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| gubernatorius — Horner, dem., ir Small, resp.

Anglijos vyriausybe siūlo

I

j J. Valstybių senatorius — Glenn, resp. ir Dieterich,
demokratas.

I

airiams konferenciją

J Cook’o apskrities prokurorus — Svvanson, resp., ir
Courtney, dem.

Anglija nori sąjungos su Italija ir Vokietija. Ki
nija ir vėl šaukias T. Sąjungos pagalbos. Bol
ševikai prisipažįsta prie valstiečių žudymo.
Prūsijos socialistai ima varžyti fašistus

Rinkimai Chicagoj vakar buvo gana triukšmingi. Apie 100 asmenų areštuota. 5-oj vvardoj vieno precinkto
respublikonas kapitonas pavojingai pašautas.

RUSIJOJE PLINTA BADAS PRANCŪZIJA PRIEŠINGA
-------------Į
AMERIKOS PLANUI

Kone kiekvienoj wardoj mušeikos veikė. Policija per
dieną energingai veikė.
Blandenburgo miestelį, Marylando valstybėje, ištiko didelis potvynis. Neturint valčių,
automobiliais važinėta užlietomis gatvėmis. Potvynį sukėlė per dvi dienas be paliovos lijęs,
smarkus lietus.
.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

RYGA, bal. 12. — Vokietis]
_________
chemikalų inžinierius Neuma-į ŽENEVA, bal. 13. — Pran-į
NURIMSTA ANDU UGNIANEGELBĖJO NĖ TEISĖJAS
nn’as grįžo iš Rusijos. Jis sa-! elizijos ministeris pirmininkas i
UŽSIENIO MINISTERIS
KALNIA1
REIKALAUJA MAŽINTI
ko, kad Rusijoj išdirbo viene- į Tardieu nusiginklavimo kon-,
DĖL KLAIPĖDOS
KAINAS UŽ BUTUS
Dešplaines gat. policijos
rius metus ir toliau pasilikti fereneijoje vakar reiškė grie-| BUENOS AIRES, Argenti
nuovados kalėjiman uždarytas
DAUGELIS NETURI
nesutiko, kada bolševikai pra-! žto priešingumo J. Valstybių! na, bal. 13. — Andų kalnai
Vilniuje buvo didelis butų
cigarų parduotuvės savinin Vokiečių spauda paskuti
PINIGŲ
nešė, kad jie algas mokės vien pasiūlytam
nusiginklavimo I skaitosi Pietų Amerikos nu
kas, miesto teisėjo Schulmain’o niuoju laiku vėl ėmė triukš- nuomininkų susirinkimas, ku
rubliais, kurie pačioj Rusijoj planui.
garkauliu. Driekiasi išilgai že
Cook’o apskrities iždininkas i ?iminaitis’ H’ H<,(‘klin’a*> 42 mauti ir leisti visokių gandų ris priėmė rezoli uėijiWkad mo
yru be galo pigūs.
Prancūzija manė, kad Ame- myno ir sudaro sienų tarp Aapie Lietuvą. Dr. D. Zaunius, į kefd’s
butus mitų ^^Bažin^
praneša, kadi daug žmonių, Į lu. amž. Jį uždarė, nuovados
Tnž. Neumann ’as sako, kad rika laikysis jos nusiginklavi- rgentinos. ir Čili.
tas 35 nuoš. Panašus si
daugiausia mažanamių darbi- kapitonas už tai, kada jis pa- užsienio reikalų ministeris, tuo
Pertno srityje gyventojai jau ino plano. Tuo tarpu AmeriTomis dienomis tuose kai- ninku, MMNMtaN 5519301““**’
P«- reikalu- nušvietė spaudos at- kūnai .buvo, jr Vilniaus
aktualiai bądauja. Badas pa- ka visai netikėtai ėmė siekti
nuose prakiuro vienas ugnie- j m,,us B(,, patWa, u,, daug rduotuvę uždarys, minėtas tei-! stovams eilę dalykų: apie sig- miesėiuose
si reiškia įvairiuose miestuose, vadovybės, kad konferencija
kalnis. Po to ėmė veržtis kiti. savjninky neturi pinigų ir n(j_ sėjas ją ir vėl atidarys. Poli-!natarų notą, kurią vokiečiai
Šie metai Rusijoj bus bado nepasibaigtų be nieko. O va
TRAUKINIO KATAS
Keliolika ugniakalnių atidarė ] ,nri
ko mokM Daage|io j. eija sako, kad toj parduotu- i§ anksto pranašavo, darbda
inotai. Bolševikai nesirūpina ir dovybės nori Prancūzija,
TROFA
savo žiotis ir pradėjo oran aigai atovi uždarvtnose han. . vėj eina draustini lošimai.
, mi saviškas išvadas, apie Klaineturi priemonių gyventojus
_____________
skleisti įkaitusius pelenus,
1 kuoge
Teisėjas Schulman’as nuėjo! Pėdos seimelb kurio dauguma
gelbėti.
PRŪSUOS SOCIALISTAI
Pakalnėse yra daug gražių
Po halaodžio 15 d. už mo- !
^eniš-^-o nurodžiusi savo atstovus Mažeikiai. Kovo 16. d. 12 vai.
- ] į direktoriją ir staiga atsisa-(dd nL Mažeikių stoty ant ėjų
PRIEŠ FAŠISTUS
miestų ir sodvbų. Gyventojus
kai ir reikalavo areštuotąjį
ANGLAI SIŪLO KON
apėmė neapsakoma baimė. Be | k<“sfil-' K-mokėjim.) skirta bau
ko, apie statutą vykdomuosius; šio iš Klaipėdos prekinio trau
paleisti. Nieko negelbėjo
FERENCIJĄ
BERLYNAS, bal. 13. — krintančių visur karštų pelenų &me’
įstatymus, kuriuos vokiečiai kinio užvažiavo visu smarko
Prūsijos socialistų vyriausy-i ėmė skleistis dar ir nuodin
vadina “Klaipėdos autonomi-!n,n Inanevrinis garvežys. Nuq
LONDONAS, bal. 13. —
SUDEGĖ
DVI
MOTE

bės pastangomis seimas pra- Į gosios dujos. Kai kurių vietų
jai pasmaugti” ir kit. Dr. !didelio sinfl^° nukrito nuo
UŽ KUBIŠKA GAZO
Anglijoj valdančioji darbo pa
RIŠKĖS
vedė įstatymą. Juomi nurodo-' gyventojai ėmė šauktis pagal
Zaunius pareiškė, kad Lietu- ™
i šiP^ius sudužę vagoPĖDĄ
rtija yra pasiryžusi gražiuo
ma, kad ateity Prūsijos seime, bos, kiti pasirengė bėgti.
va dar nežinojusi jokios no-lna1’ k,h 5 labai
I
-----------ju su Airija taikintis. Šios pa
Vakar
dviejuose
gaisruoseI
toj( ir vokief.iai’ jau'skelbę ugd.Nuo- susidūrimo labai nukenprezidentu išrenkamas tik tas. Į Bet vakar ugniakalnių dau- Į 28-ni Chicagos^ priemiesčiai
rtijos vyriausybė siūlo airių
*arvežys ir vagonuose bu
kuris apturi didžiumą, bet ne guma nutraukė savo veikimą, (miesteliai) kreipės į valsty- žuvo dvi moteriškės. Mrs. D.!hėgdami už akių faktamS) tat
vyriausybei konferenciją ap
komisiją. Reika- Huebner, 67 m. amž., žuvo an- yra nppjaktikuojama diplomą- įv^ prekės. Trys tarnautojai
daugumą atstovų balsų.
padfcngės prasiblaivė ir gvve bės prekybos
link “apskritą stalą’*.
.
.
1 ._ _ • _ _ _
_______
trajamnam,
aukšte, 3W7Cul-!tijojei ,,„3 apanda
|
vag-one, laiku spėjo išŠis įstatymas pravestas, kad ntojai aprimo.
\ lauja vartojamo gazo apskaiAnglijos nesusipratimai su
I Šokti. Du simaforai išversti.
ateity į seimo prezidentus ne Geologai sako, kad pavojus | davimui grąžinti kubiškos pė- lerton gat., o kita moteriškė Į gnžinttnti po jvvkio Cia
Airija kilo dėl priesaikos An
pakliūtų koks fašistas. Socia praėjo. Bet jis gali grįžti.
I>w 200,j dos vienetą vietoje įvesto bri- - ftoodstock’o ūkio iratnuo- koks „Musipraįimas, .(Dabar'N,,osto1n’
glijos karaliui.
se.
nota, jau įteikta. Red.), kad'?00 ’**’•
ka,t™nlistai galvoja, kad fašistai ne
____________
1 tų thermalios vienetos, kaip
kas
esąs
manevrinio
garvežio
galės gauti balsų didžiumos.
suinteresuotieji anksčiau sužiPLĖŠIKAI PUOLA
(Šiandien yra.
PRIESAIKA KARALIUI
notų nei ta valstybė, kuri lie mašinistas.
KVIEČIA VOKIEČIUS
TRAUKINIUS
— “ŠVENTAS” DALYKAS
BOMBOS SPROGDINA
čiama. Klaipėdos direktorija
VIENYBEN
BEDARBIAMS DUONA
MOS ISPANIJOJ
----------I sudaryta, vaduojantis susida- BOLŠEVIKAI TEISINASI
MEXIC0 CITY, bal. 12. — j
—-------- —
LONIKTNAS, bal. 12. —
BERLYNAS, bal. 12. —: riusia būtimi ir dėl to negali
Tarptautinį keleivių traukinį,|* Raudonasis Kryžius skelbia,
Pranešta, kad tarp Anglijos
GRANADA, Ispanija, bal. važiuojantį iš Laredd, Tex., į (kad iš įvairių krašto dalių lig- Anirąsan
Antrąkart įsnimuiB
išrinktas Vokietijos
jokio apautuspaudivuwrujw būti
mm iš
its užsienio
užtemo jokio
p,YGA, bal. 12. — Bolševiir Airijos vyksta slapti diplo
12. — Radikalams paskelbus Mesico City, arti Obregono I
bedarbių
šelpimui
pareiprezidentu
prezidentas
Hindemo,
kai
Lietuva
su
teisėmis
ky
teisinasi dėl va
matiniai susirašinėjimai prie
darbininkų streiką, įvairiose meksikonai
622,000 statinaičių nburgas paskelbė į gyventojus nieku būdu neprasilenkė ir btie
įil? žudymo
žudymo Besarabijos
lstiečių
plėšikai huvertė Įsiauta
saikos reikale. Anglija savo
miesto dalyse susprogdintos
niekas
negalįs
trukdyti
nor

atsišaukimą.
Jis
dėkoja
visiekviečių
miltų.
Tam
tikslui
ynuo bėgių. (Garvežys ir du va
atsakyme į Airijos notą, kaip
pasieny.
keturios bombos. Policija už
malios
dalykų
raidos.
ra
reikalinga
2,875,000
bušelių
ms
tiems,
kurie
jį
rėmė
savo
gonai apvirto. Pranešta, kad
pranešama, pareiškia, kad ta
Laikraštis “Moskovskaja
darė visus radikalų darbinin du traukinio darbininkai žuvo. į kviečių grūdų.
I
balsais,
ir
juos,
lygiai
ir
tuos,
priesaika karaliui yra “šven
Dėl viso kito dr. Zaunius Pravda” pareiškia, kad rumu
kų centrus.
kurie
už
jį
nebalsavo,
kviečia
Traukinį
saugojo
kareivių
'
-------tas” dalykas.
pastebėjo, kad Lietuvos elgia nai agentai kursto Moldavų
sargyba. Tarp keleivių kilo; PRISIPAŽINO PASMAU vienvbėn, kad sėkmingiau dir masi teisėtai ir vokietininkų respublikos valstiečius. Jie
DĖL KĖSINIMOSI PRIEŠ
bus tėvynės gerovei.
|pasiauba, kada kareiviai ėmė
GĘS MERGAITĘ
NUMALŠINO SUKILIMUS
užsispyrimui nėra pagrindo. juos gundo bėgti iš Rusijos
PREZIDENTĄ
šajudyti.
Dėl keitimo politinės orienta per Dniestro upę, kurios pa
VOKIEČIAIS
HAVANA, Kuba, bal. 12. Kitas keleivių traukinys nuo
IVbiting’e pasmaugta 12 me
GITAYAQUIL, Ekvadorius,
cijos, tai dr. Zaunius pabrėžė, kraščiai stipriai saugojami ir
ial. 12. — Šios respublikos — Nagrinėjama trijų studen bėgių nuritintas arti Čapingo, tų amž. mergaitė Alberta Kni
kad Lietuva su visais savo valstiečiai bėgliai šaudomi. So
VIENA,
bal.
12.
—
Austri

ght.
Suimtas
Glen
Donald
tų
byla.
Studentai
prieš
tris
štikimoji vyriausybei kariuoant Vera Cruz’o geležinkelio.
kaimynais nori geruoju gyve vietų vyriausybė, sako laik
Shustrom’as, 23 m., augalo jos vyriausybė pagaliau įsiti
nene numalšino sukilimais. Su mėnesius suimti už kėsinimąsi
nti, bet paskutiniųjų trijų mė- raštis, turi teisę valstiečius
kino, kad iš Prancūzijos ji nie
nužudyti Kubos prezidentą
tas vyras. Prisipažino.
mti visi sukilimo vadai.
KINIJA APELIUOJA J
bausti, kurie nepaiso draudi
ko gera sau negali laukti. Tad nesiij santykiai su vokiečiais mo ir veržiasi per uždaryta
M aebado ’ą.
T. SĄJUNGĄ
davė tam tikrą mums pamo
sprendžia prisiglausti prie IAREŠTUOTAS MOKY
PASIUNTĖ KRUIZERI
ką, kurios netenka užmiršti. sieną.
tali.įo8
ir
Vokietijos.
HELSINKIS, bal. 12. — ŠANCHAJUS, bal. 12. —
TOJAS
Santykiai su kitomis vals
H AM T T, TON, Bermuda, bal. Panaikinus prohibiciją, Suomi Nepavykus su japonais pradė
NORFOLK, Va., bal. 12. — tybėmis, pav., su Prancūzija
ORO STOVIS
12. — Anglijos vyriausybė į jos vyriausybė puikų “biznį” ti taikos derybų, kinai vėl šau Rogers Park’e federaliai aNiufoundlando pakraščius pa daro. Žmonės daug svaigiųjų kiasi T. Sąjungos pagalbos. gentai areštavo Armstrong’o Areštuotas J. Bullock’as, 24 ir Latvija turi gerą linkmę: su
siuntė kruizerį “Dragon”. Ir gerymų perkai. Nesuspėjama Japonai atsisako skirti lai- mokyklos rankų darbo mioky- m. amž., kurs rašinėjo vienam Prancūzais sutartys pratęsia CHTCAGO IR APYLIN
kruizeris “Danae” tam tiks gerymų gaminti. Daug degti ką savo kariuomenės ištrauki- toję Demos’ą už automobilių žmogui grasinančius laiškus, mos, o su Tjatviais taip pat KĖS. — Šiandien saulėta;
kiek šilčiau.
reikalaudamas 30,000 dolerių, kalbamasi.
nės užsakyta užsieniuose.
mui iš Šanghajauą.
vogimą.
lui paruoštas.
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“D R A U G A S”
Meiną

kasdien,

ifidkyrua

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nears
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.

ima,

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LlTHUANiAN DAILY FR1END

Publlsbed Daily, Except Sunday.
8UB8CRIPTIONS: One Tear — (6.00. Six Montbs
— (2.60. Tbree Montbs — (2.00. One Montb — 76c.
■urope — One Year — (7.00. 81x Montbs — (4.00.
Copy — .OSo.
Advertising ln “DRAUGAS" brlngs best reealta.

Advertlslng rates on appllcatlon.

DAUGIAU NEDARBO

J. Valstybėse nedarbas dar daugiau pa
didėjo. Balandžio mėnesio pradžioje uždary
tos minkštosios anglies kasyklos Illinoise, In
diana, Ohio ir Vakarų Virginijoj. Baigėsi or
ganizuotų angliakasių sutartis su kasyklų
savininkais, o nauja sutartis nepadaryta. Tik
vienoj Illinois’o valstybėje apie 50,000 an
gliakasių neteko darbo. Kitur irgi dešimtys
tūkstančių. Pasibaigus sutarčiai, kasyklų sa
vininkai atsisakė mokėti angliakasiui už die
nos darbų 6 dolerius 10 centų. Dėl to an
gliakasiai atsisakė dirbti.
- Kentucky ir Virginijų valstybėse yra daug
•anglies kasyklų, kur dirba neorganizuoti an
gliakasiai. Angliakasių unijos organizatoriai
negali jų suorganizuoti, nes negali prie jų
prieiti. Ten kasyklų savininkai angliakasiams
neunistams nuomoja namelius ir išlaiko sar
gybų. Ši gi darbininkus saugoja nuo visokios
organizavimosi propagandos. Atsiradusį bet
kokįjApagandistų tuojau pašalina. Jei pasipriflna, uždaro kalėjimam Kasyklų savininlį^aldo dideles sritis, Tose nuosavose sri~
se jie yra valdovai,

Angliakasiams draudžiama organizuotis
išnaudojimo ir didelio pelno gavimo tikslais.
Neorganizuoti angliakasiai ko pigiausiai ap
mokami. Savininkai tad žeriasi didelį pelnų
ir gali sėkmingai stelbti tas visas kasyklas,
kur dirba organizuoti angliakasiai, kurie bra
ngiau apmokami.

AA Ktu. F-Knlitka, M.I.C.
(Pamokslas, kurį pasakė kun. Pr. J. Vai
tukaitis Aušros Vartų par. bažny
čioje kovo 27 d., 1932)

Z

*‘ Viešpatie, aš numylėjau
Tavo namų gnažumų; ir tų vie
tų, kur gyvena Tavo garbė”'
‘
. (Pb, XXV, 8).

Kiekvieno gyvenime teko jums matyti
darže visiškai išsiplėtęs puikios rožės žie
das. Žmogus neišgali atsigerėti nei švel
niomis jo spalvomis, nei maloniu kvapu.
Tačiau nemaloni daržininko ranka nuski
na tų taip puikiai pražydusių rožę. Ma
tant tokį darluj, tartum, kas verste ver
čia šūktelti į daržininkų: “Žmogau! kų
padarei? Tas žiedelis būtų sau lydėjęs,
būtų puošęs tavo daržų, prie savęs bevi
liojęs žmonių akis ir aplinkai tebeskleidžiųs gardų savo kvapsnį.”
Tokia puikiai pražydusi rožė Viešpa
ties Darželyje buvo a. a. kunigas Felik
sas Kudirka, M. I. C. Jo dorybių kvapas
buvo pasklidęs po visų Lietuvių išeiviją
čia, Amerikoje, ir Tėvynėje Lietuvoje;
skaistaus jo proto šviesa traukė prie sa
vęs lietuvių ir kitataučių akis; jo meilės
barštis žuvėjo visų mūsų širdis. Jis buvo
mūsų dvasininkų papuošalas ir mūsų Tė
vynės brangenybė. Ir, štai, negailestingo
ji mirtis vienu savo dalgio mostelėjimu
nukerta tų pražydusios rožės žiedų, išplė
šia iš mūsų tų brangenybę, tepatikdama
mums šaltų lavonų; dėl to gedėti mes čia
susirinkome. Vai, nuožmioji mirtie! kų pa
darei? Kodėl neaplenkei Marijonų Vie
nuolyno? į Kodėl nedavei mums ilgėliau
pasigerėti kunigo Felikso Kudirkoa dory
bėmis ir maloniu jų kvapu? Kodėl negai
lestinga savo ranka užguiaužęi taip aiš

Illinois’o, Indiana, Ohio ir kitų valsty-į
zacijos... Vokietijos Rytams uėja būtinumų pargabent 2 mi
bių kasyklų savininkai skundžiasi, kad jie ne- Į
Kaunas ir Gardinas prilygsta lijonus Rusijos vokiečių Lie
gali konkuruoti su neorganizuotų darbininkų
Metzui ir ^trasburgui vaka tuvon ir, nustojęs garbės, tvir
kasyklomis. Turi pasitenkinti mažu pelnu už
Kas tikėtų, kad Vokietija, tūringiausiu būdu mūsų tau ruose.” Gi Dr. Paul Leut- tina, kad lietuviai ir latviai
anglis ir negali daug anglies parduoti. Jie toji Gothes — Schilerio, Leitiečius — senelius, moteuis ir wein lietuvius laiko labai ju bus privers a palikti savo tė
sako, kad žymi dalis jų pelno tenka darbi bnitzo — Kanto} Bacho — vaikus, — išniekindavo; tie, dria tauta, pasiryžusią laimės vų žemelę ir apsigyventi Ru
ninkams. Jie nori, kad ir organizuoti anglia Bethoveno tėvynė, santykiuose kurie vaišinami klebonijose, a- ieškoti kad ir svetimose šaly sijos, Siberijos ir Turkestano
kasiai pasitenkintų tokiu pat mažu atlygini su Klaipėda pasiliko kokia ji pleidę jų angas, išsinešdavo se. Tai, jo nuomone, paleng gilumoj, nes Vokietijos nau
mu, koks mokamas neorganizuotiems anglia buvo kryžiuočių laikais. Visuo
su savim šakutes, peilius ir vins Vokietijai kolonizuoti Lie da praneša vietos gyventojų
kasiams. Organizuoti angliakasiai yra prie menės, organizacijų — politi bendrai kas tik jiems pakliū tuvų. (“La Lituanie sous le teises. Čia pasirodo, kad Vo
šingi.
kietijai nebėra jokių kitų šve
nių sųjungų, studentų, kanc davo į rankas. Mes nepamirši joug allemand” p. 584).
Tai svarbiausioji naujo nedarbo priežas lerio Brueningo ir laikraštijos me amžinai, kaip “kultūrin “Der Osten” 32-7-33—191 i ntenybių, be naudos ir jėgos.
tis.
elgesys paskutinių Klaipėdos gos” tautos atstovai karo me m. įrodinėja, kad “jokia kita Jų širdys nepajėgia suprasti
Visu mėnesiu aukščiau prieš pasibaigiant įvykių atžvilgiu parodo nesi
tu išdavinėjo šeines—ženklus kultūra, be vokiečių,- neturi skausmo žmonių, priverstų iš
sutarčiai kasyklų savininkai turėjo derybas mpatiškas Vokietijos dvasios
žmonėms už rekvizuotus daik viešpatauti tarp Nemuno ii keliauti iš savo tėvynės.
su angliakasių unijos viršininkais. Bet jokiu savybes. Vokietija, matyt, ii tus ir ant jų rašydavo: “tam Narevo,” o rugp. 12 d. tų pa Vokietijos elgesys su Lietu
būdu nesusitaikinta. Angliakasiai reikalavo šiandien nepripažįsta tarptau mužikui reikia įkrėsti šimtų čių metu numery tvirtina, kad va buvo ir yra dviveidiškas.
įvesti 6 valandų dienos darbų ir padidinti tinės teisės dėsnių ir, kišda- rykščių” (jeigu už daiktų bu Pabaltijo lietuviai savo kata Kada ji nori Lietuvų paverg
atlyginimų. Pagal senųjų sutartį buvo mo mos į Lietuvos vidaus reika vo sulygta/ pav., 100 markių). likybe priklauso jau nuo senų ti, lietuvių tauta jai patinka;
kama 6 dol. 10 centų atlyginimo už dienos lus, griauna Versalėj pasira Tokių ženkli} aš pats mačiau laikų Centralinės Europos or- į[jinai jų giria, garbina, į pa
darbų. Angliakasiai norėjo, kad tas atlygini šytų sutartį. Ji aiškiai pasa šimtais 1916 m.
bitai: “Jie kantriai ir ramiai danges kelia. Jinai atsimena
mas būti} vienu trečdaliu padidintas. Bet ka kė, kų mananti apie mūsų tau
sutiko okupacijų ir laiko bū Gocthes žodžius apie Lietuvos
Jeigu
mes
prisiminsime
Vo

syklų savininkai pasiūlė tik 2 dol. 40 centų tų ir valstybę. Savo viešųja
tinų aplinkybių persilaužimų.” dainų grožį ir Kanto įžangos
kietijos
praeitį,
pamatysime,
už dienos darbų. Šis pasiūlymas pasirodė akcija Vokietija parodė, kad
Karo kapelionas Joannes Vro straipsnį į Mielkes žodynų, ku
daugiau kaip juokingas, nors tiek mokama mūsų nekenčia ir tik laikinai kad jų, o ne lietuvių, valsty nka, veikale, “Kuriami und ris puikiai charakterizuoja
bė ir tauta susikūrė plėšika Litauen” Herder Verlag, Erei Lietuvių tautos dvasios tur
neorganizuotiems angliakasiams.
toleruoja, kaip ji vadina, se
Tad derybos ir nutrauktos. Vieni atsi zoninę valstybę. Mūsų vald vimo, mažų tautų pavergimo burg, i. B r, 1916 m. taip rašo tus ir jos kalbos melodingu
ir baisios priespaudos dėka! apie mus: Lietuviai yra svei mų.
sakė brangiai mokėti, kiti — pigiai dirbti.
žios elgesį pašalinant BoetcheAnglių kasyklose netvarka senai gyvuo irį iš Direktorijos pirmininko Vokietijos sielų suformulavo ki žmonės, stiprūs ir vaisingi,
Nepamirškime, kad Kantas
jų
tautos
himnas
Deutschland
ja. Darbininkai daug kraujo yra pralieję, ko pareigų — senas ir įtakingas
kurių dvasios savybės yra la yra lietuvių tautos sūnus, kų
vodami dėl savo būties ir dėl priderančių laikraštis “Der Tag” vasario, uber alies in der \Vel£.! Kų tai bai didelės... jie blaivūs ir ga rodo jo pavardės lietuvišku
sau teisių. Anais metais kruvinos kovos vyko. 7 d. vadina nei mažiau nei reiškia? Nagi, kad Vokietijai rbingi... Lietuviai yra idealis mas ir jo tėvo gimimo vieta
Pittsburgh’o srities kasyklose, kur angliaka daugiau kaip banditų aktu. nėra lygios tautos! Jinai au tai... Jie nepasitiki vokiečiais, — Klaipėda.
sių unija sugriauta. Kitur nuolatinės kovos Vokiečių hitlerininkų žurnalas, kščiau visų tautų pasaulyje! kurie daugiausia nustojo pa Kitokiais žodžiais tie patys
vyksta. Kongreso skirta komisija* tyrinėjo kurio šefas per paskutinius Jų himno prasmė, kad Vokie garbos nematomam Dievui.”! vokiečiai mus vaišina, kai
Pittsburgh’o sritį. Susekė ir spaudoje paskel rinkimus i prezidentus gavo tijai turi nusilenkti visos že Net toks šovinistas, kaip Paul mes norime būti “sau žmo
bė didžiausias kasyklų kompanijų daromas 11 milijonų balsų, mūsų vals mės galybės, sostai. Jiems ne j Burg knygoj “Die litauisiche nės” ir reikalaujame teisės
skriaudas angliakasiams. Bet tas taip ir bai tybę pravardžiuoja utėlių val suprantama tad, kad kokia ten Braut” lietuvius vadina “Die būti nepriklausomais nuo Ber
gėsi. Nei atskiri kasyklų savininkai, nei kom stybe ‘Der kleine Lausestaat.’ Lietuva išdrįstų reikalauti sau guten Litauer, šie sind nach- lyno agentų Klaipėdoj. Jie
teisių, savo valstybės ribose!
panijos nepatrauktos tieson.
Kiti “garbingos” Vokietijos Carthago delenda ėst! Visa giebig und gutherzig.” Kas pradeda keikti, koliotis — ne
' nori daugiau vokiečių atsilie rvintis ir grasinti mums kum
Ir atrodo, kad toms kovoms kasyklų sri laikraščiai mus vaišina tokiais
Vokietijos
spauda,
išskyrus
pimų apie lietuvius, teskaito ščiais, bataiijonais ir karo laityse nebus galo. Į tai atsižvelgiant, daug kas epitetais: Rauberstaat, Zweršiek
tiek
padoresnį
“
Frank

jau minėtų Informacijos Biuro vai£ Prancūzų priežodis sa
sako, kad laikas krašto vyriausybei veikti. gvolk, Dreipfennigstaat. Iš py
furter
Zeitung
”
,
stačiai
koleidinį: “La Lituanie šou le ko: “kad tas, kuris keikia, py
Reikia visas anglies kasyklas priskirti prie kčio, rodosi, kad galėtų, tuo
lioja
Lietuvų.
Ir
tos
priemo

ksta — neturi tiesos.” Tų pat
viešosios naudos pramonių.
jau mus prarytų, durtuvais iš nės, jiems rodosi, parodo jų Joug allemand.”
Bet ar tie visi tautai pa galima pasakyti šiuo atveju
badytų ir bombomis mūsų lū aukštų dvasios kultūrų.
reikšti komplimentai karo me Vokietijai.
Peržiūrėję “Tėvynėje” dedamų S. L. A. šneles suardytų. Ir taip kal
apyskaitų, randame valdybos narių algas ba, ir taip keikiasi “tariamie Seniau, kai vokiečiai nematė tu iš vokiečių pusės buvo jie Visas Vokietijos elgesys su
Spalių mėn. algos: K. G ūgis $425.00 (jis y n ji” mūsų bičiuliai, kuriais dau iš mūsų jokio pasipriešinimo, ms reikalingi paruošti vokie- Lietuva Klaipėdos klausimu
iždininkas); iždininko pagelb. 195.00; P. Jur- gelis lietuvių iš pačių mūs tau jie kitaip apie mus rašydavo. ' čiuose penetracijos. koloniza Į parodė jos militaristinę dvagoliūtė $230.00; S. E. Vitaitis $230.00; M. Ė
I Dr ' Robertas Hessen “Der cijos nuotaikai? Tuo pačiu lai jsių, kuri viešpatavo toj vals
tos viršūnių buvo įtikėję jų
! Tag” 1917 m. birželio 3 d, ra- ku jų garsus publicistas E. tybėj ir tautoj per ilgus am
Vasil $271.00. Kitų algos taip pat žmonis
nuošircfumu. Tųip kalba tie, jšo: “Iš visų mūsų imperijos Ostmarn veikale “Skubus ko
j žius. Vokiečių dvasia nepasi
kos. Iš to matyti, kad SLA. centre, depresi
kuriems
patiems sielos kultū i tautų lietuviai [atsirodė švel lonizavimas vokiečiais rytų ty keitė, nors daugelis ir tianė
jos nėra. Tad ir nenuostabu, jei vadinamieji
tautininkai ir socialistai pešasi dėl vietų val ros trūksta; tifc, kurie karo niausi (maloniausi) ir labiau rų” (Berlin, 1916 m. Deuts kitaip. Viena tik Prancūzija
metu Lietuvoje pačiu nekul- siai palinkę prie mūsų organi che Landbuchhandiung) įrodi(Tųsa 3 pusi.)
dyboje.

Vokietijos garbe ė Klaipėda

sekmadienius

PRKNIHUEKATOS KAINA: Metams — (6.00. Pu
sei Metų — (8.60, Trims Mėnesienas — (8.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoj^ — Metams (7.00, Pusei Me
tų — (4.00, Kopija .08c.
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kiai mums spindinčių šviesų? Kodėl iš- i
plėšei iš Bažnyčios tų uolų darbininkų .Kodėl atėmei iš Lietuvos taip mylintį jų
j oš sūnų?
Nuliūdusi dėl nuskintos rožės širdis
susiramina, kuomet pamatai, kad tasai
žiedas puošia Viešpaties Altorių. Lygiai
guodžiasi ir skausmo suremtos, mūsų šir
dys, kai atsimename, kad nožmioji mirtis
yra visa žinančio Viešpaties įrankis. Dan
gaus Daržininkas nuskynė mums b} rožę,
nes Jam, matyt, patiko jųja papuošti Dan
gaus Bažnyčios Altorius. Toji pastaba
tesurarnina čia stovinčius u. a. kunigo Fe
likso Kudirkos gimines, brolius kunigus,
brolius vienuolius ir invlimuosius drau
gus, šių parapijų ir visus tuos, kuriems
kun. Feliksas buvo žinomas ir kurių bu
vo gerbiamas.
/

A. a. kunigas Feliksas Kudirka savo
gyvenime buvo tikrai atsidavęs Dievui,
savo Kūrėjui. Savo gyvybės lūpose jo
gyvenime, tarsi, skambėjo šie žodžiai:
“Viešpatie, aš numylėjau Tavo namų gra
žumų; ir tų vietų, kur gyvena Tavo gar
bė” (Ps. XXV, 8). Ir nenuostabu, kai
reikėjo jam atsiskirti nuo šio pasaulio,
kad jis tarė: “Deo Gratias!” — Ačiū
Dievui! Nes skaisti jo siela žinojo, kad jo
Viešpats, Kuriam aukojo visų savo gyve
nimų, šimteriojiai atlygins Danguje.
Tik pažvelkime į a. a. kunigo Felikso
Kudirkos gyvenimų, o matysime, kad jis
buvo tikrasis Bažnyčios ir Tėvynės sūnus.
Pinniausia ir labiausiai jis mylėjo Dievų,
o paskui Tėvynę ir žmonijų, bet tik dėl
Dievo ir Dievuje,
A. a. kun. Feliksas buvo skaistaus pro
to vyras. Jis lankė Romos universitetų
Italijoje ir Friburgo universitetų Šveica
rijoje. Lūkiu savo dvaeia jis buvo dainius.
Skaisčiu savo protu jis buvo protautojas,
mokslininkas ir įžymus matematikas.

A. a. Feliksas Kudirka, atvykęs Ame- j
rikon rūpinosi katalikiškųja spauda, įstei- i
gdamas ir pats redaguodamas “Tikybų
ir Dorų.” Gilaus ir stambaus jo proto
pastangomis lietuviai katalikai turi vie
nintelį tikybinės ir tautinės minties dien
raštį “Draugų.”-Jo proto ištvermingumo
ir Tėvynės meilės dėka šiandien lietuviai
katalikai didžiuojasi Šv. Kryžiaus ligo
nine, lietuvių bernaičių kolegija, tėvų ma
rijonų įstaigomis ir 1.1.
A. a. kun. Feliksas Kudirka daug rū
pinosi Amerikos lietuvių labdarybės ir
gailestingumo reikalais. Nupirktas didelis
žemės plotas, ant kurio iš pradžių manyta
įkurti našlaičiams ir seneliams prieglauda.
Jo Eminencija Jurgis Kardinolas Mundelein’as pakreipė mintį, kati būtų įkur
ia naudingesnė įstaiga, būtent, ligoninė.
Ne visi lietuvių kunigai manė, kad toks
dalykas yra įnianomus ir galimas. Tačiau
a. a. kunigas Feliksas Kudirka įžiūrėjo
patogių ir džiuginančių ateitį, patiekė sa
vo projektų Jo Eminencijai Kardinolui,
kuris suteikė reikalingų paskolų ir su jo
pagalba pastatyta Š< Kryžiaus ligoninė.
Jei ne a. a. kunigo Felikso Kudirkos pas
tangos ir tolregis jo protas, šiandien gal
mes, lietuviui, nėsidžiaugtumėm ir nesididžiuotunlėm Šv. Kryžiaus ligonine, ku
rios mums pavydi kultūringi kitataučiai.
Tai a. a. velionies kunigo Felikso nuopel
nai. Jis buvo prakilnus vadas ir sumanus
visuomenės labui veikėjas, kurs nesitikėjo
atlyginimo čia, žemėje. Jis darlmvosi Baž
nyčiai ir tautai ir žmonijai, bet pinniau
sia visuomet Dievui ir Dievuje.
A. a. kun. Feliksas Kudirka visų savo
gyvenimų aukojo Ditvui ir Tėvynei. Sa
vo talentų jėgas, kurias Dievas jam davė,
aukojo Bažnyčiai, kad būtų didesnė garbe
Dievui. Jis taip pat5 rūpinosi ir lietuvių
tautos švietimu. Jis daug pasitarnavo Šv.

Kazimiero mergaičių akademijai, besirū
pindamas dvasios reikalais, nes ėjo gar
bingas kapeliono pareigas. Vadovauti Šv.
Kazimiero akademijai ir rūpintis jauno
sios besiplečiančios tėvų marijonų vienuo
lijos dvasia yra labai sunkus darbas, kurs
reikalauja daug kantrybės, pasiaukojimo
ir ištvennės. Visagalis Dievas jantu nepa
gailėjo tų brangių ypatybių ir tvirtos,
sveikatos. Jis rado laiko rūpintis Šv. My
kolo parapija, redaguoti “Tikybų ir Do
rų,” darbuotis prie dienraščio “Draugo”,
eiti Šv. Kazimiero seserų nuolatinio ir
visų jų misijų ekstraordinarinio nuodėm
klausio pareigas, rasdavo net progos ir
laiko dūoti misijas įvairioms lietuvių pa
rapijoms.
Lietuvių išeivijos likimas jam labai
rūpėjo. Taigi, norint apsaugoti lietuvių
išeivijų nuo ištautėjimo, reikia išeivijai
paruošti tautiškai ir tikybiškai nusistaeiusios šviesuomenės. Tam tikslui reikia
lietuviškos kolegijos bernaičiams. Ir toji
sunki našta krito ant a. a. kunigo Felikso
Kudirkos pečių ir tam dalykui jis aukojo
likusias sgjtvo gyvenimo dienas. Jis dfcugiuusia rūpinosi lietuvybės kultūros ir
mokslo židinio įkūrimu. Jo rūpesčiu ir
pastangomis lietuvių tanta Amerikoje su
silaukė lietuvių kolegijos bernaičiams —
Mariau llills, Illinois, kuri praėjusiais
metais tapo perkelta j Mariampolę, Thom
pson, Conn. Pirmoji įkurtoji vieta pasi
lieka tėvų marijonų vienuolijos naujoky
nui. A. a. kunigo Felikso Kudirkos dėka,
iš tų mokslo židinių lietuvių išeivijai bus
paruošta tautiškai ir tikybiškai nusista
čiusi šviesuomenė, kuri liksis visam lietu
vių visuomeniniam gyvenimui vadovau
janti jėga ir kuri kels visos išeivijos tiJtybiškų, tautiškų ir ekonomiškų susipra-*
tiinų. Si šviesuomenė apdraus Jungtinėse

Ameriki s Valstybėse lietuvių išeivijos li
kimų ir išlaikys tų išeivijų ištikima ir, rei
kalui esant, naudinga net Tėvynei Lietu
vai. Tai a. a. kunigo Felikso Kudirkos
gyvenimo amžinas paminklas! Tai yra jo
įsteigtosios Amerikos lietuvių bernaičių
kolegijos tikslas!
y
Žiaurioji mirtis pakirto jo gyvybę. Ta
čiau “ne visas mirsiu, — raminosi Hora
cijus, — prakilnesnioji mano dalis am
žius gyvuos.” Taip, tu save įamžinai pra
kilniais savo darbais ir nuopelnais. Ta
vęs mes negalime pamiršti, kad dabar jau
esi mus apleidęs. Tu džiaugiesi aukšty*
bėse; tavo siela džiaugiasi, nes tu pasie
kei galulinį savo tikslų, susijungęs su am
žinuoju Tėvu. Mes nepamiršime tavęs, bet,
sėmę iš tavęs stiprybės, seksime tavo gy
venimo pavyzdžiu, dirbdami Dievo garbei
ir Tėvynės labui, siekiant amžinosios lai
mės Karalystės, tikrojo Dangaus.
Gerbiamasis musų Tėve, Feliksai! Mes
čiu šiandien susirinkome atiduoti tau pa
garbų. Gailestis spaudžia mums širdis, kad
turime su tavim atsisveikinti. Mes, tavo
pasekėjai, kurių čia gana daug, dėkojame
tau, kilnusis auklėtojau, už tuos visus
pamokymus, kuriuos žodžiu, o ypač savo
gyvenimo pavyzdžiu mums teikdavai! Pri
imki iš mūsų tų garbę, tų tavo nuopel
nų pripažinimų, tų dėkingumą, kuriuos
šiandien ant tavo karsto dedame! Stojęs
prieš Dievų melskis už mus, kad ir mes
taip, kaip ir tu, ištesėtuinėm visuomet
uoliai tarnauti ir gyventi Viešpačiui!
Aukščiausias sielų Ganytojas, tavo ir mū
sų Viešpats, Kurio Namų gražumą tu nu
mylėjai ; ir tų vietų, kur Jo garbė gyve
na (Fa. XXV, 81, šimteriopai teatlygiha
tau už nuveiktus tavo darbus ir visus nuo
pelnus Dievo garbei ir Tėvynės gėrovei,
uolusis kunige ir ganytojas!
B equie scas in Pace!
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kos slepia daugybę nuostabių ko nejaučianti, kad sutžeista.
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš
. “ŠALTINIS”
faktų.
Tik ligoninėj ji apalpo ir mi
visų pasaulio kraštų,
1594 m. vienas prancūzas rė, nes gyvybės išgelbėti ne
spaudos mylėtojams.
Šį gražų vardą nešioja se
(Tąsinys i? 2 pusi.)
dvikovoj buvo sunkiai sužeis buvo jau galima.
“Šaltinį” atranda viso pa
K. Mikseris surašė visą jų niausias Lietuvoje katalikų sa
po karo ir iki šios dienos ne tas į širdį: kulka kiaurai prašaulio laiškai, šiuo trumpu ad
vaitinis laikraštis.
pasidarė įtikinama Vokietijos mušė kairįjį skilvelį, žaizda eilę. Faktai patikrinti,
Janušauskui reikia tik šimto balsų. Nuo jo ne propagandos užsieny paleis buvus labai didelė. Neįžiūrint | Pasirodo, vienas 24 m. vy “Šaltinis” duoda daug įdo resu pažymėti;
pasilieka nė Stulginskas. Varakulis ruošia tiems šūkiams, kad respubli į tai prancūzas dar atakavo'rūkas, gavęs 8 milimetrų dy- mių skaitymų, kuriuose būna
“ŠALTINIS”
priešą 200 žingsnių ir tik po džio žaizdą širdin, dar bogo nuodugniai išaiškinti mūsų gy
surpraiz’ą. Varkalienė vejasi Staniulį. Aukš koniška Vokietija nėra Kaize- to krito negyvas.
Paštas Marijampolė
KM) žingsnių nuo besivejan venimo klausimai. “Šaltinis’1
kalnis ką sakė, tą ir padarė. Grybas kįla. Gi-į
Jy mums, maŽinoma yra, kad kunigaikš čios policijos.
duoda daug žinių ne tiktai iš
LIETUVA.
žoms kaimyninėms tautoms,
lienei pavojus
tis Bervy pats sau ištraukė iš Kitas pilietis, mirtinai sužei
reikia džiaugtis, kad toliau
krūtinės peilį, kuris perdūrė stas į širdį, užsisėdo dviratį
numatančių prancūzų politikų
Smarkiai virė, kukuliavo
jam širdį, ir mirė 8 valandas ir geroką galą nuvažiavo, bepastangomis vokiečių kumštis
priešrinkiminė kampanija Chibūtų šiek tiek suvaržytas ir po to pragyvenęs. Tai rodo, sivydamas jį sužeidusį bandieagoj ir kitur. Šiandie jau lig
kiek žmogaus širdis stipri, iš- tą.
jau nebetaip pavojingas ma
po mūšio, tik vėjas popieras Nors metinis “Draugo” pi
) Trečias asmuo, kuriam kiaužoms kaimyninėms valstybėms tverminga.
patvoriais nešioja ir ne vienas knikas dar toli, bet žmonės
Dar nuostabesnis įvykis bu- irai buvo peršauta širdis gyve
ir bendrai pasaulio taikai
kandidatas nusiminęs, kad pi jau perka tikietus. Kasdien
vo su karaliene Elzbieta. Ei no 45 minutes.
Vilsonas gerai suprato Vo
6 tūbų Baby Grand. Pa
liečiai neatidavė už jį savo atsilanko į “Draugo” ofisą, ir
nant jai į uostą, kur laukė
kietijos dvasią, kai savo kal
Tjaimingesnis
buvo
tas
žmo
gauna tolimas stotis ir
balsu ir dėl to jis negali grą nusiperka ne po vieną, bet po
garlaivis, netikėtai ją užpuolė
boj pareiškė; “Jie (vokiečiai)
gus,
kuris
gavęs
į
širdį
7
milij
Police Galis
žinti mums rudąjį alutį ir ge kelis — visai šeimai. Tat, kon
tvirtas vyras.
Palydovai ir
įtikino mus, kad jie yra b1
metrų
ilgumo
žaizdą,
pats
paj
Tiktai ... $14.95
rą snapsą.
testininkai užsakvkite ganėti- garbės, ir neprisilaiko teisin praeiviai ją apgynė. Karalie šaukė pagalbą. Nuvežtairf į li
Bet jei pažvelgsime į “Dra ną skaičių tikietij (knygučių) gumo. Jie nesilaiko sutarčių, nė nuėjo į uostą, pasikėlė laip goninę, po dviejų su puse va
Trumpųjų bangų Short
ugo” vajaus kontestą, pama ir pradėkite juos platinti. Ge-! neturi principų, be jėgos ir jų tais į garlaivį ir atsisėdo ant landos jam padaryta operaci- Į
Wave Conventer. Prijun
tysime, kad kontestininkij ta gūžės mėnesy, kada tie tildo-1 pačių naudos. Mes negalime tl suoliuko. Garlaivis išplaukė iš ją, užsiūta širdies žaizda ir jis J
gus prie jūsų radi o gali
rpe eina didesnė kova ir ta tai pradės eiti kaip “hatdog- keti žodžiais tų, kur mus prive j uosto. Tačiau pastebėta, kad visai pasveiko ir gyveno.
ma pagauti visas tolimas
kova nesiliauja.
Ypatingai sai”, kad nepritruktumėt. Ta rtė griebtis ginklo. (Vilsono iI karalienė sužeista. Garlaivis
ir Europos stotis
Kiek žmogaus 'širdis yra
daugelis pradėjo varytis į pus da nė už pinigus negausite. sekretoriaus Tumultv knyga: grįlžo į uostą, karalienė nuneš
ta į ligoninę ir nustatyta: puo- galinga rodo šis įvykis. Poli<14.95
milijoninkus. Jau turime tris, Nelaukite rytdienos, šiandie “Wdodrow Wilson as I know
cininkas, pastebėjęs plėšiką,
likas
napilninku
kiaurai
per

o šiandie kandidatu į tą gar rezervuokite sau atatinkamą u, jm” (Vilsonas, kiek aš jį paMAJESTIC radi© ir plionografas krūvoje su 12 lietunorėjo jį pagauti, bet plėšikas
bę pasiskelbė ketvirtas — Ja skaičių tikietų (knygučių). Į žinau). Garden City N. 1 The dūrė karalienei širdį, žaizda
viškų rekordų ...........
$69.50
mirtina. Nežiūrint į tai, kara perdūrė jam širdį, padaryda
nušauskas, kuriam bereikia tik
Country Life Press).
NAUJAS automobilių radio vertės $65.00 lengvai įde
lienė. nepastebėjusi, kad per- mas 1 centimetro žaizdą. Po
100 balsų pusmilijoninku tap F. Gubysta, 4355 S. Mozart
Daugelis mane, kad tokiomis
damas j jūsų automobilių. Su įdėjimu už $29.00
licininkas, nežiūrint to, pajėti. Jis pralenkė Varakulį, ku St. Cicero, III............. 500,100 ypatybėmis pasižymi tik kai dūrta, nuėjo ligi laivo, užlipo
ATPIGINTA kaina ant Hoover dulkių valytojų, vertės
ris kelios dienos atgal visiems V. Stancikas, 1706 W. 47 zerinė Vokietija. Bet deja — laiptais, pasivažinėjo ir iškel- i gė plėšiką pagauti ir lazda už$55.00.
Su visais pritaisymais dėl valymo kambarių
uoste tvirtino pati, kad nie mušti ir tik po to mirė.
buvo padaręs surpraiz’ą. Stul St., Chicago, III......... 500,050 tokių ypatybių reiškinių gali- Įta
į
už ......................................... $23.50
ginskas taip pat nepasilieka O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1 ma pastebėti ir šiandien. *
Didžio saizo T1TOR skalbimui mašina už $77.50
nuo Janušausko. Varakulis, Avė., Cicero, III .... 500,010
Klaipėdos byloje vokiečiai
matomai, tėmija rungtynes ir A. J. Janušauskas, 1301 S. jų parodė. Parodė savo sielą
GRAŽUS VICTOR REKORDAI
ruošia naują surpraiz’ą. Kuris 50th Ct., Cicero, III. . .499,9fM) — brutalumo siūlais, t jėgos,
už mažiau kaip pusę kainos
iš jų pirmas taps ketvirtuoju A. Stulginskas, 1628 S. 5(1 netolerancijos, mažų tautų ne
$1.00
pusmilijoninku, nelengva įs- Avė., Cicero, III......... 490,500 apykantos, didybės ir panie
14042—Užmiršai Tėvų Kapus ir Laivyne — Įdainavo Butėnas
pėti. Bvt, ar po ryt, gal, pa- P. Varakulis, 724 West 18 kos silpniesiems išraižytą.
14029—Linominis ir Užgavėnės su orkestru.
14024—Nepamiršk Manęs — Polka ir Vilniaus Valcas.
matysime.
'St., Chicago, III......... 485,150
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti j Europą
Dr. V. Baltušį a.
U02i—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas veseilės orkestrą.
14025—Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
aplankyti
savuosius,
Laivų
kompanijos
papigino
laiva

Varkalienė, pamačiusi, kad
Staniulis, 6651 S. Talman
14041—Diemantas Polka ir Gėlynas Polka.
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į
14009—Molio Uzbonas, Sakė Mane šiokia.
pavojus, pradedant nuo Aukš- -^ve., Chicago, III. .. 364,300
14014—Burdingierius Praktikuoja ir Klausyk Mylimoji.
Floridą,
vasaros
laiku
atostogų,
patartina
geriau
va

LIETUVOS VIEŠBUČIO “METRAPOLIO” ORKESTRAS.
kalnio ir baigiant Rėkum,
Varkalienė, 6315 So. Lin
M. Hofmeklerio, Diriguojamas — Įdainavo: D. Dolskis
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
coln
Avė.,
Chicago,
III.
333,370
krai atslenka ne tik jai, bet
16255F Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas
— Orkestras su
laiką
praleisi.
Sudiev, Sudiev, Fokstrotas
— Incidentai Singing
V.
R.
Mandravickas,
815-45
Į
z
ir Staniuliui, Mandravickui,
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
• Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Fr. Yotko, Diriguojamas — jdainavimu: J. Zack ir A. Shuck
Petrauskui, Gilienei ir Valan St., Kenosha, Wis. .. 319,150- Daktaras Ei Roof aprašo
Pirmoji ekskursija iš New ’Yorko išplauks GEGUŽES
16254F Aukšti Kalneliai
Orkestrą with
čiui, pirmutinė suskato vytis P. Petrauskas, 14 Johnson labai įdomius nuotykius iš
Ak, Norėčiau
Incidentai singing
28 D., į Klaipėda per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS. M. Hofmeklerio Diriguoja
Staniulį, kad išsigelbėjus nuo st., Binghamtdn, N. Y.
medicinos.
ma su V. Dineikos i.r J. Petrausko jdainavimu.
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Prancūzų
16252F Kukutė, Valcas ir Myliu, Tango.
“pražūties”. Vadinas, Staniu
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
16253 Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
Ag. Gilienė 3131 Emerald ♦ Kopenhagos kabareto artis
MAHANOJAUS LIET. MAINIERIŲ ORK., Fr. Yotko “Diriguojamas
lis neužilgo pajus, kad jam
Klaipėdą.
Jdainavimu: J. “ack ir A. Shuck;
tė Lilian Leitzel nukrito iš 14
Avė.,
Chicago,
III.
..
275,940
daros karšta. Tikimos, sujus
16251F Rinkai Man Berneli ir Adomo ir Jievos, Polka.
LAIVAKORČIŲ
KAINOS:
metrų aukščio ir pati atsikėlė,
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI.
taip pat ir Mandravickas su J. Aukškalnis, 1354 Harri
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą
$75.50
16227F Jurgio Polka ir Ūkininkų Polka.
juokavo
ir publikai pasisakė
Petrausku, ir Gilienė su Va- son St., Gary, Ind. .. 225,560
16203F Šiaulių Polka ir Pavasaris Polka.
į abi pusi............................................... .. ............. $125.50
geriausiai
jaučiantis.
Gydyto

ISl^lF Tamošiaus Polka ir Panelės Patogumas.
A. Valančius, 1226 S. 50
lančium.
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
16162F Gaspadinė Aną. Dieną ir Zanavikas,—Įdainavo: Jurgis Aranjas,
kuris
ją
apžiūrėjo,
rado,
skas, Stasys Pauras, Baritonas ir Juozas Antanėlis, Tenoras
Avė., Cicero, UI......... 224,500
kalingus
kelionei
dokumentus
ir
už
patarnavimą
nieko
su orkestros akompanimentu.
Valančius, aną dien nugalė
kad
ji
sveika
ir
nepasiuntė
į
J6226F Sunku Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Atplezdeno.
Grybas, 2244 W. Adams
neskaito
—
patarnauja
veltui.
jęs Aukškalnį, smarkiai vijosi
16222F Artojnus Daina ir Svajonių Naktys.
St., Chicago, III......... 217,670 ligoninę. Po kelių dienų ta
16214F Sudiev, Panaitėlė Ir Marsalietė.
Šie
laivai
išplaukia
iš
New
Yorko
sekančiomis
(Jilienę, tačiau neįstengė pa
16176F Muzikantai Rėžkit Kazoką ir Atsimeni Tą Dieną.
Misiūnas, Roseland, III. 245 čiau ji mirė nuo mirtinų su dienomis:
16171F Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės.
vyti. Tuo tarpu “sušumijo”
žalojimų, kuriuos gavo kris
W. 108th St. ............. 160,470
Balandžio—Aprii
20 d. — EUROPA
Aukškalnis, ir... ką vakar pa-Į
dama teatre.
Radio Tūbos R. C. A. ir Cuningbam po ..
79c
O
Kazlauskienė,
4356
S.
”
”
23 d. — FREDERIK VIII
sakė, tą šiandie kai kirviu i
Iš to daroma išvada, kad1
Kitų išdirbysčių Radio Tūbos po ...
49c
29 d. — COLUMBUS
nukirto. Reikia manyti, kad Rockwell st., Chicago 160,350 žmogaus išorė ir jo savijauta
5 d. — BREMEN
Gegužio — May
Elektrikiniai Refrigcratoriai Majcstic, Norge, Servel,
Aukškalnis nepasitenkins tuo, Rėkus, 1850 Wabansia avė., dažnai neatatinka tikrąjį or
14 d. — PARIS
Chicago.
’
‘
11
................
154,963
Sparton, Starr ir kitų, žemos kainos po $99.00
ką laimėjo. Šiomis dienomis jis
ganizmo stovį.
17 d. — COLUMBUS
A.
Žolynienė,
6709
Archer
ir aukščiau
turėjo iš Garės “pražūti” ir
Senos mediciniškos chror.i28 d. — FREDERIK VIII
Avė.,
Chicago,
III.
.,.
119.950
atsidurti kitose Indiana ir
3 d. — ILE DE FRANCE
Birželio — June
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
Mic.higan’o lietuvių kolonijo J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
7 d. — BREMEN
se. Jeigu Gilienė nedės pas Melrose Park, III. .. 105,850 ford, III........... ............ 5,800
16 d. — FRANCE .
Sutkus
1007
Eight
st.,WauA. Langmanas, 4521 S. Watangų, kad pavijus ir pra
kegan,
III
....................
103,300
lenkus Petrauską, gali kurią
shtenavv Avė. Chicago,
3417-21 So. Halsted St.
Chicago, III.
dieną nuo Aukškalnio susilau P. Pabijonaitis, 2320, W.‘25 m............. ,................ 17,7 vO
PI.,
Chicago,
III
.........
88,206
TEL. BOULEVARD 4705
kti tai, ko susilaukė Valan
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,f1i(į
A.
Cond
ratas,
1706
S.
Mačius.
Paukštis 2225 S. Oakley
yomensing avė. Phila. Pa.
Gražus Radio Programai du kartu Į savaitę duodama Budriko Krau
Pajutęs Grybas, kad Misiū
tuvės Nedėliomis iš stoties WCFL nuo 1:16 iki 2 popietų i,r Ketver................... ’....... 63,700 J. Baltrūnas, 945
25
St.
nas, Kazlauskienė ir Rėkus
gais iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
2334 SoOAKlET Avr
...
i• • t , .
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
St.
Louis,
III.
....
1,00(1
pradėjo smarkiai dirbti irma- u i .j m
mm
La’
Roselandrln........... ••• 63,100
tydamas,
kaip Aukškalnis
i A. Gudenas, 6807 C. Camp“skinasi” kelią į pirmenybes, , „
_.
M
.... . ,
, ,
ihell av., Chicago, III. 63,(XX)
į pusmi h jomnkus, suskato vy’
.
’ , XT ’.
BY HITl
lis Valanti,. Bet, ar-gi Šernai- Bngentav.tina, 1616 N. LinHITT AND RUNN—The Next Time Bull Wallof» the Fence Heli U»e « Little More Cummon Senae!
1
lis pasiduot, ftryhui! Didelis |°° n St Ch,ca8°’ IIL 61>9"(l
AO/tCtlOTK
klausimas. Žiūrėsime.
Va.cekauskas, 4242 8. MaFOFU.O&.W
.»
plewood avė., Chicago, III.
MA*. I
Kitų kontestininkų tarpe
.................... 44,4(X)
ABUfP etv LAUDkol kas tyla. Bet tai greičiau Bacevičius, 1850 Wabansia
.<J&1
TUluJ
PAMfS if 1
siai giedra prieš audrą. Visi Avė. Chicago, III........ 26,700
LEAA. TUEM OM D*
CMAlK—laukiame, kad greičiau ta au J. Vaičaitis, 424 Dean St..
LK.H’
OArttCU-lU
Scranton,
Pa
................
25.850
dra įvyktų. Būtų daugiau są
bOMT VOd
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st.
jūdžio.
Herrin, III.................... 24,800
Šiandie kontestininkų sto
lp. Taruška, 2334 S. Oakley
Avė., Chicago, III. .. 20,356
vis yra toks.

NAUJI KANDIDATAI | PUSMILUO
NINKUS

ŽMONĖS

JAU

VOKIETIJOS GARBE IR
KLAIPĖDA

PERKA

TIKIETUS

NAUJOS RADIOS

NUPIGINTOS LAIVAKORTES
%

VERTĖS

75c.

—

PO

35c.

ARBA

3

ŽMOGAUS ŠIRDIS LABAI
TVIRTA

ii-

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

308,490

KAINA

76c.
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Chicago.

Till.............................. 1IXMt

N.

E.

AGENTŪRA

UŽ

P P A u G 4 v

Trečiadienis, bal. 13 d., 193
' ii

i

_ J-T 'H l Iii.

h i

-

' -—

■ ■■

-»

. i

M

ns į,

Tad seserys kazimierietės ry- (atsakomingas darbas pavestas šiai mūsų jaunuomenei. Lauk‘ ‘ Mes katalikiškas lietuvių 000 litų. Tam skaičiui atitin
! žiosi rasti išeitį — pagaminti j ir patikėtas, tai kariuomenės | sime.
jaini
r ,t'Jty KWįį
jaunimas-pavasaidninkai, Au kamas procentas teks ir artis
tam
tikrus
lietuvių
kalbos
va1
vadovybė
žinojo,
ką
daro.
1
r
A. P. kščiausiojo akivaizdoje dėkin tų algoms, kurias taip pat ža
/įg : aw «a. «t. «&. s
dovėlius, labiau pritaikintus “Draugo” skaitytojui jaučia,
gai minėdami savo 2O-ties me- da kiek sumažinti.
amerikoniškam
mokymo
meto-I
ka<t,
šį
mūsų
tautietį
pakvietų JubiliejiJ, viešai ir iškilnuPRIVALOMAS NUTA
& •
dui. Be to, Lietuvos pradžios i tus Į šio dienraščio redakcija,
! ligai prižadam visų gyvenimų
RIMAS
mokyklose vartojami įvairūs !“Draugo” straipsnių kalba
uoliai tarnauti šūkiui “Die
Visiems “Pavasario” Sųjulietuvių kalbos vadovėliai. Boti pasidarė lyg lengvesnė, sklanvui ir Tėvynei” ir jo įgyvenminams sąryšyje su be- j- • •
, ..
ir juose yra žymių trūkumų, desnė, švaresnė.
Maloniau ngos
. .
,
1 • • ■’
dinnnui aukoti visas savo pasiartmanciu “Pavasario”
•
IV
1 jėgas, mtaip
mums padek, DieTad viena įžymi pedagogė, skaityti.
jungos Jubiliejiniu Kongresu,'ve ^nien ,»
kazimierietė sesuo Uršulė jau
Dėl to ir sės. kazimieriečių kuris įvyksta liepos 9—10 d.
’r,r
.. T
...
. .
1
Plieno pramonėj Jungtinėse
parengė lietuvių kalbos vado parengtas vadovėlis, tikimės,
Kaune, visi pavasarinmkai-ės Valstybėse dirba 2,500,000 žmo
vėlį pirmajam skyriui. Sese bus išspausdintas su gera, taituri išmokti mintinai ši iškilrys kazimierietės kreipėsi pas syklinga kalba. Tokia knyga j aringą savo idealams pašiau nių.
kap. Petrų Jurgėlų (Jurgele
bus labai naudinga ^‘ia gimu- kojinio pareiškimų:
Ekonominė depresija, kaip
vičių)
ir
prašė
jį
pažiūrėti
“Ateitininkams norint su- vasario) m. 6 d. iivišklausiusi
girdėti, atsiliepia ir į valst. te
irti savo židinį-namus,
te- savo kolektorių’ kun. Kiškio ir šios knygos kalbos, kiek ga
atro biudžetų. Projektuojama
kreiptis į katalikų visuome dr. kun. Karaliaus pranešimų lint patobulinti šį vadovėlį ir
LACHAWICZ IR SŪNUS
jo sąmatą sumažinti apie 700,nę prašant) jų) pastangas pa- apie aukų rinkimų pas brolius galutinai parengti jį spaudai.
PAGRABŲ
VEDĖJAI
remti aukomis. Pirmoj eilėje' lietuvius katalikus | amerikie- Kiek žinau, iš Amerikos lietu
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
niūsų akys buvo nukreiptos į j čius, siunčia jiems širdingiau- vių P. Jurgėla bene geriausiai
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
(John Bagdziunas Borden)
Amerikos lietuvių katalikų vi! šių padėkų už jų aukas, bro- moka literatinę, taisyklingų
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
ADVOKATAS
lietuvių kalbų. Tarnaudamas
lių
amerikiečių
atetininkai
ne
suomenę, kuri savoi gailestin
Notary Public reikalus
105 W. Adams St., Rm. 2117
Lietuvos
kariuomenėje,
jis
aužmiršį
iki
tie
rūmai
stovės,
ga širdimi ir dosnia ranka bu
Telephone Randotph 6727
Chicago, III.
Cicero, III.
pie 7 metus buvo kariuomenės
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
žo žinoma suvargusiai nuo ka Jūsų vardus ne tik savo namų
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49th Court
knygų
redaktorium
ir
kalbos
i
Te.ephone
Roosevelt 9090
jo audrų ir atsistatančiai Kle sienose ir aukotojų knygose
Telef. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927
Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
ivai. Kada mūsų pirmieji at- aukso raidėmis įrašysim, bet taisytoju. Jeigu jam buvo toks ’
ivai: stud. Tylenis ir kun. ir savo karštose, jaunose šir
refleves
Liškis išvyko aukų rinkti, tai dyse. Mes pasiryžę savo geraA DVOKATAS
merika jau nebegyveno sa-1 danų neapvilti, mes atsiteisun
ŠORI THROAT
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room
1502
Tel.
Central
2978
dirbdami
Dievui
ir
mylimai
aukso dienų, prasidėjo ne
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
laibas, gyvenimas stingo ir j Tėvynei. Valio amerikiečiams,
Listerine užmuša slogų ge
Vakarais: Utam., Ketv. ir Subatos
malus veik akymirkoj! Tas
kevienam lietuviui* vargas ir tegu Dievas jiems i padeda už
— 6 iki 9 vai.
lengvina gerklę ir šalina so
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387
Įkurdas į duris beldėsi. Ypač.'jų geras širdis!
i
pėjimų. Listerine apsisaugo
Namų Tel. Hyde Tark 3395
iukų rinkimo darbas pasunkė
Ateitini^kų Susiaelpimo
nuo slogų. Nesenai tirta 102
Tel. Randolph 5187
IŠ
NEW
YORKOI
KLAIPĖDĄ
S
7
5.50
žmonių
per
žiemos
|o nuvykus rinkti gerb. kun.
Fondas
mėn. Kurie
gargaliavo su
dr. Karaliui. Amerikiečiai au Vytauto Didžiojo Universi
Listerine sirgo. 1-3 mažiau,
Į ABI PUSI ■
£125.50
A. A. O LIS
kų rinkėjais jau buvo apsivy teto Studentų ; Ateitininkų
1-3 trumpiau Ir % lengviau,
I 11 ADVOKATAS
—re •- negu tie, kurie negargaliavo.
lę, ne vieno paukoti doleriai
SOUTH
LA
SALLE
STREET
Sąjunga. į
p”
Lambert Pharmacal Co. 8t.
Room 1934
Tel. Randolph 0332
vėjais nuėjo, betgi mūsų atsto
Louis, Mo.
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
vai buvo priimti visu lietuviš NAUJA SVARBI JAUNUO
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562
»
ku nuoširdumu ir gausiomis
MENEI KNYGA
Valandos — 7 Iki 9 vakare
Utam., Ketv. ir Subatos vakare
Reduces COLDS
aukomis paremti, lietuvio ka
taliko amerikiečio gailestinga
Visų susipratusių Amerikos
širdis 'ir dosni ranka dar1 kar- lietuvių vaikai niokosi mūsų
tų pasirodė. Gerbiamų kolek- parapinėse pradžios mokyklo1 ‘LIETUVIS ADVOKATAS
torių pranešimu visos aukos se< Čia visi mokslo dalykai
155 N. Clark SU, Room 909
Telephone FRANKLIN 5745
Ateitininkų Rūmams buvo dėstomi anglų kalba, bet karNamai: 3117 S. Union Avė.
gautos tik iš katalikų lietu- tu mokama ir lietuvių kalbos,
Telephone V1CTOKJC 2213
vių, nė vieno cento jose nebu- Taip reikalauja šio krašto įsNAUJAS IŠRADIMAS
vo laisvamanio. lodei tos au- tatymai. Bet mokymo metodai
DEKSNIO GALINGA MOST1S
kos mums darosi dar artimos- labai skiriasi nuo Lietuvos
kurios pasaulis per šimtus metų .auP0WDER
ii - '
nės ir brangesnės,/ iš tokių au- Į mokyklų mokymo metodų,
ke jau yra gatava. Deksnio Galinga į
Tėmyk ketkų gražu
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtui- '
kų pastatytuose namuose mes! ix>į to tuo reikalu yra susicūmų ir jų šviežumo
gų elementų, iš visų kraštų sviel* i
ginų visokių medžių aliejų.
Deks- '
išlaikymų.
jaučiamės lyg šventykloje; čia pįnusios mūsų parapinių monio Galinga Mostis kaipo saulės spin
kiekviena plyta, kiekvienas Į kykių mokytojos (seserys kaduliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
Milą
daiktelis, pirktas uiž tuos pini- į zimierietės ir pranciškonės).
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
gus,/ yra tartum šventas, nes
kalusį, kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
40YIARS Į
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
jis gautas iš rankos, kuri sun
možnių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
kiai jį uždirbo, išf tikinčios
25 ounces for 2541
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
l'LLIONSOF pounds used
širdies, kuri ne dėl puikybės
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
Bv OUB CO\'rRMMfMT
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
ateitininkams jį davė, bet nuo
i nebūtų taip kaip rašom, pinigus grų, žinam. Parsiduoda visur.
Klauskite
Pirm. A. Nausėda
L AIVAS “FRANCE”
širdžiai) norėdama! jiems padė
itaip: DEKEN’S NEW DISCOVERY
joiNTMENT. Kaina 75 centai.
1024 Center St.
ti, sukurti gražesnę ateitį Baž
Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia
Rašt. P. Fabijonaitis
j DEKEN’S OINTMENT Ctt
nyčiai ir Tėvynei
Uetuvai.
ekskursijų didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
HARTFORD, CONN.
Tos grynų ir tikinčių širdžių
2320 W. 23 PI.
į Klaipėdų. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvų, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
aukos į kiekvienų » valandų
lžd. pav. kun. J. Mačiulionis
“
Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamą
mums primena pasiaukoti, įBuy gloves with what
2334 S. Oakley Avė.
patarnavimų.
vertinti gerųjų amerikiečių ir
AGITATORIAI:
it savęs
Mrhen aoolhtng Žemo fa uaatfF
.visų aukotojų pastangas ir vii J. Diniša
x
Neveik mokėti 64>c. ui
Right from the first touch, antiseptic,
healing Žemo takes the itching
dantų moetj. Listerine TO’
tis ir jųj savo darbais ir pasi 3347 Auburn Avė.
misery out of moeųuito bites, raahes,
oth Pašte gaunama po 26o.
and many otber skin affbčtions. Try
Tėmyk, kaip gerai JI vei
elgimais neapvilti. Ateitinin Kun. J. Mačiulionis,
it also for itching, peeling toes.
kia.
Jų vartotadamaa per
Bathera and other outdoor folks
kai pasiryžę savo geradarių
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avė.,
2334 S. Oakley Avė
metus sutaupai fl.Oi.
thank cooling Žemo for relief from
neapvilti ir Dievui padedant
sunburn. Dooae it on ivy-poisoain®.
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
Z. Gedvilas
Pimples and dandruff fade when safe,
USTERINE tikisi būti tokiais,, kokių lau
antiseptic Žemo is applied. It in12311 So. Emerald Avė.
stantly easee razor-smart. Always
kė ir laukia mūsų geradariai.
TOOTH PAŠTE
have Žemo nearby arheiever you go.
M. Šlikas
Any
druggiat.
36c,
60c,
>1.00.
Ateitininkų Rūmai jau vi
10555 S. State St.
x •
I
sai pastatyti, juost* Idabar, gy
•f!!—
vena apie 75 studentai, čia yra visos ateitininkų įstaigos,
tntLYrS tmCLS
kaip laikraščių redakcijos^ vai
gykla, koperatyvas, knygynas į
fc‘Yt>u‘k'uaw
ir t. t. Nors namai jau ir baig
Tutsis AvBourr
ti, bet aukų toli gražu neuž
teko, reikėjo skolintis, liet ti
kimės, kad, padedant Dievui
sjVAT StOTTCWir geriems žmonėms pare
miant,^ skolos bus gralžintos.
dOB Į
Dabar mes rūpinamės įruošti
savo namuose koplyčių, kur ir
maldose galėtume prisiminti
savo geradarius, kurie dole
riais, litais ar centais mus pa
rėmė.

g . ‘• {

LETUVOS JAUNIMO ŽODIS

JOHN B. BORDEN

USTERINE

A. A. SLAK1S

LAIVAKORTES NUPIGINTOS

GHAS. A. PEPPER _

66%

DOUBLE
ACTJNG

šame

LABDARIO CENTRO
VALDYBA

SKI/i ITCHISK iMS

“DM” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

25‘

UJMrttoG
vou

TO

PtBOUT

Ateitininkų studentija, susi
rinkusi į savo namų salę š. m.

X

l

D R I Ū G T 9

Trečiadienis, baT. 13 d., 1932

dage, ali what a man in proper raiment!

PONY EZPRESS AGAIN

DAKTARAI:

if Bridgeport could iuduce
Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Jesen and KluchinsKas to
Res. 6707 S. Arteslan Avė.
DR. SUZANA A. SLAKIS
step with them, the situation
TeL Grovehlll 0617
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligų
would loom very interesting.
Būt the two ‘sharpsliooters'
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
are engaged liither and you
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki » p»> pietų.
2423 West Marųuette Road
(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 8 vai.).
on the Sabaths, that tlieir pre
Vai.: 2-6 ir 7-2 P. M. K et. 9-12 AM.
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.
Nedėiioj susitarus
SPORTIVELY SPEAKING’ none, justice to all”, a mat- ,sence virtually becomes nuli
Rez. Tel. Hyde Park 3395 I
Otiso Tel. Lafayette 7337
by J. C. S.
(4er of ‘breaks’ decided the įs- and void.
Tel. Ofiso 4060
Res. 9846
Įsue. Next year, oh tliat reinote
X This base bąli ‘racket’ is
Now tliat Easter cliniaXed .plirase promises new things.
Ofiso ir Rez. Tel. Houl. 691*
Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914
the staging of finales in bas- Town of Lake will be back trying to ‘stir up’ a lot of
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
ketball, we can turu to other iii the fold, and what a tough noise. if everything goes ’hun
790 West 35 Street (Kamp. 33 ir Halstea SU)
KENOSHA, W1S.
affairs, or aren’t there anyf ttggregatįon they will provę Ky-dory ’ then we will spend
Ofiso vai.:
Vai.; 1-8 ir *:>•-*:•• vsi. rak.
Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėiioj susitarus
Nedėiioj aust taroj.
Anywayyou was tliat reniark to be! Cicero with the Zuk sonie very pleasant Sunday P.,
Rezidencija:
M
’
s
Basball
gets
a
boost
this
too presuniptuousJ Cicero re- brothers, Balsis, Budrick, Tai
3904 — 71st Street
Nedėliomis tia susitarus.
year
or
else
we
miglit
as
weil
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6469 , Tel. .Lafayette 6792
ceived the Baclianalian souve- .žunas, Stankus and Jurgel
•fold
up
’
this
K.
of
L.
businir, a trite addition conside-' will be a formidable ‘quintet‘,
ness and let the ‘Yidds’ elect
DENTISTAI
ring the miriards they liold in 1 offset probably,
by
the
their own choice for ‘prez’.
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 valu
possession. The girls took the “Yard Five”.
Phone Boulevard 7042
1821 SOUTH HALSTKD STRKET
Brighton
council
is
Corning
lier ‘lassies’ “in canip”, so
Office: 4439 b. California Avė
Pezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Now you think Brigliton back in baseball this year, if
at have you?
/
Nedėlioja pagal sutartį
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
will only fili the “gop”, liold only Cicero, Bridgeport and
DENTISTAS
* iki 8:88 vakare
Cicero ig the ‘niecca’ of pre
yourself together. Ed. Žilvi otliers could bei induced to do
4645 So. Ashland Avė.
sent day basketball, as Mor
Arti 47 Btr.el
tis the pilot of the “Fair- likewise, it would be a gala
Tel. Canal 67 64 Res. Republic 5369
ton has been crowned Stale
Eighty-two-year-old
Char

’fieldians” is building one big affair. Gavę your coupons for
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 6122
’clianips.
With the ‘eage’
les
(Bronco
Charlie)
Miller,
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
‘crew’ around “Haiti” Žilvi tliat Koffee Klutch? there štili
Kertė So. VVestern Avenue
ganie in question, Cicero iš
GYDYTOJAS, CHIRLRGAS
Tel. Prospect 1028
tis and his cohorts.
No\v j is a prosperity sign around lašt of the fained Pony Exunparalleled, oli būt what a j u
IR OBSTETR1KAS
press Riders of anotlier cenRezidencija 2353 So. Leavitt St.
D L N T 1 S T A s
Tel. Čanal 0706
»«
reputation to live dawn b y Ham” (who also reponds to(-our cornerGydo staigias ir chroniškas ligas
lury, galloped his brown maie
2201 West 22ud Street
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Stanley)
is
a
unique
characvyrų,
moterų
ir
vaikų
the Duncan sisters episode!
X (Kampas Leavitt St.)
into Los Angeles, copleting a
SPLASH PART Y”
Nedelioj pagal susitarimą
DARU OPERACIJAS
Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryto
Now really, clinging to t bis ter on and off the floor. Ver_____________
a______________ ____
3,000-mile horseback jaur.t
Ligonius priima kasdieną nuo
Nuo 1 -iki 8 vakare
J
pietų
iki
6
vai.
vakaro.
Seredoj
pagal
sutarti
No doubt, you are aware of Irom New York city. Bronco į
.proverb:
“Malice toward sątility is liis iniddle appenNetleiiomis ir seredomis tik
the thing called “Splasli ParįsKaiiio susi tai us
Charlie tethered his horse in j Boulevard 7689
Ofisas,
Laboratorija ir X-Ray
ly
’
’
which
is
floating
in
the
GYDYTOJAS ir GlLiRUKGAS
GRABORIAI:
Rez- Heinlock 7691
an
auto
parking
lot
and
pre472JI WEsT 12 PLACE
2130 WEbT 22ud bTREET
air. Menibers, please observe
|Val.:
7
iki 9 v. v. išskiriant Seredos
CHICAGO
the bulletin board .for the sented his pouch full of “jlis- |
' ir Pėtnyčiog, kuriomis dienomis ju
LACHAVICH
J, K KADŽIUS
bus.
date.
Kemember the lašt patches ’ ’ to tlie chainber of j
1) E N T 1 b T A b
k'ŽGlAUbX^wJ
LlEl.
URAttORlUb
2924 W. 'WASH1NGTON BLVD.
IR SŪNUS
Kitos vai. ant VVasinngton Buivd.
CHICAGO J E
"Spla-sli Party?” lt’s a dale coninierce.
4712 bo. Ashland Avenue
Once
again
the
•
4:30 — 6:30 kasdien
LIETUVIS GRABORIUS
e
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Laido u v e uis pa
we
’
ll
never
forget,
how
about
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
ma.il liad come through! And ;
tarnauju
geriausia Patarnauju . laidotuvėse kuopigiausia.
Cloero 663. Rez. tel. Cicero *888
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano jit?
X-ltay
X
—
Spinduliai
i
n
the
record
time
of
7
nionths
Tel
Cicero
126O
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau- i
i yra palankesnis mūsų tau tie- ,
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
sau prie grabų išOfisas 2201 VVest 22nd Street
ary item which a certain couu i
dais 61/2 houis
diroystės.
2314 VW. 23rd PI., Chicago
cer. So. Leavitt SU 'Jei Gailai 6122
OFISAS
________
LIETUVIS DENTISTAS
cnnmiiuaS
cil printed a few days ago:,
.
. . ■
Rezidencija: 6628 S. iticiiiuond Ava.
iXfW6SJi “Vm
»• & Court, Cicero, III
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Teiepiione
Kepuunc
,668
‘ ‘ lts not boastf ulness of our ! įM
4142 ARCHER AvErNUE
valandai vakare
SKYRIUS: 8238 S.
TEL CICERO 592 7
\aa.-dus. J.—2 ir —8 vai. -ak
Z
Nedėliomis
ir
Seredomis
susitarus
Halsted Street.. Tel.
popularity, būt we’re just
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Nedėiioj; 10—12 ryto.
Vlctory 4988.
4847 W. 14th ST. Cicero, Iii.
2 iki 4 Ir 6 iki 8 va;, valu
frank
about
it
”
.
Telefonui) lards 1138
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
—Shakespheare
.
•*!
A—- > --—-V*.
Tel. Cicero 6756
Telefonai dieną Ir naktį
Phone Boulevard 4139
Yours truly,
VIKUINIa 0036
Lietuvis
X
Whizzie

OR. J- J. SIMONAITIS

OR. A. G. RAKAUSKAS

DR, P. Z. ZALATŪRIS

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. C. Z. VEZEUS

DR. J. J. KOWARSKIS

OtU, RAČKUS

DR, G. I. BLOŽIS

DR. S. A. DūtfIAT

i

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEZIS

OR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

gydytojas

ir

i

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui
skyrtą.

AUBURN

AVENUE

Chicago, III.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Anbnru Avenue

1650 WEbT 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46tb ir Paulina Sta.

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 76*8

GIRLS SPORTS’

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

Seniausia ir Didžiausia

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysiz Ofisas

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

Kuo iš Kretingos apskr., Graš-

lautų
veno

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Draugę” ir
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

A.

+

PETRAS

parap.
22

Amerikoje

išgy

metus.

Paliko dideliame nuliūdima
Draugus ir pažįstamus Ame
rikoj; Lietuvoj brolį Jurgį, dvi
seseris Marijoną ir Oną ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 12245 So.
Emerald Avė. Laidotuvės įvyks
pėtnyeioje,
balandžio 15 d.,
1332 m., iš nataų 8:30 vai. bus
atlydėtas j šv. Petro ir Povi
lo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero Ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame
visus gimines, draugus-ges ir
pažystamus-mas dalyvauti šio
se laidotuvėse.
Nuliūdę: Giminės ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachatviez.
Telefonas
Roosevelt 2515.

Gen. Bogui

{STAIGA

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 EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

mirė balandžio 12 d., 1932 jn.,
1U:45 vai. ryto, 48 m. amžiaus.

This ineeting is very important because it is called
for the ELECTION OF NEW
OFFICERS.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

SI ANLEY KUNIGIS

K of L. Girls Atliletic Meeting is called for April 15tli,
1932; 8:00 P. M., at Providence of God llall.

Tel. Boulevard 5203-8413

GRABORIUS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: — 4045 S. AslilanU Avė.
Cmcago, Iii.
Onsv vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 8 vaa. Aedeuomis pagal sutartį.
Otiso Tel.: Jtlouievaru ',820
Namų Tel.: i'iospect 1330
DENTISTAS

Turiu itutoinubilius viookieina
reikalams. Kaina prieinama.

GRABORIUS

LIETUVIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Graborius ir Balsamuotojas

u«. M. T. STRIKDLIS

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomis
2420 W. MarųuetLe Rd. arti Wcstern
Avė.
pilone licmioeK <bžg
Panedėliais, Seredoinis ir Pėtnyčiomis
IS21 So. Halsied blruet

ŪB. MAIUDGE KAUN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 bU. AolLuANH AVĖ.

OR. VAITDSH, DPT.

A|A

A.

PETRAS BLOZ1S

BENDIKS

1932 m, 7:
Mirė bal. 11
66 vai. ryt. sulaukęs pusamžio
Kilo iš Kėdainių apskr. Ormkiš
kės par. Kaimenių k. Amerikoj
išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Jevą po tėvais Prasausklutė du sunu Petrą ir Joną.
8 broAus, Juozą, Kazimierą ir
Dr. Jurgį Blozlus, dvi seseris
Petronėlę Darešklenę Ir ftvogerlus 6 pusbrolius, dėdė Lekšuą
ir gimines, o Lietuvoj brolį A n
taną, seserį Pallonę ir švogerį.
Kūnas pašarvotas
1411 3o.
4Uth Court, Cicero, III.
Laidotuvės įvyks ketverge,
bal. 14 d. Iš namų 8:30 bus
atlydėtas.} Sv. Antano pan baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už vnllonles stelą. Po
pAmaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapinea
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: moteris, Minai, bro
liai, seserys, švogerIM, pus

Mirė bal. 12, 1932 m. 12:45
vai popiet, sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Tauragės apskr., K>edalnės par., Rubiškių kaiti*).
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Aleksandrą, 2 dukteris
Aleksandrą
Galai is ir Eleną,
žentą Kazimierą, 3 sūnūs Vili
mą, Petrą ir Leoną, seserį Ro
zaliją Raudonienę, sesers duk
terį Julijoną Kožlntenę Ir gi
mines.
Prigulėjo prie Slntano Dau
kanto dr-jos Ir flv. Izidoriaus
dr-jos Iš So. Ohlcago.
Kūnas pašarvotas 821 W. 33
’lacet
Laidotuvės Jvyks su batoj balan. 16, Iš namų 8 vai. bus nu
lydėtas J Sv. -Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio stelą. Po
pMinaldų bus nulydėtas į Av.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvutl šiose laidotuvėse.
Nubudę: moteris, dukterys,

S

broliai,

žentas, sunai ir gimines

dėdė

Ir

giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mažeika, Telefonas

borus
Lachavlcz,
velt 261K

Yarda 1188.

I

Tel.

Roose

Ofiso

Nuo
Nuo

aktų

6504 b.

10 iki 12 dieną
2 Iki 3 po pietų

nuo

n.1

ae

12

ul.uą

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PA laika su Nauju išradimu
Daugėtą atsitikimą skys ^‘raitomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeE Boulevard 7589

Uez. Tel. btewair 6191

DR. D. BABLUN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas u? chirurgas
Ulisaa 31U2 So. Haisted St. 6558 b. HAIBTEH STREE1
Kampas 31 Street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vah vakare
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Res. Phone:
Nedėliomis ir šventadieniai* Eiiglewood 6611
Office Phone
Welitworth 3UU0
Wentworth 266U
10-12

OR. A. R. MCGRADIE

Yarda J.4S9

Uit G. SEKNEK
ŪKTU Ilk

AKIU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHlKltS SEGU

6558 SO. HAUŠTED STREET

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Valandos: *2-4 ir 7-9 vai. vakare

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
bl'ECUALlbTAb
Džiovų,
Vai.:

zei.

AVĖ.

Tel. WentWorth
3666
1
'

DR.A.A.BOIU

13.

ARTESIAlN

Ufiso Vai. i\uo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

vakare

9

klos vaikučiams.
Valandos nuo 18 ryto iki S va
kare Nedeliomia nuo 19 iki

3878

Antras ofisa8 ir Rezidencija

VALANDOS:

UHso Tel. Vietory 6893
Rez. Tel. Urexei 9191

kpeciate atyda atkrelpuuma moky

*687

3133 b. įlaEbihdj biRiitEl

Nedei.

Palengvins ašių įtempimą kuria
1 esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklą aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Nuimu
cataracius. Atitaisau trumpą regystę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsitikimuose,
egzaminavtmag daro
mas su elektra parodauėa madiaa»ias knudaa

Vlctory

Rezidencijos Tel. Piaza 8209

Nuo 7 iki

LIETUVIS

Tel.

Ut. u ±Lua Tat. Henuock

D8.J.&fUSKA

specialistas

■■La

DR. A. L JUŠKA
Gki> iiuJaj iii CbutuKUAii
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-i vak.
eieraeomis po pietų ir Nedėfdiemals
tik. susitarus
8423 W. MAHUUETTE HGAD

Tet larua V994

GYDYTOJAI;

akių

TeL Grovebili 1696

Moterų

ir

Vyrų

A. L DAVIDONIS, M. D:

Ligų

ryto nuo i*—13 nuo a—4
pietų: 7—«:*• vai. rakate
Nedėliomis 18 iki 18

4910 SO. MICHIOAN AVENUE
Tek Kentvood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakaro
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

po

Telefonas Midvray 2886

kPKGiaUkTAM
Memlook 8181

I
Tel. Hemlook 8700

P

DR. Y. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas
Talandoe:

Halsted

Bt-

nuo 8—8
IM 18 Iki U.

nuo 19—-4:

(Naryauckas)
GTDYTOJAS IR CHIRURGAI
8430 Weot Marųuette Road
VALANDOS:

8 iki 18 ryto. 7 iki I vak.
Utarn. Ir Ketv. vak.

Rea Tel. Prozpect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rea 6436 So. California Avė.
Vak: 8-4,

7-9 v. v.

Išskiriant Keėv

Trečiadienis, bal. 13 d., 1932

® R ru G I e

0

200 VALANDŲ BUVO
karo vedėju buvo kun. prof.Į Visiems labai patiko graži i gų”, kuomet būsite kviečiami, j jamas namų savininkų kliui
__________________
v
__
*
i-i-i
•
•
.
»
•!
•
i.
.......
....
PJAUSTOMAS
spausdintoji programa. Jų n t ateikite ir įstokite į reikšmin-' bas. Visi kviečiami gausiai suB. Urba.
Taip pat buvo vienas gar- po kelias pageidauta, norint gų kliubų. Reikalas apvalyti | sirinkti, kad būtų galima visįvairių čempionų yra pašau
Cicero. Otadb stotis lin- hingas svečias - aukSStas vai- “>™ giminėms ar pažįsta- naktinius vaikėzas nuo gat- kus sutvarkyti ir pasitarti.
dės
į
DIDELIS DŽIAUGSMAS*
Iv. Bet Amerikoj gyųena žinomiems svetur pasiųsti. Tikrai'vių, kad lempų nedaužytų, ki- Ko daugiau bus, to geriau.
dininkas,
valstybės
prokuro

ki
jiems
ko
ilgiausių
metų
ir
UTIOOS LIETUVIAMS
............ ... ,
.
n gus vardu Henry Smith, kumalonus parapijos sukakties šenių nekratytų ir panašiai.
tikisi, kad Ciceroje pp. Vaš ras (State’s Attorney) p.
WORCESTER, MASS.
' riam buvo daroma 148 operaIr daugiau dalykų rasime tva
atminimas.
Nuo balandžio 17 d. iki 26 kūntms patiks daug geriau, John A. Swanson’as. Jis savo Taigi, jubiliejaus pamineji- rkytinų. Kur daugybė — ten
Naujoj vietoj
I cijos ir iš viso ant operuojad. Šv. Jurgio lietuvių bažny negu North Sidėj. O Cicero trumpoje kalboje paminėjo,
Jonas
Vinickas
su
savo
bar
j mojo stalo yra išgulėjęs
kad yra švedas. Jis priminė, mas ^kagos lietuvių centre galybė; vienas argi gali ieško
yra
tikras
lietuviškas
miesčioje bus laikomos Šv. Misijbuvo tikra šventė. Seniausioj ti tiesos? Kuomet stosime vie bernės bizniu persikėlė iš 63 i valandų. Taigi, 11. Smith tur
os, kurios pasibaigs balandžio j tas: kur pasisuksi, visur lie- kad per vienų lietuvių-svedų
Čikagos lietuvių parapija yra nos organizacijos vardu, tuo Penn avė. į 4 Penu avė prie būt jau bus laimėjęs ligų ce26 d. kartu su 40 vai. atlai tuviškai kalba. Jauties kaip karų iš pasiųstų Lietuvon ne tik garbinga, bet ir dar met pasieksime to, kas bus vi- Grafton st.
Įmpionatų.
pačioje Lietuvoje. Užtat kam švedų kareivių nė vienas ne
kais.
binga (pasižymėjusi savo ge sienis reikalinga. Kitų karta
Primenu, kad savo ailiato OFROS RI'SIF.K Rakandai, vartoti
Misijas duos kun. marijonas nusibodo didelių miestų dū grįžo... Bet, ne&iūrint to, šiais rais darbais). Tiek meti) iš parašysime danginu.
atlieku. ! du mėnesiu, verti $3,500. Parlor ne
darbų
atsakančiai
itas už $55, 9x12 Importuotas orienA. Petrauskas. Šv. rųisijų lai- mai gerti, geriau persikelkit laikais gyvuoja labai nuošir gyvenusiai, kur jai toliau eiti?
Naujas
narys
Tnipgi patarnauju išrašyme talls kauras, pulkus amerikoniškas
dūs
geri
santykiai
tarp
lietu

įCicero.
Bus
daug
smagiau
ir
kas tai yra Dievo malonių su
’ „
,,
...
.
,, .
...
i orlentalls kaurs po $25. 9x12 Wllton
Aišku, tik vieningais darbais
4 Draugo , Imtuvo ir kito-įųauras
puikus riešuto medžio
vių
ir
švedų
tautų.
Ir
jis
pats
linksmiau
gyventi.
teikimo laikas. Prašau visus
i •
i
. i• i •vi
i •$
vyt,,
.vale:, setas $65. T3et reikalui kėclč
MARQUETTE PARK
į
naujus
laimėjimus
krikščio

aukštai įvertina šias abi tau
kili katalikiškų laikiascių II $15 Venecijos veidrodis, riešuto meUticos lietuvius ir apylinkės
nybės
ir
tautos
gerovei!
O
jos
partraukime
įvairiu knvgu. džJ° »»lf* setas su sprinKsiniasi maIEŠKOJIMAS NR. 48. * tas ir gražiai sugyvena su lie1
t
f
.
. i dracals $75,
Coxwell krėslas $1.>.
miestelių ir taip pat tuos lie
Visų
draugijų
atstovai
jau
tuviais. Jam atsidėkota karš-iva(^u^ . toliau garbingai v.i-į
Kviečiu
naudotis
mano pata j Puikios lempos. 1 932 radlos. itališki
tuvius, kurie gyvena ūkiuose
’ langu uždangalai,
paveikslai ir tt.
ai
toia
vantų
nirttimntu
'dovauti ir atlikti tokius dar- turėjo kelis posėdžius su pa n avimu.
i Gailina pirkti skyrium. 8228 MarvŠie
asmenys,
gyvenų
Ametais
lankų
plojimais.
(fanuose), atsilankyti j tas
Ava, I-mas apt. vienas blokas
I bus, kad parapija turėtų dar rapijos komitetu, gerai aptn-.
Jonas Vinickas i' jland
.rytus nuo Cottage Grove, Tel. Stewšv. misijas. Jei kada buvo rei- rikoje,
yra
ieškomi
:
„
vi ; ^arPals tarP ^^9 dainu°- daugiau kuo didžiuotis, minė- rė dalykų, ir darbas jau eina i
'4. Penn avė. I art 187 5.
• arba grota
. - _
kalinga Dievo malonė ir pa Brazdeikis, Simonas.
1 TrS' Kilę*
, 5 ta
^F^P^- idama 50 metų sukaktį. Adv. pirmyn. Diena skir
skirta gegužės Į
Woreester, Mass.
PARDUODAM IK MAINOMI
galba, tai dar šiais sunkiais is Alsėdžių vai., Teisių apsk ]ėjo ir Ulgė gerai prof. Po-' Ba džiūnaa tiksliai atsp^įo9 dienų. I
fGyvenus
Ivvnnoe
l'liinonpmo
Atci
leno,
.
.vi
.
.
•
•
.
r
Chicagoje.
Atsiliepė
Farmas. napius. lotus ir visok
laikais labiau, kad Visagalis
it - T n .L.?XiciaUS iSlavintas py»p»
1 lietuvių kat. visuomenės, trošKadangi viskas daroma pubiznius visose valstijose.
Mes turi
jo
žmona
sumažintų mūsų vargus ir su
me didel) pasirinkimą. Norintieji pi
,ias. visai mažyčių meigai ių
ir mes drauge su juo slaptingai,
4------ tad viso plano dar i
rkti ar mainyti pirma .pamatykit muteiktų mums daugiau meilės neĮ choras gražiai padainavo tik, linkime pral. Krušui dar ‘dau
?ų bargepu.
Klauskite A.
Grigas.
negalima skelbti, bet galima ;
Real Estate vedėjo.
Dievo ir artimo, o mūsų tar Klimanskis, Vaclovas. Kilęs Jeja> nelietuviškai... ar neska- giau gražių darbų nuveikti ir tikėtis, kad rengiame kų nau- Į
PIGIAUSIAS GRABORIV8
J. NAMON FINANCF CO.
GARY, INDIANA
pe daugiau vienybės ir susi iš Tvtavėnų vai., Raseinių ( 0(įu buvo parapiįos organiza- pasiekti vyskupo ir kardino-! jo ir iki šiol negirdėto. Prie0755 So. AVestern Avemie
Įsitikinkite
j toriams klausyti? Ulžtat tų ne- lo laipsnio!
klausymo. Nuoširdžiai jūs vi- aps. Gyvenus Chicagoje.
Gralms. dėžė, lialsaniavlinas, ka
7/
šaky viso šito darbą stovi ravanas
................. $1O0.(»O
Niekis, Mykolas. Kilęs is tmajony įspūdį atitaisė parasus kviečia klebonas kun. A.
Jūrų Gėlė kaip milžinai trys smarkūs ir i
Geresnis grabas dėžė, halsamuŽeimelio vai., Šiaulių aps. Ka- pjjos vyrų choras, kurio dai
vlntas, patarnavimas .... $1511.(KI
Deksnis.
darbštūs šios parapijos vyrai: | Plušinis grabas ir visas įpatardaisė gyveno Chicagoje.
navimas ypač “Lietuva bran
$225.00
par. komiteto nariai S. Stoš- j navima.s
T0WN OF LAKE
Dar geresnis gnybąs ir pr.tama'Pečiuliai, Jonas ir Vincas. gi” kėlė visų krūtinėje ma
(Marepiette Jewelry * Ratilo)
kus, J. Birgdelis ir J. Martin- j vtmas .....................L............. $285.00
Pirkusieji pas mus už. $5 ar dau
Kilę iš Punsko vai., Šeinių lonų šiurpų. Tai labai geras
Plieno gralms ir visas patarna
Šios kolonijos namų savini kus. _
' •
•
| vimas ..................................... $395.(10 giau bus dykai nufotografuoti.
aps. Buvę Amerikos kareiviai. choras, kuris (aš manau) ne
Kapinės neĮroknojamos
2650 West 63 St., Chicago, UI.
Kreipkitės Į jitis bet kada
Radio stotis A. J. J.
Požereckis, Antanas (Juozo trukus pradės konkuruoti su nkai seniau 1910 m. buvo su Draugijos, kurios siekė pi r- ,
Tel.
X Akademijos rėmėjų 9i sk. sūnus). Kilęs iš Girkalnio vai. mūsų Č. Sasnausko vyrų (var siorganizavę. Žmonelėms ne nienybės dovanomis ir darbais j
Hemloek 8380
rengia kauliukų lošimus bal-1 Raseinių aps. Kadaise gyve- gonininkų) choru, jei choro kreipiant dėmesio į tų reikalų, yra šios: Šv. Barboros, Lietu- i 1728 CONNECT1CIT STREET
; Tel. «70Q
Gary, Ind.
andžio 13 d. Šv. Antano pa- no Chicagoje sulig adresu: dalyviai to norėtų ir jei, žino- jų kliubas žlugo ilgam. 1925 vos Vyčiai, |6v. Teresės, Šv.
. I
buvo pradėta vėl šiek tiek Kazimįero Akad. rėmėjo* ir
C
rapijos svetainėje. Pusė pelno 5415 South Hoyne Avė. Atsi- ma, abiejų chorų vadovas A.;m.
atgauti gyvybę> bet pastang0P kitos.
skiriama parapijos naudai, liepė jo vaikai Lietuvoje.
Pocius su tuo sutiktų... A. Po- j nuėjo niekais. Neturėdami >pa- ( Labai svarbus ir įdomus su
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžangai Rimkevičiai, Stasys ir Ka- •
visi ati?'US
didelė mūsų muzikų ,našįos organizacijos, namų sa- sirinkimas įvyks balandžio 13
Wm. J. Kareiva
25 centai. Kviečiami visi at
Sa vininka8
silankyti ir paremti tų prakil- ^Skaudvila"Vladas. 1931 me- įT'
charv^y8» £eras' vininkai pasirodė prieš kitas'd. 8 vai. vak. parapijos šve
Dėl geriausios rųšies
Kas nori turėti patogią kelionę
ir patarnavimo, šau
lnia o-vrerono PTii/.ntmin. eniitr k°mpozitonus, puikus akom- jaunesnes kolonijas atsilikę, oįtainėj. Visi} draugijų atstovai Lietuvon,
nų darbą.
kit.
tai klauskite musų iutais gyveno Chicagoje snh
Sėkmingai tono- prieš miesto.valdžią tai bejė-'arba valdybos, malonėkite ai- formacijų. Musų patyrimas <lamGREEN VADDEY
Dovanų bus puikiausių, adresu: 4617 South nonoie fcįHą atskirus (solistų ir cho
gelio metų sutelks jums teisingas
PRODUCTS
Štai, keletas sumanesnių silankyti.
žinias.
Olsells šviežių kiauši
kiekvienas laimės dovanų, tik Street. Atsiliepė jo (žmona, Jn- ristų) balsus ir chorus. Ke giai.
nių. sviesto ir sūrių.
vynJ
ir faol[ia su.
J. L. Juozaitis
Laivakortės a.nj visų linijų.
4k44 SO. PAFLINA STREET
ateikit ir jsitiknnkit.
1
Iiems dl»rams > vadovauja?
^,,'7 4. gv. KrvAprų-audž.tame nuo ugnies ir ki
Tel. ttoulevard 138 9
tų nelaimių.
:•
X Labdarių 3 kuopos va-. Skrehla, AntanMjKlęs ri Laiminga
turinti parapya!
Su(iirenRa
Dokumentai pirkimo Ir parda
karas balandžio 9 d. buvo lak-> Raguvos vai., £įa a§ nQrėėįau patarti jam causinffas būrvs namu savirivimo.
Įgaliojimai.
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
bai puikus. Westvillės famie- Oyven9S Minneapolis, Miline-} dažnįau vįegaį rodytis ne tik
ir apsvarsčius reikalu?
Siunčiame pinigus telegrafu.
REGISTRUOTAS NOTARAS
riai puikiai atliko Pro8™"«, ’o1*is„„^
J
C' Sa,nausko chora- 'F* ir nutarta’ atnaujinti buvusį kliu
Bridgeport.— D-stės Patai
M.
po kurios buvo šokiai. Zmo-l Aukščiau išvardyti asmenys sų savo parapijos mišru
*
ir vy- bę visi sulH0"kėj0 įstojimo ir!mint°8 Lietuvos susirinkimas
Namų Slaivmv l<uulraHtvriu>
nių buvo pilna svetainė. Rei- j Pra^omi atsiliepti ir kiekvie rų chorais, o taip pat ir su mėnesinius mokesčius ir nūta-Pvyks balandžio 13 d. 8 vai.
įtaisu Įvairiausius namus prieinam.'
3327 S. HAT.STED ST., CHICAGO
kaina
kia pažymėti, kad žmonės pri- nas’ ^as
nors aPie .luos Gi parapijos mokinių orkestru.1 rė paskelbti
laikraštj apie i vakare lietuvių Auditorijoj.
Tel Yards 4669
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
tana labdarių darbui. Tad vi- 'n?’ ^ra primas sveikti ži A. Pocius savo parapijoje su-' sekantį susirįnkim^ Prašyta
Valdyba
Tel«f<>r»Hw Heimock 6620
skas puikiai pavyko ir nenieukok’a žinia bus brau randa daug muzikai gabių ' visų jsiragiugil? narių> raginti,-----------AR ŽADI KRAUSTYTIS?
Teief Republic 6X90
ko pelno liko labdariams.
^a^ ivei*tinta.
mūsų jaunuolių.
\ ' savo kaimynus stoti į organi-’ Town of
Nan\* 8f,‘
X Ciceroj viena pavyzdinLietuvos Konsulatas,
Arba vėl jaunuolis Jonas zacijų. Išrinkta valdyba: pir- v’®ink^ susirinkimas įvyks
ga šeimyna daugiau.. Pp. Vaš- rtoom 1904—201 N. Wells; St. Sereika. Tai tikras akordeno min. A. Venckevičius, pagelb. ba^ay(^'*° 14 d. 8 vai. vak. šv.
GENERAI.IS KONTRAKTORKJ8
7126 So. Rockwell Street
Statau namus kaip muro taip tr
kūnai persikėlė iš North Si- j
Chicago, Illinois
virtuozas (meniškai ir tecli- J» Lešinskis, ižd. P. Levickis, i ^ryl^iaus Par> svetainėj.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio
Tel. Republic 5099
Tirieinacnlansloa.
niškai labai gerai grojantis fin. rašt. L. Karklelis, nut.
Susirinkimas yra labai sva- j
. .
2452 WEST 69th STREET
žmogus). Jo “programos nu rast. J. Mažrimas. Namų sa- rbus, nes visi namų savinin-'» fį. Per,,ia ao-lan,e P’aflvs
meris” buvo bene trumpiau-i vininkai įspėjami, kad nė vie- kai turite pasitarti, kaip ge- orn 1Us lr 10 1US a Y usTt»l Hemločk 2323
sias,
bet
publikų
geriausiai
atr
*
as
Town
of
I^ake
ukėsas
ne-iriau
šios
kolonijos
reikalus
Musų
patarnavimas
yra
DIDELE ŠVENTE IR
Pavakarį nuo 5 vai. jau žnio
, gaivino.
J būtų “skebu”; sekite “Brau- sutvarkyti. Taigi, organizuo- greitas, geras ir nebrangus.
PUOTA N •
nės ėmė būriais-būreliais rin
Dainavo ne kartų visų girNAMU 8TATTMO KONTRAk
Mes pervežame daiktus
ktis
į
didžiulę,
dailiai
išpuoš-i
- solistai:
i- i • P.
TORIUS
. „
’
, ; dėti, žinomi•* musų
Šv Jurgio parapijos jubilie ,
ir į kitus miestus.
t,, clę. Buvo numatyta, kad ] Oaruckai,ė_ K ZambaceviHlw>
6504
S.
WASHTENAW
A’
jinės Iškilmės pavyko ko ge
KARAS
JAU
PASKELBTAS
mmių-minios žmonių sueis va-’
,J. Griciūtė, J. Romanas. Lariausia.
£',|lllllllllllllll!l!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||f| i||]|||||||||||||||||||||¥,
karienės,
tad
vakarienės
renj,}auaįaj. vįsas si^avSjo Mac- i v*s*ema katalikų tikėjimo prieSama. Vyriausių puolimų varo
Šeštadienį įvyko gedulingos
gimo komisija stalų pristatė
,aMti |a M Janu.
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
pamaldos už mirusius šios pa
sateje tiek, kiek tik telpa. Toj.
tįk
katalikų larkraštis
rapijos parapijonus. Žmonių
dėl vietų- parengta apie 1,000 į. . . , .
-v A • v
. | žaviai dainavo, bet ir buvo erbuvo beveik pilna bažnyčia.
įr visos buvo užimtos. Visi
tistiškai pasipuošusi moderni
Sekmadienį įvyko iškilmin
buvo gardtžiai ir sočiai pavai
ška suknia ir lietuviškais gin
ga Suma rtž gyvuosius para
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes |
korio išėjo jau keturi numeriai.
šinti. Vakarienei baigiantis,
tarais. Jai labai dailiai akoni- SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms
pijomis. Per Sumų grojo Beetjuos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100 |
gerb. pralotas apėjo visus žnio
ru
ponavo “antroji jos pusė” — j
lioveno muzikos konservatori
bonus su kuponais.
=
pimais klausimais.
nes, pasveikindamas ir žiūrė
taip pat gabus chorvedys (tai j
jos orkestras ir giedojo sujun
SPAUDA TR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
damas, ar kam ko netrūksta.
Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
žino visi, kam tik teko buri
gti parapijos ir Mažosios Gė
Visi žmonės dvasios vadui rei
daromus priekaištus,
pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus
Marketparko bažnyčioje ir s ve ‘SPAUDA IR GYVENIMAS’
lelės chorai. Įspūdingų, iškil
škė visišką pasitenkinimų ir
rašo
apie
kitų
šalių
katalikų
tvarkiai
ir tikslingai parūpinant.
tainėje per koncertus).
mėms pritaikintą pamokslą
džiaugsmą. Po gražios vaka
laimėjimus ir džiaugsmus,
pasakė kun. A. Briška. Praei
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
rienės buvo puiki programa. 'Vakarienės metu labai gra ‘SPAUDA IR GYVENIMAS’ skiriamas visiems tiems, ku 1
ties dalykus primigdamas pa
nei
centas
nežuvo.
S
Įspūdingas kalbas pasakė žiai grojo mokinių orkestras,
rie
nori
būti
šviesiais
ir
su
mokslininkas sakė, kad toje
. . . ,
, .
y . v * “Draugo” vyr. redaktorius L. lr, kaa svarbiausia, grojo ne
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judouio ir ne. sipratusiais katalikais.
kokią ten laukinę, erzinančių, “SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
:ab"^ni.ha::.Simuti. «dv. f.
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
nyčia stovi ir bujoja lietuvių
džiazinę
muziką
bet
melodin

adv. J. Bordenas-Bagdžiūnas.
vienam.
kolonija, prieš 40 metų buvo
gus,
širdį
glostančius
dalykus.
Apie pirmus parapijos žygius
“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
klampynės, gatvės negrįstos,
Jei
šis
orkestras
dar
bus
iš

Amerikoje 1 doleris.
kur-ne-kur nameliai. Per Sti papasakojo biznieriuR ‘old ti- mokytas grt>ti lietuviškų dai
“
SPAUDĄ
IR
GYVENIMĄ
”
redaguoja
ir leidžia kun. dr.
rną žmonių buvo kaip per at meris” S. Slepavičius. Taip 'nų “mišinį” (popuri), tai jis
Pr. Ramanauskas.
laidus. Nepaprastai daug žmo1 Pa^ kalbėjo Jonas Evaldas, /susilauks dar didesnių simpa
4559 South Paulina Street
nių privažiavo gražiais auto- !kun. J. Kloris, kun. A. Skrip- tijų ir gaus kvietimų groti už “SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
minarija, Lithuania.
,
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mobiliais.
kus, adv. J. P. Waitches. Va- parapijos ribų
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