis
priemonėmis
sukelti
metų. Visų eilę vyrų “paliuo organizacijos — 438, labdary- aristokratijai susirinkus į vai mis į Tllinois’o valstybės leBalandžio mėn. 14 d. sukaks
293
milijonus
dolerių
daugiau
savo” nuo nemalonios jiems l»ės organ. — 500, sporto org šes “Dės Ambassadeurs” val gislatūrų (įstat. leidimo rū
vieneri metai, kaip įkurta Is ZAGREBAS, Kroatija (Ju
mokesčių.
Sąmatos
subalansa

prievolės tarnauti kariuome — 771, kultūrinės org. — 1.- gykloje, staiga ten iš vieno mai). Iš jų tik viena yra “sau
panijos respublika. Vyrianisv- goslavija), kovo 31. — Star
vimui
visgi
dar
trūksta
apie
nėj. “Liuosavo” ne tik savos, 901, tikybinės org. — 828, pro narvo išsiveržė liūtas.
sa” — probibicijos šalininkė.
bė rengiasi minėti šias sukak filmų kompanijos įstaigoje iš
300
milijonų
dolerių.
Kongre

Susirinkusiųjų tarpe kilo
tiko filmų sprogimas, 6 žmo
bet ir kaimyninės — Telšių fesinės org. — 495, gaisrinin
tuves.
sas ieško naujų pajamoms ša apskrities vyrus. “Paliuosa kų org. — 514, komercinės baisi pasiauba. Visi puolėsi
ORO STOVIS
nės žuvo ir 40 sužeista.
ltinių.
vo” kelis Plungės,žydus pre org. — 1,653, mokyklos ir jų prie durų. Suplėšyti brangin
BELGŲ KARALIUS
paimdamas po org. — 1,558 ir įvairios kitos tini ponių parėdai, pamesta •CHTCAOO IR APYLIN
CLEVELAND, O., bal. 1.
Vakar pravestoj mokesčių kybininkus,
AFRIKOJ
daug įvairių brangenybių. Pa KES. — Šiandien yra saulė-1
BRIUSELIS, kovo 31. — — Netoli čia nukrito paštų sumoj yra ir paprastų laiškų 7090 litų iš kiekvieno. Be kitų organizacijos — 2,197.
galiau darbininkams pavyko ta; maža temperatūros atmai
Belgų karalius išskrido į Ko vežęs lėktuvas. Žuvo vairinin siuntimo pabranginimas ligi 31 “paliuosavo” ir “žydo Bal
na.
kas Maillick’aa, 22 m. amž.
so” reporterį M. Rabinavičių PLATINKITE “DRAUGA” liūtų įvaryti atgal narvan.
ngo kolonijų, Afrikoj.
centų Ženklelio.
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — >(.00. Pu
Metų — >3.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
Mindami — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .OSo.

sei

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųUna, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

va!.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
;
vai. po piet.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed" Daily, Except Sunday.
StTBSCKIPTIONS: One Year — >(.00. Slx Montha
>2.60. Tbree Montbs — >2.00. One Montb — 76c.
'»e — One Year — >7.00. Slx Montbs — >4.00.

1 — .020.

.dvertising ln “DRAUGAS" brings best results.
Advertlslng rates on application.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
PADUNOJAUS VALSTYBIŲ LIKIMAS

Kas šiandie darosi Jugoslavijoj, Rumu
nijoj ir Vengrijoj, pasaulis nežino. Tų val
stybių sostinėse gyvenantieji korespondentai
negali siųsti į užsienius žinių apie tikrųjų
’ padėtį. Kiekvienam žingsny policija juos se
ka ir visai netikėtai jie gali atsidurti kalė
jime. O kalėjimuose korespondentai lygiai
kaip politiškieji kaliniai kankinami, kad iš jų
išgautų kokių nors politiškų žinių. Ypač Bel
grado kalėjimas pasilžymi tokio kankinimo
žiaurybėmis. Nes Jugoslavijoj veikia kara
lius diktatorius. Parlamento atstovai išrinkti
■ ginkluotomis jėgomis. Į atstovus pateko tik
karaliaus šalininkai. Nauja vyriausybė bijo,
L kad apie tokių tvarkų nepatirtų pasaulis. Tad
Ivisos žinios ko aštriausiai cenzūruojamos.
Kaip Jugoslavijos, taip ir kitų minėtų
; valstybių kalėjimai yra pilni politiškų kali
nių. Tarp jų yra prasčiokų, kaip antai darbi
ninkų ir valstiečių, taip pat nemažas skaičius
ir įžymių asmenų. Tie žmonės kalėjimuose
tiesiog pūdomi.
Vengrijoj veikia karo būtis (stovis). Ten
‘ l^žkoks S. Matuska su savo gauja nesenai
leidosi visam krašte ardyti geležinkelius, k'ad
gusikultų traukiniai. Tas fanatikas galvažuĮ.dys veikė ne plėšimo, bet tiktai, kaip sakoma,
^pasigerėjimo tikslais. Negalint jo sugauti ir
• jo gaujos išnaikinti, krašte paskelbta karo
| būtis, kuri ir iki šiol neatšaukta.
Visos šios valstybės plačiais žingsniais
žengia bankrūtan ir revoliucijon. Be to dar

Viename mieste gyveno jaunas pirk
lys Auksinius; jis turėjo dvi krautuves
ir vienus namus.
Rudaplaukis Auksinius buvo gražios
įS&vaizdos, mokėjo daug dainų.
Vienų kartų vasaros metu išvažiavo
Auksinius į kitų miestų, kur buvo jomarkas. Atsisveikinant žmona pasakė:
— Jonai, šiandie nevažiuok: bloga
sapnų sapnavau.
— Ar bijai, kari jomarke nepasigerčiau?

— Pati nežinau, ko bijau, bet blogų
sapnų sapnavau. Sapnavau, kad tu grį
žai iš inibsto visiškai žilas.
Auksinius nusijuokė.
— Tat reiškia laimę. Pamatysi, kaip
man pasiseks ir aš tau parvešiu brangių
dovanų.

Jis atsisveikino su žmona ir išva
žiavo.

K

s

.

•

Pakely sutiko pažįstamų pirklį ir su
juo apsinakvojo vienuose naujuose. Kar
ta išgėrę arbatos sugulė dviejuose kam

Penktadienis, balan. I d.. 19-’1

bijoma karo ir komunistų veikimo. Tik viena
KAIP KLAIDINGAI KAR- ( nedaroma, tai reikia dėkoti
Jugoslavija savo ižde turi dar kiek pinigų.
TAIS GALVOJAMA!
; broliams, giminėms, geriems
Kitos nieko neturi. Neapmokėti kareiviai, va
j pažįstamiems, kurie vaikų neKaip gali rūpintis vaikų au- turi, o pasišvenčia kitiems.
idininkai ir tarnautojai. Mokesčių rinkėjai
klėjimu tie, kurie jų neturi?” Į
lanko provincijų. Vienur kitur įvyksta susi
ŠV. PRANCIŠKAUS
jos ten atgauna dvariškų jė- Šiuos žodžius mėgsta kartoti' Mes esame girdėję apie ku
rėmimai su valstiečiais, dėl konfiskuojamų ki
VIENUOLYNAS
,gų sustiprinimų, jų liūdesys kai kurie neprietelingi Bažny- n’£U J°nU Bosco. Žiūrėkime,
lnojamų turtų. Kaikur valstiečiai ginkluojasi
virsta linksmybe ir nuovargis čiai žmonės. Tokiais tvirtini-j k*ek jis auklėjimo srityje yra
prieš mokesčių rinkėjus. Tai pirmieji pasi 1932 metais, Švento Pran- yirsta ramybe.
mais jie nori padaryti pliekai- £ero padaręs. Koks pasišven
ruošimai revoliucijai. Valstiečiai ir kiti nega ciškaus lietuvių vienuolynas
Blogi ir sunkūs yra laikai štų mokinančios Bažnyčios at-1timas bu*° to v>'ro’ kuomet
lės ilgai ramiai žiūrėti, kada jų kaimynai minės dešimties metų sukaki
statymui, bet vargas dar yra stovams — kunigams, kurie- i j*8> neturėdamas vaikams prie
bus žudomi ir jiems patiems bus pavojus.
tuves. Prieš dešimt metų už didesnis. Taigi, stropiai ima ms tarsi sakyte sako: jūs ne-1 grūdos, kurį laikų (1845 meBijomasi karo, nes karas gali kilti, kada simezgė to vienuolyno pum mės darbo ir tikimės, kad ge turite vaikų, jūs į auklėjimų i tftis) tiktai išnuomoto j pievoj
Vokietija iš tikrųjų atsisakys mokėti repa purėlis. Mažas būrelis (pen- gužės mėnesį, šiais metais, ko nesikiškit. Pasvarstykime 4riir be jokios pastogės gy veno
racijas. Visuose kraštuose komunistai spau 'kiolika) sesučių pradėjo sun plyčia bus pastatyta.
nuoseklus tų ponų tvirtini-! Sekančiais metais Torino pnekų
darbų.
džiami, bet jų skaičius, kaip teko patirti, ne
.
! miesty išnuomavo du senu naKoplyčios pastatymas šiais mas!
mažėja. Šie raudonieji gaivalai naudojasi
Tiesų patarlė sako: per metais bus istorišku įvykiu Šitaip mųstant, reikėtų pa-1 n*ebu‘ Daugėjant vaikų kiekiekviena proga. Jie įsimaišo į visus susirin žmones į svietų, per angelus į vienuolynui, kurio gyvavimui sakyti, kad gimnazijos direk [ biui, ta*s pačiais motais kun.
kimus, jie kursto visus prieš vyriausybes, jie dangų. Taip ir tame atsitiki jiirmosios sesutės padėjo da- torius, jei jis neturėtų savo j Bosco įsteigė jiems mokyklas.
siekia įvesti sovietus. Maskva jiems vadovau me. Atsirado prakilnios dva ug vargų, rūpesčių ir pašiau-į vaikų, jis negalėtų rūpintis Torino miesto valdžia, pilie
ja, ji juos finansuoja.
sios kunigų, kurie dėjo visas kojinio. Daug užsidegusių ku- vaikų auklėjimu. O taip juk čiai ir net pats Italijos kara
Šios minimos valstybės yra žinomdse Du pastangas tų vienuolynų ko nigų uoliai darbavosi, kad tas niekas netvirtina ir nesako, lius Viktoras Emanuelis IT
nojaus lygumose. Šiose lygumose yra derlin tvarkingiausiai įkurti ir pa vienuolynas augtų, plėtotųsi ir kad kų jis gali išmanyti apie suprato kun. Bosco auklėjimo
giausia Europoje žemė. Visuose plotuose gy statyti ant tvirtų pamatų. Die teiktų pagalbų mūsų žmone- auklėjimų, pats savo vaikų ne darbų naudingumų ir jį rėmė
vena. apie 60 milijonų žmonių. Normaliais lai vui padedant, tas viskas įvy lems, platintų tikėjimų, palai- turėdamas. Kunigui tuom tai  gausiomis savo aukomis. Kun.
kais čia yra duonos ir pinigų. Bet šiandie, kų ko, todėl sesučių skaičius žy kytų tautų ir gaivintų jauni- pU taikoųia kita taisyklė. Tas Bosco, turėdamas lėšų, galėjo
čia ir kalbėti.
miai padidėjo — dešimties me mo širdyse tikrų Tėvynės mei tvirtinimas būtų labiau nesu įsteigti auklėjimo tikslams net
Prancūzija stengiasi Padunojaus valsty tų bėgyje iš penkiolikos pasi lę. Atsirado prakilnios dva prantamas, jei patys vaikai kunigų kongregacijų, kurių
sios draugijų, organizacijų, būtų savo tėvų auklėtojai, bet 1876 m. Šv. Tėvas Pijus IX
bes suartinti ir sudaryti ekonominę unijų. Bet darė 170.
šis darbas yra nepaprastai sunkus. Tarp val 1925 metais sesutės pasista geraširdžių žmonių, kurie kaip deja, taip nėra. Priešingai, patvirtino. Kun. Bosco mirė
stybių gyvuoja didelis tarpusavis nepasitikė tė namų; vienų iš kambarių savo darbais, taip ir aukomis vaikai yra ne auklėtojai, bet 1888 m. Jis savo gyvenime au
klėjimo reikalams surinko au
paskyrė koplyčiai, kurioj tel- remia
neturtingų naujų auklėtiniai.
jimas.
Štai, tokiu būdu jos ir vargsta ir vis dau pa apie 60 asmenų. Pasirodo, vienuolynų. Kai kada kai ku Imkime kitų pavyzdį. Jei to kų įr išleido aštuoniasdešimt
milijonų lyrų (mūs pinigais
giau artinasi prie liepto galo.
kad nė pusė sesučių nebetelpa riems kilo baimė ir sakė: kių žmonių tvirtinimas liūtų
apie šimtas šešiasdešimts mili
koplyčioj. Todėl sesutės yra “Kaip tos kelios neturtingos teisingas, kad apie vaikų au
jonų litų) Europoj ir Ameri
KOMUNISTŲ SUŽVĖRĖJIMAS
priverstos statyti nors medinę sesutės galės gyventi?” Kai klėjimų gali kalbėti tiktai tas,
koj paliko 250 auklėjimo ir
koplyčių (“portable chapel”), kurie net buvo baimės apimti, kuris vaikus turi, tai reikėtų
Apie ypatingų komunistų sužvėrėjimų kurioj visos -kartu galėtų su nedrįso nei paskolinti, nei pa pasakyti, kad apie ligonio gy mokslo ištaigi). Su kun. Bos
sidėti savo centų, nes manė, dymų galėtų kalbėti tiktai tas co auklėjimo darbų dirbo dar
gauta žinių iš Kinijos. Weihweifu vikarijate tilpti ir Dievų garbinti.
1200 kunigų. Iki kun. Bosco
komunistai pagrobė katalikų kunigų G. Lo,
Tikrai sakant, vienuolyno kad tas vienuolynas negalės gydytojas, kuris pats serga. mirties jo mokyklose ir dirb
kinų! Nusivarę į savo stovyklos apylinkę, pi širdis yra koplyčia, nes Die gyventi.
Dar vienų pavyzdį svarsty
tuvėse auldėjosi trys šimtai
ktadariais jį perpus apnuogino į abi ausis vo meilė, artimo meilė ir tei Dievui garbė! šiandien mes tam. Sulig jų tvirtinimu išei
tūkstančių jaunuolių ir nė vie
priliejo juodos dervos (smalos), užrišo stip singas atsiinokėjimas gerada visi žiūrime ir stebimės, kad tų, kad tiktai tas kalvis gali
nas iš jų nebuvo teismo nu
riai akis, surišo rankas ir kojas ir tokioj pa riams plaukia iš koplyčios. O kaip uolių sesučių, taip kuni kalbėti apie žagrių taisymų,
baustas (Žiūr. Lexikon der
dėty esantį įstūmė į duobę, kurioje kinų ūki ypač vasaros metu, kuomet vi gų ir prakilnios dvasios žmo kuris pats turi bent vienų ža
Paedagogik, Roloff, ‘I, pusi.
ninkai kitados laikydavo bulves ir daržoves. sos sesutės suvažiuoja i Moti nių aukšta idėja nežūna ir ne grę. Klausimas, ar rimta bū
571 — 572).
Ant duobės skylės jie užritino didelį akmenį, niškų Namų, po sunkių darbo žus. Bet, kaipo lietuviai, visi tų tokia kailiai — Man rodos.
,
». ..
, Jei kunigai dirba auklėjimo
kari kartais išsivadavusi jų auka negalėtų iš metų. Koplyčia yra būtinai kartu surėmę petis į petį, va galima kų nors sužinoti netik- , ,. ....
, ,_ . .
, .
7
darbų, tai jie pildo Kristaus
. ..
ten išeiti. Komunistams nerūpėjo kunigų iš reikalinga. Kad ir ne poilsiui ro šventų darbų pirmyn. Iš to, tai patyrimo keliu, bet ir įsmo-,.
,
' įsakymų, Kuris liepia skelbti
syk nužudyti. Bet jie norėjo, kad jis toje duo- Į parvažiuoja, liet sunkiam ke yra didelė garbė Dievui ir kti.
Evangelijų visiems, neišskiria
bėję ko ilgiausiai kankintųsi ir kančiose mir lių mėnesių mokslui. Jeigu jos visiems Amerikos lietuviams.
Pagaliau, ar vaikus auklėja
nt vaikų ir jaunimo (Patikri
tų; kad jis veikiai neužtrokštų, jie šalia už turi progos kartu dalyvauti
Kun. J. V. Skripkus. tiktai tėvai ? Jei taip būtų, tai. .nk Šv. Morkaus Evangelijos
ritinto akmens padarė skylę ir patys pasi maldose koplyčioje, jos ten at
daugelį našlaičių reikėtų į ml-;-g
traukė.
randa ramumų sielai ir kūnui, PLATINKITE “ DRA VGA’ škų išvežti ir paleisti. Jei taip
Taigi, nė vienam katalikui
Praėjus 27 dienoms piktadariai grįžo
taip kalbėti nedera, kadangi
O juk komunistai visur tik ir šūkauja, rus. Visų laikų Rusijos gyventojai kenčia, bai jaunimų auklėjančių kunigų
prie duobės, džiaugdamiesi rasti kunigų už
sikankinusį. Bet jie rado jį gyvų. Sujaudinti kad jie siekia žmonėms gerovės. Žmones kur sių verguvę. Žmonės spaudžiami ko sunkiau- darbų netiktai laimina Šv. Tė
to nepaprasto įvykio, jie kankinį ištraukė iš stydami prieš teisėtų valdžių, jie visada skel I siais darbais. Uždrausti jiems laisvi susirin- vas, bet tai įsako pats Kris
duobės, atrišo jam rankas ir kojas ir paleido. bia laisvę, lygybę ir brolybę. Laisvė jų lupo f kiniai. Per visų komunistų valdymo laikų Ru- tus.
Liepė jam grįžti namo. Kunigas nusvyravo. mis pirmųjų vietų užima. Savo darbais jie i sijoje, nėra žinoma žodžio arba spaudos lais
Be to, kiekvienas geras pi
Geri žmonės jam davė pastogės, jį slaugino visam pasauliui įrodė, kad jie vienaip kalba, vė.
Ir, štai, šie Rusijos spaudėjai ir engėjai lietis gali suprasti, kad tikė
o kitaip veikia. Ne visi jų žvėriškumai pasau
ir kiek pasveikusį išlydėjo į savo misijų.
Tai tik vienas pavyzdys iš šimtų ir tūk liui yra žinomi, štai kad ir Rusijoje, kur jie komunistai viso pasaulio komunistams vado jimo dvasioj išauklėta jaunuo
stančių komunistų žvėriškų darbų Kinijoj. įsigalėjo. Tik žinoma, kad jie tam dideliam vauja. Jų nurodymais kitų kraštų komunis menė bus valstybei ištikimes
Negalima nei nupasakoti, nei aprašyti, kaip krašte milijonus žmonių išžudė. Tos žudynės tai vykdo savo piktuosius darbus. Kitų kraš nė, nedarys prasikaltimų ir ne
baisiai jie ten žmones, ypač katalikus ir ka- dar ir šiandien vyksta. Tai jų skelbiamoji tų komunistai daugiausia Maskvos apmoka nueis į kalėjimus. Sumažėjus
mi ir jie žvėrėja, kad tik pasirodytų “nar kalėjimams, sumažės valstybės
talikij kunigus misijonierius, pagrobę kanki “brolybė.”
išlaidos.
Apsvarstęs.
na.
Laisvės atžvilgiu jie aršesni už barba suoliais” Markso ir Lenin’o sekėjais.
į

Vienas Amerikos korespondentas be ga
lo juodomis spalvomis aprašo Padunojaus
į valstybių — Vengrijos, Rumunijos, Austri
jos ir Jugoslavijos, likimų. Sako, šioms val
stybėms gresia revoliucija, bankrutas, karas
ir komunistai. Visos mūsų laikų nelaimės jas
ima spausti. Ir vargiai jos iš jų išsisuks.
<Jei nuo vienos nelaimės apsigins, tuojau puls
. . kita, po to trečia, ir Lt.

TREMTINYS

DRAUGAS

bariuose greta vienas kito. Auksinius ne
mėgdavo ilgai miegoti, todėl vidurnakty
pabudo, pažadino vežikų ir liepė kinkyti,
nes norėjo išvažiuoti, kol dar saulė ne
kaitino. Dar karti) įėjo į kamliarį, atsi
skaitė su šeimininku ir išvažiavo.
Sustojo pasišerti, pats pasilsėjo na
muose, pavalgė pietus, jjaprašė užkaisti
arbatos. Netrukus atvažiuoja tardytojas,
lydimas dvieju policininkų; išlipa, pri
siartina prie Auksiniaus ir klausia:
— Kas ir iš kur! — Auksinius pasi
sako ir klausia jo, ar nebūtų jam malo
nu kartu išgerti arbatos. Bet tardytojas
nepaliauja klausinėjęs, kur jis praleidęs
paskutinę naktį, ar. vienas ar su kitu pir
kliu, ar rytų matęs kokį pirklį, kodėl
taip anksti išvažiavęs?
— Kam tamsta mane (ardai? Nesu
vagis ar plėšikas. Važiuoju su savo rei
kalais. Kam tokia kalba? — paklausė
Auksinius.
Tada tardytojas pašaukė policininkus
ir pasakė:
— Klausiu, dėl ko nužudei pirklį, su
kuriuo praleidai paskutinę naktį. Paro
dyk savo ryšulius. Jūs iškratykit jį.

Jie įėjo į namus ir pradėjo krėsti.
Staiga tardytojas ištraukė peilį iš mai
šo ir sušuko;
— Kieno šis peilis?
Auksinius pažiūrėjo ir, pamatęs kru
vinų peilį ištrauktų iš jo maišo, visiškai
nusigando.
— Dėl ko kruvinas peilis!
Auksinius norėjo atsakyti, bet drebė
damas vos ištarė žodį. |
.

'‘-I

— Aš... ai nežinau... to peilio...
Tuo tarpu tardytojas pasakė;

— Rytų rastas pirklys, nužudytas lo
voje. Be tavęs tuose namuose nebuvo nie
ko kito, kas būtų galėjęs tokių piktada
rystę padaryti; be to, namas buvo iš vi
daus užrakintas. Kruvinų peilį radonu!
tavo maiše; ir tavo veidas tat išduoda.
Prisipažink, kaip tu jį nužudei ir kiek
pagrobei pinigų.
Auksinius prisiekė, kad ne jis nežudęs; kad aštuoni tūkstančiai pinigų esu
jo paties ir kad tas peilis esųe ne jo.
Skausmas beveik užspaudė- jam balsų,
jis išbalo ir drebėjo iš baimės, kaip kab

rišti. Kai surištomis kojomis jį įmetė į
ratus, jis persižegnojo ir verkė. Atėmė
jo prekes ir pinigus ir nuvežė į kalėjimų.
Teismas nusprendė, kad jis bus nužudęs
anų pirklį ir išplėšęs dvidešimt tūkstan
čių pinigų.
Kalėjime jis išbuvo dvidešimt Sese
ris metus. Plaukai pražilo, užaugo ilga
barzda. Jis eidavo susikūprinęs, tyliai,
mažai tekalbėdavo, niekados nesijuokda
vo ir daug melsdavosi.
Kalėjime Auksinius išmoko batsinvio
amato. Iš sutaupytų pinigų nusipirko Šv.
Raštų ir jį skaitydavo, kai kalėjime bū
davo šviesu. Šventadieniais jie giedodavo
bažnyčios chore — jo balsas vis dar bu
vo gražus. Sargybiniai mylėjo Auksinių
dėl jo nuolankumo, draugai jį gerbdavo,
vaidindavo “tėveliu” ir “Dievo žmogu
mi”. Jei būdavo koks prašymas į vyres
nybę, tai tik jį įgaliodavo; iškildavo koks
nesutikimas tarp nubaustųjų, tai tik jo
šaukdavosi juos nuraminti.
Jokio laiško negavo iš namų; neži

nojo, ar žmona ir vaikai dar gyvi/
Vienų kartų atvedė naujų nusikaltė
tininkas.
Tardytojas įsakė policininkams jį su lių į kalėjimų- Vakare susirinko senieji

kaliniai aplink naujuosius ir pradėjo klau
sinėti, iš kur, iš kokio miesto, iš kokio
kaimo jie esu, ir dėl ko čia pateko. Auk
sinius sėdėjo a»t savo kėdės ir nulenkta
galva klausėsi, kų kiekvienas pasakojo.
Vienas iš naujękų buvo aukštas sveikas
vyras šešių dešimtų metų su žila apkirp
ta barzda. JAp pasakojo už kų jį pagavo;
— Už niekų ir dar kartų už niekų
aš čia patekau, brolyčiai. Arkliukų iš ro
gių iškinkiau^ Mane čia neteisingai atgrūdo...
— Iš kur esi! — paklausė vienas ka
linys.

*

— Oia iš vieno miesto, esu pirklys,
vadinuos Simanavičium.
— Klausyk, gal esi girdėjęs apie pi
rklius Auksinius? Ar dar tebegyvi!
— Kaip negirdėsiu! Turtingi pirkliai,
nors tėvas Sibire atsidūrė, mat, irgi nu
sikalta O tu, tėveli, už kų čia
Auksinius nemėgdavo kalbėti apie
savu nelaimę. Jis tik dejuodamas pasa
kė:

,

'

— Dėl savo nuodėmių sėdžiu dvide
šimt šeštuosius metus sunkiųjų darbų ka
lėjime.
(B«
daugiau)
b
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LINKSMA NAUJIENA TAUTIEČIAMS LIETUVIAMS

B
dagogai: V. D. U-to garbės
profesorius A. Jakštas, prof.
vysk. M. Reinys, dr. TumasVaišgantas, prof. Dovydaitis,
prof. Šalkauskis, dr. Kl. Ru
ginis, Z. Kuzmickis, Ig. Mali
nauskas, K. Barkauskas, V
Bičūnas, J. Janonis, 0. Norušytė, M. Zavistonaitė, B. Tar
vydas, F. Mičiūlis, P. Būtėnas,
K. Mockus. J. Kralikauskas,

Kam rūpi mūsų brangios einąs Lietuvoje pedagoginis
Rašinskienė išstumta iš pirmenybių. Janušausko tėvynės Lietuvos laiminga at laikraštis yra
triumfas. Varkaliene vejasi “sosiedą”. Man eitis, kas trokšta matyti savo “LIETUVOS MOKYKLA”
ei ravickas - Varkalienę, Petrauskas - Man- mylimą’ šalį gražią, laimingą, pusmėnesinis tautos ugdymo
tas privalo skaityti 'ir, kiek žurnalas.
z
draviekę, Rėkus - Kazlauskienę, Gaižauskas galėdamas, remti Lietuvos pe
Šis žymiausių katalikų pe
- Kondratę, Vaicekauskas - Bugentavičių dagoginę spaudą, kuri ugdo, dagogų leidžiamas žurnalas
šviečia kilnų tautos jaunimą, yra svarbus kiekvienam susiDviejų dieną laikotarpy. nku: Bugentavičius ir Gudė- Kiekvienas lietuvis turi gerai pratusiam lietuviui inteligen- i 7
*’
‘ * Draugo ’ ’ vajaus lenktvnėse nas, o Kondratas atsidūrė pa- suprasti, kad musų tautos h- tiu, kuris vienu ar kitu būdu
ivyko didelių atmainų. Perei- vojuje. Stambų ižingsuį pir- kimas yra jaunimo rankoseturi santykių su savo brolių Mikulėnas ir kiti
tą trečiadienį kontestininkų įmyn padarė taip pat ir Vaiče- “Kokia jaunuomenė, tokia ir tautiečių, ypač jaunimo, auk- Kaina; Liet. Kat. Mokytojui
viršunėse neįvykus nieko nau-' kauskas. Tikime, kad ir to tautos ateitis”.
Sąjungos nariams: metams —
lėjimu.
Naujas “Santa Rlosa” garlaivis, šiomis dienomis nuleis
jo sakiau, kad tai ne kokios > liau jis darys pažangą,
Jau nuo seniausių laikų y- Dėl to kiekvienas inteligen- 15 litų, pusės metų — 8 litai. tas į Pacifiko vandenyną. Garlaivis priklauso Panama Mail
paliaubos, bet tik giedra prieš : Laukiame žinių iš Aukškal- ra žinoma, kad tautos švieti- į tas, ar jis bus mokytojas, ar Nenariams: metams —20 litų,
audrą, tai ruošimasis į naujas ^nio, /Valančiaus, Sutkaus, Pa- mo darbas yra pats kilniau- kunigas — sielų ganytojas jr i pusei metų — 10 litų. Moks- linijai San Francisco. Kainavo virš $18,000,000.
lenktynes. Tr iš tikrųjų. Stan ibijonaičio, Baeevičio, Vaičai- sias bet kartu ir pats sun- • auklėtojas, ar šiaip koks vi leiviams ir studentams 8 litai
PROGRAMAS
( Taip giliai, skaidriai, laisvai
cikas, matomai, netekęs kan-įčio, Rovaitienės, Balsio, Kan
metams.
“
L.
Mokyklos
”
Re

suomenės
veikėjas
—
švietėklausias darba. Tačiau visus
į To nepragaišykim!
trybės, pirmas padarė naują 1 gmano ir kitų.
šio darbo sunkumus mokyto- jas tikras lietuvis turėtų skai- dakcijos ir Administracijos Visur vis lietuviškai
Visur vis lietuviškai!
puolimą, ir dar (tokį, kad Ra Šiandie kontestininkų sto jas ar kitas koks žmonijos tyti “Lietuvos Mokyklą”. Sis adresas: Kaunas, Višinokio 16
Norime kalbėti; i
Mes — mes nepražūsim!
šinskienė už mailės užpakaly vis yra toks: '
auklėtojas lengvai gali nuga- rimtas sveikos tautiškos kataSt. šerkšnas K;-L mylė3° mūs tėvai
Ginsimės kaip kart tėvai:
pasiliko. Jei Stancikas nebūV. Stancikas, 1706 W. 47 lėti ir susilaukti geriausių re- Ūkiškos krypties žurnalas jau
___
| Norim ir mylėti.
Buvom! Esam! Būsim!
įų padaręs tokio žygio, visi St., Chicago, III......... 485,100 zultatų, jei tik jis pasikvies į, penkioliktus metus aria—plėVisur
vis
lietuviškai
Paukštelis
,’ūtų paragavę Janušausko
A. J. Janušauskas, 1301 S. talką geriausią savo padėjė šia pedagoginį Lietuvos dir X Religinio meno paroda Tautą užvaduosim; I
Prancūzijoj. Nuo kovo 5 d. iki
suprizo. Dabar Janušauskas 50tb Ct., Cicero, III. .. 480,500 ją — pedagogikos laikraštį voną.
Ką saugojo mūs tėvai
balandžio
3 d. Prancūzijoj Rotriumfuoja antroj vietoj, pra O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1
Skaitykite ir platinki
“ L. Mokyklos” darbas yra
Seniausias, jau 15-ti metai
Tr mes išsaugosim.
uen’o rengiama didelė moder
lenkęs Gubystą, Stulginską ir Avė., Cicero, III......... 478,500
sunkus. ’Pašelpų ji iš niekur
te lietuvių katalikų die
Visur vis lietuviškai;
net Rašinskienę. Ką darys pra
A. Stulginskas, 1628 S. 5(1 yomensing avė. Phila. Pa negauna, laikosi tik iš savo niškojo religinio meno paro Kraujo nemaišysim!
nraštį “DRAUGĄ” ir
da. Šioj parodoj su savo kūri
lenktieji? Aišku, vysis Janu Avė., Cicero, U.......... 477,900
........................... 63,700 j negausaus skaitytojų skaiKaip
tėvai
taip
ir
vaikai
niais dalyvaus daug žymių
šauską ir Stanciką ir dės pa
remkite tuos biznierių4
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
Gaižauskas, 148 E. 107tb st., , čians. Nežiūrint į tai, “L. MoG rynu išlaikysim!
prancūzų
menininkų,
žinoma,
stangų vėl juodu pralenkti. St., Chicage, III. .... 476,600 Roseland, III................ fiBJOO^kykla” vis dėlto šiaip taipnuir profesionalus, kuru
Visur vis lietuviškai
kurių kūryba yra religinio po
Žiūrėsime, kas toliau bus.
P. Varakulis, 724 West 18
A. G.udenas, 6807 C. Camp-• gali sunkenybes ir kas kart
garsinasi jame
Kaip tėvai manykim:
Staniųliui nepadarius naujo St., Chicago, III......... 468,980 heli av., Chicago, UI. 63,000 vis tobulėja. Ji nuo 1932 m. būdžio.
žingsnio pirmyn, Varkaliene
S. Staniulis, 6651 S. Talman
Bugentavičius,/1616 N. Lin-. j pradžios pradeda eiti du kar-1
suskato jį (vytis. Vakar ji pa Avė, Chicago, III. .. 349,4Wlcoln st Chicago, m. 61.900 tu per mėnesį graS-h, knygųdarė didelę pažangą. Jei ji
M. Varkaliene, 6315 So. Lin
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- čių formoje.
padarvtij dar vieną tokį 'žing coln Avė., Chicago, III. 325,520 plewood avė., Chicago, Tll.
Dažniau lankydama skaity
V. R. Mandravickas, 815-45
snį, Staniulis atsidurtų pavo.................... 44,400 tojus, “L. Mokykla” ir savo
jun — netekti pirmenybės. Il St., Kenosba, Ws. .. 309,450 .■ Bacevičius, 1850 Wabansia
turiniu toliau stengsis būti
gai stovėjus ant vietos VarkaP. Petrauskas, 14 Johnson Avė. Chicago, III......... 26.700 aktualinę. Greta pedagogikos
lienė gali da ir didesnių da st., Bingliamton, N. Y.
J. Vaičaitis, 424 Dean St.. klausimų joje ypač bus nagri
lykų išprovyti.
....................... 285,490 Scranton, Pa.................. 25,850 nėjami aktualieji Lietuvos
Mandravickas su Petraus Ag. Gilienė 3131 Emerald
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st.- mokytojų ir mokyklų reikaku taip pat nestovi ant vie Avė Chicago, III. .. 275,190 Herrin, III.................... 23,100 lai. Taip pat bus rašoma bentos. Petrauskas vejasi ManJ. Aukškalnih, 1354 Hari i
Tp Tamška, 2334 S. Oakley drausiais, ypač su auklėjimu
dravicką, o >šis Varkaliene. son St., Gary, Ind. .. 193,100 Ave.. Chicago. III. .. 20^5f surištais, kultūros klausimais.
A. Valančius, 1-226 S. 50
Kadangi vieni nuo kitų nela
J. Balsis, 610 Wall St. Rock Lietuvos ir užsienio pedago
bai toli, dėl to sunku nuspėti, Avė., Cicero, III. ... 192,000 fordt ni............................ 58f)0 ginio gyvenimo kronika ir
Grybas, 2244 W Adams
kuris kurį pralenks. Tik vie
Langmanas, 4521 S. Wn- laikraščių bei knygų recenzi
nas dalykas aišku: Varkalio St., Chicago, Jll. ..
183,8r0 | Rhtenaw Avė. Chicago.
jos “L. Mokykloj”, pradeda
Misiūnas. Roseland, UI. 245
nės, Mandravicko ir Petraus
m...............................
17,700 nčioj eiti nauja kryptimi, už
ko ėjimas pirmyn nelemia ge W. 108tli St............ . 160,470
A. Nenjciauskaitė . S5C( ims vieną iš svarbiausių vieO Kazlauskienė. 4356 S
ro nė Staniuliui, nė VarakuVoraitis, Lu^brne, Pa. l.Otid eųRockwell st., Chicago 160,350
1U1.
Į
A. Paukštis 2225 S. Oakley
“L. Mokyklą” redaguoja
Pagalios vakar ir Rėkus už Rėkus, 1850 Wabansia avė., avė... Cliicaeo. Till. ... 100h garsus Lietuvoj pedagogas ir
simojo ant Kazlauskienės. Chicago, Tll................ 146,460
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. psichologas dr. K. Ruginis.
Prieš Velykas vedusi kelią A. Zolvnienė, 6709 Archer E. St. Louis, UI.......... 1.00(1 Joje rašo žymiausi mūsų peGrybui, Misiūnui ir Rėkui, ryt Avė., Chicago, III. ... 119.950
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
arba kitą kurią gražią dieną
105,850
Kazlauskienė gali užpakaly' Melrose Park, UI.
Sutkus 1007 Eigbt st.,Wau- ■
palikti, vienok reikia labai
abejoti, ar ji pasiduos. Na, kegan, III................... 103,300
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
pamatysime.
Roselandiečiui
Gaižauskui PI., Chicago, III......... 88,200
NORTH
A. Condratas, 1706 S. Mavakar užsileido du kontestini
ą
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Kas 90 dienų nuo Peples Gas” Šerų

LLOYD

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

“SPAUDA IR GYVENIMAS"
“SPAUDA
“SPAUDA
“SPAUDA

“SPAUDA

“SPAUDA

korio išėjo jau keturi numeriai.
TR GYVENIMAS” rašo’įvairais katalikms rū
pimais klausimais.
IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
daromus priekaištus.
TR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
laimėjimus ir džiaugsmus.
TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su
sipratusiais katalikais.
TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
vienam.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
Amerikoje 1 doleris.

“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr. Ramanauskas.
“SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
minarija, Litbuania.

PASKELBTA

Sensacingą Laivakorčių kainų nupiginimą

AVEIKSLAS
VIRŠUJ VAIZDUOja vieną iš milžiniškų gezo kubilų,
valdomų Peoples Gas Light ajid
Coke kompanijos. Tuose kubiluose yra
gesas vartojimui Chlcagoj namuose Ir
fabrikuose. Viršuje parodytame kubile

P

20,000,000

telpa

iš NEW YORKO į

EUROPĄ
ANTROS KLESOS
CABIN KLESOS
TURISTINES KLESOS
Iki 10% nupiginimas Trečios Klesos

geso.

pėdų

kubiškų

Kompanija yra viena iš didžiausių

saulyje.

Kostomerių

turi

pa

virš ;900,000.

Mėnesinis taupymo planas
sutaupytus

Savo

senai

Įsteigtą,

pinigus

pagrindini

tnveetuok

biznĮ.

J

Inves

tuok juos Į Capital Stock Peoples Gas

Light

and

Coke

kompanijos.

Įmokėk

tik po $10.00 ant šėro ir tikusius kas
mėnuo. Įmokėti pinigai neš 5%.

Geras pelnas
Peoples Gas šėral neša po $8 kas
met. Kadangi dabar kainos yra nuptgusios, tai pelnas yra didesnis, negu
8%. 1931 metais kompanijos ui&darbis
buvo aukščiausias jos Istorijoj.
Šerai
yra Matuojami ant Chicagos Stock Exchange tr lengvai ir greitai galima par
duoti bile kada.
Nuspręsk dabar Įsigyti šėrų didžiame
biznyje, kurs teikia gesą Chicagos žmo
nėms. TSpildyk žetniau paduotą kuponą
ir dykai gausi pilnus išaiškinimus apie
kompaniją ir mėnesini taupymo planą.

UTILITY SECURITIES

Spėriai Traukiniai prie laivo
Bremerhavene užtikrina pato
giausia kelionę Į Lietuvą..

COMPANY
230 So. La Šalie Street, Chicago

Dėl informacijų ir rezervacijų kreipkitės į

bile vieną lokalį agentą arba į

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO
“GREIČIAUSIAS LAIVŲ

PATARNAVIMAS PASAULYJE”.

Utility Securities Company, 230 So. La Šalie St., Chicago, III.
Be obligacijos atsiųskite man pilnas Informacija*
Peoples Gas šėrus mėnesiniais išmokėjimais.
apie kompaniją.

V ard. pav......................................................... ..

šidreaas

.Taipgi

apie

kaip

atsiųskite

gailu
man

pirkti
knygelę

DRAUGAS
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•’l.t idienis, balan. 1 d., 1932

.Įdėti patersoniečiams atgailą, dienas, tiesą pasakius, mūsų sirašyti prip šv. Juozapo bro- Miesto valdžia patarė su-ivėse tas pagerintų darbo stoI daryti: prisiversdami save to- ' Misijos nekaip atrodė. Maldi- lijos. Daugelis užsirašė laik- rinkti 3000 parašų, kad tas vį.
___
1 kiame ore eiti į bažnyčią, tu- ninkame suskaityti kažin ar raštį: “Šventųjų Bendravi- (“steam hammeris
pradėtų)
Gerbiamieji, rimtai svarssau kelionę palengvinti. Nuogės daugiau nuopelnų ir grei- būt reikėję abiejų kojų ir ran- mas. ’ ’
j PATERSON, N. J.
bildėti ir duotų dąrbų visiems. Į tylūne savo reikalus, tuos, kuCity Hali ji esanti dar gana čiau galės atsilyginti Dievui kų pirštų, ar nė ne? NepaisyTaigi, kad ir sunki buvo pra Daug urnas mūsų dirbtuvių rįe liečia mūsų pačių gyvenii už padarytąsias klaidas.
1 dainas, tačiau,
maldininkų džią, pabaiga tačiau buvo ko
Į šią gan {domią mūsų ko atokiai.
yia apie 16, o2, 54 ir 56 gatgerovę. Nesiduokime būti
Pavakarį užeiname į baž- skaičiaus, pradėjau Misijas gražiausia.
Konduktoriui,
žinančiam
loniją atvykti su šv. Misijo-'
ves, o transportacijos susisie- 'klaidinamais tuščiomis kalbomis turėjau pakvietimą jau miestą, viskas^ rodos lengvai nytėlę. Bažnytėlė medinė. Ne- Raminausi save tuo, kad jei Kun. Ant. Petrauskus, M J.C kimas eina tik 16 gatve, 11)29
kurios tik atgaivina ska
nuo pernai pavasario. Tuome surandama; viskas aišku kaip didukė, bet ir parapija nedi-1 šv. Pranciškus Salezietis, būmetais buvo tokis biznis, kad ndalą, o jokio gero neduoda.
tinis Paterson’o lietuvių kle ant delno. Bet man, pirmą dukė. Kun. Švagždys, buvusis' dainas vyskupu ir didžiu pa
šeši garvežiai negalėjo įvežti
Ciceros pilietis
bonas kun. Pijus Karalius, se kartą atvykstančiam į l’ater- čia prieš kelioliką metų kle- mokslininku, o kartais turėdamatertolo ir išvešti padirbtų
nais mano dar iš Lietuvos pa son’ą, visai nebuvo taip aiš bonu, sako, kad jo laikais iš1 vo sakyti keliems klausytoDėl Visuomenės Aiškumo produktų. Buvo reikalas pa
žįstamas ir prietelius, gavęs ku ir lengva surasti. Paėėjęs viso Paterson’e lietuvių buvę jams pamokslą. Ir sakydavo
NAUJAS IŠRADIMAS
gerinti transportaciją, sutai
Ciceroje,
[vadinamuos
Grant
DEKSNIO
GALINGA MOSTIS
ne
daugiau
kaip
700
asmenų
taip
karštai,
kaip
kad
būtų
tušią parapiją, prie pirmo mu kiek nurodyta man linkme, su
sant
antras
“
trekes
”
.
Bet
štai
kurios pasaulis per šimtus metų .audviejų susitikimo užprašė įna stojau ir nežinau, kur eiti. kartu su dideliais ir mažais rėjęs šimtus ar tūkstančius Works ir Parkholmu distrikke jau yra gatava, liekamo Galinga
atsiraito
koks
tai
“
advokatė

Moatig yra audaryta iš 18-kos skirtin
še ateinančiai gavėniai su šv. Klausiu vieno, klausiu antro tikinčiais ir netikinčiais. Tur klausytojų. Jei toki dideli pa tuose, daugiausia lietuvių gy
gų elementų, iš visų kraštų sviet*
ms
”
,
kuris
baugino
žmones,
Misijomis. Jis tačiau tų mi- — nieks nepaaiškina. Kiekvie- būt ir dabar nedaug daugiau mokslinipkai galėjo saujelei vena. Praeityje, dirbtuvėms
girių visokių medžių aliejų.
lieka
Galinga Mostis kaipo saulės spin
sijų nebesusilaukė, nes praė-'nas į kitą pusę rodo. Maty- rasis. Bažnyčia, tačiau laiko- žmonių sakyti pamokslus, tai dirbant, lietuviai prasigyveno kad neduotų tiekių taisyti, ir mo
duliai, pasekmingai gydo:
Reuma
jusiu vasarą turėjo išvažiuoti! damas, kad pas praeivius ne- ina visai švariai. Yra net za- kodėl man nesakyti? Pasidrą- ir prisistatė sau dailius name- ragino ir kitas išmesti. Dirb tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
Rankų, Kojų tirpimų ir at
atgal Į Lietuvą. Misijas teko surasiu tikrų žinių, kreipiuo- kristijonas (bent Misijų me- sinęs ir atsidavęs Dievo Ap-'lius. Visiems užtektinai buvo tuvių uždarymas neįėjo į žmo dėjimų,
šalusi kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
man laikyti jau prie kun. Ka si į tvarkos sargą — į polic- tu) ir vargonininkas (kas ma- vaizdai, pradėjau darbą. Ir Į darbo, jauniems, seniems, mo- nių mintį, kad mes įš tų dirb visokius skaudėjimus. Tūkstančiai
možnlų- yra pagiję, o milijonai da
raliaus įpėdinio, kun. Stanis moną. Šis bematant išsitrau žose parapijose labai reta), neapsivyliau Dievo gerumu, terims, vyrams ir net vaiku- tuvių gyvename ir gėrėjomės nežino apie tai.
liekamo Galinga Mostis yra tiek
kė savo kelrodį ir ieško, ieš Bet ir čia ne be “trubelių.’ Vėjui ir šalčiui apstojant, ba- čiams, ir visi buvo liksmi. Iš savo nameliais ir tt. O šian verta
lovo Stonio.
aukso, kiek ji pati sveria, sulig
ko — negali suieškoti tinkamo li pasirodo, pilna bažnyčia žnytėlė pradėjo pilnėti. Pas sinuomoti gyvenamąjį namą dien dirbtuvės stovi, nameliai naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
Kun. S. Stonis Amerikos
taip kaip rašom, pinigus grųkelio į Montgomery gatvę. Ma dūmų. Mat, norėta misijoms, kutinėmis dienomis jau būda buvo sunku gauti, nes mažai tušti, nuomininkų nėra. Ir už nebūtų
žinam. Parsiduoda visur.
Klauskite
lietuviams beveik visiems yra
Uip; DEKEN’S NEW DISCOVERY
tikrinama,
kad
mes
visi
eitum
tydamas,
kad
vargu
ar
gausiu
pašildyti,
o
čia
pakilęs
smar

vo arti pilnio. Paskutinę die buvo, o kur buvo, tai savinin
žinomas. Jis daugelyje mūsų
OINTMENT. Kaina 75 centai.
šiandien net ir trečias trekes DEKEN’S OINTMENT COį
ką
gero
ir
Čia,
padėkojęs
už
kus
vėjas
dūmus
pradėjo
va

ną,
tai
nuo
pat
ryto
bažnyčia
kai
reikalavo
didelės
nuomos
kolonijų lankėsi su prakalbo
gražų norą man patarnauti, ryti atgal į bažnyčią. Jokiu1 buvo pilna žmonių. Prie šv. (rendos) ir gavo. Žmonės pra sutaisyti, jei tik tose dirbtuHARTFORD, CONN.
mis apie kauniškę šv. Kazi
paprašiau nurodyti man “taxi būdu nesiduoda jų sulaikyti. Komunijos ėjo tiek žmonių, dėjo puikauti. Štai, incidentas:
miero katalikiškoms knygoms
leisti draugiją. Taip pat kai eab” stovyklą. — “Gerai sa — Kas bus ? — paklausiau kad prireikė net laužyti komu- Pradėjo žmonės rinkti “petikuriose parapijose yra sėkmi kai, tamsta” — nudžiugo po- kleboną. — Dūmuose nenorės nikantai. Per sumą taip pat tions” parašūs, kad būtų su
Gerbiami Vienuoliai Marijonai:
pilna buvo bažnyčia. Vakare stabdytas dirbtuvių bildesys,
ngai laikęs šv. Misijas. Kiek liomonas; — “taxi cab” tai nieks sėdėti!
A. a. kun. F. Kudirkos mirtis yra smūgis Marijo
man teko girdėti, jo iškalbin lengviausiai nuveš tamstą kur — Reiks visiškai paliauti tuo labiau. .
kur daugumas darbininkų dir
nams ir katalikiškai visuomenei. Ypatingai atsimenu
Užbaigtuvės buvo labai Į- bo. Surinko apie 300 parašų
gais pamokslais tiek žmonės reikia.” Po minutos aš jau kūrus, — atsakė klebonas.
Seminarijos dienas, kada a. a. kun. Kudirka dėjo pa
Teisybė ir nekūrė pirmąją spūdingos. Padarėme procesi ir kreipės i miestelio valdžią.
tiek klebonai visiškai patenki sėdėjau gražiame taksyje ir
stangas lavinti* mus, Amerikos jaunimą, lietuvių kal
lėkte lėkiau į Montgomery 147 dieną.
Bažnyčioje šaltoka. ją su kryžium, kurį nešė ant
nti.
boje. Atsimenu ir kitus svarbius jo gyvenimo darbus
Tapęs Paterson ’o klebonu, Vadinasi, dabar supratau, ne Lietuvoje tokioje bažnyčioje rankų keturi bažnytiniais drū LIUOZUOJANTIS, KURS
ir nuopelnus.
kun. S. Stonis! atnaujino duo sigailėk 40 centų, tai neturė sakytume, kad šilta, o čia kas ‘ bužiais pasirėdę! jaunuoliai.
VAIKĄ
RAMINA.
Reiškiu užuojautos vienuoliams Marijonams ir savo
Daugelis jautresnių nėgalėjo Kūdikio mažytis kūnelis priešinu
kita. Visi skundžiasi šalčiu.
tąjį man jo pirmtako pakvie si “trubelių!”
maldose, ypatingai Šv. Mišių aukose, melsiu Aukščiau
N epulankios sąlygos. Atvy Tokiose sąlygose pradedant susilaikyti nuo ašarų. Po pa si ricinai ir stipriems vaisiams; bet
timą. Mielu noru sutikau jį
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
siojo už jūsų mylimo vado a. a. Provincijolo kun. Ku
išpildyti. Mat, ir man pačiam kęs klebonijon, paties šeimi Misijas, nebuvo ko laukti iš jų mokslo atnaujinta krikšto ap tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
niai,
kad
vaikas,
nei
nejunta.
Fletdirkos sielą. Su gilia sympatija,
buvo įdomu atvykti į šiuos ninko gerbiamojo klebono kun. didelės naudos. Ir šiaip žmo žadai ir duotas palaiminimas cherio Castoria ramina piktus ne
KUN. PRANAS JURGAITIS
kampelius, kur daugelis mūsųlSt. Stonio namie neradau. Jo nės sunku sukviesti į Misijas, su Švenčiausiu Sakramentu. rimastingus kūdikius ir vaikus ir už
migdo juos ir karščiuojančius, su ui
Monrovia, California
brolių lietuvių susispietę, ir būta išvažiavusio į New Yor- o ką bekalbėti, kai ir lauke Kryžiaus adoracija užbaigė kietėjusiais viduriais vaikus atitaiso.
■MMM
■■
MMMM
Taip
dedasi
milijonuose
namuose
šias gražias ir naudingas pa kasdien. Castoria yra grynai augmekur man ligšiol dar neteko,k’ą savais reikalais, o ta pro- ir bažnyčios viduje šalta?
ninė, nekenksminga ir užglrta dak
Pradžia darbą gaišina — maldas.
būti.
ga ir manęs pasitikti. Bet jam
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. FleDaugelis pareiškė norą pri- teherio parašas garantuoja tikrumų.
TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI
Misijoms buvo paskirtas lai buvo sunkų mane pasitikti, pabaiga dabina. Pirmąsias dvi
Dėl didžiai gerbiamo Amerikos Provincijolo
kotarpis nuo gavėnios ketvir nes nebuvome iš anksto susi
Kun. F. KUDIRKOS mirties reiškiu gilios už
tojo sekmadienio ligi Kančios tarę, į kurią New York’o sto
tį
aš
atvyksiu.
Jis
manė
ma

uojautos.
sekmadienio.
ne
rasti
N.
Y.
Grand
Central
Baigęs savo darbą Norvvood,
KUN. A. DEKSNIS,
St.,
o
aš
atvykau
į
Penną
St.
Mass. ligi Paterson’o, N. J.,
Šv. Jurgios parapijos klebonas,
Todėl
mudu,
nesusitikę,
kiek

kelionė ne per ilgiausia. Iš vi
UTICA, Ne Y.
so teko važiuoti tik 8 valan vienas skyrium parvažiavome
das ir padaryti apie 229 mai- į Paterson’ą. Aš visa valan
les traukiniu ir apie 60 mai da pirmiau, o jis paskui.
Oras buvo be galo šaltas. Į
lių “busu”. Kai kam gal tai
Dėl KUN. FELIKSO KUDIRKOS mirties
atrodyti gana ilgoka kelionė, vakarą kilo žiaurus vėjas ir
reiškiu gilios savo užuojautos Tėvų Marijonų
bet kuriam tenka nuolat da sniegas. Mudu dairomės pro
r? F
Kongregacijai, kurios Provincijolu velionis
ryti. kelionės po 1000 mailių, langus ir viens kito klausia
J.
buvo.
tai ši kelionė atrodo tik ma me: “Kas bus su mūsų misi
žas žaislelis. Tai tik kelios jomis?” Valandėlę patylėję,
KUN. J. ŠEŠTOKAS
valandos poilsio po sunkaus vėl abu sutariame: O kaip Die
New York, N. Y.
vas duos, taip bus!” Matyti,
misijų darbo.
geriausias Viešpats nori paNenumatyti “trabeliai”. Iš
gautų informacijų man rodė
ADVOKATAI
si, kad einąs iš New York’o
T Ė V Ų MARIJONŲ KONGREGACIJAI
“busas” priveža Paterson’e
dėl jos vado KUN. FELIKSO KUDIRKOS
prie pat Montgomery Str., kur
mirties reiškiu gilios užuojautos.
(John RuRilziunas Borden)
yra ir lietuvių katalikų baž
ADVOKATAS
nyčia. Turėdamas tai savo ga
Iv oje, aš ko ramiausiai ir dro 105 W. Adams St., Km. 2117
ADV. JOHN KUCHINSKAS
Telephone
Randolph
6727
žiu į Paterson’ą, gėrėdamasis
IR ŠEIMYNA
puikiomis vieškelio apylinkė 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
mis ir pravažiuojamais mies Name: 8 iki 9 ryto. Te). Repųb. 9600
teliais, kuriuos Lietuvoje ga
lėtum drąsiai puikiausiais mie
TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI
stais pavadinti, ir tiesai nė
A DVOKATAS
dėl didžiai gerbiamo Amerikos Provincijolo
Ofisas 77 W. VVashington St.
per nago juodymą nenusiženg Miesto
Room 1502
Tel. Central 2978
KUN. FELIKSO. KUDIRKOS mirties reiškiu
tum. Čia jie vadinami mieste Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
gilios Užuojautos.
liais.
Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Subatos
6 Iki 9 vai.
Pusantros su viršum valan 4145 Archer—Avė.
Tel. Lafayette 7337
LAIVAS "FRANCE”
KAZYS J. KRUŠINSKAS
dos važiavę, privažiuojame pa
Namų Tel. Hyde Park 3395
Ateinančią
vasarą
BIRŽELIO
—
JUNE
16
D.
“
Draugas
”
rengia
galiau patį Paterson’ą. Pasi Tel. Randolph 6187
Federacijos sekretorius
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
rodo, nemažo jo esama miesto.
A. A. OLIS
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
Turįs net apie kelis šimtus
ADVOKATAS
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
tūkstančių gyventojų! Mūsų
11 SOUTH LA 8ALLE STREET
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą
busas įvažiavęs į patį miesto Room 1934
Tel. Randolph 0332
patarnavimą.
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak.
vidurį — ligi pat City Hali, 8241
Gerbiamieji TfiVAI MARIJONAI, primkite
8o. Halsted St. Tel. Vlctory 0562
sustoja. Aš skubinuosi iš “buValandot — 7 Iki 9 vakare
mūsų nuoširdžiausios užuojautos įžodžius, ne
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare
so” su ryšuliukais. Bet kur
tekus mylimo Provincijolo kun. F. Kudirkos.
gi toji Montgomery gatvė?
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avė.,
Klausiu “buso” kondukto
ANTANINA ŠVABAUSKIENĖ
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
riaus, o šis tik ranka moste LIETUVIS ADVOKATAS'
IR ŠEIMYNA
lėjo į tą šalį, kur galima ją 155 N. Clark St., Room 909
Telephone FRANKLIN 6745
Melrose Park, III.
surasti, paminėdamas strytNamai: 3117 S. Union Avė.
kario numerį, kuriuo galima"
Telephone VICTORT 2218
■mbomi

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL

LAIVAKORTES NUPIGINTOS

Iš New Yorko į Klaipėdą $85

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTORA

“CHAS. A. PEPPER

D R X

Penktadienis, balnn. 1 d., 1932

n G

1

g

S

j Žmonės liko paskaita paten rie čia galėtų pasidaryti gerų
gyvenimų.
kinti.
Kita paskaita įvyko kovo X! Klebonaujant kun. A.
priėmė. Pirma paskaita įvyko 20 d., vien tik moterims ir Linkui, penkios poros, kurios Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.
;kovo G d. Nors buvo labai
!merginoms. Čia paskaitos tu- seniau gyveno “ant laisnio’’,
DR. SUZANA A. S LAKI S
Tel. Grovehill 0617
.
XT
..
Ka, bet žmonių atsilankė ga- Iriuio negaliu aprašyti, nes nio- dabar grįžo Bažnyčion, priė
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
Paskaitos. Nuo lietuvių at-1
,
, Tl..1..v
-• j.
v .
na daug. J. iiaKsens supazm- terys vargšo i svetainę neisi- mė Moterystės Sakramentų ir
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
suadnuo kenoshos pradžios, |djno (la,.|a.,, su kelloSi(£ais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
leido, žinau tiek, kati, (moterų tapo parapijos nariais.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 Iki 6 po piety.
2423 West Marųuette Roųd
iSakirra.it klebonus, iki šiol k
(|aktan> laikyt; pa.
(Vakarais:
Utarninke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
X Balandlžio 2 d., 8 vai. va (Vai.: 2-6 ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
,
_ , .
........
v
r
atsilankė tiek daug, kad sveSeredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.
. nebuvo ne Įneno pasaulrnrnko
Pasi8veikinęa su Kc.
Nfedėlioj susitarus
kare Vaikinų kliubas rengia
- Ofiso f ei. Lafayette 7337
Rez. Tek Hyde Park 3395
m t įg i o it ūmu aipe. a nošos
lietuviais, pasižadėjo moterims, kad nori būti svei- gražų pasilinksminimo — šoTel. Ofiso 4050
Res. 9865
naudingų žmonėms paskaitų,
.
. , ..
...
1
sveikatos ir kitose reikaluose kos, nes vyrams bus geriau kių vakarėlį parapijos salėj.
i ypač apie sveikatų, nebuvo
Ofiso Ir Rez. Tel. Uoul. 591S
Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914
X Sekmadienio vakarų bal.
jų kišenės liks sveikos. Dar
I galima surengti. Kai kun. Bu- isųžiningai patarnauti. i
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
žinau, kad negalėjo baigti pa 3 d., labdarių 10 kuopa ren
5815 — 6th Avenue
blys tapo klebonu, tuoj paste
Daktaras paskaitų prodėjo
gia
gražų
.vakarų
su
vaidini

skaitos, nes skubėjo pas ligo
756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St.)
KENOSHA, WiS.
bėjo trūkumų. Tad pasistengė nuo pavojingiausių ligų, ypač
Vai..
1-3 ir 8:80-3:88 vai. rak.
Ofiso
vai.:
VaL: 3-4 ir 7-3 vai. vakar*
mu.
Town
of
Lake
labdariai
nį. Paskaitų baigs kitų kartų.
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
gauti nors vienų gerų lietuvį tų, kurios žmogų dažnai už
Nedėlioj susitariu
Nedėlioj aruritaraz
Vargšas suvaidins gražų veikalų, ‘Pra
Rezidencija:
gydytojų. Ir tas jam pavyko.
3904 — 71st Street
puola. Gražiai paaiškir.o. kaip
žydo nuvytusios gėlės’. Po
Nedėliomia tik susitarus.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 6798
Patyręs apie dr. Rakauskų,
Šv. Petro par. A. a. Tėvui vaidinimo bus šokiai.
nuo jų apsisaugoti, o nelaimei
kaipo apie sųžiningų gydytojų, prašė jį apsigyventi Keno- islikus» bUhirgus, kas reikia j Feliksui Kudirkai, Marijonų
k«p DEN TĮSTAI
daryti'ir kaip ligų reikia pa-'Frovincijolui mirus, Kenoshos
Gydytojas ir Chirurgas
slioj. Dr. Rakauskas dabar ap
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
Phone Boulevard 7042
v.
,.
.....
„ . t Was. Marijonų Bernaičių Ko- WAUKEGAN, ILL.
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
J
i
sigyveno pas mus. Už tai pa/ zinti, ypač jei liga yra sunkėPezidenclja 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. California Avė
M
. i i
legijos rėmėjų 1 skyrius nusne.
Negaminant
laiko
pasita®
d
d
J
dėka priklauso klebonui ir
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Nedėlioję pagal sutarti
, , .
,.
, tarė pagerbti a. a. velionies
Šv.
(Baltramiejaus
parapijos
• iki 8:89 vakare
D
E
N
T
I
S
T
A
S
rti
su
geru
gydytoju.
Jis
pa.
tiems, kurie jam pritarė. Ta
uz choras sugiedojo Velykų rytų
4645 So. Ashland Avė.
a Federacijos skyrius pa- sizadejo prieinamu budu geY Jį Sv. Misiąs, kurios bus įs- puikias Šv. Petro Mišias. OrArti 4 7 8tre»t
dr. Rakauskų laikyti irai lietuviams patarnauti
paskaitu apie sveikatų. į pač netęsti ligos dėl pinigų kilmingai atlaikytos Šv Petro ikestracijos nebuvo, nes nebuGydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 6122
„
'
i
.
.
ik
bažnyčioje šeštadieni balan- vo galima gauti toms Mi
(Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Daktaras maloniai prašymų stokos, nes tame bus pagalba.
t
Kertė So. Western Avenue
šioms. Giedojo solo p. Žilienė,
Tel. Prospect 1028
Kun. Al. Bublys, M. I. C. p-lės Kantautaitė, Kundrotai
D
E
N
T
I
b
T
A
S
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
G R A B O R I A I:
Tel. Canal 0706
tėj Vytas Rajūnas, Tanias Ka2201 West 22nd Street
tndos: 2-4 po pietų ir 7-9 v.(Kampas Leavitt St.)
rašauskas, Antanas Burba ir
Nodelioj pagal susitarimų,
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
LACHAVICH
!Jonas Jakutis.
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
--------------‘a
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR
SŪNUS
,. _
• • • tt i i ! Sv. Baltramiejaus choras yCHICAGOJE
Velykų l
....
.
LIETUVIS GRABORIUS ' v X , Musu. . parapijoj
, .v, .. .
. . :ra labai dėkingas p. Žiliui už Boulevard 7589
Laidouvėms pa
šventę
praleista
iškilmingai
ir
”
1
lYDYTOJ AS ir CHIRURGAS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Rez. Hemlock 7 6 913
tarnauju
geriausia
m .
v
,tokį puikų choristų išlavini
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
472 9 WEST 12 PLACE
Tokioms
sventems,
,
,
.
_.
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
i.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Serędos
mų. Kai choras pradėjo gie
todėl, kad priklau
kaip Velykos, Kalėdos, 40 va
Tel. itooseveit 2515 arba 2516
Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
sau prie grabų išbus.
2314 W. 23rd PI., Chicago landų atlaidai ir tt. mūsų baž doti tas Mišias, tai net visa
dirbystės.
D E N T 1 B T A S
2 924 W. WASH1NGTON BLVD.
OFISAS
bažnyčia drebėjo. Kaip girdė
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
nytėlė jau per maža. Žmonių
4712
So.
Ashland
Avenue
668 West 18 Street
1439 S. 49 Uourt, Cicero, Ilk
4:30 — 5:30 kasdien
ti iš vokyganiečių ir kitų, vi Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telef. Canal 6174
prisirenka tiek daug, kad su
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arb*
Tel. Cicero 6937
SKYRIUS: 8238 S.
X
—
Spinduliai
si giria Šv. Baltramiejaus cho
Cicero 663. Rez. tel. Cicero 2888
Halsted Street., Tel.
nku su procesija praeiti. Šį
X-Ray
Ofisas 2201 West 22nd Street
Vlctory 4088.
rų. Choras dar giedojo “Per Tel. Cicero 1260
kartų procesijos gražumėlis,
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
itavo šventų prisikėlimų’’ ir
altorių papuošimas gėlėmis,
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
LIETUVIS GfcABOKIUS
i
“Linksma diena“. Per pirmas
Teiepbone Republic 7868
Phone Boulevard 4139
LIETUVIS
DENTISTAS
buvo nepaprastai gražus, tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Mišias sugiedojo ‘Heac Dies’, Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
4443 So. Talman Avė.
Nedėlioj;
10
—
12
ryto.
seselių kazimieriečių nuopel
valandai vakare
4142 AKCIIEIt AVENUE
o per Sumų sugiedojo “Regi Nedėliomis ir Seredomis susitarus
TeL V irgirna 1290
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
nai. Klebonas pasakė gražų
GRABORIUS
SVARBI ŽINUTĖ
4847 W. 14th ST. Cicero, 111.
na
Coeli
’
’
.
Tos
dvi
giesmės,
2
iki
4
ir 6 iki 8 vai. vak.
Yarda 1138
pamokslų ir linkėjo visiems
lfusų patarnavimas
labai puikios ir sunkios su
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Chicago, 111.
linksmų Velykų. Kad ir ne
visuomet sąžiningas ir
Tel.
Cicero
6756
Telefonai dienų ir naktį
nebrangus, nes neturi
giedoti, bet Šv. Baltramiejaus
darbas siaučia, bet vestpulma- °
me Išlaidų užlaikymai
VIRGINIA 0036
Lietuvis Gydytojas ir Chi-^
choras puikiai sugiedojo.
.skyrių.
niačiai Velykų dienų bažny
ruigas perkėlė savo ofisus į
Po Sumos choras turi paDENTISTAS
Nauja, graži kočios palaikymui sudėjo $513!
naujų vielų po nuiii. 4645 S. TeL Grovehill 1595
įprotį eiti velykauti, arba už- j 1446 S. 49 CT. CICERO
LIETUVIS GRABOIUUS
plyJ'-k dykai.
dolerių.
,
iki 4 u
Didelė graži koplyčia dykai
ėjo pasveikinti naujų narę Val.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashiaud Avė. Vai.
3307 Auburn Avenue
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
71$ WEST 18 STREET
X Pas mus ir vėl naujas Malalaitę, kuri pavaišino choGYDYTOJAS IR CUlP.UitGAS
Tel. Rooscvelt 7582
bruzdėjimas; i< ngiamasi ne- ristus. Buvo pakviesti pas šv. Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Boulevard 7820. Na Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir Nedėldieniala
Telefonas Yards 1138
paprastam įvykiui. Mat, bal. Baltramiejaus choro pirminiu- utarninDkaį VverVu "ir lubatbmu mai; 6641 iSo. Aibauy Avenue,
tik susitarus
3423 W. MAROUETTE ROAD
Tek
Prospect
1930.
17 d. išpuola mūsų gerb. kleb. kę p-lę Kundrotaitę; čia ge- Į242® wr*i. arti western

LIETUVIAI AMERIKOJE

DARI

A R A

KENOSHA WIS,

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

-i

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. G. I. BLOŽIS

WEST PDLLMAN. ILL.

J. F. RADZIUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR, S. B1EZIS

A. PETKUS

DR. GUSSEN

DR. T. DDNDDUS

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKŪL'IS

DR. P. ATKOČIŪNAS

S. M. SKUDAS

DR. A. L YUŠKA

I. J. ZOLP

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
,

Graborius ir Balsamuotojas

i

1650 WJBST 46th STREET

Turiu automubilias visokiems

Kampas 46th ir Paulina Sts.

reikalams. Kaina prieinama.

Tel. Boulevard 5203-8413

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

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

....

..

_

™

,.

A. Rinkaus vardines, lų uienų vestpulinaniečiai, nuo jau
niausio iki senelio, pagerbs
savo mylimų klebonų, sureng
dami puikų bankietų su gra
žia programa. Parengiamieji
darbai visu smarkumu varo
mi pirmyn.

i

‘

1

‘

”1

*’

I*buue Uumloek <828

Avė.

j'okai užtruko. Choro pirmini- Priedėliais, seredomis ir petnyčiomis
1821

nkė buvo paruošus visokių
skanumynų.
Choristai padė
kojo už geras vaišes, visi lin
ksmi grįžo kas sau namo pa
baigti Velykų šventę namuose.

Su.

Halsted

Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Jog dirba
METINĖS

SUKAKTUVĖS

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

•

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

dirbti

Užtat kiekvienas pa

.t
MARGARET

PETRAS

KAZANAUHKAS

Mirė kovo 28, 1931, o po ge
dulingų palnatdų Aušros Vartų
parapijos bažnyčioj palaidotas
Kazimiero kapinėse.
Buvo
sulaukęs 36 metų amžiaus.
Metinėms mirties sukaktu
vėms pamniėtl užprašėme ^v.
Mišias, kurtos Jvyks panedėly,
balandžio 4 dienų, 7:15 valan
dų ryte. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje.
Visi giminės, pažįstami, drau
gal ir kaimynai nuoširdžiai pra
šomi atsilankyti į tas pafnaldas
ir pasimelsti už a. a. Petro
sielų.
ŠĮ atminimų rengia velionies
brolis
Jurgis KazsitauskiK

bajorinaitė

Mirė kovo 31, 1932 m. 5:45
vai. ryte, 6 metų amžiaus. A a.
Margareta gimė lapkričio 17,
1925, Chicago, UI.
Pallkų dideliame nuliūdima
motinų Rose po tėvais Klucka,
tėvų Antanų ir 3 seseris Rose,
Loreta Ir Estfter Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4949 So.
Justine St.
Laidotuvės Įvyks
subatoj, balandžio 2, Iš namų
8:30 vaL bus atlydėta Į St. Au
gustinus (61 and So. Lafflln)
bažnyčių, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta Į St.
Mary's kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gtmlnes, draugus-es Ir pažjsta■nungnas dalyvauti ši-oee laido
tuvėse.
Nuliūdę:

Paleugvius
akių (tempimų kurtu
priežastim gaivos skaudėjimo,
svaigimo, akių upiemimo, nervuotu
uio, skaudamų ajiių karšti. Nuimu
cataracius. ALi taisau trumpų regys
tę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius Tisuos*,
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
tnaa su elektra, parodanča mažiai«ias kiaidaa

IMk jokio, esti

rūpi jonas širdyje jaučia dė
kingumų joms.

ĮSTAIGA

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.

poilsio.

ir

LIETUVIS AKIŲ
SPEGlADUsTAS

tšval, seserys Ir

giminės.
Laidotuvėms patarnauja, gra
borius Eudeikis.
Tel. Yards
1741.

Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 13.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK-

PĄ LAIKĄ SU NAUJU lAltADiMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6893
liez. Tel. Drexel 919.1

Tardė int

DR G. SERNER
LIET (V 18

AKIŲ

SPECIALISTAS

Victory 1687
Rea. Tel. Hemlock

3374

DU L P. POŠKA

Ofiso Vai. niuo 9-12 rytais: nuo 7-3
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
piet Utarn. ir Subat Nuo 1-9 rak.
Šventadieniais pagal sutarimo.

TeL Wentworth 3000
Hez. Tel. Stewart 819i

DR. H. BARTOM

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STKEEi
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Oi įsas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 btreet
Res. Phone:

DR. A. A. ROTH

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

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SUECU ALBSTAS
Tel.

Tel.
Of. Ir

Gydytojas u* Chirurgas
4631 80. AKHLAND AVĖ. 3133 b. llALbTED bTKEET
Antras ofisag Ir Rezidencija
Tel. Yards 0994
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 13 iki 13 dienų

GRANO RAPIDS, MIGH.

ir Didžiausia

08. MAUR1GE KAHN

Rezidencijos Tel. Plaza 320#

Koresp.

X Mūsų parap. narių skai
čiui,! žymiai auga. Mums dar
reikalinga geras lietuvis dak- X Laukiant Šv. Velykų, sesu
ratas ir lietuvis siuvėjas, ku- tės pranciškonės puikiausiai
išpuošė bažnytėlėje altorėlius.

Ofiso

Džiovų.

Vai.:

Moterų

ir

Vyrų

Engicivood 6641
Wentworth 3U00

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vat vakare

A. L DAVIDONIS. M. D,
4018

Ligų

ryto nuo 13—13 nuo 3—4 po
pietų: 7—8:80 vkl. vakare
Nedėliomis 18 Iki 11

Office Phone
Wentworth 30 v 0

BO. MICHIOAN A V BNU k
Tel. Kenirood 1187

Valandos:

'

Nuo I Iki 11 valandai ryte;
Nuo < Iki S valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvlrtadlei. U

Telefonas Midway 2880
Hemlock 8181

Tek

Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 0610

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos:

nue 10—4; nuo S—3

■edAlIentle: *«• is tk» 13.

DR. V. S. NARES
(Noryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2420 Weet Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki* 18 ryto, 7 Iki 8 vak.
t'tam. »v Eetv. vak. osLgai eatartl

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedste

Rea 6426 So. California Avė.

VaL: 3-4, 7-9 v. v. Tgaktriant Net*

’

f

r

f

*

B RIO O I

1

8

Penktadienis. b0’'

Butas (Lithuanian American
ĮChamber of Commerce) šiuo
i klausimu šaukia susirinkimų
balandžio 1 d., 7:30 Įval. vak.
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, didžiulėje svetainėje (3133
South Halsted St.). Yra pa
kviesti kalbėti šio klausimo
žinovai. Tai nebus politiškas
mitingas.
Taigi, pranešame apie| ĮL. A.
Ch. of C. pastangomis šaukia
mų susirinkimų, į kurį malo
nėkite patys atsilankyti ir sa
vo pažįstamus pakviesti.
Čia bus išaiškintas 1928, 1929, 1930 ir 1931 metų R. E.
taksų ir personai property ta
ksų reikalas: ar juos mokėti
ar ne.

PELNINGA PROGA!
keliauti į bile kurių Europos RASEINIUS SUJUNGS SU
dalį, nes ji parūpina tiesiogiPLENTU
važiuojančių tėvynėn dėme
nę transportacijų j visas Eu
Z
ropos šalis.
Pernai suremontuota senų siu! Lietuvoje, Varėnos mies
Srl\)K! ŽIUREK! KLAUSYK! nį, balandžio 3 d., tie patys
plentų
80 kini., naujų nuties tely (Alytaus aps.), prie bax-‘
artistai vaidins tų patį veika
FILMA IR TARPTAUTINIS ta 7 klm. Baigtas statyti plen nyčios aikštės, centre, gatvių
West Side.— Tai ne koka lu vestpulmaniečiams parapi
tas nuo Raseinių iki Viduk sankryžoje, labai pigiai par
Įspėjimas turint prieš save pa jos svetainėj. Pelnas skiria
GYVENIMAS
lės gelžk. stoties. Šiemet nu duodamas 2 aukštų mūro na
vojingą krytžkelį. Stok! Žiū mas labdarybei, nes tai West
mato suremontuoti ir moder- mas su daržu ir sandėliais..
rėk! Klausvk! — tai tiktai at- Pullmano labdarių 10 kuopos
90,6 nuoš. visų pasaulio ki
nizuoti senų plentų 82 klm. iName 4 butai; pusę namo nžkreipimas demėsio į tai, kas Į pasidarbavimas, ypač, dėka ži
no teatrų yra Europoj ir Ame
ir naujų plentų statyboje at- [jnia Varėnos paštas, kuris mobus ateinantį sekmadieni, Au-'nomo veikėjo Z. Gedvilos, ku
rikoj; taip pat 97 nuoš. filmų
likti žemės darbus ir pasta- ka gerų arendų. Galima ir bizšlos Vartų parapijos salėj. | ris taip nuoširdžiai labdarypagaminama tose abiejose pa tvti tiltus Viduklės gelžk. st.
nį įrengti. Apylinkė sveika
Kas Ims? Parapijos vakarienė'bei yra atsidavęs. Todėl vestšaulio dalyse. Per savaitę J u- — Kryžkalnio ruože, 12 klm. ypač silpnesnių plaučių žmo
/ rengiama vieny vestsaidės vy-1 pulmaniečiai turėtų ši dalykų
ngtinėse Amerikos valstybėse
kad sujungti Raseinių nėms (pušynai ir smiltynai).
rų. Vyrai vakarienę ruošia, j įvertinti ir gausiai atsilankyti
kinų aplanko 110 milijonų miestas su Šiaulių—Tauragės Naudokitės reta proga!
Na, tikimos, kad ir suruoš ne- į vakarų pamatyti gražų vaižmonių; Europoj kino teatrą —Pagėgių plentu.
Sužinoti “Draugo” red-je
paprastų menu (valgių sąra- jdinimų ir tuo pačių būdu pa
aplanko maždaug 25 milijo-1
-----------------pas P. Jurgėlų.
šų). Per vakarienę griež orke-įremtų labdarius.
nai. Europoj kino teatrų yra j
“ŪKANOS”
stras, programa bus taip pat
Po vaidinimo bus ir šokiai,
apie 34,000; vien 1926 m. jų
Tokiu vardu m r r ; jonų vie
OFFICE OF POTTNTY CLEP.K
graži. Išgirsime naujų dainų, kuriems irgi iš Town of Lake
OF OOOK COUNTY. 1IJJNOIS,
buvo įsteigta naujų 11,(KM). nuolyno spaustuvėje pradėta
LITH. AMERICAN
Vyrų “Grožybės” choras mo- orkestras gros. Pradžia, kaip
Turint prieš akis šituos skai spausdinti naujas dvisavaiti STATE OF ILLINOIS))88.
Žymi Amerikos rašytoja
CH. OF COMMERCE čius, reikia pasakyti, kad fil
COUNTY OF POOK )
kinas “Vakarienės rengėjų I paprastai, 7 vai. vakare,
nis
laikraštis.
Jo
redaktorium
Pasiremdamas provizija 34 Nomi
Mary Roberts Rincliart paga
J. J. Elias, prezidentas, mą šiandien iš tikrųjų yra
maršų”, “Šalę kelio besman
nacijų
Rinkimo
įstatymų
Illinois
—
leidėju
pasirašinėja
p.
Kal

Valstybės. AS šiouoml liudiiu. kad
vo žuvį veik du syk už savę
J. P. Varkala, sekreto stipriausia priemonė paveikti
tėly” ir kitas. Didžiojo parai
vaitis. Laikraščio turinys tai- spalva popietros nominacijų Z
s
didesnę, sveriančių 125 ava
rius ir reikalų vedėjas mases. Tie 135 milijonai žmo tKOItlHS vis&l
. . tTjlOtliVai.
• i
•
m •, i - | partijų nominacijų rinkimu.’^
pijos choro vyrai taip pat mo]
Ta,l 1711- stančiuosc
Cook
paviete,
U
lus.
kinas naujų dainų. Vadini
nių, kurie kiekvienų savaitę y- siųs krikščionių demokratų ar 1
JL ChlcaK°8
rll”į.
‘
i Heights, Berwyn, Cicero, Summito ir
ir vakarienė bus skani ir prc
ra filmos veikiami, didesnėj net UŽ juos didesnių katalikiš- 1 Evergreien Parko, utarninke, balan
L. V. “DAINOS” CHORO
12. 1932 bus tokia:
grama graži. Visi vestsidiečil
daugumoj priklauso politiniai |kų politikų ideologijos laikraš- džio
DEMOKRATŲ PARTIJOS, RAt’SVA
NARIŲ DĖMĖSIU!
širdingai kviečiami ruoštis u*
aktyviausių ir vadovaujančių tis, kuriam turbūt, daugiausia REPUBLIKONŲ PARTIJOS, RAUTA
šio liudijimui aš pasirašau ir užde
pildyti salę. Įžanga, tiktai 75c
du pečietj Cook pavieto šio kovo 28,
valstybių.
Jeifru
pavyktų
fil

teksią
kovoti
su
“
Akimi.
”
1932.
Gerbiamieji L. V. “ Dainos” | Bridgeportas. Si mano Dau
vaikams — 50c.
mų pralenkti politiniai etinės
ROBERT M. SWEITZER
kanto
draugijos
bertaininis
nariai — dainininkai-ės! Ve-i
COUNTY CLERK OF COOK
Komitete
HOLDREDGE,
Neb.,
bal.
1.
idėjos
propagandai,
tai
veiki

susirinkimas
įvyk
s
balandžio
CO1TNTY, ILLINOIS.
lykų atostogos jau pasibaigė
—
Burlingtono
keleivinis
trau

mas,
be
abejojimo,
būtų
nepair šį vakarų vėl pradėsime sa- 3 d., 12 vai. Lietuvi!} Audito
T0WN OF LAKE
Hal- Prasl&i didelis. Įsivaizduoki kinys nušoko nuo bėgių. 13 a- AR ŽADI KRAUSTYTIS?
^o darbų — pamokas. Dėl to, rijos svetainėj (3133 So
me tik, kad per metus dau smenų sužeista.
' šį vakarų (balandžio-April 1 stedt St.).
vykdinti
šį
ki
Balandžio 3 d. į West Pull
Nariai, būtinai malonėkite giau kaip 24,7 milijonai žmo
mana vvks mūsiškiai pagarsėk™? darbų,nes dabar blogi me-i <!•), lygiai 8 vai. visi choristaiBOGOTA, Colombia, bal. 1.
7126 So. Rockwell Street
maną v\
mm įsmai pagai. t
.
..
.
.
• „ nrflsoni: suvažiuoti i Mivk atvykti, nesturime apsvarsty- nių, kas savaitė lankančių teip artistai kurie airi kart Šv i t«i irparapija
turi visokių I1* prašomi suvažiuoti j jmi v
.’
atrus Vokietijoj, Anglijoj,, Harcioravira provincijoj poliTel. Republic 5099
ę artistai, kūne aną ka™
į
i W bite Square parko salę re-!11 vienų svarbųklausimų apie
Prancūzijoj
ir
Italijoj
būtų
Į
tin
^
e
lib(
‘
ral
’
>
ka
™je
su
konKryžiaus parapijos svetainėj i re,Kai91
peticijai. Viešiem choristams- pomirtinės išmokėjimų miru- filmos paveikti daugiau susi-1seryatoriais 15 asInem> "nžu* ; Mes pernmfuojame pianus
labdarių naudai taip vykusiai I Komisija prašo visas nares,
ėms yra pasiusti atvirlaiškiais isiain nariulPflt ir kito- ..... ,
...
jfomičiuR ir kitokius dalykus.
dvta.
ir artistiškai suvaidino veika- kurios Ituri tikietų, grąžinti ti- kvietimai
>kili «varblli reika1^ Xra aPsva" -"T"*1
2 solidarumo nui Musų patarnavimas yra
lą ‘Pražydo nuvvtusios gėlės’ kietus arba pinigus per šį vaKurie nesumokėjote ;si«inklavi,no’ TautU ^ung<»« į
rstyti.
Balandžio
24
d.,
Lietuvių
greitas, geras ir nebrangus.
Publika, atvykus pamatyti karų.
mokesčių turite .sumokėti šia- r kllais klausimais! Let da
Auditorijoj
rengiama
vakaras,
veikalo, labai gėrėjosi. O tie, į Kviečia visus Komisija.
ine susirinkime.
bar ^ta .mintis dar neturi pa. P^-ts
| Mes pervežame daiktus
i
neikia
ruoštis
prie
naujos
pro

kurie neatvyko, turėjo apgai- !
------------------P. K., nut. rašt. sisekim°- Tatat pareina dau- , rhiParo. In.
i ir i kitus miestus.
lestauti, kad praleido progų. I^K ATTYKTTE TR PLATI* gramos. Todėl kiekvieno cho
____________ igiausia nuo to, kad ir Aineri- j
risto pareiga lankyti repetici
Bet dabar ateinantį sekinadic-i
įkoj ir Europoj
filmų pramonė;
AS vartojau
va'«t«s ir esu P»iMARQUETTE PARK
...
r
| nai užRrančJinta Sirgau per 6 metus.
jas, kad gerai prisi ruoštis prie
________
lyra daugiausia intereso daly- I Gyvenimas man buvo meniabinus.
/
Į,
.
...
, /j-j r
į-r '
Vartojau
visokių
daktarų
vaistus,
į vakaro.
Šiandien, 8 vai. vakare, 15 *^a,s?
uel to* didelio stiliaus 'bet nieko negelbėjo, siuntė ant op.«L. V. “Dainos” valdyba
wardo lietuviai renkasi į mi politinės idėjos propaganda įracjiOH
(Marųiicttc Jewelry & Radio)
JXV'n"™4nt?^tV
a‘arė T
Pirkusieji pas mus už $5 ar <laulingų, 6248 S. Western Avė., nesirūpinama. “Augsburger” , vvaistus
pavartoti, tai pirkau vieno
....
LIETUVIŲ RADIJO
Tuoj pasijutau geriau Iftvar- '
iy.fOt<XĮ".fUOtL
kad pasitarti kaip sėkmingiau Postzeitung”, iškėlęs šita mi bonką.
tojau 5 honkas Ir dabar esu pikiui
W6St 63 St., CniC<tg‘O, UI.
Z
PROGRAMA
dirbti, kad mūsų tautietį adv. utį, siūlo sušaukti valstybini sveika. Veliju visiems savo geriauTcl.
ūkų,
ekonomistų,
ir
Amerikos
dra,,Kanis
vartotl
T
A
”
mp
Hcmlock
8380
Krank Mast’ų išrinkti to warI )i< nraštis " I >r.tilgas.” įforėdaimis daugiau pasitarnauti
Kas antradienio vakarą gir- do respublikonų vadu. Visus Įlr Europos filinog, industrininSu pagarba,
■ i<*1 ii .■ uiiiis, šiemet isleige 1 .aivakorcni Agentūrų. ir sudarė dime per radijų gražias lietuMrs. F. Zcnavick.
kviečia '
kll konferencijų, kuri turėtų 3919 W. 47th
■ta' ti- su didžiausiomis kiivu kompanijomis, taip kad, .ku-1 ...
......
St.. Chlcago, III.
......................
,
vių dainas, muzikų ir įdomias
Lietuvių komitetas 'aP^arstyti, kuriuo būdu pa šitokių laiškų mes turime šimtus
* o*,n važiuoti 1 .u'tiivon trati pasirinkti bim kokios kodu‘
T. A. D per 12 metų daugeliui žmo
kalbas. Ir praėjusi antradieni
daryti filmų naudingų taut’, nių pagelbėjo, dabar tebegelhnti ii
•i n'
gelbės toliau.
klausytojus linksmino graži
DIDIS N0RTH GERMAN bendravimo idėjai. Jeigu pašiirrri “Dr.mgns” ruošia dvi oficialus ekskursijas į
Wm. J. Kareiva
T. A. D. FRODIICT8
programa, duodama Peopies LL0YD NUPIGINIMAS
vyktų filmą panaudoti politi
I.irt ava tiesini per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš \Tev
.•133 So. Halutcd Street
Sa\ įninkąs
Eurniture
Co.
pastangomis
iš
CHICAGO. 1I.L
PSI gvriuuaioii i-ųšics
nei
tarptautinio
charakterio
[
Verk*, išplauks GEGUŽIO 28 I). laivo EREDERIK VIII.
LAIVAKORČIŲ
ir patarnavimo, šau
: stoties AVG-ES.
kit.
idėjos projiagandai, tuo būtų j
antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
PARDUODAM IR MAINOM
GREEN VALDEY
Programos dainų dalį išpil- , Kainos kelionei .į Europą
PRODUCTS
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija. I.....................
.. įrodyta, kad filmą yra ne vien i Farmaa, najnus, lotus ir visokius
Ol8cll8 šviežių kiauši
ekonominio fir industrinio
visose valstijose.
Mes turiprašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
dainininhai, dalyvaujant p. tapo nupigintos 20 nuoš ant tik
nių, sviesto ir sūrių.
. ,
1 • 1 .
1 . 1
J •• !me d,delt PMlrlnklmą. Norintieji pi4644 SO. PAULINA STREET
laive spėriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie-;Steponavičienei, p. Jakavičiui vjgų North German LJoyd lai- įntereso objektas, bet kad ji i rktl ar mainyti Pirma pamatykit mu
Tel. Boulevard 1389
bargeąų.
Klauskite A. Grigas.
čiai. turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
į ir kitiems, kurie buvo stropiai Vų, pasak šiandie padaryto taip pat gali suvaidinti atitin lų
Real Estate vedėjo.
J. NAMON FINANCE CO.
kamų kultūrinę misijų.
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- Pas',enf?ę ir labai gražiai su- kompanijos paskelbimo,
•758 So. Wcstcrn Aventie
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
erentūrų. o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti i dainavo keletą dainelių. Dr. gį sensacinga (žinia rodo,
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen dentistas J. Paukštys pasakė kad dabar galima yra gauti £iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiii ^
tūra už išrūpinimą kelionei reikalingų dokumentų nieko ‘ne įdomių kalbų apie dantų už-kambarį ir maudynę ant dvieNamų Statymo Kontraktorlus^
skaito — patarnauja dovanai.
laikymų, o adv. J. V aičius kai- jų pasauly greičiausių laivų
Jatsn įvairiausius namus prieinama
kaina
Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga bėjo apie būsimus rinkimus,|“Bremen” įr “Europa”, ku
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ;
liti* pasirinkti laika ir laivą sekamai:
kame ir jis pats kandidatuoja į rje perplaukia vandenynų į 4
Telefonas Hemlock 6626
šie laivai išplaukia iš New York.) sekančiomis dienomis- į teisėjus.
Juokdarys Galis įr pUSę dienos ,už $100 pigiau,
Teief
Republic «89«
Kepurė papasakojo keletą juo negu kad buvo galima gauti
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
Balandžio- -April 2 d. — EUROPA
»*
kingų nuotykių, kuriuos pas-, tokius pat patogumus ant tos
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100
”
8 d. — ILE DE FRANCE
| stebėjo žmonių gyvenime. Be pačios linijos greičiausių lai
bonus su kuponais.
’’
2ftd. — EUROPA
OKNERALTS KONTRA KTGRKTB
8tatao namus kaip muro taip ir
to, buvo linksmos muzikos,
”
23 d. FREDERIK VITT
vų prieš karų.
uedžio nuo mažiausio Iki didžiausio
Balandžio
20,
1932
rengiama
ekskursija
laivu
Euro

”
29 d. COLUMBUS
į Pagaliau pranešėjas užsimi Šis laivakorčių kainų nuka
"•>- nrlelnasnlauslos
pa j Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus
Gegužio—May
5 d. — BREMEN
2452
WEST 69th STREET
nė apie velionį kun. Feliksų pojimas palies ir kitus tos li
»’
»»
tvarkiai ir tikslingai parūpinam.
14 d. — PARIS
Kudirkų, pranešdamas apie nijos laivus — “Columbus”,
17 d. — COLUMBUS
Tel. Hemlock 2323
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
mūsų tautai liūdnas jo laido kabinimus laivus “Berlin”,
28 d. — FREDERTK VTTT
nei centas nežuvo.
tuves. Tuo programa ir bai “Stuttgart”, “Steuben” ir
Bi eželi o3 d. — TLE DE FRANCE
gėsi su įspėjimu, kad kitą an “Dresden”. Nupiginimas pa
7 d. — BREMEN
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne»»
M
NAMU STATYMO KONTRAK
16 d. — FRANCE
tradienį Peopies programa liečia pirmą, antrą, kabinų ir
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
TO RTUS
prasidės pusė valandos vėliau, turistinę klesas, taipjau ir tre
6504 S. WASHTENAW AVĖ
tai yra nuo 7:30 iki 8:30.
čių klesą. Tikimasi, kad Šis
Mapos Teief
Namų Teief
Mylintis dainas nupiginimas labai paakstins
Hemlock I»«7
Republic K«9»
kelionę Europon North Ger
<<r
AR MOKĖTI AR NEMOKĖ man Lloyn laivais.
Plumblng A Heatln* Lietu vu
TI 1930 M. R. E. TAKSUS?
4559 South Paulina Street
Lloyd laivai plaukia į An
KONTRAKTO RTUS
2334 So OaKIEY AvT'^*
gliją, Franci jų ir Vokietiją.
Mano darbas pilnai carantuotae
Telephone YARDS 0145
•*
Kainos prieinamos
Chicagos Lietuvių Prekybos Ant šioa linijos laivų galima
2422 WEST «9th STREET
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiH|„|„ll,
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PRANEŠIMAI

A. ALEŠAUSKAS & SON

ks

LAIŠKAS

t

a

d

S? HMM ® VAGOTI
LIETUVON?
iis

s

M. ZIZAS

Perkam Lietuvos Bonus

D. GRICIUS

JOSEPH VILIMAS

John J. Zolp

JOHN YERKES

