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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Valstybės pripažino rusų caro vėliavą
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SUDEEE BOLŠEVIKU KALĖJIMAS;
aiVO 70 ŽMONIŲ

KIEK LIETUVOJE TELE
FONO IR RADIO ABO
NENTŲ

Kinus smaugia badas, ligos

20 d., 1,929.86 lit. ir iš auto
mato, pastatyto Valstybės te
atre, gauta mažiausia pajamų
būtent: 178.80 lt.

Iš viso Lietuvoje nuo 1932
Iš šių davinių matyti, kad
m. sausio mėn. 1 d. yra 15,955 publika be galo jais naudoja
telefono abonentai. Kai ku si. Šiais metais jau yra kele
JAPONŲ KARIUOMENE MANDŽIŪRIriuose paštuose telefono cen- tas automatų pastatytų provi
JOJ KOVOJA SU SUKILĖLIAIS
tralinės yra Įrengtos een t ra ncijos didesniuose miestuose.
tinėmis baterijomis, o kituose Jei pasirodys, kad ir ten, žmo
70 ŽMONIŲ ŽUVO BOLŠE
PRIPAŽINTA CARO
— vietos baterijomis. Cettfra- nės naudojasi, tai ateity dauVIKŲ KALĖJIME
VĖLIAVA
iinių baterijų pastai yra sie:|gjau jų
statoma ir provinAlytus su 184 abonentais, Kaa!cjjoje
ŠANCHAJUS, bal. 3. —
nas
su 4948 abonentais, MariVTLNIUS, bal. 2. — šalia
Čia , tarptautinėje srityje vi- Lenkijos pasienio bolševikų
ampolė su 243 abonentais, Ši DAR 100,000 LT. KREDI
lutė su 366 abonentais, Tau TO VIEŠIESIEMS DAR
908 svetimos valstybės pripa-I kalė-jimo mediniuose barakun.
žino buvusiojo rusi) caro ve- i w kj|0
Tu„ metu kaL 0<,n- Pershing’ui pirmutiniam prisegama Amerikos Legijono aguonėlės gėlelė. 2. Nau ragė su 210 abonentų ir Uk
BAMS ORGANIZUOTI
liavą ir jai priklausančių pa-!,-vJrx;ninKn n(>knvn;P:;e T West Virginijos valstybės rūmai CbarleRton’e; bus atidaryti šj pavasarį. 3. Niagara ir mergė su 187 abonentais. Vi
garbų.
,
. . , ..
Jl8iOrleans apskrityse, New Yorko valstybėje;; įvyks iškilmės obelims pražydus; toms iškil- sos kitos įstaigos, kurios iš
Šių metų pradžioje minis
Prieš ketverius metus tarp-!™ SaVimi tweJO Taktus’
įmėms yra skirta karalienė; ji yra Miss E. P. Myers iš Youiigstovn, N. Y.
viso turi 9,817 telefono abo terių kabinetas buvo paskyręs
nentų, yra vietos baterijų.
'
'''
'
" "
tautinėj srity suorganizuota i Tad kalėjimo sargyba gale-i KOLUMBO VYČIŲ SUKAK*
150,000 lt. kredito savivaldy
GAL CAUS PASKOLOS
dvi rusų kareivių kompanijos.' 1° ^k žiūrėti, kaip degančiuo
Per 1931 m. į Kauno tele- bių suorganizuotuosius viešuo
TUVES IŠKILMINGAI
Ir tik dabar kitos valstybės se barakuose kaliniai spirga,
l'idkryto Cheltenham Trust'•fonl.9,Ot' ?
J“™ 'j""*’ sius darbus finansuoti. Tačiau
MINĖTOS
leido rusams viešai naudotis išbuvo nė pakankamai vani ta 751 naujas telefono abone-jiki šiol tie pinigai jau išsibai& Savings banko likviduotojas ntas. Tame skaičiuje buvo 647 I gė. Kaip teko sužinoti,, šiomis
PLĖŠIKAS NETEKO
earo vėliava.
įdens gaisrų gesinti.
MIIAVAUKEE, Wis., bal. I
ėmė darbuotis gauti paskolos
RANKOS PIRŠTŲ
pagrindiniai ir 104 pridėtiniai dienomis ministerių kabinetas
70 kalinių žuvo ir 23 kiti 2. — Kolumbo Vyčių organi- į
iš Reconstruction Finance telefono abonentai. Per tuos viešiesiems darbams finansuoJAPONAI KOVOIA SU
pavojingai sužeista.
zacijos 50 metų gyvavimo su-j
L
p
OeiMX 14611 Tur.
Corporation. Norima 'apmokė jpųt metus buvo išjungta iš vi- ti paskyrė dar 100,000 litų.
SUKILĖLIAIS
ikaktuvės
ir
čia
iškilmingai i ner
Midlothian’e,
naktį
ti indėlininkus.
so 227 abonentai, iš kurių 187 Vidaus reikalų ministeris iš
PRANCŪZIJOS VALSTY įminėto#. Atkivyskiųms Stritmiegų
buvo
’
pažadintas
Jei
šis
bankas
gaus
paskopagrindiniai
ir 40 pridėtinių šių pinigų 7000 lt. jau pasky
TOKIJO, bal. 3. — Japo- j
|Ch as kalbėjo suruoštoje ši°s Mnarkiu sav0 gnnj0 jojįmu>
BES SAMATA
abonentų.
Tuo
būdu per 1931
los, gaus ir kiti. Tad indėli
rė Marijampolės miesto sarinų kariuomenė Mandžiūrijoje
organizacijos
skyriaus
vakag
uo
ta£įau tuojau nutilo
ir
ninkams yra vilties atgauti metus Kauno telefono stoties valdybei, o kitus pinigus sapo krivinų kautynių atėmė iš PARYŽIUS, bal. 2.
Pran rjpnpjp
Jo Ekscelencija sakė,
Geibel’is užmigo. Ryto metą
savo indėlių, o gal ir vi- abonentų skaičius padidėjo vivaldybėms paskirstys artikinų sukilėlių Nungan miestų (.flzįj()S parlamentas pripežikad 50 metų laikas yra ilgas atsikėlęs susekė, kad šuo pei sus, jei uždarytų bankų tur 524 abonentais, o visoje Lie rniausiomis dienomis.
ir tuo budu apsaugojo naujų-. no vaistybės sųmatų ir nulaikas ir tuo ilgu laikotarpiu
tuvoje per 1931 m. telefono atai yra tvarkoje.
Kaip žinome, viešieji dar
jų sostinę.
traukė sesijų ligi birželio <mė- pakitėjo žmonių gyvenimo są liu įdurtas ir rado du neg
bonenti]
skaičius
padidėjo
1,ro
rankos
pirštus.
Šuo
tai
pa

bai yra suorganizuoti tam,
Bet įvairiose Mandžiūrijos nėšio. Išlaidų pripažinta 41,lygos. Bet nepakitėjo Kolnm- darė.
474 abonentais, nes iš viso ba kad būtų galima duoti darbo
ANGLIAKASIŲ
REIKALA

dalyse kinų sukilimai pasirei 097,501,000 frankų, o pajamų;^ Vyčių id)ealai Q jų i(lpa_
vn įtaisyta 2,572 telefono abo- j kdur netekusiems darbo. DarVIMAI
škia. Pietų rytų linkon nuo numatyta 41,100,833,000 fran-pa^
katalikybės platinimas
nentai, o nuimta 1098 abonent. baį, j<ur jįe suorganizuoti, vyGRASINTOJAI PALEISTI
Yentai anglių kasyklų srities kų
1932 m. sausio mėn. 1 d. vi-'
! šiame krašte ir katalikų teiPranešama, kad minkštųjų
ksta gana sėkmingai ir sklan
sukilėliai sudegino 13 mies
j soje
Lietuvoje buvo užregisOpozicija sako, kad tos pa- Į dų apsauga. Katalikų palie
Nesenai suimti 3 jauni vv-Į anglių kasykloje darbas var truota 12,381 radio abonentų, džiai. Netenkančių darbo žmo
telių.
kamos yra tik ant popieriaus. tvbps idealai ir amerikonų
niųį skaičius
nedidėja. Jau
darai, kurie grąsinimais norėjo giai greit buš5 atnaujintas. iš kurių 6653 detektoriniai ir ba
Pranešta, kad1 japonų vy
kornpetentįngo8e
aferme
pilietybės idealai yra tas pat.’iggauti 2,500 dolerių iš Chi- Svarbiausioji, tam kliūtis, tai
riausybė siunčia daugiau ka
5728 lempiniai.
Padidėjo
ir; rimtai
kaibama,
kad savival_
1
MEKSIKOJ KARO STOVIS
profesoatlyginimo
klausimas.
Iki
bacagos
universiteto
riuomenės į Mandžiflrijų.
landžių 1 d. angliakasiams I- «dio reikmenų prekybos imo-jdybės
paa„s visiškai j8teng>
-------------į ATIDARYTAS VATIKANO liaus Kerwin’o.
mų skaičius iki 86
(buvo tik' kov0ti 8U npdarbu
Tokiu bfl,
MEXIC0 CITY, bal. 2. —!
GELEŽINKELIS
Teismas juos paleido. Pro- llinois’e buvo mokama 6.10 už
KINUS SMAUGIA LIGOS
59Y
| du, reikia manyti, kitur taip
Vakar 6.-00 vakare visoj Mek ,
-----------kuroro padėjėjas pranešė, kad dienos darbą. Jie dabar nori
; opus ir sunkus nedarbo klausikoj paskelbta karo stovis,' ROMA, bal. 2. — Vatikano valstybė neturi ganėtinų jų $7.00. O kasyklų savininkai
KAĮFENGAS, Kinija, bal.
PAIAMOS
IŠ
TELEFONO
( simas pas mus bus visai, pakurs tęsis ligi ryt 6:00 ryto. mieste atidarytas nutiestas kaltės įrodymų.
skiria vos $3.60.
2. — Visa Honano provincija
AUTOMATU KAUNE
i lyginti, nesunkiu būdu likvi____ ,paliesta
______ ______
Karo stovis paskelbtas dėl ™ujaa
kurs
smarkiai
įvairių ligų
Cook’o apskrities asesorius Ppr
metn8 i5
daTaTurie'rieZįr hado. Trumpu laiku- ten i įvyksiančių šiandie kandidatų iun^as su Italijos karalystės APIE 2,000 DARBININKŲ
geležinkeliais.
STREIKUOJA
.Tacobs’as pranešė, kad aps- j ppamų Kaune telefono auto-1darbų dirbftnčių
dft
mirė 57,000 žmonių ir apie skyrimų į kongresą ir į įvai
rias
valstybių
vietas.
-----------knties turtų įkainavimai už matų už vietinius pasikalbėji-1 rbo gaus kdur
200/100 kitų badauja ir serga.
Baigta statyti ir nedidelė
Perkasų
ir
upių
valymo
1931 metus yra neteisėtai at- j mus iš viso gauta apie 30,404.-'
stotis, kuri bus atidaryta bir
darbininkų unija visam krašte likti ir prisieis viską perkai- 57 lt. pajamų. Daugiausia pa p. s'dzikauskienę: pri
želio mėnesį.
MIESTELIS GR1MSTA
FORDO DARBININKAI
paskelbė streiką, kada jiems noti.
jamų davė tas automatas, kurs
I URVUS
ėmė ANGLIJOS KA
STREIKUOJA
Dabar iš Vatikano su Itali sumažintas atlyginimas. Apie1
pastatytas Laisvės alėjoje*
RALIENE
ja i p kitomis valstybėmis bus
2,000
šių
darbininkų
streikuo
1
DAUGIAU
KAIP
VIENAS
prieš
vidaus
reikalų
ministe

NEAPOLIS, Italija, bal. 2.
CORK, Airija, bal. 2. — galima betarpiškai geležinke
Londonas, III. 17 Elta. Šia
BILIJONAS DOL. NAUJŲ riją. netoli Įgulos bažnyčios.
— Miestelis Santa Stefano ija didžiųjų ežerų srityse.
Vietos Fordo automobilių įs liu susisiekti.
MOKESČIŲ
Šis automatas per 1931 m. ndien oficialioj audiencijoj Ama grimsti į senovės romėnų taigoje darbininkai sukėlė
davė 6,987 lt. pajamų. Tš Ro nglijos karalienė priėmė Lie
iškastus urvus. Apie 10,000 as
NUŠAUTAS
WARDOS
,
_
VT
,
streiką. Tai protestas prieš PREZIDENTO PATARI
DARBININKAS
I
WASHTNGTON, bal. 2.— tušės aikštės automato, pasta tuvos atstovo Ixmdone žmoną
menų apleido savo namus, ku
atlyginimo mažinimą.
MAI
Nežiūrint griežtų protestų, trio 1931 m. liepos m. 14 d., p. Sidzikauskienę.
rie palengva slenka žemėn.
25 wardoj savo namuose, ūmesnieji kongreso rūmai pa eauta 1,083.55 lt., iš pasikal
Bijoma, kadi visas perdėm mie
VYKS J ŽENEVĄ
WASHINGTON, bal. 2.— 2709 Polk gat., nušautas pre- ga]iau apsidirbo mokesčių rei bėjimo punkto — 1,708.10 lt.,
SUŠAUDYTA 12 PLĖŠIKŲ
stelis nebūtų palaidotas tuose
Prezidentas Hoover’is norin cinkto kapitonas Nicholas Te- kaju Skyrė daugiau kaip rie iš telefono stoties salės autqsenovės laikų urvuose.
WASHINGTON, bal. 3. —
MEXICO CITY, bal. 2. - tiems įsigyti naujus automo sta, 42 m. amž., šešių vaikų
bilijoną dol. įvairiausių mato — 4,281 lit., iš automato,
Tš Queretaro praneša, kad te bilius žmonėms pataria tuo tėvas.
1 mokesčių, kuriais per du me- pastatyto 1Q31 m. gegužės 30 Valstybės sekretorius StimPASITARIMAI NENU
nai sušaudyta 12-a traukinių jau pirkti reikalingas maši
Prieš porą savaičių jis bunorima subalansuoti kraš- d., Laisvės alėjoj ties miesto son’as artimiausiomis dieno
TRAUKTI
nas. Sako, tuo būdu bus pri vo įspėtas, kad wardoje ne- to sąmatą.
plėšikų meksikonų.
sodu — 2,944.50 lit., iš Lietu mis vyks į nusiginklavimo kon
ŠANCHAJUS, bal. 3. —
sidėta prie “biznio” atgaivi dirbtų Savage’o naudai. Jis
vos viešbučio automato 1,476,- ferenciją Ženevoje.
neklausė.
Pahai
«
n
i
e
dar
Rengtasi
atKinų taikos dlerybos su .japo PRAILGINO KARO STOVI nimo.
65 lit., iš centralinio pašto sa
____
_______
gairinti
atmestą
pardavimo
PEORIA, III., bal. 2. —
nais nenutrauktos. Kai kas sa
lės automato 2,380.75 lt., iŠ
NEW YORK, bal. 2, — J mokes^1l manymą. Tas ne automato Laisvės alėjoj ties Pagrobėjai paleido dr. Jameko, kad derybos “pažangiuo'ASUNCTON, Paragvajus, NEW YORK, bal. 2. — Nau
ja.” Kai kas reiškia vilties,;bal. 2. — Šioj rspublikoj ka- jas J. Valstybių ambasado East upę įkrito skrindantis Pavyko<
apygardos teismu 4,166.76 lit., s’ą W. Parkerį, 65 m. amž.,
kad karo veiksmai nebus at- į ro stovis pratęstas ligi liepos rius Anglijai A. W. Mellon’as lėktuvas. Vairininkas žuvo ir Visų pravestų mokesčių są-Įiš Ukirtergės plento automato, nežinia kur išlaikę net 17 diepastatyto 1931 m. birželio m. nų.
vakar išvyko į Londoną. ‘
rašai pasiųsti senatui.
kitas asmuo sužeistas.
naujinti.
*
31 dienos.

CHICAGOJE

-

- -

DRAUGAS

2

turėsi. Nereikia atsižvelgti į besipiršančių
įvairių asmenų žadėjimus, o ypač į tokių,
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
kurie daug visko žada, nes tie žadėjimai daž
/
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $(.00. Pu niausiai yra apgaulingi. Daug žadantieji žmo
sei Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me nės ne visuomenei, bet tik sau ieško gero
tų — $(.00. Kopija .02c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų necrų- vės. Geriau stovėti už mažai kų žadančius,
lina. Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunOiama tam o ypač už tuos, kurie nieko nežada. Nieko
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius .priims — nuo 11:00 iki 12:00 vai. nežadantieji žmonės yra tikrai sųžiningi. Kų
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
gi renkamas į valdininkus žmogus gali žadė
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ti savo rėmėjams? Gali jis iškelti gražų su
manymų, ar kitkų, bet ne žadėti tokius, ar
/
vai. po piet
Kitokius palengvinimus. Jis negali žinoti, kas
gali įvykti rytoj, arba paskiau. Tik vieni
“DRAUGAS”
savigiros žada žmonėms aukso kalnus. Sųži
UTHUAN'iAN DAILY FRIEND
ningi ir geri žmonės to negali daryti. Jie
Publlabed Daily, Except Sunday.
3UBSCR1PTIONS: One Year — $6.00. Six Months nežino, ar galės žadamus dalykus-atlikti. Ne
r$160. Three Months — $2.00. One Month — 76c.
$rope — One Year — $7.00. Slx Months — $140. įvykdę pažadų, jie sunkiai nusižengs. Tad jie
bpy — ,02c.
nieko ir nežada. Arba trumpai pareiškia, kad
Advertisinc ln "DRAUGAS” brlngs best fesults.
dirbs visuomenės gerovei, kad jo rėmėjai bus
Advertisinc rates on applioation.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago artimi jo širdžiai, kad jis už parėmimų bus
dėkingas. Tokius tai žmones reikia remti ir
už juos balsuoti.

“D R A UG A S”

DIENOS

KLAUSIMAI

RINKIMŲ BELAUKIANT

J. Valstybių piliečiai šiemet turi puikios
progos nusikratyti ne tik blogaisiais laikais,
bet ir įvairaus plauko sausaisiais fanatikais.
Jeigu jie. nepasinaudos šių metų proga ir
paskui toliau vilks didelio nedarbo ir prohibicijos jungų, už tai patys bus įkalti. Nepa
sinaudoję proga negalės kitų kaltinti.
O ši proga šiemet, tai rinkimai. Pir
miausia miestuose, apskrityse ir valstybėse
bus renkami visokiausi valdininkai. O atei
nantį rudenį bus renkamas pats vyriausias
krašto vadas — prezidentas, ir daugiur nauji
kongreso atstovai.

Yra lietuvių patarlė: Kaip pasiklosi, taip
išmiegosi. Šių patarlę galima pritaikinti šio
krašto piliečiams: Kokį valdininkų išrinksi,
tokį ir turėsi. Nuo tų rinkimų pareis viso
krašto tvarka. Nuo tos tvarkos — gyvenbojiį gyveninio sųlygos ir visa jų būtis. Jei
valdininkais bus išrinkti geri žmonės, bema
tant čia ims keistis nepakenčiamos gyveni
mo sųlygos, ims mažėti nedarbas, bus su
laukta šiokios tokios gerovės. Bet jei valdi
ninkais bus išrinkti kad ir tie patys žmonės,
t. y. šiandieniniai valdininkai, ko gera nebus
galima nė laukti.
Artėja “primary” (kandidatų skyrimo)
balsavimai. Piliečiai tuo klausiniu iš tikro
turi daug susirūpinti, nes tai svarbus klau
simas. Kokį žmogų skirsi kandidatu, tokį ir

Km. J. J. Jakaičio kalba prie
a. a. Tėvo Felikso
Kudirkos kapo
girdėjau balsą iš dan

'

gaus,. kurs

sakė:

Rašyk: pa

laiminti mirusieji, kurie mirš

ta Viešpati/je! Jau nuo dabar,
sako

Dvasia,

jie

turi

ilsėtis

nuo savo vargą; nes ją dar

bai juos seka.”

(Apreišk. XIV, 13).
Krikščionys;—
Apaštalas Jonas buvo Dievo paliep
tas užrašyti Dangaus apreikštųjų tiesų,
kad tie, kurie miršta Viešpatyje, yra pa
laiminti. Dievo išmintis nėra kaip žmo
gaus. Pasaulio žmogus ieško‘žemėje gar
bės, turtų, kūno smagurių, ilgo gyvenimo,,
o Dievo Sūnus, gyvendamas žemėje žmo
gau^ prigimtyje, mokė ir savo pavyzdžiu
rodė, kad tai nėra didelės svarbos daly
kai. Pats Kristus atėjo į pasaulį kaipo
vargšas; didesnis vargšas, negu bet ku
ris iš mūsų. Vargšu Jis ir mirė. Apie
save Jis yra pasakęs; “Paukščiai turi
lizdus, žvėrys turi urvus, o Žmogaus Sū
nus neturi kur galvos priglausti.” gavo
sekėjus Jis mokė ieškoti ne žemės turtu,
bet tų, kurių rūdys ir kandys nesunaiki
na. — Taip pat Kristus neieškojo sau
garbės. Jis nebuvo puikus ir mokinius
skatino mokytis iš Jo nužemintos širdies.
Visas Kristaus viešas gyvenimas —
lai Dangiškojo Tėvo valios vykdymas ir
nupuolusių grųžiniinas j Tiesų, kad ir
nusikaltėliai suprastų apverktinų savo pa
dėtį, darytų atgailų ir galėtų gyventi sie

Pirmadienis, balan. 4 d., 1932

LIET. GEROVEI KLAIPĖDOS SEIMELIS PALEISTAS

jų svarbiausiuoju rūpesčiu y- išrinktas draugijos nariu .ko
ra Lietuvos gerovė.
respondentu. H
Įvyko tai, kas turėjo įvyk partinei naudai.
Bet mums Jei tokio susipratimo paro- Baigęs Petrapilio miškų in
miškininko karjerų
ti. Klaipėdos krašto seimelio tenka pasidžiaugti, kad Lie- dytli valdančioji tautininkų stitutų
girininko padėjėju
vokiškos partijos išreiškė ne- tuvos opozicinėms partijoms [Partija, Lai Amerikos lietuviai pradėjo
—< ™
Pskovo
pasitikėjimų naujai sudarytai svarbesni Lietuvos, o ne par-jtikrai galėtų džiaugtis ir tiko
tiko iJ ’r*e Patrapilio
j
K°V<> tur. *
krašto nepartinei direktorijai. tijos reikalai. Kas seka ypač
j°« vokiečių audros atsi
apy^ardos; 1894 *“• atsike
__
...
_
J
w .......
.
i lo i Vilniii luiino^ui nzJ.i
‘vi^aios
i
»«kKrašto gubernatorius, naudo katalikų spaudu tas gali nuo-1““6 i
satorium.
Vilniuje
P.
Matulio

damasis savo teise, tuojau pa širdžiai džiaugtis Lietuvos sios krantus, nepalikdamos jo
nis pradėjo aktyvesnę lietuvi
kių pavojingų nuotrupų.
leido seimelį ir paskyrė nau katalikų patriotiškumu.
škųjų veiklų. Lietuvybei gai-‘
jus rinkimus, kurie įvyks ge Katalikai leidtžiai sau paini- į
vinti jo pastangomis buvo su
gužės mėnesio pradžioje.
ršti jiems daromas skriaudas |
daryta iš dvylikos lietuvių
Seimelio atstovų daugumų iš valdžios pusės ir visas jė- J A. A. PROF. POVILAS
slapta draugija. Jau po metų
MATULIONIS
sudarančios vokiškos partijos gas kaupia visos tautos gyvy-1
Matulioniui atsikrausčius į
------------negalėjo atleisti gubernato bės reikalui — Klaipėdai iš- *
Vilnių, toji slaptoji draugija
Mirė kovo 14 d. Aleksand- pradėjo
riui, kurs pašalino išdavikų laikyti.
kovoti už šv. Mikaiokrašto prezidentų ir jo vieton Čia norisi sveikinti katali- rijos dvare senelis mūsų tau,
.
Jaus bažnyčių, kad ji būtų papaskyrė nepartinį žmogų, p. kų vienintelį dienraštį “By-.toa veteranas prof. Povilą, j vesta li(jtuviami! Be U, j,, hu
Simaitį, ištikimų klaipėdietį. tų”, kurio kiekvienas name-.Matulionis. Gimė 1860 m. Ku-jvo
u
gu8
Berlyno
pinigais šelpiami, ris papuoštas straipsniais, lio- Pūkyje. 1873 m. įstojo į Dau.Įmo d
ijos
At.
Klaipėdos
vokietininkai
nori
,
t ...
.
fianaais °Paus momento kla- Papilio realinę mokyklų. Jų!kovojo da|į prancijk
rū
Bet pirm visa ko piliečiai turėtų rinkti
sutrempti atgyjančių lietuvy- nsimus. Visas laikraštis tie- baigė*, trejus metus buvo nio-|mų kuriuose į8įįttrS dviklasė
valdininkais ne tuos pačius, bet visai nau bę, skaudžiai kentėjusių vo
siog persunktas nemirštančia ,Rytoju. 1885 metais įstojo į’nlokyk|a ir , lauda „ vė.
jus žmones. Tie patys valdininkai^ antrąkart,
kiečių jungų per kelis šimt tėvynės meile.
Petrapilio miškų institutų, ku-1
liau — Lietuvių Mokslo Brau- ,
tarnaudami, dažnai nuo koto nusitarnauja. mečius.
\
v
.
. . trį per ketverius metus baigė.
gija. Be to, Vilniuje -MatulioGana
vienos tarnybos. Tegu
nauji žmonės , Vokiečiai vėl pila pamazgas Keliomis dienomis anksčiau1,
t
...
v.
n
. „
....
, .
iBudamas rusų mokvklose Po-.
,
užima valdiškas vietas. Gal ir tarp nauiui
,.
, .
• v T- prieš seimelio paleidimų, pas į ..
. ,. .
.
.
,
1118 režisavo daugel} lietuvis.
d' pasaulio spaudoje prieš Lie T. ,
...
vilas Matulionis niekada ne-1, .
....
gali rastis šelmių. Bet tarp jų daugumo gali
Lietuvos numsterį pirminiu-1 v ■ . T • ,
. .. ,
kųjų vaidinimų.
tuvų. Vokiečiams, kaip dide kų apsilankė krikščionių
‘ *
I užmiršo Lietuvos ir lietuviu.
de-, Kiekviena proga jis nesig5dį.
-»• gavo caro leidimų
rastis ir gana gerų, pasiaukojusių visuome
lei
tautai,
yra
lengvai
prieina

niokratų vadas dr
L. Bistrą,jjo
kas
net ra.| spausdinti ir valsčiuose iškanės labui.
ma didžioji spauda. Juk pi
Šiemet yra gražios progos pakeisti^siame
liaudininkų va-!
,,vv
D
,
.binti “žuvų kalendorių” lienigas šiandien daug reiškia. ir, valstiečių
,,
y .
Įsų valdžios žmonėms. Bendra-!
f
t
krašte biednuomenės gyvenimo sųlygas. Tik
M. Sleževičius.
Abiejų; darbiavo ,lLietuvių Ba|se„ i tuvių kalbų. Be Petro VileiPasitikėti didžiųjų valsty das
opozicinių partijų vadai pata- ;Organizavo Petrapilio lietuvireikia daugiau pagalvoti ir nebalsuoti, kaip
Šio knygų, šis kalendorius bu
bių globa bei užuojauta yra
pasitaiko.
•
ir - ir vo pirmasis lietuviškasis spavisiškai nerimta, bent šiuo rę nnnisteriuix._ pirmininkui, ,.,•••
l»sk^Jl jaunimų. Varšuvoje Ma
griežtai
laikytis
Klaipėdos
momentu. Vienintelis išsilai
vesti J. Stau- usdinys spaudos gynimo lai
DIDIEJI IR MAŽIEJI BONAI
ku. Buvo paskirtas Kauno ir
užtikrintų tei-1
•
i
• ir •
kymo ir gynimosi kelias—tai konvencijoje
d d
*
gaiciui lietuvių skyrių Majevsių.
miškų tvarkymo virka ir tvarka viduje.
skio zoologijos-botanikos žo- Vilniaus
.
Nesenai J. Valstybių vyriausybė išleido Kas-kas, bet Lietuvos d'
L Bistro ir M. Sleže- dyne. Be to, tiekdavo etnogra-.sinmku- Llct“™s mi«kus jis
didžiuosius ir mažuosius bonus. Didieji bu bartinė opozicija galėtų išnau vičiaus (žygis parodė, jog jų finių 'žinių Petrapilio geogra-l^erai Pa'žlno, nes didesniuo
liai yra skirti iždo departamento išlaidų pa
doti dabartinį momentų savo atstovaujamų didžiulių parti-1 fijos draugijai. Už tai buvo sius jis išvaikščiojo pėsčias.
dengimui. Šie bonai yra didelėmis sumomis.
Kvietė profesorium į PetrapiJuos gali įsigyti tik turtuoliai ir didieji ban pasinaudoti lygiu nuošimčiu. Bet užtat jis ly bonus pinigus, jis, sako, visuomet gali bo-1/^’0
Bulavų miškų institukai. Jie neša 4 nuošimčius palūkanų. Mažieji giai yra raginamas nelaikyti kur paslėptų pi nus parduoti.
tus, bet is V ilniaus nenorėjo
bonai yra 50, 100 ir 50?) dolerių serijų. Jie nigų, pirkti mažuosius bonus ir tuo būdu gel
Bet jų pardavimas visgi neužtikrinamas Išvykti. 1906 m. buvo iškeltas
išleisti vieneriems metams, daugiausia pini bėti vyriausybei atgaivinti krašte biznio są taip, kad žmogus galėtų atgauti įmokėtus pi-j Olonco gub. paleisti Putilogų apyvartos padidinimui. Jiems skirta 2 jūdį. Darbininkas tik tada yra lygus turtuo nįgus. Prireikus, kam jis gali parduoti ir kas įvo špižo dirbtuves. Tais pa
nuošimčiai palūkanų.liams, kada jis yra kviečiamas balsuoti už gali juos pirkti? Bankai jų nepirks be nuo-lčiais metais nuvyko į SuomiDabar pagalvokite, kokia gera šio kraš- tų ar kitų vyriausybės kandidatų. Bet kada laidos, nes jie turi geresniųjų su 4 nuoš. bo- jų organizuoti miškų ūkį. Už
to vyriausybė. Ji duoda progos ir mažatur-i jis atlieka tų savo pilietinę pareigų, netenka nų. Šie bonai yra pelningi, o kasgi iš tų ma-(tai siūlė Vladimiro ordinų, bet
čiams įsigyti šių mažųjų bonų, nes didieji tos buvusios vertės ir tos demokratiškos ly žųjų su 2 nuošimčiais
jiiuo jo atsisakė. Tais pačiais,
tik vieniems turtuoliams prieinami. Bet tur gybės.
Tuo būdiu vyriausybė stengiasi prie biz- ^būtent 1906 metais pabaigė
tuoliams vyriausybė moka 4' nuoš. palūkanų,
Vyriausybė užtikrina, kad mažieji bonai nio atgaivinimo patraukti rnažaturčius — dar- savo botanikos žodynų, kuri
o šiaip žmonėms — tik 2 nuoš. Kas čia da yra saugūs ir toki geri, kaip ir visi kiti vy bininkus, kurie, vyriausybės manymu, daug jis ruošė ištisas penkiolika me
bar sakytų, kad vyriausybė yra bloga kad ir riausybės lionai. Jei žmogui prireiktų prieš pinigų laiko paslėpę. Tokia priemonė negali tų. 1910 m. apsigyveno Smo(Tųsa 3 pusi?)
tuo atžvilgiu! Darbininkui neduoda progos metams sueinant gauti už pirktus mažuosius būt patraukimo, bet tik nųbaidymo priemonė.

los ramybėje,.o amžinybėje su pačiu Die
vu. Kad nusikaltėlių skolas, kaltes panai
kintų, jas atlygintų, — Jis pats, laisva
valia, paima ant savęs visų nusidėjėlių
kaltes ir žiauriausiuose kankinimuose
pats kenčia jų pelnytas bausmes, pralie
damas savo visų kraujų, už juos mirda
mas. Tiksliai Kristus apie save yra pasa
kęs: “Nėra didesnio prietelio, kaip tas,
kuris už tave gyvybę aukoja.”
Bet Atpirkėjas mokė nebijoti, net jei
kas ir gyvybę atimtų už tiesų. Jo žodžiai
— “Nebijokite tų, kurie užmuštų jūsų
kūnų ir daugiau neturi kų daryti” — ra
do milijonus pasekėjų-kankinių už tiky
bų. Jonų Krikštytojų, kuriam už tiesos
skelbimų galva nukirsta, Kristus viešai
pažymėjo kaipo didžios, prakilnios dva
sios žmogų, sakydamas — “Ko išėjote į
tyrus pamatyti? Ar vėjo supamos nen
drės?” nes Jonas nebuvo koks silpnadva
sis; jo nusistatymai buvo taip tvirti, kad
nė budelio kardas negalėjo jo palaužti:
nukirto jam galvų, bet jo geležinės valios
nenugalėjo.
Žmogaus žemiškojo gyvenimo ilgumas,
ar trumpumas, nesudaro laimės. Žmogui
yra natūralu įnirti. Tam žmogus gimsta,
kad mirtų. Be mirties nė dangaus neišvy
si. Tačiau mirtis nėra vienoda, kaip ne
vienodas yra žmonių gyvenimas. Dievas
apreiškime moko, kad “Palaiminti, kurie
įniršta Dievuje.” Šventieji mirties nebi
jojo. Pranciškus Asižietis mirtį vadina
“gerąja sesele”. Kristaus mirtis už mus
palengvina mums gyventi dėl Jo ir mirti
už Jįi Nuo mirties nebuvo laisva nė Die
vo Motina — švč. Flanelė Marija. Mirė
Kristaus ištikimieji apaštalai ir tai pa
skubinta mirtimi — nuo budelio rankos.
Tačiau, kaip palaiminti yra kankiniaf už
Kristų ir visi Dievo šventieji, nes jie mirė
Viešpatyje! Jie mirė dėl pasaulio vargų

i

ir kovų, kad gyventų amžinai su Ainži
nybe.
Nebijojo mirties nė mūsų taip nuošir
džiai liūdimas marijonų vienuolijos pro
vincijolas, lietuvių tautos švietėjas — kė
lėjas, Kristaus įsteigtosios Bažnyčios ku
nigas — a. a. Feliksas Kudirka. Jam pra
nešus, kad gydytojai jam beduodų tik tris
dienas gyventi, jis rainiai atsakė, kad tuo
jį nenugasdinsių. Seselės slaugės stebė
josi, negalėdamos palaikyti jo kalbos apie ruošimąsi mirčiai, nes jų nežinota,
kad jis visų savo gyvenimų tvarkė lai
mingam mirimui. O dar prieš einant į li
goninę, ypatingai rūpestingų pasiruoši
mų mirčiai atliko.
Ne vienaip žmonės gyvena žemėje. Vie
ni garsiai ir smarkiai, kaip iš krantų iš
siliejusi srauni upė visur sau kelių dary
dama; vienur griovius * ardydama, kitur
derlingas dirvas užversdama smėliu, dar
kitur nuvergdama trobas ir naikindama
jai pasipainiojusį turtų ir gyvybę.
Kiti gi žmonės, it koks visiems nau
dingas upelaitiR, gaivindamas augalus ir
gyvūnus,, rainiai teka į jūras, savo tyliu
čiurlenimu garbindamas Sutvėrėjų.
Tokiu ramiu, naudingu gyvenimu pa
sižymėjo švento atminimo marijonų pro
vincijolas — tėvas Feliksas. Nuo jaunys
tės jis pasirinko gyventi ne sau, tik vi
suomenės labui. Kilęs iš garbingos, pasi
turinčios Kudirkų šeimynos, jis tupėjo
progos susikurti karjerų. Tačiau iš Mari am po lės gimnazijos aštuntos klasės jis
stoja dvasinėn seminarijon, paširinkda♦mas Kristaus darbų žemėje — mokyti
žmones! Jau tuomet jo atjausta Jėstus
noras —i “aAr myli mane daugiau, negu
kiti? — Ganyk mano hveles!...” Atsidavi
mas Dievui ir nuoširdus noras artimui
gelbėti jame taip dega, kad jis nesiten
kina tapęs kunigu, bet, dar ieško progos
pasiaukoti vienuolijoje. Nesant tais lai*

kais vyrų vienuolijų Lietuvoje, savo pra
kilnioms aspiracijoms vykdyti, jis važiuo
ja į užsienį. Bet vos tik sužino, kad arki
vyskupas Matulaitis atgaivina marijonų
vienuolijų, jis stoja į pirmųjų marijonų
būrį ir, štai, Amerikoje jam tenka parei
gos visuomeniniai marijonų darbai plės
ti, jiems vadovauti ir pačių dvasiškųjčj
marijonų šeimynėlę auginti.
Eina jis taip pat prie tikslo ramiai,
tyliai, kantriai, su meile. Neieško jis sa
vęs. Jis neieško savo bendradarbių iš
aukštinimo. Kad tiktai naudingas darbas
būtų vykdomas! Sau ir vienuolijai jis pa
sirenka* kitų apleistų darbo dirvų: vado
vavimas toms parapijoms, kurios buvo
sunkiose aplinkybėse; tikylunio turinio
laikraštūko spausdinimas, kurio niekas
tuomet nesiėmė; perėmimas vienintelio ka
talikiško dienraščio “Draugo”, kuomet
visi kiti jau buvo nuleidę rankas nuo jo;
kūrimas bernaičių kolegijos, kuomet pasauliuinkųi, nei jokios kitos vienuolijos to
darbo nesiėmė; prisidėjimas prie tokio
nedėkingo labdarybės darbo, nes savos
ligoninės ir prieglaudos kūrimo darbai im
ta likviduoti.
* Tėvas provincijolas ne tik pats mokė
jo dirbti, bet ir kitų darbams padėti. Jis
buvo tvarkingas veikėjas, organizuotos ka
taliku akcijos šalininkas. Visų laikų jis
remia Katalikų Federacijų, Vyčius, blai
vininkų draugijas, gelbsti seselių vienuo
lijoms. Jis pagerbia visus dirbančius po
zityvų prakilnų darbų, kad tik dai lias bū
tų Dievo garbei ir žmonių naudai. Jis ly
giai gražiai mokėjo pagerbti darbininkus
pttMulininkua, kaip ir dvasininkus, nes
kiekvienas Kristaus pėdomis einantis dar
bi ui n kas yra tikras Kristaus pasekėjas
ir vienas kito bendradarbis Kristaus vynyne.
Bet, štai, tėvaR provincijolas užmerkė
akis... Žemiškasis jo gyvenimas jau už

baigtas. Bet jo darbai argi išnyko? Gy
venimas tik keičiasi, bet jis nenyksta:
darbas nustoja — kuomet reikia atsiimti
atlyginimas; žiedas nukrinta — kuomet
vaisius užsimezga: žmogus apleidžia mo
tinos įsčias — kuomet subręsta; kūdikis
numeta vystyklus — kuomet paauga; kar
stas pasiliuosuoja nuo lavono — pasibai
gus puvimo procesui... Nuskrenda: gėlės
kvapas, vaisiaus saldumas, lapo žalumas,
kūno jėga, ugnies karštis, žmogaus min
tis, bet nei kvapas, nei saldumas, nei ža
lumas, nei jėga, nei šiluma, nei mintis, —
jie nenyksta Dievui, Kuris tų viską su
tvėrė, regėjo, atėmė, paslėpė. Taip pat
neišnyksta nei idėjos, mintys, atsidūsėji
mai, troškimai, kuomet jie atsiskiria. Ne
išnyko nė tėvelio provincijolo gerumas,
tylumas, nusižeminimas, kantrumas, die
vobaimingumas. Nors jo lavonų uždarė
me j karstų ir žemėmis užpilsime, bet jo
geri darbai eis su juo.
Šioje gi valandoje, visiems jam padė
jusioms gyvenimo uždavinius vykdyti, vi
siems jam gelbėjusiems, ypač paskutinė
se valandose, jau per mano (jo pamoks
lininko) lūpas tariama AČIŪ ir SU
DIEU!...

Sudieu mielam broliui kunigui Vincen
tui ir visiems giminėms!
Sudieu gerhiamain vienuolijos viršini
nkui — tėvui generolui!
Sudieu tėvams ir broliams Marijos
vienuoliams ir jiems skirtiems uždavi
niams !

Sudieu arkivyskupui! Sudieu liendiradarbianis Kristaus darbe — broliams ku
nigams plačioje Amerikoje ir Lietuvoje!
Sudieu “Draugo”, “Laivo” ir Kole
gijos rėmėjams!
Sudieu visiems geriems žmonelėms, ku
rių tarpe teko dirbti čia, žemėje| Meilė
Dievuje tejungia mus per amžius! Amen.
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NAUJA LIETUVOS TEISMU SANTVARKA

remdamiesi įstatymais, sava
rankiškai ir nepriklausomai.

l

PASAKYKITE, GERBIAMIEJI ŽURNALISTAI

“Tie, kurie nenori jausti joTačiau n<\
I •
4
*
kios atsakomybės, teneturi ngių Dievo sū
I ,

!vietos jūsų luome, gerbiamie-

reikia tapti am?
Jokios kitos apmokamos taEnergingas ir labai popui a - jo nepakanka, nes jis neišvenTeisingumo ministerija jau] tiems teismams, iš esmės ir
li žurnalistai, kurie jautrioje ties mokiniais,
'paruošė ir pasiuntė ministe-Į apeliacinė instancija dėl tai rnvbos ar darbo jie negalės nis Milano arkivyskupas kar- gia kai kurių pavojų. Kas ki
savo
sąžinėje jaučiate dvigu- teisybės no juodoj.
,
kių kabinetui naujai parengta kos teismų sprendimų tiek ci- tureti. Visus teisėjus ir tair-.<]į.noJas Scbuster išrado dar i ta raštas. Rašytamintis daug bų
atsakomybę: prieš Dievų ir nio didmiesčių gy
Lietuvos teismų santvarkos viliuose, tiek baudžiamose by-, dvtojus skirs Respublikos Pre- vjen^ naujybę. Užgavėnių die-Į geriau apmąstoma, ji daug
Inikoj, bet Amžinojoj
zidentas, atitinkamiems teis(kuri IM ii ano vyskupijoj iš-1 plačiau pasklinda, ji patenka I prieš žmones.
lose?
įstatymo projektų.
Į iš kurios trvkšta skais’
Taikos teismams naujuoju mams pristačius. Taikos tei- puola pirmų, mūsų gavėnios ir į tokias aplinkumas kurios j “Man šia proga malonu pa
Naujos santvarkos projek
jis susikvietė'gyvajam žodžiui tapo kurčio-įsakyti jums, Žnrnalizmo ir isa* Top šviesa stipiins
tas sudarytas vadovaujantis projektu norima sumažinti ko sėjus, nuovadų ir svarbesnių- 8ekmadįenį),
Ypač tįesos skeibėjui spaudos atstovai tai, kų paša-,
principais patobulinti teismo mpetencija civilinėse bylose ir jų bylų tardytojus pristatys Mj|ano dįenraįėjų mįakto,dus niis
apaštalo dva ■m.,
valdžios aparatų, rūpintis ge ja padidinti baudžiamosiose. apygardos teismai. Teisėjai^ žįraalistu8 į savo rūmus Siandien reikia spaudos. Nie-'kė šventasis Paulius apie saresniu to aparato paruošimu Baudžiamas bylas taikos teis skiriami visam amžiui. Sulan- jr atjaįk£ ypatingas, tik jiemskas juk neginčys, taip jam įvo misijų: Mes nieko negali“Labai ir labai jus prašausi
ir garantuoti teismui visiška mas galės spręsti tas, kuriose kę 70 metų jie atleidžiami pe- skirtagpamaidas. Visokių pa-'aišku, kad pasaulis’ šiandienm e prieš tiesų, nes ji už viską mylimieji žurnalistai ir rašy
darbo nepriklausomylię. Įsta už nusikalstamąjį darbų ski nP1,On*
kraipųžurnalistų susirinko'yra toks, kokia yra
spauda, galingesnė ir visada paima vi- tojai, uoliai ir rūpestingai stu
tymas yra didelis, sudarytas riama bausmė bus nedidesnė,
Naujasis įstatymo projektas didelisbūrys, nes nė vienas' pasaulis mušto taip,
kaip ji i’ŠŲ- Jums turi būti brangūs dijuokite, įsisąmoninkite Jėzų
net iš -.341 paragrafo.
kaip paprastas kalėjimas.
numato ir būtinąsias teismo dienraštis neatsisakė pasiųsti priverčia mąstyti spauda.
[tie žodžiai, nes jie iškelia jū 'Kristų, aprašytų Evangelijoje
, Naujuoju teismų santvarkos! Apygardos teismo visuoti- darbuotojų kvalifikacijas.
bent savo [redakcijos atstovų.
sų vertybę. Jūs galite (drąsiai ir Katalikų Bažnyčios saugo..
Tjr
.i “Tyčia pasakėme pasaulis
Įstatymo projektu vyriausiąjį nis susirinkimas galės pavesdidžiuotis,
kad žurnalizmomi Ijamame apreiškime. Kai jus
a_
Teisėjai, tardytojai, proku- Katabky dienraščio “Ttalia ’}yra ir mųsto lygiai kaip spautribunolų norima padaryti au- ti tam tikros rūšies bvlnis vie-' į rorai, advokatai ir kiti teis- redakcija dalyvavo m corpore I d& ngs giokia ar tokia mįntis, sija yra teisybės padaras, kad savo širdvsna prisirinksite vis
kščiausiuoju visoje Lietuvoje nam taikos teismui. Be to, tai I mo darbininkai bus skiriami Paskirtų valandų kardinoijis gina tiesų ir jos teises.
daugiau ir daugiau tų geru
kasacimu teismu. Vyr. t ribų-1 kos teisėjai bus jpareigoti w- .x
,
ias sav0 rūmu konlvtėlėi nf anokia ar kitokia uhja pa
i
i-ii
• k i
jis ruošiamu prie apvgardos iias sav0 rurnV Kopiyreiej ai- . i
• ^moa-aus dvasion na“Bažnyčia, atskleidusi savo' mo, tiesos, tikrojo naudi ngunolas, laikydamasis bvlų spre- ,kdvti svetimu valstybių ir ki-J. .
.
...
_ .
!
x___ i. . tekusi žmogaus ava. ion, pa
| teismo kandidatų. Teismo ka-}iaikė žurnalistams Mišias i: \.irsta , vLpn min&a bet el. ‘istorį j.j, g-ali parodyti muinsimo
tuoniet -pisp Plunk‘
ndimo tvarkos, žiūrės, kad' į- tu vietos teismų ir adminis
ndidatus priims apygardos tuoj po jų pasakė tėviška ir gesiu, gyvenimu. Žurnalistų kankinių, kurie sulaužė ir nu- sna labai veikiai ir sėkmingai
st^niai būtų saugojami ir tracijos organų atskirus reika
teismų administracijos tary turiningą kalbų, palikusių žu- paleistos
mintys įsikūnija, metė žemėn savo plunksnų, paskleis tuos turtus į pasauli.
l^^kjismai juos vienodai tai- lavimus ir pasiūlymus.
ualistams labai gilų įspūdį. Štai jūsų galybė!
»
bos.
1
kad tik nė žodžio neparašytų Tuomet jūsų, žurnalistų, dar
Jis bus aukščiausias
Taikos teismus gailės sudaTai programinė kalba, kurių
prieš tiesą, prieš savo sąžinę, bas tikrai pakils aki Evange
Lie+>fos teismas iš esmės ryti ne vienas, bet keli teisėNaujuoju projektu taip pat
“
Gerieji
žurnalistai,
jei
tai.
šiandien labiau kaip kitados lijos apaštalavimo lygio ir įspręsti bylas, nurodytas Lie-' jai.
----- j žymiai'pertvarkoma drausmės pravartu išgirsti ir mums.
kų
pasakėme,
(yra
tiesa,
ir
jei
Tuo ta p i pradėjo kardivisuomenei reikia tokių išti gis jo vertybę. Kai pasieksite
tuvos valstybės konstitucijos ] visiškai naujai įvedami gar-' atsak(>iny^- Nusikaltusį prolutas, kai- pasaulio tautos iri^a tiesa iškelia žurnalizmą, jei kimų plunksnų.
Plunksnos tų idealų, — o jis nesunkiai
G4 paragrafo. Vyr. tribunolas'^g taikog teis'ėįai. juos skirs ikuror* baus iš Prok"™™ suvalstybės daugiau nieko prie- Į pripažįsta spaudą kaip mil- šiandien nereikia mesti žemėn: pasiekiamas, —žnrnalizmo gak,™
__ :4._
I
__ ±-;_
.
arba
žiniškų galybę, leiskite man žurnalistas stipriai telaiko jųį1^ taps ™^ka, kaip milTeisingumo ministeris
arna.
. ,šais save nemato, kaip baisia!‘Z1
nis ir visu rūšių Lietuvos teis- rinks savivaldybės trejiems į™
toksai patsįskurdo įr bevilties pragarme
vien$ klausim<l ir Pas
rankoįe ir tejudiną ja tik dėl|žiniška ir neišmatuojama, ne
mų sprendimams ir revizinė metanu, iš
rimtu
žmonių
butwsa
jų
teismas.
Be
to,
pakeisSKurao
ir
^vilties
pragarmę,.
l5 nnrtn zmom,, ta,
P
ir
viso
lkoi
laiminimo žodį.
tiesos, tiesai ir tiesoje.
^semiama yra tiesa’*.
Instancija Klaipėdos krašto navusių valstybės ar savi vai -c
likiška šalis, dar nepaleido iš I “Pirmiau tarsiu klausinių,
byloms. Vyriausiam tribūno-1 dvbės tarnyboj, mažiausiai 25 tvarka.
“Toji gi .tiesa, kuri kitaip Atsisveikinę su kardinolu.
akių išeities žvaigždę. Mato šiandien visi pripažįstame,
lui, be to, norima duoti teisė m. amžiaus. Garbės taikos tei-1
žurnalistai išsiskirstė gražiai
prižiūrėti teismus, teisėjus,! sėjas, šalims prašant, galės L'"’" PROP. P. MATULIONIS į jų Katalikų Bažnyčioje ir Ka-'kad pasaulis ištvirko, sumen-u ar vad*nasi tlkyba» gerumu, nusiteikę, juo labiau, kad kar
Jtalikų Bažnyčių tebelaiko vii- bėjo, baisiai sumenkėjo. Ta-Iatskirų zinonjp
taytlJ gero'
teismo tarnautojus, išskyrus1 spręsti tiktai civilines bvlas
įnintele dvasine galybe, paje-biau pasakykite man, gerbia-*ve’,pavers ,1US aisvais> nepr1' dinolas juos priėmė pirmiau
prokuratūrų, leisti ieškoti is D asmeninio kaltinimosi bylas, j
(Tęsinys iš 2 pusi.1
klausomais, jokiais matomais įl,ž gavėnios pamokslininkus,
teisėjų nuostolius, .padarytus To spronriTmai galutini .Šalys Jenske. Tvarkė septvnių g giančia dar (sykį išgelbėti pa-;n,joji žurnalistai, ar dėl to pa ir nematomais pančiais nesu- Tarsi, praktiškai patvirtinda
111 (tarnybiniai
‘1 T'TI T-l n ll 1 m -K»r\4-ZA1
+ m o, »roi. !1 „^^sios
I
j.)
neteisėtais
bylį spręsti gar-'bėraijų
miškų" ūkį.'A Buvo vi"
pastatyti -» dieidimo ir sumenkėjimo spa,
..
. ,
. .V1 . varžytais. Tarnaudami tiesai, inas savo žodžius, kad šiais
ba Šališkais veiksmais: spręs- Ws taikos
t >
„
KnsiSeipiln0 drau. ant krikščioniškosios civiliza ūda gali pasisakyti visiškai |
kaiP ®K“ny- laikais daugiau gero gali pa, skundus ,j prašymus dėl
by)(} iskrfti
taikoB!gijos pir]|lininkas ,9|5 m cijos pamato. Italija tebepažį- nekalta? iAr gali paneigti, kad
darvti žurnalistas ar rašvtoeisimų paša mimo, ginčus ir
pinrhės taikos teisėjas kaip Lietuvių Centro Koniite sta Katalikų Bažnyčią kaip'tame negarbingame reiškiny tojas Evangelijoj pažadėjo:
seną, įgerą motiną, tautų auk- jį dažnai buvo priežastis ir į- !“Tr tiesa jums suteiks laisvę jas spausdintu žodžiu, nekaip
klausimus dėl bylos, perkeli- R a]o jnkjn atlyginimo n„.<(o įga]iotinis tremtiaiams
mo is vienos teritorijos ki-1 gaus.
U.1 iėtoją ir gyvąja sielų, gaivi- rankis?
— et veritas liberabit vos”, i pamokslininkas gyvu.
įė pneglaudas, mokyklų ii narh^į^ tautas ir tautiškumą,
tų; skelbti bendrus teismams
Be to, įvedami dar padela- klumpių dirbtuves. 1918 m. Į
nuostatus ir jų pakeitimus.
mieji teisėjai. Jeigu kuris tai- grįžo į Lietuvą. Buvo žemės} “Man dėl to labai dalomi
Vvr. tribunole numatomi,
kos teismas bns labai apsun- tikio ir valstybės turtų vice- matyti čia, susirinkusius prieš
be kiekviename kolegialiniame
, •
v. , ,v
. . įTdr|Tas bylomis, tai apygardos ministeris ir miškų departa- altorių, Milano žurnalistus, su
‘ ? ‘.ĮH . e aneiy
^įamojo ir , teįsmas paskirs ten padeda- ,nento direktorius. Yra para- linkusius šių valandą papra
X' bX“r’rspręTXirn"' rf
hy,afuTręBti>8 kelias
« mi5k’< f" Syti. Mev°’ vis« tobuh’ dova
.io.skvninns Sjai, pnnkn-1 ti
^n7X
“ nų davėjo, tos gausingos ir to
Įsteigug Dotnuvoje žemės bulos dovanos, kurios jiems
rorai ir sekretoriai turės bū- žjal,s kiekTjenoje
„pv.
ūkio akademiją, P. Matulio labiausiai reikia — pasiprašy
tinai mokėti abidvi - lietuvių gardį-e ,)US paskirtaa
ti savo profesijos dovanos, ti
ir vokiečių - kalbas.
tajkos teismas> „ vjsoj Lietn nis buvo pakviestas jos profe
sorium. Buvo išrinktas akade ksliau sakant — savo profesi
Naujuoju projektu numaty- voj — vienas apygardos teis
7^
mijos rektorium. Paskutiniu jos malonės, gratiam status.
uti teismu rūmai — apeliacinis , mas.
. ... .
,
, .
.
,
. . metu dėl silpnos sveikatos tu- “Aš, matote, gerieji žurnateismas dėl apygardos teismo
Apygardos teismuose, teis-}^_4
rėjo paliauti labai aktyviai listai, katalikiško žumalizmo
bvlų. Šie teismų rūmai spręs ■ mų rūmuose ir vyriausiame
iš esmės skundus ir protestus Į tribunole bus po vieną vyriau- akademijoj darbą dirbti. Ne- profesijų ( o kitokio žurnaliziperseniai nuvykęs pas savo mo aš nesuvokiu, nes žodis kadėl apygardos teismo spren-f siųji prokurorų ir, kelis produkterį į Aleksandrijos dvarų I! talikiškas reiškia visa tai, kas
dimų. Bylas spTęs trijų teisė- }kuroms. Klaipėdos krašto vyr.:
prolmrora, priklanny, betor- 7}7;?7"L™”kl7,.’nSir??ltik 7. 7™’ 7Si7°’ T*1'"
jų kolegija.
plaučių uždegimu. O kovo 14igo šioje žemėje), žurnalizmo
Apygardos teismai numatv- piškai vyr. tribunolo vyriau
d. garbingasis senelis amžiams!profesijų, kartoju, aš laikau
ti pirmąją instancija ‘ spręsti šiam prokurorui.
'didele misija, tokia misija, kubylas, kurios nepriklauso ki-' Teisėjai savo pareigas eis. užmerkė akis.
--- ■ ■ --------ri gali ir turi padaryti daug,
SKAITYKITE BIZNIERIŲ daug gero. Nemažai gali pa.
BARGENUS
daryti jau gyvas žodis, tačiau 11

j
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LMORTĖS NUPIGINTOS

Iš New Yorko į Klaipėdą $85

KARAS JAU PASKELBTAS

visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų f aro
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.
‘
1
“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū
pimais klausimais.
“SPAUDĄ IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
daromus priekaištus.
“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
laimėjimus ir džiaugsmus.
“SPAUDA TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su
sipratusiais katalikais.
“SPAUDA TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
vienam.
“SPAUDA TR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
• Amerikoje 1 doleris.
“SPAUDĄ TR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr. Ramanauskas.
Veterinorius gydytojas T). E. Buchingham bandė išgy
“SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
dyti susirgusią beždžionę — gorilą Wasbingtono zoologijos
minarija, Litbuania.
sode, vienok gorila nugaišo.

t

LAIVAS

FRANCE’9

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
į Klaipėdą. T.aivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerą ir patenkinamų
patarnavimų.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė.,
TELEFONAS ROOSEVELT 7790

Chicago, III.

n p a h n *

c

i agentūrose, tam tikai ui'nutie
Vilkavišky, įtaisys telefonus j jektuoja 2 stotis mūsų pasie.
sta iraujų telefonų laidų 97( 48 agentūrose, atidarys 20 nau nv po 35 K\Y, o rusai rengia
kini., įtaisyta 2,000 naujų te jų pašto įstaigų, 40 pašto age si statyti ties Maskva 500 KW
iomų žiūri į f i- tarų ir naktis v ašigaly, apie jūPašto valdyba iš pašto, te- lefono abonentų. Kaune pasta
ntūrų, 20 punktų, pašto agen stotį.
Bl.
fitin nenaudin- rų ir Tatrus uolų atskirybv-j legrafo ir telefono pernai tu- tyti paštui ir valdybai 6 aukštūrose praplės- pašto operaci
“D. N.”
iramtos meilė, kaip
kaiu Į rėjo
rėio 17,674,787.70
17.(174.787.70 litų
litu pajamų
na i tunu jI tų
Z. rūniai
__ ■ ■Kauno'
-____ ‘ .aerodrome
įpinj, kaip į sun Bet tai ne gamtos
jas, pertvarkys tranzitinį oro
iitamų ir tik sinu- kad įsivaizduojama, o tik flir ir 15,282,431.44 litų išlaidų, va pastatyti .aero stočiai keleivi
susisiekimų. Tarptautiniam su
NEMOKAMAI MIŠKO
i skirtų abstrakcijų'tas su gamta. Neseniai kaž- dinas 2,392,355.26 litų pelno.
niai rūmai. Klaipėdos pašte sisiekime įves piešto ir tele
(ial, ši pažiūra, šiaip kas tvirtino, kad gamtų tik Iš užsienių gauta pajamų per Įrengtas eentralinis apšildy
grafo perlaidų ir išperkamųjų
Ministerių kabineto nutari
fuga ir vienašališka, kiek didmiestėnai ir atradę. Kul laidomis 12,994,419.64 litų, iš mas.
siuntinių su visomis Europos mu, pavesta žemės ūkio minika tai filosofijai, kuri įmieeiai, girdi, gamtos grožy- mokėta užsieniams perlaidoTarptautiniame susisiekime valstybėmis (kurios sutiks) pa isterijai duoti nemokamai 150
Rinasi tuščiais schmatiz- bių .nesųmoningi. Tai nėra vi-i mis 13,783,772.02 lt. Atidaryįvestas pasikalbėjimas t telefo sikeitimų
is ir nieko bendro neturi sai neteisinga, bet ir nevisai tos 9 naujos pašto įstaigos, 28
NAUJAS IŠRADIMAS
Išplės telefono susisiekimų
nu su Ispanija, Portugalija
su gyvenimo tikrove. Tačiau, [teisinga. Sųmoningumas visuo pašto agentūros ir 17 pagelbiDEKSN1O GALINGA MOSTIS
Saro kraštu, 'Rumunija, Vati- su ne Europos valstybėmis, iš. ,
, ... __
t
t
•»
i kurios pasaulis per šimtus metų ,auesama ir filosofijos — gyveni- liiet tėra paviršius. Kaimietis nių pašto punktų. Dabar Lie ,
kano miestu, N. Zelandija, Ve- spausdins pasaulinę Londono įke jau yru galava. neksnio Galinga
mo išminties, kuri palaiko myli gamtų (ne abstrakcijų, o tuvoj yra 252 pašto įstaigos,
s yra sudaryta iš 18-kos skirtin
nezuelos valstybėmis, Austra pašto konvencijų sutartis ir i\losti
gų elementų, iš visų kraštų svietu
glaudų kontaktų su kasdieni- savo gamtų, savo tžemę) ne sų- 376 agentūros ir 81 pašto pun
lija, Siamu ir plaukiančiais reglamentų, dalyvaus ta r į dan girių visokių medžių aliejų. Lėks
nio gyvenimo problemomis, monės paviršium, bet nesųnio- ktas, viso 709 įstaigos. Tuo laivais iš Europos į Šiaurės tinėj telefono ir radio stoties nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
kuri įsteigia žmogų užlaipinti ninga savo būtybės gelme, būdu per 10 metų (1922 buvo Amerikų.
telegrafo konferencijoj Madri tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
į aukštus bokštus ir iš ten pa kaip kati jis myli savo moti 130 įstaigų) pašto įstaigų skai
de.
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
Kauno radio stoty pakeista
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
rodyti bei apsvarstyti mūsų nų. "Jis nerašo jai eilėraščių, čius padidėjo 445 nuoš. Reikia
Projektuoja Kauno radio možnių
yra pagiję, o milijonai da
moduliacijos
sistema
vietoj
kasdieninės tikrovės realius i- bet jis jaučia jai pagarbų, ku- laukti, kad neužilgo pašto valstoties galimumų padidinti nežino apie tai.
Deksmo Galinga Mestis yra tiek
tlvlia
pasieks
savo
idealo
—
magnetinės,
tinkančios
kalbos
vykius visai iš kito, naujo, po- rios negali apsakyti žodžiais,
kad nugalėti svetimų radit verta aul^so, kiek ji pati sveria, sulig
dažnumams, pavaitota modų
gydymo. Gvarautuojam: jeigu
Kaimiečiui gamta nėra, kaip kasdien į visas vietas galės
žiūro.
stočių
pasireiškusi veikimų naudosnebūtų taip kaip rašom, pinigus grųpristatyti ir paimti korespon liacija ant elektrinės lempos
Štai, neseniai vokiečiu tilodi.to.iestėnui, teLietuvos ribose. Reikia pasta 'žinam. Parsiduoda visur. Klauskite
v.
...
taip; DEKEN’S NEW LISCOVERY
dencijų, kas labai teigiamai tinklelio, kuri žymiai jautressofas, Richardas Muller-Frein-‘atro scena>
fouas
.
’
, tvti stoti ne mažiau 50 K V OINTMENT. Kaina 7 5 centai.
,
veiktų į mūsų šalies kultūros ne ir labiau tinka ne tik kai,
.
. . moduliuotos bangos, nes len DEKEN’S OINTMENT CO.
feisas, išleido knyga antrašte įeBtetiniam malonumui; kai‘
bos,
bet
ir
muzikaliniams
bei
j
raidų.
HARTFORD, CONN.
“Psichologo dienoraštis”. Tai !mirfiui «amta yra tremtu,
Vokaliniams dažnumams.
į kai Varšuvoj pastatė radio
Telefonas tobulinamas. Kau
įdomi didmiesčio gyvenimo iteikianti ,notina’ dažnai
Šiemet padidins Kauno te- stotį 158 K\\ moduliuotos ba
kritika. Autorius yra didelis llnKas Priešas’ ““ kuriu0 J1's ne pailginta magistralė tele lefono stotį 900 abonentų, iš-Ingos, vokiečiai Karaliaučių,:
ADVOKATAI
turi kovoti. Tik didmiestėnai fono kanalizacija 447 mt'r., Ši plės telefono tinklų Šilutėj, |75 KW, latviai be Rygos prodidmiesčio priešas ir nepripa
pastebėjo, kad gamtų galima lutėj pastatyta nauja eentražįsta to milžiniškojo civiliza
linės baterijos telefono stotis,
cinio darbo, nudirbto su Eu paversti kulisais.
R. K. įtaisyti telefonai 36-se paštt
ropos didmiesčių įkūrimu. Ga
(John Ragdziunas Borden)

SOFUI ATRODO DIDMIESTIS

lima su juo kai kur nesutikti,
tačiau jo išvedžiojimais reikia
pasidomėti.
— Didmiesčio gyventojai,—
rašo Ereienfelsas, — giriasi,
kasdien suvažinėjų požeminiu
traukiniu tarp namų ir darbo
vietos tiek ir tiek kilometrų
per 20 minučių ir nemato be
prasmiškumo šito buities su
skaidymo, kuris juos verčia
gyventi taip toli nuo darbo
vietos! Jie reikalauja stebėtis
jų gatvių šviesybe naktį ir
šviesos lekiamu žaibais ii no
supranta, kad galima gyventi,'
naudojantis ankstybais rytais
ir einant gulti su tamsa, dėl
ko anas abejotinis žavesys nė
ra reikalingas. Iš pradžių pri
sidaroma visokių sunkenybių,
o paskui giriamasi jas nuga
lėjus. Šitas medicinos menas
gydo savo paties sukeltas li
gas ir laiko sveikata tai, tėra
dirbtinis liguistumo priglušijimas. Aš pats laikaus ne ori
ginalios, bet nesugriaunamos
nuomonės, kad saulė yra švie
sesnė ir už šviesiausius gat
vės žiburius ir kad žvaigždės
ir mėnulis yra gražesni už ra
ketas, kuriomis didmiesčio gy
ventojai gėrisi vakarais savo
“lunaparkuose”. Tačiau, mo
dernusis “ selfniademan ” to
viso nenori girdėti; jis ne tik
didžiuojasi, save padaręs, jis
dar nori pats pasidaryti ir vi
sa tai, kų jam gamta ar Dicvas dovanai duoda. J r no r.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI,

J. Mačernis

kaina........................ j................ ............................................ 10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, paraše Dr. J. Totoraitis,
kaina ..........................•............... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina................................................................... 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Pranas Jakštas, kaina........................................................

50c.

t

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ........................................................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinas, kaina..................................................90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
vičius, kaina ... ...................................... ............ >................ 20c.
DIEVO AKYVA1ZD0JE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
kaina .......................................................................................... 18c.

KR M SEKEI VAŽIUOTI

smr*!

Chicago, Illinois.

medžiagas

Dotnuvos lietuvių katalikų da

rbininkų s-gos žemesniosios a-

matų
mokyklos
statvti.

dirbtuvėms

SKIS llEKIHi EHBS
**fMn aoolhlng Zomo la uaodt
Right from the firet touch, antiseptic,
heating Žemo takes the itehing
chir
misery out of moeąuito bites, rashes,
and many other skin afflictions. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathers and other outdoor folks
thank cooling Žemo for relief from
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fade when safe,
antiseptic Žemo is applied. It instantly eases razor-srnart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

ADVOKATAS
105 W..Adams St., Rm, 2117
Telephone Rhndolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudalė
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku
li, e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
panijos laivus.
šiemet “Daugas” ruošia dvi oi'icialeu ekskursijas į
Lietuvą tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš Ne\v
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK. \ iii,
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.

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

Telephone Roosevelt .9090

Name: 8

iki

9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
Koom 1502
Valandos: 9

ryto iki 4

LtSTERINE

po pietų

Vtarn., Ketv. ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tol. Lafayette 7337

Vakarais:

Namų Tel. Hyde Fark 3395
Tel. Randolph 5187

A. A. O LIS

L'tarn., Ketv. ir Subatos vakare

Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis;

it

a

it
it
it
it

Gegužio—May
99
99
99

99
99
99

Birželio -June
99
a
99
• it

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS

ADVOKATAS ‘

Telephone

8 d. — ILE DE FRANCE
20 d. — EUROPA
23 d. FREDER1K VIII
29 d. COLUMBUS
5 d. — BREMEN
14 d. — PARIS
17 d. — COLUMBUS
28 d. — FREDERIK VIII
3 d. — ILE 1)E FRANCE
7 d. — BREMEN
16 d. — FRANCE

FRANKLIN

pėjimų.

Listerine

žmonių
mėn.

per

Kurie

.......t —

žiemos

1-3

su

mažiau,

1-3 trumpiau Ir % lengviau,
negu tie, kurie negargaliavo.

Lambert

Pharmacal

Co.

St.

Louis, Mo.

Reduces COLOS

DOUBLE
ACT!NG
lKINC

Buy gloves with what

it savęs

POO'.t

k

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

IPOMTDER
Tėmyk

keikų tvata

Ir

jų šviežumo
išlaikymą.

mą

SAMBPRlct
* FOROViR *
40YEA#
25 ounces for25^?
MIlUONtOF POUNOS USED
B' OIIH COVCRNMENT

i stE you

—Niekur neišgirsi tiek daug
kalbant apie gamtos grožybe'2,
kaip didmiesty.
Modernusis
žmogus yra visur, ir dėl to
niekur, namie. Jis tuo pačiu
diskantu svajoja apie Gibral

2%

gargaliavo

sirgo,

Listerine

imas

Štai dar Freienfelso sntiriški žodžiai apie tai, kokie did
miesčio gyventojo santykiai
su gamta.

apsisaugo

nuo slogų. Nesenai tirta 102

Telephone VICTORY 2213

TEL.

gamtų.

ge

Tas

5745

' Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia.
Ją vartotadamas per
metus sutaupai |3 00.

BiVL VOU PLfcftSfc STtCk.
CAVtO UP
youfc PHOkiE AUCVVt

slogų

akymirkoj!

veik

Namai: 3117 S. Union Avė.

Nerelk mokėti
50c. ui
dantų mostj. Llsterine TooUrri’aste gaunama po 25c.

2334

užmuša

Listerine

malus

155 N. Clark St., Room 909

Balandžio—April 2 d. — EUROPA
ii
ii

relleves
S O RE T HRO AT

lengvina gerklę ir šalina so

A I) V O K A T A S
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A-;
11 SOUTH LA SALLE STREET
gentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti!
1 Room 1934
Tel. Randolph 0332
reikalingi kelionei dokumentai. Draugo” Laivakorčių agen į Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. „vak,
tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne 3241 So. Halstcd St. Tel. Victory 0562
Valandos — 7 iki 9 vakare
skaito — patarnauja dovanai.

. - ^^^99

Draugas1

kietmeterių miško

JOHN B. BORDEN

SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir .pinigus.

jis tai blogiau padaro, bet ne- 2334 So. Oakley Avanue
norį to suprasti ir apgaudinė
ja pats save, tardamasis visur
esųs ‘ ‘ pažangos aukštybėse ’ ’.
Šioj kritikoj, be abejo, kyšo
technikos žygdarbių nepripa
žinimas. Joj žymu ir Rousscuu
dvasia, kuris skelbė grįžimų į

LIETUVOS PASTAS

Knygos

4 d.

’

pvj-v

I

;r’ '(idioiiis. balan. 4 d., 1932

7

dRinnig

žiūrėti, kaip apie šimtų žila
plaukių Šv. Antano draugijos
vyrų artinosi prie Dievo stalo.
miesto valdybos rinkimai.
Be vietinio kun. J. JuseviTaigi tg dieių vieni kitus !aaus> buvo pakviestos t pa
ragindami eikime balsuoti. Vi-i«alb* *““» ™sųonterlU» iš
Diena po dienos ir nepaju , •
tv.its i..ĮBellven, Nebr. Kaip visur, taip
hime, kai ateis balandžio 5si d.,bl P11
k p
’
iVelvkas naruMat. mūšy Cicero miestely į- *“«. 7*«i ir moterys m cor- “ P“ «** ** W“» P™
pijonys buvo dosnesni negu
vyks naujos valdybos rinki- pore eikime į balsavimo vie- paprastai. Mūsų klebonas pamai. Respublikonų tikietu ei-jt s’
sakoja, kad po Velykų jis ga
na ir iš mūsų tarpo lietuvis, Atsiminkime, kad ant reš
lėjo ne tik visas paprastas by
kia mūsų tautiečiai turėtų su-Į PublikolM* baloto V* Seras
las apmokėti, bet dar 800 do
siprasti ir balandžio 5 d. savo pjūvis, jaunas, padorus vylerių skolos atmokėjo.
bųlsų atiduoti už savo tautietį įltt8 Kinibarkas.
lai mūsų
31 d. prasidėjo OniaKimbarkų; jis eina į miesto lietelius. Jisai yra kandida- Kovo
*
trustistuZ Padėkime (X, kur)*“ i Truetee. Visi balsuoki- Uos .vairi, tauty paroda na u

CHICAGOJE

CICERO, ILL.

ROSELAND, ILL,
/

u

"

D A K

T A K A

’—

Kovo 6 d. moterų meno kliu
bas pastatė didelį istoriškų
veikalų “Kantrioji Elena”.
Gabūs vaidintojai puikiai su
vaidino.

Ofisaa Tel. GrovehJU 4617
Kės. 6707 S. Artegian Ava.
Tel. Grovehiil 0017

DR. SUZANA A. SI
Specialistė Moterų ir Vaikų Ll

DR. J- J, SIMONAITIS

4145 Archer Avė. (Kampas Prane

gydytojas ik chirurgas
2623 West Marųuecte Road
Vai.: 2-5 ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
N t dėl ioj susitarus

Valandos: 10 iki 12 ryt<4; 6 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal sualtatimą.

Kantri Elena buvo (T. Koucevičiutė). Ji savo rolę puiOiiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Ttl. Hyde
kiai suvaidino. Buvo švelni, Tel. Ofiso 6060
Res. 9865
maloni. Viktoras Miknevičius
Ofiso Ir Kės. Tel. Boul. 5913
Ofiso Ir Re*. Tel. Boul
savo drųsa ir tvirta valia la
DR. BERTASH DR. NAIKEL1
bai tiko Elenos tėvo, turkų
5815 — 6th Avenue
ciesoriaus Konstantino rolei.
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Haisted SL)
KENOSHA, WIS.
VaL: 3-6 Ir 7-9 vai. vakar*
Ofiso vai.:
Vai.: 1-3 U 8:39-3:19 vai. vak.
P. Plungienė gerai suvaidino
Nuo 1 iki 6 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
ffsdėlloj susitarus
H*d eltoj susi tarša
Elenos prižiūrėtojų Klarisę ir
Rezidencija:
bus p. Kimbarko pavardė ir, i““ už saviškį p. Knnbarky. ir J™> muziejuje, oje palo ojt
3906 — 71sf Street
ir lietuviai buvo atstovauja pasižymėjo savo mandagumu
Nedėliomis tia susitarus.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 .Tel. Lafayette 6793
geriau sakant, balsuokime vi-Į'^4 respublikonų tikietų.
ir
geraširdiškumu.
J.
Stočkus
mi.
Apie
20
porų
mūsų
jauni

Anastazas Valančius
si lietuviai už respublikonus.
mo dalyvavo lietuviškuose šo- buvo tikras Anglijos karalius D E N T I S T A I
Rinkėjas į
, kiuose. Be to buvo daug senų Henrikas. Tai nepaprastų ga
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
lietuviškų išdirbinių išstatyta bumų januolis, vikrus. Jonas Phone Boulevard 7062
i 1821 SOUTH HALSTED STREET
Įpszidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. Califomia Avė
PASKUTINIS PRIMINIMAS
Juška buvo Anglijos kunigai
(parodoje.
Valandos: 11 ryto iki 6 po pietų
Nedėlioja pagal sutarti
Velykų rytų buvo labai pili
kščiu; tikras ricierius. Anelė
• iki 8:39 vakare
DENTĮSTAS
Balandžio 7 dienų Šv. AnSirtautienė vaidino raganų ir
Cicerų, III.— Broliai lietu-ikus oras. Per trejas Šv. Mi-'
4645 So. Ashland Avė.
v . v , v v v....
,
..tano
___ parap. mokyklos svetaif.i. .
Tel. Canal 6766 Res. Kepublic 6350
įr seserys lietuvės, staigias bažnyčia buvo pilna zmo. c. • ,r gerokai prijuokino publikų,
4rtl 67 Rtreet
,
J
. ... r .
.
.
, . - .neje bus kauliukų losimai. ViIskutinis jums priminimas ir linų. Per pirmutines dvejas Sv.
,
.
..
. kuriai net šonus skaudėjo. A.
Gydytojas ir Chirurgas
sas pelnas eis parapijos rei
Tel. Canal 6122
Dambrauskas—Sardinijos kar
prašymas. Rytoj, antradienį, ■ Mišias beveik visi ėjo prie Šv.
Ofisas 2603 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
kalams. Raukiama daug žmo
Kertė So. Western Avenue
vedys; M. Kančiūtė—tarnas.
balandžio 5 d. įvyksta mūsų i Komunijos. Ypač gražu buvo
. IR OBSTETR1KAS
,Tel. Prospect 1028
nių. Girdėti, kad jau daugiau
Plungytė ir Užolytė — Elenos
Gydo
staigias
ir
chroniškas
ligas
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
D E N T 1 b T A s
negu 200 tikietų paleista žmo
Tel. Canal 0706
vyrų,
moterų
ir
vaikų
vaikai.
Sirtautas
—
turtingas
GRABORIAI:
2201 West 22nd
• Street
Valandos: 3-6 po pietų ir 7-9 v. v.
nių tarpe. .
DARO OPERACIJAS
(Kampas Leavitt St)
pirklys. Dugas, Kristopaitis —
Nedėlioj pagal susitarimą
Ligonius priima kasdieną nuo
Balandžio. 17 (t p-ai VaškeValandos: Nuo 9 iki 12 ryto
pietų iki 8 vai. vakaro.
LACHAVICH
vyskupas, kuris buvo labai
Nuo 1 iki 8 vakare
(liavičiai antrų kartų prisiar
Nedėliomis ir seredomis tik
Seredoj pagal sutarti
tinkamai
atvaizduotas.
iškalno susitarus
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABOKIUS
IR
SŪNUS
tins prie altoriaus ir maldaus
CHICAGOJE
Ofisas, Laboratorija ir X-ltay
/
LIETUVIS GRABOEIUS
Visagalio Dievo palaimos po ■ Visi vaidilos artistiškai sa- Boulevard 7689
Laidouvėms pa
Rez. Hemlock 7691 2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tarnauju
geriausia
metil moterystė luome. Pie- vo roles suvaidino. Publika laCHICAGO
472 9 WEST 12 FLACE
ir pigiau negu kiti
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
darbu
busite
užganėdinti.
bai
patenkinta.
Kurie
nebuvo
todėl, kad priklau
tūs bus Šv. Antano svetainėj
ir Fėtuyčios* kuriomis dienomis jis
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616
sau prie grabų išbus.
2314 W. 23rd PI., Chicago tų pat dienų. Tai yra pavyz- - labai gailisi.
dlrbystės.
D KN T 1 B T A S
2924 W. VVASH1NGTON BLVD.
OFISAS
R. E., G.
1
uinga
šeimyna.
Dieve,
laimink
Kitos vai. ant Washington Butvd.
4712
So.
Ashland
Avenue
668 West 18 Street
4:30 — 6:30 kasdien
GYDYTOJAS ir chirurgas
Telef. Ganai 6176 1439 S. 49 Court, Cicero, HL. juos!
,
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
Tei. cto«v> «#rr
SKYRIUS: 3238 S.
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
BalandJžio 24 dienų turėsi
NUOŠIRDI PADĖKA
Halsted Street., Tel.
Ofisas 2201 West 22nd Street
l'el. Cicero 1260
X-liay ,
Vlctory 6*88.
me vištų vakarienę. Rengėjai
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
j labai smarkiai dirba. Visas
Keletu metų kentėjau dėl
Uezidencija: 662 8 S. Richinund Av*. |
Telephoue Kepublic 7868
lietuvis GRABORIUS pelnas eis likusios parapijos didelio tulžies akmens ir cliroLIETUVIS DENT1STAS
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vai. vak.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
j
skolos
atmokėjimui.
V
alio,
apendicito.
Kovo
10
d.
Nedėlioj;
10—
12
ryto.
valandai vakare
<443 So. Talniani Avė.
4142 AKC11EK AVENUE
.......... 11^ ——M——SS Valandos: 11 ry to iki 1 po pietų
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Omahos
lietuviai!
Kur
vieny

,dr.
Biežis,
asistuojant
dr.
VenTel. Virginia 1290
SVARBI ŽINUTĖ
GRABORIUS
4847 W. 14th15T. Cicero, III.
. 2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
bė, ten ir galybė!
ckūnui ir kitam, padarė sėk
Yards 1138
Musų patarnavimas
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Tautietis mingų operacijų, po kurios
Chicago, .UI.
visuomet sąžiningas Ir
Tel. Cicero 6756
Telefonai dieną ir naktį
nebrangus, nes neturi
: greit stiprėju ir gerai jau
VIRGINIA 0036
me išlaidų užlaikymui
Lueiuvis Gydytojas ir Chi
skyrių.
čiuos. Patyriau nepaprastų dr.
rurgas perkėlė savo ofisus |
DANTISTAS
Teh Grovehiil 1696
Biežio rūpestingumų ir atsida
Nauja, graži konaujų vietų po num. 4645 S.
LIETUVIS
GRABORIUS
vimų savo ligoniams. Šios sun- 1446 S. 49 CT. CICERO
ply#’-a dykai.
Ashland Avė. Vai. z ilu 4 u
Šv. Patriko dienų mūsų mie
-Didelė graži koplyčia dykai
kios operacijos nebijojau, visai Val-: 10'12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
6 iki 8 vak. Nea. pagal sutar
3307 Aubnrn Avenue
*'
----sto majoras John. C. Mahoneyl
.... . ,
1V
, . ,l
718 WEST 18 STREET
gydytojas ir cnntuiidAS
., ,
.. , , ,
pasitikėdama Dievo valia ir!rx n 1/ iz i ■ . -r
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
ti.
Tel.
Boulevard
782U.
Na

Tel. Roosevelt 7533
atodankė pas mus. Mokyklos K
. Dr. C.K. Kliauga
Seraaomia po pietų ir Nedėldiemais
mai; 6641 So. Albany Avenue,
tik susitarus
Telefonas Yards 1138
vaikai jį pasveikino daUtoL
#
3431 W. Š4ARQUETT’E ROAD
“Sveikas”. 8 skyriaus beini u-1
,
, • 2120A ve.
w- Marąuette
ru. arti western Tei. Prospect 1930.
daugybei 1'
l'liuue
7828
pagalbos saukiaus, nnilirvhMl
Avė.
Pliene llcmlock
llmi.l.H k 7K-2H
Ofiso Tai. Vlctory 8687
Fanedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
kas
Vincas
Tautkus
pasveikt
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
, , ,
icikagieiLTų jį rekomendavus.;
1821 SO. HaIsUmI SUcct
Of. ir Rea Tel. Heiniock 2178
no svetį gerb. klebono, sese-i,
. .
. .'
VEDĖJAS
'
.
...
,
\ , ! Ir neapsivyliau. Lietuvoje man.
' Graborius ir Balsamuotojaa
ir mokinių vaidu. 2 sky-f,
, A
x ,
AKIŲ GYDYTOJAI;
Gyuyiojas u* Giuruigas
1650 WJEST 46th STREET ,ių
1 .
„
.v ...
v
i buvo gydytojų patarta važiuot1
Turiu automubilias visokiems
naus mažytes išreiškė žodį .
, . ,..
.
,.
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED S1KE1CT
Kampas 46th ir Paulina Sta
4t„r .
,,
...
_ jį Vokietijų pas geriausius chi-*
‘Welcome , raide po raides.;
, .. ,
v
Tel. Boulevard 5203-8413
Antras oflsaB ir Rezidencija
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. Yards 0994
„ , .
’ , . .
.
rurguš. Tad iš daugybes zmoi
6504
S. ABTES1AN AVĖ.
7
skyriaus
mokiniai
suvaidi.
,
...
.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
....
atsiliepimų ir savo
3319 AUBURN AVENUE prie manęs, patarnausiu simpatiš
Rezidencijos Tel. *Fiaza 3209
Ofiso Vai. r«uo 9-12 rytais: nuo 7-8
iš Vvaslungtono
, .
...
, ..........
vak. Antro of. Vai.; Nuo 3-6 po
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu no vaizdelį
,
.
.
v
.
prityrimo
laikau
dr.
Biezį įzyChicago, III.
VALANDOS:
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
dienų, primenant dviejų sim- ......
•
‘
Nuo 10 iki 12 dieną
Šventadieniais pagal sut&riina
. .
, , ! įmausiu lietuvių sDeciahstu.
Nuo 2 iki 3 po pietų
tų metų vvaslungtono sukak-j,, ,
x .
Nuo 7 iki H vakare
*
2* .
...
Gei;b. D-re! reiškiu lamstai
NadėL nuo 19 Iki 11 dieną
Tet Wentwortb 3000
.tuves. Majoras kalbėjo vaikev. ...
...
. įnuosirdlzių padėkų — visa gy
liams, pagirdamas juos, jog
.
...
....
itez. Tet Stewart 8191
° veninių busiu dėkinga.
Ofiso Tet Victory 6893
LIETUVIS AKIŲ
buvo taip atsargūs, kad per
Bez. Tel. Drexei 9191
Dėkoju Šv. Kryžiaus ligoniSPECIALISTAS
6 metus nė vienas vaikas nei
Kuru*
'buvo sužeistas, einant ir par- • n^s kapelionui kun. Statkui už Valbu<vm* 0,28.11^
Gydytojas ir Chirurgas
esti pnezattiHH Kalvos skaudėjimo, '
Įeinant iš mokyklos. Gyrė
Paren£bn{i operaci svaigimo,
amų
apiouiUuo,
uctvuolu

LIETUVIŲ
6558 S. HALSTED STHEEi
mo, skuudaiiiiĮ aaių kaišlj, Muiuiu GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tėvelius, kad leidžia lankyti jai ir reikšmingų raminimų ii CMlMIUctu*.
R Ii Luiji. u trumpą regyb
Vai.; 2-4 ir 7-9 vat vakare
GRABORIŲ (STAIGA
ir tu<uuą regjatę.
Oiisaa 3102 So. Halsted St.
katalikiškų mokyklų. Liepė savo kleb. kun. Baltučiui už tę Fnreugiu
leiuiugui Ūkinius visuos^
Kampas 31 Street
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
vaikams gerbti ir vertinti se dažnų lankymų. Esu dėkingu atsitikimuose. okzujrunuvima* daro
ltes. Fbone:
mas
su
eieatra,
parudauc*
roakiaeEnglcwood 6641
ligoninės
vyresnybei,
seselėm*
Office Fbone
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
seles, nes jos viskų palikusios,
nm aiatoaa
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. Wentworth 3000 Wentworth 30u0
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
ii
slaugėms
už
gerų
priežiūrų
Speciale atyda atkretpiama moky
dirba lietuvių naudai ir tiek
klos vaikučikoia
Nedėliomis ir šventadieniai a
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
ir
rūpestingumų.
Išsinešiau
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
daug
gero
yra
nuveikusios
10-12
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
kare. Nedėliomis nuo 19 liti u,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Worcesteryje. Programėlė pa maloniausių įspūdžių iš savo KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
6558 SO. HALSTED STHEET
PĄ laiką su nauju išradimu
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą
sibaigė. dainomis “Star Span- lietuvių ligoninės.
Daugely atsitikimų akys kutaisoiuos
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vat vakare
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
gled Banner”, “Lietuva, Tė Ačiū daugybei lankytojų. be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
Feikeie savo utisą po numenu
vynė mūsų” ir atsisveikinimo Esu labai dėkinga už dovanas 4712 S. ASHLAND AVĖ.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
D.
pp. Peldžiams, Insodams, Kidaina “Farewell”.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Tei. Boulevard 7589
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
4919 SO. MICUIGAN AVBNUk
Majoras suteikė vaikučiams zui, Lauraičiams, Griciams,
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
SPECU AUSTAS
Tai. K*nwood 6197
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
pilovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
“free day”. Žinoma, tas mums Kielienei, Atkočiūnienei, Grex*i. Yards 1839
Valandos:
sitės kur kitur.
V»l.: ryto nuo 19—12 nuo 3—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
gulienei, Aleliūnienei. Širdin^ypatingai patiko.
pietų: 7—8:80 vai. vakar*
Nuo 8 Iki S valandai vakar*
Nedėlloinik 19 Iki 12
Gerbiamo majoro apsilanky-įgai dėkoju geraširdei p. Atko- DR. U. SEKNEK
apart tventadl*nlo Ir k*tvlrtadi*i
akiv
HFEciAusTAs
Telefonas Midway 2880
mas labai mus nudžiugino irlčiūnienei už meilę mano vai
Tet Hemlock 8700
ilgai neužmiršime to įvykio, kučiams. Iš visų patyriau mei
H*mlock 8181
.
Ries. Tet Frospcct 0610
nes miesto vyresnysis pirmų lę ir užuojautų. Ačiū visieipsl
JŪSŲ GRABORIUS
pykį teikėsi mūsų mokyklų ap Sveikam begyvenant ar su
DR. B. ARON
Didysis Ofisas
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
sirgus — visi ir visada savas
lankyt.
(Nuryuuckoa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
4605-07 South Hermitage Avenue
J. Sakavičius pas savų! Tas labai reikšmin 756 WEST 35th STREET
8420 Weat Marąuett* Road
Ofisas 6166 South Kedsto
Kampas Halsted gt.
VAHANDO8:
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
ga ir naudinga!
Res.
6426 So. Callfornia Avė.
Valandos: nuo 19—4: nuo 8—•

j.

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

į

SO. OMAHA, NEB.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZELlS

DR. J. J. KOWARSK1S

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BLOŽIS

J, F. RADZIUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEZIS

A. PETKUS

DR. GUSSEN

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

jhško

DR. M. T. STRIKOL’IS

S. M. SKDDAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

W0RCESTER’ MSS.

DR. A. L (UŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

I. J. ZOLP

DR.MAUR1CEKAUN

DR. j. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia

DR. H. BARTON

į

OK. A. A. ROTH

DR. A. R. McCRADIE

DR. CHARLES SEGAL

A. L. DAVIDONIS, M.

Eudeikis

r•*

DR. V. S. NARES

PLATINKITE “DRAUGA’

t

Zofija Jurgėlieni

I

■i aas 11 IU ta

Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak.
Utarn. to K*tv. vok. pagal setart*

Vatt 1-4. T-9 ▼. v. naklrlant Ket*

I

..u

-L

i d.. 10??

suimtasis jaunuolis, kuris su
kitais dviem užpuolė Lietu
vos konsulatų, atiduodamas
paskubintos procedūros teisė
lapijų pastatė ant tvirų pa
SIDE
jui.
matų, kad dabar rodo pavyzdi
Nuo balandžio 5 d. mokykly draugija Šilutėj atidaro vi-1
agentfira
........................
kas praleidome visoms kitoms lietuvių kolonidūrinę
mokyki,,
šiais
metais
|
P
ranPsa
’
ka<1
kovo
16
A
v
“
Vy
“
’
,
ZJOJ
° T?
nuotaikoje; buvo j joms.
Lietnvyti.3
bus įsteigta tik pirmoji kla-1kare trys ■iau"noliai »P">«* '<‘to buvęs teologijos filosofu
eėias svetimtautis, j
------------------sė. Kitos klasės bus steigia- I akmenimis Lietuvos generali jos geografijos profesorius K.
Ibėjo klebonui klau- JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
VIEŠA NUOMONĖ
kurie/nori asmeniškus barnius ,no8 kasmet. Šilutėj jau se- i nį konsulatų Berlyne. Buvo Pakštas švietimo ministerio
ažinties ir kitus dar- I
, .
i ,
' Bridgeportasl— šį kartų eiu
bei kokius plepalus pareikšti, j riai rūpinamasi tokios.mokyk-1 lSnraAytas y vieaas ^nffas. Vie- paskirtas privatdocentu į maUlių prieš Sv. Velykas,)
,
■ . .
,
eina rūpestingas ir uolus pa Kas dienų man maloniau tegu parašo laiškus atitinka- Jog įsteigimu. Kaip teko patir 1 nas iš užpuolikų suimtas. Jo 1 tematikos gamtos fakultetų
lepinęs yra daug. Firmos
r
n
......
nenustatyta, nes jis' geografijai dėstyti.
buvo' 5:3(1 vai. .■vtn,!sil<,"Kil"as P"* l“1"''’)'"58 sias užsiėmimas, tai paimti iu ienis asmenims. Kam varto ti, jau pirmomis dienomis į asmenybė
...
b<“‘ koki« Pw°- 1
„ metu vietinės kaikurioo šv' JnrSio Pa™p.jos vakaru.- dienraštį “Draugų” ir malo ti rimtų katalikiškų laikraštį mokyki, įairaSė nemažas akai-:ats,saka
PELNINGA PROGA!
dymų.
nes. Balandžio 10 d. bus nnni- niai praleisti pusvalandį kitų. tokioms priemonėms.
čius mokinių.
raugi JU»
jos V.ĮU
ėjo prie
šv. Komu-«-|
pi ir ov.
..
tA
Tos pačios telegramų agfcn
Perskaityti pirmutines ir nau
Skel’y
*
. ,buvo pilnutėlė
__mos Šv. .Jurgio parapijos
40
nijos. Žmonių
* 1
;•
’ . .
Važiuojančių tėvynėn dėmei taros radio žiniomis, trys jau. v
, . . .. i
metų sukaktuvės. Kadangi tai jausias (žinias. Jo editorialni
bažnyčia, nes ateina ir tie, kn-i
1 .
.
.
nuoliai, kurie apmėtė LietuLietuvoje, Varėnos miesWEST SIDE
.
,
v
•
4.-1
buvo
pirmutinė
lietuvių
pa- yra visuomet įdomūs. Tnfor- SPORTIVELY SPEAKINO
ne lankosi bažnyčioje tik per«
r
------------j vos generalinį konsulatų pri-Jtely (Alytaus aps.), prie bazVelykas ir per Kalėdas; labai raPi’a Chieagaį tai tos sukak- „moja srt (pritaikintais ir moPollti&kos Prakalbos
įklauso radikalinei Strasserio Įnyčiog aikštės, centre, gatvių
tuvės liečia ne vien bridgepo- j kinančiais vaizdais. Aprašo
By J. C. S.
Šiandien, 8 vai. vakare, Mel grupei.
sankryžoje, labai pigiai parrtiečius, bet visos Chicagos mūsų lietuvių katalikų visuo
X Balandžio G d. parapijos
.
X I guess a person becomes j dažio salėj, įvyksta politškos
Berlyno policija pranešė duodamas 2 aukštų mūro nalietuvius. Todėl bridgeportie- menės vei linų iš
o®™
inured
to
anything,
even
wit1
prakalbos.
Kalbės
lietuviai
ir
TJetuvos
pasiuntinybei, kad'mus su daržu ir sandeliais.
svetainėj įvyksta Šv. Vincen- (
čiai ir nepaprastu uolumu re jų ir kitų miestų. Tiesa, dien
to Pauliečio vietinės draugi-1
► Name 4 butai; pusę namo užnessing apparent basketball; kiti įžymūs politikai, būtent: j
ngiasi tai vakarienei.
raštis “Draugas” yra mažas,
jima Varėnos paštas, kuris pvj
BALABAN
&
KATZ
games. There’s no need of re- į gerb’. John Swanson, States
jos smagūs ir dideli šokiai, i
Rep. palyginus su įvairiais anglų
TEATRAI
kuriems gros gerai pasižymė-',
layin:> a bombastie description Į Attemev, bųv. teisėjas Georka gerų arendų. Galima ir
dienraščiais. “Draugo” popie
of
jęs P. Stirbio orkestras, kurį!
svid
contests,
some
inane
j
g
e
Barrett,
kafididatas
j
21
—
-------n
į įrengti. Apylinkė sveiT
“ŠALTINIS”
rius nesveria du svarus su il
(bieagos teatre rodoma I ypač silpnesnių plaučių žmovisam jaunimui taip labai pa- j
budd.ng artist wi1l take care wardo committeeman ’us, adv.
gomis, iškraipytomis žiniomis.
jnėms (pušynai ir smiltynai).
tinka. Ateikite visi, jauni se- i Ši gražu vardų nešinįa se
of .Inu ticklisb situation. Any- Jonas Kučinskas ir visa eilė “The Crowd Roars.”
Ne kartų stebėjau, kad re n aV, VII say <l.a, Bridgeport Intų. Lietuviai kviečiami skaiOriental teatre eina “Are Naudokitės reta proga!
ni, linksmai laikų praleiskite njn1,sias Lietuvoje katalikų sadakcija
vis
prašo
korespondeSužinoti “Draugo” red-jo
toppled Providcii •• by a seant; flingai susirinkti.
Ve. Po. You Listening!”
ir paremsite vargstančias šei- viiitinis laikraštis
United
Artistą
teatre
rodo

pas P. Jurgėlų.
mynas, nes šie šokiai yra tani. “šaltinis” duoda daug ido- ntų ko trumpiausiai rašyti ži- marei'i for tbal bcra’ded Hal-1
ma
“
Sky
Devils.
”
nias
ir
kitus
pranešimus.
Tie

sinų Street chmupionsbip. In 1 tJ
did!
rengiami.
j ,nhj skaitymų, kuriuose būna
__
i
*
MeVickers teatre rodoma
sa^
tai
rimtas
prašymas,
dėl

another skirmish, Brigbton
OFFICE OF COITNTY CLEP.K
X Balandžio 10 d. įvyksta .modugniai išaiškinti mūsų yv
It; was a plain case of “not
OF COOK COITNTY, ILLINOIS,
“
One
Hour
with
You.
”
to,
kad
laikraštis
nepajėgia
sn“put the skids” to Manąuętte !enough Budrick,.; ..Bn<ld?”
vietinės Vyčių kuopos .juoku V(.njmo k]ansimai. “Šaltinis
'STATE OF ILLINOIS)
Roosevelt
teatre
eina
nepa]
>ss.
on
vakaras. Sakau “juokų”, nes duoda janir
ae tiktai įj j talpinti visų kolonijų žinias bnt then who b asu’t dunng wag p,en,y
4
-i l
((U 4 1
COUNTY OF COOK )
bus suvaidintas toks veikalas, (j/ietuvos srvvonimo. bet ir i£kartu,
vietos stokos. Ten-,tbe year! It foras just another p M
&nd when he>g not prastas veikalas Hotel Con- Į Pasiremdamas provliija 34 Nomt.... atsilankys, turės v;■ Fn pr.ų.ni-kaunan stebėti, kaą kdku-įbaii game and a round of
j wouldn,t
„ tinental.” Tai i spūdi n ga dra- į ^bėal"AT« .„'“'T/'au ."'T.''
kad kas tik
i;G irraStų.
į spalva popietros nominacijų balotams
o¥u,e, on ciw.ro,, chan. mų.
juoko iki ašarų.
Veikalas | Vietoji* svetimos spaudob rios žinios gal ir per senos, |.‘raz.zborry” was doled out ,t I
partijų nominacijų rinkimuose, Jv.vk£«• n•ish;
T or should
__ 1 J TI say eeg
r ° However, tlie sad tale
stančluoso Cook paviete, išskiriant
“Ponaitis” vaizduoja kaimo , nuolau;do garsinimo, prašoma nes’ matyti, per vėlai vy-moii-a
prisių-'.t
|tpe fį
vietas už Chicagos ribų, Chicaąo
RKO TEATRUOSE
/I
Įbefore! Anyway, Brigbton plea^ed tbe populaee, don’t
Heights, Berwyn, Cicero, Summlto ir
bernelį, kuris per nesusiprati-1
savosios spaudos garsini stos.
Everga-cen Parko, utarninke, balan
mų tapo valdininku, ir par- mus.
Mano svarbiausia pastaba, partisans felt the lash of an!^^
wby, I’m no crystal
džio 12. 1932 bus tokia;
Palace teatre rodbma pavei DEMOKR.tl'V PARTIJOS. RAUSVA
važiavęs į kaimų atostogų pa- ’ “šaltinio” spauda visiems'tai apie jaunimo sporto sky-Į apparent misdemeanor, and g&zer
ni.IKONV PARTIJOS, BAI/TA
kslas “Carnival Boat” ir as- REPt
šio liudijimui aš pasirašau ir uždesirodo, kad esųs didelis po-1 prieinama ir suprantama. “Ša rių. Dalžnai pusė puslapio an-iwere in an liproar. I’m alX Well, 1 lieard Town of meniškai dalyvaus Mvrt & Ma
cook pavieto šio kovo 28.
nas. Po vaidinimo bus smagus itinis” labai pigus savaitraš-' gliškai parašyta apie Liet Vy- įmost getting' to the point,
back
Lake is coming
next rge, George E. Stone ir kiti.
ROBERT M. 8WEITZER
šokiai. Paremkite Vyčius.
j įjR, nes Lietuvoje melams Ričių veikimų ir kitokį jaunimo blast tbe habitl
COiTNTY CLERK OF COOK
wliicli means a great
State Lake teatre rodoma
COITNTY, ILLINOIS.
X North saidiečiai liūdi,
° Amerikoje tik 2 dol I veikimų. Tas labai yra įdomu, i Town of Lake engaged, Wa-1 •
deal of sad news to other par- veikalas “Young Bride.” Innetekę buvusio savo klebono'
tikrai yra tinkaVna {bet kodėl vis daugumaskores- ukegan,', and needless to aver,
ticipants, especially after tliey domus romansas.
kun. F. Kudirkos. Nors jis jau ) ’r raalon' dovanėlė visiems ' pondęntų apie jaunimo veiki triumfed witbout a tussle. view the aggregation tliat is
mų rašo anglų kalba! Kažin, į They inserted. about everybosenai buvo čia klebonu, bet | «P*ndo« mylėtojams.
“lined up”. Wbat we. need is
žmonės jį taip pamilo ir s p
“Šiltini’ atranda viso pa ar “Tribūne” dienraštis tai- i dy into the proeeėdings and
a little strengtliening on every
(Marųuctte Jewelry A Radio)
T. A. D. Products.
juo susigyveno, kad niekaip
laiškai, šiuo trumpu ad pintų lietuviško jaunimo vei- tbe closest the Waukegan boys
Pirkusieji pas mus už $5 ar dnuteam, otherwise there isn’t 3133 So. Halsted St..
' giau bus dykai nufotografuoti.
kimo žinias lietuviškai! Aiš-jcame to sensing victory was
negali jo pamiršti. Kad ši pa- rosn pažymėti •
1,1.
much to pick from outside oi' Chicago.
2650 West 63 St., Chicago, III.
Gerbiamieji:
ku, kad ne! Anglų laikraščius towards the start of the lašt
lapija šiandie egzistuoja, tai
“ŠALTINIS”
Tei.
Cicero, Town of Lake, Brigb Afi vartojau jūsų vaistug ir esu pil
visi perka, ar jis būtų lietuvis ąuarter, būt Johnnie Viscount
dėka a. a. tėvo Kudirkos, kuPaštas Marijampolė
Hemioek. 8380 ‘ .
nai
užganėdinta.
Sirgau
per
8
metus.
ton and Bridgeport.
Gyvenimas man buvo tnemaJonus.
ar latvis,' ar vokietis. Bet lie- took care of that
ris paėmęs šių sugriuvusių paLIETUVA.
Vartojau visokių daktarų vaistus,
tuviškų laikraštį užsisako lie-1, Tbe Yards “Five”, wlio
X (I’m sorry I havn’t any bet
nieko negelbėjo. Siuntė ant ope/
racjlos.
pet
ph
rases
to
relate
to
any
i tuvis. Pats angliškus laikraš- made such a creditable showKai vienas žmogus patarė 41. A. D.
Jčius irgi perku. Bet norėda- ^ng in the Evening American’s' Iiterary imitator this occa vaistus
<>avartoti, tai pirkau viem,
bonką. Tuoj pasijutau geriau. Užvar
nias
skaityti
lietuviškai,
imu
cage
tourney,
are
also
entered
'
sion,
my
english
has
also
suf
• », i o .
... ..
c
.AI.SAS nu.AMIfci.ftS juodai- odos aptaisais (labai pa-)kotaiikiSkęjį “Draugę" rnn- j,in the A. A. U. toumament 'fered jbeeause of said depres- tojau 5 bonkas ir dabar- esu pilnai
Wm. J. Kareiva
sveika. Veliju visiems .savo geriau
Savininkas
sioms draugams vartoti T. A. O. me
"T?’ r",a'"!”',aiF
krnS,ni’- k"i™ *2'"jli0»na ir skaitau, Manau, kad Stumbris,
g
OŽĮ geriausios rųžies
the lad vdio pivot-Įsing era).
diciną.
ir pulnrnaviino, Sau
kit.
kiti skaitytojai pritars, kad ed fOr Providence was an adSu pagarba,
PARDUODAM IR MAINOM
iimdais aptaisais, paaukuotais lapų kraštais, kaina $2 50 “Draugas” turėtų laikytis sa- dition to the Wood Street
GREF.N VALLEY
Mrs. F. Zenavlck.
PRODUCTS
391# W. 47th St.. Chlca<o, III.
l l.KTM ANT KEUU. juodai* drobės pt, geltonais lapu
Farm&s, napius, lotus ir visokius
Oiselis Šviežių kiauši
vo tikslo ir nusistatymo. Čia “Crew” in their disposal of biznius visose valstijose. Mes turi Šitokių Iaižioj mes turime Simt>u
nių, sviesto Ir sūrių.
kraštais, kaina ......................................................................
$150
dldel) pasirinkimą. Norintieji pi T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
4844 80. PAULINA STREET
nemėginsiu redakcijai pritarti, Waukegan. He will also be me'
nių
pagelbėjo,
dabar
tebegelbati
kr
rkti ar mainyti pirma pamatykit mu
Tei. Boulevard 1889
VALDU BJNKTNE1.TS. juoda-* labai gerais odos
. .. . . ,
, a
«Ptn,SB’wįkų daryti, tik uolaus skaitv- inserted in the lineup for sų bargei^ų. Klauskite A. Grigas, gelbės toliau.
'"PU kr”5tai>'
^’^ojo vardu protestuoju prieš Town of
in it’s quest Real Estate vedėjo.
T. A. D. PRODUCTS
J. NAMON PTNANCE CO.
33 So. Halsted Street
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
•7RS 8o. Westem Avcnue
MALT V RINKINĖLIS, juoda,s aptaisais, paauksotnis l0 Svetimtaučių kalbos vartojimų of further conąuests in tbe
CHICAGO. ILL,
ATIDAROMA ŠILUTĖJ
VIDURINĖ LIETUVIŲ
MOKYKLA

A G O J E

BERLYNE AKMENIMIS
APMĖTĖ LIETUVOS
GENERALINĮ KON
SULATĄ

jvxxiik

LAIŠKAS

/
\
R. ANDRELIUNAS '

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

■............................... 75c Į lietuviškame laikrašty. Visos rnentioned toumament. With
RTNKTNELTS. baltam aptaisais, gražios
išvaizdos. to8 Rorespandencijos, kurios “Casey” on the siek list, ‘Anv’ /

MALIU

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

\f
i’ n -......... • ‘.......................... $k75 bando užkariauti tauPias rai-'sey’ Lauritu^ played some
MAI.DT RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50 kraščio vietas su svetimtaučių
stellar bąli to put the Stock
MALDŲ KNA GE1/E. juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 kalba, turėtų būti atmestos. Yards “mob” way abead of
MAT,DU KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. Gal, korespondentai mano, the opposition.
AT l\SO AT,TORTUS,, įuotlais minkštais aptaisais, mažo for kad gražiau ta-* viskas atro Cicero, tbe cbampions of,
mato pamiksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25 do! Peiktinai ne. Jie, korės the league, took another beat
KANTTČKOS. įuod. apt. Tilžės spauda ....................... $1.75 pondentai-ės, nemoka rašyti jng. This time, a ratber unMAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais lietuviškai; tai tie nariai-ės impressive crew from Wiscon(Tilžės), kainų/.......................................................... $1.50 yra kalti, kad neapsilžiūrėję
sint took advantage of ‘breaMELSKTMES. juodais odos apt. (nedidelė) paauk. lapų $1 75 renka tokius ,kurie visai nė ^g’ and eked out a victory. j
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt........ 75c. nebando prabilti brangi uja Rariįer in the season, Bridge
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato. lietuvių kalba. Žinau, baveik port tabulation records two
juod stipriais apt., paauksotais lapų krašt&is ........ $3.00 .kiekvienas moka ko puikiau- defeats in contrast to lašt sea3VENTO f RANCTflKAUS DVASTA, rand
kraštais $2.25laiai rašyti lietuviškai. Bet ko- son’g undefeated record. lt
ANTOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide dėl nedaro! Gal iš tos į)rieža- was a drab and listless affair
lės knygelės, kaina ..................................................... $1.50 sties, kad kai kurie jų drau- flS (far a8 basketball was conViršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už- gai nemoka lietuviškai skaity- Į remed. Ragged playing and
mkvmų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės ti, arba nutautėję I gėdinasi. inability to hoop the pellet
{alėtų gauti, nuo .jūsų kaipo dovanų.
Kas blogiausia, spausdinami contributed to an afternoon’s
visoki pliotkai, plepalai, bei ennni. Būt, what the Wiscon“wise-cracks”, nepriimti pa- sin boys lacked in technique
___
siūlymai ir asmeniški nesusi- and floor play, tbey made np
1334 SOUTH 0AKLEY AVKNUE
CHIOAOO, ILL Įpratimai. Tie korespondentai, jin aggresiveness and figbt
t
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Namų Statymo Kootraktortus

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100
bonus su kuponais.

Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentns
^tvarkiai ir tikslingai parūpinant
Siunčiam pinigus į Lietuvų per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp

statau JvairlauMus namus prieinami,
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas

Teief

8834

Hemioek

Rspubllc

<I9«

D. GRICIUS
genrraj.is

kontraktoriub

Statau namus kaip muro taip Ir
, medžio nuo mažiausio iki didžiausio

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK
TO RIUS

6504 S. WASIITENAW AVĖ
M Talsf
ilook lUf

Namų
Repubtic

Tdaf

etas

JOHN YERKES

4559 South Paulina Street

Plombine A Hsattng Uaturts
KONTRAKTORIUB
Maao darbas pilnai garantuota*

Telepbone YARDS 0145

Kainos prl aiSamoa
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