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APSKRITIES DEMOKRA
TŲ PROGRAMA
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SU DIPLOMATAIS

•

MASKVA, bal. 19. — So.
1

PREKYBA
APSKRITIS SEKA
MAJORĄ

STOCKHOLMAS, bal. 18.
•

— Šiemet Paryžiuje nusišovei
garsus švedas pramoninkas T-,
var Kreuger’is. Jis buvo ži-!
niinias degtukų gamybos geni-'
jus. Į jo paliktus plačiuosius

sužinoti.

interesus isigilino ekspertai ir

TARSIS DEL KIAUŠINIŲ
EKSPORTO

Estijoje vyksta platūs pasi- į
tarimai dėl prekybos praplė-' Siaučiant ekonominei krizei,
Cook’o apskritis pasekė Chi timo tarp Lietuvos ir Estijos, pablogėjo paskutiniu laiku už
cagos miesto majorų. Šis pa-1 Dabi r iš Estijos į Lietuvą sienyje kiaušinių rinkos kon
starasis andai paleido nuo dn 1 daugiau išvežama, negu iš Lie- junktūros ir pradėtas varžyti
rbo daug darbininkų. Apskri-į tuvos į Estiją. Pirmoje eilėje i kiauSinilJ įvežimas. Netrukus.
i tis dabar paleido 75 darbinin-j numatoma iš Lietuvos į Esti- prekybos departamentas mano
kus. Tai vis išlaidų mažini-į jų įvežti daugiau kviečių, de sušaukti tarpžinybinį pasitaribilų sėklų ir kailių.
; mų kįaušinių eksporto galirnyniui.

KREUGER’IS BUVO SUK
ČIUS IR KLASTININKAS

vietų vyriausybė pripažįsta,
kad jos gausinga kariuomenė
koncentruojama Mandžiūrijos
pasieniu. Bet kaip didelis kariuomenės skaičius, netenka

PANAIKINTA LAIKRAŠ , du galima: be sparnų tuo lėk
tuvu pakilti, išradėjas laiko
ČIŲ CENZŪRA

didžiausioj paslapty. Aparatas
Cook’o apskrities demokraKlaipėdos krašto komendan yra lyg mažas automobilis. Sa
tai jau sustatė ir patvirtino Į tas saVo įsakymu iš balandžio ko, jo kaina nebus didesnė,
savo politinę programų. Taip 4 dienos visame Klaipėdos kaip paprasto mažiuko auto
kitko jie reikalauja 'Chicagai ! krašte panaikino spaudos (lai- mobilio, gal dar žymiai piges
pripažinti savivaldybę ((home Į kraščių) cenzūrų.
nė. Pirmieji liandymai gerai
rule) ir atšaukti sausųjį vai-Į
---------------------pavyko.
stybės įstatymų.
LIETUVOS ESTIJOS

Pramoninkas Kreuger’is buvo
klastininkas

SOVIETAI KONCENTRUOJA KARIUOMENĘ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

liėms pasvarstyti ir paieškoti
v:„:;
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DARŽŲ ĮDIRBIMAS

PAŠALPA BEDARBIAMS

išeičių.
• v

• v•

Komumstų laikrascuu pa- suseke, kad Kreuger is buvo torius, kur ,)Us iaik()inos Sv> MiSiog tarptautinio Eucbaristi“Cook County Joint EmerLietuvos vyriausybė pasky-J LENKAI PRIEŠ VOKIEČIŲ
reiskia, kad priešas neužpuls žymus sukčius ir klastininkas. nio kongreso metu ateinančią vasarą.
nepasirengusios Rusijos.
Jis yra suklastojęs daug Ita- -------------------------------- -------------- ------------ -----gency relief” komitetas, kitų >'č 250,000 litų pašalpos bedarFAŠISTUS

Nusamdyti plėšikai sutrati- lijos, Ispanijos ir kitų kraštų KARDINOLAS APIE PRAkiami į Sibiro pasienį, rašo bonų. Tai visa susekus, arešKALBAS PER RADIJĄ
i
“ Komsomolskaja
Pravda”. (nota čia keli jo bendrininkai.
----------Jie turi žinoti, kad visu pa-! Patys švedų laikraščiai pripa-, BOSTON, Mass., bal. 18.
1
sieniu nerasi nė vieno lango, žįsta, kad Kreu'ger’is buvo pi- *1° Eminen. kardinolas O’Conpro kuriuos plėšikai galėtų į-! rmdsios rūšies kriminalistas, nell’is, Bostono arkivyskupas,
papeikė vieną žmogų už jo sa-Į
eiti be pavojaus savo gyvaskomas netinkamas prakalbas
čiai.
SEKR. STIMSON’AS
per radiją.
Japonai sovietus kaltina už
UŽIMTAS
įvykusią anądien japonų karo
“Radijas iškelia naują protraukinio
katastrofą netoli 1 ŽENEVA, bal. 19. — J. Va- blenią,”
sakė t kardinolas
Barbino. Sako, tai sovietų są-jlstybių sekretorius Stimson’as “Štai Floridoj ar Michigahe
mokslo pasėkos.
ėmėsi darbo nuginkluoti Eu- kas sekmadienį popiet kalba
Maskvoje
tas kaltinimas I popą. Jis turi visų eilę atski-; vienas žmogus. Jis kalba į vigriežtai nuginčijamas.
rų pasitarimų su Europos di- są pasaulį. Kokių teisę jis tuplomatais.
ri taip daryti! Jei jis kalbėtų

BOLŠEVIKAI TIKISI KARO

TURI NUSIGINKLUOTI

do apskrity daržų įdirbimo ka-1 2iMM) bedarbių, Šiauliuose apie
VARŠUVA, bal. 18. __ Vompaniją, kaip karo metu. Be-1
Panevėžyje apie fi(X) ir Į-įetijoj ginkluota fašistų or-

'ganizacija panaikinta' Bet voBERLYNAS, baL 18. — Pa- darbiams skiriami sklypai že- mažiauTuTuose įmestuose.
naikinus vokiečių fašistų gin imas, kur jie galės auginti dar| kiečiai fašistai stipriai gyvuo
SENOS SKOLOS REIKĖS ja tarptautiniam Dancigo miekluotų politinę organizalciją ir žoves savo naudai.
nusiginklavUa respublikonų o-|---------------------GRĄŽINTI
; ste. Lenkai deda pastangų ir
rganizacijai> prezidentas Hin-'
SMUKLĖS BUS UŽDA
, Dancige vokiečiu fašistus nuValstvbės
taryboje
svarstoi
(rinkluoti.
RYTOS
denburgas įsakė panaikinti vi-į
mas
klausimas
apie
tai,
kad
I
sas krašte ginkluotas politines!
Iš AVasbington’o įsakyta, prieškarinės skolos, kurias ru NUŽUDYTAS ITALŲ KONorganizacijas. Tas darbas pa
vestas atlikti vidaus reikalu kad krašto respublikonų par sų valdžia buvo davusi per že- i
SULARINIS AGENTAS
tijos suvažiavimo metu Chica- mės kreditų bankus, turės bū-1
ininisteriui.
goj visos slaptos smuklės bū ti skolininkų grąžintos į Lie-! SPRTNGEIELD, Ilk, bal.

REIKALAUJA ATŠAUKTI
KONSULĄ

tų uždarytos. Prohibicijos a-į tuvos žemės, banką
gontams liepta iš anksto tuo
reikalu rūpintis.

18. — šeštadienio vakarą ne
žinomi žmogžudžiai nužudė italų konsularinį agentą J. M.
Picco. Trvs i tariamieji žmog-

PAGIMDĖ 5 KŪDIKIUS
---------------—
: vien apie tikėjimo reikalus ir
NUMATO GRĮŽTANČIĄ pripažintas katalikų tiesas ir
MSKVA, bal. 18. — Sovie-I
Biržų apskrities Klausučiu I -u,,žini aajmta A|ton,
GEROVĘ
i mokymą, prieš tai nieko neSUSIRENKA LEGIStų vyriausybė reikalauja iš ja-:
kaime viena moteriškė išsyk |
-----------būtų sakoma.
LATŪRA
ponų, kad jie atšauktų savo!
pagimdė 5 kūdikius: 2 berniu-! REFORMUOS FINANSUS
PARYŽIUS, Imi. .18. — Lai
‘‘Katalikų Bažnyčia yra ne konsulą iš Blagoviesčensko,1
kus ir 3 mergaites. \ įsi kūdi__________
kraštis “Le Temps” praneša, paprastai rimta organizacija.
kurs bolševikams yra negeis Šiaddie Springfield’e atnau kiai gyvi ir sveiki.
kad J. Valstybės šiandie per- Ji turi reikalo su žmonių sie
jina specialę sesiją Illinois’o
ST. JOHN’S, N. F., bal. 18.
tinas.

TOKIJO, bal. W. — Japonų
užsięnių reikalų ministerijoj
pareiškiama, kad bolševikai
Mandžiūrijos pasieny yra pa
Tas reiškia,
sirengę kovon.
kad jie tikisi karo su japo-! gyvena jau paskutinę blogųjų lomis. Negalima žaisti žmoni
nais.
! laikų atmainą ir smarkiai stu- jos gerove. Kristaus Bažny
Japonų karo vadovybė ap-'miasi gerovės link. Laikraštis čios mokvmas taikomas visieskaičiuoja, kad Mandžiūrijos, pažymi, kad Amerikoj nebus ms. Bažnyčios doktrina nepri
pasieny sovietai turi devynias i pinigų infliacijos.
»
pažįsta klasių. Negalima uiti
kareivių divizijas. Karo eks- ’
--------------------turtuolį, išjuokti bankininką,
pertai pripažįsta, kad japomj i
SUSIPEŠĖ RADIKALAI
mesti
sensacinių
kaltinimų
susikirtimas su bolševikais da-'-------------prieš bankus, ar demagogiška
rosi
neišvengiamas.
Reikia
BARGELONA, spanija, bal. , kajba 'atsiliepti' į vargšus Bažlaukti bolševikų provokacijos, i 18. — Katalonijos radikalų1 nygjos vardu. Bažnyčia yra

UŽPULTAS SOVIETŲ
VALDININKO OFISAS

VISOS ORGANIZACIJOS .organizacijų padedamas vyk-' rianis. Dabar Kaune yra api

Į socialistų susirinkime kilo ba- lygi turtuoliams ir vargšams.”
1 rniai ir peštynės. Nukentėję j-----------------pasikvietė policijų. 2 socialis
_RAUDONIEII SKELBIA
tai sužeisti ir 7 areštuoti. .
STREIKĄ

MASKVA, bal. 19. — Vie
tos laikraščiai paskelbė tele SUSPROGDINTA BOMBA
gramų iš Peipingo, Kinijoj.
------- -—
Pažymima, kad keletas šimtų
TARAOONA, Ispanija, bal.
baltųjų rusų Harbine užpuolė, 18. — Pabara miestely ties
ir sunaikino rytinio kinų ge-. klebonija nežinomi piktadariai
ležinkelio vedėjo Kuznecovo o-! susprogdino bombą. Klebonifisų. Daug dokumentą sunai- ja sugadinta, bet iš žmonių
kinta. Japonai neskyrė jokios j niekas nenukentėjo.
apsailgos ofisui.
................. ■.. ......

MADRIDAS, bal. 18. — Ispanijos komunistai skelbia da-

i jbininkų

streiką gegužės mėn.
j jp 2 d. Kviečia visus krašto
darbininkus prisijungti prie
dviejų dienų streiko. Streikas,
tai protestas prieš “alkio, ne
darbo ir reakcijos” vyriausybę.

valstybės legislatflra (įstaty
KNYGA APIE MOTINĄ
mų leidimo rūmai). Pranešta, į
AMBASADORIUS GREkad atstovai pirmiausia svar- |
W’AS VVASHINGTON’E
Knyga, kurios risi laukė vstys Cook’o apskrities mokes
ra “Motina” — rinkinys apie
čių plausimą.
\VASHINGTON, bal. 19. —
motiną. Knygoje telpa rink
Čia vieši buvusis šio’ krašto
tiniai kūriniai visų mūsų žy
DETEKTYVAI TURĖS

ambasadorius Turkijai Grew’as. Jis paskirtas ambasado
rium Japonijai.

LAZDAS

Chieagos detektyvai paga
liau apginkluoti lazdomis kaip
NULINČAVO ŽMOGŽUDĮ ! uniformuoti poliemonai. Tas,
esą, reikalinga, kad būtų ga
ATWOOT>, Kas., bal. 19. — lima juos pažinti.

miausių poetų

ir beletristų.

— Mmisterių kabinetas turė
jo susirinkimų pirmininkau
jant ministeriui pirmininkui
S(|uires’ui. Nutarta reformuo
ti finansus.

BEDARBIU DEMON
STRACIJOS

Išleido “Žinijos” B-vė (Kau
nas, Laisvės Al. 32). Galima
Šiandien popiet gyvulių ske
gauti visuose knygynuose Ir
rdyklų apylinkėje įvyks beda
B-vė siunčia išpirktinai. Kai
rbių demonstracija. Pranešta,
na 4 litai, 200 pusi.
kad policija bodo demonstra
ciją turėti.

SKRAJOIANTIS AUTO
Žmonių minia iš St. Francis’o
MOBILIS
kalėjimo išvilko R. Read’ą, 53
CHICAGO VALOSI
GAISRE ŽUVO 65 KARVĖS
m amž., ir pakorė. Read’as
-----------j Šiomis dienomis Anglijoje
kriminališkai užpuolė ir nužu Chicagoj vykdomas dviejų I išmėgintas naujas lėktuvas
Už 18 mylių žiemių vakarų
dė 8 metų amž. mergaitę.
savaičių apsivalymas. Šios ka-i (aeroplanas) be sparnų, kuris link nuo Elgino miestelio su

nipanijos priešakyje yra dau- j yra labiau panašus j automo- degė ūkininko G. Pollock’o
NEW YORKO MIESTO
giausia vidurinės mokyklos.; bilį, negu į lėktuvų. Isradė- tvartai. Žuvo ,65 llolstein’o
Už tai norima pelnyti pagar- jas ispanas pernai sukonstrn- veislės melžiamos karvės. NuSKOLOS
vo lėktuvų su malūno sjmr-; matomas padegimas.
bos dovanų.
nais, kuris gali tiesiai nuo že- ____
.
NEW YORK, bal. 18. —
PINSKAS, bal. 18. — Čia
_____________
ORO STOVIS
Šis miestas paskendęs skolo Areštnoti N. Comas, 35 m., mės į aukštį pakilti, neįsibė
ir
S.
Pallctta,
30
m.
amž.,
už
gedamas.
Išradėjas
inž.
de
la
i
--------VVHEELER, Ore., bal. 18. se ir jo reikalų vedimas tik
ŠANGHAJUS, bal. 19. — lenkų valdomas sritis ištiko
Pranešama, kad rytoj čia japo dideli pavasario potvyniai. Nu J— Nehalem upės įtakoje nu rai apsunkintas. Turi 2 bili kriminalinį vienos moteriškės Sierra savo besparniu lėktuvu, CHICAGO IR APYLINnai atnaujins pasitarimus su kentėjo daug kaimų ir žiem- j skendo 4 žmonės apsivoŽus jonus ir 250 milijonų dolerių užpuolimą. Trečiasis įtariamas pakilo į aukštį ir pasiekė ne-j KĖS. — Šiandie debesuota;
paprasto greitumo. Kokiu bū- kiek šilčiau.
ieškomas.
kinais taikos reikale.
kenčiai javai.
valčiai.
skolų.
/
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DRAUGAS

Pasaulis žino kad tai visa yra1 klaidingą. Vietoj krikščioniškojo solidarumo pa
laikoma kitoniška ekonomikos teorija, Neri,
neturi nieko bendra su dorove.
!

“D R A U G A S”
Ifteina kasdien.

PRENUMERATOS KAINA: Metama — |«.00. Puį Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
itneaiul — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .OSa
x
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrė
bti*. jai neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam
tikslui paftto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skalbimu kainos prisiunčiamos parslkalavus.
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Published Daily, Eacept Sunday.
8UBSCRIPTION8: One Tear — *0.00. Siz Montha
— *2-60. Ttaree Months — *2.00. One Month — 76c.
■urope — One Tear — *7.00. Siz Months — *4.00.
Cepp — .Ola.

Advertislng ln “DRAUGAS" britų* best resalta
Advertlslng rate* on applioation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

EKONOMIKA IR DOROVE
Mieste Dos Angeles, Gal., nesenai įvy ko
katalikų konferencijos suvažiavimas spręsti
pramonės klausimams. Krašto Katalikų Ge
rovės konferencijos socialinio veikimo depar
tamento direktorius kim. McGowan’as kal
bėjo apie popiežių išleistas darbo enciklikas.
Šias enciklikas išleido popiežius Leonas XIII
ir popiežius Pijus X.
Kun. McGovan’as pareiškė, kad jei tose
enciklikose pažymėti dėsniai šiame krašte bū
tų pritaikomi, čia greitai išnyktų visi pra
monės ir ekonomiški blogumai.
Šiandieninė ekonominė sistema Ameri
koje, anot popiežiaus Pijaus XI, yra visiškai
klaidinga. Ne dėlto jį klaidinga, kad gamyba
atliekama daugiausia mašinomis, kuriomis
taupinainas darbininkų darbas, nes mašino
mis dirbant galima didinti gerbūvį ir kel
ti žmonių kultūrą ir tuo būdu gerinti žmo
nėms gyvenimą. Klaidinga ir ne dėl to, kad
pramonė yra privačių žmonių valdoma. Bet
dėl to klaidinga, kad žmogus mašinas nau
doja ne visuomenės gerovei ir teisybės pa
laikymui, bet daugiausia tik savo naudai. Ne
paprastas žmogaus godumas glaudžiai su
sijęs su mašinomis. Mašinomis juk galima
daug daugiau ir toli pigiau visk© pagaminti.
Kada gaminių kaina paliekama didelė, žiū
rėk, kokį didelį pelną turi pramonininkas
gamintojas.
Tai visa labai gerai žino pasaulis. Ži
no ir patys pramonininkai, kad tokia ekonominė sistema yra neteisinga. Jos pagrin
du stovi neteisybė. Tokia sistema yra priešinga pačiai prigimčiai. Ji griauja tikėji
mų ir dorovę. Ji negali būti apsaugota nuo
kruvinosios revoliucijos. Dėl šios sistemos
milijonai darbininkų alksta, o kitiems nuli
jonams neužtikrinta rytojaus būtis. Ši sisv*
ma nevykdo savo svarbiausios funkcijos. Su
bardamas pasaulį, Dievas žmogui davė dar
bų ir medžiagą. Kitais žodžiais, šioje klaidin
goje ir nelemtoje sistemoje didžiausias nege
rumas tas, kad ji neturi jokio ryšio su doro'• c’

K'uun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠVENlOJI ELENA
(Tęsinys)

tuolę ligonę, kuri merdėjo, o Dievas nu
rodys, kuris kryžius yra tikrasis. Jis taip
ir padarė. Ir vyskupas meldėsi, o ligonė
bjovo paliečiama kryžiais. Kai ji tapo pa
tiesta tikruoju kryžium, tai staiga pasvei
ko ir, atsikėlus, su kitais kartu garbino
Viešpatį Dievų.
Tikrojo kryžiaus dalį Šv. Elena pa
tiko Jeruzalėje, o kitas dalis pasiuntė
savo sūnui Konstantinui. Paskui buvo pa
dųtinta į smulkias daleles ir išdalinta,
kaipo brangi relikvija, įvairioms bažny
čioms po visą pasaulį.
Sakoma, kad viena vinis iš tikrojo
kryžiaus buvo dėta į Konstantino karči
ui, kuri vėliau buvo pagarsėjus, kaipo
Geležinė karūna; antra vinis buvo įdėta
j jo sostų, o trečiųjų vinį Šv. Elena įme
tė į Adrijatiko jūrų, kuomet buvo paki
lus baisi audra jūroje, kai ji plaukė na
mo iš Šv. Žemės.
Elena pastatė gražių bažnyčių

Šv.

rugpiw:.io ,,, kui nuij,u

Gerb. Lietuvių Visuomenė!

Kiuil^1(ls kraiu : Gerbiamieji:-

į

Švento Kazimiero akademijos rėmėjų draugija ir Sv.
ti du neišskiriami dalykai. Ekonomikos tuo j;a p. Keizgio direktorijai ne-ibė, pasirodo esanti žalinga pa- Į Kazimiero seserys nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti tryliktaįija neturėtų būti vykdoma praktikoje, jei- pasj tikėjimą, jis buvo paleis- Čiani kraštui, nes tie, kurie nie rėmėjų seime, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 22 d.,
t>įu ji yra be dorovės. Jei ekonomika be doro- la Nauji Vilkimai buvo pa-' mano esą pašaukti stovėti au 1932 m.
ves
darbininkai
negali
laukti
tei kirtį spalių 10 d. Belaukiant | tonomijos prieky, nesugeba į
Seimas prasidės Šventomis Mišiomis 10:30 valandą, Šv.
singo atlyginimo.
naujo seimelio,
“Trimitas” !autonominėmis laisvėmis imu Kazimiero vienuolyno koplyčioje. Popiet vienuolyne seimo da
Kaip kurtas šiame krašte ir pritaikoma (1930 m. Nr. 37) rašė: “Alus ilutis, nes buvo išauklėti pvu- lyviai susirinks Marijos Gimimo parapijos svetainėn (Washta paties Dievo įstatymams priešinga ekono maža interesuoja naujo seime- siško policeištato botago auto tenaw Avė ir S8-ta gatvėj 1:30 vai. ten prasidės seimo posėmikos teorija. Ji čia paprastai vadinama garu jko sudėtis. Jei seimelis bus iš riteto, kiirs individualinės lais dis. 7 valandų vakare seimo dalyviams bus vakarienė ir pro
los įstatymo teorija.
rinktas tikrai atsižvelgiant į j vės ir savarankiškumo nepri gramas Vienuolyno auditorijoje.
imtinus Klaipėdos reikalus, i pažino. Dvasios vergas visada
Pasitikime, kad Jūs pritarsite kilniems rėmėjų darbams
SLA. kuopos rengiasi savo seimui su to tai
su
juo
bus
ma paliks vergas, nors jam už- ir atvyksite.

“DRAŲGA S”

ve.

Ktti 1!)3U

luo tai pu ekonomika ii doiovė tuntų bū

ekančiai dienai priimami iki 5
vaE po piet.

lITHUANIAN

Ko jie kabinėjasi?

e

'

iftakyrue eekinadienlus
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kiu pat ūpu, kaip ir prieš dvejus metus, kąda bolševikai buvo išmesti iš seimo Cliicagoje. Anot “T-nės” yra žmonių, kurie ragi
na: ‘‘išrinktus kuopos delegatus seime p*:lT
kaipo socialistus, kaipo ‘Maskvos agentus’
ir išmesti iš Susivienijimo, kaip Ghicagos sei
me išmesta bolševikai.” Atrodo, kad šių me
tų SLA. seime bus sorkių. Ot, tau ir frateinalizmas!

Klaipėdos seimelis pareis- uutonomijų. Autonomija, teisy

lonu dirbti, nes jokių sunku dėk ant galvos karališką vai- į
Už pritarimą mūsą dr-jos darbams būsime nuoširdžiai
mų niekad nekils. Jei, anapus nikų. Nusivylę praktišku au-' dėkingos.
Nemunui gausinga ir remiant tonomijos pritaikymu, turim
ŠV. KAZIMIERO AK. BĖMĖJŲ CENTRO VALDYBA

tvirta valiuta, seimelio sudėtis į džiaugtis bent tuo, kad Klai-

ir
ŠV. KAZIMIERO SESERY^

nepasikeis, tai mes jau turim pėdos krašto autonomija yra ■
ilgu metų praktiką. Seimelis barometras, rodąs ne tik Lie- •
žiūrės ne krašto reikalų, bet i tavos Vokietijos santykių bū tas Lietuvos priklausomumas
savųjų, kurių šaknys paslėp į t į, bet ir tarptautinės poiiti-11UO‘Vokietijoj ir kad santaitos didelėse tamsybėse. Tai taikos spaudimą. Klaipėdos kon-;'ininkai jau yra lig reikiamo
rėš, galą gale, privesti .prie į vencija yra vėliavėlėj iškelta :'a*l)Siao Nusistatė; prieš LietuNevvYorko gubernato-' stipresnės rankos politikos ”.. j ant Lietuvos valstybės rūmų'v’b Telieka tik jiems spųste!-

Santarvininkai, klausydami
vokiečių skundų, turi daiyti
rimtą veidą, o nepasileisti juo
kais, nors tai ir nelengva, nes
Al. Smitlias buvęs
kaip visiems aišku, kad tie
liūs irdemokratųkandidatas
į Jungtinių
V.
. v
stogo, rodanti tarptautinės no 11 ‘r Klaipėda, kaip nunokęs skundai nei faktiškai nei tei
siuos, prieš pusantrų metu t
1
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----- linkme.
>• ■
'obuolys,
nėra pagristi. Ir priimi
Valstybių prezidentus, praėjusią savaitę Va-j
. ...
, . V kitikes vėju
obuolys, ims ir nukris jiems siskai
siškai nėrt
...
.. ... . „
lasytus žodžius, pakartojau!
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pasakė teisybes žodi tiems politikams, kurie
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santarvininkai

''.•••avus Klaipėdų, jau nesunku klausosi visai ko kito. Ir sali
melais stengiasi įeiti į valdžios vietas. Jie
....................
. ,
.
.... . seimeliui.
Is tikrųjų pasirodė, ves
valstybių
buvo
tyčiomis
į_ .
.. ,. .
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. . .
pasižada viską, o nieko nepadaro. Al. bliu- k
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busią atimti ir Sileziją ir ko- tarvinink
pasižada viską, o nieko nepadaro. Al. Sinikams ir Lietuvai yra
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I kad seimelis tiulio ne. krašto taip sudaryta, kati jos galėtų rįjor
thas
primena,
kad ypač šiais sunkiais
ir, a- !' gerovei,
. ,bet. vare_ savotišką
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.. Lietuvos
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.mausios atsparos punktas, a- bu ar liaagos teisme. Bet j.f

įtrode
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Lenkų. propagandos api ,
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1 pakuojant Versalio sutarti.
yra kablys, ant kurio turi pa
Itieiese
.tlelese tamsybėse
uuiisybvcc . Tačiau vi»*-i dumtos, gal ir iš tiesų
many
„
k .
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, ,
ų mane
M.es neturim žinių, ką atsa- kibti vokiškasis ryklys,
sai netikėtai tos “tlitlelės tau. Lietuvą esant Vokiečių įtakoj.
kinėjo santarvininkai, kai V o-1 Šie trumpi išvedžiojimai paKlaipėdos krašte netrukus bus rinkimai. f , . -,,
v ..
.
. .
.
svhes
nusvilo.... ir st linelio Todėl Klaipėdos kraštą jos pa
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Vokietininkai dėl to rimtai yra susirūpinę, |(j*au,
sistenge padaryti savo rūšies
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žodžių. Teisybė.

ęuuios veikimo šaknys pa
nes, anot laikraščių pranešimų, lietuvių rin
si rodė esančios įdiegtos Berlv
kikų skaičius Klaipėdos krašte yra žymiai
ne!
padidintas. Lietuviai šiuo tarini, manoma, iš
{vykiai prievedę prie buvurinks daugiau atstovų į seimelį. Taip ir rei
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. ’ , .-mas. ko jie kabinėjasi/
; dagiinias uždeda
kad
į• i1 smga,’ bet paskutinių
1
J ų laikui
' pareigą,
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‘Tr. ’
Vokiečių elgesys tat visiškai
domūs ne tik tuo, kad jie išii- nekviestą svečią maloniai;

kia.
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i;

seimelio paleidimo, yra

“Mūsų Vilnius”, Vilniui Vaduoti Sąjun-įniškino seimelio politikos ^'i^j..
uos organas, plačiai rašo apie Amerikos lie- brą.jį šaltinį bet turi taųi pat ■
tuvių veikmą Vilniaus vadavimo reikalais. ir tarptautines reikšmes. Ne
Daug kas stebisi iš prof. M. Biržiškos, ku- vei‘ta dabar ginčytis, kas yra

ris rado reikalą plačiai

ai

^arv n*n^a^ Ii.............
...
.
nuoširdžiai gali džiaugtis
. ° .
T? °
j-isii-ič d-unf Kl-i čl
..

išpublikuoti vad.na- ,kaltas, kad Klaipėdos konveu

priimti, ir etikietas reikalauja,
Jd, kad šeimininkas maloniai
^ypsctūsi. laciau si kartą, ga
km drąsiai tvirtinti, šauta;vininkų

'c*-ia

politikai

sutikmejo

niuosius “nežaliezninkus”. kurie mūsų taui-šėjo tokia, o ne kitokia. Bet ne tik dėl Lietuvos V o (Vokiečius su tikru nuoširduKlaipėdos niu. Bet visai ne dėl to Kad
tiniame gyvenime jokios reikšmės neturi. Jei d ai p pat yra istorijos dalykas lietijos "santykių
yra lygūs bolševikams, visokio tautinio ir vi- spręsti, ar bemlrai Klaipėdos konvencija turi vertes santar jm butų linkę pritarti vokickraštui autonomija buvo rei-' vininkų akyse. Dar daugiau, č.ių skundams, o dėl to, kad
suomeninio lietuviu veikimo ardytojams.
kalinga. 1923 m. sausio mėn. i Klaipėdos
konvencija pade- įsitikintų, ko Vokiečiai siektų,
...
i įkarščio metu buvo neapgalvo 1 da santarvininkams tiksliau o: jei jie atgautų laisvas rankas
.
lnabll -iaanini° (J^,nyZu(kl^ taį panorėta pasauliui pade-'rientuotis tikruose vokiečių tarptautinėj politikoj. Beveik
seimas sieine įv> s ostone, i ass., . . v. inonstruotį
veikusios tada politikos siekimuose. Kaip ži- tikra, yra, kad reparacijų uio

MARGUMYNAI
KIEK LIETUVOJE VAI3
MEDŽIŲ?
Kip rodo surinktos slalistikos Lietuvoje
yra daugiau
kaip 4 milijonai įvairių vai>nit‘Tžių, būtent: 1,436,200 - obelų, 423,880 — kriaušių, 436
to - slyvų ir 1,431.660 vyš,all- Kiekvienam šimtui liek-

ilkes Bane, Pa., o kui bus lede- j konstitucijos lankstingumą, ga nia, zvienu iš pagrindinių vo- kesčiai nesudaro didelio nia- tarų žemės ploto Lietuvoj ttnlacijos kongresas.
lintį sutaikinėti atskiroms Lie kiečių politikos tikslų yra ry- lonuino santarvininkams, ncs'ka 93 vaismedžiai ir kiekvie-

S*

įtuvos dalims autonomiją. Gy ;tų*sienų revizija, kitaip sa

Slcaitylcitp ir platinkite lietuvil} venimas tačiau parodė, ka-l
kataliku vieninteli dienrašti “Drau I)irmaS autonoIninio principe
„ .

**

. .

.

f

pritaikymas nebuvo

jįe ir be Vokietijos skatikų nam šimtui gyventojų — 175

kant, Versalio sutarties panai-įgali apsieiti. Jie beveik sutik-: vaismedžiai.

kinimas. Vokiečiams atrodo, tą reparacijų mokesčius pana;; Kituose kraštuose vaismeJaim.ii ;kad lengviausia yra susprog- kinti. Tačiau kas gali laiduo-'džių yra žymiai daugiau. Pa-

ir remklte VISUS tuos proiesio* „as, nes
ne autonominio idinti Versalio sutartį per Klai ; ti, kad, nusikratę reparacijų 1 vyzdžiui,
Vokietijoj vienam
nalus ir biznierius, kurie garsinasi krašto naudai.
pedą. Mat, jie galvoja, kad našta, vokiečiai nepareikalaus šimtui hektarų tenka 700 vais
Bet būtų neteisinga v’rniš jau pakankamai išfeklaiųuo-j dar daugiau jienls duoti ?
'medžių.
jame.

Kalvarijos kalne, o kitą Alyvų kalne, ap
dovanodama biang'^iiylM-mis ir turtais. Ji
taip pat įsteigė vienuolyną Jeruzalėje. J*,
reiškė didelę pagarbą tiems asmeniniu, ku
rie aukojosi tarnauti Dievui, kad net ji
pati ryžosi patarnauti^ vadindama save
Kristaus tarnaičių tarnaite.
Ji rūpinosi vargšais ir ligoniais. Ji
rūpinos ir kareiviais ir juos mokė krikščio
niškai gyventi, o tais, kurie dar nebūvi,
krikščionimis, ji rūpinosi, kai jie susipa
žintų su tikėjimo tiesomis ir būtų pakrik
štyti. Ji taip jMit rūpinosi vergais ir vi
sais valdiniais, stengilamasi pagerinti jų
gyvenimą.
Ji didžiai gerbė šventąjį kryžių. Ki
tatikiai ir atskalūnai pradėjo daryti prie
kaištus, kad krikščionys, sekdami inųieratorienę garbina vien tik patį medį. Beigi tuose priekaištuose nebuvo teisybės, lai
zomenas, didis ketvirtojo amžiaus moksli
ninkas rašo 'apie Šv. Elenų ir kryžiaus
garbinimą šiais žodžiais: “Ji (Šv. Ele
na) grabino ne medį, bet Karalių, Kuris
merdėjo ir mirė ant to medžio.“ To pa
ties laikėsi ir Šv. Ambrozas ir kiti Baž
nyčios tėvai.

taisau savo gyvenimų ir susitaikau su Die elaryli, ašarodamas priėmė paskutinį mo
tinos plaiminimų.
vu.

ir Dievą mylinti siela. Kitaip Dievas jai
gal nebūtų teikęs tos didingos malonės
ir Įkvėpimo ieškoti ir rasti tikrąjį Išga
nytojo kryžių.

Kilnia savo širdim ir nepaprasto labdariškuinu Šv. Hiena daugeli patrankė
prie Dievo, f'ia duodame tik vieną pavyz
dį. Vieną naktį kelionėje ji apsistojo ties
anglių kasykla, kur atsitiko nelaimė ir
daug angliakasių buvo sužeista.
Naktį,
kai visi gardžiai jau miegojo, ji girdėjo
vieno nelaimingojo dejavimus, einančius
iš sužeistojo lūpų. Ji slaptai išėjo iš sa
vo palapinės, pasiėmė tyro vandens su
vaistais ir rado senyvą žmogų, visų ap
leistų ir gulinlį žianėje, vaitojantį ir pra
šantį bent lašelio vanth us. Šv. Elena j;
pagirdė ir apiplovė jo antakius ir kaktą,
duodama dar vaistą sustiprėjimui; ir ne
laimingasis m trukus atsipeikėjo ir užmi
go, kad pasilsėtą. Kitą rytmetį, atsigaivi
nęs, jis papasakojo šitokių istorijų:

— Savo jaunatvėje aš buvau krikš
čionis, betgi ,taškui gyvenau nuodėmingai
ir nutolau nuo tikėjimo. Tačiau praėjusi
naktį aš mačiau mano Viešpaties Motiną,
Tame pusireiškia dalis Elenos gyve
kuri išgelbėjo mane nuo mirties ir pražū
nimo šventumas. Ji buvo didi šventoji ties; dėl to dabar aš darau atgailų, pa

\

Konstantinas garbingai pagoubė* savo
l’o ilgesnio pasikalbėjimo, paaiškėjo,
motiną
po mirties ir savo širdy išlaikė*
kad nuo mirties ji išgelbėjo Konstantine,
motina, Šv. Hiena. Senyvas nelaimingasis ! visa tai, ką Šv. Hiena jam patarė dary
to* labiau džiaugėsi, kad Dievas jam siun ti ir vykdyti gyvenime.
tė Savo pasiuntinį jį išgelbėti nuo pražū
Kad tinkamai pagerbtų savo motiną,
ties. Tr Šv. Elenos dėka nelaimingasis, at Konstantinas įsakė* šv. Elenos atminimui
gimęs krikščionis, garbindamas Dievą, lai pastatyti dielelį paminklą Konstantinopo
mingai atsiskyrė* iš šio pasaulio, kad įei ly, o kitą netoliese Antiochijos miesto. Be*
ti į amžinąjį palaimos gyvenimą.
to, Konstantinas įsakė nuliedinti meda
Šv. Elena, grįžus į Romų, po sunkios lius savo motinos pagerbimui ir iškalti
kelionės buvo laimi suvargus ir susilji- jos vardą su imperatorieuės titulu.
nėjus. Jos amžius, perž(*ngus astuonias
Konstantinas ir Šv. Elena yra sujimg
dešimtis gyvenimo metelių, dar labiau ti j’J gyvenime, lygiai, kaip kad Šv. Augus
jai pakenkė ir ji susirgo, guldama j |mi- tinas ir jo motina, Šv. Monika.
ta.lų. Nujausdama savo gyvenime) pahuiKonstantinas minimas kaip didis ir
gą, ji šaukė* prie* savęs Konstantinų ir vi-,
są giminę, jiems visiems tarti paskutinį galingas krikščionis valdovas pasaulio vai
sueiie*. Ji skiltimi Konstantiną ištesėti krik stybių istorijoje, o Šv. Elena — kaip gurščioniškose dorybėse, garbingai valdyti sa binga šventoji Katalikų Bažnyčioje.
vo karalystę, pagerbti teisingumą, plėsti
krikščionybę ir labdaryl)ę ge rbti ir būti
paklusniam vyskupams, kurie* atstovauja
(Pabaiga)
Kristų žemėje, ir visame* kame* duoti krik
ščionišką pavyzdį ir krikščioniškai gyven»
ti. Konstantinas, žadėdamas visa tai jia-
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Nevienas lietuvis stebisi bu žadėję Tr kodėl taip atsitiko?

niversitetą, kuris auklės imlioki atsitikimą iš garsaus ru- mas paliuosuoti iš kalėjimo
Maskvos ar Varšuvos bernu*, j sų rašytojo Maksimo Gorkio žmogų, kuris taip plačiai iš
liet tikras lietuvius tėvynai-j gyvenimo.
grsino rusų litertūrą. Gavęs

kūne
sunkiai atgautą
Prieš trisdešimt metų vie telegramą, caras Įsakė Gorkį
Stancikas pralenkė Varakulį, Gubystą, Janu \ usios Lietuvos stiprumu ir Aiškiausią atsakymą gausi nę, nius,
Lietuvos
nepriklausomybę ną vasarą Gorkis buvo susir- paleisti.
šauską. Rašinskienė vejasi Stanciką. Staniulis is nupuolimu iki žemiausio j pažiūrėję į mūsą dienu rusu kaip savo akį sergės ir už mogęs plaučiais ir gydėsi Jaltoj,
atsilaiko prieš Mandravicką. Petrauskui daros
'7'“: ra,ok?klas “a* Li,'ll'™s teriškę neparduos.
|Pl‘ie .Juodųjų jūrų. Rusų ot<«
v ,, • n
• •
• • c i
v
j
kunigaikščiai, didikai, bajo- ūkininkų vaikus iinteligentu.:.
PLATINKITE “DRAbUA*
‘karšta”. Pabijonaitis vejasi Sutkų, Kondratas rai, taip išnyko iš lietuvių tau .Jei Lietuvos liaudis batų pa-! Taigi, padėkime jiems įsi clirana (slaptoji policija) įta-j
kurti katalikiškąjį lietuvišką- rė Gorkį revoliucinėj propa-i
užpakaly.
tos tarpo,
kad jų, rodos, į sekusi savo broliais inteligen-

gandoj ir pasodino į kalėji- Į
ir nebuvo. Tuo tarpu kitu pa- tais, šiandien nepriklausomos ji universitetą, kad išvengtu
mą.
Praėjusį šeštadieni ir vakar |Linkime jam ko gerinusiu sek našaus likimo tautų bajorai Lietuvos neturėtume, nes jos me istorinės klaidos.
Žinia apie žymaus rašyto
K. J. Krušinskas
‘‘Draugo” konteste-lenktym’- j miij.
ir visa tnrtingesnioji visuoiye nebūtų buvę kam ginti. Ka n
jo
areštavimą greit pateko Į J
v•
I
•
.
'
,
'
Federacijos sekretorius
se įvyko žymių atmainų. Pi r- Į Kontestininkn stovis sian- nė yra išlikus su visa tauta savo laiku ‘‘Am. Lietuvis” ia
Europos laikraščius. Ispanijos J
nusimu
mntinis pusmilijoninkas Stan die yra toks:
j kęsti jos vargus. Lietuviu gi bai teisingai buvo pastebėjęs.
ilinai?
karalius
Alfonsas
XIII,
kuris
j
KAIP ALFONSAS XIII
Stancikas, 1706 W. 47 !diduonien?
įsižadėjo savo
eikas, kurį jo oponentai buvo
‘.Jei Šliupą rusė būtų pagini
buvo skaitęs kai kuriuos iš- ‘
IŠGELBĖJO M. GORKĮ
pralenkę vakar vėl ‘atsigavo’, St. Chicago. Tll......... 503.450 liandies’
pametė, patys nu-į džiusi, ar daug- jisai lietuvim
------------verstus į prancūzų kalbą Gor
atsitodamas
pirmon garbės
O. Rašinskienė, 1639 S. ūPjajo svetimiesiems tarnauti. 'paisytų!"
Rusų rašytojas J. Bunin šakio veikalus, tuojau pasiun-j
\ieton. Net du smarkuo’iai — Avė., Cięero, Tll .... 501.900
Kuomet žmogus imi ieško Šiandien paprastas dalykas,
vo atsminimuose pasakoja ši- tęs carui telegramą, prašvda- !
Cubvsta su .Lnušansku jam
ti tokio bajorų išnykimo prie kad kartais ir labai aukštai
A. J. Janušauskas, 1301 S. žasties, tad į akis krinta vie
pasitraukė iš kelio.
stovinčio Lietuvos inteligento
„ v. .................................SOtli Ct., Cicero, III.. .500,200
na
didžiausia
senovės
Lietu

šeimoje Lietuvos žmonės, jos
Rasmskieneg praėję sesta- p Gubysta( 4355 g M(lzar,
vos
vadų,
kunigaikščių
pada

kalba ir papročiai yrą tiek ne
d’enį padarytas žygis taip St. Cicero, III............ 500,190
ryta
didelė
klaida:
mokyklos
pakenčiami, kad jos velija
pat didelis. Nors ji nepajėgė
P. Varakulis, 724 West 18 naudos neįvertinimas.
nuo savo vyro atsiskirti, bet
Stanciko pralenkti,
het via st, chicagOj IIE
500,100
dėlto daug laimėj*., atsistoda A. Stulginskas, 1628 S. 56
Lietuvos didieji kunigaikš ne su Lietuvos “clilopu” ką
ma antroje vietoje Dabar Ja Avė., Cicero, Iii........ 500,010 čiai, priėmę krikštą, nepasi nors bendro turėti. Kas kita
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
nkauskui, Gubystai, VarakuS. Staniulis, 6651 S. Talman stengė steigti lietuviškos mo jos litai, tie visados malonūs.
lir.’ ir Stulgi-^kai vėl reikės Avė.. Chicago, III. .. 365,730 kyklos saviesiems kunigams Nenaujiena, jei ir ministerių
smalkiai padirbėti, kad atsi V. R. Mandravickas, 815-45 |aukl5tii
pasitenkino atėjū- šeimos narių naminė kalba nė
laikytų pr’os Rašinskienę ir St., Kenoslia, Wis. .. 365,750 !nais kunigais, nors ir nemo- ra lietuviška. Vadinasi, eina
Stanciką. Koris iš jų pirninM. Varkalienė, 6315 So. Lin Imančiais lietuviškai, — tas ži ”ia senovinės Lietuvos vadi,
4ir f
pada’- s naują žygį f coln Avė., Chicago, III. 333,370 noma- prisidėjo prie nutanti- klaidinguoju keliu.
Norint tą naujai atgimusios
įmuksime ir žiūrėsime.
P. Petrauskas, 14 Johnson nimo per bažnyčią. N.ekūrė jie
nė pasaulininkų (pasauliečių) Lietuvos tautai gresiantį pa
Susidomėj r-io?
šiuo kon- st., Binghamton, N. Y.
vojų pašalinti, Lietuvos liau
L svt visuom TbS akys prade
........................ 308,490 vadams auklėti aukštesnios
įlies vadai katalikai yra susi
da sekti StaniiJio ir MandraAg. Gilienė 3131 Emerald mokyklos, pasitenkindami sa
o icko kovą «t iktynes į pusnį i Avė. Chicago, 111. .. 303,790 vo vaikų siuntimu į užsienį rūpinę ko artimiausiu laiku Įkurti Lietuvoje tikrai lietu
1 i.’-1 inkus. r -ae.|USj šeštadieGrybas, 2244 W. Adams mokytis. Šie, besimokydami
višką katalikišką aukštąją mo
n, n atėmė, ka i Mandravic St., Chicago, III.......... 327,470 daugiausia lenkų mokyklose,
kvkla — universitetąC. J kurio
kas buvo Staniulį pralenkęs.
J. Aukškalnis, 1354 Harri taip nutauto, kad, štai at- . t
mokytojai
— profesoriai bus
Pranešęs Staniuliui tokį sr.--J.son St., Gary, Ind.
225,560 gimstančiai tautai jie ne tik.1
kad nevadovauja, het, prie-H’kri lietuviai tėvynainiai, kupraiz’ą, sakiau, kad tas surA. Valančius, 1226 S. 50
šingai, jie (Pilsudskis,’ Želi- rie skiepys
savo auklėtinių
praiz’as tik paragins Staniu Avė., Cicero, III........ 224,500
lį į didesnį veikimįą ir gnezO Kazlauskienė, 4356 S. govskis, Narutavičius, Mcišfa pir<b’sna tikrąją Tėvynes meitą nusistatymą — nepasiduo jRoekwell st., Chicago 174,850 1 virins ir kiti) vedė svetimtau Hv ir auklės tikrus Lietuvai in
Misiūnas, Roseland, III. 2431^ "an-ias TJetuV{l pavergti teligentus vadus.
ti. Ir tikrai. Vakar Staniulis
Amerikos lietuviai kataliatgabeno naują liodą halsų ir W. 108th St................ 160,470,svetimos valstybės naudai.
Grsūs savo kilme buvusio- kai! mes esame daug prisidė
ko tik Mandravicko nepralen Rėkus, 1850 Wahansia avė.,
h ė. Žiūrėsime, kas toliau tarp Chicago. '11................ 154,963 jo Lietuvos kunigaikščiai Rad ,.1? Prae Lietuvos prisikėlimo,
katali
jų dėsis. '
A. Žolynienė, 6709 Archer vilai, Sapiegos šiandien len- padėkime Lietuvos
Didysis Scandinavian—American Linijos
kams bernauja, savo tautos iš- kams įkurti katalikiškąjį u.
119,950
Laivas FREDERIK VIII
Šia proga negaliu plikti Avė., Chicago, III.
A. Gudėnas, 6807 So. Camp __
nepacitavęs
vieno pasakv
PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
mo Staniulio laiške: “ ... pra heli St., Chicago, III. 115,000
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
KARAS JAU PASKELBTAS
dėsiu darbą visu smarkumu;
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 0 75.50
kai išjudinsiu savo jėgas, ne Melrose Park, III. .. 114,350 visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo Ij
Į abi pusi......................... .... . $125.50
Sutkus 1007 Eiglit st.,Wauatsilaikys nė ‘dičturčiai’. Jei
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
neužteks Marąuette Parko, pa kegan, III.................... 103,300
kataliku larkraštis
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 Į
sieksiu ir kitas kolonijas.”
vietą dabar.
PI., Chicago, III......... 97,200!
“Dičturčiai”, ar girdite, ką
Gaižauskas, 148 E. 107tb st.,
Staniulis šneka? Lukaut!
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN UNI
korio išėjo jau keturi numeriai.
Roseland, III................ 64,600
JOS didžiuoju laivu
Nepaisydama kas ką šneka,
z
A. Condratas, 1706 S. Ma- “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms ra
ar kas naujus laimėjimus ski yomensing avė. Phila. Pa.
pimais klausimais.
Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
na, Gilienė taip pat sako —
“
SPAUDA
JR
GYVENIMAS
”
nagrinėja
tikėjimo
priešų
.?....................
63,700
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
nepasiduosiu. Vakarykštis jos
daromus
priekaištus.
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
Bugentavičius, 1616 N. Lin
žygis buvo toks didelis, kad coln St. Chicago, III. 61,90(1 “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
Petrauskui
pasidarė “karš Vaicekauskas, 4242 S. Malaimėjimus ir džiaugsmus.
Mes parūpiname pasportus, re-entry pennitus ir kitus kelionei
ta”. Be abejonės nustebs f r plewood avė., Chicago, III.
“SPAUDA TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
reikalingus
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
Varkalienė pamačiusi tai, nes
rie nori būti šviesiais ir su
.................... 44,400
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
ir ji ne už jūrų marių nuo
sipratusiais katalikais.
Bacevičius, 1850 Wabansia
reikalus aprūpins
Gilienės stovi. Sukaupus daug
Avė. Chicago, III........ 26,700 “SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
energijos Gilienė gali “stebu
vienam.
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
klus” padaryti, nes Bridge“
SPAUDA
TR
GYVENIMAS
”
metams
kaštuoja tik 3 litai,
Scranton, Pa................ 25.850
portas — Chicagos lietuvių
Amerikoje 1 doleris.
M. Povaitienė, 7(X) S. 9 st.
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Cbicago, III.
metropolis. Žinau, kad dange
Herrin, III.................... 24,800 “SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
lis iš džiaugsmo rankomis plo
Pr. Ramanauskas.
A. Paukštis, 2225 S. Oaklcy
tų, jei Gilienė imtų ir “įgel
Avė., Chicago, III........ 21,000 “SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
tų” nė tik Pefrauską, Varkaminarija, Lithuania.
lp. Taruška, 2334 S. Oaklcy
lienę, Staniulį, Mandravicką,
Avė., Chicago, III. .. 20,350
bet ir visus pusmilijoninkusl
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
Vakar žymiai pirmyn pasi
ford, III........................ 5,800
varė ir Pabijonaitis su Gai
A. Langmanas, 4521 S. Wažausku. Pabijonaitis atsidūrė
ii ITT AND RUNN~Now Muybc lf Rull Ihd Said “Lizeie" Instcad of “Flivver" Hcd Have Got ByWith Ii!
PY r-7?
shtena\v Avė. Chicago,
•NtUTiur KOWfct>tL Tmvcft
'K I
»<(FC
netoli Sutkaus, o Gaižauskas, III................................................... 17,76-0
f AboĮrtoTo seų MS
(S Sfttt | Įtu<t
’
OI -T»C teCCCKTCHČItl V l'O
pralenkęs Condrotą pradėjo
wtU- ST U
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00(1
^1
*•.' • KOI
vytis Pabijonaitį. Jei kaip, tie
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
C 4 '' OUO
kontestininkai gali padaryti
V
- E. St. Louis, III......... 1,04X1
surpraiz’ą ne tik Sutkui, bet
Žvirbliui, Gudėnui, Žolynied
nei, Rėkui ir kitiems. Tad iš Skaitykite ir platinkite
anksto įspėju visus “pasivačv retnkite visus tuos pro
ti”. Gaižauskas šiomis dieno
fesionalus ir biznierius,
mis, rodos, vajaus reikalais
yra išvykęs į Aurorą, Kewa- kurie garsinasi jame.
nee ir kitas lietuvių kolonijas. dienraštį “Draugą” ir

Sloan’s
Liniment

“DRAUGO” EKSKURSIJA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
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“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
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Kongresas bus atidarytas ir jam uoliai rengiamasi. Cho j amatų, namų ruošos, sodybos riai — visi dirba pluša ir ren dėsnis jų skaičius turėtų šių
Įb>ųjungos pirmininko dr. Lei- ro pasirodymas, reikia many-; sutvarkymo srityse.
I giasi vykti kongresai!. Nėra vasarų aplankyti tolimųjų sa
jmono kalba. Toliau kalbas pa ti, bus tikrai didingas, juo ia-, Kongreso dalyviai dar nm tokio Lietuvos kampelio, k -;
vo Tėvynę Lietuvą ir susibro/sakys Prorektorius, Vysk. M. biau, kad ir repertuaras be- tys poeto K. Inčiuros misteri- kongresui nesirengtų.
liauti su katalikišku Lietuvos
ir Amerikos lietuviams bū- jaunimu, kuris tuo apsidžiaug
'Keinys ir garbes pirmininkas veik naujas. Chorui diriguos j jų “Trys Talismanai”, kurioj
Šiemet “Pavasario” Sųjun- jėgtus. Taip mums puviCK Die
j vaizduojama kova gero su pia tų labai įdomu matyti tokias tų. Keta proga. Tad yra re
prol. J. Eretas. Taip put bus žymiausi mūsų dirigentifi.
gai sueina dvidešimt gyvavi-lve, Amen
Tariam šiuos išSporto olimpijada greičiau- ,tu! Veikalas yra tikrai įdo. dideles ir nepaprastas iškil ta ir gera proga įsirašyti į
mo metų. Daug per tų laikų'laimingo pareiškimo žodžius, ! įskiausyta sveikinimų. Kadan
gi pastaruoju taiku “Pavasa- šiai prašoks visas iki šol hu mus ir geriausioms artistun.a mes, kokios labai retai bū “Draugo” ekskursijas ir ap
Sąjunga yra nudirbusi, gilių saliutuos visas miškas vėliavų
no” Sujungus veikimas dau- vusias. Nesenai Kaune ir Ši u u- vaidinant, tikimasi, kad pa ną. Ypač mūsų Vyčiai turėtų lankyti —Lietuvų.
vagų visose kultūrinio gyveni- ir visi kongrese dalyvaujanue
giau pasiskirsto j atskirų vy liuose buvo padaryti sporto liks gilų įspūdį. Misterija bus tuo susirūpinti; kiek galint di
mo srityse išvariusi. Tam ju ji pavasarininkai.
rų ir mergičių veikimų, tai a- kursai, kiniuose dalyvavo 2Gb 'pastatyta vakare prie elektros
biliejui paminėti liepos 9 —
Antra įspūdinga kongreso bejiems bus atskiri posėdžiai sporto vadų. Jie olimpijada i [šviesos.
10 d. Kaune šaukiamas “Poprogramos dalis, - tai eise savo veikimo planams apsvar parengs didelį sportininkų bū
Jau yra sudarytas Kongre
vasano
jubiliejinis kongre(John Bagdziunas borden)
bus
tuo- styti. Daugiau jokių posėdžių rį.
! liti.
Ji
Ypač manoma posirodys so Stabas, kurio šefu yra prof
ADVOKATAS
sas.
pamaldų
svar nebus, tiktai kongresu uždą- masine mankšta. Sportu dau
Pagrindinis kongreso šūkis'į*“1 .P#.'
JHUialdy
Eretas, pirmininku dr. Laimo 105 W. Adams St., Rm. 2117 į
bus: Katalikiškas ir tautiškas!hlau",w"‘“ Ivanno nuėsto gat- rant
į^go, TSvaB giausia rūpinasi ats. Įtu. G ar nas, nariais — visa eilė žymių
Telephone Kandolph 6727
, venas ir pasižymės ne tik dL- iau. P. Dogelis.
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak. .
ka uskas ir p-lė Jakubėnaitė; organizatorių, veikėjų. Be to
jaunimo susipratimas ir «w.,
y. skaiiiuIni, bul ir
Telephone Koosevelt 9090
Laisvės kovotojus pagerbti jiems padeda prof. J. Eretas sudaryta net 12 visokių komi
organizavimas
Jo tikslas Name:
8 iki 9 ryto. Tel. Kepub. 9600 i
savo origanalumu. Šį kaitų
iį Karo muziejaus sodelį orkos ir katalikai sportininkai LGS
parodyti kų pavasarininkai y- įai žygiuos atskilai, meigai-j^ru jyjįnia nuvyks didžiulėj Paroda. Ji irgi žymiai šk ii - sijų. “Pavasario” Sujungęs
I
būstinėj dabar darbas tiesiog 1
ra nudirbę, kiek jie yra galin
tės
atskirai. Taip pat atski vgpavy delegacija, kuri uždės1 sis nuo ankstybesnių parodų. verda. Ypač j darbų Kongre- Į
gi ir kaip eina į ateitį.
rai dalyvaus dviratininkai, vainikų ant paminklo žuvu- Šiemet be rankdarbių skysui rengti yra įsitraukę stu
Kas matė didžiulius "Pava
A D V O K A T A S
raiteliai, sportininkai. Be to, sioms dėl nepriklausomybės. liaus, bus skyrius plačiai vaiz
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
dentai
ateitininkai,
kurie
vi

sario” kongresus Šiauliuose,
Rooin 1502
Tel. Central 2978
kiekvienam regionui bus leis Visiems kongreso dalyviams duojųs “Pavasario” Sujungęs
Valandos:
9
ryto
iki 4 po pietų
suomet
pavasarininkams
labai
Kaune ir kitose vietose, tas ga
ta savaip pasirodyti: sakysim, nuvykti ten nėra jokio fizinio veikimų ir organizacinį pava
daug padeda.
Vakarais: L'tarn., Ketv. ir Subatos
Ii nujausti koks gausingas ga
vieni galės būti kepures gėlo galimumo, todėl siunčiamos sarininkų gyveninių. Bus pa
TJ
..........................
Į
— 6 iki 9 vai.
Provincijoj taip pat dalelis j 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
li būti šis jubiliejinis kongre
Tačiau šis kongresas &sa- j“US aPsl^ai^’ Htl 8U «juost°7. tik vėliavos, kurios ugi, gali vaizduota taip pat pavasari
sujudimas. Regionai, rajonai. '
sas.
Namų Tel. Hyde Fark 3395
'mis ir t.t. Eisena bus gausiai būt vos gaics sutiipti.
ninkų
incijativa
žemės
ūkio
kuopos, kuopelės ir atskiri na Į
vo pobūdžiu skirsis iš visų bu ;
pamarginta gyvaisiais paveik j
vusių: jo programa yra visai slais, vaizduojančiais pavasi; Kongreso metu įvyks dainų
A. A. O LIS
nauja, originali.
Todėl jisai rininkų istorijos bei dabarties šventė.
Ji numatoma labai j
ADVOKATAS
bus įdomus visiems.
Ir tik svarbesniuosius mementus, To ' gausinga, nes jau dabar užsi-1
Ali your life you are'fSTne Beauty
11 SOUTH DA SALDE STREET
Contest aftęr anothcr! Pcc jie look at
“Pavasario” S-ga, paskuti >kia tai eisenų pamatyti bus vi j registravusių choristų yia aRoom 1934
Tel. Kandolph 0332
J
you — and ' judge you. t ic Camay,
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
niais daviniais turinti apie 79 siems labai įdomu.
thc Soap of Beautiful W men —and
3241 So. Halsted Si. Tel. Victory 0562
'rie 4000. Repertuaras įdomus,
your skin will be so rad indy fresh
000narių, gali drįsti tokį kon
Valandos — 7 iki 9 vakare
and lovely that the whole world will
U tani.. Ketv. ir Subatos vakare
Philco 9 tūbų 1932 moli find you attractive! Yoijr powdcrs
gresų rengti.
Manoma, kad
— I and creams will look far better.
bus tos didelis jaunimo ant
You’ll win each little Beauty Contest.
i, X* 'jVfcr'.‘
plūdis, kad
ir Kaune sun
Majestic 9 tūbų Screen
ku bus jiems
išsitiesti. Tai
Lietuvis advokatas'
grid .... $39,50
bus tikra Lietuvos katalikų
155 N. Clark SL, Room 909
Boseli 1932 Riešuto
Telephone FKANKLIN 5745
jaunimo, o kartu visos kata
The Soap of Beautiful Women
medžio kabine3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
likų visuomenės triumfo sveri
Telephone VIETOKI 2213
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
tė!
10 PIECE CO5METIC
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
Kada 1932 Riešuto me
NAUJAS IŠRADIMAS
Be aukštosios dvasiškijos ir kortes net 207c. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į
SĖT $1.97
RĖKSNIO GALINGA MOSTIS
džio kabine
Thls Is a FamcuH Vlvanl Sėt and Inkatalikų visuomenės vadų, į Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va

KOKS BUS Šllį VASARI “PAVASARIO”
JUBILIEJINIS KONGRESAS

į

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

IS A

BEAUTY
CONTEST!

RADIOS

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

...... $38.50

CHAS. A. PEPPEfi

CAMAY

tas......*39.50

kongresų jau pakviesti kitųx š ,
lių — Prancūzijos, Belgijos, u į
landijos, Vokietijos ir k. kata
likų jaunimo organizacijų ats
tovai, Amerikos lietuvių jau
nimas
Vyčiai pasižadėjo at
vykti su didžiule ekskursija.
Taip pat kongrese dalyvaus
Vilniaus krašto ir l^atvijos tie
tuvių katalikų jaunimas.

žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
laiką praleisi.
siėmėt “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:

Kongreso pirmų dienų bus
atskiri vyrų ir mergaičių po
sėdžiai, sportas, vainiko uždė
jimas prie paminklo žuvusiems dėl laisvės ir misterija;
antrųjų dienų — kongreso pi e
nunias, pamaldos, eisena, dai
nų šventė. Kadangi visi posė
džiai ir kitos kongreso iškil
mės vyks ne salėse, bet gry
name ore, tai jose galės daly
vauti visi atvykusieji kongre
santai — su garsiakalbiu bus
viskas girdima.

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito — patarnauja veltui.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
dienomis:
Balandžio—April
20 d. — EUROPA
”
”
23 d. — FREDERIK VIII
”
”
29 d. — COLUMBUS
Gegužio — May
5 d. — BREMEN
”
”
14 d. — PARIS
”
”
17 d. — COLUMBUS
”
”
28 d. — FREDERIK VIII
Birželio — June
3 d. — ILE DE FRANCE
”
”
7 d. — BREMEN
”
”
16 d. — FRANCE

Ypač įspūdingos numato
mos iškilmingos pamaldos Ro
tušės aikštėje. Ten bus pasta
tytas specialus altorius, ir ar
kivyskupas laikys šv. Mišias.
Pamokslų sakys žinomas pa' mokslininkas Tėvas Andziul.s.
Pamaldų metu visa Rotušės
aikštė bus pripildyta jaunimo,
kuris vienu balsu giedos po
puliarias katalikams giesmes
kaip, pav., “Pulkim ant ke
lių”.
Tačiau užvis labiausiai jau
dinantis bus pamaldų metu šis
iškilmingas visų pavasarinin
kų duodamas savo idealams
pasiaukojimo
pareiškimas.
“Mes, katalikiškas lietuvių
jaunimas,
pavasarininkui,
Aukščiausiojo akivaizdoje dė
kingai minėdami savo 20 me
tų jubiliejų, viešai
ir iškil
mingai pasižadam visų gyven
imu uoliai tarnauti šūkiui ‘ Die
vui ir Tėvynei' ir jo įgyvenduumui aukoti visas savo pa

Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO'3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
J abi pusi.............................................................. $125.50

te

*49.50

7 tūbų Screen grid
Baby Grand.. $"| 9-50

Radio Sbort and Long \Vave pasiekianti Europos
stotis už ............................................... ...........

*4 9.QQ

BUDRIKO milžiniškas užpirkimas iš Financy Ko
mpanijos padaro galimu parduoti už tokias žemas
kainas.
Nauja automobilio Radio vertės $60 už

$29.00

Su visu įdėjimu į Jūsų automobilį.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

kurios pasaulis per šimtus metų .auke jau yra gatava. Rėksnio Galinga
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieU
girių Visokių medžių aliejų.
Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų. Kojų tirpimų ir at
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tuksiančiai
možnių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
Rėksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grųžinant. Parsiduoda visur. Klauskite
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY
OINTMENT. Kaina 75 centai.

cludes face powder, $1.00; Rouge, 75c,
Tisaue Cream $1.00, Depilatory $LOŪ,
Facial Astringent $1.75, Bath Salt 1.00,
Toilet Water $1.25. Perfume $2.75, Brilllantlne 75c, Skin Whltener 75c. Totai
Value $12.00. Spėriai prlce, >1.97 for all
ten pieces to introduce thls line.

Vardas ...................................
Adresas ............................ .. • •
Siunčiame per paštų COD
Pinigai grųžinaml. Jei
nepatenkintas.

)
Į
i
į

DEKEN’S OINTMENT co.
HARTFORD, CONN.

ir

Sore throat, muscular rheumatic aches&pain8,apply Musterofe, the "counter-irritant”

PLYMOUTH

IŠSTATYTI DĖL PARDAVIMO

BUDRIK AUTO SALES

Stop
Itching
3 Skin

For COLDS, COUGHS

NAUJI, PIGIAUSI IR GERIAUSI AUTOMOBILIAI

DODGE

Bea Van 580-5th Avenue, New York

AT ALL DRUGGISTS

Nesirūpink
niežėji
mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydantį antiseptikų Žemo—
saugus.
Aptiekose.
35c.,
«0e..
31.00.

žemo

FOR SKIN lORiTATIONS

907 West 35th Street
Tyroa, Aiškios, Mvetkoa

TEL. YARDS 0405

U

GRAŽIOS AKYS

2334 S o OAKLtT

STT

BZIiy’S UNCLE

Radio Programai Lietuvių muzika ir dainos duodami
BUDRIKO krautuvės du sykiu į savaitę: WCFL 970
kyl. nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų; \Y11FC, 1420
kyl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

V ra

didelis

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” ant
Murin. Co., Dpt. H. S., 9 E. Obio St., Ckicago

tartas

Švelnina gaivina
Jus jų pamėgsit*
Care” arba ‘Bye
pareikalavimo.

f

Antradienis, baland. 19, 1932

a mmo nu. veikalo auno xvam>

B

greito pasveikimo, kad gale- Ofl®° Tel- Repubiic 2266
r
°
Namų Tel. Hemlock 2010
tų vėl grįžti atgal į mokyklų
ir užbaigti savo mokslų.
DENTISTAS
X Balandžio 11 d. parapi
nyėia žmonių, ne tik lietuvių,
2403 West 63rd Street
kumpas \Vestern Avenue
ovL ir s v e tini Laucių, ne lik is jos svetainėje įvyko kortų lo Vai. 9—9 Išskiriant tručiadianius
simai,
kurie
atnešė
parapijai
oiuux Crty} bet ir is kilų įmes

LIETUVIAI AMERIKOJE
SIOUK CITY, 10WA

D R s vn $ s

DAKTARAI:

DR. K. DRINGELIS

Ofisas Tel. Grovehill 0617

Kės. 6707 S. Artesian Avė.

DR. SUZANA A. SLAKIS

Tel. Grovehill 0617

Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

DR. J- J. SIMONAITIS

liuvo keli uuionuiai. nuvo gražaus pelno. Mūsų jaunimas jton Club lašt year, and came
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
į to- į iiei-e in excliange for Gari liey
nemaža ir jji o tęsiamų. Luaoo- turėtų rinktis daugiau
I
|
,
i
2428 West Marųuette Road
x>aiaiiuzio -± u. jaunas udvakaielius, |The addition oi tliese vai.: 2-5 ir 7-9 v. m. Ket. 9-12 a.m.
nus suku*, Kad tai amžinusios ! kius kortavimo
Nedėlioj susitarus
vonUias su savo oioiiu ineuclaidotuves, nokiąs jis buvo ma kur galima laikų gražiai pra-įtwo bright stars in base Imli
ciiios siuuemu mažumei'u va tęs. reveiim apgailestauja ne-jJeisti- Balandžio -5 d- vgl T Į will make tlie Sox piteliing Tel. Ofiso 4050
Res. 9845
žinėjosi po įmesiu, ir grįžtum tumę savo ntyiinio sunaus,
vyks panašus vakarėlis. Suren stalT one oi tlie most fonui
namo pasilame kad paziavo!
buvo laoar daug pašiau- ,kilne dau«‘ tokh* vakarėlių.
dable in tlie American Lea,

tu

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

peu.0 laiuOuUves

kojų, siųsdami jį auiestus mok
kinį. Automobilis buvo luuui
sius eiti, rsieisumm dėl jo ne
suuituz) las, o jiedu abudu bu-Į
j mažai pinigų tikėdamiesi gau
vo nugabenti į fSv. Vincento n t
11 senatvėj kiek pageibos iš1
gounię. Abtmu buvo baisiai su
jo, o v įespats Dievus jį pusi-1
žeisti, nad donas Kaušpėdu*, ėmė pas buvę. Apgailestauja Į
negalėjo ištaikyti kančių, mi

visi gimines ir pažįstami, kad

le po penkių dienų, o ivazmne tokiam jaunam žmogui reike-'
. Gali.-..
1
ras dar guli lovoje. Jaunas ad jo mirti.
V lespals Dievas:

j
vokatas tik 22 m. amž. miraa-1
, norėjo per jo mirtį duoti įspeliias panko jaunų žmonų, te ve-1
lllusų jaunimui.
Mus-.į
liūs ir tris biolius dedeliame I jaunimus yra labai apsileidęs,

Liūdime. Acteko jum nė me- girtuokliauja, važinėja autopiaktikuoLi savo piofesijoj luo011iaiS> nepaisydami nė ko
pų mokslo užbaigimo. Daido-|Kl(J pavojaus. Nieko neklauso,
tavęs įvyko balandžio ii d. 9
uaro kaip nori, Dievas kartais
vai. rytų buvo iškilmingos šv.
baudžia. Nereikia užmiršti šiMišios, ivun. Jurgis Cėsna iai
kė šv. Mišias ir pasakė du pa- jto baisaus įvykio. Linkime am

Otiso I ei. Lafayette 7337

DR. A. G. RAKAUSKAS

Reporteris

neiinmai į geležinkelio trau

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pieių.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal sueitai imą.

Ofiso Ir Rez. Tel. Koul. 6918

LACMAVIGH
IR SUNOS

<4 AlllDU iki t_ KJ

vLuv-zzkvj u J r-

LIETUVIS UKABOK1US

Lumodv viiib

x«a.-

Galarnauju laidotuvėse kuupigiausia.
Lu.iiiu.uj u
Reikale meldžiu atsisaukll, o mano
ii yk&ia,u ne&u rv iti
darbu busite užganėdinti.
lotini, kad piiKl<ftu> ‘
Tel. Koosevelt 251o arba 2616
&uu pilę t;iu.Dų įs
z3i4 VV. 23rd Pi., Cnieago
am by ales.

Vai.: 1-2 ir 9:19-9:19 vai. ▼ak.
Nedėlioj susitariui

Gydytojas ir Chirurgas
rezidencija

Tel. Ganai 6764

ur IbAb

y ųy COUTt, Cicero, lik

m

VVesl 16 atreel
ieief.
Ganai
61.'4 !
SKYRIUS: 3238 S.

GYDYTOJAS,

CICERO

5927

ilaisted Street.. Tel.-------------- ---------------------------------------------------------Victory 4988.

1 lcicioiiaa laida XxoO
Phone

Boulevard

4139

S1ANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir Baisamuotojaa

GKABOBIUS

Tunu automubilms visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUKN AVENUE

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi

me Išlaidų
skyrių.

užlaikymui

. Chieago, ilk

Nauja, graži koply<š% dykai.

I. J. ZOLP
"graborius

3307 Auburn Avenue

ir

laidotuvių

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel.

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevclt 7682

Boulevard

5203-8413

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

A.

A.

STANItiĖAVA\
KRASAUSKIENĖ
Mirė Iial. 17 d. 1932 m. 10:
55 vai, ryto sulaukus pusam
žio. Kilo iš Raseinių apskr., ’l'y
tavėnų parap. Užliknės kaimo.
Amerikoje išgyveno 2 5 Rietus.
Paliko dideliame
nuliūdime
vyrą Stanislovą, 4 dukteris: ti
na, Sofiją, Jadvygą ir Matildą,
du sunu : Petrą ir Stanislovą,
uu žentu ir dvi anūkes ir Jvi
brolienes ir seserį Elena Kiasauskienę ir gimines,, o Lietu
voj seserį Mortą Arbačiauskie
nę.
Kūnas pašarvotas 4530 So.
Saeramento avė.. Laidotuvės įvyks seredoj, bal. 20 Iš namų
8 vai. bus atlydėtas į Nekaltu
Prasidėjimo
P. Šv. pr. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, dukterys, su
ims, žentai, brolienės, sesuo

ir

Seniausia ir Didžiausia

-f

giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius
Eudeikis.
Tel.
Yards
1741 ,

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų 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.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Nedėdibiuis ir seredomis tik
iškalbo susnai us
Laboratorija ir X-ltay

Ofisas,

2130 \VE8T 22nd 8TKEET
GH1CAGO

UK. S. BIEZK
IR

CHIRURGAS

t

1 s

t

a

Old timer

JAPONAI KALTINA
BOLŠEVIKUS

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avs.

v.

«

DR. S. A. ŪOWIAT
gydytojas

ir CKiEGKGAS

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
’ Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 VV. WASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

DR. M. T. STRIKOLIS

s

' DR. MAURICE KAHN
Gydytojus ir Chirurgas
4631 EO. ASHLAND AVĖ.

DR. VAITUSH, OPT.

Telefonai dieną ir naktį

VIRGINIa
TeL

0021

Grovehill 1695

DR. A. L JUŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas
Va.. 9-li ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir NedėldieniAia
tik susitarus

2422

MARGUETTE

W.
Tek

Ofiso

Of. tr

Victory

Hm.

ROAJJ

1687

Hemlock

Tek

1374

Tel. i arda 9994

DL J. P. POŠKA

Rezidencijos Tel. l'laza 3200

3133 b. ILAlblEh blRhiET

AKIŲ QYD STOJAI;

ŠANCHAJUS, bal. 16. —
Visais Mandžiūrijos pasie
niais — Korėjos, Sibiro ir
Mongolijos, kinų
sukilimai
prieš naujų Mandžiūrijos vy
riausybę liepsnoja.
Japonai
už tai kaltina Rusijos bolševi
kus.

į

Ueavill St. Tel uanai al23

DENTISTAS

Dr. C.K. Kliauga—
n

2-4 po pietų ir 7-9

N odelio j pagal susitarimą

Ofisas 2201 VVest 22nd Street

DR. P. ATKOČIŪNAS

e

1028

X—Spinduliai

cor. So.

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis
2420 VV. .Vlarųuette IRI. arti VVestern
Avė.
i'liuue Uciniock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėlnyėioinis
1821 So. Ualstcd Street

Prospect

Tel.

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Ganai 0706
Valandos:

Teiepnuue Repubhc 7 868
Witli liarmony in the cluh
valandai vakare
Vaiaaduo. 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
tvJiich is now prjvaiiing, the
Nedėlioj; 10—12 ryto.
4847 W. 14th ST. Cicero, III.
excellent piteliing
tliat tlie
liurlers, witli Lyon's re turu
Tel. Cicero 6756
to fonu ,are capabie of doing.
Lietuvis
and the hustliiig and teaui
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4645 S. Asldand Avė.
DENTISTAS
work tliat Fonseea and hK
Cnieago, 111.
1446 S. 49 CT. CICERO j Orite vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ilti
aids will instil in the boys
Nedėliomis pagal sutartį,
i llie club can be assured of a iVat; 10‘12 ryto: 2‘6 ir 7'9 vakare'8
'i vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų Tel.:
Prospect 19 30
i prospero us season.
|

Antras

VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną
•\no 2 iki į! po pietą
i\uo 7 iki 9 vakare
Nedek nuo 10 iki 12 dieną

ofisas

Rezidencija

ir

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. anuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet U tara. ir Su bat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofisu Tel. Victory 6893
Tet Wentworth 3000
Rez. Tek Dreiei 9191
Rez. Tel Stewart 8191
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

DR. A. A. ROTH

DR. H. BARTON

l’alengvins akių įtempimą, kur
esti priežastim
galvos
skaudėjimo,
svaigimo, akią aptemmio, nervuotumo, skaudamą akių karštį.
Nuimu
oataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.

u GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
Oi įsas Jiuz tio. Haisted St. 6558 ti. HAIJSTED aTBEEi
Kumpas 31 Street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

CHIRURGAS

DARO OPERACIJAS
Ligomus priima kasdieną, nuo
pietų iki 8 *val. vakaro.

DR. GUSSEN

d

sutarti

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. VVestern Avenue

vyrų, moterų ir vaikų

GYDYTOJAS

Mr. Comiskey and bis ei u b
jiave our best vvislies.

pagal

DR. J, J. KOWARSKIS

Gydo staigias ir chroniškas ligas

X-Ray

LIETUVIS

Nedėlioja

IR OBSTETR1KAS

vakaro

Tel. Cicero 1260

Office: 4459 S. California Avė

DK. A. RAUKUS

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

’

TEL.

8

vak

Avė.

Re^ublic 6360

Res

6 po pietų, 7 Iki 9

Gydytojas ir Chirurgas

D E N T i « T A 8
4712 JSo. Ashland Avenue
iki

Artesian

So.

DR. A. J. JAVOIŠ

11 ryto Iki 4 po pietų
• Iki 8:St vakare

Valandos:

DR. A. P. KAZLAUGKAG
ryto

6600

6798

Lafayette

Vai.: 2 Iki

SOUTH HAESTED STREET

1821

D E N T 1 b X A a

10

RsučUoj susitarė*

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. I. BLOŽIS

Nuo

Tat.: 9-4 ir 7-9 v*k vakar*

Res. Prospect 6659 iTel.

Tel. Ganai 0267

OR. C. Z. VEZELIS

Vai.:

Ofiso Ir Rez. Tel. lloul. 6914

756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)

SPORTAS

Jiave seen at tlie South Side team contending for a top
park m Severai years.
i notcli position.
In tlie tour
The old favorites are re-igames
played
with tlie
enforced, tliis year, by tvvo! Brosws, three of vhicli they
outstanding hurlers in tlie A vvon, the Comiskey boys sliomerican League; Sam Jonės vved class in fielding, speed
and ‘“Bump” Hadley, botli of į on the bases and punch ut
vvliom vvere vvitli tlie Wasbmg|the bat. —

J

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue

The Wbite Sox tvėrė sūrely
KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:
re-coiupensed for being in tlie
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
lašt place, iast year, bv getRezidencija:
3904 — 71st Street
ting tlie opportunity of preNedėliomis tia susitarus.
BASEBALL
ference
in drafting
Care y'
Selph from tlie Houston, TeDENT1S fAI
\\ itb tlie American Flag Xas, team. Young Selph litus
Phone Boulevard 7042
ilving
fhp
of tlie
most vi
; 0 ut liuli mušt in memory
.
ultJ niukinu m
tne most v <1of tlie late Charles A. Comis- Juable rookie tliat tlie Sox
key, base ball’s greatest Ro bave drafted in many years.
U E N T I S T A S
man of tliem all, tlie rejuve- Otlier —nevv faces tliat vvill
4645 So. Ashland Avė.
nated and peppy Wliite Sox be noticed are seeond ba.sekrrl 47 8'r«»*l
opened tlieir 1932 season vvitli , man Hayes and eenter fielder
a victory against tlie St. | Anderson. They are botli bri- Tel. Ganai 6122
Louis Brovvns, at tlie Comis- iįanį įn thd field and vvill gra
key Park lašt Tuesday.
duallv improve in batting.

Tlie Comiskeys club, uuder
2201 VVest 22nd Street
The team is full of gingei
(Kampas Leavitt St )
tlie management and ieader- and energy vvitii enougli abi
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
mokslus, vienų lietuviškai, o i žinos ramybės a. a. Jonui Kati
sliip of tlie Levv bonseca Uty and punch to land it in
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
kitų angliškai. Buvo pilna baž špėdui. Laukiame Kazimiero made a vvontlerful impression j tlie first division.
lt \vould
on tlie largest opening day uot surprise us? if we liad an Boulevard 7589
GRABORlAl:
Rez. Hemlock 1691
attendance of fans tliat we otlier good eatclier, to see tlie

j, r. nrtikiuo

Rez. 1 ti. Hyde Park 3395

MARIJONA LEVICKIENĖ
Po Tėvais Cirskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 d. 8.30
vai. vakare 1932 m., sulaukus apie 44 metus amžiaus;
gimus Žygaičių parap., Viluščių kaime, Tauragės ap
skr. Amerikoj išgyveno apie 20 metų. Paliko dide
liame nuliudinie dvi dukteris — Juzefų ir Onų, sūnų
Jonų, brolį Vincentų Girskį, seserį Onų Kliušienę,
švogerį Juozų Kliušų, tris pusbrolius Vincentų ir
Antanų Kiaimus ir Nikodemų Gužauskį, o Lietuvoj
tėvų Antanų, brolį Jonų,, tris seseris — Ceciliją, Juze
fų, Anastazijų ir gimines. Kūnas pašarvotas 4510 S.
Paulina St.
Laidotuvės įvyks ketverge, balandžio 21 d., 8
vai. ryte iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnvč.ų,
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų,
o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero
kapines.
Visi a. a. Marijonos Levickienės giminės drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų
ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame

Dukterys, Sūnūs, Brolis, Sesuo, Svogeris,
Pusbroliai ir Giminės------Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, te
lefonas Boulevard 5203.

I

Prirengiu teisingai akinius visuose Į Vai. 10-11 V. I-., 2-4, 7-9 V. V.
atsitikimuose,
egzaminavimus daro-L, .........................................
Res. Phone:
aias su elektra, parodančią mažiau- 'NcdellOIIUS IX SVeiltadieiUftlb
Englevvood 6611
jias klaidas.
Wentworth 3000
Speeialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Office Phone
WentwortS 30vo

10-12

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUM
|PĄ LAIKĄ SU NAl'JU IŠRADIMU.
^Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ,
Tel. Boulevard 7589
Tai.

Tards 1828

DK. G.
| LIETU VIS

AKIŲ

SEKNEK

DR. A. R. MCGRADIE

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
tiPECU AUSTAS
Džiovą,

Moterų

Ir

Vyrų

gydytojas

ir

chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos:

2-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D:

Ligų

Vai.: ryto nuo lt—12 nuo 2—4
pietų; 7—3:It vai. vakare
NedėllomU lt Iki 12

Telefonas Midway 2880

4910

SO. MIO'HIGAN AVENUE
TeU Kenvvood 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

SFEt lALIhTAh
Hemlock 3161

Tel.

DR. y. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

(Naryauckas)

756 WEST 35th STREET

OTDYTOJAS IR CHIRURGAI
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
iki II ryto. 7 Iki t
Dtarn. G K siv. vak. pagal satartt

Kampas Halated Ht.

Valandos: nuo lt—4; nuo I—I
^ėi|*«nls: IM lt Iki lt.

I

vak.

Hemlock

8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Res.

Vai,:

6426 So. California Avė.

2-4.

7-9 v. v.

Itaktriant

CHICAGOJE

i

a

n

d

a

Antradienis bąlami. 19. 1b'

įdomi pasiklausyti. Bus geri. Balandžio 19 d. Maldos Adainininkai,
žavinti muzika, paštalavimo draugija rengia
gražūs juokai, įdomios kalbos .“Minstrel Show”, arba juoir taip toliau.
—M. U-is— kingų vakarų parapijos svet.
----------------------I (44 St. ir Fairfield Avė.) Pra
MIRĖ ADOLFAS RADA- džia 7:30 vai. vak. Įžangai
VIčius
j 35c Jaunimas, suaugusieji ir i
--------------’ vaikučiai esate kviečiami nt-,
Balandžio 18 d. mirė Adol Į silankyti į šį vakarų, ne tiki

""-r- — patenkina dalyvius gražiomis
j vaišėmis ir programa. Kaip
i kasmet, taip ir šiemet seserys
kazimierietės ir rėmėjos lauks
atstovu A. K. D. seiman atvyk
siaut.
!
®eP tas Radavičius, 4504 So. .Pnu iparenisite draugijų, bet ir pa j
liną st. Paliko lindinčių moto [rapijai bus naudos.
---------------------’rį Pranciškų.
Graboriui Eu-! Nesigailėsite atsilankę,
BRIGHTON PARKAS

■

AUŠROS VARTŲ PARAPUOŠ GEGUŽINĖ
--------------

West

,i

M,

L**. • ..*4' *****

Side. — Didmiėščio

gyventojai nekantriai laukia,
kada žemė pasidengs žaliu kilimu, medžiai pasipuoš nauju, žaliu rūbu. Ypač laukia
vestsaitlječiai, nes gegužės S
d., Vytauto darže įvyks Auš
ros Vartų parapijos gegužinė.
Parap. komitetas jau ruošias,
o išrinktoji komisija gegužinei rengti posėdžiauja ir d?ro planus, kad ta gegužinė
būtų linksma.
Jau pakvies-

3-čias Metinis BALIUS
RENGIA ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS

RĖMĖJŲ

DRAUGIJA

SEREDOJ, BALANDŽIO (APRIL) 20,1932
T R IA N O N

BALLROOME

62-RA IR COTTAGEGROVE AVENUE
Gros Ted Weems orkestrą

Pradžia 8 v. v. ĮČžanga —$1.00

Prašome tikietus pirktis iš anksto nuo narių arba šv. Kryžiaus ligonini j,
2700 w. 69 st. Pelnas eis šv. Kryžiaus ligoninės naudai.
Visus kviečia atsilankyti BALIAI S RENGIMO KOMISU .

ideikiui patarnaujant, laidotai
Komisija
Ivės
įvyks
iš
šv.
Kryžiaus
|
__________
Moterų Sųjungos
20 kp
North Side.
Bal. 19 <
jaunamečių
susirinkimas ij ‘•par. bažnyčios į šv. Kazintiei Įvyksta vietinio Federacijos
vyko balandžio 5 d. 8 vai. va- įo kapines.
skyriaus susirinkimas parap. ‘'*a l*’ra ^klelė, bet ji buvo ku ,reikia, kad misijonieriu- nuo
karų. Raštininkei S. Statkuii geg. 1 d. pradės dviejų savai, svetainėj 7:30 v. vak. Draugi pina per visas dienas
t ei neatsilankius, E. Junokai- į
jų atstovai, malonėkite daly
tė skaitė
pranešimų: Priim-Į
Nepaprastas atlaidų reiški čių misijas šv. Jurgio par,
HORTGACEBAHKERS >vauti, nes daug yru svarbių nys yra, tai misijonierius tė- Bridge porte.
tos šeimininkės skaniems už- tas.
WEST SIDE
reikalų svarstyti.
.jvas Bružikas jėzuitas, kurs pa
kandžiams gaminti paimta ge, ()na lvįnskajtė pasiūlė iŠ-,
RE AL ESTATE
Parsiduoda šumeikerio t", j
—
----------išigerėtinus
pamokslus
sako.
ras orkestras šokiams. Kuosia- sjunĮjnėti atvirukus mergai-i
Prisirašykite i mūsų Spulką
Trečiadienį balandžio 20 d.
švs labai pigia kaina.
Brighton
Parkas.
—
SvarIBe
to
misijonierius
nauju
Im

\ nu nauji surpraiz ai. Tau vest !tėnis atsilankyti
į ekstra i vakare 7:30 vai. Aušros—Vai
Texy informacija suteikiama
4105 So. ROckwell St,
lius
Brigliton
parko
Lietuvių
du
su
miniomis
—
žmobių
vaisaidieciai, ruoškitės gegužinei. 'susįr;nk}ni^, kuris įvyks baDvkai
tų kolegijos rėmėjų Cbicagos
namų Savininkų Sųjungos su- kščioja stacijas. Yra tai eueba
Smagu ir linksma bus ant ,antj^j0
(Į antradienį.
i
2608
West
47th St.
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
apskritis už a. .a kun. Felik
sirinkimas įvyksta antradienį,'rištinės stacijos. Įspūdingas
švelnios, nenumindžiotos žole„v . ..
i Buvo kalbėta apie savvbės so Kudirkos sielų užprašė at balandžio —19 d. par. moky- ' žmonėms daiktas buvo pašven
les pasėdėti, pažaisti, atgijuH
PARDIOliAM IK MAINOM
.
•
v... -r> „i ; (sočiai) vakarėlį. Ona Macį- laikyti gedulingus mišparus, kloj (4400 S. Fairfield Avė.) timas šv. Ignaco vandens, 1 u
sia gamta pasigrožėti. Rėmu-p
'
*•
,
,
.
,
.
7126
So.
Rockwell
Street
Farmas. napius. lotus Ir visokius
lės visi. Įžanga į daržu bus -iauskait^ pasižadėjo paieškok«nų tuojau parapijos sve
7:30 v. v. Bus svarstomi tak- rio daugelis sėmėsi neštis r:abiznius visose valstijose.
Mes turiTel.
Republic
5099
ti vietos ir, jei gaus, tai tas 1 taineje bus svarbus visų ko. me dideli pasirinkimą.. Norintieji pi. .
sų, randų, vandens myterm j mo. Malonu buvo klausytis,
tik 35 c. asmeniui.
Mes neriliufuoįanie pianus ,rktl ar mainyti pirma pnmatykit mu
vakaras įvyks šį mėnesį.
Įlegijos rėmėjų susirinkimas > •
.
..
,
i, .
........................ ....
.
lų hnrgerv).
Klauskite A. Grigus,
ir organizacijos konstitucijos !kaip misijonierius iš kal'-unfomičius ir kitokius dalykus., Reai Estate vedėjo.
Ona Tvinskaitė žadėjo pri- |tikshi pasitarti apie a. a. To
.
4. NAMON FINANCF, CO.
reikalai. Visi nariai ir namu gai ragino prie visokių gerų.
PAVASARINIS KONCER
linti mergaites savo namuose jvo Kudirkos likučių likimų,
Musų patarnavimas y r a '
#755 sm. wcsicrn Avenue
savininkai, turite atsilankyti darbų, prie teisingumo, prie
TAS. ‘JAUNIKIS" IR
greitas, geras ir nebrangus. I------ ---- --------------------------------per būsimų siuvimo
ratelio Visų rėmėjų prašome dalyvan ir atsivesti naujų narių.
'skaitymo naudingi} pamokiŠOKIAI
GERA PROGA
ti pamaldose ir susirinkime.
i pamokų.
Mes pervežame daiktus iš i
J. K. Encheris, pirm • nančh) knygų ir katalikiškų
Pa geidaujama pusininko j “pa.rtBalandžio 24 d., Lietuviui Ne visos narė* atsilankė į
Apskrities Valdyba
1 larship" Į restorano biznį. SuslžinoA. Pakeltis, sekr. laikraščių. Pagalios priminti ir Į kitus miestus.
. ilniui sąlygų (informacijų) kreipkiAuditorijoj
b. V. “Dainos”! susirinkimų; būtų labai gerai,
ės po num.
choras ruošia savo žiemos vei-, ka<^ narės daugiau dėmesio
West Side. — šv. Vardo ’
«24» SO. ASHT.AND AVFNUF
ATLAIDŲ UŽBAIGA
kimo sezonui baigti vakarų: ire’P^ ! savo darbus ir lan- draugija turės labai svarbų su
koncertų, juokus, šokius i? ha lO'tų kas mėnesį susirinkimus sirinkimų balandžio (April)
4
Town of Lake. — šiandien
lių. Programa bus graži, įdo- ta,la
galėsime
nuveikti
di.h
tada
.lute ■ Į9 4 1932, 111. parapijos sve- iškilmingai baigiasi ,40 valau-į, .....
,
. ,
... . ,
...
u,nail<i:„„llu jq,.i,„o t.
, • ••
T7- •
• .
v
. .
.
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis
naudingu, daibus. R , taineje. Visi nariai prašomi dų atlaidai šv. Kryžiaus par.
PRTPTPI titcj
mi .Dalyvaus clioraš, solistai liu.
visos
neužmirškite:
ateinan
Slankyti.
bažnyčioj.
Nors
mūsų
bažnyĮ
_p,
solistės, atvažiuos ‘Jaunikis’,
(Martpietto Jeyvelry & Rndio)
čiam susirinkime sužinosite 1
s
ŽEMAIČIŲ PRTETEL1Ų
gausiti Kas savnitt 1.) 1Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
o pabaigoj bus šokiai, balius.
puslapių tvarkingai.
giau bus dykni nufotografuoti.
Tame vakare visi prieteliai, vi kas veikiama. Lauksiu nekali
2650
West 63 St., Chicago, IT.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pnva;
visas jaunimas atsisveikins su Iriai mūsų susirinkimo.
Tel.
jkslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.
Kp. kor.
Hemlock S3S0
choru ir nesimatys iki kito
Silvija Statkaus i BALSAS BAUANPBLUS juodai, odos aptaisais (labai pa-1
“2EMAIICIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomia.u
rudens. Visi, kam rūpi kad
--------!
„aSi i Ramybė
paaukotais lapu kratais kaina »2.VP si,i
na'«ien,J iS
Lietuvos ^a"lP’.1 k klllI k™«.|.
lietuviškos dainos meno palai
JĖZUS MANO PAGEI.BA. dideliomia raidėmis (literiomisl i
“^MAICIŲ PRIETEMOJE” rosite gražių straipsmkymas, kuris reikalauja ne SERGA J. PUDŽIUVELIS
juodais aptaisais, paanksotais lapų kražtais, kaina *2.50 į
SV<,i'tatl1'''
vien didelio pasiaukojimo, bet
ŽEMAIČIŲ PRJETELIŲ
galite užrašyti saviškiams
Marąuette Park. — šioj a- Į PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt,> geltonais lapų .
.
.
.
ir lėšų, širdingai kviečiami at
Wm. J. Kareiva
ylinkėj buvo pasklidęs gankraštais, kaina .................................. ........... '............. .
gp i Lietuvoje. Kaina 3 litai
silankyti ir paremti chorų. Į-] pylinkėj
Sttvininkas
1)6! geriausios rųšics
žangos
tikietai nebrangūs, j ^as, l<a<l pasimirė Jonas Pu- MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais, odos aptaisais . “ŽBMAIC1U PBIETBUUJE” pagaliau jūs rasite tiek į
ir putarnavlmo, šau
(nedidelė knygelė), paanksotais lapų kraMais kaina *1.50 ™?klausi« i<l»'nybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kilų
kit.
Perkant iš choro narių ir Vy | <1žiuvelis>
žinomas lietuvis
(HlEEN VAIjIjEY
MALDŲ
RINKINĖLIS,
juodais
aptaisais,
paanksotais
la»
valrlausi,
i
įdomių
apražymų,
kad
jūs,
vienų
numerį
persimi
čių kuopose — 50 c., pri.Ų kontraktorius.
Tas gandas,
pRonrcTs
Olsclis šviežių kiauši
tę,
tikrai
nebenorėsite
su
juo
skirtis.
durų bus 75 c.; šokiams —50 | matyti, kilo iš to, kad J. Pupų kraštais, kaina
............... 75c.
nių, sviesto ir sūrių.
‘'ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipazinti i
4644 SO. PAULINA STREET
(Ižiuvelis buvo nuvestas
sv. i MALDŲ
_
_______________
______ _aptaisais,
____
c.
RINKTNELIS, baltais
gražios išvaizdos.
Tel. Boulevard 1389
ligoninę, j sU sagutėmis, kaina ............... L'..,..’."............... $1.75' k‘ek™™;tik pareikalaus.
C,Y | Kryžiaus lietuvių
ŽEMAIČIŲ
i kur ir dabar dar tebėra. Ser- j MALDŲ RTNKTNELIS. baltais aptaisais, kaina ...... $1.50
ŽEMAIČIŲ PRTETELIAUS skaitytojų intencija kas į

PRANEŠIMAI

į

A, ALEŠAUSKAS & SON

TIK VIENAS DOLERIS
”

' R. ANŪRELIUNAS ’’

OIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MAIDAKNYGIĮI

'ga plaučių uždegimu. Rūpės- MALDŲ KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 i mėnuo laikomas ŠV. MIŠIOS.
“ŽEMAIČIŲ PRTETELTAUS’’ redaktorius-leidėjas Ka-1
tingai jį gydo dr. Jovaišas. MALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
zimieras Berulis.
Dvi veikliausios moterų or- Krizis perėjo. Ligonis sveiks- : AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tei- i
ganizacijos kuopos mūsų k<,-ŲaNetrukus ir į namus jau j mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25
šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
lonijoj yra Mot. S-gos 1 k p. galės sugrįžti,
KANT1ČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ........................$1.75

BRIDGEPORTAS

ir šv. Kazimiero1 akad. rėmėjų
2-ras sk. Jos visuomet darbuo
jasi —ne savo naudai, bet
visuomenės, bei moterų gerovei ir apšvietai. Štai, Mot. Sgos 1 kp, rengia kauliukų loŠimus šv. Kazimiero Vienuoly
no naudai. įvairios komisijos

MINSTREL SHOW’
--------------Antradienį, balandžio 19 4.,
Nek- Prasidėjimo Šv. Panelės
parapijos salėj (prie 44 ir
Fairfield avė.) 7:30 vai. vak.
rengiamas ‘Minstrel sbow’ ar

.iuokU

visuomet turi savo pirmininke ka
vakaras. Dalyvaus
p. Eilenų Niedvarienę. Didžiuo j parapijos choras ir vyčių jau
jamės mūsų veikėja.

i minas.
Atsilankę į šį vakarų, linksX Teko patirti, kad JUR
mai laikų praleisite.
GIS ir CEC’TUJA PETRAIRengėjai
Č I A I
A. R. D.
gar
bės nariai žada persikelti
ŠIANDIE RADIJO
į garbingos organizacijos am
PROGRAMA
žinus narius A. R. D. 13 seime,
gegužės 22 d. jau pasveikin- j
Peoples Fumiture Co. krau
sime pp. Petraičius su garbin
į tuvių duodamos kas antradiega 11UI
naryste.
JfltCi XPetraičiai
Ull CVIV -z|«l visur
VIDUI |
, , .
...... I nį programos, pradedant šiuo
dosnus, savo parapijai, Vie-| ,
. ,
...
.
,
. vakaru, fvyks paprastu regu.
nuolvnm ir visur, kur mato rei'®
, ,
Tx.
it . . , i nariu laiku, tai yra nuo 7
kalų! Dieve, jiems atlygink
, ... . .
,
,
m
,
* ...
.
, ,
'vai. iki 8 vai. vakaro. Todėl
X visos musų kolonijos
, ....
. . . ....................
,
.....
,
, .malonekite atsiminti ir įspėti
draugijos bei kupos renka de-1
,
...
.
.
*
r* 4 0 •
savo ,draugus
nusistatyti pnlegatus } A. R. D. 13 seimą, i _
,
f . 1
• Įse -valandos ankščiau kaip aT«. organizacijos seimai būnaln, kart, „„ sio vakaro pr<(

gausingi, įdomūs ir visuomet grama bus ypatingai graži ir

TIK VIENAS DOLERIS

EKSKURSIJOS
Kav nori turėti patogią kelionę
Lietuvon, tai klauskite musų inšormaeljų.
Musų patyrimas dau
gelio metų sutelks Jums teisingas
žinias.

MAŽAS AUKSO ALTORTTTS. juodais drobis aptaisais
laivakortės ant visų linijų.
Apdraudžiame nuo ugnies Ir ki
(Tilžės), kaina ...................................... ....................... $1.50
tų nelaimių.
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
Dokumentai pirkimo ir parda
vimo. ^Įgaliojimai.
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
ŠVENTO PRA NCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, *Jlllllllll*»»»ll»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiniui^
Siunčiamo pinigus telegrafu.
REGISTRUOTAS NOTARAS
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais......... $3.00 13
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand
kraštais $2.25 j|
ANTOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide- .3
3327 8. HAT.8TED ST., CHICAGO
lės knygeles, kaina .......................................
$1.50 Ji
Tel Yarda 4669
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su nž-jg
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes g
lakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
juos
perkam
ir
mokame
$40
už
$50
bonus
ir
$80
už
$100
{alėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

Perkam Lietuvos Bonus

I P. P. BALTUTIS & CO.

IM. Z IŽAS

bonus su kuponais.

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
1334 SOUTH OAKLEY AVENUE.

CHICAGO. ILL

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leviatlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam.
Siunčiam pinigus į Lietuvę ųier 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI

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

fiVFDIAKI MANKKTINIMAI m EUKKTROS MASAŽAS
Treatmental visokių llgrų, reu/natlimo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip toliaun, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmental.

KAMBARIAI D*U PERGVbtJIMO

'

Street
Tel. Boulevard 4552

(»«

0. GRICIUS
OENERAETP KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

JOSEPH VILIMAS

Telephone YARDS 0145
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Republic

2452 WEST 69th STREET

18 vai. nakties

1657 W. 45th

Kampas So. Paulina St.

Telef.

medžio nuo mnžlaunlo iki dldžiaualo
■>«nn« nrlelnamlaualoe.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
Moterų skyrius atdaras Utamtnkais nuo 8 Iki

kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626
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A. F. CZESNA’S BATHS

• Namų Statymo Kontraktorius
fta'au ivairluuHluR namui, prieinama
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Tel. Hemlock 2323

NAMU STATYMO KONTRAK
TORIUS

6504 S. WASIITENAW AVĖ.

