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Suiro valstybių konferencija Londone
’TALA! SU VOKIEČIAIS ATSISAKĖ
REMTI PRANCŪZŲ PlANį
Anglija siunčia karę. laivą į

Niufoundlandą
KONFERENCIJA LONDO- , ANGLIJA SIUNČIA KARO
NE NUTRUKO
!
LAIVĄ

,

PAVOJINGAI SUŽEISTAS
ĮŽYMUS LAKŪNAS

CHICAGOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

W0RCE8TER, Mass., bal.
ŽMOGŲ VIENMARŠKINI KAD KLAIPĖDOS STATU- katu reikalais nutarimus, su
8. — Vakar vietos lėktuvų sto :
TAS BŪTŲ TIKSLIAI
, kuriais finansų ministeris, va
PALIKO
tyje pavojingai sužeistas įžy-i
VYKDOMAS
duodamasis bendrais krašto
mus lakūnas kapit. F. M. Ha-!
Keturi girti ginkluoti plė
gerovės reikalais negalės suti
wks.
šikai apspito J. May’o, 35 m. i Klaipėdos statutui vykdyti kti, o jam kovoti prieš tuos
Savo greituoju lėktuvu jis
......
. amž., 6350 So. Artesian avė.,1 įstatymo projekte esančios nu- tarytos nutarimus, kartu bflnorėjo skristi j Bostoną. Įsi- auįomobj]j M a rquette bulvare, I matytos garantijos priemonės, i nant tos tarytos pirmininku,
WEU»1O žeme lėktuvo lakūnas (fes Astl|and ay(, Įsakė
kad autimOTlija ir statutas bn.
aišku, būtų nepatogu. Preky
nesuspėjo la.ku pakreipti į 5o-iVažinoti piet, link
,tl) tiksliai vykdoma. Esą ru bos departamentas turi parė
ną ir jis smogė priešakiu į j
g„
vjneenneg į matoma, jei Klaipėdos kr. sei- dymą pats pagaminti sindi
a meninę sieną.
ay^ sustojo. Piktadariai pas mėlis sabotuos išleidžiant kokį katams tvarkyti įstatymo pro
Iš sulūžusio lėktuvo lakūnas May’ą rado vos 40 centų. Tad 1 nors įstatymą, kuris numaty- jektą, žinoma, kas tinkama pa
ištrauktas ir paimtas į ligoni-! nusprendė atimti automobilį tas Klaipėdos statute, tuomet naudojant iš prekybos ir pra
nę. Tenai patirta, kad vienas ir nubausti. Įsakė jam išsire- atitinkamą įstatymą išleis ce- monės rūmų parengto įstaty
žandakaulis perlaužtas ir visa Į ngti ir paliko gatvėje vien- į fitro valdžios įstatymdavybės mo projekto. Prekybos depar
burna sužeista.
’
l marškinį, net be batelių.
! organas (dabar ministeirių ka- tamente jau esą baigiamas re
ibinetas) ir tas įstatymas iki ngti to įstatymo projektas.
Gydytojai reiškia vilties, kad, May»as . ,. . .

LONDONAS, bąl. 8. — Čia j LONDONAS, bal. 8. — Prasuiro Padunojaus valstybių I nešama, kad Anglijos vyriauklausimu sušaukta konferenei- j sybė fiaušių malšinimui Į Niuja, kurioje dalyvavo Anglijos, i foundlandą siunčia karo laiPrancūzijos, Italijos ir Vokie- vą.
. . v.
_
, tol galios Klaipėdos krašte,
gal jis pasveiks. Bet yra bai- Tnuoge
tijos atstovybės.
Čia gauta žinia, kad Niugavo drabužių. Policija , , .
.
mės,
kad
jė
burną
gali
paliesavo
autornobiUu
jį
nuve
žė
na
.
.
ko1
8eimehs
lsleis
tokj
pat
iLIETUVOS SODAI
Iš pat konferencijos prad foundlando premjeras atsisa
sti paralyžius.
?
mn
Įstatymą.
žios pasireiškė valstybių pasi kė atsistatvdinti.
; Jei autonomijos organai neSuomijos
atstovas
AVashinLietitvoje dabar yra: obe
skirstymas i dvi priešingas
KARO VETERANAI MAL- PAŠAUTAS POUCMONAS pildys savo pareif* arba sa
gtone L. Astrom’as.
lių 1,698,205, kriaušių 423,dalis. Anglija buvo vienybėje
KOVOJA UŽ HINDENbotuos ir trukdys kai kuriuos 876, slyvų 456,459, vyšnių 1,ŠINA RIAUŠES
su Prancūzija, o Italija su Vo
BURGĄ
Ingleside
miestelio
vieSbuty,
'
reikalavimus, tuo
I AMERIKĄ ATVYKS PA
451,657. Kiekvienam 100 ba
kietija.
I
-----------atveju
galės
būti
centro
valRYŽIAUS KARDINOLAS
tenka 93 vaismedžiai arba
ST. JOHN’S, N. F, bal, 7. netoli Fox ežero, Lake’o apsAnglijos-Prancūzijos planuiį BERLYNAS, bal. 7. — Už
Vakar vakarą čia iš naujo kritv, mirtinai pašautas Chi- džios Paskirtas specialus lm-1100 gyventojų tenka 175 vais-,
anos dvi valstybės ne tik ne-1 prezidento Hindenburgo kan• A - ibet, dar
,
. . v.
iI didaturą
j’j
j
,kovoja
.i
MON1RLALIS,
Kanada, • K1,
kilo° riau>s
riaušės
Šiuokart riaušiįvykdyti pareigas, medžiai. Vokietijoj iOO ha tepntare,
pasipnesmo.
daugiausia
„
c». »moKari riausi nagos poliemonas J. Fiklik’as, in,aaras
DHl. J •
ikur*as autonomijos
a------------------ nka
vaism. Medelynų pas
Liepos
mėnesį
į
Ka-1
r
,i
nka
i
mėgino
prieiti
pirie
vyi
m
am
£
,
kurs
buvo
išvykęs
organai
■. i . su vokiečiaisL
,. v . i kancleris Bruening. ’as. Jis
Be kitko, italai
. vy/ nadą atvyks Jo Fmin. kardi riansybėby svaigiųjų gerymų j ten a-tostogatiti. Jį pašovė vie-, saboluo.lamus yra 85, kurie per metu?
patyrė, kad Plrancūzija savo ksta iš miestų į miestus ir sa nolas Verdier’as, • Paryžiaus sandėlio.
Centro
valdžia
laikoma
vi

užaugina 190,000 medelių.
no namo sargas, kuris areš
ko prakalbąs, kad Hindenbuplanu Padunojuje siekia ne tik
,
.
arkivyskupas. Kardinęlas yra
siškai suverene ir krašto ger
tuotas.
,
-v,
j
i rgas būtų išrinktas prezidenBet
ginkluoti
karo
veteranai
sau ekononuskosios naudos, ,
.
. „ ,. 5.
sulpicijonų ordeno vyriausias
būvio reikalais ji turi teisės Kiaušinių eksportininkai pra
tu
Kitaip gi Vokietija
, vada8, tad lanky8 .Kaaad()j 5io ir policija išblaškė riaušinin
bet dar ir politinės pirmėny
autonomijos organams daryti šo atšaukti kiaušinių štampa
TURI DERYBAS
lauktų sunkiausiųjų laiku. JEvO-1
kus.
bės. Ir tai Italijos ir Vokie
....
, ., ,
.
ordeno namus.
atitinkamas pastaba?, kad bū vimą.
spubhka
atsidurtų
pavojun,
Paaiškėjo, kad užvakarykštijos lėšomis.
.
,
,
Be to, Jo Eminencija aplan čių riaušių metu premjeras1 Cbicago pieno kompanijos
padaryti reikiami žygiai,
,,
j
•
gyvenimas būtų nepakenčia
TIK POLITIKA
Pranešta, ikadij. tt
Padunojaus
r
kys dar ir J. Valstybes.
Suniręs nebuvo pašautas, bet, turi derybas su pieno išvežio-; Iriuos privalo padaryti nu
mas.
i
valstybių ekonomiškos unijos
tik smarkiai suspardytas.
tojų unija. Norima mažinti iš-' toriomijos administracija arba
;
Kardinolui
draugaus
kuri.
WASHINGTON, bal. 7. —
klausimas gal bus aptartas Že
vežiotojams atlyginimą, kad. įstatymdavybės įstaigos (pav.,
KURDAI PAŠOVĖ BRITŲ j Pierre Boisard’as, sulpicijonų
Jis
riaušininkams
žadėjo
at

nevoje.
—
būtų galima papiginti pieną. ' seimelis). Kartais tokios pa- Senatorius Pat Harrison’as
GENEROLĄ
ordeno vyriausiojo vado pa sistatydinti, kol kas pasilieka
statos gali būti reikalingos, deni. iš Miss., pareiškia, kad
dėjėjas.
savo
vietoje.
BUDAPEŠTE LOKAUTAS:
kad minėti organai atšauktų prez. Hoover’o kaltos apie
VIENI ŽADĖJIMAI
BAGDADAS, Irakas, bal. 7.
kai kuriuos įstatymus arba krašto ekonomiją yra tik poli
iVIENA,
’Ti’kTt Austrija,
••
vbal.i 8.
o —'!— Kurdai sukilėliai
pašovė
IŠKLAUSINĖJIMAI
LENKUS
APNYKO
SO

T , .
administracijos žygius, kurie tika. Sako, prezidentui nerūpi
Cbicagoj
politinė
kampanija
britų kariuomenės Irake irs
VIETŲ
ŠNIPAI
ATIDĖTI
krašto išlaidų mažinimas.
Vengrijos sostinėje Budapešte i , , •
_
„ ,.
tik kunkuliuoja. Juk ateinantį prieštarauja valstybės konsti
....
. .. ,
, pektonų gen. Rowan-Robinso
policija sulaikė socialistų lai- ,
1
“primary
” ,.tucijai ar bendriems valstybių
-. įvyks
. Illinois’o prekybos komisija • VARŠUVA, bal. 7. — Var- antradienį
kraščio leidimą. Tada ir kitų n
215 STUDENTŲ AUDI
vakar if vėl toliau nukėlė iš Šuvos apygardos teisme sun- balsavimai. Visi kandidatai pa interesams,
laikraščių darbininkai metė da
ENCIJOJE
NEW DELHI, Indija, bal. klausinėjimus gązo kainos rei kiuoju kalėjimu nubaustas in-iS’rodo gausingesni vieni už kirbus į šalį ir išėjo į demon
7. — Indijos vyriausybė už kale. Girdi, išklausinėjimai bus žinierius A. Staniševski’s ir Įtus savo žadėjimais pUiečifi Į SILIKATAMS TVARKYTI
VATIKANAS, bal. 7. —
stracijas.
draudė turėti indams tautini- pradėti po “primary” balsa jo numylėtinė. Byla nagrinėta! ms. Bet tie žadėjimai jau ne- ĮSTATYMO PROJEKTAS
Balandžio 4 d. Šventasis Tė
To sekmeje laikraščių leide- ,
daro įspūdžio.
. . v, .
,
•
nkams suvažiavimą balandžio vimų. Komisija užimta politi uždarytomis durimis.
vas
Pijus XI audiencijon pri
jai uždare spaustuves ir pas
Finansij ministerija nesuti
mėn. 24 d.
ka.
kelbė darbininkams 24 valan
Jiedi>buvo areštuoti Vilniu
nka su prekybos ir pramonės ėmė 215 studentų iš Amerikos
*
MOKA MOKESČIUS
dų lokautą. Neišleistas nė vie
je už šnipinėjimą Rusijos sorūmų parengtu įstatymo pro kolegijos Romoje.
MEKSIKOJ PAGROBTAS su policija įsiveržė bažnynas laikraštis.
VYSKUPAS, KUNIGAI
flon jr sučmė ten buvusį ku- vietų naudai. Pas areštuotus Cook,0 apakrities iždininkas jektu sindikatams tvarkyti.
Savo ražu policija kovoja
MANDAGUMO KAM
rasti inkriminuojantieji doku-, prane5a> kad mažieji mokes.
Tarp daugelio paragrafų eKALINAMI
iriigą
ir
kelioliką
katalikų.
Ir
su demonstrantais.
PANIJA
centai.
mok^jaį kasdien gausin, pą netikslumų pav., kad ir kai'
! už ką f Kad turėjo Gavėnios
Praėjusiais septyneriais mė-l
su8irenka į apskrities na- kuriuos sindikatų veikimu?
MEXIC0 CTTY, bal. 7. — pau,aidas bažnyčioje. Paskiau
KRUVINOS KAUTYNĖS : Įvairiose Meksikos dalyse pa- katalikai paieigti> o kunigag nesiais Lenkijoj snSandyta 60jmng ir užsimoka saT0 mokės, perduoti teismo organams, ku
Evanstono policijos viršini
sovietų
Šnipų.
Policija
prane.
,
g30
metu9
Tik
did
.
MANDŽIŪRIJOJ
rie turi nustatyti, ar tam tik nkas savo policijai įsakė, kad
sireiškia piktas prieškatalikiš- ir iki Sioliai
kalėji.
ša, kad visam krašte šnipų vei
veiksmai vra ža- jie visados reikštų ko giliau
žiųjų mokesčių mokėtojų ne ri sindikato
Į kas radikalų veikimas, kurs met Tog Tošies įvykių Mekai»
ŠANGHAJUS, bal. 8. kimas plinta.
sulaukiama. Šie laukia vyriau lingi bendrai krašto ekonomi sio mandagumo tiems, kuriuos
Mandžiūrijoj jvyko dar vienos [
BU8ij°8
; k.) yra BmW. Ne gi galima
nei konjunktūrai. Čia gal gry sulaiko už per greitą automo
siojo teismo sprendimo.
Į visus aprašyti.
japonų kruvinos kautynės su
STREIKUOJA LIGONINĖS
nai formalaus juridinio nusi biliais važiavimą. Policijos
Papantla vyskupijos, Vera;
kinais sukilėliais Čientao apy Cruz’o valstybėje, vyskupas, P^ioj sostinėj vyriausybė
TARNAI
žengimo nėra, tad teismo or storžieviškumas nebus paken
DAUG DRABUŽIŲ SU
linkėse.
Corona iš šventojo Sosto ga-1neskiria katalikams daugiau
ganams, žinant jo esminę stm- čiamas, pareiškia viršininkas.
NAIKINTA
Vakar sustreikavo Cook’o aJaponų pranešimais, 40 kinų voleWimąper8ikelti.Tezint j bažnyčių ir didesnio kunigų
Į ktūrą, būtų sunku padaryti apskrities
psyehopatų
ligoninės
N(
,j
inmni
piktadariai
Takar
uikauta nr 52 sužeista.
]an,^ PueWa valgtybėįe? kadaif,kaičiau8\ ^kmadieniais aptitinkamą intervenciją; iš ki TRAUKIAMAS TIĘSON
i jam gyvenimas pasidairė neprt- bnk k^pkv’pn^ bažnyčią pamal- 42 tarnai. Jų tarpe yna 11 ■»<>-! dieno8 metn j8jTOT« j Modern tos pusės mūsų teismai dar
“Grand jury” apkaltino bu
RYTU PRŪSIJOJ VOKIE- lken^ma8 ir Jgalhnas
dų metu tikintieji blokuoja
*
• Clottiing Mannfacturing Co. neturi atitinkamų žinovų eko vusį Riverdale miestelio kler
CIŲ KAMPANIJA
; prieft iSvyksiant į naūk ^etą, Į (užkem5a\ K^ves, nes nė me- Streikas kilo, kada ekono-1 dirbtuvę> 2616 Tn(Jianft av% ir nominėj srity.
ką ir kolektorių Oswaldą ObelUg°n’'! rngStimi sunaikino apie 4,000
K A RALI.AUČIITS, bal. 7.— vyriausybės agentai vyskupą Įaka
dabs
sutilpti ba
Toliau esąs netikslus pasiū dobel’į, 50 m. amž., už 37/100
rėš paleista 27 tarnai
lymas, kad vyriausios Rindi- dol. išeikvojimą.
dolerių vertės drabužių.
Politinė vokiečių kampanija pagrobė ir pristatė į sostinę, i žnyčiose.
prieš prezidento rinkimus per- įsakydami jam čia visados paPrancūzų, italų, anglų ir ki Į streikininkų vietą pašauk Piktadariai grasinimais pri katų veikimą reguliuoti tary
pimetė į Rytų Prūsiją. Atvy silikti. Pranešta, kad tas įvy tų tautų katalikų kolonijos rei ta iš apskrities ligoninės ke vertė vedėją ir 30 darbininkų bos pirmininku turi būti fina
ORO STOVIS
ko čia prakalbas sakyti fašis ko vidaus reikalų sekretoriaus kalauja sau kunigų. Tuo rei liolika studentų. Ligoninė yra gulti ant aslos, kad jie nema nsų ministeris. Šiuo atveju
gali būti štai koks preeedentytų drabužių naikinimo.
tų vadas Hitler’is. šeštadienį įsakymu.
CHTCAGO T R APYLIN
kalu kreiptasi į vyriausybę. policijos apsaugoje.
vakare kalbės kancleris Brue-( Irimbo mieste, Miehoacan’o Į Anglai katalikai jau gavo Įei Paleisti ir streikuojanti tar Dirbtuvėje dirba neunistai tas: taryba balsų dauguma ga KES. — Šiandien saulėta; vi
ni ng’as.
valstybėje, miesto prezidentas dimą turėti *—-2—
li padaryti kai kūrinos sindi dutinė temperatūra.
darbininkai.
nai yra organizuoti.
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“D R A U G A S”
ISelna

kasdien,

TIKRI TAUTOS NENAUDĖLIAI

Penktadienis, baland. 8, 1932

LIETUVOS KRYŽIAUS KELIAS

Ifiskyrua sekmadienius

(Pabaiga)
Visiems senai yra žinoma, kad lietuviš
ra pasakęs apaštalams, o per
kieji komunistai eina prieš Lietuvą ir jos ne Pirmiausia, visi lietuviai, juos ir visiems vyskupams:
priklausomybę. Kada "anais metais rusų bol taipgi ir katalikai, norima į- “Kas jūsų klauso, manęs klau
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąševikai veržėsi į Lietuvą ją pavergti, mūsiš traukti į vieną tautininką są 80 ” (Luk X, 16).
Una, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam
kiai bolševikai iš džiaugsmo rankas trynė. jungą. Kas ji yra? Ji nori su
tikslui pašto ženklų.
“Jaunosios Lietuvos” vei
Redaktorius priims — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Jie parodė nepasitenkinimą, kuomet Klaipė burti vienybėn visus lietuvius.
kime ir jai skiriamuose raš
8kelbtmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
dos
kraštas
buvo
prijungtas
prie
Lietuvos.
Čia todėl, sakoma, galį sutilp tuose Lietuvos vyskupai jau
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Bet užtat džiaugiasi, kai vokiečiai tame kraš ti ir katalikai, ir stačiatikiai, yra pastebėję nukrypimą nuo
vai. po piet. *
te varo žalingą mūsų tautai vokietinimo dar ir evangelikai, ir laisvamaniai katalikiškosios tiesos. Vyriau
bą, kai lietuvius ten ima persekioti ir Lietu ir. įvairių rūšių bedieviai. Nors siajai “Jaunosios Lietuvos”
“ D R A U G A S”
vai kenkti.
.toks yra tautininkų sąjungos valdybai jau net buvo duotas
LlTHUAN'lAN DAILY FR1END
Publlsbed Daily, Except Sunday.
Pastarojoj Klaipėdos byloj, kuiri atsidū-• mišinys, bet ji vis dėlto, sa įspėjimas ir nurodymų, kas
SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Slx Months
— *3.60. Three Months — *3.00. One Month — 76c.
rę Tautų Sąjungoje ir dėl kurios vokiečiai kosi, stovėsianti ant krikščio- reikėtų daryti, kad ta draugi
Burope — One Year — *7.00. 81x Months — *4.00.
tiek daug liguisto įsikarščiavimo parodė ir nių doros mokslo pagrindo, ja ištikro galėtų būti katali
Copy — .Ola
sĄdvertising In “DRAUGAS” brlngs best resalts.
triukšmą kėlė, lietuviškųjų bolševikų šlamš- Koks būtent bus tas krikščio- kiška. Deja, įtįkrinančių Įro
Advertistcg rates on applicatlon.
tai aiškiai ir atvirai rėmė vokiečių pusę, šmei- nių doros mokslo pagrindas, dymų, kad ji prisitaikė prie
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago žė tuos, kurie Lietuvos interesus gynė, smer ar liuterių, ar kalvinų, ar ka šitų tėviškų nurodymų dar
kė pulk. Merkį. Klaipėdos gubernatorių, ku talikų, — tautininkų sąjunga i nesulaukta,
ris tiek sumanumo ir energijos parodė Klai nepasako. O juk, kaip žinome,
DIENOS KLAUSIMAI
Tačiau šita draugija viso
pėdos krašto ir bendrai Lietuvos reikalus kas kita yra katalikų; kas ki mis priemonėmis yra platina
ta liuterių, ar dar kitokių ne
begindamas.
A. A. M. LEŠKEVIČIUS
ma. Jaunalietuviai norima pa
Žinodami, kad komunistai yra tikri mūsų va krikščionių doros mokslas. statyti pavasarininkų vietoje.
Prof. kun. B. Urba, šv. Juozapo parapijos klebonas,
Gauta žinia, kad kovo 18 d., karo ligo tautos nenaudėliai, šluokime jų laikraščius — Jau tas neaiškumas katalikui Jaunalietuviams visaip pade
gimęs
ir augęs Šv. Jurgio par„ vadovaus šios parapijos
ninėj Kaune mirė mums, amerikiečiams, ge šlamštus' iš savo namų, nes su tų šlamštų yra pavojingas, ir to vieno už dama, pavasarininkams įvai
jubiliejinio bankieto programai. Bankietas įvyksta ba
rai žinomas žymus artistas smuikininkas — pagalba jie stengiasi užnuodyti mūsų visuo tenka, kad katalikas į tauti riais būdais trukdoma. Bet
landžio 10 dieną, vakare.
virtuozas a. a. Mykolas Leškevičius, kuris menę ir pražudyti mūsų tautą. Kas savo dar ninkų sąjungą žiūrėtų su ne Lietuvos katalikai įspėjami
anais metais Amerikoje su savo “smuikeliu” bu ar pinigais kokiu nors būdu paremia ko pasitikėjimu.
neapsigauti. Nors “Jaunoji jimą. Sakykite, ko tėvai ka daryti maži būdami, gal to neTuo
dar
tautininkų
nepasi

mus linksmino ir kaipo “Motiejukas” mus munistus, tas eina prieš savo tautos gerovę.
Lietuva” ir sakytųsi esanti talikai gali laukti iš savo vai- pames ir užaugę.
tenkinama.
Jau
nuo
20
metų
juokino. Nors neilgai pas mus Amerikoje
katalikiška draugija, bet vys ko, jei jis buvo auklėjamas Prieš “Angelo Sargo” dra
mes, katalikai, turime pavasa kupai jos katalikiška tuo tar
gyveno, tačiau įsigijo daug bičiulių, drau
SAVE PLAKA
tokiose aplinkybėse? Aišku, ugijėlę statomi kažin kokie
rininkų sąjungą, kurios narių pu laikyti negali. O juk vys
gų. Kam teko su juo susitikti, visi a. a„ My
, ..
, „. ,
... ,
i»
Kad katalikų vaikams yra čia “Vilkiukai” ir Paukstvtes .
yra kelios
dešimtys
tukstanu
UDU
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kieno
kito
dalvkm
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kolą pamilo dėl jo nuoširdumo, ir linksmumo.
,,____ ___________,
KUPlb Iie Kieno
, aaiyKas ,tpjeils pavojus.
Esą tai mažieji skautai. Juk
Skelbiama, kad įsikarščiavę vokiečiai pri čių. Pavasarininkai
savo vė nustatyti, kas katalikiška, kas
A. a. Leškevičius Lietuvoje buvo gerai
v ,
,
i
v tvarkys, žinotaa mokytojai,
ėjo net prie to, kada pradėjo daryti nema liavoje įrašė1 žodžius: “Dievui
.
,
. ‘
j
>
žinomas ne tik kaipo smuikininkas, bet taip
ne. Taigi katalikai šitam vi Vyskupų buvo daroma zy-.
gių. Buvo siūloma, kad būtų BcplgU biitl!l Jel “e mokyt°lonumus ir kliūtis per Vokietiją grįžtantiems ir Tėvynei” ir patikimai klau
liojimui nepasiluos. Kaip lig , • .
pat kaipo veikėjas ir teatro artistas — mė
, .
i t ii
iJai visada
iš Amerikos lietuviams. Teneniano vokiečiai, ,so Bažnyčios. Netinka tai tau
. butų* katalikai. Bet
gėjas. Dar prieš didįjį karąf'rusams Lietuvą
šiol, taip ir toliau mūsų jau leista skautams katalikams ddeja ,taip
nėra. Dažnai moky
kad tuo lietuvius pabaugins. Amerikos lietu tininkams. Jie pavasarininkų
valdant, velionis aktyviai dalyvavo lietuvių
nimui mylimoji draugija tegu tvarkytis atskirais būreliais, tojas nieko bendra su katali
viai, jei vokiečiai taip nori, važiuodami Lie vietoje norėtų įgyvendinti
būna “Pavasaris”. Vyskupai su kunigais dvasios vadais, kybe neturi. Kaip jis gali au
scenoje ir kaipo virtuozas smuikininkas ir
tuvon, galės Vokietijos nesiekti. Iš to bus ne “Jaunąją Lietuvą”, kuri pirkuriuos skirtų vyskupas. Ka
nuoširdžiai laimina,
kaipo aktorius, o visuomenėje kaipo veikėjas.
klėti katalikų vaikus? Todėl
lietuviams, bet patiems vokiečiams nuostolis.
mon vieton stato Tėvynę. Ir. Katalikams lygiai yra pa- talikų skautų būrelių turėti ir tie “Vilkiukai” ir tos “Pa
Jis nediavė nykti savo gabumams. Juos plė
Įsikarščiavimas nei atskiriems žmonėms, nei šita Jaunosios Lietuvos W'»-1 vojinlęa ir naujai tvarkomi tuo tarpu neleista, girdi, tu
tė ir jais tarnavo savo mylimai tautai.
tautoms naudos neatneša. Tai yra savęs pla ga katalikams yra pavojinga ^skautak uždraudus veiktį.at. rinti būti vienlypė. Taigi, įs ukštytės” katalikų vaikams
Muzikai pripažino, kad a. a. M. Leškevi
yra pavojingi, ir katalikai tėkimas.
Jau pats pastatymas Tėvynės eitinink moksleivilĮ ku01M. pėti katalikų tėvai: neleisti
čius turėjo įgimtą didelį smuikavimo talentą,
..
,
vai turėtų
savo vai„ . neduoti
.
prieš Dievą yra neleistinas. lems mokyklose, paliktos vei savo vaikams dėtis i skautus,
muzikalumą ir gražų toną. Jei gy venimo ap
kol nebus leista katalikams jka™ ,rasyt}s i
d™gijėles.
MOTERŲ S-GOS VAJUS
Tėvynė yra žemė, lžmonės, tau kti skautų kuopelės.
linkybės nebūtų sutrukdžiusios jaunatvėj įVyskupai
su širdies skaus
ta. Dievas yra dangaus ir že Skautai katalikams yra ži skautams tvarkytis atskiria!
■
gyti rimto muzikos išsilavinimo, gal dabar
mu konstatuoja, kad dabar
A.
Lietuvių
R.
K.
Moterų
Sąjungos
Cėiimės Sutvėrėjas, ir mes turime nomi. Tik vienoje Prancūzijo- nuo nekatalikų.
jį būtume garbinę kaipo pasaulinio masto
Lietuvoje yra trukdomas kasmuikininką. Tačiau ir be to jis buvo geriau tro valdyba paskelbė naujų narių vajų. Ši J Jį pastatyti aukščiau už visa,' je yra 25 tūkstančiai skautų!' Nepamiršta ir mažų vaike- talikiškasis gyvenimas iš viso.
tik yra pasaulyje. “Kas i
Jie> kaip ir visos ka.|lių. žino„1Oj-kad ir lakantieji Nuolat girdėti: ten ir ten ne
sias mūsų tautoje smuikininkas, žymų vaid organizacija stengsis šiais metais padirbėti,
menį suvaidinęs ir muzikes ir teatro meno kad ir jos kuopų veikimas .sustiprėtų ir ko myli tėv, ar motinų daugiau • talikBkos draugijoB, paaiduo- pradžios mokyklas ir šiaip vai- leistis pavasarininkų susirin•daugiausia jaunų lietuvaičių įsirašytų prie kaip mane, nėra manęs ver- (la aįjkįaį Bažnyčios priežiū-.keliai jau gana senai būdavo kiniai, ten ir ten neduota nasrityje.
Moterų Sąjungos.
tas” (Mat. X, 37)— sako Iš rai ir nurodymams. Kas kita įrašomi i “Angelo Sargo dr- daryti katalikiškieji kursai,
Pastaruoju laiku velionis buvo notaru
Tai gražus pasiryžimas, kurį, be abejo ganytojas,
Lietuvos mokyklose pertvar- gijelę. Tos draugijėlės uždavi- Mokytojai ar šiaip valdininŠilalėje, Žemaitijoj. Jis savo kilme buvo že
jimo, mūsų organizuotoji visuomenė nuošir
Visa, kas nori būti katulu kytieji skautai. Nuo jų Baž- nys yra jau nuo mažų dienų kai, jei tik pasireiškia esą ai
maitis, gimęs Tauragėj 1877 m. Amerikoj
džiai parems.
kiška, turi būti Bažnyčios vy- nyčiai tenka laikytis nuoša- įpratinti vaiką prie blaivybės Škfis katalikai, ypač jei banvažinėjo drauge su operos artistais P. Oleka
Moterų
Sąjunga
yra
viena
iš
veikliausių
resnybės globoje ir priežiūro- liai. Į skautus yra rašomi mo ir išmokyti katalikiškai gyve- do padėti pavasarininkams ar
ir J. Byra. Gaila, netekus tokio žymaus lie
ir
naudingiausių
lietuvių
organizacijų
Ame

ję. Iš katalikybės kelio iškry kslėiviai be skirtumo tikybos nti. Ne kartą gėrėjomės, nia- kitai katalikiškai draugijai,
tuvio kataliko artisto.
rikoje.
Nors
ji,
palyginti,
dar
jauna
organipti labai lengva, ypač. jauni- ir pasaulėžiūros. Čia maišosi tydami, kai “Angelo Sargo” yra keliami menkesnėn ir t>Praėjusiais metais mūsų tauta neteko
zacija,
tačiau
jau
daug
gražių
darbų
nuveimui. Kristus tam ir yra įstei- kartu ir liuterių, ir kalvinų, draugijėlės vaikučiai drauge limon vieton.
daugelio ištikimų ir žymių savo sūnų, kurių
tarpe yra ir a. a. M. Leškevičius. Gaila. Vis kusi. Taigi, ko ji gausingesnė savo nariais gęs neklaidingą savo Bažny. ir žydų, ir bedievių vaikai, eina prie Šv. Komunijos, baž-1 Kai vyskupai žinomu rast i
čią, kad nuo1 to iškrypimp>sau- Skautiį vadais skiriami taip nvčioje gieda šventąsias gie- buvo pakėlę balsą prieš moksdar, rodos, neseni žmonės, kurie dar galėjo bus, to bus didesni ir jos darbai.
(Tąsa 3 pusi.)
Linkime pasisekimo.
tfotų. Todėl Išganytojas ir y- pat neatsižvelgiant į jų tikė- smes ir tt. Vaikai, įpratę tai
gyventi ir darbuotis savo tautos gerovei.

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sei Metų — *3.$0, Trims Mėnesiams — (3.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .08c.
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LINKSMA ŽINIA: AIRIJA
IŠGELBĖTA!
(Tęsinys)
III PERGALĖ

1898 m. gruodžio mėn. 28 d. P-. Cullen’as įkūrė “Šv. Širdies pionierių” są
jungą, kurios nariai po dviejų metų grie
žtų bndymų pasižada visiškai susilaikyti
nuo alkolinių gėrimų. Jie viešai visados
nešioja prisegamą ar prie laikrodžio gran
dinėlės prikabinamą ženklelį, Jėzaus Šir
dies paveikslą.y Tą titulą “pionieriai”,
vadinasi, akinantieji kelią arba pirmieji
kovotojai, jie turi dėl trijų priežasčių:
1) kad jie pirmose eilėse žodžiu, pavyz
džiu ir malda kovoja dėl susilaikymo, 2)
kad jie nepaiso ir stengiasi nugriauti vi
sas sunkenybes bei kliūtis, pasitaikančias
jierųs kelyje ir 3) kad jie yra tvirtai pa
siryžę, Dievui padedant, ligi mirties iš
tesėti savo pažadus. (Jie alkolį ims į bur
ną tik tada, kai gydytojas išrašo kaip vais
tą, bet tuo laiku jie nenešioja ženklelio.
Pijus X ir Pijus XT šitai sąjungai suteikė
gausius atlaidus). O rezultatai iš to? Jau
tik po kelių metų pionierių skaičius pa
siekė kelių tūkstančių, ir vėliau išaugo

galinga organizacija su 250,000 narių ir
500 atskirų sąjungos skyrių, taigi: Ket
virta dalis milijono karžygių vyry ir mo
tery Jų principai matyt ir “karžygiško
pasiaukojimo,” kurį jie atnaujina rytą ir
vakarą, — pilną ir amžiną abstinenciją,
tuo pagerbdami ir suramindami Jėzaus
Širdį, duodami gerą pavyzdį kitiems, pra
ktikuodami savęs išsižadėjimą, atgailau
dami už nenuosaikumo nuodėmes ir mels
dami girtuoklių atvirtinio. (Jiė visai tei
singai nekelia klausimo, ar vienas stiklas
Vyno, alaus ar šiaip kokių mažalkolinių
gėrimų kenkia ar ne žmogaus sveikatai).
Reikia pažymėti, kad kunigai ir ordeno vienuoliai suprato, ko iš jų reikalau
ja ta valanda, ir geru pavyzdžiu pradėjo
jie šviesti kelią šitam judėjime pasaulie
čiams.
“Sakysim, man esant Airijoj”, kal
ba autorius, “vienais metais iš 20 airių
provincijos jėzuitų novioijatų 19 buvo ab
stinentiškų. Didelėje bendroje Airijos
Maymooth’o seminarijoje (netoli Dubli
no) iš 900 baigusiųjų seminariją apie 600
yra abstinentų.” Dėl to nenuostabu, kad
Airijoj, kurioj yra 3% milijonų katalikų,
yra 1000 kunigų visiškai abstinentų ir be-,
veik visi priskiriaifli prie “pionierių.”

(Jų tarpe yra ir minėti P. William Doyle
ir Mat Talbot, taip pat abu “pionieriai”).
P. Cullen’as, kaip minėta, 1898 me
tais įkūrė pionierių sąjungą ir jau 1905
metais sutraukė 43,000 narių. Bet laikui
bėgant pasirodė, kad kai kuriems, norin
tiems prisidėti prie abstinentų judėjimo,
“pionierių” statomi reikalavimai vis dėl
to yra per griežti ir neišpildomi. (Saky
sim, jei pionierius savo abstinencijos pa
žadus bent sykį sulaužo, tai jis turi dar
kartą pergyventi mažiausia dviejų metų
griežto bandymo stažą ir tik po to vėl
iš naujo esti priimamas į sąjungą, o kar
tais ir visai gali būti nepriimtas 1) Dėl to
1905 metų spalių mėn. airių dvasiškoji
hierarchija paskyrė garbingą uždavinį
kapucinams, kaip P. Mathew Įpėdiniams,
skelbti “tautinį kryžiaus karą nesaikingu
mui.” Šį,uždavinį tėvai kapucinai labai
puikiai atliko. Jau per vienus metus jie
117-koje parapijų paskelbė tą “kryžiaus
karą” ir patraukė 200,000 asmenų, kurie
pasižadėjo negerti. 1912 m. gegužės mėne
sį jie laikė 2038 nuosaikumo misijas, re
kolekcijas ir trijų dienų pamaldas ir pri
ėmė 1,114,191 susilaikymo pasižadėjimą!
(Žiūr. L. Mac Kenna S. J. Life and Work
of J. A. Cullen S. J., 352-354 p.).

“Dėl to aš nusistebėjau, “kai
daug Airijos kūnigų ir jėzuitų klierikų
man tvirtino,” toliau rašo autorius, “kad
dabar jų tėvynėje gatvėje nepamatysi jo
kių girtuoklių (o seniau dažnai pasilaiky
davo), ir Airija, kaip tauta, esanti ištrau
kta iš girtybės nasrų.
Taip, Airija išgelbėta! Visa tauta iš
gelbėta jos pačios karžygiškų sūnų ir du
kterų, išgelbėta ne dejavimu dėl “blogų
laikų,” dėl “didėjančio linksmybių troš
kimo,” dėl “tautos doriško nupuolimo,”
bet veikimu, t. y. pasiaukojimu. (Kad da
lykas iš tikro nebuvo vaikų žaislas, rodo
sekantis pasuksimas, kurį autorius gir
dėjęs Airijoj: Vienas klebonas kartą pa
prašė P. Cullen’ą laikyti misijas jo para
pijoje, kuri buvo laimi atsidavusi girtavi
mui, kad žmonės tilfitų abstinentais. Ži
noma, klebonas laukė iš tėvo kapucino,
kad jis po pirmo/ įžanginio pamokslo eis
tiesiog prie dalyko. Tačiau visai nuste
bęs jis pirmadienį paklausė: “Bet, tėve,
juk visą laiką nė puse žodžio neužsiminei
apie alistinenciją!” — “Visai netikslu
yra apie tai kalbėti parapijiečiams, kol
tamsta pais neduodi pavyzdžio!” (Norint
suprasti tėvo reikalavimą, rėikia pažinti
be galo didelę įtaką kunigo Airijoj). —

“Man būti abstinentu?! Jokiu būdu! i
nuo 20 metų kiekvieną vakarą imu sai
punšą ir taip įpratau, kad neatsigėr
prieš gulimą negaliu nė Užmigti...” Atė
ketvirtadienis. >Bet, tėve, "kada gi kaili
si pagaliau apie abstihenciją?” paklau
klebonas su priekaištu. — “Kai tik tam
ta duosi pavyzdį.” Atėjo šeštadienis. Kl
bonas tuo tarpu apmąstė dalyką Diei
akivaizdoje. “Jeigu aš, kaip geras pi
niuo, turiu būti pasiryžęs savo gyvvl
atiduoti už man pavestas sielas,” mąs
jis pats sau, “tai mano yra šventa pri
dermė pasiaukoti, jei reikia, ir už sai
parapijos vaikus, kad išgelbėčiau juos m
laikinės ir amžinos pražūties. — “Tėv
aš esu jau pasirengęs: aš prižadu absi
nencijdi. “Sekančiam pamoksle P. Ci
len’as skelbia abstinenciją ir sako: “Jūi
garbingas sielų ganytojas duoda jums p
vyzdį. Nuo šios dienos jis tampa abs
nentu.” “Vos tik pasklido kaime apie t
žinia, ėjo minių minios žmonių klaus)
ir pasekė klebono pavyzdžiu. Parapija b
vo išgelbėta). Taip, Rueckert’as teising
sako: “Troškimu nieko neįvykinsi, t
triasu tai padarysi. Miegančiam liūtui n
bėga žvėrys į narsus.”
(Bus daugiau)

'P

Penktadienis, baland. 8, 1932,

NAUJAS KŪNTESTO LYDERIS

LIETUVOS KRYŽIAUS
KELIAS

Varakulis “užlaužė” Stanciką. Rašinskienė taip

(Tęsinys is 2 pusi.)
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LIETUVIAI AMERIKOJE

MELROSE PARK. 1LI ,

; j valstybės representato vietą
iš septinto senatorinio distrik- i
j to. Šis distriktas apima plota:'
Kaip matyt, fianykSflai lie- is žiwilil)> praded»nt

pat grasina. Janušauskas pralenkė Stulgins-1 leivių ate,t’n,nkŲ kuopelu? ne*
c*
• r 'n ,
i
\z i
«
teisėtą uždarymą, tai per ra
ka, Staniulis, Petrauskas, Valančius, Grybas!^ tautininkl? laikraščiu(>.
eina pirmyn
! se Jr spausdintais lapeliais

Kvu„;_ j

,

tuviai nėra miegaliai. Čia lie-

ton miestu, į vakarus Bai l ia- f
buvo šaukiama ir prieš pačius' ^UVIUJ '’suonut, .1* i kas. \ia „.p)n
į pietus Galiūnei

Šiandie “Draugo’ kontesti- KAS BUS PIRMAS PUSMI-1 vyskupus. Kai kur ir valsčių ‘ naudFn^a lietuviams, visi sy- rity> į rytus’,x.8p,aines ap,-,

LIJONINKAS?-

^valdybos, net ‘Jaunalietuvi!)’■klu vielDbėje imasi darbo ir Lietuviai, gyvenantieji šięje
j valdybos, išdrįso protestuoti •įvairių skirtumų sav o dai- srityje, turėsite progos pirmą
Kadangi tūkstančiai “Drau1 prje£ vyskupus. Ir vi,s tai da- lbus nuveikia sėkmingai.
>sykj balsuotibūsimuose
rin-

įlinkai išvys naują surpraizą, t

kokį suruošė Varakulis. Yra
sakoma, kad tykus vanduo kra

ntus griauna. Ir iš tikrųjų, go” skaitytojų, šimtai kontes- ro neva katalikai. Kašgi ką j Šiemet vietos lietuviai pasi- kiniuose bal. 12 d. užlietuvį j
Ilgai stovėjęs ant vietos Va- tininkų draugų ir rėmėjų ne- turį teĮsgs niokyti? Štai Šv. Įstatė sau tikslą atvirai daly- kandidatą.
rakulis, kaip vakar matėme, kantriai laukia žinių, kuris pajfas sako: “žiūrėkite patys vauti savo apygardos miestuMinėti lietuviai kandidatai
išsyk pralenkė eilę energingų mūs gerb. vajininkų taps pi r- save įr vįso būrio, kuriame ką, apskričio ir valstybės po- yra uolūs veikėjai lietuvių vikontestininkų ir jau tiesė ran- mu pusmilijonininku, /šiuomi šventoji Dvdlia pastatė jus litiškame veikime. Ir, štai bū- suomenės reikaluose ir gerai
ką drebančiam iš baimės Stan- skelbiu EKSTRA vienos die- vyskupais valdyti Jo bažnv-> rimuose ripkimuose, prade- žinomi tarp svetimtaučių po-

cikui — širdingai pasveikinti, nos lenktynes. Jos baigsis š; £jos’> (Act. Ap. XX, 28), tovakarą, 5 valandą, — kad sės- d(-,] šventa
vyskupų pareiga
rakulis ne tik pasivijo Stan- tadienio numery jau būtų gn- rodyti tikintiesiems tie pavoriką, pasveikino, bet ir pra- įima visuomenei juodu ant ba- jai, kurie gręsia mūsų sieloms!
šiandie .jau matome, kad \ a-

Hpke, patapdamas nauju kon- lto parodyti. Vajaus vedėjas Yvskupams

dant balandžio 9 d., Proviso litiškame veikime savo apvapygardos lietuviai turi pas- ganioje ir distrikte. Ir, kaip Į
tatę į pradžios mokyklų vai- girdėti iš svetimtaučių, mūsųl
• dvbos direktorių kandidatūrą kandidatai yra laimėjimo pu

nevalia ir tada gerai žinomo

piliečio Petro

seje.

Žinoma, lietuviui

sios?

testo lyderiu. Šis Varakulioj visą šią dieną bus ofise ir tylėti, kaį tie pavojai eina iš Povilo Gaddv, iš Maywood, kolonijose turėtų suvienyti sa-į
surpraiz’as dar sykį parodė, j lauks kontestininkų su bal- viršūnių. Kai žydų taryba bu-'Illinois. Rinkiniai prasidės še- vo pilietines jėgas ir remti
kad lenktynėse nei vienas ko- sais. Pirmesniam bus duota Į vo norėjusi uždrausti A pasta- (štadienį nuo 12-os valandos savo kandidatus, nežiūrint ko-,
ntestininkas, pastatęs naują pirmenybė.
lams kalbėti apie Jėzų, tai jie iki 7 vai. vak. Balsavimo vie- kios srovės mes būtume. Svadrąsiai atsakė: “Ar teisinga [tos bus visose viešose mokyk- ibiausias reikalas išrinkti pirrekordą, t. y. prasimušęs į vir
Pranytė Garuckaitė, vieno Šv. Jurgio parapi
šūnes, negali būti tikras, kad
jos steigėjo duktė, žinoma solistė, dainuos Šv Jur
yra Dievo akyse, geriau Jūsų Jose Mayvvoode ir Melrose nią sykį, o vėliau jau bus lenA.
J.
Janušauskas,
1301
S.
niekas jau negalės jo pavyti
gio parapijos jubiliejaus bankiete, kuris įvyksta
gviau išrinkti ir kitus mūsų
klausyti, kaip Dievo spręski- (Parke.
ir pralenkti. Ne kartą esu sa 50tb Ct., Cicero, III. .. 483,000 ' te” (Act. Ap. IV, 19). Ir Lię- ■ Pil. Juozapas Galeskis, iš, tautiečius.
B
būsimame sekmadienyje.
kęs, kad mažas kupstas didelį
A. Stulginskas, 1628 S. 50 tuvos vyskupai tylėti negali, (Melrose Park, III. yra kandiBell Telepbone Co. Pennsylvežimą ant šono paguldo, va Avė., Cicero, III........... 482,000 kai reikia ginti Dievo ir sielų datas. į miesto knygyno j valklebonas pasakė gražins pa
dinas, nežiūrint, kaip tas ar
mokslus, skirtus katalikiška vanijos valstybėje per šiuos
reikalas. Prisipažinti reikia,, dybos narius. Rinkimai bus
S.
Staniulis,
6651
S.
Talman
aus kontestininkas bus toli už
jai lietuvių spaudai. Ypač la- metus telefonų pagerinimui ir
kad vyskupai su dideliu šir- į balandžio 19 d. Dr. F. K. StryAvė.,
Chieago,
UI.
,.
364,300
Kovo
6
d.
vietos
lietuvių
bai
gražiai atsiliepė apie dien- praplatinimui paskyrė šiems
pakaly palikęs, jis bet kurią
dies' skausmu patvirtina, kad kneckis iš Melrose Park, III.
M. Varkalienė, 6315 So. Lin mūsų sieloms pavojai eina yra respublikonų kandidatas basketbolo ratelis žaidė suraštį “Draugą” ir “Laivą’ metams 25,000,000. Vien Phidieną gali atsidurti pačioje
Pensylvanijos Kiugstono Šv. .ir ragino parapijoms užsisa- ladel pb i joj bus išleista $8,500,viršūnėje.
Kas gali betinti, coln Avė., Cbicago, III. 325,520 kaip tik iš ten, iš kur mes tu-'
kad tokio surpraiz’o negali
V. R. Mandravickas, 815-4? rime teisės laukti ko didžiau- 'Priemenėmis nesinaudojo nei Marijos parapijos basketbolo kvti šiuos laikraščius ir “Dar- 000.
padaryti Staniulis, Varkalie- St., Kėnosha, Wis. .. 319,150 sio palankumo ir paraįnos.,Kririus, nei Jo apaštalai. Ir rateliu Bingliamtono lietuvių bininką”, “Garsą”, “Vytį”
Nesenai įvyko- pasikalbėji
nė, Petrauskas, Mandravickas,
P. Petrauskas, 14 Johnson Juk tikybinei žmonių sąmonei įmes j°mis naudotis negalime svetainėje ir laimėjo 2 prieš ir kitus iš Lietuvos.
mas telefonu tarp New Yorko
Vietinis
Dilienė, Valančius, Aukškalnis st., Binglianiton. N. Y.
stiprėjant, augs ir jų pilieti- J Uinkime savo teises, bet atvi- Kingtono 1. Tai mūsiškų lai
ir Honolulu policijos viršininmėjimo diena.
ir kiti, ir net... Rovaitienė?
............................. 308,490 nės dorybės bei Tėvynės meilė rais ir" padoriais būdais.
Kad ir šimtą doleriu kas siū
Ag. Dilienė 3131 Emerald
Mylėkime Tėvynę, nes tai [ žinome, kad skaudžiais smū Iš ryto per abejas Mišias šv. S KAITYKITE IR PLATIN i ko. Tie miestai yra 5,600 my-

B1NGHAMT0N, N. Y.

lytų, aš neičiau lažybų!

Avė., Cbicago, III. .. 275,940
Bet, ar Varakulio, naujo' A. Valančius, 1226 S. 50
kontesto lyderio, pozicija yra Avė., Cicero, III......... 224,500
stipri? Didelis klausimas. Pa-!' J. Aukškalnis, 1354 Harri
žiūrėkite, koks šiandie Rašin-!son St., Gary, Ind.

skienės stovis. Be abejo, po i

Grvbas, 2244

W.

yra mūsų motina, kurios prie- gįaįs tėviškoji Viešpaties ran- Juozapo parapijos bažnyčioje

globstvje mes galime ramiai
dirbti ir laikinajai gerovei ir
amžinajai laimei. Gerbkime
193,100 vyriausybę ir klausykime jos
Adams tuose dalykuose, kurie jai pri-

surpraiz’o, atsipeikės ir Stan- St,, Cbicago, III......... 189,870 klauso, ne tik dėl baimės bet
cikas. Sukrus Gubysta ir Stul- į Misiūnas, Roseland, III. 245 ir dėl sąžinės, tačiau žinokiginskas, o Janušauskas
jau W. 108tli St................... 160,470
davė didelį šuolį pirmyn, pra- Į o Kazlauskienė, 4356 S.
lenkdamas Stulginską.
Tat Roekvvell st., Cbicago 160,350
“izi” gali tas pats atsitikti ir, Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
su Varakuliu, kas atsitiko su Chieago, III.
........... 146,460

Stanciku ir kitais.

i

žolvnienė,

6709

Atcber

Didelės “žuvys” jau pra-i Avė., Cbicago, III
119,950
deda kreipti dėmesio į Sta-1 j žvirblis, 1513 _ 35 Avp
niulį, Petrauską, Valančių, Melrose. Park J1L ..
Grybą ir kitus, kurie smar-1 Sutkup 10()^ Ejght st Wau.
kim e,na pirmyn. Ypatingai
, Staniulis, kraudamas savo są. skaitau naujus balsus kasdien
lipa ir lipa aukštyn Be to,
■ipamirskime dar Varkalie-

,r ,
. ,
JMandravicko,

Dilienės,

kegan> Tn
;........... 103,300
( p Pahiionaitis> 232()i w 2;?
Girdime, kad kai kur yra
p| >
T„
88>2()()
mėtomi lapeliai, kuriais yra
( A Condrata8) ,?0G g
žeminami ir niekinami val
,
T,, ..
yoinensmg avė. Plula. Pa. džios žmonės. Tokiomis kovos

ford, III.........................

St., Cbicago, III.

v

„

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

17,700

“SPAUDA

“SPAUDA
“SPAUDA
“SPAUDA

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

Varaitis, Luzerae, Pa. 1,00(1 “SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr,
A. Paukštis 2225 S. Oaklev
O. Rašinskienė, 1639 S. BU
Pr. Ramanauskas.
Avė., Cicero, III........... 484,500 avė... Cbicago, lill........... 1(KX1
“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesaą: Telšiai, Kunigų Se
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
minarija, Lithnania.
St., Cbicago, Tll........... 485,100

IŠ NEW YORKO | KLAIPĖDĄ £75.50
{ABIPUS!......................... £125.50

~ _

•u'

“SPAUDA IR GYVENIMAS”

A. Langmanas, 4521 S. Wa485,190 sbtcnasv Avė. Chieago,
“SPAUDA

V. Stancikas, 1706 W. 47 III.......................

LAIVAKORTĖS NUPIGINTOS

KARAS JAU PASKELBTAS

5,800 “SPAUDA

P. Varakulis, 724 West 18

LAIVAS ^FRANCE”
Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia
ekskursiją didžiuliu Francūzų 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 patenkinamą
patarnavimą.

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

St., Cbicago, III......... 482,100 E. St. Louis, III.......... 1,000

..k, .X.-"1 ..<

liu atstu nuo vienas kito.

X. Y

63'"un

BRukškalnio, Misiūno. Kazlau.v’ ' ’''
.
Gaižauskas, 148 E. 107tb st..
skienes ir kitų, kurie taip pat T,
.
, T11
turi lygias teises laimėti pir.
. .
...
A. Dudėnas, 6807 C. Campmas vietas, kaip ir Varakulis. '
. ’
1
t
, - ,
. ,
.
,bMl av., Cbicago, III. 63.(H)0
Ir gali, tiktai daugiau kantrv’
6 ’
’
Bugentavičiu«,
1616
N.
Linbes. Turime dar pusantro mė-'
ni-Hio. (Ivgnžės 2!) d., kada bai- c°ln st- Cbicago. TU. 61.91X1
Vaicekauskas, 4242 S. Magsis šis jubiliejinis “Draugo”
vajus, pirmoje vietoje gali plewood avė., Cbicago, III.
......................... 44,44K)
stove,ti Grybas, Misiūnas, Kaz
Bacevičius, 1850 IVabansia
lauskienė ar kuris kitas. Dėl
4 to, širdingai patariu visiems Avė. Cbicago, III.......... 26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
kontestininkams beatleisti Įternptų vadelių, vadinas, ne Scranton, Pa.................... 25.850
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
pasitikėti šiandieniniais lai
mėjimais, nes toks pasitikėji Herrin, Tll........................ 24,800
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley
mas gali labai apgauti. BudėAvė., Cbicago, III. .. 20,350
kitę!
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
Naujas kontestininkų stovis
šiandie yra toks:

me, kad sielos išganymoi rei
kaluose net pačios valdžios
žmonės turi pasiduoti Bažny
čios vadovavimui, nes juk ir
jie Kristaus krauju atpirkti
ir pavesti Bažnyčios glębai, o
jei jie imasi dalykų, kurie
dera Bažnyčiai ir tik jai vie
nai, tai reikia atsakyti drą
siai: daugiau reikia klausyti
Dievo kaip žmonių.

ka nori išbandyti mus, kiek
esame Jani patikimi, kaip au
kštai vertiname dvasios bran
genybes, kiek esame pasiryžę
dėl jų kentėti. Todėl kliūtims
atsirandant 5 nenuleiskime
ra.11
nkų. Neduokime silpnėti kam- !
Ūkiškoms draugijoms, bet su '
viltimi bei pasiaukojimu ir;
toliau dirbkime tą visuomeni
nį darbą, į kurį mus taip ra
gina Šv. Tėvas.
Kataliko jau tokis likimas
— nešti knyžių į Kalvariją.
Petro Uola šimtmečiais prie
šų puolama nejudomai stovi.
Lietuvos katalikų ir vyskupų
toks pat likimas, toks pat'
Kryžiaus Kelias. Bet Kalvari- i,
jos gale — Atsikėlimas—Per- į
gale.

KITE “DRAUDA

A

Chieago, III.

t

n p a

O A

Penktadienis, baland. 8.

kurie kenčia už Kristų. Kaip Corn Sočiai Party”, kuris į-mėnesinis susirinkimas įvyko | pranešė M. Sudeikienė, apie JUBILIEJINĖ ATMINTIS
laiminga būti Kristaus išpa vyks balandžio 8 d. 7:30 vai. bal. 3 d. Apsvarsčius einaniuo- apskritį P. M. Paukštienė. Vižintoja”. Taip kalba Patrici vak. kliubo kambary. Visos sius reikalus, p. M. Sudeikie- sos sųjungietės sutiko eiti
Bridgeportas.— šv. Jurgio
nutarė surengti nė pranešė apie rengiamų va Motinos Dienų prie bendros parapijos jubiliejinei atmin
organizaviino. Aš galiu užtik ja, vienintelė krikščionė cie mergaitės
LIGONINĖS RĖMĖJŲ
rinti, kad ir ji šią mūsų drau soriaus rūmuose. Kaip jai bu “Hike” į Palos Park, balan karų, kuris įvyks balandžio Komunijos Ciceroj. /
DARBAI
čiai pritinka įsigyti tos para
gijų palaikys aukštame laips vo sunku gyventi tarp pago džio 17 d. drauge išklausyti 10 d. Bus graži programa ir
Nutarta surengti kauliukų pijos globėjo Šv. Jurgio pa
nų!
Bet
dėl
Kristaus
niekas
.Šv.
Mišių
G
vai.
rytų,
o
prašokiai. Pirm. p. J. Čepulienė lošimus, kuriuos Čepulienė su veikslų, klebono globėjo Šv.
Sv Kryžiaus ligoninės rė- ny, kaip kad mūsų organiza
nesunku!
dės
keliauti
7:30
vai.
rytų
i
ragino ir prašė visų sąjungie
mėjų priešmetinis susirinki torė ir pirmutinė pihuiniiikė
tiko leisti rengti jos name. Mykolo paveikslų ir pačios
U.
Biežienė
pastatė
ir
kaip
Jei norite gauti geresnį vai-Za^os ^ar^*
(čių platinti tikietus, nes vimas įvyko kovo 31 d., ligoni
Pigia
Visos sųjungietės išvien dir bažnyčios paveikslų.
nės vieškambary. Susirinkimą 1 mūsų pernykštė maloni, tyli, zdų apie pirmų amžių krikš-1 Per ši susirinkimą buvo pri- *as pelnaa eis parapijos nauba vienybėj su savo viklia kaina tų paveikslų galima įsi
vedė pirmininkė B. Lauraitie- rami pirmininkė B. Lauraitie- čionių guvenimų, ateikite sek- stat^a nauJa nar« Elena Pra-jdai. Pirm. Čepulienė daug dirpirm. Čepuliene. Tai pavyzdi- gyti Gudų krautuvėj, 901 W
ne.
ir laikė. 1. ^us^yiujUadienį, bal. p) J. į par. sve- ^kaitytė.
lai, kad vakaras pavyktų, nes*, liga grupė moterį) ir niergai- 33rd Street.
Ona Biežienė pranešė, kad išsilavinusi ir prityrusi visuo tainę ir pamatysite. Scena bus . Taip pat nutarta" surengti i-ii pardavėjau 30 tikietų. A įčių, visos organizacijos pažirengiama kelionė (tour) apie ; meilės veikime, ji yra suteikus Romos dienomis. Ir jūs, už- pagerbimo ir dėkingumo arba-į jfie virtum ir siuvimo kursus 1 ba.
,
Sąjungietė
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Pasaulinės Parodos Mūrus narėms daug^ naudingų pata- miršite, kad esate Marąuette 1 tėlę narių tėveliams ir visiems
(World’s Fair Bldgs) neįvy-! rimų iš savo patyrimo iš kitų parke, bet jausitės, kad esatį
geradariams, kurie prisidėjo
ko dėl to, kad kita organiza svetimtaučių organizacijų. Vi- Ryme. Sodalietės taip stro prie mūsų kliubo kambario
cija turėjo daugiau rezerva cepinn. būti laisva valia apši piai mokosi, kad savo roles įrengimo. Tai įvyks bal. 24 d.
vus narių negu mes ir visų iš- ėmė J. Mlniataitė, piot. ražt-j tiesiog pergyvena, ne vien tik 2 vai. popiet kliubo kambary,
syk nebuvo galima sutalpinti, p. V. Torczyuski (nelietuvė), Į vaidina .
MaryU Bitinaite
Narėms pageidaujant, p. Bie- Į t'in. rast. M. Vaičienė (senoji)
Visos Sodalicijos vardu
žienė apsiėmė surengti balau-1 iždin. S. Pilypienė (senoji)
T0WN 0F LAKE
Visose Klesose Keliauj ant į Rytus ar į Abi Puses
džio mėnesį. Taip pat nutartai Nutarta šiemet surengti šios kviečiu visus parapijoms atsi
surengti kelionę (tour) per 01- draugijos trijų metų gyvavi- lankyti, o užtikrinu, kad ne Moterų Sujungus 21 kuopos
Minimum Kainos iki Klaipėdos:
šios naujos kainos galioja ant visų
son Rug Co. faktorį, gegu- mo sukaktuves. Nutarta ren- sigailėsite.
Trečia Klesa $75.50. Į abi puses $125.50
šių metų išplaukimų.
Sodalietė
žės mėnesį. Abi šios kelionės gti kotely, po .susirinkimo lo
Turistinė
Kl,
$99.50.
Į
abi
puses
$183.00
FREDERIK VIII’ ..
Balandžio 23
ILGAS MIEGAS
bus įdomios: pirmoje bus ga- šti kortomis ir kauliukais.
Cabin Klesa $118.00 Į abi puses $218.50
“UNITED STATES”
. Gegužes 14
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.
WEST SIDE
Biskį
augštesnės
ant
laivo
Įima matyti įvairių statybų ar-' Dienų nuskirta balandžio 28
“
FREDERIK
VIII
”
.
Gegužės 28
“Muąų kūdikis nubudindavo mus
naktimis po keletu kartų iki pra
“
FREDERIK
VIII”
ir
ant
visų
paskesnių
išplaukimų
einančiai Pasaulinei Parodui i d. Suieškoti vietų, pavesta J.
dėjome duoti jam po truputį Cas1923 m., o antrojoj narės su-' Norkienei, kuri irgi sudarys Nekalto Pras. Mergaičių So- torijos”, pasakė viena motina iš Iowa. "Po to gerai (miegojo ir visiškai
NEBUS PAKĖLIMO KAINŲ VASAROS SEZONU
sipažins su kilimų (karpetų) savo komisijų. Šioje puotoje dalicija drauge ėjo prie Šv. atsinaujino”. Vaikų speciulistai reko
Kreipkitės prie Artimia usio Lokalio Agento ar į
Fletcherio
Castoria;
ir
audiniu ir dirbimu. Abi die- senoji valdyba užleis vietų Komunijos balandžio 3 d., 9 menduoja
milijonai motinų' žino, kad tas gry
vai. rytų. Po Sumos įvyko su nai augmenims, nekenksmingas vais
nos bus vėliau paskelbtos naujai išrinktai valdybai.
SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
tas gelbsti vaikams
ir kūdikiams
b i Drauge”.
sirinkimas, kurį atidarė mal nuo
dieglio, slogų, sukietėjimo, viĮstojo šios naujos narės: V.
130 N. La Šalie St., Chicago, Illinois.
į duriavimo ir tt. Fletcherio parašas
Šokių vakaras įvyks balau- Bručienė, Mackienė, Grybienė, da dvasios vadas kun. Mačiu- ant kiekvieno pakieto. Saugokis imi
lionis. Nutarta surengti “Pop! tacijų.
džio 20 d., trečiadienį, Tria- Nowakienė, Vyčienė.
non Ballroom prie 62ros ir
Šeimininkėms talkininkauti
Cottage G rovė Avė., visur ge apsiėmė: pirmai savaitei E.
KAIP GAVIMAS
/
rai garsinamės. Gabi šių šo Prikodskienė, antrai savaitei
kių vakarų renginio komisijos O. Biežienė, trečiai Angelienė
JŪSŲ GESO BELOS SU PAŽYMĖJIMU
pirmininkė E. Prikodskienė su ir ketvirtai J. Miniataitė.
valdyba rūpinasi, kad visais
Po susirinkimo narės pavai
atžvilgiais pasisektų. Mano šintos kavute ir biskvitais.
“ P A I D”
ma, kad jai ir šiemet pasiseks
Alfa
turėti tokių gerų pasekmių,
kaip ir pernai dalyvaujant di
MARŲUETTE PARK
deliam lietuvių visuomenės
būriui (per 1000). Laiškai su
“Viena. Viena avelė tarp
tikietais išsiuntinėti įvairioms draskančių vilkų. Ne su noru
organizacijoms. Organizacijos i apleidau Britaniją, kad už
prašomos šiuos laiškus per-! mirščiau, kaip mano pagonis
skaityti viešai savo susirinki-j tėvas sakė: velniškus krikš
niuose ir raginti visus savo čionių burtus. O, kokie žo
REPUBLIKONŲ
narius dalyvauti. Ponia Eu- džiai! Bet, kaip aš trokštu
deikienė
(jaunoji) apsiėmė būti Ryme, kur tūkstančiai !
KANDIDATAS
dovanoti 300 rožių, kurios bus praliejo kraujų už Kristų, ir
parduodamos šokių vakarų li vėl liesis kraujas, vėl tūkstan
goninės labui.
I
čiai gyvybę padės. Krikščio
Nominacijos komisija iš B. nys vėl apkaltinti, jie neva
a:: .
Lauraitienės, V. Torczynski, norėjo ciesorių nužudyti. O,
J. Zoipienės, M. Vaičienės, A. melagystė! Bet laimingi tie,
Poškienės, H. Miniataitės pra
nešė apie savo veikimų.
Omsr N. Custer
Senajai pirmininkei B. Lauraitienei griežtai atsisakius
nuo pirm-ės pareigų sveikatos
gerovei vienu balsu išrinkta
saugiaTinvestuok dabar
Mrs. A. Lusk. Nors p. Lusk
EOPLES Gas Liglit and Coke
P kompanijos kostomeriai kvie Kiekvienas doleris į šią kompa
yra nelietuvė, bet jai ligoninė
labai rūpi ir šioj organizacinijų yra pinigai irivestyti į naminę
čiami tapti dalininkais šioje didžio
j‘oj darbuojasi nuo pat susipramonę, kuri duoda darbą Chicaje visuomeninėje kompanijoje tei gos 'žmonėms ir moka vietinius
kiančioje Cbicagos žmonėms gesą taksus. Tūkstančiai Cbicagos žmo
nių turi Peoples Gas šėrų. Serai
JLOZAPAfc BASTYS
švietimo ir šildymo tikslams. Dau
.t
yra listuojami ant Cbicagos Stock
I1 Mirė bal. 5, 1932 m. 38 me
Mažinimą, valdžios išlaidų ir mažinimą taksu.
gelis
jų
pirko
po
tiek,
$8.00
divi

Excliange. Gali lerigvai ir greit
tų amžL Kilo iš Šakių apakr.,
Teksu reformą palengvinti naštą mažų namų sa
Sintautų par..
Išdagų kalino.
dendų, išmokamų kas bertainį, pa parduoti. Dabartinė kaina perkant
vininkų
Amerikoje išgyveno 20 metų.
*
•
Mirė aprūpintas šv. Sakra
ONA Bl.TKAITĖ
dengia jų geso bilas. Jūs taip-g' šėrai neša $8.00. Vartok žemiau
Mažiau valdžios biznyje ir daugiau biznio valdžioje.
mentais.
paduotą kuponą ir dykai gausi
Mirė bal. 6', 1932 r.. 5:3» v.
galite pasinaudoti šiuo saugiu in- paveiksluotą knygelę apie kompa
Pašalinimą nedarbo.
Paliko dideliame
nulludlme
vak. 16 metų amžiaus. A, a.
seselę M. Uerclunanų, vienuolę
Ona gimė lapkr. 9, 1915. Kilo
vestmentu. ’
•>
.
kazimierietę, švogerį Pranciš
Iš Hound Lake, 11L
niją.
Homė Rule CAicagai ir Cook County. x

C H I C A G O J E

NUPIGINUSIAS

ant LAIVAKORČIŲ

Nominuokime Biznierių

Vesti JUSV Biznį

GMER N. CUSTER

GUBERNATORIUS

Dividentai

Kostumieriams

Jis Yra Vyras
Jis Stovi Už

Paliko dideliame
nuiiudiine
motinų. Oną, po tėvais Zaronaitė, tėvų Be n ediktų, brolį Sta
nislovų, ciocę Marijonų Domei
kienę ir krikšto motinėlę Onų
Likiuenę ir gimines, o Lietu
voj močiutę ir dėdukų Zarųnus, ciocę Monikų. Ir dėdę Juo
zapų Zaronų.. Runas pašarvotas
4139 So. Maplewood Avė.

Laidotuvėe įvyks
panedėly,
bal. 11, iš namų 8 v. bus atly
dėta. į Nekalto Pras. P. šv. par.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: brolis, cka-ė, krikš
tą molė ir giminės

laidotuvėms patarnauja graburiua Eudelkla.
Tei. Yards
1741.

kų Lapinskų, o Lietuvoj tėvu
kų, dvi seseris Agotą Lapins
kų ir Onų Sutkaitlenę ir du
brolius Antanų i.r Jurgį, dvi
brolienes ir švogerį.

Kūnas bus parvežtas iš New
Yorko bal. 8, 4:45 vai. popiet
ir pašarvotas Lachavlėlaus ko
plyčioj 2314 VVest 23rd l’laoe.
Laidotuves
įvyks
panedėly
bal. 11 d., Iš koplyčios 8:30
vai. bus atlydėtas į švl Anta
no par. (Cicero, III.) bažnyčių,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai

kviečiame

visus

gimines, draugus ir pažintomns
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: scuno. švogeria Ir

giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Lachavlčlus,
Roosevelt 251 S.

Telefonas

Mr. Custer yra pilnai kvalifikuotas svarbiai gub*vnatoriaus vietai. Jis yra laikraščio leidėjas, bankinin
kas t pramonininkas ir tarmiškų žemių savininkas. Jis
buvo pirmas Knox County iždininkas suindominti vie
šais pinigais; jis buvo du atveju valstybės iždininku
dėl jo teisingumo ir gabumo valdžioj

OMER N. CUSTER
Republikonų Kandidatas j Gubernatorius
BŪTINAI BALSUOK

PRJMARIES BAL. 12
■ bar

UTILITY SECURITIES
COMPANY
230 So. La Šalie Street, Chicago

Utility Securities Company, 230 So. La Šalie St., Chicago, III.
Be obligacijos atsiųskite man

pilnas informarijas

t’eoplea Oas šėrus mėnesiniais išmokėjimais.

Taipgi

apie

apie kompanijų.
Varrt.

.

-

pav........................................................................... Adresas

kaip

atsiųskite

(

galiu

man

pirkti
knygelę

1 —«

’

■
t

■r-v

dhiugib

Penktadienis, baland. 8, 1932

gi- visi, kurie turite automo žinti ir rinkinių dienų parem- kiniuose, balandžio 12 d. bal •
bilius, dalyvaukite tame pa ti jį.
suos ir Bridgeporto lietuviai
Rep.
rade.
ir išrinks kompetentingų žmo
LIETUVIS KANDIDATAS
gų, kuris gerai nusimano apie
Lietuvis pilietis
apit j OflBas
11-TAitt WARDh
mūsų reikalus.
**— 1
BRIDGEPORT
Rep

Iš POLITIŠKO LAUKO

istvlUniOiN
ik Tvwjn
11-aiu warde, kur yra visas j
M iman ru.£<xuvię

Bridgeportas rr jo apylumės, i
kandidatu į respublikonų eom_________
nutteeuian us yra lietuvis j jvlUp visur taip ir 12 u ardo
J U Ll L S J. L\1 L S. J >u'j pnieeiai yra susirupmę vaiuik

a

o

sninkunus kiekvieną kelvii La- iuujįų vietų “uzpnuymu , o
dienį, Lietuvių Auditorijoje, >puc eoinmitteeman ų įsrm,lanko daugybė tūnomu n detį^^^ Kam ėra reiktų rūpingatvese jo vaidas yra tanai
turime gerai nusimapopuiiarus ne tik tarp lietu-jUUUų (kompetentingų) kanuivių, bet ir tarp svetnntaučių. uuu^ daines Li. rerry, kuris
Jis įgijo tų populiarumų dėka visuomet laikosi ir vykdo tei
nepaprasto organizacinio ir sybes principus, yra pasiren
administracinio gabumo, ge gęs visiems žmonėms patar
ros iškalbos, politiško apsu nauti ir padėti, kai yra rei
krumo ir malonaus būdo. An kalingi pagalbos, kokioj bė
tį a priežastis yra ta, kad lie doj prispausti. Ponas l’errv
jusiai jau pradeda atbusti ir visuomet padės kiek tik jam
Įipiasti, kad, kol svetimtau-, luls api^ybės. Ir tie lietu
čiai valdys lietuvių gyvena- s viaj
pareikšti, kad tiek
mas apylinkes, mūsų reikalai j
įį jO yra g-avę pagal
bus apleisti.
juk

GRABORIAl:
LACHAVICH
IR SŪNŪS

PIGIAUSIAS
LIET.
GltABORIUB
CHICAGOJE
Laidouvčnis pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
688

18

VVest

Telef.

Street

Ganai

SKYRIUS:

6174

8238

Halsted

Street.,

Victory

4188.

LIETUVIS GEABOBIUS
Patarnauju . laidotuvėse
Reikale

meldžiu

darbu
Tel.

o

2515

arba

2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago

Graborius ir Baisamuotojas

GRABORIUS

Turiu autoinubihus visokiems

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

patarnavimas

sąžiningas

nebrangus,
me

STANLEY P. MAŽEIKA

išlaidų

Ir

neturi

nes

užlaikymui

skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I, J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SAUDAS
LIETUVIS

Didelė

graži

Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Bouievard

GRABORIUS

koplyčia

dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7533

5203-8413

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Arti
EM1LUONAS

SAVIČIUS

ONA

(po

Mirė bal. 6, 1932 m,. 9:45 v.
ryte. 43 (metų amžiaus. Kilo iš
Ežerėnų apskr., Rinišės parap.
Kazimieravps kaimo. Ameriko
je išgyveno 22 metus.

Mirė bal 6, 19i32 m. 4:15
vai. ryte. 34 m. amžiaus. Kilo
iš Kretingos apskr. ir parap.
I’aliko dideliame
nubudime
byru Kazimierų, sūnų Kazimie
rų, dukterį Stanislavų, pusbro
lį Pranciškų Vaičikauskį ir gi
mines, o Lietuvoj motinų, dvi
seseris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2511 46th
Street.
Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 9, iš namų 8 vai. bus
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo
P. Švč. par. bažnyčių, kurioj ,vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: vyras, suims, duktė,
pusbrolis ii- giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefanag Yards 1138.

I’aliko dideliame
nubudime
brolį Viktorų, brolienę Onų, sū
nų Jonų kareivį Honolulu, ir
gimines, o Lietuvoj moterį Apo
lionijų ir sūnų Viktorų.

Kūnas pašarvotas
Hermitage Avė.

4605

So.

Laidotuvės įvyks subatoj bal.
9, iš Eudeikio 8 vai., bus atly
dėtas į šv. Kryžiaus par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. l*o
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:

brolis,
brolienė
giminės.

ir

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis.
Telefonas
Yards 1741.

Canal

Tel.

T 1

JŪSŲ GRABORIUS
tildysią Ofisas

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

Tel

Pezidencija

•

9

iki

iki

8

vakare

SeredoJ

Bouievard

12

8

iki

ryto

X-ltay

DENT1STAS

2-6

Ciueago,

W.

2420

Marųuetle

Pilone

Avė.
Panedčbais,

1821

Hd.

4:30

—

7828

Bulvd.

kasdien

6:30

Kedzie

2450 —

Rez.

663.

BLVD.

VVashington

arba

2451,

Cicero

tel.

2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 AKCDEK AVENUE
Valandos:

ryto.

ryto iki

11

4

nuo

Telefonai

iki

10

lr

dienų

pietų

vak.

ryto

12

naktį

0036

V1RGINLA

TeL

po

1

8 vai.

iki

ir 6

1696

Grovehlll

DR. A. L IUŠKA
UkoTTOJivS

IR

CUir.ui.uAa

Va». 9-11
ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Beraaomis
po pietų ir Nedėldioniais
tik

I

Pėtnyčioinis *

ir

Halsted

So.

DR. MAUR1GE KAUN

Street

2423

Gydytojas ir Chirurgas
4631 6U. MD ND A V E.

DR. VAITUSH, OPT.

Tel.

Ofiso

OL

susitarus

MARUUETTE

W.

3687

Vlotory

Roa.

lr

ROAD

Remlook

Tai.

1374

a

Tei. karus U994

ŪK JLP.POŠKA

Rezidencijos Tel. Piaza 820Š

3133 b. įlAlabiED olliEIC'l

AKIŲ GYDYTOJAI;

N odei.

s

iki

nuo

Ofiso Vai.
vak.
Antro

vakaro

rni

xe

nuo

Rezidencija

lr

6504 S. AKTES1AN AVĖ.

Nuo 10 iki 12 dlbUų
Nuo 2 tai 3 po pietų
I

ofisą®

Antras

VALANDOS:

Nuo

12

Utarn.

piet.

Ulonų

ir

nuo
3-6

9-12 rytais:
Vai.;
Nuo

Of.

Subat

Nuo

pagal

Bventadieuiais

3-9

7-9
po
vak.

sulai ima.

Uiiso Teh Victory 6893

Tel. Wentworth 3000
Mez. Tek Diexei 9191
Bes. TeE btevvaii 8191

LIETUVIS AKIŲ

DR. A. A. ROIH

amų įtempimų kuria
priežastim
galvos
skaudėjimo, I

mo,

aptemuno,

akių

akių

skaudamų

Atitaisau

ir

tolimų

su

mas

nervuotu-

karštį.

Nuimu

trumpų

rtjgyi-

regyatę.

teisingai

Prirengiu

akinius

visuose

egzaminavimas

elektra,

daro

mažiaa-

parouanca

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais |EnXwoodOI664i

Valandos

auo

19

Neuebomia

10

iki

KREIVAS AKIS ATITAISO

PA

LAl-tvĄ

Daugeių
be

SU

NALJG

atsitikimų

akinių.

Kainos

aays
pigiau

3

iki

ryto

nuo

J

DR. A. R. McGRADIE

va

DR. CHARLES SEGAL

TRUM

ISltADlMu

atitaisomos

Tel. Bouievard 7589

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

.

bPECUALlbTAB

Vai.:

Teu Žarde iMBs

OR. U. SERNEK
AK1V

Moterų

Džiovų.
ryto
pietų:

nuo

lr

19—13

7—8:34

Nedėliomis

Ligų

Vyrų

vai.
13

3—4

nuo

po

vakare

iki

2-4

Valandos:

Perkėlė savo ofmų po numenu

lutur

4712 8. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIS

GYDYTOJAS ir chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET

13,

kaip

Office Phone
Wentworth SOuo

3UG0

Wentworth

10-12

Bpeciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
kare.

DR.R.BAR1UN

GYD Y IOJAS ir UHI&VKGAS i Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas Jioz bo. uaisted St. 6558 b. 11AJLBTED bTBEEi
Kaiupay 31 btreet
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaru

klaidas.

sias

Yards 0886.

ant

.

VVestern

arti

lieioiovk

Seredomis

atsitikimuose,

Tel.

WASH1NGTON

Iii.

a

tę

Avė.,

W.
vai.

6122

Drįso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iii!
8 vsk isodel.omis pagal | sutartį.
Oliso Tel.: Bouievard 7 820
Kainų Tel.: prospect 1930

D E N
T 1 S T A S
Utarninkais, Ketvergais ir SubatOniis
i

jis

dienomis

kuriomis

2924

VVest 22nd Street

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4u45 S. A.-.iiland Avė.

vakare

7-9

ir

12 PLACE
išskiriant Seredos

v.

Kitos

Cicero

Di>. C.K. Kliauga

calaractus.

Union

v.

l’ėtnyčios.

UR. M. T. STRIKOLIS

1446 J}. 49 GT. CICERO

svaigimo,

So.

9

2 iki

DENT1STAS

, esti

3800

WEST

4729
Vai.: 7 iki

Telefonai:

Leavitt SI. Tel Ganai

So.

SPBCl&ldttTAS

Mirė balandžio 8, 1931, sulaukęs 22 metų amžiaus. Gimęs
Pittsburg, Pa. rugpiučio 21. 1908. Paliko budinčius motinų An
taniną po tėvais Butrlmavičtutė, tėvų Vladų, (lu broliu—Antanų
19 metų, Jonų 10 metų, du dėdes Adomų Staslulį ir Klemensų,
tetų Onų Usauckienę, dėdukų Tamošių Butrtmavlčių lr gimines.
Liūdnoms metinėms sukaktuvėms suėjus užprašėme už ve
lionies brangių sielų Šv. Mišias, kurtos įvyks subatoj, balandžio
9, 7:30 vai. ryte, Šv. Jurgio par. bažnyčioj. I tas pamaldas šir
dingai kvočiame atsilankyti visus gimines, draugus, pažįstamus*
Ir kaimynus lr pasimelsti, kad ga lentingasis Dievas a. a. Stanis
lovo sielai sutelktų amžinųjų laimę.
šiurpulinga yra mirtis visokiame žmogaus amžiuje. Bet ypa
tingai Ji balsi, kai ji nuskina tik kų pražydintį Jaunikaitį, kaip
kad buvo su a. a. Stanislovu. Turbut taip Dievo buvo žadėta Ir
prieš Jo šventų valių kantriai nusilenkiame. Tik gatlenttngoio
Dievo maldaujame, kad a. a. Stanislovo sielai užšvlestų amžinoji
šviesa
Nubudusi: STASIUI J V ŠEIMYNA

GYDYTOJAS ir OKlKU&GAS
ir

Nedėlioj; 10—12

6756

ryto;

v

v.

i DR. S. A. DOWIAT

Rezideucija: 6628 S. Richmond Avė.
Telepnoue Republic <868
Vtuauduj. i—3 u 7—8 vai. vak-

DR. P. ATKOČIŪNAS
10-12

7-9

ir

pietų

X—Spinduliai

cor.

Palengvina

STASIULIS

po

3-4

Nedėliomis

Į Vai.;

1028

Prospect

Nedėlioj pagal susitarimų

IR CHIRURGAS

---Ofisas 2201

4847 W. 14th ST. Cicero, 111.

Metinės mirties sukaktuvės a. a. Barboros Martinkienės įvyks subatoj, bal. 9 d., 1932 rrNek. Eras.
parap. bažnyčioj, 6, 7 ir 8 vai. bus atlaikomos Šv. Mi
šios. 8 valandą atlaikys ekzekvijas.
Giminės, kaimynai, draugai ir pažįstami nuošir
džiai esate kviečiami dalyvauti šiose pamaldose, kad
Dievas per savo gailestingumą suteiktų velionies sie
lai amžiną atsilsį.
Nubudę: Vyras, Sunai, Dukterys ir Giminės.

STANISLOVAS

Valaudos:

DR. S. BIEZIS

OR. GUSSEN

Cicero

Avenue

bus.

■

SUKAKTUVĖS

Tel.

STREET

63

Western

So.

Rezideucija 2359 So. Leavitt Bt.
Tel. Canal 0706

CHICAGO

GYDYTOJAS

Tel.

sutartį

VVEST

2403

Kertė

2130 VVEST 22nd fcJTKEET

vakaro

'Tel. Cicero 1260

pagal

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

D E N T 1 S T A S
4712 So. Ashland Avenue
10

rak.

9

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Republic 6350

DARO OPERACIJAS
Ligonius pi-įima kasdieuų nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

i 691

iki

8:39 vakarų

Iki

Nedėliomis ir seredoiuis tik
įsaaliio susitarus

Hemlock

7

pietų,

Nedėlioja

pietų

vyrų, moterų ir vaikų

ryto

po

Office: 4459 S. California Avė

Gydo staigius ir chroniškas ligas

DR. A. P. KAZLAUSKAS

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

po

6793

Avė.

IR OBSTETK1KAS

7689

Nuo

4

iki

ryto

5

iki

GYDYTOJAS, CHIRURGAS!

sutartį

pagal

Rez.

Vai.:

Artesiun

2

Vai.:

DR. A. RAČKUS

kasdien nuo 10 v. ryto lki U
valandai vakare
I Nedėliomis ir Seredoiuis susitarus

METINĖS

So.

6600

11

Valandos:

b T A s

Nuo

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

SOUTH HALSTED STREET

1821

(Kampas Leavitt St.)

1

6659 .Tel.

Prospect

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.

A. A. Barboros Marcinkienės
Pavasarėlis su visomis grožybėmis musų sielas
atgaivina, visus uziugina, bet pas tave, Aiamyt, šaitoj
žemelej gulinčiai, nėra džiaugsmo, nėr atgaivinimo.
Atskirta nuo mus visų, tenai palaidota. Įraukia mus
visus, nes ir mes u'ž keletą metą tenai ilsėsime.
Nors, Mamyt, atsiskyrei ir mus vienus palikai,
daugiau niekados išgirsti tuos meilus žodelius, dau
giau nematyti tą skaistų veidą, visgi mūsų mintyse
visados gyvensi, visada būsi mūs tarpe. Dangaus
laimę siekdama neužmiršk ir už mūs pasimelsti.

Kės.

0267

Canal

Vai.: 3-4 kr 7-9 vai vakare
KetiOllOJ susitaręs

DR. P. Z. ZALATORIS

2201 West 22nd Street
Nuo

6914

Boul

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

DR, G. I. BLOŽIS
Valandos:

Ofiso ir Rea. Tel

6913

▼ai.: 1-3 ir l:ll-8:6t vai. vak.
Nsdė’.loj susitarus

6122

D E N

pietų

po

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

Tel. Caual 6764

Milųitė)

ĮSTAIGA

Eudeikis

Ofiso lr Ras. Tel Boul.

MA4ENIS

tėvais

6

Iki

Rez. Ttl. Hyde Park 3395 J

Street

47

4

ryto;

Otiso Tel. Lafayette 7337

7042

Bouievard

12

Iki

10

Valandos:

(Vakarais: Utarnlnke lr Ketverge iki 8 vai).
Seredomis lr Nedaliomis pagal susitarimų.

DENTĮSTAS
4645 So. Ashland Avė.

/z

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

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

OR. G. Z. VEZELIS

T*

' A. MASALSKIS
Musų

Phone

Tei. Cicero 6937

Phone Bouievard 4139

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

DEN T I STA1

TeL

»

DR. SUZANA A. SLAKIS

Tel. Grovehlll 0817

DR. A. G. RAKAUSKAS

1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk

S.

0617

Ke8- 6707 8- Arte“lan Avė. i

LIETUVIS

Telefonus lards 1136

visuomet

Grovehui

OR. J- J. SIMONAITIS

mano

užganėdinti.

busite

Roosevelt

kuopigiausla.

atsišaukti,

Tei.

Anų kart surengtas čia Ar
North Side.— Am liet. poli
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
timi- W. Sullivan’o boosterių tikos kliubo narių sus-me ko
VVest
Murųuecte
Road
dėl 11 vvardo eoinmitteeman vo 7 d.. paaiškėjo,
kad iš su- 'Vai.:2423
..
.
2-5 Ir 7-0 p. M. Ket. 9-12 A.M.
masmitingas pavyko ko ge rengto baliaus pelno gauta 3S
Nedėlioj susitarus
riausiai; p. Sullivan’as yra dol. 68 cn. Maikis Rugys staRea. 9885
Tel. Ofiso 4050
remianias grupės Len Smailo, i to savo kandidatūrų į valdiš-'
kuris yra kandidatas į guber kų vietų. Kliubas nutarė jo
natorius ir John Swanson ka kandidatūrų remti.
Jis yra
5815 — 6th Avenue
ndidatas į States Attorney. veiklus mūsų draugijų ir pa
KENOSHA, W1S.
Tat reiškia, jog Artliur Sul- rapijos komiteto narys. Tad
Ofiso vai.
livan^as yra remiamas tokių rinkinių dienų vietos lietuviai Nao 1 "lki < lr *r»° e iki 8.vai. Tak
,
. »•
. i
i
,
v v.,
.
Rezidencija:
didelių politikierių. Reikia ti kviečiami balsuot uiz šitų mu3904 — 7ist Street
Nedėliomis tia susitarus.
kėtis, kad už jį priniarv rin- sų tautietį.
P. K. P.

Norėdami parodyti savo jė L>ar reikia palzyinėti, kad i!
gų, dalyvaukime automobilių 12 ward ą įeina ir puse Tovvn
parade, kuris bus sekantį SE of JLake kolonijos. Todėl visi'
KMADIENĮ, balandžio 10 d. •tie, pradedant nuo YVood gat- į
ir prasidės nuo 35-os ir Eme- vės, eina į 12 vvard’ų. Tad ir
rald Avė., 1 vai. popiet. Tai- pravartu su p. Perry susipa-

J, f. RADZIUS

D A K T ARAI:

13

Telefoną* Midway 2880

ir

7-9

vaL

vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4916 BO. MICHIGAN AVBNUk

ZeL Kenvvood 1137
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryta;
Nuo I iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadien k

lPIUl*l.li.Trv

Memiook 3181

Tel.

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted *t.
Valandos: nuo lt—4; nuo I—t
VsSMiieenta- D«e 1* Iki 13.

GYDYTOJ AB

1420

West

CHlRUltGAk

IR

Marųuette

8700

Hemlock
Res.

Tel.

Prospect

0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAH

Road

Ofisas

6166

IR CHIRURGAS
South

Kedzie

VALANDOS:

t Iki 11
litam.

G

ryto.

u.i.

7

mb

iki

9

d*<*i

rak.
,-iartį

Rez.
Vai.:

6426

3-4.

7-9

So.

v.

California
V.

Ava.

Ilaklriant

B "tv

I

C H IC AG OJE

Penktadienis,

driūoib
■■ 1 w

1892

ŠV. JURGIO PARAP. JUBILIEJUS

1932

DVASIŠKI BUKIETAI

TOWN OF LAKE

bn^nd.

Antano

Paieftkau

8

Pužausko

1#

Skaudvilės parap., Paliūnės kaimo,
• gyveno Chlengoj. Pats ar žinantieji

Žinomojo kandidato STA N «tsi*aukiie:
A. a. Tėvo Felikso KudirKvėdarnos
p.
VAKARIENĖS
Taurages aps. |<(>s at mini m ui dvasiški bukie LEY' M. LEWANT)OWŠKJO
MARCEI,IA fiNEIDERAlTP.
Šis gabus mūši} tautietis Iš
NAUIAS “DRAUGO” PA
BELAUKIANT Jis štai ką’ papasakojo:
boosteriai. Good Fellows lai
1070 So. Franctsco Avė.
tai
teheplaukia.
J.
Smilgius
simokydamas buvo visai pasi
TARNAVIMAS SAVO
“J Ameriką atvykau sulau- južpraftg šv MišiaS) šv Pran. kys susirinkimą ši vakarą bnaukojęs mokslui ir, negana to,
. landžio Anril 8 d. žinomoj vie: savo brolio
Mike o.
SKAITYTOJAMS
Bridgep ortas — Džiaugsmas J kęs 16 m. amžiaus, prieš 43 pjSkanR seserys gv Mišiij 275,
Mltrtn, kilęs iš Dubeni, kaimo.
Iš
dar buvo ir kitų studentų mo-- .
x i x
*
m
*x-_ •
•
*
i toj 4550 So. Ashland avė. Su Cblcagos
išvažiavo 1917 m. Girdėjo
sima, n,atant toki rūpestingą metus. Tąsyk buvo pusėtinai šv Komunijų 275, Rožančių ! si<nkin)as Vra svarbus, kvie- me <>cas I.os
Angeles. Prašome atsikytoju. Tačiau jis, aukštuosiu
jmj. šaukti
mok*
EMILIJA PETRAIT1ENF
4206 So. Tx>we Avenueu.
sdavo
CHICAGO. ll.L.
ti
katalikų veikime, Tai yra re.
. ,
..
.
GEROS Rl’SIES rakandai, vartoti
m . •
i bus atlikti. Malonu matyti, tuvių, kunigu ir parapijos, tai
,
KM. Anril 9, 2 vai. ?u ^nf.ly verti $8,500. Parlor setas atsitikimas. Tai visa rodo , .
...
.. . , ’
. . . .., ,
., , . \
susirinkti 7 valandą vakare n-i1 G, rvtoi,
,
.
t”« už Sta. 9x12 importuotas nrieni.
A .... kaip sumaniai ir uoliai dai- lietuviai tikybos reikalais kreI IK) nietlj prie 46-tOs ir Marsh- talls kauras, puikus amerikoniškas
atsivesti naujų narių.
*i įo aiškų tikvbiską ir tautišką ....
- n
•
•
,
,
,
.
kaurs po $25, 9x12 Willon
’ .
1
. buoiasi A. Giliene, Pr. Kra- įpdavosi pas lenkų kunigus ir
Kps. pirm. field avė. bus kandidatui au orlentalls
nusistatymą ir didelę energi* .
r
.
..
,T
kauras $15.' Puikus riešuto nvedžio
,
• .
...
? sauskųme ponai Kalėdos, se- eidavo j lenkų parapijas. Ne
________
temobilių parada. Prašomi vi vnler setas $65 Bet reikalui kėdė
ia. Miisų visuomene džiaugia-1
.
.
...
. . , ,
si dalyvauti, kas turi laiko ir
Vęurn,1„, veidrodis, riešuto me. f
„ ..
servs <iaruckait.es ir kitos, visi lenku kunigai vienodai
•
<B1n ml^ir šotns mi aprl nežinia si »r»nsi tokiais mūsų protesijona. ,
.-. .. priimdavo lietuvius. Bridge- Town of Lake.— Saldžiau*. I
e
e
t->„ ___ drscnts $75.
Covwell krėslas $15.
- Šeimininkes žada pavaisinti
Jėzaus Širdies draugijos mė- į automobilių 1 O automobiliu p„iv,os iPn?noa 1932 radios. itališki
i tūkstantinę minią. Broliai ir pofto kolonijoj lenkų parapi- nesinin susirinkimas ivvks šv parado vakare Frenčiaus sve- i»n«n uManraim. paveikei ir tt.
' .
IV™,]
<,A1 Onllmn Pirkti skyrium. 8228 Marvl Ir aukštuosius mokslus išė-1 sesėr\% ar tai ne nuostabus joj tais laikais klebonu buvo nesiniS
77 *77 SUSinnKimas *JvyKS
’•’* SV.• tainej
4b-tos ir Mood St. vėl ,PPd Ąv„
ant viena® hlok;)s
'.
.
....
. . ... . ,
m
KrvUians parapijos mokykloj bus susirinkimas 7.'3O vakatro. 1 ,rv»n- nuo Cottaere Grnve, Tel. 8tew,jes, dr. P. Atkočiūnas neisejo dalykas, kad tokią milžinišką lenkas Kosubas. Tas apie be- o ' ,
,
art 1875.
! '
• x
,• x 1 x •
.
; .
• x • 2 val- pop^t balandžio 10 d.
1 ir organizuotos liet. kat. vi- puotą surengsime vienos para- tuvių savarankiškumą ir tei- j nj)aį svarkus vra §js susirin
NAUJAS IŠRADIMAS
! suoinenės. pirmųjų eilių. Visa-,
proga. Mes sės nė klausyti
nenorėjo. At- ..
.
' . būtinai
.... . ,lat-.
PARPI or. AM IR MAINOM
.
11pi.1iOs •>jubiliejaus
.1
■
kinius, visos
nares
DEKSNIO GALINGA MOSTIS
Daugelis mūsų skaitytoji; į da buvo ir tebėra uolus visuo- su vaikučiais pasirengę j puo- vyko kun. Kolesmskis. Nors ku ' teikjt
Krekščiūnienė
Farmaa nnjnus, lotus ir visoll
kurtos pasaulis ppr šimtus m«tu
biznius visose valstijose.
Mes tiT
jau senai pageidauja atnau menininkas, kuriuo visuome tą eiti ir žadame savo vaikus jis buvo senoviškas lietuvis ir ,
nastrinktma. Norintiell p|.
pirm. kė iau vra gatava Deksnlo Galinga '
Mostu vra sudaryta iš 18-kos skirtin
rkti ar mainyti oi.rma namatyklt mi
tvarkyti, kad mylimam pralo- dėl prisidėjimo prie lenkų su- i
jinti skyrių apie dantų svei nė džiaugiasi ir branginau
tru, elementu, iš visų kraštų svl-»t, ‘ ni bnrgenu.
Klauskite A. Grigas,
katą ir higieną. Redakcija, no
O dabar dr. P. Atkočiūnas tui ir svečiams nepadarytume kilimo. Lietuvoj^ išvargo 25, LAIVAKORČIŲ KAINOS giriu visokiu medžiu aliejų. Dek® Real E’tote vedėto.
nlo Galinga Mostls kaipo saulės spin
J. NAMON P1NANCE CO.
rėdama patenkinti savo skai- i mielai apsiėmė vesti naująjį i nema1°num^Bričportietė metus Sibire, tačiau jis tvir-1
duliai.
pasekmingai gvdo:
Reumn- j
NUPIGINTOS
6755 So. AVestern Aveime
tytojiif,, atnaujina skyrių “Da-'mjis„ diraraS<tio skyli, ir nuo-------------------M ir Wwi‘»i stoi« »* lietu’
itir.mą. Rankų, Kojų._ Nugaros skau- <
---------------------—
{dėjimą. Rankų. Kojų tirpimą ir at‘ vių nepriklausomumą. Lietii- Skandinavų Amerikos LiniVEIKIMO PRADŽIA
ntų ir burnos higiena. Šis ja| rašinėti jam straipsnius
kraują, niksteįėjima ir šiaip
f
| visokius
skartdėjlmus.
Tūkstančiai
kdai
siekė
Įsteigti
savą
paraskyrius eis pirmadieniais. Jam i§ savo specialybės. Skaitytoja, praneša, kad vios laivakor možnių vra pagilę, o milijonai dn
1 •J •
apie tai.
straipsnius rašyti apsiė nė ei- jak ) a,>e,jonės, tinkamai jve- Dabar minint Šv. Jurgio piją ir bažnyčią ir kun. Kole- čių kainos tarp Suvienytų Va nežino
Deksnio Galinga Mestis yra tiek
kagiečiams gerai žinomas da-Į’rtins tokj' savo profesijonalo parapijos 40 metų gyvavimu sinskis tame buvo vienodos lstijų ir Europos tapo suma-!verta R"k«o- kiek 11 patl
’’ f
rnaudos gviivmn. Gvarantuoiam: jeigu ,
(Marųuotte Jewolry A Rarilo)
ktaras dantistas Petras Atko- .,)eį visuomenės veikėjo pasiry- sukaktuves, labai jdomu išgir nuomonės. Visi turėjome ne ŽintOS 20 nUOŠ. visoms kla- nebūtu taip kaip rašom, pinigus gro- | Pirkusieji pas mus už $5 ar da-iir
• •
x
x ’
žinam. Parsiduoda visur
Klauskite ; giau bus dykai nufotografuoti
sti senesniųjų ebicagiečių pa apsakomo džiaugsmo, kuomet .
čiūnas, kuris be to dar yra j-' įimą
sems, kelionei į rytus, o taip- ta)p. pRKEN.s new dtspoveby 2650 West 63 St Phirno-n Tll
sakojimą apie veikimo pra susirinkome į pirmąsias pa gi į abi pusi.
jOTNTMFNT. Kaina 75 centai.
I
’
a*1žymus mūsų visuomenės vei-j
____________
Tel.
džią.
DEKEN
’
S
OINTMENT
OO
maldas.
Buvo
tąsyk
pamaldokėjas. Redakcija pasitiki, kad
BRIDGEP0RT
Nupiginimas įeina galion
Hemloek 8380
HARTFORD. CONN.
i šį skyrių rašys ir kiti mūsų
Simanas Šlepavičius yra vie se apie 60 vyrų ir dvi mergi {prade(jant iaįvu “Frederik
gerbiamieji daktarai dantistai.
X Labdarių Sąjungos 5 kp. nas iš seniausių ir veikliausių nos. Klebonas per pamokslą VIII”, išplaukiančiu iš New
ADVOKATAI
Dr. P. Atkočiūnas, mokslus susirinkimas įvyko praėjusį!iChicagos lietuvių. Jis yra ir įdrąsino lietuvius eiti pne sa- Yoirko bal. 23 d., ir pritaiky
ddainas, lankė St. Laurent , sekmadienį. Svarstyta daugiv?enas ir Paausiai žinomų vos parapijos įkūrinio,
tas visiems kitiems išplauki
Uollege Kanadoje. Valparaiso 'reįkak. Uoliai rengiasi prie i^uvių. Kilęs iš Papinavo k., 1
(Bus daugiau)
1! mams iki to laiko, kada bus '
Wm. J. Kareiva
aukštojo mokslo įstaigose sta-j geį,-u>žės 30 j.
(John Bnrdzlnnan Boriten)
pranešta kitaip. Advansuotos j
išvažiavimo
Savininkas
ADVOKATAS
ilijavo inžineriją, pre-medžics,, trinkta komisija būdą tvar-^Šv, Teresės draugijos prieš
vasaros sezonui kainos Cabin
Dėl geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
bet galutinai nusprendė baigti kytį kapinėse. Labdarių 5 kp. Velykas gerą darbą atliko:
ir Turist klasėse panaikintos 4^5 W. Adams St,, Rm. 2117
kit.
.
x «x
1
•
1 •
Telephone Randolph 6727
GREEN VAIjIjEY
gamtamokslio ir matematikos uįpra&ė dvejas Šv. Mišias už parengė pramogėlę, sudarė p’iir
ateitv
bus viena
kaina vi
.
PRODUCTS
J
;
2151
W.
22nd
St.
6
iki
9
vak.
W1est
Side.
—
Moterų
Sąjunfakultetą ir gavo mokytojo a. a. Tėv$ Provincijolą Kudir-! r.igų, kuriais sušelpė bedar
Olselis šviežių kiauši
siems metams.
įi
_Telephone
, ,
nRoosevelt.. 9090*
onon,
nių. sviesto Ir surių.
(Bachelor of Science) laipsnį. ką. Vienas dar jam gyvam bius. 30 pintinių ir dolerių iš- gos 55 kuopos jaunametės tu- , Dabar laikas yra planuot Natne: g ikl 9 ryto. Tei. Repub. 96o«
4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389
Be to, lankydamas Valparai-Į esant kovo 13 d šv Jurgio dalinta prieš Velykas. Šv. Vi- rėš susirinkimą šį vakarą, Fi-i kelionę į seną tėvynę ir įsigv
so universitetą, paskutiniais ..bažnyčioj, antras už a. a. Jo ncento Pauliečio draugijos su- delijos Jasnauskaitės namuo-Įti bilietus, kai šios nupigintos
mokslo metais buvo chemijos sielą.
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
ADVOKATAS
birinkimai būna kas trečiadie- se Visos jaunametės prašomos kainos veikia.
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
profesoriaus asistentu. Pas Kuopos susirinkimai įvyks- ni- Draugija įgaliojo- S. Sta
Room 1502 .
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
kiau sėkmingai baigės Lovota kiekvieno mėnesio pirmą niulį pardavinėti laikraščius
los universiteto dentisteri.jos
Vakarais: litam., Ketv. Ir Subatos
Namų Statymo Kontraktorlus
sekmadienį. Visi, kurie domi- sekmadieniais prie bažnyčios.
— 6 iki 9 vai.
■faleu įvairiausius namus prieiname
fakultetą gavo Doctor of si labdarių veikimu, malonė- R^l118^ eina į d-jos ilždą. S.
4145 Archer Avė. Tel. I^fayette 7337
kaina
Dental Surgery (D. D. S.) lai kit lankyti susirinkimus.
7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Staniulis yra uolus katalikiš- į
Namų Tel. Hyde Park 3395
Tel. Randolph 5187
Telefonas Hemloek 662*
psnį. Ofisą laiko Ciceroje
X Moterų Sąjungos 1 kuo- 1<os spaudos platintojas. Pa
v.
(1446 So. 49 Court).
Telef. Republic <>94
pus susirinkimas įvyko bal. 5 remkime jo gerą darbą,
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauli
d. Sąjungiečių susirinko ne-1 X Mūsų kolonijoj politikai lietuviams, .šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrą ir sudarė
ADVOKATAS
11 SOUTH LA 8ALLE STREET
maža. Patiekta visa eile pra-. darbuojasi. Susirinkimai po sutartis sn .didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, knGENERAl.lS KGNTRAKTORIU8
Tel. Randolph 0332
nešimų.
‘susirinkimo. Verta, kad lietu- r nori važiuoti Lietuvon., cnli pasirinkti liile kokios koni- Room 1934
Stntaų namuti kaip niuro taip lt
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
medžio
nuo mažiausio Iki dtitžIaiiMh
324
1
So.
Hulsted
St.
Tel.
Victory
0562
Ligonės lankytojos pranešė, viai nesnaustų ir žymiai pasi- naniios luitus.
KHinon prieinamiausiai V
Valandos — 7 iki 9 vakare
kad gerb. A. Nausėdienė vis1 darbuotų politikoj, nes tuo Į
Šiemet ^ “Draugas” ruošia dvi oficialus ekskursijas į
2452 WEST 69tb STREET
Utarn., Ketv. ir Suhatos vakare
dar serga ir lankytojos regu-{būdu &aI§s geriaa apginti sa- | Lietuvą tiesiai per, Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Nev
liariai ją lanko. Gydo dr. S. ,vo teigesTel. Hemloek 2323
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VIII.
Biežis.
Pirmininkė pranešė, I X Sekmadienį pakrikštyta i O antra BljlŽEI.iO 16 D. laivu FRANCE.
LIETUVIS ADVOKATAS
kad Mot. S-gos 1 kuopa Fa'IJuozaP° ir Viktorijos Žukui
Nnrintfeii važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, 155 N. Clark St., Room 909
siuntė ligonei užuojautą—žy-,KŪnelis vardu Leonardas Juo-' prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
NAMŲ STATYMO KONTRAK
Telephone FRANKL1N 5745
TORIUS
dinčią Velykų leliją. Visos są- zaPas- Jie jau turi dvi dukre- ' laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie Namai: 3117 S. Union Avė.
6504
S.
WAS1ITENAW
AVI
Telephone VICTORY 2218
jungietės apgailestavo ir lin- ^es Emiliją ir Oną. Dabar tė- čiai. turi gauti leidimą sugrįžti—reentrv permit.
vas susilaukė įpėdinio.
kėjo ko greičiau pasveikti.
Tai. nevėlnokite. ateikite į “Draugo” Laivakorčių ANutarta surengti kauliukų X Pavasariui artėjant, mū a-entūrą. o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti |
žaidimus gegužės 11 d. Dova sų kolonijoje darosi gražu. reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
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