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Ciceroj rinkimus 1 laime j o d emokratai
SEKR. STIMSON AS VYKSTA NŪS!
GINKLAVIMO KONFERENCIJON
»

-

MIESTO PREZIDENTU IŠRINKTAS
J. G. CERNY

___

Suomijoj pasibaigė svaigalų

Cicero mieste vakar rinki
mus laimėjo demokratų par
tija. Miesto prezidentu išrin
ktas .T. G. Černv, demokratas,
į kitas valdvietes ir gi demo
kratai pateko.
Pralaimėjęs rinkimus mies
to prezidentas Klenlia, respu
blikonas, net 14 meti} be per

prohibicija
ABISINIJOS IMPERATORIUS ŽADA
PANAIKINTI VERGIJĄ
SEKR. STIMSON’AS I
ŽENEVĄ

WASHINGTON, bal. 6. —
Ateinantį penktadienį į tarp
tautinę nusiginklavimo konfe
renciją Ženevoje vyksta val
stybės sekretorius Stimson’as.
Prez. Hoover’is jį įgalioja
toje konferencijoje dirbti ko
nkretų darbą, kad iš to būtų
naudos pasauliui, bet ne leis
ti veltui laiką tuščiais pasika
lbėjimais.

SUOMIJOJ BAIGĖS
PROHIBICIJA

traukos vyravo. Visą tą laiko
tarpi demokratai lenktynėmis
nieko negalėjo laimėti.
Vakar tačiau Klenha su vi<sais savo šalininkais respubli
konais kai su šluota nušluoti.
Rinkimai buvo tvarkingi.
Nepaprastai didelis piliečių
skaičius balsavo.

VATIKANO RŪMŲ DUŽIOSIOS SIE
NOS BUS SUSTIPRINTOS

Atrodo lyg tai kokios riaušės. Bet ne.Tai Anglijos banko Londonu tarnautojai sargy
HELSINKIS, bal. 5. —
Suomijoj baigės prohibicija. bos lydimi bėga skleisti linksmą žinią, kad Šis bankas sumažino diskontą ligi 4 nuoš.
Beveik jokia atmaina neįvyko
IŠMOKA INDELIŲ DALI
krašte išmušus paskutinei pro- HOOVER’IS DIRBA UŽ
IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ
VATIKANAS, bal. 6. — se sustiprinti naujoviniu būbibicijos valandai. Skirtumas
Praneša, kad du iš dešini- Kada kitados apgriuvo Vati- du. Inžinieriai sako, kad Va
tik tas, kad pirmiau žmonės
YVASHINGTON, bal. 6. —
ties uždarytų Bain’o bankų kano knygyno dalis, Šventasis tikano rūmams nėra pavojaus,
slapta vartojo svaigiuosius ge
VISA ŠEIMYNA SIEKIA
Prezidentas
Hoover
’
is
iš
tikrų
šią savaitę indėlininkams iš I Tėvas Pijus XI paskyrė inži- išėmus žemės drebėjimą. Ap
rymus, o dabar vartoja atvi
POLITIŠKŲ VIETŲ
mokės apie 85,000 dolerių. Šie'nierhJ komisiją rasti tos ne- sauga visgi reikalinga ir bū
j
jų
dirba
už
krašto
išlaidų
marai.
• žinimą.
,
. .
„ .
j oi i ' laimės priežastį ir patikrinti tina.
;
_
,.
Ferrara šeimyna, Gary, In i liaukai
liaukai yra:
yra: Brainerd State;
pačių Vatikano rūmų stipru
i
Vakar
jis
paskelbė
pareišRūmą sienų sustiprinimas
JAPONAI LAUKIA
diana, kandidatuoja į vieša-Į ir liryn Mawr State
mą. Manyta, kad gal kai ku yra didžiai opus darbas. Di
'kimą, kuriuomi išaiškina savo
Sekret. Stimson ’as su savi-1I
PROGOS
sias vietas. Pats J. Ferrara
----------------rios mūro sienos pradėjo trū džiulės sienos vietomis 'yra
specialų pranešimą kongresui,
mi ims naujus nusiginklavi-j
yra kandidątu į Lake apskri PASKIRTAS SVEIKATOS jkti iš virpėjimo, kurį sukelia dvyliką pėdų storos. Jos nu
kad kongresas ,,iš.
muį planus ir pasiūlymus. v ŠANGHAJUS, bal. 6. —, Jis nori,
ties šerifo- vietą iš demokra
DIREKTORIUM
I cen trale elektros gaminimo klotos prieš daugelį šimtme
Šio miesto majoras W, Teh“"i™ ™Kale tar
tų partijos. Jo žmona siekia
! stotis Vatikano ribose.
čių. Tad darbas yra reikalin
tam, patyrė, kad japonai tik 1 «• "« koki« k®““*- bet te
PANAIKINS VERGIJĄ
auditoriaus vietos. Duktė — Būsimos Cliieagos parodos Inžinieriai baigė savo tvri- gas sunianams proto ir atsar
laukia patogios progos užimti I
^Palyvius atstovus, kurekorderio vietos. Žentas Don sveikatos direktorium paskir- |npjįmus įr reportą patįekė pa gos.
visas
Šanchajuje
kinų
gyve1
™
h<
“
n<irai
8U
kraSto
LONDONAS, bal. 5. — ACock’as yra kandidatu į še tas Chicagos miesto sveikatos ciam popiežiui.
Bet kaip sustiprinta milži
bisinijos imperatorius Haiiiei namas sritis, nuskirti iš ki-!tlap’*i°8 (pildomosios .vyriau rifus iš respublikoną partijos.
komisijonierius dr. H. N. BuReporte
pažymima,
kad
ele

niška
šv. Petro bazilikos bonė,
Selassie pažadėjo savo kraš-. nų sudarytą valdybų ir atskir-1s- 8 8a °8) atstovais su a Galimas daiktas, kad uošvis
ndesen ’as.
ktros stotis sukelia labai nykų kuri dabar galės stovėti be
te panaikinti vergiją. Jis pra-, ti nuo Kinijos. Tokiu būdu "ja- i Lbl V.811?18 oiaainti vyriau ir žentas bus paskirti kandi
virpėjimą. Bet kad apsidrau pavojaus dar keletą šimtme
Viešė, kad 2 milijonai vergu ponai nori visados patys kon- j8^ 8 18 ai a8,
datais.
KOMPANIJA KREIPIAS sti nuo galimų katastrofų yra čių, taip bus galima sustipri
gaus visišką laisvę. Vergijos troliuoti visą Šamghajų ir a- Į Išlaidų malimui be kitko
TEISMAN
reikalingai visas didžiules Va nti ir Vatikano rūmų sienas.
lyra reikalingi'nauji įstatymai. UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ
šalininkai bus baudžiami.
| pvlinkes.
tikano rūmų sienas pamatuo- Tik ims laiko.
Į Jei norima* panaikinti biurus
AVisconsin Lime and Cement
DAUG INDIIONŲ BA j ar bent kokias komisijas, neSARGYBA PUOLĖ; DU
Viešųjų išlaidų komiteto pi kompanija kreipiasi teisman
LIETUVIŠKA DUONA I
1 gana neskirti išlaidų. Panai- rmininkas Sargent’as veda ka
DAUJA
ŽUVO
tikslu atgauti 102,452 dol. iš
ANGLIJĄ
I kiminui reikalingi įstatymai, mpaniją už išlaidų mažinimą
Cook’o apskrities, kuri jai y-j
MADRIDAS, bal. 5. — Chi-j BAHIA, Brazilija, bal. 5. kaip įstatymai buvo reikalin- Cbicagoj. Jis sako, kad šian
Vienos anglų bendrovės vra kalta.
LIETUVO|E GYVENA
piona miestely darbininkų bū Į— Vyriausybė ėmėsi pastan- gi tų biurų ar komisijų įku- dien išlaidumas yra didesnis,
ra pasiūlyta “Paramai” ve
4581 VOKIETIJOS
rvs puolė pilietinę sargybą, gų parūpinti maisto indijona-1 rimui.
negu karo metu. Tas pat yra
žti į Angliją savo “normaKeturi plėšikai pagrobė 200
PILIETIS
-----------------Du darbininkai nušauta ir ke ms, kurių šimtai badauja ir
Wasbingtone. Stovis labai ne dolerių iš Deppe Baking ko
lišką ruginę duoną.” Šiomis
lėtas sužeista. Tarp šių pa-j šaukias baltųjų pagalbos.
SUMAŽINO DARBO
normalus, kada daugiau išlei mpanijos ofiso, 1015 Willow Š. m. vasario 1 d. Lietuvo dienomis siunčiamas šios duo
starų jų yra sargybos leitena-i
------------------VALANDAS
džiama, negu pajamomis su gat.
je buvo Vokietijos piliečių 4,- nos siuntinys susipažinti.
n tas.
LĖKTUVAIS JAVUS SĖJA
renkama.
581 žm., iš jų 674 amatinin
SAN FRANCISCO, Cal.,
BYLA DEL ŽMOG
kai, 280 pirklių, 155 mokyto
DEGTUKŲ GAMYBA
Sargent’as sako, kad reika
MASKVA, bal. 5. — So bal. 5. — Pelicam Paper kom
JAPONAI LAIMĖJĘ
ŽUDYSTES
jai, 294 priv. įstaigų tarnau
SUMAŽĖJO
vietų vyriausybė skelbia, kad panijos darbininkams praei linga nieko nelaukiant imtis'
tojai,
311
žemdirbių
ir
t.t.
darbo: sumažinti mokesčius ir
TOKIJO, bal. 5. — Iš Mu ji pirmąkart komunistų ūky tais metais dukart padidintas
Degtukų gamyba sumažėjo
UONOLULU, Hawaii salos,] Vadinasi, vokiečiai, užimdaviešąjį išlaidumą. •
kdeuo praneša, kad japonų panaudojo lėktuvus kviečių atlyginimas. Dabar savaitės
apie 15,000,009 dėžučių per
bal. 5. — Pradėta nagrinėti mi Lietuvoje tiek daug šiltų
kariuomenė Mamdlžiūrijoj ke- grūdams pasėti. Keturiais lė- darbas sumažintas ligi 5 dieįdomi byla. Kaltinamųjų šuo-j vietelių, drįsta vis dėlto mus metus. Tai įvyko dėl to, kad
PADEGĖ
KALĖJIMO
liose vietose nugalėjo ir iš-Įktuvais per 15 dienų užsėta nų ir paliktas tas pat atlygivartotojai, nepatenkinti koky
le yra turtinga amerikietė šmeižti ir negirdėtu akiplėšišKOPLYČIĄ
blaškė kinus sukilėlius. Daug 8,000 akrų plotas.
riimas.
be, net dėl atsargumo, var
Mrs. Fortescue, jos žentas ka kurnu mus plūsti. Nieko sau
nukautųjų.
toja skeltuvus ar benzino žie
Senas Jolieto kalėjimo kali ro laivyno leitenantas Massi- “kultūra.”
KAIP DAUG GYVENIMAS STUDENTŲ STREIKAS
btuvėlius, kiti degtukus ske
e
’
as
ir
du
jūrininkai.
Vįsi
ke
nys
Lyman
Hali
’
as,
kurs
jau
ATPIGO
NOREIO NUŽUDYTI VO
lia į kelias dalis.
EŽIAI EGLES VIRŠŪNĖJE
turi
yra
kaltinami
h,awajiečio
36
metai
eina
bausmę
kalėji

NEW YORK, bal. 5. — Ryt
KIEČIŲ AMBASADORIŲ
NEW YORK, bal. 5. — dieną paskelbtas generalinis me, padegė koplyčią ir audi Kahahaway’aus pagrobimu ir Baisogala, Kėdainių apskr.
4 ŽUVO SUSIKŪLUS ,
MASKVA, bal 5. — Pa- “National Industrial Confere- studentų streikas Columbia u- toriją ir patsai apie gaisrą nužudymu. Tas haivajietis bu Kovo 5 d. nukirtus Partų mi
LĖKTUVUI
trauktas teisman J. Stern’as, nče” paskelbė, kad praėju niversitete.
Tai protestas pramešė kalėjimo sargams. Su vo kriminališkai užpuolęs ir ške eglę, jos viršūnėje, gerai
sužeidęs leitenanto žmoną — susuktam lizde, rasta du ežiai.
28 m. amž., už kėsinimąsi nu siais dvejais metais visam kra prieš vieno studento pašalini gadintas koplyčios vidus.
DIHJTTH, Minn., bal. 5. —
Mrs.
Fortescue
dukterį.
Jis
Hall
’
as
prisipažino.
Vienam kaž koks žvėris pilvą Sniego pūgos metu skrindąnt
žudyti vokiečių ambasados pa šte 17 nuošimčių gyvenimas mą iš įstaigos. Tas studentas
buvo suimtas. Nukentėjusi lei išėdė, o kitas buvo sveikas ir
atpigo.
tarėją. Su juo bendrai teisia
buvo universiteto laikraščio
keleivinis lėktuvas norėjo nu
tenanto žmona jį pažino. Jis miegojo. Darbininkai mėgino
ĮSAKĖ
NUVALYTI
mas S. Vasilievas, 30 m. araž.,
“The Spectator” redaktorius.
sileisti ir pataikė į sniego pus
buvo patrauktas tieson. Bet ji atgaivinti šildydami prie
z
kurs išpažino, kad planavo
DIRBS SENOMIS SĄ
STULPUS
nyną. Visi skridę 4 žmonės žu
prisiekę teisėjai nesutarė jį ugnies, bet nepavyko. Nors ir
KA SAKO DEMOKRATAI
nužudyti vokiečių ambasado
LYGOMIS
vo. Lėktuvas iš Ely skrido į
Majoras Cermak’as įsakė nubausti. Teismas visgi jo. ne mepkas radinys, bet labai nu Detroitą. •
rių.
paleido ir buvo rengiama kita stebino radėjus iir šiaip gvvū
CENTRALIA, III., bal. 6. WASHINGTON, bal. 5. — policijos viršininkui, kad mie
byla. Tuo laiku jis pagrobtas nais besidominčius žmones
ORO STOVIS
PASPRUKO 6 KALINIAI — Pranešta, kad kai kurios Prez. Hoover’is kongresą pa ste nuo visų stulpų, tvorų ir
ir nužudytas.Visi
stebėjosi,
kaip
ežiai
egnamų
sienų
būtų
pašalinti
visi
anglių kasyklos bus atidary ragino mažinti krašto išlaidlas.
Kaltinamubsius ginti iš J. lės viršūnėje atsidūrė. Argi CHICAGO IR APYLIN
LTSBONA, Portugalija, bal. tos ir darbininkams bus rao- Demokratai sako, kad tas yra politiniai kandidatų skelbimai,
5. — Nužudę vieną policinin-1 karnas senasis atlyginimas, ‘paprasta politinį taktika, bet ir kad ateity už skelbimų li- Valstybių atvyko žinomas kri-, jie patys ten bus įlipę’ Juk KES. — Šiandien iš dalies
ką iš Aljube kalėjimo paspru-'kol įvyks galutinas susitaiky- ne tikras noras išlaidas ma pinimą kaltininkai būtų areš minališkose bylose advokatas Į niekas ežių nematė medžiais debesuota; vidutinė tempera
tūra.
'
C. Darrow’as.
laipiojant.
tuojami.
žinti.
ko 6 politiniai kaliniai.
mas.

CHICAGOJE

LIETUVOJE

DRAUGAS
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Trečiadienis, balan. 6 d., 1932

pratęs katalikas turi būti savo rūšies apaš
Visas Universitetas Kaune šių draugų, kaip ir iš pačios
LIETUVOS KRYŽIAUS KELIAS
talas. Rankas sudėjus sėdėti pavojinga.
nebuvo galima padaryti kata- palaidos visuomenės pusės.
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
Svarbiausias veikimo palaikytojas yra
Todėl Universitete Ateitininkai yra vysk. dabo
Katalikų Bažnyčia Lietuvo talikai dirbo didelį švietimo ūkiškas.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
spauda. Tai gerai žino mūsų priešai, kurie je daug iškentėjusi rusų val ir kultūrinimo darbų. Tas dar-1buvo įsteigtas teologijos—fi lo jamos katalikiškosios akcijos
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
iš kailio neriasi savo šlamštus beplatindami. dymo laikais. Tuomet sunkiai bas ne tik kėlė mūsų liaudį, Sofijos fakultetas, kuris aukš- dalis. Katalikiškajai akcijai
tų — $1.00. Kopija .03c.
Visi žino, kad Ispanijos katalikų nesirūpini alsavo mūsų Tėvynė, ir jei žadino jos tikybinį bei tauti tųjį mokslų teikė ne tik kum- i laisvę Užtikrina Konkordatas,
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nega
lina, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunčlama tam mas katalikų spauda daugiausia jiems ir vi mes išlikome katalikais, tai
nį susipratimų, bėt buvo ir kams, bet ir pasaulininkams. t mūsų valdžios sudarytas su
tikslai pašto ženklų.
sam
kraštui
žalos
padarė.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
tik iš didelės Dievo malonės. stiprus užtvaras prieš bedie Čia jaunimas galėjo semti sau I Ap. Sostu. Nežiūrint to, švie
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Anot “P. B.”, žmonės esame, žemėje Karštai maldavome Viešpatį, vių ir laisvamanių užsipuoli mokslų be baimės nuklysti timo ministerijos įsakymu už
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 gyvename, todėl ir reikalingos visos žemiškos, kad stipri Apvaizdos ranka mus ant Katalikų Bažnyčios. nuo įcatalikybės. Iš to fakul darytos visos mokslevių atei
vai. po piet.
žmogiškosios priemonės stiprintis dvasioje. išvestų mus iš tos sunkios ver Tas darbas sustiprėjo, kai teto jau susilaukėme visos ei tininkų kuopelės. Tai buvo
Antgamtė remiasi gamta. Siela gyvena kūne. guvės. Na, ir, Dievui dėkui, atgavome Lietuvos nepriklau lės gerų mokytojų ir katali labai skaudus smūgis Lietu“D R A U G A S”
Dvasia realybėje veikia. Iš paskutiniųjų sta buvome išvesti iš tos nelais somybę. Katalikai nepamiršo, kų veikėjų. Ateityje, žinoma, vos katalikams ir vyskupai
' dėl to savo skausmų tikint ietykime savo dvasios žemiškųsias tvirtoves — vės lyg žydai iš Egipto ver- kad jie lietuviai. Jų vaikai su jų būtų buvę dar daugiau.
LlTHUANIAN DAILY FR1END
Kaip šalnos ir audros ne speniu savo laiku pareiškė benspaudų, organizacijas, mokyklas. Juk veltui guvės. Pasijutę laisvi, pama- darė pirmuosius Lietuvos sa
Publlshed Daily, Except Sunday.
8UBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. SU Months
statysime bažnyčias, jėi nebus kam jas pa- Į tėme, kaip daug ko mums trū vanorių ir kariuomenės pul kartų naikina gražiausius pa- į dru raštu į juos. Ateitininkus
— $1.60. Three Months — $2.00. One Month — 70c.
Burope — One Xear — $7.00. SU Months — $4.00.
laikyti, jei nebus tikrai bažnytinės dvasios ksta nė tik kaipo tautai, bet kus ir guldė savo galvas už vasario žiedus, lyginai taip globojusius kapelionus imta
Copy— .02c.
žmonių.
\
ir kaipo katalikams. Mums,! Tėvynę. Gražiai čia pasižymė- audra atėjo iš ten, iš kur mes ; persekioti, atimant klasių au
Advertising in "DRAUGAS” trinas best results.
▲dvertlslng rates on application.
Mūsų Federacija ir kitos organizacijos Į lietuviams, daug kas reikėjo jo ateitininkai ir pavasarinin jos visiškai negalėjome lauk- klėtojų pareigas, net šalinant
dabar
ypač turėtų padidinti savo veikimų nuveikti ir kaipo tautai; šiuo kai. Kunigų raginami mūsų ti. Juodas debesys buvo užgn- • iš vietos,
^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Jei dėl blogų laikų nustosime veikę, nusto atžvilgiu jau daug kas pada- žmonės be jokios prievartos lęs Lietuvos padanges, kai 19-1 Tai buvo užpernai. Pernai
sime katalikiškųjų spaudų platinę, savo or ryta ir toliau tebedaroma kaip dėjo aukas jaunutės mūsų ar- 26 metais po rinkimų Į seimų, katalikams naujas smūgis,
DIENOS KLAUSIMAI
ganizacijas rėmę, didelę žalų padarysime ir kunigų, taip' ir pasaulininkų, mijos reikalams. Daug kur valdžia buvo patekusi į ran- į Negirdėtu net nekatalikų ša
sau ir visai Amerikos lietuvių katalikų vi katalikų. Bet apie tai ne čia kunigų pastangomis buvo so kas
žmonių, nusistačiusių ! lyse būdu buvo pašalinta:s is
DAUGIAU SUSIRŪPINIMO IR DARBO
suomenei.
.
T vietą kalbėti. Mums svarbu daryti pirmieji mūsų valstie prieš katalikybę. Nebejauku 1 Lietuvos Apaštalų Sosto nunDaugiau susirūpinimo ir darbo!
prisiminti tie uždaviniai, ku čių komitetai. Trumpai kal buvo tada gyventi laisvoje ' cijus. Jam buvo įsakyta neatiEsantis krašte ekonominis krizis įžymiai
rie reikėjo atlikti lietuviams bant, Lietuvos katalikai visa, Lietuvoje: grėsė bolševizmas, dėliojant apleisti Lietuvų. Šipaveikė lietuvių veikimų. Daug mūsų kolo
ŽALINGI GANDAI
kaipo- katalikams.
kas buvo jų galioje, darė, kad Bet tų pačių metų 17 gruodžio i tas įvykis skaudžiai įžeidė Šv.
nijų, kurios pirmiau buvo gana veiklios, šian
mūsų nepriklausomybė būtų dienos žygiu tas debesys buvo ! Tėvų tuo pačiu užgavo ir mus ‘
Jau
prieš
karų
buvo
pasidien snūduriuoja. Ir patys didieji lietuvių
Blogos valios žmonės pastaruoju laiku
apginta ir naujoji mūsų Val išsklaidytas. Pasikeitus vyria- i katalikus.
centrai neberodo tiek gyvumo veikime, kaip pradėjo leisti gandus, kad pakenktų lietuvių | rejškusi sun^i mūsų^Visuojne- stybė sustiprėtų.
usybei, buvo atsikvėpę Lietu
jau aukščiau matėme kaip
nes
liga
—
tai
bedievybė
Ir
seniau. Nors gal ne vien blogi laikai kalti finansinėms įstaigoms — bankams. Mėgina
vos
katalikai.
Tie,
kurie
pa

Bet mes, Lietuvos katali
svarbus vra katalikams teolodėl lietuvių veikimo susmulkėjimo, tačiau ar ma faraonėms įkalbinėti, kad! tie, kurie laiko laisvamanybė. Daugelis mūsų
^vo^nkasv^
gijos - filosofijos fakultetu.tai tik nebus svarbiausia priežastis. Supran savo pinigus bankuose, turės mokėti dide inteligentų, besimokydami ru kai’ atkovo^. savt> Tėvynei
mokyklose ir universite- laisvę neSalejome pamiršti ir
.f
( Universitete. Jis jau buvo vi r
tama kodėl.
,,
. , ... -v,
. .
lius mokesčius Amerikos valdžiai. Tai yra
mūsų tikybos reikalų. Buvo Valdžia sudarė Konkordatu
‘ tęs katalikiškojo mokslo n
1 Kada daugybė žmonių nedirba, jų ateitis aiški neteisybė. Už laikomus bankuose pini tuose ir bedirbdami Rusijoje, tai šventa mūsų pareiga. Ne (sutartį) su Apaštalų Sostu.
, ,............ .. .
T
1
, (auklėjimo židiniu. Jame gaumiglota, tenka rimtai susirūpinti duonos kųs- gus, kad ir didžiausias sumas, taksų nerei užsikrėtė bedievybe ar bent mažomis iš mūsų pusės auko Lietuvos katalikams atrodė,! .
,,
...
, , ,
,
’jdavo auKstųjį mokslų ne tik
laisvamanybė
ir,
pargrįžusi
niu, tada mažiau tėra noro kultūriškam ir kia mokėti. Taksus moka tik tie, kurie turi
. .
- , , . „. . . . ,
mis ir pastangomis išplėtėme kad taika pasidarė.r ,
(klenkai, bet ir šimtai studenjau
į
laisvų
mūsų
kraštų,
sa
tautiškam darbui. Tačiau mes manom, kad daug visokių bonų, šėrų ir t.t. Tokius žmo
savo spaudų. Duodami mūsų
Bet, deja, tai neligai tesėjo. tų katalikų pasaulininkų. Tas
nesveika ir pavojinga pasiduoti visiškam nu nes, kurie leidžia visokius gandus apie lie vo klaidas ėmė skelbti kata žmonėms sveiko dvasios, mai- Katalikai tuoj pradėjo jausti
fakultetas jau senai nepatinsiminimui ir sėdėti rankas sudėjus, nieko ne tuvių įstaigas, reikėtų sudrausti. Jie kenkia likiškajai mūsų liaudžiai. Net •‘sto, saugojome juos nuo nuovisokių
sunkenybių.
Pradėta
ka tiems, kurie vargiai pakenne viena ir lietuviškoji mo
veikiant. Tuo būdu savo būtį galime dar la mūsų įstaigoms ir bet kokiam veikimui.
kykla pradėjo būti pavojinga 1 dų, kuriuos mūsų liaudžiai į priekaištų daryti katalikiš- čia ir pačių katalikybę; senai
biau pabloginti. Be to, juk mes ne tik kūnų
rankas bruko socialistai ir į- koms mokykloms.
Tai ten, I jis buvo norima apardyti. Bet
turime, bet ir sielų. Mes esame lietuviai ka
Atrodo, .kad laisvamanių susivienijimo katalikų vaikams, nes rusų vairūs laisvamaniai.
girdi,
esanti
varoma
politika,1 tai nesuderinama su Konkortalikai. Jei dėl medžiaginių dalykų nusime- pirmininku bus išrinktas socialistas. Mat, va mokyklose paruoštieji i moky Katalikai visų mokyklų ne tai auklėjimas esųs netikęs, | datų.. Bet, štai, nesusitarus su
nam, dėl to .daug nukenčia mūsų tikybiškas dinamieji tautininkai pasidalijo į keletu gru tojai, patys netekę tikėjimo, galėjo padaryti katalikiško tai vedėjai blogi ir tt. Tom:
Šv. Tėvu, tetrukus katalikiš
ir tautiškas veikimas.
pių ir tuo būdu atidarė kelių socialistui į slopino jį ir savo mokiniuose. mis, nes trūko katalikų mo mokykloms pradėta mažinti
kajai fakultetas tapo taip su
Vadinamų gi laisvamanių mo
Reikia žinoti, kad kiekvienas gyvenime organizacijos viršūnes.
kytojų buvo gana daug. Auk kytojų. Valdžia tam tikru įs toliau visai atiminėti įstaty siaurintas, sumažintas, kad
" pasisekimas pareina ne vien tik nuo apčiuo
tatymu buvp apdraudusi pri mų numatytas pašalpas ir pa dabar tegalės jame dar šiaip
De Valera, naujas Airijos prezidentas, ščiausioji mokslo įstaiga yra vatines ar draugijų, ar atski galiau pačias tas mokyklas
piamųjų jėgų, bet taip pat nuo dvasios lanks
taip mokytis klerikai, bet netumo susiorientuoti gyvenamais laikais. Jei nebenori Anglijos karaliui “besiklonioti.” Universitetas. Ir ten daug kas rų asmenų laikomas mokyk ‘ valstybinti”. Tas “ vaistyki-1 galės kaip reikiant studentai
tų laikų tinkamai ir teisingai neįvertiname, Karaliui toks De Valeros nusistatymas ne ne katalikų dvasioje šviečia las. Tuo įstatymu pasinaudo nimas” reiškėsi tuo, kad mo pasaulininkai. Čia tai jau di
laiku nepraregime ir nesustiprėjame, tenka tinka. Matyti, kad visur karaliai iš mados busimuosius mokytojus, vei dami, katalikai buvo įsteigę kyklos vedėjai ir mokytojai, džiausias smūgis katalikams,
kėjus, rašytojus, valdininkus.
pralaimėti ir ne tik į medžiaginį, bet ir dva išeina. z
visų eilę mokyklų. Visos tos katalikai, dažnai buvo pakei nes jie netenka priemonės pa
sinį skurdų patenkame.
Visus šituos pavojus paste mokyklos buvo valdžios šel čiami laisvamaniais ar bent sigaminti gimnazijoms moky
Prieš rinkimus iš kandidatų į visokias bėjo katalikai. Kur buvo ga- piamos ir stengėsi auklėti vai- tikybai abejingais žmonėmis. tojų bei veikėjų katalikų.
Kana mūsų, lietuvių, visoks veikimas
silpnėja, kai kurios lietuvių kolonijos visai valdžios vietas girdime daug pažadų, kurie, lima, katalikai veikė ir prieš kus katalikiškai. Katalikiška- Tuo būdu katalikai neteko vi
Bet tuo dar nesibaigia Lienustojo veikusios, pasaulis verda žūtbūtinėje žinoma, nieko nereiškia. Geriausia remti tuos, didįjį karų.. Senesnieji gerai jam auklėjimui remti ir stip- sos eilės katalikų mokyklų. l tuvos katalikų vargai. Nuo
kovoje. Toji kova eina dėl medžiaginių daly kurie mažiausiai žada, nes tokiais labiausiai prisimename, kad dar rusų i rinti giminazijose ir niokytoMokyklose vig dar tebegy sekliai trukdomas organizuo
kų, bet pati tų kovų viršūnė, tai pasaulėžiū galima pasitikėti.
valdžios laikais jau ėjo kata-Jų seminarijose buvo leista vavo moksleivių ateitininkų tasis katalikų gyvenimas ir
rų kova. Bedievybė ir visokio plauko laisva
tikiškieji laikraščiai, buvo j veikti ateitininkų kuopelėms, draugijėlės. Jos suburia vie- stengiamasi katalikai įtraukti
maniai, pasinaudodami šiais sunkiais laikais,
Skaitykite ir platinkite lietuviu spausdinama daug gerų kny-! jos jau buvo rusų laikais ir nybėn geresniuosius mokinius } draugijas, kurios .tikybos at
smarkiai dirba savo pražūtingų darbų. Jis katalikų vienintelį dienraštį “Drau gų, jau veikė katalikų drau-1 veikė slaptai. Dabar išėjusios katalikus ir padeda jiems iš žvilgiu jei jau ne aiškiai yra
dirbamas ir lietuvių tarpe.
gijos; “Saulė” ir “Žiburys” i viešumon pražydo ir auklėji- saugoti ir stiprinti savo tikė jai priešingos, tai bent abe
gę
”
ir
remkite
visus
tuos
profesio*
buvo pristeigę katalikiškų nio-jno srityje davė gražių vaisių: jimų, kuriems šiandien tif’ jingos. Ir daroma tai vartoTaigi, ypač šiandien mums reikia veikti,
patiems stiprintis ir kitus stiprinti tikybiš- nalus ir biznierius, kurie garsinasi kyklų. Trumpai kalbant, .jau j įg jų į§gj0 visa eilė inteligen- j yra pavojų kaip iš pačių lais-1 jant visas priemones,
koje ir tautiškoje dvasioje. Kiekvienas susi- jame.
prieš didįjį karų Lietuvos ka- tų, susipratusių katalikų.
vamanių mokytojų, iš sugedu- J
(Bus daugiau)
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— Ot jums, velniai! Žinosit publikos ris malonės mums jų pataisyt... Po to
į salę neleist! — girdėti už lango Volun- koncertas, žinoma, tęsis toliau.
giaus balsas.
Pirmų eilių ponios parausta ir nu
Ponios cypiu, akcizės revizoųaus sim
leidžia nosis.
patija net apalpo. Vyrai nervingai rūko
įdomus artistiškos išvaizdos vyrukas,
papirosus. Paskutinių suolų publika juo
atlikęs savo darbų, palieka scenų. Išeina
kiasi, trypia kojom ir visokiausiais bū
buvusi jau dainininkė. Vyrai sutinka jų
dais reiškia savo pasitenkinimų.
plojimais.
Artistas nueina nuo scenos.
Padainavusi kažkų kažkokia nežino
Po pertraukos vėl suskamba skambu
ma kalbą, artistė dingsta.
tis. Salėj tylu. Stovi dar du nauji tvark
dariai r— gaisrininkai su žibančiom kas- , — Kų ji čia tokio dainavo? Kuria
kalba? — Klausinėja publika
kėm. *•
(
!
»
— Lotyniškai, paaiškina kažkas.
Po trečio skambučio scenon išeina ne
matytas dar įdomus ilgais plaukais ir di
— Ne lotyniškai, bet itališkai, — pa
taiso kitas.
deliu ryškios spalvos šlipsu vyrukas.
— Ot, tai bent artistas! — nudžiun
Scenon išeina viena iš rengėjų ir pa
dėkojusi publikai už atsilankymų pranega ponios.
— Pas jį, matyt, geras balsas, — pra •ša, jog koncertas baigtas.
neša vaistininkienė prokororienei.
— O ar šokių nebus? — nustebęs
Publika nutyla ir pasirengia klausyt. klausia kažkas.
I
Gavus atsakymų, kad ne, publika ne
Vyrukas prieina prie elektros lempos ir
patenkinta skirstosi
kažkų krapštosi aplink jų.
— Kas gi tai per koncertas, kad be
— !?? — nustemba publika. Scenon
šokių, — murma vienas iš trečio suolo.
išeina viena iš rengėjų.
Gaisrininkai tvarko salę.
— Gerbiamieji ir gerbiamosios, čia

Į į scenų, — padainuokit; “Aš ne gert
atėjau!”
Ponia ar panelė scenoj sumišusi nu
(Galas)
tikta. Tvarkdariai vargais negalais iš
Ponia ar panelė scenoj paleidžia lakš- veda Volungių iš salės.
— Komedijantai! Perėjūnai! Nema
tingališkų įtaisų.
tėm, manot, mes jūsų arijų! — šaukia jis
— Garsiau, garsiau, mes negirdim!. jau už durų.
— šaukia iš paskutinių eilių, kai ji dai
Viena iš rengėjų išraudusi prieina prie
nuoja “piano.”
dainininkės ir kažkų jai kalba. Ši iš pra
Staiga pačiame įsidainavime salės džių niūriai žiūri sau į rankas, paskui pa
durys su trenksmu atsidaro ir įeina svyri purto galva ir vėl pradeda dainuoti.
nėdamas Volungius.
Jai baigus, vyrai energingai ploja, o

KONCERTAS PROVINCIJOJE

— Nu, nu, garsieji artistai, rodykit
|
sako kunstų! — rėkia jis.
— Tamsta! Tyliau! Ar iš proto išė
jai ! — .pripuola prie jo tvarkdariai.
— “Tyliau”! Pasakys man “ty
liau”... Oi didelė čia štuka, tie jūsų ar
tistai!.. Aš pats neblogesnis už juos ar
tistas! — šaukia jis.
— Jis visai girtas, išveskit jį, — siū
lo publika.
— “Girtas”! Jūs girti, o ne aš, kad
tokius pinigus tiems išverstgerkliams kišat! Ar mes blogiau už juos padainuotu
mėm, ar kų?! Ei, pupele, — šaukia jis

ponios čiupinėja savo ridikiulius arba
kaip tik tuo momentu valosi nosis.
— -Balsas gal ir nieko, bet neapdirb
tas... Ir silpnas, — sako pašto viršininko
žmona savo kaimynei, miesto valdybos
sekreto iienei.
Vėl penkiolikos minučių pertrauka.
Vyrai išeina parūkyt. Po trečio skam
bučio, kai scenoj jau dainuoja pirmasis
dainininkas, vyrai pradeda rinktis salėn,
triukšmingai užimdami vietas.
Pačiame karštyje per patį “pianissi
mo” staiga langas su trenksmu dūžta ir

sugedo truputį elektra. Ot ponas monte

salėn įlekia akmuo.
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Iš “L. A.”

LINKSMA ŽINIA: AIRIJA
IŠGELBĖTA!
(Tilpęs žurnale “Tiesos Kelias”)
Sunku būtų rasti tokį katalikų, kurs
savo širdy nesigailėtų ir giliai neatjaustu
airių tautos skaudaus likimo,— tautos,
kuri pasižymi savo garbinga praeitimi,
persekiojimų ugny užgrūdinta tikėjimu,
širdingu pamaldumu, (Kai airių tauta dar
kalbėjo gališkai, tai žmonės per Švenčiau
sio pakylėjimų sveikindavo Išganytoji!,
plačiai ištiesdami rankas, žiūrėdami į Os
tijų ir sušukdami; “Cead mile failte! —
Tūkstantį kartų sveikas!”), stebuklinga
' tikėjimo dvasia, atsidavimu Šventųjai
Dievo valiai ir graudinančiu kantrumu,
išbandytu šimtmečių skurde, ,(Welcoine be
the holy Will of God! — būk pasveikinta,
Šventoji Dievo Valia!” yra mėgiamiausia
airių tautos pabaigos maldelė), puikia ju
moru, (Puikų jumoro pavyzdį garsus ai
rių parlamento narys Daniel’is O’Connel’is. Kovojant dėl Anglijos, Škotijos ir
Airijos katalikų išsilaisvinimo, — laikė
tos kovos, kuri liaigėsi 1829 metais
(Bus daugiau) *
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LABDARYBE
IŠ LABD. SA GOS CENTRO
SUSIRINKIMO

BRIGHTON PARK

g

teikia visokeriopa parama Įr.&ančiuose ir PetraSūnį n,te,., STUDENTŲ EVCHARISTI- vak. pirmininkas, padėkojęs,. Kaltino mokytojus nrof V:
paiengvtn. „ skard,. Venas ;tely (Šios vietos priklauso Ka-1
NINKU ŠVENTĖ
!«erb. svoriams ir 'kolegoms balas timlaHis’ Zkvto us ■
is tokių kampelių, kur ta,p nuel.tų parap.). Taigi dabar,
-----------.euelmristininkams už atšilau- Kuz,niekis, dr. Ki Ruginis ir
gražia, organizuotas lalala,7- Karmelitų skyrius išlaiko
Vytauto 1)1,1. universiteto kyiuų, buijrėi susirinkimų.
,„ok Arminus tlvnė- nrof K
l,es darbas, ta. Kam,ei,tų pa- .vaikų dalelius. (Pinnasis js- Studentų Ateitininkų SųjunLikusi,, valgių dalį nuo va- Pakštas, mok. Ig. Malinai

F’1.'
. .. . . .
_
teigtas 1930 m. Gedimino g. gos Eucharistininkų sekcija karienės nunešė Kauno sunLabdarių 8 kuopa o-alima
kas, inspektorius Vokietaitis
Labd. Sa-gos centro susirin-pasigėrėrti. Ši kuopa neaušto- Štai SaUS’° 31 d< ’vyk° Sv*
Tad čia gražiai auklėjama kovo mėn. 6 d. šventė metinę kiųjų
daliuj kalėjimo kali- ir mok: Čižiūnas.
jrasti Vincento a Pau,io Karmelitu apie 200 priešmokyklinio am- šventę. Iš vakaro buvo išpn- niams Sus-kimas dalyviams
kitnas Įvyko kovo 30 d.. Auš- ia dirbusi, nors metai pra?..,
Teismas trūko nuo 3:30 iki
ros Vartų parapijos salėj.
bet darbai iai sėkmingai se- skyriaus visuotinis susirinki- žiaus vaikučių. Darželiuose žintis ir konferencijų, kurių Midarė didelį įspūdį.
9:30 vai. vak. .lis buvo be ga
Susirinkimas
buvo gana kasi; nežiūrint kokį vakara mas’ Erdvi karmelitų parapi- vaikai išbūna nuo 8 iki 1 vai.; laikė Eucharistininkų dvasios
Stud. St. šerkšnas lo įdomus. Saliu mokytojo as
skaitlingas; padaryta daug rengtų, paiamu turi labai di jos salė prisirinko pilnutėlė čia jie donavai gauna ir prieš vadas prof kun. dr. Ūsoris.
mens, kaipo tokio, iškelta la
žmonių. Susirinkusieji beveik piečius. Tuo būdu yra didelis
.
i
.naujų nutarimu.
deliu. Prieš kiek laiko buvo visi skyriaus naria, nes drau- palengvinimas toms šeimoms,' ^nt r.vt°jaus 11 vai. per stul LIETUVOS MOKYTOJO
bai daug sąlygų nenormalu
Sudaryta komitetas pikui-i surengus labai puikų vakara, gijos kūnų sudaro 519 narių, kurių motinos turi išeiti iš na- *!enty pamaldas, studentų ba
mų, kuriuose Lietuvos moky
TEISMAS
kui rengti; piknikas Įvyks ge- vaidinant’ “Karolio tetų”. Tas
tojui tenka dirbti ir net skriažnyčioj visi priėmė Šv. Komu- i
Draugijos pirmininkas tru mu uždarbiauti.
gūžės 30 d., Vytauto daužė; vakaras davė gero pelno; už
Kovo
mėn.
6
d.
Kaune
Atūdas,
daromas iš administraPamokslą, puikų pasakė
mpu žodžiu atidarė susirinki Jei bus surastos tinkamos
kom. A. Bacevičius, B. Nenar- faj tenka širdinga padėka to
mų ir Į prezdiumų pakvietė vietos, tai kitą vasarą mano- d’ E* vysk- Reinys. 6:30 vai. eitininkų didžiulėj salė įvyko j ei jos pusės mokytojui. Mokytonis, A. Nausėda, M. Šilkas, , veikalo vaidintojams. Dįdžiauprof. dr. Ūsorį, (kuris taip pat ' ma įsteigti keletu vaikų aikš- vak. Ateitininkų valgykloj bu ,pedagoginis seimas. Čia iškel- tojas čia drąsiai ir atvirai taP. Fabijonaitis. Komitetas de- sja padėka kun. Valančiui už
vo bendra įspūdinga vakarie- ta labai daug nenormalumų,: rė savo teisingų žodį dėl savo
vra Karmelitų skyr. narys) ir.telių.
da pastangų, kad piknikas jo didelį pasidarbavimą.
p. Benešiūną.
| Pereitų metų draugijos pi-ing- Be Sausiai dalyvavusių j pasitaikančių pedagogiškam Į sunkios būklės. Smulkiai apie
gerai pavyktų. Išrinkta komi-Į
tetas gegužės 30 d. kapinėse:' Žiemos vakarai užbaigti.tai Prof. Ūsoris skaitė paskai-' niginė apyvarta siekia’39,900 i P^ studentų ateitininkų, gyvenime, ir jie pasmerkti.; šį teismą žiūrėk “Lietuvos
Grvbas DimšaČesnavičius
p8Tlrengiamasidideliam
išva- ta apiekrikščioniškąlabdary-j litų 13 et. Taigi ji gerokai pa-Hdar buvo ir gerb. aukštųjų Teismas sukėlė didelį moky- Mokyklos” 5 ur.
Studentas
kas.’ Šioskuoposapsiėmė!*™™™,
kuris įvvksliepos,'bę. Popaskaitosskyriaus pir- ūgėjo, sulyginus su 1930 m.-J8Ve^: Jo Bksc. vysk. M. Rei- Jojų susidomėjimą. Jame da.. .
_kun. Ant. Žilinskas
_ --- tada buvo 17,840 litų.
'nys, teol. filosofijos fakulteto lyvavo daug mokytojų net iš
kapinių dienoje Vvtau-i-^ J- i ’Tustiee parka. Tiki-. j alininkas
Grūdas grūdui nelygu.
Lėšos žinoma iš dangaus 1 <1ekanas prof. kan. dr. Pr. Ku- provincijos atvykusių. Buvo
darže: 1 kp. — turės užkan-i™afd padaryti didžiausių iš- darė pranešimą apie skyriaus
Savo
vardu kitas vadint—
nenukrito.
Vaidybai
reikėjo
!
raitis
’
P
rof
Pak
§tas,
kun.
Ra
n
(atsilankiusių
daug
aukštųjų
džio ir šaltakošės; 3 kp. prie vaSiavima, kokio dar nėra bu- nuveiktus darbus per 1931 megerokai padirbėti, kad šiuo ar kelis.
^v. Ministerijos ir profesorių gardu.
’baro; 5 kp: — prie ratų; '6 kp. ve. Užtikrinu, kad jis duos tus. Nors vieni metai yra laSekcijos pirmininkas stud. svečių. Teismo pirmininkas
I bai trumpas laikotarpis, ta- tuo būdu sumedžiotų pinigų.
— turės būdų kapinėse; 7 kp. geros naudos.
PLATINKITE “DRAUGE”
Darbai sėkmingi, visi dir- j ^au pasirodo, kad turint tvir- Šia proga negalima nepami- p- “Raudonis atidarė susirin- j buvo prof. M. Biržiška, o naprie “rūtų darželio” ir šlėgos; 8 kp.—prie tikietų (par-,bam iš vien ir f susirinkimusHų pasiryžimą ir planingai dir- nėti, kad šiame visame darb« kimą, pažymėdamas svarbą ,«ais — prof. St. Šalkauskis,
davimo ir atėmimo) ir kapi-(nariai ir narės labai gausiai ^ant, galima nuostabiai daug nepamainomą vaidmenį vaidi- ieucbaristininkų veikimo, ku-;doc. Lazerzonas ir dr. A. Juš
Skausmas Pečiuose
uėse turės būdą; 10 kp.—prie j lankosi ir naujų nariu įsirašo. [ padaryti.
na nepaprasto darbštumo ir rie dirba kilmj gilesnį savęs ka. Kaltinimo aktą sustatė
Nežiūrint ar tai butų dieglys,
ar ištampyti muskulai, greitai
j Liet. Katalikų Studentų Pebolių. Kurios kuopos nėra ap- j Užtat ačiū tiems, kurie stojai Karmelitų Šv. Vincento dr- sumanumo dr-jos pirmininkas atnaujinimo darbą.
yra palengvinamas su limmentu
-.v.
•, .
. .
,v dagogų draugija, perskaitė jos
-ėmusios darbo piknike, pra-L , , , .
x L’os darhas eina dviem kr?p ,kun.
--------------------A. Žlinskas. Ant jojo pe- Žodžiu
sveikino visi auks- , . / . ,
v
'*
PAIN-EXPELLER
šau dalyvauti susirinkime, ba-k’ 1ahdarn] "
« /npranta timis: 1) Šelpimas neturinčių! čių gula ir didžioji draugijos ....
v. •
,
tieji svečiai,
linkėdami eucba> pirmininkas J. Bružas,
laudžio 27 d. ir pasiskirti dar- flabdarnj darb™ reik§Tnę- . (globos senelių ir šiaipjau ne-1 reikalų bei rūpesčių dalis. Su Jstininkams augt klestėt, kaip
n
bnf?
, ----- Į Labdariai dirba, labdariai turinčių darbo ir ligotų žmo- valdyba artimai bendradarbia- tie pirmiečiai, pirmiesiems
ŠĮ pavasari gana daug dar-/šelpia* N?ra tokio vsusirinki-, nių ir 2 teikimas paramos var- vo draugijos kuratoriai ir no- 'skinti kelią kilniam atnauįiLACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI
bo yra Labd.ūky. Reikia tvo-'™0, kuF negautl? Pulpos to guomenės šeimoms, steigiant rinšios dirbti ponios.
Taip 'nimo darhe, savo pavvzdžiu
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
ra užtverti, baigti prūdą kas-ikios §eimU10S» kurios pašai- ir išlaikant vaikų darželius.
buvo surengta gerokai pelno Įuždegti yig daugi{m Lietuvos
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
1931 m. antros pusės davusi loterija, vieša rinklia- |jaunumengS) patraukti prie f o
ti; krūmokšlius apgenėti ir pos reikalauja. Ne .tik vien
Padarome
affidavitus reikale Insurance ir visus
; vargšus šelpia, bet ir mirusių-, vargšai buvo-šelpiami atski-, va ir be to renkamos aukos!
.netikusius iškirsti.
gražaus žmonijos atnaujinimo
Notarv Public reikalus
Tam darbui reikia nemažai
neužmiršta. Prieš mėnesį rai išduodant jiems maisto iš privačių (žmonių. Dalis lėšų darbo Kristuje.
' žmonių. Taigi, prašoma visu, ats’Rkyrė iš mūsų a. a. Alek- produktų, pinigų ir drabužių, gauta iŠ valdžios
Cicero, TU.
Cbicago, III.
.
Pabaigoje p-lė stud. P. Jur1439 So. 49th Court
kurie galite, padėkite mums RaT,dras Sedauskas; štai, lab- Bet dr-ja turėjo tikslą—įstei2314 W. 23rd Place
1931 m. skyriaus valdyba /
...
, ...
v
J i gilaite paskaitė gražų poezidirbti tą svarbų darba. Dabar,dariai užsako Mišias.
|gti vargšams prieglaudų, v Ir sudarė: kun. į
Telef. Cicero 5927
Telef.
Roosevelt
2515
Žilinskas, stud.
jos kūrinėlį. Pagaliau 9:30 v.
dar per anksti važiuoti į ūki; Labai naullinga prie labda- pereitų metų lapkričio 1 die Kviklyaė, p. Levandauskaitė,
dą rbns dirbti; bet palaukę *’lJ priklausyti. Kurie nepri-|aų buvo atidaryta Karmelitų pp. Kudirka, Kondratavičius
gegužės mėnesio, kai patoges- klausote, prašomi stoti sumu- senelių prieglauda Pažaisly, ir Benešiūnas. Į šių metų val
uis laikas, susidarę daug žmo mis į darbų. O labdariški dar Ten tuojau ir apgyvendinta dyba, vietoj išėjusių—p. Ku
vnių ir nuvažiavę padarysime ybai visuomet patiems į naudų 16 senelių, tačiau dar antra dirkos ir p. Levandauskaitė3
daug gero darbo. Kiekviena išeina. Tatgi prašom nepamir- tiek galės tenai tilpti. Gražus, — perrinktos: p. Tamašaus
kp. turėtų per šį mėnesį snor- -šti labdarių susirinkimų, ku- švarus namas, nuostabiai gra- kienė ir Petrušauskienė.
gauizuoti daug darbininkų; rie įvyksta kaR antrų sekma-Į* vieta (pušyne prie Nemuno
Baigiant susirinkimų prof.
krauto)
ir
rūpestinga
kazibiemes paskelbsime diena ir sy dienį 1 vai. popiet, kas mėn.
Ūsoris — Liet. Caritas Centro
riečių
seselių
priežiūra
—
pa

8 kp. pirm. B. Grybas
vardu — džiaugėsi Karmelitų
kiu visi nuvažiuosime pasida
lengvins
amžiaus
pabaigų
prie
rbuoti labdarybės ūky.
skyriaus atliktais darbais ir
---------------------- \
glaudos gyventojams.
dėkojo, valdybai už triūsą. Vi
, 3 kp. narė A. Šulgaitė tapo
Tačiau draugija, kaip ir pir sas susirinkimas pritarė ilgu
garbės nariu; $25 įmokėjo pir
ma ir dabar teikia pašalpas ir delnij plojimu.
miau. o dabar pridavė $25:
R. P.
atskiriems asmenims, kurie, yKAUNO LABD. DARBAI
viso $50.00.
ra paliegę ir laikinai netekę
1 kp. Nekalto Pras. Pane
Nerodyk vilkui kelio, jis
lės Švč. draugijos pridavė s.a- Niekad netrūko skurdų ken- darbo.
vaikučiams pats jį suras.
vo metinę mokstį $5.00.
iciaučių žmonių, tačiau dabar Varguomenės
Ko Jonukas neišmoko, to ir
'1931 metų pagaigoj atidaryti
• Labd. centro pikniko tikie- j gal daugiausia tokių yra.
Jonas
nemokės.
tai yra atspausdinti ir kiek- Reikia tik džiaugtis, kad at- dar du vaikų darželiai: Aukšt.
jtii

LAIVAKORTĖS NUPIGINTOS

Iš New Ycrko į Klaipėdą $85

LIETUVOJE

vicua kuopa turėtu pasiimti ir^siranda taip pat ir tokių žmop:j^ivinėti. P. Fabijonaitis nių, kurie tiems vargstantiems

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

“SPAUDA !R GYVENIMAS”
“SPAUDA
*

“SPAUDA
“SPAUDA
“SPAUDA
*,
“SPAUDA
“SPAUDA

korio išėjo jau keturi numeriai.
IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rūpimais klausimais.
IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
daromus priekaištus.
TR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
laimėjimus ir džiaugsmus.
TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, kurie nori būti šviesiais ir su
sipratusiais katalikais.
TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
vienam.
TR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
Amerikoje 1 doleris.

“SPAUDĄ TR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr. Ramanauskas.

/‘SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Seminariia. Litbuauia.

LAIVAS “FRANCE”

SVARBOS PARDAVIMAI PADAROMI
PER TELEFONĄ
K

Pardavimas per telefoną yra pi
giausias, kuomet reikia surinkti iš
plačiai išsiskirščiusių kostomerių.
Asmeniškai atsilankyti pas tokius
kostomerius kartais visai negali
ma. Tada pelningai ir pigiai gali
vesti biznį per telefoną. Išbandyk
‘ tą šiandie.
Mūsų tikslas yra pasiųsti jūsų
balsą bet kur pigiausia kaina.

Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamų
patarnavimą.

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

Chicago, III.

draugas

BRIAND’AS IR LIETUVA

Trečiadienis, balan. 6 d., 1932

kurio malonės turime Amba atraus iir lankstaus politiko, kuri dar neišsižadėjo senų ir.- nuolatinio garsinimo, prašoma

sadorių Konferencijos nelem kurio instinktas pasakydavo, ^rinktų. Dėl politikos Vokie- dėti savosios spaudos garsini
atskirti, kuir prasideda ironi- tų nutarimų Klaipėdos Kon kur ir kiek laiko jis turi iš-! tijos atžvilgiu jis priverstas mus.
ja, kur baigiasi kurtuazija. vencijos absurdiškų dispozici laukti. Jo intuicija bene vienų j buvo ir iš politikos arenos pa “Šaltinio” spauda visiems
kartų tesuklydo, būtent, jam! sitraukti, jis buvo apviltas prieinama ir suprantama. “Ša
Normalių santykių su Lenkija
kaip nėra, taip nėra. Pran-i Kai Lugano Tautų Sųjun- sutinkant statyti savo kandi- prancūzų - vokiečių susiartini- ltinis” labai pigus savaitraš
cūzų spauda uje taip, kaip gos Tarybos sesijoj buvo už- datūrų į prezidentus. Jis buvo mo perspektyva ir Vokietijos tis, nes Lietuvoje metams 8
kad šiandien vokiečių prieš tų' simota dėl nustatymo Lietu- perdaug .ryški figūra, kad pa moraliu nusiginklavimu.
į litai, o Amerikoje tik 2 dol
“utėlę” .(Fdinond’o Mesnil’io j vos normalių santykių su Le- rlamento politikų klakas už jų
Šalimais Leop Bourgeois u. “Šaltinis’’ tikrai yra tinkama
išsireiškitnas) Lietuvų. Chain- - nkija šauktis ekspertų, Brian- galėtų balsuoti. Įdomu, kad
a. Aristide Briand’as yra ant ir maloni oovanėlė visiems
berlain’as kaltina Lietuvų'd’as numatė, kad be Lietuvos savo krajeroj jis retai kų tearas Prancūzijos taip žymus spaudos mylėtojams.
“provokacija,” Paul - Bon- sutikimo nieko doro iš tokios takuodavo, dažniausiai jis gi“Šaltini” atranda visę pa
valstybės vyras, kurio figūra
tauras, pavaduodamas vienoj ekspertyzos neišeis. Briand’ui rikiavosi. Mokėdavo parodyti
lieka šviesi Lietuvai. Šio tai šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
sesijoj p. Briand’ų, Tautų Su svarbu buvo atsiekta tarp Lie ir savo griežtumų. Jaru pašali
kos apaštalo nežinome nei vie* resu pažymėti geležinkeliečių streikų
jungus Tarybos posėdy siūlo tuvos ir Lenkijos relatyvė tai nus
no akto nei vieno gesto, kuri^
net nustatyti terminų, per ku ka; jis, norėdamas rasti Tau Cliambroj, j j bandė apšaukti
“ŠALTINIS”
mestų jo nepalankaus Lietu
tų
Sąjungai
garbingų
išeitį,
“
diktatorium.
”
Jo
atsakymas
li Lietuva privalanti susitarti
Paštas Marijampolė
vos atžvilgiu nusistatymo šesu Lenkija. Briand’as kantrus. susmulkina klausimų, pavesda buvo trumpas: “Štai mano
LIETUVA.
‘L. A. U
Priešingai, jis bet teisina Lie mas geležinkelio ir Nemuno rankos, jos krauju nesutep

This new cheese
treat

Rasit, neapsiriksime pasukę, kad iš kitų Prancūzijos
valstybės vyrų taikos apašta
lui Briandui ir Lietuvos po
**3?
litikos sielvartai geriau buvo
pažįstami. Juk Briand’as bu
vo didžiausias kaltininkas, kad
PatentiJ
buvo panaikintas tarp Lietu
Now—Kraft-Phenix’ new achievevos ir Lenkijos “karas”, nors
ment! Rich mellow cheese flavor
plūs added health ęualities in
jis ir buvo tik nuolatos pri
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
menamų Lietuvos revendikaelementą of rich milu. Milk sugar,
calcium and minerals. Evciy one
cijų simbolis. Prisiminkime Lp
caneatitfreely!
nkijos planus 1927 m. pabai
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifully. Try a half
goj, Pilsudskio nemiegotas na
pound package today.
ktis, besvarstant mobilizacijos
galimumus visai Lietuvai už
imti.
NAUJAS IŠRADIMAS
Briand’as labai arti širdies' tuvos intrensigeance. Cliambre atidarymo klausimų T. Sujun tos!” Karo metu jis sudaro
The Debeto u s New Cheese Food
DEKSNIO
GALINGA MOSTIS .
“
ŠALTINIS
”
priėmė Pilsudskio grasinimus, j posėdy, gindamas bendrai Tau gus7 tranzito komisijai, tary kabinetų, prisistatęs jų par
kurios pasaulis per šimtus metų .au------- v—
Kaipo didelis psichologas, jis tų Sųjungų, jis pasako, kad tum, numatydamas finalų. Ko lamentui pasakė dviejų saki
1 kė jau yra gatava. Ueksnio Galinga
I Mostlg yra sudaryta iš 18-kos skirtin
Šį
gražų
vardų
nešioja
se

jis
nesutikęs
blogos
valios
nė
nių
deklaracijų;
“
Karas
eina,
kios
buvo
Lugano
priimtos
pažino ir avantiūristų dvasių.
gų elementų, iš visų kraštų sviet»
Pilsudskis su pompa atvyks iš lietuvių pusės, bet esu dide Tarybos nutarimo peirepetijos, reikalingi aktai. Vyriausybė niausias Lietuvoje katalikų sa girių visokių medžių aliejų. l>eks
lito Galinga Mostis kaipo saulės spin
ta Ženevon. Louclier’as pasa li sunkumai dėl to, kad Lietu žinome. Ilaagos Teismas pat savo pastangas pareikš veiks vaitinis laikraštis
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
teikia
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
va
ir
Lenkija
neturinti
abiejų
virtino
Lietuvos
reikalavimų
muos.
kojo, kiek daug juokėsi Brian
“Šaltinis” duoda daug įdo dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
barberišką
d’as, kai kažkas jam nupasa pusių pripažintų sienų. Brian ir jos užimtos pozicijos tei- Briand’as tikėjo į taikos au mių skaitymų, kuriuose būna šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
skutimosi
kojo, kad maršalui esant Dru- as nepavartojo prieš Lietu- singurnų.
šrų. Jis buvo didelis tautų be nuodugniai išaiškinti mūsų gy možnių yra pagiję, o milijonai da
apie tai.
skininkuose ir šiam paklausus
Ambasadorių konferencijos Jeigu jau Šventas Sostas šį ndradarbiavimo irūmų statyto venimo klausimai. “Šaltinis7 nežino
patogumą
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
nutarimo
argumento,
jis,
ta

verta
aukso,
kiek
ji
pati
sveria,
sulig
vieno lietuvio ūkininko iš ana
namie
masonų, atskirusį Prancūzijoj jas, taikos konsolidacijos tvi duoda daug žinių ne tiktai iš (naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
rytum,
tacitu
consėnso
pripa

pus Nemuno, kų lietuviai su
bažnyčių nuo valstybės, laimi rtinto jas.
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš nebūtų taip kaip rašom, pinigus g.rųI žinam. Parsiduoda i-isur.
Klauskite
l^ROSAK. blKDE)
juo darytų, jeigu jis gražiuo žino lietuvių tezės teisėtumą. na ir sako, kad jo darbai jį
taip; DEKEN’S NBW DISCO-VERY
Jam primetama, kad ‘per-visų pasaulio kraštų,
ju pereitų Nemunų, ūkininkas Tarptautinėj politikoj vyrai, priartino prie dangaus gėry daug jis pasitikėjo Vokietija,! Vietoje svetimos spaudos OINTMENT. Kaina 7 5 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO. /
jam atsakęs: “Mes ponų ma-11;aip antai7Herriot’as, Žales bių, Paryžiaus kardinolai daHartford, conn.
ršalų pastatytume pryšaky j-j pgr trumpų laikų spėjo Lie- lyvauja jo pasaulinėse laidomusų kariuomenės ir visi ei tuvai impertinęncijų paberti, j tuvėse, tai jau daug reiškia.
tume lenkų mušti...”
ADVOKATAI
Ką kalbėti apie Poincarė, iš1 Briand’as buvo modelis kaBriand’ui Pilsudskis gyrė
si, kad jis esųs didesnis lietu
vis patriotas už Voldemarų,
(John Bagdziunas Borden)
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
ADVOKATAS
kad jis ir Lenkijos rinkimus
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudalė
.paskyręs kovo 4 dienų, Lietu
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku 105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Randolph 6727
vos patrono šventojo Kazimie
A food for pro
re nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
ro dienų. Pilsudskio “lietuvi
telių a food for
panijos laivus.
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
Telephone Roosevelt 9090
škas patriotizmas” buvusi Bri
mineral salts;
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
and’ui nepaprasta reveliacija.
for calcium and
kaina........................................................................... 10c. Lietuvų tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš Nevz
phosphorus; all
Jis jam pasakęs: “Negalėčiau
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D/laivu FREDERIK VIII,
the essential ele
gi aš su savo bretonais kariau
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
A DVOK A* TAS
kaina
..............................................................
,
..............
75c.
Miesto
Ofisas
77
W.
Washington
St.
mente for health
ti...” Briand’as Pilsudskį vi
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija,
Room 1502
Tel. Central 2978
KRUVINAIS
KELIAIS,
Manigirdas
Dangūnas
4-rių
veiks

and strength are
siškai nukariavo. Ant ryto
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
mų
drama,
kaina
..........................................
,
...............
25c.
found i n good
jaus, kai Pilsudskis užklausė
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
cheese. And all
Voldemarų: karas ar taika/ ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Pranas Jakštas, kaina................................................... 50c.
the essential elebuvo manyta, kad Voldemaras
Tat,
nevėluokite,
ateikite
į
“
Draugo
”
Laivakorčių
ANamų Tel. Hyde Park 3395
ments of good
pasakys taika, bet... Voldema GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla gentūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
Tel. Randolph 5187
cheese are found
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
rui nespėjus pasakyti žodžio
A. A. O L I S
in Kraft Cheese.
bet, maršalas iškilmingai pra TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. tūra už isrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
ADVOKATAS
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, skaito — patarnauja dovanai.
nešė, kad jis neturįs Ženevoj
11 SOUTH LA SALLE STREET
246 puslapių kaina .................................................. $1.75
daugiau ko veikti ir atsigrį
Tel. Randolph 0332
Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga Room 1934
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak.
žęs į Voldemarų pasakė: A- TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai;
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562
dieu, Monsieur!
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
Valandos — 7 iki 9 vakare
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis;
Utarn., Ketv. lt Subatos vakare
Briand’as gruodžio 10 d. re ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
KRAFT-PHENIX
20
d.
EUROPA
Balandžio
CHEESE
COMPANY
mas,
iš
7-tojo
Vokiškojo
leid.
lietuvių
kalbon
išvertė,
kun.
zoliucijų įregistravo, kaip vie
99
M
23
d.
FREDERIK
VIII
kun J. Bikinas, kaina......................................................90c.
nų iš savo pasisekimų Tautų
99
29 d. COLUMBUS
Sąjungos autoritetui pakelti. PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVIS ADVOKATAS'
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
Jis pakvietė Lietuvos delega LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
155 N. Clark St., Room 909
99
14 d. — PARIS
Telephone FRANKLIN 6745
tus užvažiuoti į Paryžių į
99
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
17 d. — COLUMBUS
Namai: 3117 S. Union Avė.
99
99
Quai d’Orsay papietauti, su ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
Telephone VICTORY 2213
Laikas daug reiš
28 d. — FREDERIK VIII
kia prie patentų.
\
jais nusifotografavo.
vičius, kaina.......................................................
20c.
3 d. — ILE DE FRANCE
Birželio—June
Neftsikuoklt
su
99
99
7 d. — BREMEN
Prasidėjo garsiosios Kara DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................... 40c.
apsaugojimu savo Įt„ygpi?.
99
99
16 d. — FRANCE
sumanymų.
Prl- Dykai
liaučiaus derybos, kurios nė 5,000 ALKANŲ VYRU* vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
siųskite braižini ar mo
ABIEM PUSĖM
kaina
................
15c.
delj arba
rašykite
d«
jo taip sklandžiai, kaip kad
ASTRUS
Nemokamos knygutės ‘Hov
SIELOS
TAKAI
TOBULYBEN,
parašė
kun.
D-ras
K.
Ma

Geriausias skustuvas
Tautų Sujungus Taryboj bu
to Obtain
a Patent’
Ir
— Arba Krutiname
'Record of InvanC formos.
tulaitis,
M.
1.
C.
gerais
apt.,
269
puslapių
kaina
$2.00
vo manyta. Kiekvienoj Tary
pinigus
Jei ant vietos negau
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.
CLARENCE A. O’BftIEN
bos sesijoj buvo teikiama ber
c« <
ni, kreipkis J mus
Reglatered Patent Attornay
60c. už 6 — $i už 10
gždžių derybų eigos atskaitų.
Senipells — ioc.
tt-A Sccaritr Savin** B emnatrrlal
Tarybininkai nervinos, ypač
Bank BalMIn*
PROBAK CORPORATION
(Dtraotly
narvas
Mreet from P»t«nt Offleai
sir Chaniberlain’as, Massiglis 2334 So. Oakley Avenue
2334
So
OAKlET
’
JSvi
v
(m.
Chicago, Illinois.
RtST AVIMU!
MtW TOUR
<AMINOTON.
». C.
ir kiti. Briand’as gi nepapra
stai daug minkštumo ir kant
rumo rodė. P. Voldemaras Ta
vtJ.r’f
ryboj ilgai kalbėdavo, dažnai
;Ct vę.KjC.Hfc.8. YAvS iki
VA MOTt TUKT TUfe CKMT
-Ė.UT
\
,
-BUT
nepasiruosęs, mikčiodavo, Ta
x
wmi_s i
rybos nariai snausdavo, b Bri
/ OoiKr it i CST TO
TROllLb
TRSJU lUAEM
/TmKiklKj- AB<
SO MAMv MVSTMtfeS — lUtfV
ABOOT
and’as, kuone knarkdamas, jie
t
ALŲ
y
VM,
cotkiti
-i
TO
OO
—
AMT
įbOMT VOU
WHKT
I bO
ms turavodayo. v
TU05OGM OOtNT
TUtJų
t
OOJT
OO
VOKTUS. OOlUCf
I'M
UttKT VM
Bet štai Voldemaras baigia,
bOMS. —
.bOlMC.
ooiuc
7
užpakaly Briand’o sėdintis
Massigl’is jįjį išbudina. Bri
and’as, paėmęs žodį, pradeda;
“Kokiu įtemptu dėmesin ir
susikaupimu mes išklausėme
Lietuvos atstovo kalbų...” Žu
rnalistų suoluose pakyla juo
kas, Tarybos narių veiduose
\nUnUllll/!‘
atsiranda linksma šypsena...
C
Bet Briand’as tuos žodžius pa
•s a
sako tokiu tonu, jog sunku

KRAJFT
fe I ve e ta

..... "».. .... ...........

PROBAK-

Knygos

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

kraft«k>cheese

CHAS. A. PEPPER

PATENTO

PROBAK

“Draugas”

!CIU AGENTŪRA

tofaty RaMr •»..

UNCLE

9

D R

Trečiadienis, balan. 6 d., 1932

I

U G

Ig

sius žavėjo savo dainomis sve visus įkvėpė šventąją palai n.a
D
čiai K. Sabonis, A. Čiapas ir ir pamaldžios sielos prisipildė
K. Pažerskis. Dainų tarpuose neribotos laimūs ir džiaugsmo. J
VYRŲ VAKARIENĖ
dideli vyrų vakarienės buste- pasakyta daug kalbų. Vakarų Ir (žmogus turėjai jaustis lai Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Kės. 6707 S. Artosian Avė.
DR. SUZANA A. SLAKIS
-----------riai. J. Brenza, Metropolitan atidarė P. Balčiūnas, J pavapi- mingas, atsiminęs garbingai
Tel. Grovehlll <617
Wbt
SicLe.'
— Pereitų sek- banko prezidentas* J. Mikule- jos komiteto narys. Toastnia- atsikėlusio Išganytojo tartus
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
l
.
steris
mūs
mylimas
klebonas
žodžius;.
“
Jūsų
širdis
džiaugniadienj mūs kolonijos vyrai nas, to banko tarnautojas ir
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
sis, ir jūsų džiaugsmo niekas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
buvo surengę tradicinę para- Aitutis, biznierius. Prisidėjo kuu. J. Mačiulionis.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
2423 West Marųueite Road
(Vakarais:
Utarnlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Žodžiu,
vakarienė
visais
at(
iš
jūsų
neatims
’
’
(Jon.
XVI,
pijus vakarienę, ,kuri visais ir pats gėlininkas Urba (BriVai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
8eredotniB ir Nedaliomis pagal susitarimų.
Nedėlloj susitarus
___________
a t žvilgiais gerai pavyko. Kuo- dgeporte). 'loji auka (gėlės) žvilgiais gerai pavyko. Gra-! 22).
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 J
šiant vakarienę, daugelis vy labai pritiko vakarienei irgra žus, sutartinas vyrų veikimas Šios Šv. Velykų iškilmės!^ Ofl8o
Rus. 9865
rų rodė nepaprasto pasišven- žiai jų papuošė. Valgant ant nebuvo veltui. Parapijai bus Dievo Apvaizdos parapijoje
Ofiso ir Kės. Tel. Boui. 5913
Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914
visiems paliko džiaugsmingų
limo: jie aplankė visus mūsų estrados griežė dešimties niu- pelno suvirs 100 dolerių.
šventųjų
įsūd&ių
nuotaikų
ir
biznierius, kurie mielu noru zikantų orkestras. Tai L. Kre- Vakarienėj dalyvavo veik
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
nemirštamą
atminimų.
visi
mūs
kolonijos
biznieriai,
aukojo reikalingų produktų, kščiuno orkestras. Jis dykui
750 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St.)
KENOSHA, W1S.
Rikis
profesijonalai. Buvo svočių ir
Čia itin daug pasidarbavo Ju- gridžė.
Var: 1-4 ir 7-8 vai. vakare
Ofiso vai.:
VgL: 1-8 ir 9:88-8:88 vai. rak.
• Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nodėlloj susitarus
Nedėlloj suslt&ras
iš
kitų
kolonijų.
Stipriausio
sevičius ir Vaicekauskas, o
Valgių sųrašas taip pat bu
Rezidencija:
3904 — 71st Street
Markevičius savo automobiliu vo kitoks negu iki šiol buvu- lietuvių—Metropolitan banko MUSŲ ADVOKATAI ŪŽĖ
Nedėliomis tia susitarus.
Tel. Canal 0267
Kės. Prospect 6659 iTel. Lafayette 6793
visur, zkur tik reikėjo, patar-;
vakarienių. Visiems labai prez. J. Brenzų labiau traukė
navo. Daug vakarienės P^si-i patiko. Vyriausiu virėju buvo, savo kolonijos vyrų vakarie- Praėjusį sekmadienį Sliore- DENTISTAI
sekimui dirbo taip pat Stuin >p. p Balčiūnas, savininkas n€, negu svieste kepti viščiu- land viešbutyje lietuvių advo
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
brys, Balčiūnas, Vyšniauskas, National valgyklos prie So. kai lietuvių advokatų sų-gos katų'sųjunga turėjo savo me Phone Boulevard 7042
1821 SOUTH HALSTED STREET
Ril liekas. Kiti ko-teto nariai Halsted gatvės (tarp 18 ir bankiete, Skoreland viešbuty. tinį bankietų, kuriame daly
Office: 4459 S. California Avė
Rezidencija 6600 So. Artesiun Avė.
vavo
apie
150
profesįjonaių
Jis
čia
pirmiausiai
atsilankė,
Uii.ųiaika, Druktenis, Kalins, i jp gat.). Jis veltui dirbo. ŠirNedėlioję pagal sutarti
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
D E N T 1 S T A S
kalas. Šliogeris, Kadžius ii !djngaj ja,,, ^ū. Jam viltu- vakarienS suvalgė, gražų pra- ir biznierių. Buvo ir progra {
4 iki 8:8* vakare
4645 So. Ashland Avė.
TU i visame pagelbėjo.
vėje pagelbėjo Vaicekauskas. I kalb» P®*“’*8 ir tik P° ‘° vis1 ma. Trumpai kalbėjo Kietu-'
Arti 47 Street
Tel. Canal 6764 Res. Republic 6350
Kiek yra West Side buvę Patarnautojais buvo jauni, !'ats‘Praž«6 ižvJ'ko i lietuvi1 vos konsulas Chicagoj p. A.
Gydytojas ir Chirurgas
Kalvaitis,
adv.
A.
Olis,
K.
šiTel. Canal 6122
tikraa
vakarienių, ši buvo bene pir gražūs, vikrūs vaikinai, karte | ad">kat’» vakar*
Ofisas 2403 VVEST 63 STREET
Kertė So. VVestern Avenue
mutinė tokia. Stalai papuošti mandagiai visiems patarnavo. niūs biznierius — profesijona- mutis, Generalinio konsulato
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Tel. Prospect 1028
las..
,
i
,
’
New
Yorke
sekretorius
Kasgyvom gėlėm ir velykaičiais Programa taip pat buvo graIR OBSTETR1KAS
Rezidencija,
2359 So. Leavitt St.
D
E
N
T
I
b
T
A
a
Vėliau bus paskelbti visi'tas Jurgėla, kap. P. J urgėla ir
Z
visų akis .traukė. Be to, visi i ži. Be vietos vyrų choro, ku
Tel. Canal 0706
Gydo
staigius
ir
chroniškas
ligas
2201 West 22nd Street
Valandos: 8-4 po pietų ir 7-9 v. v.
ir visos augusieji, įėję į salę ris, vad, varg. J. Brazaičiui, biznieliai k k‘‘i geraširdžiai, teisėjas Kewis. Toastmasteriu
vyrų, moterų ir vaikų
*
(Kampas Leavitt St.)
N edehoj pagal susitarimą
buvo
adv.
Jonas
Bordenas,
ku

DARO OPERACIJAS
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
gavo dykai po gražių “komei dviem atvejais padainavo na kurie aukojo virtuvės fondą n
Ligonius
priima
kasdieną
nuo
Ni|o 1 Iki 8 vakare
šin’’. Visas tas gėles aukojo ujų, gražių dainų, susirinku- ir kurie kuomi nors prisidėjo ris labai gabiai ir sumaniai
pietų iki 8 vai. vakaro.
Seredoj pagal sutarti
prie vakarienės. Garbė vest- visų programos tvarkų vede.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus
saidės vyrams, suruošusiems Adv. Zuris, bankieto rengimo Boulevard 7589
GRABORIAI:
Ofisas,
Laboratorija ir X-ltay
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ruz. Hemlock 7691
komiteto pirm., programų pra
tokių šaunių vakarienę.
4729 WEaT 12 PLACE
2130 WEST 22nd STREET
(Vai.: 7 iki 9
išskiriant Seredos
dėjo
trumpa,
bet
įdomia
kal

Skaniai
valgęs
CHICAGO
LACHAVICH
; ir Pėtnyėios, kuriomis dienomis jis
ba. Kap. P. Jurgėla perdavė
bus.
-PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
D E N T 1 « T A 8
IR
SŪNŪS
2924 W. WASH1NGTON BLVD.
Lietuvos
advokatų
sąjungos
DIEVO APVZ. PARAPIJA
CHICAGOJE
Kitos vai. ant Waahington_ Bulvd.
4712
So.
Ashland
Avenue
LIETUVIS GRABORIUS
4:30 — 5:30 kasdien
pirm. prof. Leono linkėjimus Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Laidouvėms pa
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451,' arba
Patarnauju
laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Didžiosios Savaitės iškilmės ir pageidavimų, kad Lietuvos
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 3888
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu
busite
užganėdinti.
X-Ray
Tel. Cicero 1260
todėl, kad priklau
X—Spinduliai
Dievo
Apvz.
par.
bažnyčioje
l
ir
Amerikos
lietuvių
teisininTel. Roosevelt 2515 arba 2616
sau prie grabų išOfisas 2201 VVest 22nd Street
dtrbystės.
2314 W. 23rd Pi., Chicago buvo įspūdingos. Trečiadieny, kai sudarytų artimus ryšius.
cor. So. Leavitt St. Tel Canai 6122
OFISAS
ketvirtadienį ir penktadienį 3 Po vakarienės ir programos
•
668 West 18 Street
LIETUVIS DENT1STAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6628 S. Richnlond Avė.
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL vai. popiet buvo laikomos Ta buvo šokiai. Reikia pažymėti, Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telephone
RepuLdic
7
868
SKYRIUS: 3238 S.
ibi. Ciuero 6987
vakare
4142 ARCHER AVENUE
Valandos; 1—3 ir 7—8 vai. vak.
msiosios Nakties (Tenebrae) kad ne tik mūsų advokatai, Nedėliomisvalandai
Halsted Street., Tel
ir Seredomis susitarus
Valandos:
11 ryto iki 1. po pietų
Nedėlloj; 10—12 ryto.
Vlctory 4488.
bet
ir
jų
svečiai
buvo
smagiai
pamaldos.
Šv.
Grabas
buvo
4847
W-.
14th
ST.
Cicero,
III.
2
iki
4
ir 6 iki 8 vai. vak.
Telefonas Yards 1130
par. komiteto narių, kaipo ka nusiteikę. Vadinasi, pasilinks “T----------------------------------Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Pilone Boulevard 4139
reivių, sergimas penktadienio mino ir paūžė. Šį kartų nete Tel. Cicero 6756
Telefonai dieną Ir naktį
I
VJRGINLA 0086
ir šeštadienio naktį. Viršum ko girdėti kalbų bei skundų
Lietuvis
Graborius ir Baisamuotojas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Šv. Grabo buvo išstatyta mon dėl esančios krašte depresijos.
Ofisas: —
4U45 S. A^ltlaml Avė.
DEN^ISTAS
GRABORIUS
Tel. Grovehill 1696
Turiu automubilius visokiems strancija su Švenčiausiuoju.
__
Chicago, Ilk
1446
S.
49
CT.
CICERO
'
Ofiso vak: nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama. Žmonės gausiai lankė bažny
ŠALIN JUOS!
visuomet sąžiningas Ir
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 8 V^;. Nelcl.1OUli“ Pakal sutartį.
________________________
Otiso Tek: boulevard 7 820
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE čių per pamaldas ir atskirai
Namų Tel.: Prospect^ 1930
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
me išlaidų užlaikymui
Va-. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
pasimelsti Viešpačiui, Kurs Salin krikščionis! Šalin su Dr. C.K. Kliauga
skyrių.
Chicago, III.
Seraaomis po. pietų ir Nedėldieniele
kentėjo ir mirė mūsų išgany- tokiu obaisiu pirmųjų amžių
DENTI.STAS
tik susitarus
Nauja, graži ko
1422
W.
MARQUET’TE ROAD
Romos
ciesoriai
išžudė
tūUs
Utarninkais,
Ketvergais
ir
Subatomis
mui.
iVOfffUS ClCSOIiai lbzuue LUKS- 2420 w. Marųueite Rd. arti VVestern
plyčia dykai.
Avė.
Phone Ucmlock 7828
j
Velykos. Rezurekcijos Mi- tančius tų, kuriuos mes dabar Panedėliais,
Ofiso Tel. Vlctory 8687
Seredomis ir Pėtnyčiomis '
Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
3307 Auburn Avenue
1821 So. Ualatcd Street
Of. U Re*. Tel. Hemlock 3374
šios
prasidėjo
5
vai.
ryto.
Cegarbiname
kaipo
šventuosius,
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
VEDĖJAS
lebravo kun. P. Gasiūnas. Pa- Šių kankinių tarpe buvo vieAKIŲ GYDYTOJAI:
1650 WEST 46th STREET mokslų pasakė kleb. kun. Pr.1 na mergaitė vardu Patricija.
Tek Yards 0994
Kampas 46th ir Paulina Sts.
3133 S. HALSTED STREET
Rezidencijos Tel. Plaza 8206
J. Vaitukaitis. Iškilmingoje Jos gyveninio dalis ir mirtis
j
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. Boulevard 5203-8413
LIETUVIS GRABORIUS
VALANDOS:
Atsikėlimo procesijoje nešta bus galima pamatyti sekma!
6504
S. ARTES1AN AVĖ.
Didelė graži koplyčia dykai
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
garbingojo
Išganytoji
Atsikėdienį,
balandžio
10
d.,
8
vai.
Nuo 2 iki 3 po pietų
j Ųtiso Vai. xvuo 9-12 rytais: nuo 7-9
prie
manęs,
patarnausiu
simpatiš

718 WEST 18 STREET
Nuo 7 iki 9 vakare
'vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau ’ negu limo statula.
Altoriai buvo vakare, Gimimo Pan. Švenč.
į plot. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 eak.
Nedėl. nuo 19 iki 13 dieną
Tel. Roosevelt 7583
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Šventadieniais pagal sutarimą.
gyvomis gėlėmis meniškai pa- parapijos svetainėje,
puošti. Įvairių spalvų elektros, Ten ir tada Maąuette ParOfiso 'Tek Victory 6893
Tek Wentworth 3000
šviesos teikė malonią nuotai- ko Mergaičių Sodalicijos naRez. Tel. Drexel 9191
Rez. Tek Stewart 8191
ką. Bažnytinė muzika ir gies- rėš jums atvaizduos tos nežiLIETUVIS AKIŲ
mės davė didesnio džiaugsmo, noinos kankinės kančias. Be
SPECIALISTAS
to, pamatysite kaip pagonys
.
Palengvino
aa.ų įtempimą kuris GYDYTOJAS Ū CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
savo dievus garbino ir kaip esti priežastim galvos skaudėjimo. I
M
krikščioniy Dievas pergalėjo
n“X “““
S°'
S‘‘ 6558 S. HALSTED ŠTREEl
LIETUVIŲ
Kampan
31
Štrect
c&t&r&cius. Atlieti su u U'uuapią rBK/BVai.: 2-4 ir 7-9 vak vakare
JUOS.

A K T A R A I:

CHICAGOJE

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. Z. VEZEUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BL0Ž1S

i

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADZIUS

DR. S. BIEZIS

:

DR. GDSSEN

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

' DR. MAURIGE KAUN

I. J, ZOLP

DR. J. P. POŠKA

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ

DR. A A. ROTH

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 pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

•

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

v

Augusta

Rautaitė

Mirė bal. 4 1932 tu. 10 v.
ryt. Kilo ld Tauragės apskr.,
švėkftnos parap. ir m. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko
dideliame nubudime vyrą AnLa
ną, dukterį Petronėlė,
seserį
Kotriną Bliudiene, sesers duk
terį Kotriną, Mass., brolio duktė
rį Josephine ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Jokūbą Rautla
Kūnas pašarvotus 4536 So.
Hegmltage. Laidotuvės įvyks ke
tverge, bal. 7. IS namų 8 vai.
bus atlydėta į Sv. Kryžiaus par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos' už vcilonies Sie
lą. Po pamaldų bus nuydėta į
Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ge8 ir pažįstamus-mas dalyvauti Spyjė l^idutuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Duktė ir
Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra
borius
Eudeikis,
Tel. Yards
1741.

Ir

tolimą

regy^ię.

Prirengiu teisingai akinius

r., 2-4,

i Vai. 10-11

visuose
V.
7-9 V. V.
atsitikimuose,
egzaminavimas daro- 1 t j r
.
• •
1
1{es- Phone:
mas su elektra, parodaaca m-.t-- I NfcdėllOmiS IT ŠVenladieili&ifi |Engl«jwood 6641
Office Phoiie
mm klaidas.
Wentworth 3000
Wentworth 30oo
10-12
Speciaie atyda atkreipiama moky
klos valkučlama
Valandos nuo 14 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 14 t ir 18.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM
PA laiką su nauju išradimu
Daugėlų atsitikimų aays atitaisomos
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
Perkėlė savo ofisą po numeriu
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

.

-

DR. A. R. MCGRADIE

PETRONĖLĖ YUDIENfc

po tėvais

tę

DR. H. 6ART0N

JUOZAPAS BASTYS

Mirė balandžio 6, 1932. Kilo
iŠ Sakių apskr., Sintautų par.,
ISdagų kaimo. Amerikoje išgy
veno 20 metų.
Paliko
dideliame nubudime
seselę M. Berchmaną .vienuolę
kazlmlerletę ir Svogerį PrancISkų Lapinską, o Lietuvoje tėvu
ką, dvi seserie Agotą Lapins
kienę Ir Oną Sutkaitienę Ir du
brolius Antaną ir Jurgį, dvi
brolienes ir Svogerį. Kūnas bus
1S Nevv Yorko parvestas bal. 7
į Lachavlčlaus koplyčią. Apie
laidotuves praneAlme vėliau.
NuoSirdtial kviečiame visus
gimines, draugu8 Ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
seMV>, švogeris ir
giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlcz,
tel. Roose
velt 2616.

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7689
Tel.

AKIŲ

6558 SO. HALSTED STREET

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Sl’ECUALLSTAH

A. L DAVIDONIS, M. D.

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 1—4 po
7—8:89 vai. vakare
Nedėliomis 19 iki 18

pietų:

Tardė 182*

DR. G. SERNER
LIETUVIS

DR. CHARLES SE6AL

Telefonas Midway 2880

4918 SO. MICHIGAN ATBNUb
TeL Kenvrood 1187

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo t iki 8 valandai vakare
apart tventadlanlo Ir ketvtrtedieo

SPECIALISTAM
Hemlock 8181

DR.

i S. NARES

OflsM ir Akinių Dirbtuvė

(Naryauckaa)

756 WEST 35th STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1420 West Marųuette Road
VALANDOS:
8 Iki 18 ryto. 7 iki 8 vak.
litam. Ir Ketv. vak.

Kampas Halsted

8t

nuo 18—4: aus

18 iki 21.

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
jį-

■*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Ree. 6426 Ho. California Avė.

VaL: 2-4, 7-8 V. T. Udrlriant Ketv

bus mėnesinis susirinkimas į-į
! vyks balandžio 6 d.. 7:30 vai. ;•
____
vakare, Aušros Vartų parapi- ,
Visos narės
ATSIŠAUKIMAS Į BRIGU padėtį nė kiek nepagerina, jos, mykykloj.
TON PARKO TAKSŲ MO mes irgi turime rasti tų kelių! nuoširdži&i kviečiamos daly
viai, ketvirtadienio vakarų, vauti susirinkime ir atsivesti
KĖTOJUS
________
h ri landžio 7 d., N. P. P. S. au; naujų narių
Valdyba
Gerbiamieji taksų mokėto- ditorijoje (44ta ir Fairfield S.
jai! Per daugelį metų mesmo- (’alifornia Avė.) 7:30 vai. vak.
~
kame neteisėtai nuims skirtus įvyksta masinis mitingas, kurBri’gcportas.—
Šiandie, baaukštus mokesčius už nejudu- kalbės advokatai ir teisių ek- landžio 6 d. Lietuvių Audit.mų nuosavybę.
Bet dabarti- spertai, kurie jau laimėjo ko- rijos salėj įvyks li tas meti
niais sunkiais laikais darbų vų panašiuose apsigynimuose uis balius,rengiamas
11-toJ
nesant viskas atpigo, nes do- nuo neteisingų valdininkų.
wafdo National Republiean
lerio vertė pabrango ir mūsų Taigi, kas turite aukštas .kliubo. Tuo tikslu darbuojasi
nekilnojama nuosavybė atpi- “tax bills”, atsineškite tą va- ((’ommitteman Artliur W. Sni
Bethoveno Muzikos Konservatorijos orkestrą, kuri ketvirtadienį, balandžio 7 d. 8 valandų vakare, Mark AVIiiie
go beveik per pusę buvusių karų į minėtų vietų, o jums, livan.
Scpiare salėj duos gražų koncertų. Įžanga visiems dykai. Ateinanti sekmadienį, balandžio 10 d. ta orkestrą gros
kainų; miesto departmentams bus nurodyta, kas reikia daŠv. Jurgio bažnyčioj per iškilmingų Sumų paminėjimui 4 O-ties metų parapijos jubiliejaus.
sumalžėjus ir jų darbininkams ryti, kad būtų sumažinti tak
Brighton Park.— Liet. Vvalgas apkapojus, tikėjomės, sai ir nępakliūtume į rankas į čių 36 kuopos susirinkimas į- skubiai platina tikietus. Mat, neša tuoj teisman. Tas pats
tinkamos aukštuŠAUKIA SPECIALŲ
kad ir musų taksai sumažės sukčių, kurie dar daugiau var-! vyks balandžio 7 d., MeKin- už tikietus yra skirtos dova- atsitiko ir su lenkų profeso“GRANDJURY”
Bet kur tau! Šiandien gauna-į g*™ žmones išnaudoja.
I ley Park svetainėj, prie West- Įnos. Vienų dovanų paskyrė liaus Dunikovskio išradimu.
me “tax billas”, didžiausias! Kviečia komitetas: J. C. | ern Blvd. ir 39tos gatves.
\City Furniture Co., 2316 W. Prieš kelias dienas prof. Duni
PARDIOI.AM IK MAINOM
Cook’o apskrities valstybikaip kada nors Cbicagoje yra i Fncheris, J. Pakeltis, J. GaVisi dabartiniai nariai-ės, o Roosevelt Road, o kita Lips- kovskis paskelbė, kad jam pa- nis prokuroras Swansęn’asi ramias napius, lotus ir viso,
Store, 49l6 W. 14 >isek5
padaryti auk! prikiš prie apygardos teMngauta. O tuo pačiu laiku tur- jauskas, Grybas ir J. Vaiku- taip pat ir tie, kurie naujai
Įsirašysite, esate nuoširdžiai gį Galima spėti,, kad pramo- Ln. Policija profesorių suėmė'jo Feinberg’o, kaip apie tai
ar mainyti pirma pamatykit m«tingiausi Cbicagos gyventojai, (te
prašomi
dalyvauti
šiame
svarga
puikiai
pavyks.
—
l
ir
pristafius
ekspertus
liepė
jau
buvo
pranešta.
*' <W"'
turėdami apie 16 bilijonų do- Į
------------------J. NAMON FINANCE CO.
l.iame susirinkime.
.
Vienas parodyti aukso padirbi,m).
lerių vertės įvairios nuosavv- >
A755 So. Wcstern Avcnue
Dabar šis teisėjas paskyrė1
bės ir mokėdami federalinei i
Profesorins hi' o uždarytas specialų apskričiai prokurorų
valdžiai šimtus milijonų dole-:
LIETUVIS
Į
NACIONALINE
laboratorijon vist dienų, o va (kaltintojų) ir sušaukia “gra1 KAT. FEDERACIJOS CHI- j North Side.— šiandien Šv.
rių, Cbicagos miestui nemoka
KONVENCIJĄ
kare nuvestas
k a Įėji man nd jurv”, kuriai bus pavesta
CAGOS APS. PRANEŠIMAS ! Mykolo parap. salėj įvyksta
nė cento! Tr jų turtas, kaip ir
ištirti prokuroro Svvanson’o
Kaip “Malin” praneša, proi
.
•
„
Vincento a bedarbiy
Pauliečio nou
dr—.
1...e patys,
yra m
CTueagos
nue- ! Mėnesinis susirinkimas j- I&v.
iparengimas
-------~.~
.J. Seninas, 4605 So. D. paėmęs Kolumbijos ir Nau i ir jo paties — teisėjo Fein(Marqiictte Jcvvolry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
■
byks trečiadienio vak. balau- ldai yM
atsilankytį !Washtenaw Ave' vra kandi- josios Kaledonijos smilčių ! berg’o, neteisėtus ir visuome giau
bus dyko i nufotorrnfuoti.
2650
West 63 St., Chicago, EI.
Įdatas į nacionalinę respubli- .žiupsns4h
pr0 mikr0. nei kenksmingus darbus.
Jei taip yra Cbicagoje, tai j <1žio 6 d. lygiai 8 vai. Aušros
Tel.
jkonų konvencijų, kur bus ski skopų ekspertams, kad teesų
kų mes turime daryti, kad ap- Vartų parapijos svetainėj. ViTeisėjas Feinberg’as jau
-’inppn |p
Hemlock 8380
riamas kandidatas į Jungtigintume savo teises, mums ga-1 Ri katalikai ir visų draugijų
.
, ,.
.,
vien smiltys. Vėliau iš tam čiasi nekaltas dėl daromų jam
mų Valstybių prezidentus. Jis ...
, ,
.
, . .
rantuotas federalinės ir Uit-; atstovai kviečiami atsilankyti
.
i- .
-v ,
tikrų aparatu buvusi paleista priekaištų banluj likvidavimo
vra kandidatas is 4-to congre- ,
.
. .
Radio stotis A. J. J.
noiso valstybės konstitucijų? j šį susirinkimų.
1400 laips. C. karštumo elek-, vedime.
salonai distrikto, reprezentuo- .
. ,
. . .
Jau šimtai tūkstančių Clii- į
L. Krikščiūnas, rast.
Balandžio '6 d. vakarų
---- v . ivy.
. ,, . ,
a ’
p , , iros srove, kun padariusi sme!
ksta puikus vakaras Sv. An-1BndgeporU, Town of bake
g , PANEVĖŽYS SUKRUTO
eagos piliečių atrado kelių,
--------- tano
parapijos
salėj.
Pradžia
Į
lr
Brl
K
,,ton
Park
Pnas
<iu
'
Wm. J. Kareiva
kurs yra vienintelis savo tei- West Side.— šv. Kazimiero
žiūrėjus pro mikroskopų buvu
Savininkas
šių apgynimui, bet tas mūsų Akad. rėmėjų 10 skyr. svar- 7:30 vai. vakare. Visi į avėtai-imetus iis buvo *“««<•«*« i sis smėlio žiupsnelis blizgėjęs į
05! geriausios rijšies
Kovo mėn. 7 d. įvyko Lie
ir patarnavimo, Sau
nę, pamatysit, kaip Jack Sba-,Count5' komisijonierius ir ga- tikru auksu ir visai buvęs ne- Į
tuvių Prekybininkų, Pramo
kit.
vokiečiui. vo
hals'f' Jis kil«8 iS panašus į pirmykštį smėlį.
GREEN VAI.bEY
nininkų ir Amatininkų S-gos
-m .
PRODUCTS
vienos
iš
seniausių
lietuvių
1
__
I Taip pat pamatysit Viešpaties
Olsolis Šviežių kiauši
Panevėžio
skyriaus
valdybos
| Šiomis dienomis šis bandynių, sviesto ir sūrių.
Jėzaus kančių ir pamatysit pa šeimynų Amerikoj.
susirinkimas.
Nutarta.-^J)
va

4644 SO. PAULINA STREET
JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ day cake”. Prie šio darbo da, inas bus daromas teismo aky. -. '■
1■
Tel. Boulevard 1389
tys save kratam uosiuose paryti didesnę propagandų, 2)
r
_________
bar daug dirba Ag. Gilienė,
'
vaizdoje,
nors
ekspertai
jau
I samdyti butų ir įsteigti pre
*
, Pranciška Krasauskienė, sese- veiksluose.
pripažino, kad laboratorijoj kybininku namus. Valdybų ĮVAIRUS KONTRAKTORIA1
Šv. Jurgio parapijos jubi- rys Garuckaitės ir kitos.
Kviečiami vi$i ateiti ir pa
liejinė vakarienė bus didelė, Dovanos. Jubiliejaus proga
; darant bandymų nebuvę jokių sudaro pasiryžę ir sumanūs
sigėrėti ta programa, kuri bus
IŠ SMĖLIO DARO
prigavimų. Jeigu profesoriui j prekybininkai, todėl manoma, į
gausi ir iškilminga. Stalų ren- parapjjon pjaukia ir piniginės svarbiausia iš visų kitų. pro-!
AUKSĄ
Mainų Stutyiiio K nnt ra l( tnrlii.giama tiek, kiek tik į salę t« aukos Ųniversal State Ban- j gramų. To vakaro pelno pusė
ir prieš teismų pasiseks tų pa- kad skyrius savo veikimų iš- ilalan
i vairia
ui- namui* prieinampa. Šeimininkės rengiasi vai
kaina
kas aukojo $25, J. Evaldas eis parapijos naudai. Artistas
Toks jau likimas, kad kiek- M stebuklų padaryti, senai ieš i
šinti tūkstantį su viršum sve $25, po $10 kun. Urba, Mon.! visiems pažįstamas. Taip pat
7151 S. CAIJFORNIA AVE.
vienų aukso padirbimų iš ak- koma paslaptis bus išaiškinta Chlcagos
Mitriu, kilęs
is
Dubenų kaimo,
is į
Telefonaiišvažiavo 1917 m. Girdėjo- L
čių. Vaišės bus tikrai geros
,. . . .
.. . , ,
. Krinickienė, St. Konča. Po $5 galėsit gauti lietuviškų'sal-įmenu ar smėlio policija per- ir aukso turėsim kiek patiks me erųs Los Angeles. Prašome atsi- j
biznieriai uoliai darbų pare- Run M gvarlyg>
T !dainių>
F
,
panas.
Republlc 639a
EMILIJA PETRAITIEN*
mč ir gerybių užteks. O kad
Zo|p^ graboriug g p Ma.
4206 So. Ix)we Avenueu,
CHICAGO, ILL.
viskas bus tinkamai pagamin žeika, graborius A. Masalskis,
PROGRAMA IR ŠOKIAI
GENERAI.IS KONTRAKTOR1U8
i---------------------------»
ta. tai aišku iš to, kad valgius kun. Pr. Vaitukaitis, kapinių
GEROS Rl’filES rakandai, vartoti
Statau namus kaip muro Taip Lr
mėnesiu, verti $3,500. Parlor se
medžio nuo mažiaualo iki dlrižtaualn
gamins p. Kalėdienė, senai ži- priPvajz(|a Krušas, graborius Cicero, III.— Šv. Antano jau BALSAS BALANDFLBS juodais odos aptaisais (labai pa du
tas už $55, 9x12 Importuotas ariennrtelnamlausloe.
kauras,
puikus amerikoniškas
noms gera valgių gamintoja. E„deikiSi
g. M. Sku Į namečių choro programa ir
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2 ”0 talis
orientalis kaurs po $25, 9x12 Wilton
2452 WEST 69tb STREET
Adomas Kalėda, turįs duonos
Run
Vaičūnas, J. Grv- šokiai įvyks balandžio 10 d. • F.ZUS MANO PAGFLBA. didcliomis raidėmis (literiomisi kauras $15. Puikus riešuto nbedžto
valg. setas $65
Bet reikalui kėdė
kepyklų ir bučernę (35 St. i| bag po $2 gė]ininkas 1^/^. Antano parap. sllėj. Jaujuo<lais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2 50 $15. Venecijos veidrodis, riešuto m\Tel Hemlock 2323
■
’
tn.KTM
ANT
KELTŲ,
’
juodaidrobėpt.
pitonailapų
m'
nion Ave.), pavedė savo įs- ggjipįjįjjgg Urba, S. Rumčikas. nimo dvasia yra pakilus, nelempos, 1932 radlos. Itališki
taigų parapijos vakarienės ?0 $1 j Zaburavįgia, R Bu- jautriai laukia pramogos ir
kraštais, kaina ........................................................... $1 50 Puikios
'angų Uždangalai,
paveikslai ir tt.
Galima pirkti skyrium. 8228 Maryvalgiams gaminti. Ponia Ka- raR, Juozaitienė, J. Pikelis. Į uoliai rengiasi, kad viskas bū- MALDĮ RTNKTNftlJS, juodais labai gerais odos aptaisai^ land
»-M», HTATTMii Ki'NTkth
Ave, 1-mas, apt. vienas blokas
TORIUS
i
rytus
nuo
Cottage
Grove,
Tel.
Stew(nedidelė
knygelė),
paauksotais
lapų
kraštais
kaina
$1.50
lėdienė iškeps didžiulį “birthRep. tų ko geriausia. Kiekvienas
6504 S. WASHTENAW AVi
art 1875.
MALDŲ RTNKINftLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
pų kraštais, kaina ....................................................... 75c. £(||||||||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii %
MALDŲ RINKTNFTJS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 2
su sagutėmis, kaina ................................................. $1.75
MALDŲ RTNKTNFLIS. baltais aptaisais, kaina ......... $1.50 =
TfiVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI - ,
MALDŲ RNYGELF. juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 ;
Nuo to momento, kai garbingas jūsų vadas ir lietuvių visuomenės
į MALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. S
veikėjas kun. Feliksas Kudirka persiskyrė su šiuo pasauliu apsidengė
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
juodu šydu jūsų kongregacija. Jo mirtis — nuostolis visai Amerikos
j AT KSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
lietuvių išeivijai. Gailėsi jo visa lietuvių katalikiška visuomenė—gai
mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25's juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus'ir $80 už $100
lisi netekusi didelio religinės ir tautinės sąmonės ugdytojo, sužinos bu
KANTIŠKOS, juod. apt. Tilžės spauda ....................... $1.75'5 bonus su kuponais.
dintojo, doros skiepintojo, malonaus jaunuomenės auklėtojo.
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais!!
Velionis buvo tylus, ramus, bet kas valandėlė jo laiko buvo už
Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
imta rimtu, pozityviu darbu Bažnyčios ir Tautos reikaluose. Taktin
(Tilžės), kaina ................................................................ $1.50 5 pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus
gas ir kantrus jis buvo. Kultūros dirvoje jis buvo lyg tas ūkininkas,
MELSKTMES, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75 5 tvarkiai ir tikslingai parūpinam.
kurs savo žemę purena, jų savo prakaitu laisto ir jo darbuotę gerasis
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
Dievas palaimina gausiu užderėsimu. Velionies darbai išdavė gerų vai
Siunčiam pinigus J Lietuvą per 18 metų ir, niekam
sių—mūsų likusių rūpestis yra tuos vaisius ugdinti ir tęsti jo pradė
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato.
nei centas nežuvo.
tus ir užgirtus darbus.
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .......... $3.00
Augo ir bujojo įstaigos, kur jo spėkoft buvo pridėtos. Ir tos įstai
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand
kraštais $2.25
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne
gos tai mūsų tvirtovės — šv. Kryžiaus ligoninė, Bernaičių Kolegija,
labdaringoji Sąjunga, “Draugas”, “Laivas”. Tai katalikų tvirtovės
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
ANTOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
ir atspirtis mūsų kunkulinojaučiame gyvenime. Tos tvirtovės mums
lės knygelė*, kaina ........................................................ $1.50
visiems privalo būti brangios ir jų ugdymui privalome.prisidėti. Ug
VirSminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
dydami velionies mėgiamas įstaigas, labiausia velionį pagerbsime. Ne
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
užmirškime jo vardu įsteigtos neturtingiems moksleiviams remti.
Pagalios savo užuojautos (žodyje noriu priminti Jonų \Kudirka,
galėtų gauti, nud jūsų kaipo dovanų
studentų de Paul universitete, kurs liūdi savo brangaus dėdės netekęs.

C H I C A

I

C

C

į

i

PRANEŠIMAI.

' R. ANDRELIUNAS 4

j

ŠV, JURGIO PARAP. JUBILIEJUS

1932 ^ ->«*

» r« - -

t t i •

MARGUMYNAI i . .

M. ZIŽAS
ūmi

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

D. GRICIUS

IOSEPH VILIMAS

Perkam Lietuvos Bonus
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