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LIETUVOS DIKTATORIAI BIJO NETEKTI VALDŽIOS
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

POLICIJA PAS KUNIGUS DARO
KRATAS, JUOS AREŠTUOJA
ŠEŠI MILIJONAI KINŲ MINTA ŽOLE,
SAMANOMIS
Japonai siunčia daugiau kariuomenės į žiemiu
Mandžiūriją. Anglija numato, kad šiemet
karo skolos bus panaikintos
LIETUVOJE AREŠTUOJA
MI KUNIGAI

6,000.000 KINU MAITI
NASI ŽOLE

BEDA DZŪKŲ ŪKI
NINKAMS

PRISIJAUKINO ARĄ

Žygaičiai, Tauragės apskr.
Iš dzūkų ateina pranešimai, Policijos punkto vedėjas tun
kad dzūkų daugelį ūkininkų prisijaukinęs arų, kuris visai
suspaudė didelės bėdos. Prie laisvas vaikščioja. Tai yra la
senų ūkininkų sunkumų pava bai dalelis paukštis, kokios pu
sari atsirado ir naujų. Ūkini sės metro aukščio. Jo išskėsti}
nkai baigia pritrūkti pašaro, sparnų ilgis bus apie 1 metrų.
' o kiti, jau pritrūkę, nebežino Aro galva graži ir visuomet
i ką darvti. Taip Liškiavoj vie- aukštai iškelta. Paukštis afcroI noūkininko dėl pašaro stokos. do visai prijunkęs, nei žmonių,
! išdvėsė visos avys ir ėriukai, nei gyvulių jis nebijo, o maisMeksikospraeitisyra labai
įdomi. TiesCalixtlabuaca atkasinėjamas rastas
senovės Į už šiaudus moka didelius pi- tų, — žalių mėsa, — ima tieindijonų miestas.Atkasta keletas maldnamių
ir namų.Čia atvaizduojamasvienasmaldnamis nigus, kai kur plėšia net stošiai iš rankų.

KAUNAS, bal. 19. — ViePEIPINGAS, Kinija, bal.
nu žygiu policija padarė kra- 19. — T. Sąjungos komisijai VYSKUPAS APIPLĖŠTAS,
tas čia, Marijampolėje ir Šiau I pranešta, kad Ihvei upės kloJ

i gus, o vienas naujakurys už----------------------i du centnerius šiaudų atidavt DAUG ŽL'VU SUGAUNA
PRIRIŠTAS PRIE
Į gerą telyčią.
liuose. Po to Lietuvos krimi- nyje, kur buvo Įvykę dideli!
Zarasai. Apylinkė gausi eMEDŽIO
Du apgavikai < lncagoje a p-1
Vietos
kalvis
šyki
nupirko
;
'
.
.
i
nalinės policijos viršininkas į-1 potvyniai, apie 6,000,<W kinų;
žerais, kuriuose dabar intengavo J. Canestrini iš Meirose
8 ASMENYS SUŽEISTI
arklį už 12 lit., kits vėl ūki-1
sakė areštuoti visų eilę kimi- minta žole, samanomis ir meSAN.TTAGO, Čili respubli
Parko ( anestrini s neturėjo ninkas gerą 2 centnerių beko-Į singai žvejojama. Žūkle ver
SPROGIME
gų, Įėmus Rankelę, Šalčių ir,džių žievėmis.
čiasi daug žmonių, kurie, neka, bal. 19. — Visoj respubli
' darbo. Du vyrai žadėjo jam ną turėjo parduoti tik už 80
Adomaitį.
1
______
koj katalikų tarpe pasireiškė
. ............................
žiūrint žuvų pigumo, patenkiTrijų aukštų namuose, 2124; rasti pelningą darbą. Jis jie-; litų. Ukininkai tikėjosi
atsi- namai
„
• užsidirba.
- • ,• ,
z,.
,
,,
Jie kaltinami pasiruošime
•
’
Šiemet nebloSIUNČIA KARIUOMENE nepaprastas sąjūdis prieš Ka__________
Į tulikų Bažnyčios priešus, ka- ^°‘
gat-> gazu užsitroš- ms atidavė visus savo. 940 dol i griebti bent iš sėmenų, liet ir i ga čia yra žūklė.
kėsintis antrąkart
sugriauti
bendrą prezidento A. Smeto
MUKDENAS, Mandžiūriją, da laikraščiai paskelbė šią ži- kino J. R. Robinson’as. Pa Apgavikai areštuoti Miliau j su tomis dėl kai keno “nekalT žiemių Mandžift-; nią:
įkviesta policija įėjo butan ir ]<ee ir nukentėjęs juos pažino.
uiienka?
nos ir ministerio pirmininko pa] op
ROOSEVELT’AS UŽ SVAI
J. Tūbelio diktatūra.
GALŲ GRĄŽINIMĄ
japonai siunčia daugiau
Ties vienu provincijos vieš-i atsuko elektras šviesą. Ištiko
i
Pasirodė,
kad
tie
apgaviku
PAKEISTAS
KARIŲ
Šį kunigų sąmokslą, anot kariuomenės
susti- keliu aną rytmetį prie medžio I hgiSUg gaz0 sprogimas. 8 žmo
Giannini’s ir Piccerelliš. i*
LAIPSNIŲ ĮSTATYMAS
BOSTON, Mass., bal. 19. —
policijos, finansavo Katalikų p,.jnpnuj. Dalis siunčiamos ka ' rastas pririštas Rancagua vys-1 n^s suįejs|a jų tarpe du pokitko
užsiima
netikrų
pu,'?:
Demokratų partijos kandida
Akcijos komitetas. Šios akci- riuomenpS
skiriama kovoti kupijos vyskupas ir vienuolis
1 licinonai. Pranešta, kad šeši skleidimu.
Prieš
šventes
ministerių
ka
tas
į krašto prezidentus Ne\v
jos vadai praeitą rudenį buvo prje£ kinus sukilėlius.
įbrolis. Jiedu automobiliu iš
iš
jų
pavojingai
sužeista.
" ’
j binetas svarstė ir priėmė kariu Yorko valstybės gubernatosuimti po nepavykusių jų pa_______________
Rancagua važiavo į Pulin, ka
Cicėros
policijos
viršininku
i laipsnių įstatymo pakeitimą.! rius' Franklinas I). Roosevelstangi) sukurstyti gyventojus
<ki keturi ginkluoti vyrai juo
NUMATO SKOLŲ SU
paskirtas Cbicagos policijos į Ligi šiol pagal senąjį karių t'as prisiuntė telegramą LiNAUJAS MAJORAS
prieš vyriausybę.
kiu sulaikė. Nuo vyskupo atė-;
MAŽINIMĄ
laipsnį būdavo keliami tiktai i bėrai Civic Iv
leitenantas Sullivan’as.
Rygoje susekta neteisėta lie
ygai
svaigiųjų
_________ j mė 2,(M>() dolerių, kuriuos jis
Cicero
miestas
turi
nauja
Į
aktyviosios
tarnybos
kareiviai,
i
gervinu
klausimu.
tuvių propaganda
privertė
LONDONAS, bal. 20. — A- VPZ<‘ bažnytiniams reikalams,
1 t
•
i .
•
karei-., Roosevelt’as pareiškia, kad
„
- tarnvbos
----- .
------Lietuvos vyriausybę kreiptis į nglijos vyriausybė parlamen- i Paskui abu pririšo atskirai majorą, dein., ir kitus naujus IŽDO SEKRETORIUS UŽ I Ne aktvvios
; viai, atsarginiai, į laipsnius 1 svaigiųjų gėrynių kontrolė tuKITUS MOKESČIUS
latvių vyriausybę, kad ji im- pp įdavė išlaidų sąmatą 1932 prie dviejų medžių ir paliko. valdininkus. Užimdamas vietą
I
, _ ,
...
. .
.
_
-L
nebfldavo keliami ir visa laika 1 ri būt pavesta kiekvienos valnaujas
majoras
tarp
kitko
pi

tusi
atitinkamų priemonių — 33 metams. Iždo miinisteris |
---------------- —
liečiams žadėjo dirbti už alaus
\\ ASHINGTON, bal. 19.
turėdavo tą patį laipsnį, kokį stvbės nuožiūrai. Tai jo nekeiprieš triukšmaujančius lietu pareiškė, kai jo vyriausybė
PASKIRTAS VYSKUPIJOS
grąžinimą ir ekonomiją.
Iždo departamento
sekreto- _ gaudavo išeidami į atsargą, čiamas ir galutinas nusistatyvius Latvijoj.
numato šiemet karo skolų su
ADMINISTRATORIUMįius Mills’as pertaisė kongre- šiuo tarpu, pakeitus laipsnių mas.
mažinimą arba ir visiška ju
so žemesniųjų rūmų pripažin įstatymą, į aukštesnį laipsnį
PER TRUMPA RANKA
VILNIŲ IE NUBAUSTAS
PORTLANJ), Me., bal. 19.
panaikinimą.
tą mokesčiu įstatymą ir savo galės būti keliami ne tik ak3 ŽUVO, 4 SUŽEISTA
STUDENTAS
- Portlando vyskupijos vysprojektą
įdavė
abiems
rumatvviosios
tarnylios
kareiviai,
Penki plėšikai užpuolė Pie
STREIKAS ANT RYTINIO I<upas Murray’as nukeltas į
Pakers
of (America Įstaigą, ms.
bet ir atsarginiai. Karininkų j ROMA, bal. 19. — Ties OVILNIUS, bal, 19. — Bai
KINŲ GELEŽINKELIO
St. Paul arkivyskupu. Kol bus
1751
W.
Austi
n
avė.
Paspru

gės byla trims studentams,
Sekretorius išbraukia visus i laipsnių įstatymo pakeitimas I rbetella didelis jūros lėktuvas
--------------paskirtas čia naujas vyskupas,
ko su 380 dolerių. 2,700 dole- mokesčius, kuriais norima ap- neliečia.
apsivožė jūroje. 3 asmenys žu
kurie praeitą rudenį dalyva
TOKIJO, bal. 20. — Ant vyskupijos valdymas pavestas . .
.
vo ir 4 sužeista.
^^7’ n6.8 vlPno P 1 a ran sunkinti pramoninkus ir tur-j
vo žydų pogromuose. Pogro rytinio kinų geležinkelio Man-‘‘kalto Prasidėjimo katedros
Didžiausią mokesčiui
POTVYNIO PAVOJUS
mų metu nužudytas S. Vaclo- džiūrijoj paskelbtas visuotinas rektoriui kun. G. P. Jobnso- ka pasirodė per trumpa ir pro iįuojįus
langelį negalėjo pasiekti tų pi-1 na^ užkrauja ant plačiosios
NEW YORK, bal. 19. —
KAUNUI NEGRESIA
vski’s. Šie 3 studentai buvo darbininkų streikas. Tai pro- r’ui.
Federaliam teisme 24 gydy
kaltinami toje žmogžudystėje.
i nigų.
visuomenes.
testas prieš japonus, kurie aI
Potvvnio
komisija
išmatavo
tojai
nubausti pabaudomis dėl
Stud. Šmulių Vufiną teismas reštavo 40 geležinkeliečių už
IAPONAI PRIEŠ T. SĄ
i
J
i Nemuno ledą ir rado, kad jis proliibicijos.
RESPUBLIKONŲ SU
nubaudė kalėti, kitus du ištei
DEL KIAULĖS
JUNGOS KOMITETĄ
įvykusią ant to geležinkelio
i siekia 40 — 70 cm. Ledas kiek
sino.
SIRINKIMAS
japonų karo traukinio katas
KALKUTA, Indija, bal. 19.' storesnis esąs tiktai Neryje, PROHIBICŲA — FARSAS
ŽENEVA, bal. 19. — T. Są-;
trofą.
SPARTESNIS DARBAS
jungos komitetus iš 19 asme-! Illinois’o valstybės respub- — Naihati miestely mahomeikur vienoje vietoje siekiąs net
Demokratų partijos kandi
tonai mini kokią tai šventę, ' 5 metrus. To priežastis esanti
Ant
geležinkelio
sustalidvtas
;
,. , , .
. . 1
susirinkimas
ŽENEVOJE
, ra) nusprendė, kad Šanghaju-1 'ikonų partijos
datas į Illinois’o gubernato
visas veikimas.
jc bus sudalyta maišyta komi- prasidės ateinantį penktadienj Iš nakties savo maldnamy jie šilta žiema, dėl ko viduržiemy rius, teisėjas llofner’is, pa
ŽENEVA, bal. 20. — Nu
sija ir jai pavesta nustatyti Springfield’e. Be kitų iš Cbi- rado užmuštą kiaulę, kaa rei buvo pradėję eiti ledai ir pa reiškia, kad proliibicija yra tik
POPIEŽIUS PASKYRĖ
siginklavimo konferencijoje ilaiką, kada iš ten turi būt iš- c-agos 1
susirinkimą vyksta škia didelį maldnamio išnieki skui, staigaus šalčio užklupti, vienas farsas. Ar gi ne juo
LEGATĄ
mta sparčiau dirbti. Prie spa
500 moterų. Tam tikslui pa nimą. UŽ tai ėmė pulti Įlindus. vietomis susigrūdo.
traukta japonų kariuomenė.
kai, sako jis, kad iš WashingTštvrus
Nemuno
dugną,
rasrtesnio darbo atstovus para
imtas specialus traukinys.
Kilo riaušės. 3 asmenys žuvo
tono įsakyta agentams, kad
VATIKANAS, bal. 20. — Japonų atstovas pranešė,}
gino J. Valstybių sekr. Stiinir daugiau kaip 20 sužeista. ! ta, kad jis pakankamai geras. birželio mėnesiu visos Cbicason’as, kurs bendrai su visais Tarptautiniam Eucharistiniam ''a<^ 'Japonija to nusprendimo’ SKAIČIUOJAMI “PRIMA, Pavojingoji sala ties Kaunu. goj slaptos smuklės turi būt
•
,legatu
. ŠveX.
I1 np
nf>r»ildva
Tnn noZi'n
lannnn '
J
kongresui Dubline
P’klys. \Nuo
pačią japonu
I kuri trukdydavo išplaukti le- uždarytos, karia įvyks čia po
dilba tuos ir kitus darbus.
IŠVYKO I ŽENEVĄ
RY” BALSAI
ntasis Tėvas Pijus XI paskv-11’įklauso kariuomenės ištrau__________
i dams, dabar prašalinta—perei
litinių partijų suvažiavimai.
k imas.
rė kardinolą Lauri.
LONDONAS, bal. 20. — A- tą vasarą ją nukasė vandens Tokiu būdu Vyriausybė pripa
LAPELIAI PRIEŠ FA
i Cook’o apskrities rinkimų
komisijonierių boardas prade- nglijos ministeris pinnininkas kelių rajonas.
ŠIZMĄ
žįsta, kad ji negali panaikinti
AMATNINKAMS
MAŽINA

BRITAI KOVOJA PRIEŠ
MacDonald
’
as
išvyko
į
Žene

jo perskaičiuoti “primarv”
smuklių.
MAS ATLYGINIMAS
ROMA, bal. 19. — Italijoje
KURDUS
TIRŠTI
RŪKAI
rinkimų piliečių balsus
vą.
vyksta priešfašistinė propa
NEW YORK, bal. 19. —
ORO STOVIS
BAGDADAS, Irakas, bal. Vietos namų statybos amatniganda. Visur skleidžiami prieš
Cbicago miesto dvisavaiti ATW00D, Kas., bal. 19. — | Užpaliai,Utenos aps. Keletą
fašistiniai lapeliai. Šalia įRo- 20. — Britų lakūnai vakar puo nkams paskelbtas 20 ligi 30 niam valyme, kaip pranešta Valstybės gubernatoriaus įsa rytų prieš Velykas buvo labai
CHICAGO IR APYLTN.

CHICAGOJE

APGAVIKAI AREŠTUOTI

mos vakar iš nežinomo lėktų- į lė kurdus sukilėlius. Dideli nuoš. mažesnis už darbą atlp-1 dalyvauja visų mokyklų vai- kymu policija ieško kaltiniu tirštas rūkas užėjęs; tiek tirš- K ES. — šiandien numatomas
vo galybės atsišaukimų išrnė-1 nuostoliai kurdams padaryta ginimas pradėjus gegužės mėn.' kai — apie 600,000 bernaičių kų, kurie nulinčavo žmogžudį tas, kiad rtet kvėpuojant sunku lietus; maža temperatūros at
tyta.
’ bombomis ir kulkosvaidžiais. 1 d.
ir mergaičių.
R. Read’ą.
jautėsi.
maina.

i

i

*

>•
DRAUGAS

Trečiadienis, bal. 20 d., 1932

Si organizacija vaidins ateityje, tas daugiaubuvo iš anksto spaudos pa-1 monės, kuriuo nors klausimu,
II šia pareis nuo mūsų pačių. Jei mūsų daugu
rengta.
i pakeitimo ir tai katalikybės
Išeina kasdien, liekyrua sekmadienius
mas į jų, žiūrėsime taip, kaip ligi šiol, jos
Nuolat skaitydamas taikia naudai!
*
.
I
PRENUMERATOS KAINA: Metams — Sf.OO. Pu
Nei liaudis, nei dvasiškija taip savi, taip brangūs. Sun ,štį žmogus, pats
reikšmė
bus
mažesnė.
Bet
jei
savo
Sus-rnu
to nejusda-Į O kas to nežino, kad šiais
sei Metų — IS.60. Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
sudominsime plačiąsias Amerikos lietuvių užtenkamai nesupranta lai ku ii pasakyti, kaip kat. dya !luas> pradeda taip galvoti, py charakterio stokos laikais,
tų — 94.00, Kopija .03c.
mases, jei įtrauksime j jį jaunimų, tada L. kraščio reikšmės” fPius X) šių gaivina kat. knyga, kiek|Ven|į įr veįl<ti, kaip jam jo kuomet žmonės, visuomenės
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųtUUk jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam
R. K. S. A. bus lemta suvaidinti labai svar Šiandien daugelio katalikų ji yra geio katalikybei pada- [skaitomas laikraštis sako. Da- opinijos terorizuojami, dažnai
Ukalul pašto ženklų.
bus vaidmuo.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai
inteligentų bibliotekos ir jų įiusi. J ak toksai didelis ordų |Jul rašytojas J. Joergensen bijosi pareikšti savo kataliki8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
nas, kaip jėzuitai, kurs tiek įsavo novelėje “šešėlis” labai skus įsitikinimus, kaip yra
Dėl to svarstykime Sus-mo reikalus pla skaitoma spauda visai nero
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 čiau, nors jo seimui besiartinant. Šaukime do to, kad jie yra katalikai. geio yra padaręs Bažnyčia:, j geraį charakterizuoja spa t,:*-Į svarbu turėti tų viešųjų ppivai. po piet.
susirinkimus,'plačiau apie jį įrašykime savo-^*® katalikiška spauda mažai juk jisai yra kat. knygos skai-į jjnį0 žodžio įtakų. Jis vaiz-įnijų savo rankose!
tymo padaras. Juk jeigu šv. !<]uoja jaunuolį, "kursai vienoj Todėl mūsų visų yra šventa
spaudoje. Pagirkime, kas jame yra gero, lx*t ar viyai nesiinteresuoja. Nešitaip pat nebijokime pastebėti, iškelti kas blo-!no jie
Eas yra geresnio ka Ignotui, jėzuitų įkūrėjui, be laikraštiniko ugningais straip sužinos pareiga katalikiškųjų
“D R A U G A S”
gulint ligoninėje, nebūtų pa sniais ilgai mito. Tų straips spaudų -palaikyti. Mes turime
go, kas trukdo organizacijai augti. Tuo būdu talikams inteligentams išleis
kliuvusi į rankas gera kat. nių pragaištingų įtakų, atvy visais būdais palaikyti savo
'
UTHUANIAN DAILY FR1END
geriau pasirengsime svarbiam seimui ir, su to lietuvių kalboje. Jie ne tik
knyga, tad kažin ar būtų ki- kęs pas tų laikraštininkų, jis vienintelį katalikiškų di m išPubllahed Daily, Eacept 8unday.
sirinkę seime, tinkamiau galėsime priimti nesveikina su entuziazmu kie8UB8CRIPTIONS: One. Tear — 90.00. 81x Mentus
tį. Visur, kur tik yra progos,
—- 93.90. Tbree Montbs — 93.00. One Montb — 7oc
tuos nutarimus, kurie yra reikalingi Sus-mo kvienos lietuvių kalba pasiro-^us} uan^s tokį didelį darbų i taip vaizduoja:
Sutepa — One Tear — 97.00. 81x Montbs — 94.00
atlikti?
“Ponas net nežinai, kaip mes turime agituoti už katadžiusios rimtesnės kat. kny
Copy — .03c.
augimui.
Advertlsing ln “DRAUGAS” brlngs best results.
gos, kurių tiek maža mūsų Tad, argi nėra mūsų šven- j daugelio žmonių likimų vai- Ūkiškų'spaudų. Mes turime jos
Advertlslnc rates on appllcatlon.
kalboje turime, bet jie visai ta pareiga katalikiškų knygų Idai... Kaip ne vieno žmogaus reikalauti viešose valgykk.se.
PASTABELES
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagu
nesidomi knyga. Nestebėtina pirkti, ja domėtis ir visaip laimę žudai... Kiek daug mir- .-kaityklose ir kitose viešose
tad, kad jįj inteligentija ir y- palaikyti. Argi gali bent vie ties sprendinių parašai... Pa-į įstaigose. Mes turime pirkti
Latviai šį kartų pasirodė džentelmenais.
pač katalikiškasis jausmas uos katalikiškosios inteligen- galvok Tamsta, kad mes visi pas tuos, kurie reklamuojasi
Klaipėdos byloje jie atvirai Lietuvos pusėje
tams taikomos knygos nebūti pergyvename tai, kų Ponas katalikiškuose
laikraščiuose,
pamažu atrofuojasi.
stovėjo. Latvių valdžia net įsakė konfiskuoti
parašai.. Mes esame tokie, ko- Mūsų šventa pareiga, yra gin
PROF. H. BENDER’IS
tuos vokiečių leidžiamus laikraščius Latvijoj, Tačiau kaip didelė yra ka-įniasų knygynėlyje?! Lžsic- kius mus Tamsta darai. Jeigu ti katalikiškų spaudų nuo įvai
kurie Klaipėdos klausimo pretekstu puola ir talikiškos knygos rolė inteli-į n*uose daromos “katalikiškos
Nesenai paskelbėme vieno Prince ton’o šmeižia Lietuvų. Laukiama, kad ir Vilniaus gento gyvenime. Prieštykibi- knyt?os dienos”, kuriomis jūs esate kuklūs ir dori, ir rių pasikėsinimų ir puolimų
tlniversiteto studento pranešimų dėl to uni klausimu latviai netrukus atviriau ir Lietu nės propagandos amžiais sklei Pr*® bažnyčių ypatingai ener- mes tokie esame. Jauni žmo- ir įtikinėti savo aplinkumų;
džiami religijai priekaištai ir 8'iagai tos knygos pardavine nės tiki ar netiki; tai plikiau- kad. mūsų spauda yra tai mūversiteto profesoriaus H. H. Bender’io 50 m. vai palankiau pasisakys.
sų mirties ar gyvybės klausigimimo sukaktuvių, kurios įvyksta bal. 20 d.
prietarai, nejučiom sužadina jamos. Tokios dienos duoda
Jeigu laikraštis yra kasdie-j mas. Reikia atkalbinėti katastebėtinai daug gerų vaisių!
Prof. Bender’is yra mūsų tautos bičiu
Lietuvos spaudos agentūra “Elta” pas antikatalikiškų nuotaikų, nors
ninis žmogaus sielos maistas, 'likus nuo neutralios ar keta
lis ir draugas. Jis yra mūsų kalbos žinovas kelbė, kad vokiečiai ir lenkai planuoja kolo ir nevisuomet aiškiai pastebiAr neturėtų ir mūsų. K. V.
ir didelis jos mėgėjas. Yra parašęs lietuvių nizuoti Latvijų. Apie tai plačiai rašo latvių mų kataliko inteligento prote. c. surengti tokias kat. knygos tai mums ne vistiek ar tasai (Hkybei priešingos spaudos už....
maistas bus sveikas ar ne.
įsisakymo, o tai jau padarius,
kalbos indeksų.
spauda. Iškeliami viešumon vokiečių ir len Religijos nepažinimas dažnai platinimo dienas, surengti, ro
1
•
,
...
, .
,
.
vro tai snn 11011 -1 raginti, kad nuo toklOS pienuProf. Bender’is daug pasidarbavo dėl šio kų negražūs darbai Latvijoj. Latviai ligi šiol gimdo jame taip pragaištingų dosi,
dar pas mus niekuomet
laikraštis yia tai suaugu
’
....
1
,
5.
.
v
luiniii
įiinlrvlda
hpk
iis
'.„for
.
nieraturos
atsisakvtų.
krašto vyriausybės pripažinimo Lietuvos de lyg ir nematė to pavojaus. Ypač lenkus jie atsalimįų ir indiferentizmų ir nebuvusių lietuviškos — kata- slųJŲ 1,lok>kld’ «®b J18 ull<1 Į\
’ 1
jure. Jis suorganizavo eilę profesorių, kurie savo bičiuliais laikė. Dabar pamatė savo klai- katalikas inteligentas yra jau likiškos knygos parodų, ar muoja juos visais klausimais, i Supraskime, kad sekmadiebuvo įteikę prašymų Jungt. Vialst. preziden dų. Susirūpino. Pradėjo smarkių akcijų prieš žuvęs katalikybės reikalams, nereiktų daugiau pastangų, Nors ir kažin kaip išsilavinu- nio pamokslas negalės pardlitui pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Jis lenkinimų ir vokietinimų. Jie dėl to ir lietu- i Katalikiškoji spauda šituos kad taip svarbiais dalykais šį žmogų, jis vis ko nors panto-1 žuoti liberalinės ir sociaiidiir. savo raštais ir žodžiu gynė ir gina mūsų viams pasidarė palankesni.
prietarus išsklaido, jinai duo daugiau sudominti katalikiš kina. Jeigu sakoma, kad kas nes spaudos įtakos, jeigu toji
mokyklų, tas laiko savo bus kasdien skaitoma. Juk pa
tautų. Be to, keletui Lietuvos studentų jis
da religijos pažinimo, iš ku- kųjų visuomenę ?! Sektantai i
rankose
žmonijos ateitį, tad guliau ne visas temas gadina
išrūpino stipendijas garsiame Princeton’o uTolimųjų Rytų padangė dar labiau apsi-jrio gimsta religijos meile, o savo literatūrų po namus ne- 11
niversitete.
niaukia. Japonija rinitai grasina Sovietų Ru-iiš meilės darbas, veikimas, sioja, o mess laukiame kol kas iar^ neSalima to Pataikinti pamoksle paliepti. Yra visa
eile gyvenimo sričių kaip pa v.
Dėl to mums malonu pasveikinti tokį nuo sijai karu, jei toji nesiliaus kišusis į Man-(Katalikiškoji knyga prikelia ateis mūsų literatūros nusi- įspaudai?!
šiandieninė ūkio» prekybos, pramonės ir
širdų lietuvių tautos bičiulį ir draugų prof. džiūrijos reikalus. Rusijos bolševikų spauda Į katalikų naujam veikliam ka- pirkti! Ieškokime naujų kelių
Laikraštis vra
.
tautų tribūna. Visas pasaulis A sritys, apie kurias katabH. H. Benderi jr palinkėti jam ilgo amžiaus, pilna karingos nuotaikos. Prasidėjus japonų talikiškam gyvenimui. Kas kat. literatūrai paskleisti!
v.
, ! iš tos tribūnos kalbančių kinu kybe gali daug pasakyti ir
sveikatos ir ištvermės ir ateityje taip pat rusų karui, galimas daiktas, kad ir kitos vals- kat. spaudos visai neskaito,
ga ar ,a ]sosį. Klausosi valdžia, kaip daug toms sritims vaisingų
sėkmingai darbuotis kalbų mokslo srityje.
lybės įsikištų. Tai naujas darbas Tautų Są tas apie visus dalykus prade- . • 1 eniaziau,
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L. R. K. S. A. SEIMAS

da nekatalikiškai mąstyti. A- ^)iau svarbus dalykas yra, tai
jungai, kuri turėtų stengtis sulaikyti valsty
.....
" "
,
paskleisti kat. spaudų dienrabes nuo naujo karo.
pie politikų, pramonę, preky- *
.;....
,bų,, menų ir
...
, ., ,
sero ar savaitraščio
pavidale
tt. neskaitydamas
.
.
1
Daugeliui žmonių, net ir ka
Keli lietuviai bolševikėliai lankėsi Rusi nieko katalikiško, jis prade-!
talikų, laikraštis atrodo labai
joj. Dabar jie važinėja po Amerikos lietuvių da galvoti kaip ir kiekvienas '
nereikšmingas dalykas. Dau
kolonijas ir, kiek įstengdami, giria bolševikiš-įnekatalikas. Bendrai, tokiam
gelis žiūri į jį, tik kaip į pa
kųjų tvarkų Rusijoj. Tačiau jie patys tęn''žmogui visi katalikybės rūpe
prastų popierių, tinkamų ką
gyventi nepasiliko. Ir kitus ten važiuoti įie-Įsčiai ir reikalai lieka visai
Tačiau tie,
‘ragina. Jie tik agituoja prieš šio krašto vy-' svetimi. Beskaitydamas kat. nors suvynioti.
taip rodosi nereikšmingi po-

Birželio mėnesį įvyksta Liet. R. K. Susivienynio Amerikoj seimas. Jis bus VVilkes
Barre, Pa. Tai yra svarbus įvykis, nes Susmo seimai ne kasmet įvyksta. Svarbu, kad
šis seimas ir savo atstovų skaičium ir nuta
rimų gausingumu pasižymėtų. Rodos-, reiktų,
kad šiuo seimu ne tik pačios Sus-mo kuopos, riausybę, šmeižia ir niekina Lietuvų, sklei-Hiteratūrų, jis pradeda suprasbet visa lietuvių katalikų visuomenė susido- džia neapykantą prieš tikėjimų. Tai jų vy- ti, kiek daug gali duoti ka
inėtų. Tai mūsų visų reikalas.
riausiąs tikslas. Jie Maskvon vyksta ne “bol- talikybė
visam gyvenimui,
L. R. K. S. A. yra labai svarui organi- ševikiškojo rojaus” tirti, bet pasimokyti, kaip,kaip ji gali praturtinti visas
ssftcija. Ji žymi ir narių skaičium, ir turtu, bedievybę lietuvių tarpe skleisti ir savo tau-; gyvenimo sritis ir tuomet ka
ir praeity nuveiktais darbais. Kokį vaidmenį tų niekinti. Tai tikrai išdavikiškas darbas. talikybės reikalai jam tampa

nuo

jūsų

kritikuojami jos darbai. Klau- nurodymų duoti. Keikia, kad
' tuo'
• ■ .katalikai
. ...
sosi rašytojai ir artistai, kaip '11 apie
dalykus

bus įvartinti jų kūriniai. Klau mokėtų taip pat katalikiškai
sosi prekybininkai ir finansi-: galvoti. Apie tuos dalykus pa
štai stengdamiesi numatyti at- aiokys kaip tik katalikiška

eities ekonomikos perspėk t yvas ir tt. Kuris kalbėtojas ga
li turėti daugiau klausytojų,
kaip tas, kurs kalba iš laik
raščio tribūnos?! Argi mumpierio lapeliai, sprendžia apie nesvarbu, kad mūsų katalikiš

karų ar taikų, jie nuverčia kojo žodžio visuomenė klau
valdžias ir naujas jų vietoje sytų?!
pastato. Daugelis revoliucijų
Katalikiškas laikraštis gali
ar Bažnyčios persekiojimų jau prisidėti prie viešosios nuo

kaip išgelbėti daugybę žmonių, važiuojam
čių traukinyje nuo tos baisios nelaimės.
Jis varė arklį pirmyn keleliu, kuris
ėjo šalia geležinkelio. Berniukas prigulęs
Prieš mūsų akis begalinio didumo dy
prie arklio žiūrėjo ištempęs akis pirmyn
kuma prerija vadinama. Didžiausi plotai,
ir baugiai klausėsi kas kart artėjančio
toki kokių net mūsų, akis negali aprėpti
traukinio garsų.
liftguoja siūbuoja nuo vėjo pūstelėjimo.
Tauragis buvo tikras lietuvis, nese
Menki krūmeliai arba graži, sultinga, au
niai su tėvu atvažiavę j Ameriką laimės
kšta žalia žolė siūbuoja, kaip jūros ban
paieškoti. Jie netoliese turėjo fannų ir
gos. Štai ten tolumoje pasirodo tamsi ruaugino gražių gyvulių bandų. Dar tų i«ilį
dU gyvulių-bisonų banda. Jie pakelia sarytų Tauragis ganė savo tėvo bandų ir
Vo storus sprandus, apuosto orų ir dunoviena karvė kažkur nuklydo. Beieškoda
lidami nešinusi tolyn.
mas jos Algirdas tapo liudininku tos bai
Štai išlekia į aikštelę raitelis. Pusiau
sios raudonodžių keršto sienos dalyvis.
nuogas jis sėdi ant putojančio tankinio
Staiga iš užsisukimo išnėrė juodas,
arklio. Raitelis paleistais plaukais ir pa
skleisdamas aplink save dūmus, ugninis
kelta kilpine rankoje. Tai raudonodis —
žirgas. Nepaprastai greitai riedėdamas
medžiotojas. Raudona jo kūno spalva iš
geležiniu keliu jis vilko paskui save ilgą
siskiria iš tos žalsvos aplinkumos. Jis,
vagonų eilę. I’ro langus žiūrėjo ir gėrė
kaip koks piktas pranašas pasistoja bal
josi prerijos vaizdais jaunuoliai, mergai
ne ir apsižvalgo po apylinkę. Jo žvali
tės, moterys, vaikai ir seneliai. Visi jie
akis pastebėjo tolumoje mažėjančių biso
dabar buvo pasmerkti mirčiai.
nų gaujų. Vienu akymirksniu jis spusteAlgirdas sustabdė arklį, apsuko jį
lėja gyvulio šonus ir pasileidžia šuoliais.
atgal j tiltų ir vėl pavarė pirmyn. Dabar
Raudonodis seka bisonų gaujų.
lierniukas lėkė šalia traukinio ir turėjo
. Žiūrėkime toliau į vakarus. Ten ge
tikslo prijoti prie garvežio ir pranešti aarklį pirmyn.
*
resnėse vietose daubose ir prie-upelių,
Nors Algirdas Tmiragis bdvo tik try ple baisųjį pavojų.
prie gerų ganyklų baltuoja ūkiai -- farĖjo baisios lenktynės. Arklys dėda
likos metų berniukas, bet jau žinojo, kas
mos. Ateiviai iš senojo pasaulio įkūrė čia
puojaf... (Laike kovų baltaveidžių su rau daryti tokiame kritingame momente ir mas paskutines savo pajėgas, sprindis po
haujų tėvynę.

IŠGELBĖTOJAS

Ganyklose mauroja nesuskaitomos gy
vulių bandos, o aplink juos jodinėja raiti
caw-boy.
Pataisyti keliai ir ištiestos geležinke
lių linijos. Plieniniai liėgiai raitosi per
kalnus, tęsiasi per tūkstantinių kilomet
rų platumo Įirerijas ir žvilga viršum
sraunių upių.
Štai prie L'al-Stritt vieškelio išjoja
būrys raitų vyrų. Saulės spinduliuose,
žvilga jų ginklai ir tviska papuošalai.
Prisižiūrėkime į juos arčiau.
Tai “Baltojo Erelio”, nykstančios
milijonų giminės vado vedamas būrelis.
Visų raudonodžių veidai perkreipti tr su
raukti. Rankose jie kietai laiko suspaudę
ginklus.
“Baltasis Erelis” margom plunks
noms apsikaišęs, gerinusiais ginklais op. ikabinęs joja kiek pirmiau būrelio ir karš
tai kalba:
— Gana jiems bus gąsdinti prerijų.
Gana jiems Ims bauginti mūsų moteris ir
vaikus su savo degančiuoju žirgu, su jo
pragarišku ūžimu... Ko jie čia atvyko ir
kodėl atėmė iš mūsų tas kas mums pri
klauso!... Ko jie mus stumia iŠ geriausių
ganyklų, iš mūsų gimtųjų vietų?... Ko jie
mus kiekviename žingsnyj’e žudo ir akai-

donodžiais buvo įprasta vartoti keistas į- 1
protis. Vieni ir kiti nukovę savo priešus,
atĮiiaudavo viršugalvio odų ir jų su pasi
didžiavimu garbingoj savo namų vietoj
išstatydavo). Mirtis baltavcidžiams!...
— Mirtis jiems! — pakartojo kiti
vyrai.
Būrelis nusileido nuo kelio ir prijojo
prie upės kranto. Nesustodami jie jojo
pakrante iki didelio medinio tilto, per ku
rį buvo pertiesta geležinkelio bėgiai.
Keli iš raitelių nušoko nuo arklių ir
palindo po tilto apačia. Jie turėjo įsigiję
iš baltaveidžių piūklų ir dabar su jais
papiovė tilto stulpus. Tiltas išrodė, kaip
niekelio nepaliestas, bet užėjęs traukinys
arit tokio tilto savo sunkumu turėjo jį
įlaužti ir nugarmėti į dugnų.
Netrukus indiečiai savo baisųjį dar
bų atliko. Jre vėl užšoko ant arklių ir
pagrūmoję tolyn, ten, kur girdėjosi besi
artinančio traukinio garsai, nujojo, šalin.
Bet baisųjį darbų matė vienas baltas
žmogus. Jis išsigandęs pašoko ir pasilei
do bėgti prie netoliese pririšto arklio. Ne
trukus jis jau sėdėjo ant jo ir pavarė

‘•..L

laikraštis.
Mylėkime katalikiškųjų spa
ūdų, juk jinai kovoja su ne
sulyginamai didesne tikėjimo

priešų spauda!
Kun. A. Grausiys

GARSINKINTES
“DRAUGE”

sprindžio artinosi prie garvežio. Dūmai
apsiautė Algirdų, visiškai susilenkusį ant
arklio ir įtemptai žiūrinčio į priekį.
Ar išlaikys arklys tas baisias lenktyj
nes? Ar suspės Algirdas laiku prijoti ar
tin mašinisto ir duoti perspėjimų. Ar su
spės ?...
Tolumoje jau matėsi mirties tiltas.
Jau jo viršuje išskleidė mirtis ir ištiesė
savo apsiaustų ant ateinančio traukinio.

Algirdas pagaliau susilygino su trau
kiniu. Jis paleido pavadžius, viską užmir
šo ir šoko pirmyn, į laiptelius.
Baisus akymirksnis!... Ar jis sugebės
užsikabinti ir išliks nesutrintas!
Op!... Jis pagavo rankenas ir įšoko
pas mašinistų. Šis nustebęs keisto svečio
atsiradimu atsisuko ir permetė berniuką
nu» kojų iki galvos.
—Iš kur ? — norėjo jau jis paklaus
ti, liet Algirdas tuojau viską pranešė.
Jo nustebimų pamainė išgąstis, kai
jis viską sužinojo. Tiltas buvo visai netoli.
Tuojau jis puolė prie stabdžių.
Paskutiniame ukymirksnyję traukinys
sustojo. Jis sustojo tik vos metro tolu
moje nuo mirties tilto.

Algirdas išgelbėjo traukinį.
T. Tauras.

i
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Raudonasis slibinas

Varakulis vėl “nužemino” Rašinskienę ir atsi-i Pasukos mums vaizduoja
dūrė netoli Stanciko. Mandravickas nepasi- ,,aisius
galvius slibinus,
1
gyvenančius baisiose, tamsio
duoda Staniuliui. Petrauskas bėga, o Gilienė se lindynėse ir be jokio pasi
vejasi. Pabijonaitis lenkia Sutkų
gailėjimo ryjančius gyvus žino

Brangus Skaitytojau, pasakyk karaliais, dabar stokime į ko-1 lis. Šito medžio vaisiai pana
argi gali būti žmoniška laisvė vų prieš dangaus karalių. Iš šūs į obuolius, būtent, gražiai
toje šalyje, kur šitaip žiūrima visos širdies linkiu “Bedie 'geltoni. Kiekvienas obuolys
į žmogų!?
viui’.’ didžiausio pasisekimo j turi savotiškų žymę, lyg kaž
2. Bolševikai — kraštutiniai kovoj su tariamuoju Dievu. į kas vienų kųsnį iškandęs hūpraktiški bedieviai. Kas nori (18 kuu. J. Lomano labai įdo-’tų. Kadangi šitie obuoliai be
Pn,natytb kaip iš tikrųjų atro- niaus straipsnio “Antikristo . to nuodingi, tai pasidarė nuo
d<o praktikoj visokia teoretiš-!karalijoj” 1931 m. “Tiesos Įmonė, kad šitie medžiai yra
ka bedievybė, tepasižiūri į ai Kely” 78 nr.). Matot, kokie Įfh. patys, nho kurių Tęva mmanuojančių Rusiją, į bolševi linkėjimai! Bet žinome, kad jų n
skviio uždraustus ohuodarbai
tuos
linkėjimus
kelis
Į
f,
kų darbus. Religijų bolševikai
laiko didžiausiu savo priešu, kartus prašoksta.
nes, mat, ji smerkia jų žvėriš
(Bus daugiau)
kus darbus. “Net ir aklas ma
to,” sako bolš. partijos šulas
Geliamiems Sąnariams
ŠIS IR TAS
J. Stepanovas, “kokia reika
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu
linga yra lemiamoji kova prieš
linimentu
X Ceilono seloje auga •'’aisdvasininkus, nežiūrint, ar jis
PAIN-EXPELLER
būtų klebonas, ar vienuolis, ar medis, vadinamas Tęvos obe- :
rabinas, ar patriarchas, ar mu
la, ar net ir popiežius. Taip
LACHAVVICZ IR SŪNUS
pat nė kiek nėra ko vengti
PAGRABŲ VEDĖJAI
kovos ir prieš Dievų, nežifl
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $1(K).OO
rint, ar jis būtų Jechova, ar
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
Jėzus, ar Buda, ar Alachas.”
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
O “Bezbožniko” (“BedieNotary Public reikalus
vio”) laikraščio 1 nr. bolševi
Chicago, III.
Cicero, III.
kų švietimo komisaras Luna1439 So. 49th Court
2314
W.
23
rd
Place
čarskis taip rašė apie Dievų:
Telef. Cicero 5927
Telef. Roosevelt 2515
“Mes baigėme kovų su žemės

kų, varguomenės ir plačiųjų
masių gerovei yra tik graži
kaukt*. Tai aiškiausiai įrodė ir
tebejrodo jų gyvenimas ir el-lgesvs su tais pačiais žmonė4.
nes; jaunus ir senus. Pasakos mis. Kas yra tasai bolševiz
Vakar “Draugo” kon tesi e “DRAUGO” JUBILIEJINIO pasakomis ir lieka. Tačiau da mas? “Bolševizmas,” sako
— lenktynėse vėl įvyko žymiu
VAJAUS DOVANOS
bar gyvuoja tikras istoriškas vienas žymus mūsų filosofas,
atmainų. Nežiūrint to, kaip
slibinas, baisesnis už visus pa-j “yra savo rūšies fanatiška, —
gelžkelio sakų slibinus (ūes jis yra ti- kitus ir kitų nuomones niekidaug pastangų deda Stanci Pirma dovana
kas, Rašinskienė ar kitas ku bi lietas nuo Cliicagos į Nev kras!), dienų naktį kraugeri- na s. tik sava tegiriųs, be galo
ris kontestininkas, kad užka Yorkų ir atgal; laivakortė iš ngai ryjąs klyki a n čia s iš bai užsispyręs, religiška materia
riautų pirmąsias garbės vie Ne\v Yorko į Klaipėda ir at- mės aukas — tai bolševizmas, lizmo — yra mokslas, visiškai
tas, bet Varakulis nusistatęs O*flll» .
tai bolševikai. O toji šio sli nepripažįstąs, kad žmogus tu
nė vienam nepasiduoti ir grie Antra dovana — laivokar- bino lindynė yra dabartinė ri dvasių, sielų; pagal jį žmo
žtai laikosi to nusistatymo. į tė į Klaipėdų ir atgal.
Sovietų Rusija, trumpai tn- gus tėra tik ištobulėjus gyvu
Vakar matėme naujus Stan Trečia dovana — Kimball mima S. S. S. R. Apie bolše lys sekta — religiška bendlruociko ir Rašinskienės žygius. radi o.
vizmų, apie bolševikų žmogžu- menė atsiskyrusi dėl savo re
Abu buvo pralenkę net tris
Ketvirta dovana — laikro diškumų, apie jų siekimus ir bgiškų pažiūrų nuo kurios ki
narsuolius. Rodės, jog pralen dėlis $20.00 vertės.
planus, apie pačių Sovietų Ru tos rel. bendruomenės arba
ktiesiems reikės smarkiai pa Penkta dovana — laikrodė sijų dabar visi turi kalbėti, tiesiog nuo kitos religijos, ar
dirbėti, kad atsilaikytų prieš lis $15.00 vertės.
visi žmoniški laikraščiai turi ba anot prof. Artemjevo —
Stancikų ir Rašinskienę. 0
ŠeSta dovana - $10.00 eash ra5> ti’
žmon5s tn tiesiog šėtono religija.”
O
šiandie kų matome? Varaku
ii žinoti: jaunas ir senas ne- kaip bolševikai žiūri į žmogų?
ir eilė kitu dovanu.
lis vėl Rašinskienę “nužemi
mokytas ir mokytas, o ypač j Ogi štai kaip; “Žmogus pa
no”, atsistodamas antroje vie
besimokąs jaunimas, turi ge- gal bolševizmo teorijų tėra
toje, ir grasindamas Stanci St. Cicero, III............ 500,190 • rai įsisąmoninti, kas yra farsai bent kiek daugiau išsirutulio
A. Stulginskas, 1628 S. 5G j bolševizmas, Įnirs lieja žmonių jęs gyvulys,” sako Dr. Klukui. Reikia tikėtis, kad VaraA\
e., Cicero, III............ >00,010 į kraujų kaip vandenį, ir kas gas. Ir iš tikrųjų. Štai 1931
kulio pavyzdžiu paseks ir Gu
MSI
V.
R.
Mandravickas,
815-45
j
dabartinė
Sovietų
Rusija,
bysta, Janušauskas ir Stuim. Maskvoje kom. jaunimo su
St.,
Kenosba,
Wis.
..
377
,7rt0
į
laistoma
tuoju
raudonuoju
ginskas. Taigi, smarki kova
važiavime mirusiojo Lenino
S.
Staniulis,
6651
S.
T
aiman
įmonių
krauju.
Tai
yra
kiekeina tarp šešių pusmilijoninžmona holševikė Leninienė —
Chicago,
III.
..
36o,7.»0
vi
Pno
tikro
piliečio
pareiga.
Ave.,
kų dėl kontesto pirmenybės.
Krupskaja šitokį atvaizdavo
M. Varkalienė, 6315 So. Lin Tai turi rūpėti tikram savo bolševikiškų žmogų; “Jis turi
Kas laimės tų kova?
Viskonsinietis Mandravic eolu Avė., Chicago, UI. 333,370 krašto ir tautos mylėtojui — bendrai gyventi, valgyti, mie
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 075.50
kas, lyg žinodamas, kokį siur P. Petrauskas, 14 Johnson besimokančiam katalikiškajam goti, bendrai dirbti ir būti
st.,
Binghamton,
N.
Y.
jaunimui.
prizų Staniulis jam ruošia,
paklusnus komunistų partijos
1 ABI PUSI .....
0125.50
....................
318,490
pasiskubino su nauju balsų
1. Kas yra tie bolševikai? įrankis.” Tai pačių bolševikų
bodu ir šiandie matome Sta Ag. Gilienė 3131 Emerald
1. Bolševikai yra kraštuti pasakymas.
Avė,
Chicago,
III.
..
313,799
niulį vėl toli užpakaly pasili
niai praktiški bedieviai, 1917
Atskiras asmuo bolševikams
Grybas,
2244
W.
Adams
kusį. Atrodo, kad ar tik ne
m. paėmę į savo valdžių Ru
nieko nereiškia, jiems svarbu
Mandravickui teks “onoras” St., Chicago, III......... 227,470 sija, neigiu visa, kų dabarti
J. Aukškalnis, 1354 Hari i nės kultūros tikį žmonės laiko tik partija (jų grupė); jokios
tapti septintu pusmilijoninku.
asmens laisvės Rusijoj nebė
Žinoma, taip ir bus, jei Sta son St., Gary, Ind. .. 225,560 brangu ir kilnu; jie siekia pa
ra. “Atskiras asmuo priklau
niulis nesistengs tam pasiprie A. Valančius, 1226 S. 50 vergti visų pasaulį ir šluote
Avė., Cicero, III......... 224,500 nušluoti nuo žemės rutulio bet so ne sau pačiam,” sako ko
šinti.
O Kazlauskienė, 4356 S. kurių religijų, ypač krikščio misaras Bucharinas, “bet viBet palaukit. Meskite akį į
Petrauskų ir žiūrėkite, kų da Rockwell st., Chicago 174,850 nybę, katalikybę; jų šūkis, kad Į nuomonei.” O toji visuomenė
Misiūnas, Roseland, III. 245 .jie kovoja žmonių, darbinin- Į yra patys bolševikai. Taigi,
ro tas rytų kontestininkas.
Pažiūrėkit, kur šiandie Pet W. 108th St................ 160,470
Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
rauskas atsidūrė. Vakarykštis
naujas jo balsų bodas išgelbė Chicago. ‘11................ 154,903
KARAS JAU PASKELBTAS
jo jį iš Gilienės pinklių. Ki A. Žolynienė, 6709 Archer
taip šiandie Gilienė būtų jau Į Avė., Chicago, III. ... 119,950 visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varo
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
pralenkus. Dabar jau nėra pa A. G.udėnas, 6807 So. Camp
katalikų larkraštis
slaptis, kad Petrauskas nori bell St., Chicago, TU. 115,099
J.
Žvirblis,
1513
—
35
Avė.
i
Varkalienę pralenkti ir pra
dėti lenktynes su Staniui i u, sr« Mirose Park, Ilk .. 114,3501
Sutkus 1007 Eight st.,WauMandravicku. Turint galvoje
korio išėjo jau keturi numeriai.
Gilienės pasakymų — nepasi kegan, III.................... 103,300 “SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū
duosiu ir nežinant kų Varka P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
pimais klausimais..
lienė daro, ir čia galima ti PI., Chicago, III......... 103,200 “SPAUDA TR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
LAIVAS “FRAVCB”
kėtis didelių rungtynių.
daromus priekaištus.
Roseland,
III
................
64,600
Pabijonaitis, matyt, rimtai
Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 I). “Draugas” rengia
“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
A. Condratas, 1706 S. Manusistatęs Sutkų pralenkti ir
ekskursijų
didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
laimėjimus ir džiaugsmus.
yoniensing
avė,
Phila.
Pa.
į
Klaipėdų.
Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
pulti Gudėnų, Žolynienę, Rė“SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
............................ 63,700
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
kų, Misiūnų ir kitus. Ar šie
rie nori būti šviesiais ir su
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų
Bugentavičius, 1616 N. Lin
pastarieji priešinsis Pabijonai
sipratusiais katalikais.
patarnavimų.
čio žygiams, šiandie dar ne coln St. Chicago, Ilk 61,90(1 Į “SPAUDA TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
žinia. Bet kurių dieną gali pa Vaicekauskas, 4242 S. Mavienam.
aiškėti, tik baugu, kad nebūt plewood avė., Chicago, Ilk
“SPAUDA TR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
..................... 44,400
jau popiet šaukštai.
Amerikoje 1 doleris.
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avė.,
Po smarkių lenktynių už Bacevičius, 1850 \Yabansia “SPAUDĄ TR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
stojo tyla tarp Kazlauskienė--, Avė. Chicago, II!......... 26,700
Pr. Ramanauskas.
Valančio, Aukškalnio ir Gry J. Vaičaitis, 424 Dean St.. “SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
bo .Tik kažin, ar ilgam. Bet Scranton, Pa................ 25.856
minarija, Lithuania.
kurių dienų gali vėl atsinau M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
jinti, nes nepamirškime, kad TIerrin, III.................... 24,800
ir vajaus pabaiga jau ne už A. Paukštis, 2225 S. Oakley
jūrų giliųjų, ne už kalnų auk- Avė., Chicago, III.........21,000
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley
štųjų.
Hitt and Runn— Oh, the 01d Fellow Didn’t Think Thiflgs Werc Ouite so Tough!
BY HITT
Avė., Chicago, Ilk .. 20,356
Šiandie kontestininkų sto- J. Balsis, 610 Wall St. Rock
«joo oh.
pi. VtTfTV tU'.,'.R0e l>0'» ūt*įTlIM
Tooomj
T« lANblAMi -BlrOM TMAT
vis yra toks:
STTAR
a' vATOH
ford, III............................. 5,800
I aj’i ObF,L% U
UuH-UtVt *«VU
(oOI
’fcoob
toob
į
A. Langmanas, 4521 S. WaV. Stancikas, 1706 W. 47
t®
AMt> 4>Ot> -feLtVi TOu 7
St. Chicago. III......... 503,450 shtenavv Avė. Chicago,
------ 1--4a-*, 5,
P. Varakulis, 724 West 18 III............ :..................
17,700
II
žj*
s1
St., Chicago, III......... 502,450' Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00(1
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
O. Rašinskienė, 1639 S. .5(1
Avė., Cicero, III .... 501,900 E. St. Louis, III.......... 1,000
IMUI*
A. J. Janušauskas, 1301 S.
"SB '’*> I
50th Ct., Cicero, UI.. .500,200 SKAITYKITE IR l’LATIN
KITĘ “DRAUGĄ”
P. Gubysta, 4355 S. Mozart
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BIZNIS LIETUVOJE
Pereitais metais su Lietu- vietos prekyba, taip ir eksporkiu susijungė lietuves koope- tu. Pereitų, sezonų pagytieji
racijos
bendrovių sujungti. ,mėginimai stiprinu viltį kad
Tuo būdu Lietūkis virto ir pastangos išplėsti minėtųjų
gamintojų ir vartotojų koope- į žemės ūkio gaminių eksportą
ratyvų centru.
(nenueis niekais. Pereitą sezo
Anksčiau Lietūkis jungęs ną į Belgiją ir Angliją buvo
tiktai gamintojų kooperaly -1 eksportuota 2,500 tonų sėme
vus ir rūpindavęsis tiktai jų nų. Belgų ir anglų importinireikalus tenkinti, pernai pra- j ūkai mūsų sėmenimis patelidėjo prekiauti ir pirmojo roi- kinti. Yra padaryta žygių plakalingunio prekėmis — drus- tesniu mastu vikius supirkika, cukrum, cementu ir kito-,rėti. Vikius eksportuoja įšve-

mis. Iš kitos pusės, pernai pra diją, nors kainos ten nėra au
drioje metų buvo baigiamas i kštos. Tačiau esą svarbu su
realizuoti javų derlius. Iki -šia preke Švedijos rinkoje įsipernai vasaros konjunktūra į tvirtinti. Lietūkis dės didelių
buvusi palanki: jokių sunku-! pastangų, kad ūkininkai sėtų
mų ir vidaus ir užsienio pre daugiau dobilų, kurie esą viekyboj. Į rudenį pasunkėjusi .na iš geriausių eksportinių
užsienio prekyba.
Praėjusių prekių. Pereitą sezoną ekspormetų derlių dėl užsienio riu-ituota 10 vagonų dobilų sėklų,
koše tiesiog katastrofiškai nu Žinoma, gal galima būtu buvę
kritusių kainų, beveik nebu- j šių prekių ir daugiau eksporvo galima realizuoti. Vartoto- ituoti, jeigu tam butų pasiruojų prekyba rodžiusi tą patį šta iš anksto. Lietūkis dės pa

jų eksportui surasti reikiamas t rąžos net- 30%, lygina/it su Leidimas jam tuojau atima- niečių kultūrai ir lenkinti už-iRotterdamo uostą atvežta var
n tikas.
pereito sezono kainomis. Par- Imas* jei tik bus atrasta, kad
grobtas žemes visu smarku-i pų, iš viso 40 tūkstančių kiloLietūkis esąs nusistatęs at- davinėja garantuotos kokybės jL esąs nusistatęs nepalankiai mu.
| gramų. Varpus nupirko viena
eity laikyti prekybinius sau importuotas trąšas, nes su -Lenkijai. išleidę šitą įstatymą
Prancūzijos įmonė.
tykius tiktai su tais kraštais, Klaipėdos trąšų fabrikų “U- lenkai
be triukšmo pamažu ; LIŪDNAS RUSIJOS VARkurie pirks mūsą gaminius; nion” Lietūkis negalįs nie galės vieną po kitos uždaryti
PŲ LIKIMAS
bekoną, sviestą, javus ir kitus. kaip ir niekada susitarti, sva visus lietuvių, ukrainiečių, gu
Jau dabar užperkama skal rbiausia dėl kainų.
dų ir vokiečių mokyklas. La- į Išpardavę užsieniams meno.
AHIESl Pl SĖM da, druska, salietra Anglijoj.
oaj lengva pripažinti bet ku bažnyčių ir kitokius Rusijos
ASTRUS
Geriausias skustuvas
Deramasi su Prancūzijos ir
LENKAI SIEKIA VISIŠ rią mokyklą, kad ji platinau- turtus, bolševikai ieško vis
arba grąžiname
Belgijos cemento bei stiklo
KAI UŽDARYTI UKRAI- jti neištikimybės Lenkijai dva-įnaujų pajamų šaltinių .Dabai
pinigus
Jei ant vietos negau
iablTil"ait.> Anksčiau šios preĮ
sią
ir
tą
mokyklą
tuojau
už-j
jie
ėmėsi
likviduoti
užsiliku
NIŠKAS IR LIETU
ni. kreipkis į mus
Rėg daugiausia būdavo perka60c. už 5 — »i Uį i0
įdaryti. Jei kur kartais būtų įsius bažnyčiose varpus.
varnus, šio
VIŠKAS MOKYKLAS
Sempelis — ioc.
Jnog Ritoge vaistybėS
aisty bėsee. Kai katai nepatogu, galima visada mis dienomis iš Leningrado
PROBAK CORPORATION
da mūsų gaminiai pasiekdavo
Lenkų seimas dabar svars įtarti neištikimybe mokytoją
*M n«ir *vrnut
kitų kraštų rinkas per sveti to įstatymą apie mažumų mo ir jam atimti leidimą mokyti.
mas rankas. Dabar būsią sten kyklas. Šitas įstatymas skel Labai lengva ir visus lietuvių
(John Bagdziunua Eorden)
giamasi tokiais tarpininkais bia, kad visos nelenkiškos mo ar ukrainiečių mokytojus pri
ADVOKATAS
atsikratyti. Tiesa, glaudesni kyklos yr valstybės koncesi pažinti neištikmais Lenkijai ir 105 W. Adams St., Rm. 2117
prekybos santykiai užmegsti ja. Šita koncesija duodama tada patys lietuviai ir ukrai
Telephone Kandolph 6727
su Anglija, Belgija, Prancūzi tik ištikimoms Lenkijai orga niečiai bus priversti arba už 2151 W. 22nd St. € iki 9 vak.
T-Jlephone Roosevelt 9090
ja, Švedija nepatogiu momen nizacijoms ar asmenims. Kon daryti savo mokyklas, arba
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Rt-pub. 9600
tu. Tačiau pradžia esanti pa cesija tuojau atimama, jei tik imti lenkų mokytojus.
Digestible
tenkinama.
pasireiškia mokykloj neištiklįstatymas greit bus paskelb
as milk
Stambiausia ateinančio sę- jmybė Lenkijai. Tokioj moky
itself!
tas ir pradės veikti. Taigi leii
PatcnteJ
zono prekė bus trąšas. Dabar kloj gali mokyti mokytojas
ADVOKATAS
kai matyti nori suduoti pasku
Now—Kraft-Phenix’ new achieve(Lietūkis jau virtęs stambiau
Miesto Ofisas 77 W. Washingt.on St.
ment! Rich mellow cheese fiavor
tik turįs tam tikrą leidi imą. tinį smūgį lietuvių ir ukraiRoom 1502
Tel. Central 2978
plūs added health ųualities in
siuoju trąšų pirkliu, nes jis
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
wholesome, digestible form.
parduoda daugiau, kaip 50%
Velveeta retains all the valuable
Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
elements of rich milk. Milk sugar,
—
6
iki
9
vai.
visų Lietuvoje suvartojamų
z-ab-iiim and minernls Etery One
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Xratitfreely'r**
trąšų. Šį sezoną zuperio kaimelts
Velveeta spreads, slij
Namų Tel. Hyde l“ark 3395
a half
and toasts beautifully.'
Į nos bus atpigintos 20%, tu

JOHN B. BORDEN

This new cheese
treat

A. A. SLAKIS

tempą, kaip ir gamintojų. Iš stangų eksportui bulves ir ki
pradžių prekyba ėjusi visai tas daržoves į Angliją. Jeigu
gerai. Tačiau į rudenį suma
J<itų javų derlius duos perležėjo ūkininką įpirkimo pajė
klių, tai bus daroma žygių ir Į niamilčių — 10% ir azotinės
gumas. Didesnis protestuotą
vekselių skaičius parodęs, kad
ūkininkų būklė į gaią metų
pablogėjo. Pablogėję ypač tų
ūkininkų reikalai, kurie iš pa
vasario daugiau pirko ne už
grynus pinigus, bet kreditan,
rudens derliaus sąskaitoti. Ta
čiau vis dėlto praėjusieji me
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
tai Lietūkio, o kartu su jub I aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
ir kooperatyvą prekybiniame kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į
veikime buvo beveik norma-1Į Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
lūs ir iš prekybos operacijų žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
numatytos pajamos buvo pa
laiką praleisi.
teisintos. Jeigu sunkumai per
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS
eitais metais pradėjo reikštis,
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
tai tiktai klijentų įpirkimo
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
mažėjimu. Silpnas klijentų įLinijos
laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
pirkimas dar tebesirciškiąs ir
Klaipėdą.
dabar.
Tačiau kooperatyvų
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
apyvarta sumažėjusi tiktai tų,
IŠ
NEW
YORKO
3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
kurie prekiaudavę manufak
J abi pusi..............................................................$125.50
tūrą ir kitomis ne pirmo rei
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingumo prekėmis. Pirmo
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
reikalingumo prekėmis besineskaito — patarnauja veltui.
verčią kooperatyvai, kaip ir
Šie laivai išplaukia iš Nevv Yorko sekančiomis
centriniai Lietūkio sandėliai,
dienomis:
ir dabar beveik yra išlaikę sa
Balandžio—April
20 d. — EUROPA
vo pirmyšktį lygmenį.

NUPIGINTOS LAIVAKORTES

20%

Pasireiškę ekonomiškieji su
nkumai
kai kuriais atvejais
«
net ir šiuo metu jau yra išėję
kooperatyvams naudon. Mat,
tie sunkumai susilpniną pri
vačius pirklius, kurie anks
čiau konkuruodami su koope
ratyvais, buvo įsigiję nenatū
raliai daug kreditorių, kurie į
pabaigą metų neįstengė savo
pažadus laiku ištesėti.
Kai kuriuose rajonuose,
kaip Biržų, Mažeikių, Marija
mpolės, Vilkaviškio, Tauragės
Kėdainių ir kituose, koopera
tyvai visiškai nukonkuravę
privačius stambesniuosius pir
klius urmininkus ir patys da.bar virtę didžiausiais rajonų
urmininkais. Lietūkis dės. vipas pastangas ,kad iš užimtų
.pozicijų kooperatyvai nepasi
trauktų ir vėl jas neužleistų
privatiems - pirkliams.
Taip
pat dėsiąs pastangą plėsti pir
mojo, reikalingumo prekių ope
I racijas kiek tiktai leis sąlv-

| frs.
^Gamintojų prekėmis operacbos priklausys nuo busimojo
derliaus. Tačiau Lietūkis <la- j
.
-Y
•
rys žygių žemes ūkio ginimų
eksportui plėsti. Ypač minia
ku susirūpinti sėmenų, vidobilų ir daržovių, kaip

”
”
”
”
Gegužio — May
”
”
”
”
”
”
Birželio — June
”
”
”

”

Trečiadienis, bal. 20 d., 1932

23 d. — FREDERIK VIII
29 d. — COLUMBUS
5 d. — BREMEN
14 d. — PARIS
17 d. — COLUMBUS
28 d. — FREDERIK VIII
3 d. — ILE DE FRANCE
7 d. — BREMEN
16 d. — FRANCE

RADIOS

poundpackagi

A. A. O LIS
ADVOKATAS

l’bilco 9 lubų 1932 mo-

11 SOUTH LA SALLE STREET

del...... *39.50

Tel. Kandolph 0832
Itoom 1934
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. |
! 3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562

Majestic 9 tūbų Screen
grki .... $39.50

Valandos — 7 iki 9 vakare

Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Boseli 1932 Riešuto
medžio kabinę,
tas ......

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS7
155 N. Clark St., Room 909

Kada 1932 Riešuto me
džio kabine-

Telephone

FRANKL1N

111111111111111111111111 ii u

Radio Short and Long \Yave pasiekianti Europos
stotis už ................................................................ š/Į Q.OO

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

$QQ.f|fl

Su visu įdėjimu į Jūsų automobilį.

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

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

NAUJAS IŠRADIMAS

ir

PLYMOUTH

IŠSTATYTI DĖL PARDAVIMO

j

kurios pasaulis per šimtus metų .aukė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtingų elementų, iš visų kraštų svietu
girių visokių medžių aliejų.
Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spindūliai,
pasekmingai gydo:
Reumatizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skaudėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at-

'
j
l
|
I
,
I
i
'

šalusį kraujų, nikstelėjiiuų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
možnių yra pagiję. o milijonai da
nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu i
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grųžinam. Parsiduoda visur. Klauskite
taip; DEKEN’S NEVV DISCOVERY
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD,

CONN.

Laikas daug reiš
kia

prie patentų.

Nerizfkuokit

BUDRIK AUTO SALES

Radio Programai Lietuvių muzika ir dainos duodami
BU 1)111 KO krautuvės du sykiu i savaitę: WtT’L 979
kyl. nedėliotais nuo 1 iki 2 vai. po pietų; \Y11FC, 1429
kyl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

IPnoSAK BlAtE)

RĖKSNIO GALINGA MOSTIS

NAUJI, PIGIAUSI IR GERIAUSI AUTOMOBILIAI

TEL. YARDS 0405

su

apsaugojimu savo Knygelė
sumanymų.
PriDykai
siųskite
braižinį
ar mo
delį
arba
rašykite
del
Nemokamos knygutės *How
to Obtain
a Patent’
Ir
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

A food for protein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential elements for health
and strength are
found in good
cheese. And all
the essential elements of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

CHEESE

M-A BtcarHjr Satine* A Camnerelal
Bank

Bulldlnr

(Olrectly aeroaa atreet from Patent OOcel

tPASRINCTON. D. e.

NCLE

namie

Telephone VICTORY 2213

7 tūbų Screen grid
Baby Grand.. $-| CJ.50

907 West 35th Street

BlLi.

5745

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

tas...... ML9.5O

DODGE

teikia
barberišką
skutimosi
patogumą

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE
, baigoje buvo dar ir vietinių
i kunigų. Tad šių aukštai gerb.
svečių atsilankymas liks \\ esi
Didžioji Savaitė ir Velykų vii lės istorijoje ir žmonių at
šventės Šv. Petro ir Povilo mintyje. Paiapijonys džiaugė
bažnyčioje iškilmingai švęstu. si svečiais ir yra dėkingi savo
Tuoj po Velykų buvo misi klebonui kun. Bartkui, kurio
jos, kurias laikė tėvas J. Bru- ! rūpinasi savo parapijom y d va
žikas, jėzuitas. Viena misija Į Simais ir medžiaginiais reika
savaitė buvo skiriama mote lais.
rims ir merginoms; antra —
L. V. choras, A. Stulgos ve
vyrams ir jaunesniems. Per
damas, stengėsi savo užduotį
misijas kaip moterys, taip ir
atlikti. į atlaidus atvyko šie
vyrai gausiai lankėsi j pamo
vargonininkai: A. Mondeika
kslus ir prie Sakramentų.
iš Cicero, lik, N. Kulys is No.
Gerb. misijonierius sakė turi
ningus pamokslus, kurių žmo Side, Cbicago, 111. ir C. A.
nės su atida klausėsi. Bend Gaubis iš So. Cbicago, Ilk
Fra.
rai, misijos buvo sėkmingos
_____________
/
dvasišku atžvilgiu.

WESTVILLE, ILL.

Republlc 2266
jo ir klebonas. Žmonės svei Ofiso Tel. Namų
Tel. Hemloek 201*0
kino, nesigailėdami katučių
(plojimo). Vakaro vedėjas Pa
DENTI8TA8
linskis atidarė iškilmes mal
2403 \Vest 63rd Street
da. Prieš vakarienę sudainuo
kumpus Western Avenue
Vai. 9—9 išskiriant tračiadlunlus
ta keletas dainelių. Šeiminiu-1
kės patiekė skanių užkandžių. DAUG GYDYTOJŲ TURĮS
Vakarienės metu klebonui įMIESTELIS
teikta gėlių pintinė.

Po vakarienės pasakyta kai
bų. Dalyvavo ir keletas ki
tataučių. Beveik visi kalbėto
jai reiškė pageidavimų laiky
tis vienybės.
Pagaliau kalbėjo klebonas.
Gražiai papasakojo, kaip Či
kagoje gražiai sugyveno su
parapijonimis, ir čia žadėjo
darbuotis tautai ir Bažnyčiai.
Buvo dar dainų ir deklama
cijų. Dainavo jaunos mergai
tės. Vienų dainelę padainavo
A. Akramas, Akramienė ir
Maslauskienė. Deklamavo Pat o ojzpuuĮcq ‘upnu uĮ'isįj^
liuskienė. Taigi, programa bu
ir 5 dienomis buvo 40 valan
Kovo 20 -d. vietinės mote vo graži ir įdomi.
dų atlaidai. Į atlaidus atvyko
Dar vienų dalykų norėčiau
aukštai gerb. svečiai pralotas rys surengė nujam klebonui
Krušas (Šv. Jurgio parapijos kun. Juozapui Jasevičiui var pastebėti. Vakarėliuose tėvai
klebonas, Cbicago, 111.), kun dines —- vakarienę su progra nedraudžia savo vaikams kal
Vaičūnas (Šv. Antano parap. ma. Žmonių prisirinko gana bėti ir išdykauti. Dėl to sun
klebonas, Cicero, 111.), ir prof. daug. Įėjęs j svetainę, galėjai ku būna arba visai negalima
kun. Urba (Šv. Juozapo par. gauti gerų įspūdi: svetainė girdėti, kų kalbėtojai kaiba.
klebonas, So. Cbicago, 111.) ir pilna stalų, visi baltai pa Patartina tėvams, o ypač mo7
kun. J. Kloris. 40 valandų pa puošti. Visiems susėdus, akč- tinoms, kad savo vaikus su
draustų ir pamokytų juos,
kaip reikia viešose vietose el
GRABORIAh
gtis. Ir vaikams bus naudin
LACHAVICH ga, suaugusiems bus ramiau.
Vakarienę gaminant, darba
PIGIAUSIAS LIET, G RADO It Ii S
IR
SŪNŪS
CH1CAGOJE
vosi šios šeimininkės: JasioLIETUVIS G KABUKIUS
Laidotuvėms pa
nienė Palinskienė, Kušleikietarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse Kuopigiausia.
Reikale
meldžiu
atsišaukti,
o
mano
I
nė,
Navickienė, Strazdienė ir
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Barisienė.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616
sau prie grabų išdirbystės.
2314 W. 23rd Pi., Cbicago
Kupiškietė

Vilkija, Kauno aps. Nedi
deliam \ ilkijos miestely yra
net 8 medicinos žmonės. Iš jų
2 gydytojai, 2 akušerės, 1 dan
tistė, 2 felčeriai ir 1 veter.
gydytojas. Tai gana daug tu
rint minty kitus miestelius,
kurių net didesniuose dažnai
jokio gydytojo nėra.

OMAHA, NEBRASKA

J. F. BADŽIUS

OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Ganai
6171
SKYRIUS: 3238 S.
Haisted Street, Tek
Victory 4088.

DAKTARAI:

DR. K. DRANGELIS

Ofisas Tel. Grovehill 0617
lies. 6707 S. Artesian Avė.

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge lai t vai.).
Seredoinis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050

Oliso Tel. Lafayette 7337

Oflao Ir Res. Tel. Boul. 5918

Gydytojas ir Chirurgas
SOUTH

1821

Rezidencija
Valandos:

HALSTED

6600

ryto Iki

11

4

po

2201 West 2znd Street

Nedėliojo

Gydytojas ir Chirurgas
Tel.

Valandos:

.

10

ryto

iki

8

GYDYTOJAS

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredoinis susitarus

4847 W. 14th ST.

22nd Street

Nedėlioj;

Cicero, III.

GYDYTOJAS IR CB1RLRGAS

10—12

4142 ARCHER AVENUE

ryto.

Valandos; 11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

1 tildomus i arus įioo

Phone Boalevard 4139

STANLEY P, MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Tunu automubiiius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, 111.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
užlaikymui

išlaidu

skyrių.

Nauja, graži Ro

I. J. ZOLP

ply# *• dykai.
3307 Auburn Avenue

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Kampas 46th ir Paulina

Tel.

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel.

Roosevelt

7582

Boulevard

Nubudimo

1

Sta.

5203-8413

valandoje

kreipkitės

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

DEN TĮSTAS

ADOLFAS RADAVIČIUS

GRABORIŲ

{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.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.;

Mirė balandžio 18 d., 1932 m., 7 vai. ryto, sulaukęs
pusmazio. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių parap. Amenkoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Pranciškų po tė
vais Dimskaitę, dukterį Alverijų, podukrų Bromslavą
Bretz, posūnį Tamošių, žentų J. Bretz, anūkę Bronislavų ir dvi seseris Antaninų Radavičaitę ir Joanų
V anagienę, brolį \ iktorų, švogerį V mcentų Vanagų ir
brolienę Jhlzbietų Radavičienę, pusbrolį donų Buzauskį ir gimines, o Lietuvoj dvi seseris Teklę ir Juzefų.
Kūnas pašarvotas 4504 So. Paulina si. Laidotuvės
įvyks petnyčioje, balandžio 22 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėtas į Sv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj Įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai
kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamusmas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Moteris, Duktė, Podukra, Posūnis, Žentas,
Anukė, beserys, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Tele
fonas larls 1741.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

'i

»T*

ryto;

2-6

ir

Telefonai dieną ir naktį

VlRGLNLa.

Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4045 S. AMiiund Avc.
iCincago, Iii.
Į Oi-Imo vai.: nuo 2 iki 4 it- nuo 6 iki

7-9 vakurd-ti 8

vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų lei.: Prospect 1330

T'eL

D E N T I S’ T A S
Utannnkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 U’. Murųiictlc RU. arti Wcstcru
A ve.
Pi.one lle.nlmk >82M
Panedėliais, Seredoinis ir Pėtnyčiomis
1821 so. Haisted Street

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SG. ASHLAND AVĖ

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. P. POŠKA
3133 i8. IiaLSaEd io-LiuEET

3200

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Nuo 10 iki 12 dieną,
Auu 2 11.i 3 pu pietų
Nuo 7 iki U vakare
Nedcl. nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
sventauicniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
akių

O£. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 1

VALANDOS:

į

Palengvins

Ofiso Tel. VICTORY 3687

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza

TeL Wentworth 3000
Rez. Tai. S te w art 819j

DR. A. A. ROTH

įtempimą,

kuris

esti priežastini
galvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmio, nerVuotumo, skaudamą akių kaištį.
Nuimti
eataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.

,
Prirengiu teisingai akinius visuose
i itsitikiniuosc,
egsatninavguas daroI nas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

ŪR.H.DARIUN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
O tisas 31U2 So. HaJsted St. 6558 E. ii Al STEh BTREE
Kampas 31 Street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vaitai.
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadienini H
10-12

I

Res. Ptioue:
Engievvood 6611
Wentwortli 3000

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

aia

LIŪTIMS

AKI V

Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

SO. ASHLAMD AVK.

gincDALišTAb

Džiovų.

Moterų

Vyrų

Ir

14

iki

p.

18

lėti tifonas Mldway 2880

u

„

A. L DAiIOONISį M. D:
h2’į MfCHiCAN

4J1°

TeL

AVENUE

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

Tel.

DR. y. S. NARES
(NaryntK-kas)

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th KJ’REET
nuo 10—4;

nuo 10

nuo 6—8
iki

GYDYTOJAS

2420

Kampui Haisted St.
Nedėliomis:

n.ulnnu|«

.

SPECIALISTAS

Bsmloek 4141

Valandos;

.

Mgų

ryto nuo 14-11 nuo 8-4
Pietų:
7 -8 14 vai.
vakar.
Nedėliomis

IR CHIRURGAS

6558 SO. ilALSTEB STREET

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Vai.:

OR. G. SERNER

U YD Y TO JAS

DR. CHARLES SEGAL

t

Tel. Yards 1829

Office Phone
Wentworth hvuo

DR. A. R. McGRADIE

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

KREIVAS AKIS ATITAISČ { TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
ae akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

1595

Grovehill

GYDYTOJAS IR CHli.LKUAS
Va.. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Seiaaonus po pietų ir Nedėldianials
tik susitarus
2428 W. MARQL'ETTE ROAD

DR. MAURIGE KAHN

AKIŲ GYDYTOJAI;

0034

DR. A. L fUsKA

~

Dr. C.K. Kliauga

1

MARIJONA LEVICKIENĖ
Po Tėvais Girskaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 d. 8.30
vai. vakare ±932 m., smaukus apie 44 metus amžiaus;
gunus Žygaičių parap., Viluščių kaime, Tauragės ap
skr. Amerikoj išgyveno apie Z0 metų. Paliko didė
liame nubudime uvi dukteris — Juzeių ir Onų, sūnų
Jonų, brolį Vincentų Girskį, seserį Oną Khušienę,
svogerį Juozų lvliusų, tris pusbrolius Vincentų ir
Aimanų Klounus ir Nikodemų Gužauskį, o Lietuvoj
tėvų Antaną, brolį Jonų,, tris seseris — Ceciliją, J ūžė
tų, Anasiazijų ir gimines. Kūnas pašarvotas 4.j10 S.
i'uulina St.
Laidotuvės įvyks ketverge, balandžio 21 d., 8
vai. ryte iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą,
o iš ten Dus nulydėta į sv. Kazimiero
kapines.
V įsi a. a. Marijonos Levickienės gimines drau
gui ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą
ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame
Dukterys, Sūnūs, Brolis, Sesuo, švogeris,
Pusbroliai ir Giminės-----Laidotuvėse patarnauja graborius 1. J. Zolp, te
lefonas Boulevard 5203.

10-12

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

DR. M. T. STRlKOLIS

67 56

DR. P. ATKOČIŪNAS

Graborius ir Baisamuotojas

GRABORIUS

me

Tel. Cicero

v.

DR. T. DUNDULIS

Leavitt St. Tel Ganai 6X32

Rezidencija: 6628 S. ltichmond Avė.
Teiephoiie Repubhc 7 868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak-

Vai.

51127

CHIRURGAS

West

• Ofisas 2201

cor. So.

DENT1STAS

7-9 v.

susitarimą

X—-Spinduliai

-

OR. GDSSEN

IR

pietų ir

4723 \VEST 12 PLAUK
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis
, bus.
2924 W. VVASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
ITelefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
■ Cicero 662 Rez. tel. Cicero 2888

DR. S. BIEZIS

X-ltay

Tel. Cicero 1260

po

pagal

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

CHICAGO

vakaro

1028

DR. S. A. DOVVIAT

i

Laboratorija ir X-ltay

213U \VEST 22nd STREET

B E N T i S T A S
4712 So. Ashland Avenue

2-4

Nedėlioj

įskaliio susitarus

DR, A. P. KAZLAUSKAS

Prospect

Rezidencija 2359 So. Leavitt 8t.
Tel. Ganai 0706

Nedėliomis ir seredoinis tik

(6 91

sutartį

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue

DARO OPERACIJAS
Ligonius, priima kasdieną nuo
pietą iki 8 vai. vakaro.

Ofisas,

pasai

DR. J. J. KŪWARSKIS

ltcs- Republic 5350

vyrų, moterų ir vaikų

Boulevard '7 589

Nuo

2 iki 6 po pietų, 7 iki 8 vak.

pietų

Gydo staigias ir chroniškas ligas

(Kampas Leavitt St.j
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

5798

vakare

GYDYTOJAS. CHIRURGAS
1 lt uBSTETRinAo

13 L. N T I S T A b

vak&rs

Office: 4459 S. California Avė

dk. a. račius

DR. G. I. RLOŽIS

vai.

Avė.

l'el. Canal 6122

Hcm.ock

Lafayette

Val.:

STREET

Artesian

So.

6 iki 8:84

Tel. Ganai 67 64

Vai.:

5914

DR. A. J. JAVOIŠ

Street

t.i'Z.

BouL

Tel.

Msdėlloj suatiarss

DR. P. L ZALATORIS

7042

8-4 Ir 7-8

lu;

vak.

susitarus

Res. Prospect 8659 .Tel.

Tel. Ganai 0257

B E N T I S T A 8
4645 So. Ashland Avė.
47

vai.

6:14-4.14

Nedėlioj

DR. G. Z. VEZELIS
Arti

ir

1-8

Tai.:

DENT1S 1 AI

Mirė bal. 17 d. 1932 m. 10:
55 vai. ryto sulaukus pusanižio. Kilo iš Raseinių apskr., T.v
tavėnų parap. Užliknės kaimo.
Amerikoje išgyveno 25 ,netils.
Paliko dideliame
nubudime
vyrą Stanislovą, 4 dukteris: ti
na, Sofiją, Jadvygą ir Matildą,
du sunu : Petrą ir Stanislovą,
du žentu ir dvi anūkes ir Jvi
brolienes ir seserį Elena Kiasauskienę ir gimines,, o Lietu
voj seserį Mortą Arbačiauskie
nę.
Kūnas pašarvotas 4536 So.
Saeramepto avė.. Laidotuvės įvyks seredoj, bal. 20 iš namų
8 vai. bus atlydėtas į Nekalto
Prasidėjimo
P. .Šv. pr. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldi; bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvės-;.
Nuliūdę: vyras, dukterys, su
ims, žentai, brolienės, sesuo
ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis.
Tel.
Yards
1741

Res.

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Haisted S L)

Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencija:
3904 — 71st Street
Nedėliomis tia susitarus.

Phone Boulevard

Ofiso Ir

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, W1S.

STANISLAVA
KRASAUSKIENĖ

Rez. I ei. Hyde Park 3395

Res. 9865

DR. A. G. RAKAUSKAS

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
CICERO

Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

DR. J- J. SIMONAITIS

LIETUVIS

TEL.

DR. SUZANA A. SLAKIS

Tel. Grovehill 0617

12.

IR

CHIRURGAS

West Marųuette
VALANDOS:

8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI,

Road

4 Iki lt ryto. 7 Iki I rak.
I'tarn. Ir Ketv. vak. pagsd satartl

Hemloek

Ofisas 6165 South Kedzie

Rez.
VaL:

6425 Ho. California Avė.

8-4.

7-1

».

v.

IMOrtaat Ket v

i

i

£i

C H I C A G O J E
DAR APIE JUBILIEJŲ
Bridgeportas. —

kurie norėtumėt įsirašyti, t:.i
įgalėsite tai padaryti tame baPraėjusį Jliuje.

sekmadienį Šv. Jurgio bažny
čioje per Sumą gerb. pralotas
užsiminė apie Įvykusio para
pijos jubiliejaus
pasekmes.
Reiškė džiaugsmu dėl gero

Lietuvytis
PAVASARIO DARBAI

pasisekimo n- dėkojo visiems,

--------------Pavasario darbai prasideda,
Prasideda kraustymasis, na

kurie darbu ar dovanomis prisidėjo prie rengto jubiliejaus,
Cia pravartu priminti apie
tuos,
kurie daugiausia tam

mų taisymas, dažymas (nialiavojimas), namų statymas. Biznieriai irgi kaikurio’se šako
J se atkiunta — automobilių

darbavosi. Juozapas (laruckns Į pirkimas padidėja dabar,
vienas iš seniausių cl dengi e-j dėsnis skaičius žmonių vnžmo

A n G A s

Trečiadienis, bal. 20 d., 1932

’ių Auditorijoj. Vakarę, prftj.ku, bet rašalu, priminėm, Kad.'Amerika pralenkia visą pa
Malonus Lueky Strike spraKėdainiai. Prieš Velykas ne
juosime koncertu, vaidinimu, kas gali, rašytų rašomąja ma šaulį.
ginimo skonis yra apsaugotas paprastai buvo turguje silkės
| baigsime šokiais ■— balium. šinėle. Dėl to kai kas užsiŠioje šalyje, kur tabakas su celoplaninių įvyniojimą ir atpigę, Už 1 litą siūlė ištisą
Įžanga tik 50c. asmeniui.
Įgavo. Be reikalo. Tai pastebė- buvo pirmiausiai vartota, ei- skvetelią. Lueky Strike pake- 20, bet ūkininkai mažai pirko.
Choristu jom tik tiems, kuiie masinė- garetės yra labiau mėgstamos, Jyra lengvai atidaromas lai Esą dėl to, kajl: jau gavėnia
le« turi. Bet kas jų neturi, j negu tabakas kitokiame pavi-|kant vieną skvetelio dalį ii buvo pasibaigusi.
KOLEGIJOS RĖMĖJAMS prašėme ir prašome rąžyti ra- Jale. Moderniškos cigaretės-patraukiant už kito.
PARDUODAM III MAINOM
šąlu
atstovauja industrijos perga-į Tokia priežiūra ir atida
Karmas, nnfnus, lotus Ir visokius
Šiandien vakare Aušros Yalę, o moderniškųjų cigaretę j Lueky Strike cigarečių gami- biznius visos** valstijose. Mc.^ turi
Irtuose 7:30 valandą kolegijos SENAS indėnų papro priešaky stovi garsios Lueky nime ir jų įvyniojime rodo, me ilirielj pasirinkimų. Norintieji pl,
.
.
e
, rkti ar mainyti pirma pumatykit inuj rėmėją Cbieagos apskritis už
tys, NURIS IKI ŠIOL
Strike cigaretės. Lueky Strike kad gamintojai dėjo visas pa- j ,ų barnelių. Klauskite A. Grigas,
.
.
. .
.
I .
ii
i- i i
•
Real Katate vedėjo.
a. a. kun. Felikso Kudirkos
MUMS PATINKA
cigaretų gamintojai nepasiten j stangas, Kad patiektų visuo |
namon financf. co.
sielą aukoja gedulingus Miš
—--------I kiną vartojimu geriausios rū- menei puikesnių ir geresnių!
mm ta. wcrtem awi...c
parus ir tuojau po to visus
Senovės indėnų giminės žiutabako cigaretų gamini- cigaretų. Todėl nenuostabu,
GERA PROGA
pamaldų dalyvius ir rėmėjus įėjo į tabakų kaip į dovaną is muį. kao kitokių cigaretų ga kad cigaretės šioje šalyje laPngeidaujaJma pusininko ) "pnrtprašo parapijos svetainėje su-j dangaus, todėl ir tabako sodi- mjntojai būtų pilnai pasiten biau mėgstamos, kuomet kitoj restorano blznj. Suslžinoilmui sąlygų (informacijų) kreipk’sirinkti tikslu pasitarti apie a. nimas
'
..
.buvo vykdo* •' j1 kinę> Lucky strikp gaininto- se šalyse tabakas buvo vaito- ės po num.
vaistams
a. Tėvo Kudirkos likučių liki ma su nepaprastomis ceremo- j jai laiko tik prudžia. Kad 55- jamas daug ilgiau.
so. Ashland aveni e
mą.
nijomis. Giminės “daktarai j-jmtų kenksmingas priemaišas,
PROGA LIETUVOJ
Apskr. Valdyba stovėdavo apibrėžto skritulio, kurĮos vra randamos kiekvie1STANBUL, Turkija, bal. Į
viduryje; aplink, būdavo ap-Jname tabako iape, Lucky 18. — Turkų laikraščiai pra-1
SMARKIAI RUOŠIASI
dėti tabako Jlapai, kad soma- Strike cigaretų gamintojai va neša, kati Rusijos diktatorius Švėkšnoj galima nupirkti
i žintų piktųjų dvasių galią, ku-1 r^oja tam tikrą spraginimo Stalinas susitaikęs su Trockiu už $2500 gerą namą, kurs di

čių, pasirūpino “sumobilizuo ja į Lietuvą,
ti“ old timerius, kurių grupė ! Kaip visada, taip ir dabar
nusifotografavo pas gerai ži- šiuos darbus ir biznius atlienomą, gabų fotografę Star.kū-1kant reikia atsiminti saviš
ną ((3315 So. Raisted St.) ikiai.
priseina ieškotis nau-Į Marąuette Park. — Visas ’rios gali būti apylinkėje. Su- būdą su ultra-violetinių spin-'ir pastarasis kviečiamas į Ru- da 12%. Prie Švėkšnos gal
Dabar pas fotografą galima I Jei pi
pagalba. Lucky Strike siją.
ga uti tu ‘old timeriu’ pn- jo būto , tai reikia susirasti Gimimo par. komitetas ir dr- maltas tabakas būdavo paleisma nupirkti už $4000 vande
veikslą.
i lietuvio namas. Kraustantis, gijų atstovai smarkiai ruošia-'tas vėju, norint išprašyti lie- yra vjenjntėlės cigaretės, ku
ninį malūną su dviem girno
reikia imti lietuvį “mnverį”. si prie gegužės mėn. 9 d. va 1 taus. sustabdyti audrą ir ki- Į r;os §iuo spraginjmo būdu ap
Pąieškau brolio Tadeušo
mis — pitliui dirbti ir grustiToliau tinkamu salės papuo
Jei reikia namus dažyti, tai karionės, kuri įvyks parapijos tokiems tikslams.
saugo rūkytojų gerklę. Todėl Į Matučio, gyveno 3337 Auburn
Šimu rūpinosi ir savo darbą
niui (kruopom). Dar yra ma
syti, tai tą darbą pavesti bū- salėj. “Draugo”. .88 nr. buvo ; Senovės ispanų keliauninkai galima lengvai suprasti, kad*avė., (v ’liicago. Paieškai! dėdžių
puikiai
atliko p-lė K otri na I
t
šinos vilnoms šukuoti ir milui
parašyta, kad prisirengimo
i tinai lietuviui.
tiek daug kratomųjų paveiks Kazimiero ir Tadeušo Luko
Garuckaitė. Be to ji lankė biz
, ,
. ,.................. irgi pastebėjo indėnus varto. ... < . .
šių. Kilę iš Balsių m., Šilalės velti. Prie malūno yra ūkio
1 Jei rengiesi statydinti na- darbas eina slaptingai ir ji dir i. " , , ,
nierius ir profesijonalus ir
,
x.. x
v
.
jaut tabaką įvairiais bndai«, lų vaidilų-žvaigždžių vartoja
trobesiai ir 4 hektarai žemės.
I mus, kreipkis tuo reikalu pas ha tik trys žmones, tačiau, Į kad sumažintų nuovargį. Ir šias cigaretes ,nes jie gerai parapijos.
pririnko skelbimų programai. ! lietuvius kontraktorius.
reikia pabrėžti, kad darbuo kuomet ispanai patys išbandė *ž’no> kad jų pasisekimas kalVeronika Vilkavičienė
Namą ir malūno savininkas:
jasi
visi,
kiek
galėdami:
ir
’
Puikios vakarienės surengi
Jei rengiesi į Lietuvą ke
po tėvais Matutytė
tabaką, jie pamėgo jį taip, bamuose paveiksluose pareina |
mui daug darbavosi A. Gibo liauti, tai tuo visu reikalu draugijų atstovai ir visas pa !kad jo auginimas ir vartoji-, tik nuo savo gerklės ir balse:
Benediktas Mažutis
33 Armourvilla Avė.
ne ir P. Krasauskienė, o va kreipkis į “Draugo” laivako lapijos komitetas.
Tuckalioe, N. Y.
mas išsiplėtė po visą pasaulį.! fferos priežiūros.
;Gedikių k., Švėkšnos p. Tau
karienę gardžiai
pagamino rčių skyrių.
! Šiandien daugiau žmonių, neragės aps. Litliuania.
garsi valgių gamintoja KaleSavųjų biznierių, profesije'gu kada pirmiau, ieško pasidienė.
nalų ir amatininkij patarnavi
Į tenkinimo latake, nors tata-!
Parsiduoda šumeikerio tol
Pagaliau reikia priminti, mu visada turime naudotis, o
Brighton
Parko
namų
saviį
ko
vartojimu
dar ir šiandien
šys labai pigia kaina.
kad vakarienei reikalingus šiais blogais laikais tuo labiau
ninkams.
Lawn
Civic
Associa....
..
......................
1
■
■
—
—
j
kaštuoja
visiems
metams
katalikiškas
savaitinis
laikraštis
4105 So. R0ckwell St.
daiktus suaukojo mūsų
' turime vienybės laikytis.
tion šaukia visus lietuvius be GERB. KUNIGAMS ŽINO- '“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUS”.
riai. T bridgeportiečiai neturi
Švedui, čekui ar italui maž pažiūrų arba tikėjimo skirtu
“ŽEMAIČIŲ PRTETELIŲ” gausite kas savaitė 19-12 AR ŽADI KRAUSTYTIS?
TINA
užmiršti ir turime dar uoliau
puslapių tvarkingai.
remti savo biznierius ,nes jie možis yra praeiti pro ketinius mo į susirinkimą, kuris p vks
Šventasis Bastau, Senojo
“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUJE” rasite įdomiausių pavo
esant reikalui su noru prisi- ar penkias jam svetimas bu- balandžio 21 d. 7:30 vai. vak. | švt
7126 So. Rockwell Street
deda prie visuomenišku darbų <v‘ernes, kad tik saviškį pade- McKinley Park svetainėj 39 i Naujojo Įstatymo, su Vulga- ksiu iš dabartinio Uetuvos gyvenimo ir kitų kraštų.
Tel. Republic 5099
ktų. Užtat jie ir politikoj yra ir So. Western. Šis susirinki-! tos tekstų, Aptras Tomas, plo“ŽEMAI1CIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
pa rėmimo.
Mes permufuojame pianus
Tas pats įsigalėję, kad visada vienybės I mas bus lietuvių; bus renka-inais popįetttliiis aptaisais, sių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.
laikosi. Jie vieni už kitus gal- ma valdyba ir priimamos tek- kaina $3.00.
”
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas V r a
vas guldo biznio reikaluose, sų bilos.
j Šventasis Raštas, Senojo lių apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, teisę, sveikatą ir tt. ir tt
NORTH SIDE
saviškiams
teeitas,
geras ir nebrangus.
taip jie daro ir politikoj.
ŽEMAIČIŲ PRIETELTŲ” galit? užrašyti
Tariu širdingą ačiū gerb. Testamento III. Psalmių kny1 Mes pervežame daiktus iš
X Bal. 10 d. parap. svetaiSekiine
kultūring ų tautų Liet- Vyčių 36 kp., kad irzl u itfb patarlių knyga, Eklezias- Lietuvoje. Kaina 3 litai.
nrntinki'
Ho
mums
svetainę
tam
vakatikas,
Issajo
primašystė.
Vertė
“
ŽEMAIČIŲ
PRIETELIUJE
”
pagaliau
jūs
rasite
tiek
jr j kĮįus n,iestus.
nėj įvyko vietinės \ ycių kuo- j pavyzdžiu patys ir pratinki
ir Komentorrų pridėjo Vys visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų
pos vakaras, kurio pelnas bu-1 ,ue savo vaikus taip daryti, nu.
vo skirtas pusiau su parapija. !_______________
Joseph Janusas kupas Juozapas Skvireckas, įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vieną numerį perskai- 1
Plonais popieriniais aptaisais. Į tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.
bet kažkodėl parapijonių bu-Į LIGONINĖS RĖMĖJŲ

PRANEŠIMAS

JĮJę ŲĮgNĄS DOLERIS

A. ALEŠAUSKAS & SON

vo visiškai mažai, nors VyŠOKIŲ VAKARAS REDAKCIJOS ATSAKYMAI
$3.00,
j
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti
č.iams visuomet prikišama, kad!
__________
! '
-------------Vadovas Sd^yk'ai. . Trečioji1 kiekvienam, kuris tik pareikalaus.
.
\
(Manmette
* Ratilo)
nelanko vakarų.
i visi nepamirškime dalyvau“Mątui” is Dievo Apvciz knygą, Pąųiokslai apie Dievo
“ŽEMAIČIŲ PRTETELTAUS” skaitytojų intencija kas ( pirkosieji pas mus
ar <iauX Kandidatų rinkimai pra- ti trečiadienį' šokių vakare, <los Par~ Jokių laimėjimų Malonę, Sakramentus ir Mnl- mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.
M50 Westk63 St**Cbicago III

R. ANDRELIUNAS

ūžė. Mūsų vietinio politikos Trianon Baltroom
(62-ra ir ,a‘kraštin negalima dėti, nes dą, Antrasis padidintas leidi-Į
“ŽEMAIČIŲ PRIETELTAUS” redaktorius-leidėjas K a-f
kliubo kai kurie nariai
pri!
Cnttno-o
timvo
Avo
1
Vnrinnu
lai
yra
prieš
pašto
įstatymus,
i
niaB
Vyskupas
Kaz.
Paltaroį
zimierns
Berulis.
!
nariai pri-; Cottage G,rovė Avė.), kuriuos
klauso prie demokratų parti-! gV- Kryžiaus ligoninės rėmė- su kuriais negalima apsilenk-j kas. Kaina $1.50.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELTAUS” adresas: Litliuania, Tel
\
jos, jie užtat savo partijai ir j jos rengia ligoninės naudai. į L- Dėl to tamstos pranešimo j Virš minėtas knygas gali- šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
ima gauti:
dirbo. Betgi ir jų tas darbas Jaunimas galės linksniai posi- ir nededame.
nenuėjo veltui, nes vietinėj šokti, maloniai grojant muziMūsų korespondentams. —
56=
“DRAUGO” KNYGYNE
ward’oj laimėjo demokratai kai, o kitiems bus pakanka Aną kartą prašydami korės- 2334 Sq. Oakley Avenue,
visu frontu. Tik gaila, kad ne- ! mai vietos pasėdėti, pasisne- Į pondencijas rašyti ne pieštu-

Tp] ’
Hemiock ssso

/

TIK VIENAS DOLERIS

Cbtego, m.

laimėjo musų kliubo narys p. kučiuoti su savo draugais; ki- Ų1'""
555
M. Rugis, kuris “runijo” res- jti vėl, jei norės, galės kortopublikonų tikietu.
Jnįs lošti. Žodžiu, rėmėjos taip
X Prar; :sį ketvirtadienį višką rengia, kad visus paten- į
parap. svetainėj įvyko visų kintų, kaip jaunus, taip ir se- j
kolonijos draugijų atstovų su nūs ir laimingus prie kortų, t
sirinkimas ,kuriame buvo tar
Rėmėjos tik vieną kartą me į
tasi apie parapijos pavasarini tuose rengia tokį viešą didelį ,
išvažiavimą. Šis susirinkimas vakarą ; todėl visuomenė labai j
galutinai nutarė rengti išva prašoma pasinaudoti proga ir |
Turėdami pinigų, vietoje ląifyti juos bakžiavimą birželio 5 d. į Jeffer- kartu paremti mūsų ligoninę,
suose arba namuose kur grasia pavojus, ko
sono miškus, į nortbsaidiečių nes ligoninė gaus 50% už kiek
dėl neivestuojate ant pirmų atsakančių ma
mėgiamą vietą. Taip pat tam vieną iš kalno pirktą tikietą.
susirinkime išrinko veiklią Todėl visi gausiai dalyvauki
žų pirmos rūšies gerų morgičių nešančių
komisiją, kuri rūpinasi tą iš me ir įsigykime tikietus iš kai
sesta (6%) nuošimtį.
važiavimą suruošti ko iškil no pas rėmėjas arba ligoni
mingiausiai.
nėje.
X Ateinantį sekmadienį pa
Alfa
rapijos svetainėj įvyksta Š\.
Juozapo draugijos balius ir
PRAŠOME ĮSIDĖMĖTI
šokiai. Yra pasamdytas geras
orkestras, kuris galės visus
Prašome įsidėmėti, kad paatsilankiusius palinksminti. Į-‘skutimą L. V. “Dainos” cho-

Naudokitės

Universal State Bank

o turėsite smagumo. Taip pa: Įvyks balandžio 24 d., Lietu

MiHIlIHIlIMNHIlUIIIIIIUlUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII*

OREEN

Perkam Lietuvos Bonus
Kain reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 irž $100
bonus su kuponais.
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leviatlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinant

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

VALLEY

PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

IM.Z IZ AS
Namų Statymo Kontraktorius
įtaisu įvairiu ilsius namus prieiname
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

Telef

Henilork

(6S«

Republle

D. GRICIUS
GENE RA LIS KONTRAKTORIUS
Statnu namus kaip muro taip tr
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
• . inn. nrlelnamtaualoa.

John J. Zolp

Kampas 33rd Street

4559 South Paulina Street

JOSEPH VILIMAS

Chlcago, IIHnote

Telephone YARDS 0145
«IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||„„„,Uff

✓ .

Savininkas
D61 Karinusios rųšles
Ir paturnavinio, šau
kit.

2452 WEST 69th STREET

3252 So. Halsted Street

žanga tik 25c. Ateikite visi, |ro vakarų sezono vakaras j-

Wm. J. Kareiva

Tel. Hemlock 2323

NAMU STATYMO KONTRAK
TO RIU8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

