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Lietuvos susisiekimo su Lenkija klausimas T. Sąjungoje
MEKSIKOSVYRIAUSYBEPAGROBĖ
IR IŠTRĖMĖ ARKIVYSKUPĄ

CHICAGOJE

VVASHINGTONO IŠKIL
MĖMS KATALIKIŠKAS
VADOVĖLIS

KLAIPĖDA. — Iš Kauno
pranešama, kad Tautų Sųjungos posėdyje, kuris įvyksta
šiomis dienomis Ženevoje, svarstomas Lietuvos Lenkijos susisiekimo klausimas. Kadangi
šis klausimas jau vyriausiame
Haagos teisme buvo Lietuvai
naudingai išrištas, taiK kaip
spėjama, jis nebus nei Tautų
Sųjungoje pakeistas.

NAUJAS PROJEKTAS

Ministerhi kabinete jau pra
dėtas svarstyti ir netrukus'
1VASHINGTON, saus. 25.
bus paskelbtas įstatymas apie
— Šiemet visam krašte yra
teises asmenų, baigusių aukšminimos Jurgio Washingtono
Piliečių
komiteto
pirminin

tųjį ar aukštesnį mokslų už
Bolševikai pasirašė nepuolimo sutartį su lenkais.1
kas Kelly’s pranešė, kad šis 200 metų gimimo sukaktuvės.
sieniuose.
Asmenys, baigę už
Vokietija nori ginkluotis. Japonai girias “plė
Praėjusį
lapkričio
mėnesį
vy

komitetas dės pastangų par
sieny mokslus po šito įstaty
skupų
suvažiavimas
reiškė
no

šikų” žudymais Mandžiūrijoj. Salvadore nu
duoti kuodaugiau mokesčių
mo įsiteisėjimo dienos, moks
ro, kad ryšy su AVashingtono
“
warantų
”
,
bet
visi
Cook
’
o
kauta apie 2,000 raudonųjų sukilėlių. Šanglo baigimo teises gaus tik iš
iškilmėmis būtų paruoštas ka
apskrities
ir
Chicagos
miesto
laikę egzaminus atitinkamoje
hajaus reikale Anglija eina išvien su Amerika
talikiškas vadovėlis. Tas dar
departamentai privalo kiek tik
mokykloje arba paskirtoje eg
IŠKASA SENĄ VOLDE
bas atlikti pavestas Katalikų
galima
mažinti
išlaidas.
Nes
zaminų komisijoje. Lietuvos
ANGLIJA YRA AMERIKOS
PAGROBĖ IR IŠTRĖMĖ
MARO BYLA
Krašto Gerovės Konferencijos
Šįkart negalima laukti didelių
aukštosios mokyklos turės tei
PUSĖJE KINIJOS KLAU
ARKIVYSKUPĄ
švietimo departamentui. Minė
pajamų, o antra — išlaidų ma
Teko sužinoti, kad Kauno sę atleisti baigusius užsieny
SIMU
tas vadovėlis jau spaudinažinimu bus palengvinta mokes
apygardos teisme vėl duota aukštųjį mokslų nuo dalies ar
MEXICO CITY, saus. 27.
W. Ricbardson’as, teisingu
mas.
net nuo visų egzaminų.
— Meksikos vyriausybės agen
LONDONAS, saus. 27. - mo departamento sekretoriaus čių mokėtojams.
Vadovėlis paskirstytas į ke eiga senai Voldemaro bylai su
Baigusieji tokias specijalitai mieste Guadalajara pagro Anglijos vyriausybė pranešė, i padėjėjas. Jis pasiųstas į Ilo- Toliau Kelly’s pranešė, kad lias dalis. Viena dlalis pašve p. J. Gabriu. Žurnalistas p.
nes
mokyklas, kurių nėra Lie
bė arkivyskupų Fr. Orosco y kad ji bendrai su Amerika n oi ui u, Hawaii salose, tirti ten visomis priemonėmis žmonės nčiama J. Washingtono gimi Gabrys p. Voldemarų buvo
tuvoje (taip pat skyrių ar ka
Jiminez’ų. Lėktuvu jį atvežė veiks jei japonai kėsinsis
bus raginanti mokėti mokės- mo sukaktuvių iškilmėms. Pa patraukęs į teismų už tai, kad
tį. būtent> ar
sal,
tedrų) aukštojo mokslo baigi
i šį miestų, o iš ėia taip pat imti Šangbajų, Kinijoj.
ministracija teisingai eina sa- Hus- Užsimokėjusiems ož 1828, duodamos iškilmių programos, jis viename tautininkų laikra mo teises įgys be egzaminų,
šty, rodos, “Krašto Balse”
lėktuvu pristatė į J. Valsty
vo pareigas.
1929 1930
mokesžius bns kuriomis gali naudotis ir kata
i Gabrį buvo pavadinęs “vokie bet tik su sųlyga, kai jų dip
bių pasienį. Įsakyta arkivys DAUGIAU KARO LAIVŲ
pripažintas kreditas, jei pasi likiškos mokyklos.
čių šnipu.” Kauno II nuova lomus pripažins ir patvirtins
kupui negrįžti.
rodys,
kad
minėtų
metų
mokes

PASIRAŠĖ SUTARTI
Kita dalis pašvenčiama is dos taikos teisėjas, išnagrinė švieti ministeris. Drauge su
TOKIJO,
saus.
27.
—
Šangčiai
yra
neteisėti.
Arkivyskupas Orosco yra bajaus pakraščiuos japonai tu-! MASKVA, saus. 27. — Šo
toriškai studijai antrašte “Wa jęs 1925 ra. tų bylų, Voldema- šiuo projektų ministerių kabidrąsus prieš neteisėtus vy
shingtonas — tikintysis žmo rų pripažino kaltu ir už tų ne^e ^ar svars^omi 1) mediri
11
karo
laivų.
Japonų
vyviehj
Rusija
pa,
s
j
ra
^
nepuo-'
VALSTYBĖS
ROMAI
riausybės darbus kovotojas.
šmeižtų nubaudė 2 sav. papra-, cinas> farmacijos ir odontogus.”
riausybė į ten siunčia dar 13 limo sutartį su Lenkija.
,
NEATIDARYTI
Kittose dalyse rašoma apie sto kalėjimo. Tačiau tokiu tei- j
praktikos teisių ir 2)
laivų daugiau.
Dabar bolševikai siekia toAPIE 2,000 SUKILĖLIŲ
įžymiuosius katalikus, kurie Ismo sprendimu nebuvo paten- technikos praktikos teisių įkios pat sutarties šų Latvija,' IUinals’o obtybės įstatyNUKAUTA
bendrai su Washingtonu kovo kintas nei vienas nei antras: statymo projektai.
TURI SLAPTUS PO
fcstija ir Rumunija. Su Šuo- mų leidimo rūmai SpringfielPrieš tų projektų sa"o lai
jo už krašto nepriklausomybę. Gabrys — kad Voldemarui
SĖDŽIUS
mija jau pasirašyta.
,<*’« vakar neatidaryti. Kai kuSAN SALVADOR, saus. 27.
Be to, vadovėly yra ir kitų bausmė už jo įžeidimų ir to ku ypač balsų kėlė kai kori*
_________ ________________________________ rie advokatai nurodė, kad rū— Komunistų sukilimas Sal
kiu būdu atsilyginimų už nu inžinieriai ir technikai.
ŽENEVA, saus. 27. — T. sutartis BE REIKŠMĖS ma* sušaukti neteisėtai. Turi įvairybių — apie AVashingtono dirbtus savo kraštui darbus
vadoro respublikoj jiems bra
________
būt Saukiama trečioji nepapra- miesto pradžių ir šiandieninį
ngiai kainavo. Apturimomis Sąjungos taryba slaptuose po8 MILIJONAI DOL,
esanti per lengva, o Voldema
jo padėtį.
sėdžiuose
svarsto
MandžiūriBERLYNAS,
saus.
27.
—
sta
sesija,
bet
ne
paprastoji
žiniomis, apie 2,000 sukilėlių
UŽTVANKA!
ras — kad jis nesųs kaltas.
Iškilmių
metais
Šį
miestų
la

jos
klausimą.
pagreitinama.
i Apie pasirašytų lenkt} ir bol
paguldė galvas. Daugelis su
Savo nekaltumui įrodyti jis
nkys
daug
ir
katalikų.
Tad
ševikų nepuolimo sutartį vo
žeistų.
prašė teismų dar kartų išklau AVASHINGTON, saus. 26.
minėtas vadovėlis jiems bus
GAL
PASIUS
KARO
SUSEKTOS
VAGYSTĖS
kiečiai
pareiškia,
kad
ta
sutasti liudininkų p. A. Smetonų — Kongreso žemesniųjų rūmų
Keletas sukilėlių vadų su
ištikro
naudingas
daiktas.
Pa

LAIVUS
' rtis yra be reikšmės,
išlaidų skyrimo komitetas nuir jį išteisinti.
gauta. Kiti paspruko į Guatetirs daug istorinių faktų ir
Chicagos
miesto
sandėliuose
i
Pirmoje
vietoje
tos
visos
malų. Dar kiti slapstosi kal
Taip j, abiejų apeliacijos | »Prendė’lrfrti 8 milijonu, do27. nepno]jmio sutartvs yra Pran- susektos sistematiškos įvairių šiaip brangintinų informacijų.
AVASHINGTON,
saus.
nuose.
atsidūrė apygardos teisme, 'lenų statomai Hoover’io už- J. Valstybių vyriausybė cflzijoR
Bttnė kombina>jiK daiktų vagystės. Patirta, kad
tvankai Boulder’io klony, Ka
ieSko priemonių sulaikyti ja- Antroje _ bol5evikamR
T. S. TARYBA RAGINA bet teismas jas abi atmetė ir lifornijoj. Tos užtvankos pa
tai
pačių
miestų
darbininkų
VOKIETIJA NORI GINK
patvirtino taikos teisėjo spre
MA VEIKTI PRIEŠ
ponų veikimų Kinijoj. Kalbankn 5ięk tiek apsidransti- žygiai. Vedami tardymai
LUOTIS
ndimų. Tada buvo paduotas statymas atsieis apie 163 mi
JAPONUS
ma. kad gal į Kinijos pakraS- Vakaruose( kada japonai jie.
vyr. Tribunolui kasacijos sku lijonus dolerių.
čius
bus
pasiųsti
karo
laivai.
MIRĖ
W.
WRIGLETAS
BERLYNAS, saus. 27. —
ms grasina Rytuose.
ŽENEVA, saus. 26. — Kinų ndas. Tribunolas kasacijos
Vokietijoj vyksta smarki ka
POLICININKAI NUBAUSTI
»»
atstovas T. Sųjungos taryboje skundų patenkino ir bylų grą
GIRIAS
“
PLĖŠIKŲ
i
Arizonoj
mirė
Chicagos
mimpanija už tai, kad arba vi
GELEŽINKELININKAI
dr. W. AV. Yen’as reikalauja žino apygardos teismui sprę ADDIS ABABA, Abisinija,
ŽUDYMAIS
lijoninkas
ir
kremtamos
gamos
sos kitos valstybės nusigink
NUBAUSTI
sti dar kartų iš esmės. Čia by
gamintojas W. Wrigley’as, 70 tarybos, kad imtų griežčiau
; saus 26._ Trvs policininkai
luotų taip, kaip nusiginklavu
x
,
k
veikti prieš ianonus TanonflJ,la del nenumatytų aplinkybių saus±rys poncimnKai,
TOKIJO,
saus.
27.
—
Iš
mu§ė j.
si Vokietija, arba leistų Vo
Kurie apmušė
J. Valstybių
Valstybių atMASKVA, saus. 26. — Už m. amŽ. Milijomnkas vos ke- veiKU Pnes JaP°nus. Japonai kiek užsitęsė ir dabar vėl ga- kurįe
ne
tik
užgrobė
Mandžiūrijų,
Mandžiūri
jos
vyriausybei
pra

vo eigų.
j stovų Southard’ų teismo nukietijai apsiginkluoti taip, kaip
įvykusių ant geležinkelio ka lėtų dienų sirgo.
bet dabar jau kėsinasi veržnešta,
kad
Kowpangtze
distrivisos kitos yra apsiginklavu
Kadangi liudininkas p. A. baa8ti kalėti po vienerius metastrofų arti Maskvos 7 gele
kte
japonų
kariuomenė
per
ke

nrvo
įžymus
lakūnas
,
tis
i
p®
5
**
Smetona dabar yra Resp. Pre- tus ir dar užsimokėti pabausios. Vokiečiai reikalauja tai
žinkelininkus teismas nubaudė
turias
dienas
išžudo
daugiau
kos sutarties pertaisymo.
zidentas, tad teismas pagal (das.
kalėti įvairiems laikams, bet
REIKALAUJA KRAŠTO
kaip vienų tūkstantį kinų “plė
Užvakar vakarų Jackson pa
nuostatus pasiuntė teisingumo
ne ilgiau kaip 10 metų. Kiti
SUVAŽIAVIMO
šiku.”
rito
aikštėje
susidaužė
lėktu

KOMUNISTŲ AUKOS
ministeriui raštų, prašydamas ŠALTIS NAIKINA VAISIŲ
trys geležinkelininkai išteisin
vas.
Žuvo
įžymus
lakūnas
Ed.
DERLIŲ
ti.
TRENTON, N. J., saus. 26. susitarti su liudininku Resp.
PAŠALINA
MOTERIS
A.
Bttnson
’
as.
Jis
buvo
lėktu

MEXICO CITY, saus. 27.
Prez. Smetona, kada jis sutik LOS ANGELES, Cal., saus.
— Šios valstybės įstatymų lei
vų
dirbtuvės,
Wayne,
Mich.,
— Žiniomis iš Salvadoro, ko
tų stoti į teismų ir būti ap 26. — Vakar rytų smarki šal
BE AMERIKOS PA
dimo rūmai kongresui siunčia
TORONTO, Onti, Kanadla,
savininkas.
klausiamas.
munistų sukilimo centras bu
GALBOS
na šio miesto apylinkėse skau
memorijalų. Reikalauja kons
saus.
26.
—
Vietos universite
Bendrai
su
juomi
skridę
vo EI Salvodor’o mieste. Kol
Byla, kaip numatoma, gali džiai palietė citrinių vaisių de
titucinio krašto suvažiavimo
pasiųsta juos malšinti kariuo to valdyba nusprendė iš šios
PARYŽIUS, saus. 26. - trys vyrai sužeisti, iš kurių 2
būti nagrinėjama vasario mė rliu.
prohibicijos klausimu.
menė, jie nužudė 29 vyriau- įstaigos štabo pašalinti visas Prancūzijos ministeris pirmi pavojingai.
nesį.
vedusias moteris, kurių vyrai
svbės šalininkus.
ninkas Lavai’is iškėlė suma Netoli minėto parko skrinChicagoj mirė įžymus advo
KATALIKAI RAGINAMI
turi darbus. Bus paliktos tik
nymų be Amerikos pritarimo dant išsekė gazolinas. Prisiėjo BOIKOTUOTI MOKYKLAS BURMISTRO RINKIMAI katas A. S. Austrian, 62 m.
tos, kurioms reikalinga išlai
PLĖŠIMAI HARBINE
pratęsti reparacijoms morato nusileisti artimiausioj vietoj.
amžiaus. Jis ilgai sirgo.
kyti šeimynas.
riumų ligi gruodžio mėn. 15 Lėktuvo sparnu pakliudyta vė MEXIC0 CITY, saus. 26.
Kauno burmistro rinkimai
TOKIJO, saus. 27. — 15
d., š. m. Lavai ’is reikalauja liavos stiebas aikštėje. Įvyko — Arkivyskupas Diaz’as, Me bus per artimiausių tarybos
ORO STOVIS
4
ŽUVO,
10
SUŽEISTA
ksikos
primas,
paskelbė
atsi

Darbino praneša, kad vakar
Anglijos vyriausybės pritari- katastrofa.
posėdį. Rimčiausiais kandida
liepimų
į
tikinčiuosius,
kad
jie
ten kinų kareiviai pradėjo plė
CARDIFF, Valija, saus. 26. mo.
CHICAGO IR APYLIN
tais minimi p. Z. Starkus, p.
savo
vaikų
nesiųstų
į
valdiš

šti miestų- Kovoje žuvo 45 — Rbondda klony anglių ka
Grigaitis ir p. Aravičius. Ta KĖS. — Nepastovus oras; nu
Cook’o apskrity automobi
kas
mokyklas,
kuriose
katali

žmonės, žuvusių tarpe yra a- sykloje ištiko sprogimas. 4 an SKAITYKITE IR PLATIN lių nelaimėse šiemet žuvo 90
čiau galų gale bus susitarta matomas sniegas ar lietus*
kybė
niekinama.
pie 20 policininką.
gliakasiai žuvo ir 10 sužeista.
dėl vieno kandidato.
maža temperatūros atmaina.
KITE “DRAUGĄ”
įmonių.
NURODYTA MAŽINTI
IŠLAIDAS

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesi jonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge, M

DRAUGAS

panijoj gyvuoja daug kitų vienuolių ordenų
ir kongregacijų. Jie ims ir juos pulti.

“D R A U G A S”
ttein* kasdien. išskyrus sekmadieniui
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Pu
tei Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *3.00. Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
ti — *4.30. Kopija .03a
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negr*dna. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam
įkalni pakto Šankių.
Uedaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos paralkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN L-AILV FRIEND
Publlsbed Daily, Excepi Sunday.
SUR8CRIPT1ONS: One Tear — *6.00. Slz Months
*3.60. Tbree Months — *3.03. Ono Month — 76c.
.<upe — One Zear — *7.30. SU Months — *3.33.
- .33c.
Advertielng in “DRAUGAS” brtnge best resulta
Advertlslng ratas on appllcatlon.
*

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Caicagc

DIENOS KLAUSIMAI
i
žarnomis iš Madrido, Ispanijos preziden
tus ziamora sausio mėn. 23 d. pasirašė minislenų kabineto nuosprendį, kuriuomi suardo
ma Jėzaus draugija ir konfiskuojami jos tur
tai. Praėjus dešimčiai dienų, draugija turės
nutraukti visokį savo veikimą, nes ji bus
neteisėta.
Po to nuosprendžio paskelbimo vyriausy
bė kreipės į visus krašto bankus, įvairias
bendroves ir įmones, taip pat ir į pavienius
asmenis, kad jie praneštų finansų ministeriui apie visus žinomus jėzuitų nekilojaniius
ir kitus turtus. Tas pat liepta daryti ir jė
zuitų vadovams. Už slepiamus turtus yra nu
matomos bausmės.
Be to, vyriausybė paskyrė komisiją, ku
riai pavesta visus turtus patikrinti, juos įkainuoti ir konfiskuoti.
Krašto valdininkams prasidės ypatinga
pjūtis. Kad valdininkai pelnys, tai įrodo ne
tolimoji praeitis. Šio šimtmečio pradžioje
Prancūzija pergyveno prieškatalikiškus lai
kus. Įvairių- ordenų ir TEong'rėgačijų turtai
buvo konfiskuoti. Valstybės iždui mažai kas
teko. Valdininkai daugumų turtų pavogė. Ne
kitaip bus ir Ispanijoj. Tik čia jiems mažiau
teks, nes jie tik vienus jėzuitus) prispaudė.
Ispanijoj Jėzaus draugiją sudaro 1,383
kunigai, 664 broliai ir 789 naujukai. Daugelis
jėzuitų jau apleido kraštų. Visi naujukai to
liau mokslus eiti bus nukelti į Belgiją ir į
kitus kraštus.

Daugelį nekilojamų savo turtų jėzuitai
įvairiomis priemonėmis apdraudė nuo užgro
bimo. Bet katalikybės priešams pakaks ir to,
ką jie galės sučiupti. Daug turtų teks kiau
riems radikalų kišeniams. Jei iš jėzuitų tur
tų konfiskavimo jie per mažai sau pelnys,
reikės laukti naujo jų prieš Katalikų Baž
nyčių veikimo. Juk be Jėzaus draugijos Is-

(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)

sausio

27,

1332

visoj Europoj ir kitur, iš ALBANUA REIKALIN nilnėtas kunigaikštis Wied’as.
GA VADO.
kilęs iš senovės garbingų vostumti jų vadinamus bur
1 kiečių šeimynų Scanderberg’
žuazines Europos ir Ameri
Katalikų Bažnyčia ir visas katalikiškas
kos kino filmas.
Universal trinių tarnyba ų, kurio kartos ilgus šimtmepasaulis labai gailisi dėl to įvykio. Dvi dide Prieš nedorovingą spaudą
Štai keletas skaičių iš bo- praneša, kad Albanijoj kilę čius gyvena Kelno paupy. Salės Bažnyčiai sukeltos žaizdos. Meksikoj ir “M. L.” praneša:
lševikų filmos gamybos, ku-j neramumai. Albanai nepaten- ko, jeigu jis sutiktų grįžti, AlRusijoj dar nepagijo. Dabar užduota nauja
rie rodo, kaip atsidėję jie kinti savo valdovu karalium banijoj atgimtų naujoji gady“Šiomis dienomis įvyku
žaizda.,
šį darbą vykdo.
Zogu I, kurs anais metais pats nė ir pati Albanija rastų viesi katalikų mokytojų Sąju
Ilgus šimtmečius Bažnyčia gyveno žiau
Pagal
išdirbtų
filmų
ga

pasiskelbė karalium. Tai jis tos Europos valstybių šeimyngos konferencija Kaune,
riausius priešų persekiojiinhs. Pergyvenus ir
mybos
planą,
bolševikai
aatliko gyventojų nepataria- noje. Šiandie gi ji neigiama
pripažino, kad paskutiniuo
šiuos pastaruosius. Jie nebus paskutiniai. Pi
teinančiais
metais
1932
m.
mas. Jį pastūmė į karalius ir pati albanų tauta tiesiog
ju metu smarkiai plinta ne
ktos valios žmonių visur pilna. Tik stebėtipagaminsią ne mažiau 500 nykus jo pataikūnų būrelis, ignoruojama.
dorovingi laikraščiai ir ne
uiausias dalykas tas, kad aitriausiais Bažny
naujų savo filmų (šiemet kad tuo būdu pelnytų sau.
dorovingos knygos. Tie lai
čios priešais pasirodo tie, kurie lūpomis skel
pagamino 232 filmas). Iš jų aukštas, gerai apmokamas vie’ VATIKANAS iii MISIJOS.
kraščiai aprašinėdami viso
bia brolybę ir pakenčiamybę ir dažniausia
80 būsią pagaminta nė kiek į tas. Gyventoją neramumai i-į
——---kias šlykštybes daro didelę
sąžinės laisvę. Bet jų širdyje liepsnoja bai
žalą mūsų tautai. Jie įžei ne blogiau už Amerikos ar-1 ma didėti ir gali visai neti- i Anot žinių iž Romos’ ^ven'
sus kerštas.
*
•
,
ba Europos filmas ir būsią i ketai išsiveržti kaip ugniakal!Usis Tėvas PijU*,X1 labai en'
džia religinę dorovinę, tau
tuziastiškai įvertina radijo aŠventasis Tė*vas ragina viso pasaulio ka
paleistos užsienio kinema-1 nis.
tos garbę, ardo vaikų ir jau
paratus, kaip siųstuvus, taip
talikus melstis už persekiojamus katalikus.
tografuose. Jų tarpe 60 ka
nimo bręstantį dorovinį su
Karalius tai žino. Jis sten- įr priimtuvus. Jo Šventenybė
lbančių ir 20 spalvotų gar
Malda, yra galingiausis Bažnyčios ginklas.
pratimą ir vilioja į visokius
giasi į save patraukti gyven- nusprendė, kad priimtuvų asinių filmų.
Malda nugalės visus priešus, daugelį iš jų
nusikaltimus, griauna dva
tojų širdis. Jis nori būti ka- paratais reikia aprūpinti kie
grąžins katalikybei.
sios pusiausvyrą. Tuo jie
Pačioj
Rusijoj
numatę
į, . .. ...v ,.
rimuotu karalium ir vesti rino:vįena tolimojeAfrikoje ir Azj
sunkiną mokytojo darbą ir
s ei^i didžiuli skaičių nau-Įną. jis siekia kanderbeg’ų ku-|Joje niisija. Kai kurios nūsfLenkai visokiais būdais persekioja Vil vaikų auklėjimą. Turėdami
jų nematografų ir daugy-jrtnoB. ši kar!na yra vienos JOS turi turėti ir siųstuvus.
niaus krašto lietuvius. Savo laiku jie ištrė tą visą galvoje katalikai
bę kilnojamų kinematografą' (Austrijos sostinės) muziejumė žymiausius lietuvių veikėjus, metė iš bu
mokytojai prašė mūsij vy bolsev izmui ii bedievybei j je Negali būti dviejų nuomo Tada, sako, Vatikanas kas
dien galės susisiekti su toli
riausybės imtis griežtų prie skiepyti rusų tautoj. Nes,
tų į gatvę lietuvių našlaičius, draudė liet.
nių,
kad
jis
gautų tą karūną. miausiomis misijomis. Bus ne
monių prieš dorovę įžeidžia mat, jie dabar rainiai nega
organizacijų veikimą. Pastaruoju laiku visu
Buvusis
albanų
karaliaus
nčius leidinius, nedorąją,
smarkumu lenkai įkibo į lietuvių mokyklas.
li pasakyti, kad rusų tautą Scanderbeg’o karūna brangiu paprastas parauk urnas misitaip vadinamąją geltonąją
Jas varžo ir visai uždarinėja. Dėl to Lietu
jau subolševikino. 8,500 ki tina. Pats karalius Scander jomis duoti reikalingu nurodymų. Be racijc su
spaudą.”
j nematografuose Rusijoj bū
vos vyriausybė buvo priversta dėl tų lenkų
berg’as albanams yra brangus misijomis susisiekti šiandie
žygių skųstis Ttfutų Sąjungai.
sią įrengti patys modernišKatalikų mokytojų žygiui
atsiminimas. Jis išvadavo al ima ilgas savaites. Išleistus
reikia nuoširdžiai pritarti. Va kiausi aparatai garsinėms banus iš turkų jungo. Scan
enciklikos dažnai kai kurias
Mums rodos, kad visuomenės balsas la dinamoji bulvarinė spauda
filmonis rodyti. Jau baigia
derberg’as gyveno 15-ajam misijas gali pasiekti tik ke
mas statyti fabrikas, kuris
biau paveiktų į Tautų Sąjungos vadus, negu Lietuvoje smarkiai plinta. Ji
per metus galės pagaminti į“3'’‘‘j*" letui savaičių praėjus.
vyriausybės notos. Dėl to ir Amerikos lie eina prieš tautos dorovingu
150 mil. metnj filmos juos- \‘T
° P“**“' Vatikane susirūpinta radijo
tuviai tokiais atvejais neturėtų snausti. Mū mą, nuodija jaunimą. Keista,
mes kumgaikstis Wied as bu aparatus ko veikiau pasiųsti
sų Federacija ir kitos organizacijos tuoj tu- ( kad vyriausybė,' kuri taip uo
vo įstatyta^ Albanijos sostan. misijų arkivyskupams ir vys
rėtų siųsti savo protestus į Genevą dėl Vil liai persekioja katalikų spau-)
Žiūrovų skaičius, kuris. Jįa-trumpai valdė, kada imta kupams.
niaus lietuvių mokyklų uždarinėjimo.
dą, bulvariniai spaudai leidžia
praėjusiais met. buvo 1 mi- j Albaniją skaldyti. Didžiojo ka Vatikano susisiekimas per
laisvai plėstis.
lijardas, o 1939 m. 790 mil., ro metu prieš jį sukelta daug radiją su savo diplomatiniais
Mums rodos,'kad šiame atsitikime nepa
manoma padidinti šiais me- įvairių kalbų, jis pats apsiaus atstovais, misijų vyskupais ir
kanka Lietuvos vyriausybės daromų žygių.
tais iki 3 milijardų. Filmų tas intrigomis. Tad jis savo arkivyskupais, taip pat su
Bolševikų propaganda
Lietuvos ir Amerikos liet. visuomenė turėtų
gamybai (nors žmonėms gy noru apleido Albaniją, pazy- visais pasaulio arkivyskupais
‘
M.
L.
”
laikraštyje
randa-šiuo reikalu daryti atatinkamus žygius. Tau
venant didžiausiam skurde) mėdamas, kad kada nurims bus atliekami kodu, žinomu
me
įdomų
rašinį
apie
naujus
tų Sąjungos raštinė turėtų būti užversta
pernai išleista 400 mil. rub
laikai ir susitvarkys Europa, tik siuntėjams ir gavėjams,
kelius
bolševizmo
propagandai
lietuvių griežtais protestais prieš lenkus dėl
lių, šiais m. 1 milijardas, o
jis grįš atgal Albanijon.
Šiame atsitikime niekas negu1932 m. paskirta keli mili
lietuvių mokyklų uždarinėjimo Vilniaus kra Europoj. Tame rašiny sako
Po karo jam nebuvo lemta igs žinoti, kas kalbama ir ama: ,■'
jt
šte.
. ■
.
t jardai rublių.
grįžti. Tuo tarpu Albanijoj pįe ką įr kam pranešama,
“Matydami, kad sukelti
Šitaip plečiamos bolševi prasidėjo kova dėl pimieny-į Šventasis Tėvas dovaną yra
revoliuciją krikščioniškaja kiškos filmos jau pradeda
Pranašaujama, kad) ateinantį rudenį Lie
bės.Šią anais laikais laimėjo gavęs daug įvairiausią radijo
me pasaulyje nėra lengva,, skinti sau kelią Europoj.”
tuvoje bus Seimo rinkimiai. Jie bus ne sulig
buvusis ministeris Zogu. Pir- priimtuvų. Pats vienas jis tais
bolševikai ėmė ieškoti irau--J Dėl to netenka stebėtis, jei
Valstybės Konstitucijos dėsniais, bet sulig
miausia jis pasiskelbė krašto aparatais nesiinteresuoja. Kas
jų priemonių savo' tikslams kai kuriuose Europos kraštuo
tautininką partijos naujai sudarytu planu.
diktatorium, o paskiau kara kita yra galingoji Vatikano
siekti. Viena iš labai galin se jau girdimas balsas sulai lium.
Iš anksto galima spėti, kad ir šie rinkimai
radijo stotis, kuri įtaisyta sobus panašūs buvusiems prezidento “rinki gi! priemonių pravesti gero kyti bolševikiškų fihnų plėti Zogu I tik- menai Italijos de. Kiekvieną kartą, kada po
ms ir blogoms idėjoms yra mąsi. Tokių balsų girdisi ir
mams” ir kad juose dalyvaus tik kai kurie
fašistų vyriausybei yra politiš piežius išeina į sodną pasi
kinematografo menas.
Lietuvoje. Amerikoje taip pat kuoju įrankiu Balkanuose. Ki į vaikščioti, visada užeina pa
valdininkai ir tautininkų partijos žmonės.
Tokie rinkimai, tai ne rinkimai, o naujosios 1
Todėl bolševikai kino fil tos filmos plinta.
toms valstybėms jis yra sve-' sižiūrėti stoties vidaus įtaisy
gadynės fašistinė komedija.
mų gamyboj ėmė daryti di
timas. Tad Austrija ir kitos mo, nes ten daug kas keičia
džiausią pažangą, pravesdaREMKITE TUOS PROFE- vokiečiams artimos valstybės Ana naujais gerinimais.
mi jose bolševizmą ir prieš SIJONALUS IR BIZNIE planuoja jį nuo sosto nuvers-j Gauti dovanomis priimtuvi
“Draugas” rimtai rengia planus eksku’.
krikščionišką minti. Ju tiks RIUS, KURIE GARSINASI ti ir pašaukti tikrąjį albanų aparatai bus siunčianti misi
sijai į Eucharistinį kongresą Dubline. Netru
kus apie tai plačiai busi parašyta.
las paskleisti savo filmas DRAUGE.”
' tautai vadą. Tas vadas yra joms.

APŽVALGA
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ISPANIJA IR JĖZUITAI

1 A. ARK. J, MATULEVIČIUS,
M. LC.

Trečiodienis,

rikų mokėsi kartu su manimi Seinų semi
narijoje, o Matulevičių klierikas pateko į
Varšuvos seminariją, Iš, čia buvo nusiųs
tas į Peterburgą į Akademiją, kurią 1899
m. baigęs, dar išvažiavo į Šveicariją ir
tenai Friburgo universitete baigė savo
mokslus, gaudamas aukštą Teologijos
Daktaro laipsnį.

(Tęsinys)

Pargrįžęs iš mokslų, gavo eiti Kielčinose vėl pradėjusios veikti Seminarijos
A. A. ARKIV. JURGIO BIOGRAFIJA profesoriaus pareigas. Ne ilgai tačiau te
(UK VEDIMU ATKAS t MAS).
ko jam šį darbą dirbti. Pasirodžiusi, ro
Gūnęs jisai 1871 metais Orinų arba Lūgi- dos, kaulų tuberkuliozo liga sutrukdė jam
nės Kaune, Marijampolės par. Jo giminė mėgiamą profesoriaus darbą ir priverto
Vartoja trejopą pavardę: -Matulis, Matu ieškoti pagalbos Varšuvos ligoninėse. Die
laitis ir Matulevičius, bet jos visos trys vui padedant, sąžiningų gydytojų -rūpes
yra kilusios iš tos pat šeimos. Velionio čiu išsigelbėjo iš gresiančio mirties patikri broliai vadinosi Matulaičiai, o dėdė, ! vojaus. Čia besigydydamas ir paskui pa
Lenmjoje gyvenęs, — Matulevičius. Pa gijęs daug pasidarbavo sutvarkydamas ir
gal deuę ir a. a. arkiv. Jurgis taip pat rašydamas įstatus veikusioms tuo metu
nuo jaunų dienų pasirašydavo Matulevi katalikų organizacijoms bei vienuolijoms.
Daug kurios iš tų organizacijų laiko jį
čium.
Pradžios mokslą ir pirmąsias gimnazi savo tėvu ir įkūrėju.
Atgavus jam kiek sveikatos, dvasiškoji
jos klases Velionis buvo ėjęs Marijampo
lėje, o paskui persikėlė pas dėdę į Kiel- vyriausybė pakvietė jį į Peterburgo Ku
čius, ir gimnazijos mokslą ir Kunigų Se nigą Akademiją profesoriauti,. o paskui
minariją baigė jau Lenkuose. Jam besi Vice-rektoriauš Vietą užimti. Bet ir šičia
mokant KielČių Seminarijoji', rusai kaž į negalėjo ilgiau padirbėti, nors darbns jam
už ką prikibo prie Seminarijos vadovybės sekėsi ir visą buvo be galo branginamas,
ir pagalios seminariją visai uždarė. Klie — Dievas jį kvietė į kitokį darbą. Jis
rikai turėjo ieškoti vietos kitose semina jautė pašaukimą į vienuolinį gyvenimą.
rijose. Apie dešimts tokių tremtinių klie Jis matė reikalingumą vienuolijų Lietuvo

L

je, kur rusų dvasia stengėsi iš visų kraš
tą įsibrauti. Kadangi vienuolijos kaip tik Į
geriausiai gali priešintis tai nekatankiš- y
kai dvasiai, rusų vyriausybe, jų labiausiai
neapkentė ir visas jas panaikino. Kurios
veikė, ttų turėjo slėptis, kaip pirmaisiais
amžiais nuo pagonų, prisidengdamos vi
sokiais kitokiais vardais ir veikti labai
atsargiai, kad žandarai nesučiuptų.

dirką — dabartinį Amerikos Provincijolą,
Tėvą P. Andziulį ir visą eilę kitų pasižy
mėjusių savo darbais, mokslu bei maldin
gumu kunigų ir jaunuolių. Šiandie Mari
jonų Vienuolija priskaito jau suvirš 400
vienuolių, gyvenančių ir dirbančių ne tik
Lietuvoje ir Amerikoje, bet, ir Lenkuose,
ir Latviuose, ir Guduose, ir Kynuose, ir
kitose pasaulio šalyse, o vyriausiąją savo
buveinę turėdama Romoje.
Vilniaus vyskupijai netekus savo ga
nytojo, Šv. Tėvui reikalaujant, prof. Ma
tulevičius sutinka būti apleistųjų vilnie
čių ganytojumi. Čia pasidarbavęs septy
nerius sunkius nepalankiose aplinkybėse
metus, a. a. vysk. Jurgis persikelia gy
venti į Romą, gaudamas iš Šv. Tėvo pa
aukštinimą į Arkivyskupus. Iš čia 1925
m. siunčiamas į Lietuvą kaip Apaštališ
kasis Lietuvai Vizitatorius, kad sutvar
kytų pradedančią svyruoti Bažnytinę tvar
ką Lietuvoje.
Tą atsakomybės pilną darbą dirbo a.
a. arkiv. Jurgis sąžiningai, ir greitu lai
ku susilaukėme ir mes, ir Katalikų Baž
nyčia gražiausių iš to darbo vaisių. Lie
tuva suskirstyta į penkiąs vyskupijas:
Kauno, Vilkaviškio, Telšių, Panevėžio ir
Kaišednrių, kurioms paskirta uolūs ir
šviesūs ganytojai.
Tą darbą atlikęs, a. a. arkiv. Jurgis

Iš daugelio jau išnykusių vienuolijų
Lietuvoje dar kiek gyvavo Marijampolės
Marijonai, žmonių Baltukais vadinami.
Bet ir jų dienos buvo suskaitytos, nes
iš trijų užsilikusių senelių vienuolių du
buvo 1908 metais palaidoti. Likosi viens
tik kun. V. Scnkauskas — generolas. Tai
gi prof. J. Matulevičius turėjo visą savo
viltį Marijonuose, ryždamasis pats ten
slapta įstoti ir vienuoliją atgaivinti. 1909
metais tą jis ir padarė, patraukdamas sa
vo pavyzdžiu ir kitus kilnios dvasios sa
vo draugus eiti tuo pat keliu. Tokiu bū
du, Šv. Tėvui laiminant, Marijonų vienuo
lija pakeisdama savo išviršinį drabužį,
kad neerzintų priešų, ir pritaikindama sa
vo įstatus dabartiųienis gyvenimo reika
lams atgijo, gaudama tokius darbininkus,
kaip Vyriausią Vadfivų — a. a. arkiv.
Jurgį, prof. P. Bučį—dabartinį Olimpijos
vyskupą ir Marijonų Generolu, prof. J.
Totoraitį — dabartinį Lietuvos Provin
cijolą, prof. V. Dvaranauską, Tėvą F. Ku leidžiasi į tolimą Ameriką aplankyti čia

jo paties 1913 m. Ciiicago’s mieste įkurl
tojo Marijonų Vienuolyno. Dalyvauja lucliaristiniame Kongrese, laiko paskaitas.
Paskui lanko bevelk visas S. Amerikos
vai. esančias lietuviškas kolonijas, kur sa
ko pamokslus, kelia žmonėse katalikišką
sąmonę, žadina laikytis savo tėvų kal
bos bei papročių, neužsimiršti tėvynės...

Tiek pasidarbavęs Amerikoje, skubi
nasi vėl atgal į Lietuvą, nes čia laukė jo
dar vienas be galo sunkus darbas, tai
konkordato sudarymas su Šv. Sostu. Tam
darbui jis visas ir pasiaukojo, svarstyda
mas Lietuvos Bažnyčios reikalus, tarda
masis su nusimanančiais apie šiuos reika
lus, vesdamas iš patolo derybas su Lietu
vos vyriausybe, ruošdamas konkordatui
tekstą—raštą... Šį darbą bedirbant, užklu
po jį netikėtas mirties smūgis. Jis mirė
savo pareigas eidamas, ir tai su visu uo
lumu bei ištikimybe eidamas. Be abejo,
jis iš Dievo Teisėjo lūpų išgirdo anuos
gerajam tarnui \ pasakytuosius žodžius:
“Euge, serve bene, et fįdėlis, quia in
l>auca fuisli fidelis, swpra muitą te constituam, intra in gaudium Domini tui” (Štai,
gerasis ir ištikimasis tarne, kadangi bu
vai ištikimas ant nedaug, aš pastatysiu
tave ant daug, įeik į savo Viešpaties
linksmybes).
(Bus daugiau)
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neįstengia sudaryti savo vai- Mokyklos programos praplati- sitaikyti.
Kartais j»«togunių
kanis tokių pažangių, patogių nimas apimti socialinį gyve- perteklius įkyrėja ir įvairumui
gyvenimo sąlygų, kaip aplan nimą atsako už pašaliuių veik nori pabandyti kitokį gyvenikui kiti turi. Jų energija, nors smų skaičių. Bet jai neatrodo Imą. Ji moka savarankiškai gndidelė, bet ekonominiai daly- , per daug. Ji apima ir visur Ivoti. o ne nuryt viską, ką i?
I kai, buto, valgio, apsirengimo,|energingai dalyvauja, visados girsta, šiitą vpatvbė ypatingai

DIDELES ATMAINOS KONTESTININ
KŲ-KIŲ STOVYJE
---------------------

Kaip Senas?

VARAKULIS PIRMOJE VIETOJE

pasilinksminimo, ne tik visą i entuziazmo pilna. Reikia mu- skaudžiai užgauna vvresniuo•
| ,
*
energiją, liet ir laiką išeikvo ms. suprasti, kad šis mūsų jau sius, nes neigia jų autoritetą,
Visi,
abejo, norėtų žino-, M. Varkalienė, 6315 Soulii ja, taip, kad jie ir su gerian nimas negyvena vien pamokų Į Augantis jaunimas šiandie yra
ti, kūne bontestininkai es p< • foln a\<‘., (liicago.III. 16.1,770 8jaj8 norais negali šioje prog- pasaulY. Jis domisi visu gvve- inleloktunliškai
nepriklausoreitą sekmadienį butų laimėjęGrybas, 2244
W.
Adams į I<pfJ0 s,.ovpjp daugiau pndary- ninm,todėl jis, o ypač imu-- uias. Jis drąsiai paskelbia ką
“Draugo” jubiliejinio vajaus St. t hieago, 111........
! t i, kaip vos patenkinti medžią-1 gaitė nori ir skverbiasi visur Hiki, ką mane ir ką neigia. Ris
dovanas. Bet, kadangi vajus
Misiūnas,
Koseland,
fili- e.j„į savn vaįk„ gyvenimą. Triatvykti dalyvauti, greitai vis.!intelektualinis nepriklausomas
tapo prailgintas, dėl to “ Drau
nois
101,.>80 nOpaisnnt jų nuolatinių išsiža- • ką patirti kad niekas nepra Hmsdien didė ja.. TTž jį nereik
go” vadovybė nutarė, kad,, J. Aukskalnis, i.»o4 llarn- j,-.jįnilj? taupymo ir dosnumo slystu pro ją. Tr šitaip besku į jaunimo smerkti, tik reik mo
kas buvo paruošta pasakyti son St., Bary, Imt .. 101,200 vaikains vis daug trūksta bubėdama, ji nepavargsta, visur kėti vest, nes pasaulio progre
pereitą sekmadieni, visa tai1 V. R. Mandravickas, 81545 ,<{J kitj tnri
'entuziastiškai energinga, ir vi- sas ne nuo kokios kitos ypa
laikyti paslapty.
si., Kenoslia, Wis. ...100,800
Amžinus materialinės sąly-'snd gerai nusiteikus. Mažai tybės pareina.
Šiandie kontestininkų šio0 Kazlauskiene, 4.»6^ S. gOs, greitas gyvenimo tempas, miega, mažai ilsisi, bet neatBe šitų ir daugelio kitų pliu
vis jau ne toks, koks buvo R°fk'Vel1.
sn savo baisiu ekonomišku rodo, kad tai jos sveikatai ke sų, ši mūsų mergaitė turi il
S. Staniulis, 6651 S. T aiman Spaudimu, atėmė iš tėvų gali nktų, nors kai kurie ir tvirti- gą eilę minusų. Šie minusai
sausio 23 d., kada tikrinta bal
79,900
ave., Cbieago, Tll.
niurną lavinti savo vaikus ir na, kad poilsio stoka ir erei-i ‘Lar smarkiau iššaukia ios smeskaičiai. Sekmadienio va1h»

į

Jis neišrado nP klek senesnis už
penkių dc&imtų.
Ir jaučiasi kaip keturių dešimtų.

jaustis smagiu vIrus metus, linkite
po šdukštų. Dr. OaldvveU’s syrup pepsin kas kelios dienos. Jus geriau
valgysite, geriau miegosite ir jausi
tės gerinu kiekvienu žvilgsniu. Jums

s

niekad ncberelkfs imti kitokį . luosuotojų.

v

psišokėjo, kad, kitus pralen
kęs, pirmon vieton atsistojo.
Tiesa, Stancikas netoli jo, bet
visgi antroje vietoje. Rašinskienė taip pat (žymiai pasi
varė, tačiau neįstengė atsilai
kyti.
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dienos stoviu. Matysite kurie Scranton, Pa..........
25.850
^ir kokį balsų liodą “Draugo”
Bacevicius, 18;j0 Wabansia
.
.
TI1
o. nn..
ofisan atgabeno.
Avė. Chicago, III.......... 24,200
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,
.9.9 ~
Iki sausio 26 d. vakaro kon-j
’ ..
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3
testininkų-ių stovis buvo toks: Plewood ave’’ ClllcaS°’ I1L
94000
P. Varakulis, 724 West 18
A. Langman 1334 So.’ 48

loginiai, bet vis dėl to šiek
įįpk nustato iš dalies ir tėvų
|ai,nę
Praėjo laikai, kada mokyk>
x ,
’ . . .
/
atsakomybe
bajgesi
su
i(pa, ,
' 1
1110komis).
K
Šiandie mokykla a-

į tai, kaip jos atvirumas atsi-' tiesiog beribis. Ką ji nedrįsta
liepia į kitus. Ją smerkia užif5akVt daryt, bandyt ir kur ji

pnna visą vaiko gyvenimą, ne
+;L.
r i , Gk mokslišką daų. bet ir so•
•
. .
cialini gyvenimą, ir jos įtaka
siekia giliai į šeimynos centrą,
’
^au^a m°kyklos atsakomybė
visuomenei PraPlatĮno 3°s dir-

geras, negu kad situaciją pą,
stndijuot ir problemas spręsti.
1
Visur dalyvaudama, viską aBet, kas sudaro tėvams ga
pimdama, ji išlaiko pusiausvv- na dideli rūpestį, tai jos įši
t J
t
.>
rą. Įvairiose aplinkybėse jos taigiuno dvasia. Mergaitės gy
pusiausvyra iššaukia mūsų a- vena perdėjimo atmosferoj ir
dmira^iją. Jaunimo susirinki- jos ištaigios ne tik pinigais,',
urnose kokias rinitas kalbas laiku, liet ir visame kitame.
moka pasakyt. Charakteringai Jos diaug nori, ir daug ima.
ii moka ir prie visko prisitai- Jų saikas didelis ir tą saiką
kvti. Mūsų amžius su savo te- pripildo be atsižvelgimo į ki
cbnikos tobulinimais ir kom- tus. Prie šitų visų tokių aiš
fortų gerinimu verčia visus kių ypatybių, jos mėgimas pa
įsigyt prisitaikymo ypatybę. silinksminti ir aprėpti daug g<
Bet ši mergaitė, reikalui esant, j rų laikų daug kalba, jos pamoka ir prie nepatogumų pri-1
(Tąsa ant 4-to puslj
------------------------------------------------- —-----------------------------------

l7 70plV^ ^a1^’ ka<^ s,and’e -B apinia
T’ rro_„*K
’. ' vi^ką, kas liečia vaiko gyveniV. Stancikas, 1706 W. 47
A. Nemčiauskaitė .. 8,500 . ’ *
y,
tun ™,ko P™st., Chicago, III........... 291,500
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-' ’ '’lav,nh’
.11 P»;
O. ‘Rašinskienė, 1639 S. 50 bnnon tii
c
1 ei1^1 visuomenei, matenalisAvė., Cicero, III.......... 290,330]
r Roi.jo m o
n cit-1! profesijai ar
Pt.

Cicero

Tll'

oti

t?

F. Gubysta 4355 S
St., Chicago, III. ..

..

A. zotymene, b/oy Archer tiemg vaikams tnip realfig gi_ hpt nesulaikysime srovės. Ji rstu entuziazmu ji šokinėja lin”. ar panašių patentuotų gyduo.
.
iii
'
Ui- Stimuliuokite kepenis ir viduavė., Chicago, III............66,3X1 ta tėvų našta krito ant mokyk- per smarki, todėl reik prie jos . pi'ie
.... SU
........
Vienų. dalykų, rvt
to- rius. Vartokite garsųjį daktaro re----- ,—■ .........------------- aptieka užlaiA. Valančius, 1226 S. 50
jr aįgku, kodėl mokykla taikytis, ar bent. mokėt sunau-1 Riu pat dideliu Įkarščiu ji tai ko' Tiktai paprašykite Pr. Caldwell’s
avė., Cicero, III........... 61,600 «r >os parįnkįmas turi tokios doti.
, smerkia ir šokinėja prie kitu
Tas skanus syrupas
yra padarytas
iš šviežių
žolių, Viena
veik_J ’
2320, W. «3 svarkos „e tik vaikams, bet
Kita labai aiški šios mergai- dalykų. Ji daugiausia vado- lios
senna liuosuojančių
ir tyro pepsino.
PI.., Chicago, III.......... 58,500
„
v. . x .
-................................................................. .
.
H
•
.
doza palengvins beveik
kiekvienų
(ypač šiame amžiuje) ir nu- tos ypatybė tai jos didelis at- vaujasi tuo, kuo ■jos drauges priepuolį gaivos akaudsjimo, aitruBugentavieius, 1616 N. Lili•'
i i •
.
. .
•
.***..
7
.
'" "
• i •
•
-I
.• v. , •
mo, konstipaetjos. Bet jeigu jus no1 Slf Pb"
Tll
n 7(io Matymui santykių tarp tėvų ir virumas. Apie ką ir kaip ji siekia ir daro. Esant šitokiam rite pasilaikyti geriausiame stovyje,
™A P zi 1faS°’i7«i
m > Vaiky ir’ tU° hGdu* nors netie‘ kalbėtlJ, Oi visai neatsižvelgia I nePastovlimTlb
drąsumas

Jei norite žinoti, kurie konon ra as, /
.
a
testininkai-ės ir kaip smar
yomencmg a\e.
i a,
a.
kiai pirmyn pasivarė, paimki
33,200
te pereitonantradienio
(sausio
,,
• •
Gaižauskas, Roseland, Ilb19 d.)
Draugo” numeri ir nois ............................... 29 030
. i .. visų
.
. . su v.
patikrinkite
stovi
šios), J. Vaičaitis, 424 Dean ’ St.,

St., Chicago, III.......... 291,650

.

Duokite vaikams po biskį šio šiltanaus syrupo du ar tris sykius į sa
vaitę. Švelnus, natūralia stimuliantas, kuris paakstlna juos valgyti ir
neleidžia viduriams užsikimšti. Ir išgelbstl juos nuo tiek daugelio nega
lia vinių ir šalčių.
Turėkite' sveikų skilvį, veiklius ke
penis ir stiprius vidurių muskulus,
kurie pašalina kiekvienų atmatų ir
nuodus kiekvienų d-ienų! Tiktai lai
kykite bonkų Dr. Caldwell's syrup
pepsln po ranka: imkite stimuliuo
janti šaukštų protarpiais. Pamaty
kite ar jus nejausite naujo gyvumo
kiekvienu žvilgsniu.
Syrup pepsin
nėra brangus.

Mozart £or(.j
240,550
Varaitis, Luzerne Pa
A. J. Janušauskas, 1301 S.
’
Mikalauskas
50th Ct., Cicero, III. 229.150
Tr CKČ7V.........
P. Petrauskas, 14 Johnson
K. Sabonis, Chicago,
6 ’
St., Binghamton,N. Y. 187,410,noig
Ag. Gilienė, 1313 Emerald į M. Povaitienė. 7ft(. R.
Avė., Chicago, UI. .. 184.0CU Herrin, Iii........................
jį]
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5 800 ania U1’
slais lvaariais
l’00O!fl<‘1iaiS Pa^anffos žingsniais
10o(l iva,kai. ženffia tob’n, o tėvai
’
s dažnai
1000*
.... .. ne ^°k^ ^ankstūs, pasiTtr darė tarp 3U ir jų vaikų. Šis
Ulii-,.. . ,
.
| tarpas didėja, ir kai kurie spe1,000
'Mti ’“',
n‘‘tolimo’
8ia
,.«» moksl»
"“"“b’ «’

A. Stulginskas, 1C28 S. 50 J. Baltrūnas, 945 N. 25
Avė., Cicero, II,.......... ISi^iE. St. Louis, III.............. ,,tm'

"'T

,

.jos atvirumą, bet
teisingai. Gal jų
"
nori iu atvirumo
atvirumo,
lengviau manyti,

gal ne visai
motinos nenes kur
nes
i<ur kas.
kas
kad vaikas
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HALSTKT) PRIE 63-CIOS

Didžiausias Bankas Pietuose

Laivakortės į Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU
IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

BREMEN FEB. 4
DRESDEN FEB. 18

.7.'^',

k"»-", <ta,-

’

EUROPAFEB.il
BREMEN FEB. 20

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja;

TĖVAI IR bUKTERYS

Puikūs, vėliausios mados ŠLI
FUOTI akiniai sustiprins akis,
prašalins jų nuovargį ir galvos
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa
liui yra viena iš svarbiausių į Taip, tiesa, reikėtų ir dabar, nti. Atrodo, kad ji viską gali
gerins
regėjimą.
Pagražina
išvaizdą.
Patenkinimas garantuotas
problemų mūsų amžiuje, o y 'bet šiandie toli kitaip darosi?apįmti. Ne tik mokykloj, bet
pač šioj šaly. Jos problemos Tarp tėvų ir vaikų pirmiau ir visuose pašaliniuose darbuoir reikalavimai sudaro rimtų buvo daugiau santaikos, benjį vaidina svarbų vaidmenį,
priežasčių neaiškumų tarp tė drumo ir tarpusavio susipra- jį visur atvyk8ta. 2iflrįnt:
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
vų ir šeimynų. Šiandie maža timo, nes tada vaikai teisiu- ne kftrtQ p^alvoiį, kokiu bfl.
OFISAS TK AKU’ DIRBTU V F.

Dr. G. Semer

ir geriausia velyjancių tėvų.gai tėvų valdžia, lenkėsi, bet du jį gaH tiek daug aprėpti. 756 West 35th Street — Telefonas
pajėgia prisitaikyti prie jos, dabartinė materialinė pažan-'
jos naujo tipo ypatybių ir nuo ga, mokslo sistemos keitimas,
stabaus atsimainymo ir išsi- kitos gyvenimo sąlygos pakei-j
plėtojimo. Daug kas nesupra tė ta visa. Kitokia dvasia ir t
nta jos, o visgi šeimynoj ji ri nesusipratimai išsiskverbė j,
BULL RUNN—No Sir. Noi (b Kr Lik, MbPoan’t Feor H« W.. _ <
mtai duoda rūpesčių. Todėl namus ir pradėjo ardyti šeifY suet HM*
savo eilę straipsnių aš ir pra mvnas. šis nesusipratimas pa-'
ftT SBU 'teSTEBO**
dėsiu nuo modemiškos mergai sireiškia ne tik mūsų šeimyno
e scw«x
tės, apibudindama ją su jos se, bet ir amerikoniškuose na- (
1 'geromis ir blogomis ypatybė muose, gal ir ne mažiau kaip
mis, jos problemomis, ir rei pas mus. Nepaisant to, kad
šių laikų tėvai yra savimylos
kalavimais iš visuomenės.
(ambicingi), kada jie širdingai
Praėjo laikai, kada vaikams
užteko tėvų vadovavimo. Se trokšta būti vadovais savo Šel- 1
niau sąlygos leido jiems pil- mynų, jie nepajėgia. Ir nepa

Iki Klaipėdos......... ........................ $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $04.50
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St.

Chicago, Ilfinois

Tel. Yards 4669

Yards 1829

oi CARL
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TK sU?eer '
N<mn!

' «■

t nai vadovauti savo vaikams, jėgia, dėl to, kad jie jau net

1
\ '

CHICAGO CITY
BANK AND
TRUST COMPANI'

IŠPLAUKIA:

.giausia apie mergaitę ir be
teisinimo ir smerkimo piešiu
Margarita.
kaip ji faktiškai elgiasi. Gal
kiek pagelbės ją suprasti, o
•kiek ją supratus, gal sustipri
ns namuose santaikos dvasią.
foderniškoji mergaitė su ir vaikai lenkėsi prieš jų au-j ši moderniškoji mergaitė
savo ypatybėmis ir'pažangu-j toritėtą ir klausė jų patarimų.; turi neribotą galimumą gyle

’

“JŪSŲ TAUPMENOMS”

nedrįsta eiti! Jos drąsus elge
sys apsirengime iššaukia drau
giausia smerkimo. Jos drąsu
mas išstatant save parodai la
bai
stebina konservatyvius
žmones.

I

Trečiodienis, sausio 07
27, 1OOO |

DRAUGAS

TĖVAI IR DUKTERYS
(Tųsa iš 3 pusi.)
peikimui. Ji jauna ir dažnai
per toli šis noras jų nuveda, o
vis dėl to, kad ji neturi pa
tikinai vadų, o daro tai, kų
kitos daro, nes ji nenori atsi
likti. Eksibieioniamas arl-a
šviesoj buvimo mėgimas —
taip pat jos aiški ypatybė. Jos
mėgimas matyti save šviesoj
iššaukia įvairiu konkursų, ir ji
gauna noro valandėlę jx>puliarumo šviesos. Visos nori būti
žvaigždės, o dabartinio kine
matografo populiarumas šių ypatybę iššaukė ir išplėtė. Sa
vo drąsumu, populiarumo mė
giniu, atvirumu ir 1.1, ji Įgijo
dideli šiurkštumų, ji kartais
net vulgariška.

Bendrai, ji mums maždaug
taip atrodo, bet šie aiškūs pliu
sai ir minusai jai duoda svar
bių problemų, kurios reikia
išspręsti. Jai reikia prieiti
prie socialinės pusiausvyros.
Ji apima per daug pasilink
sminimų, o per maža rinitų da
lykų turi. Jai reik išmokti gy
venimų ir laikų biudžetuoti. Ji
nemoka pasirinkti tinkamų
draugi], nemoka nusistatyti
santykių su draugais. Drabu
žių problema jaunimui, ypač
mergaitei ir jos tėvams tai

didis rūpestis ir nesusiprati
gyti. Laukiama daug publi- ga komedija, “Daktaras iš
1 kos. «
mų šaltinis. Drabužiai šiandie
Prievartos”. Klebonas kiek
daugiau kalba, nei kas kitas.
galėdamas gelbsti prirenti lo
'
Teatras.
Sausio 22 d., lygiai pusė
Įvyks ir kitos vestuvės, nes
Mergaitė jų nori, finansų nė
šėjus.
po septynių, prasidėjo rinktis
I praeitų sekmadieny tapo užsa Moterų Sujungęs kuopa ren
ra, ir nesusipratimas kaip
V.
N.
jaunos mergaitės j Šv. Antakyti bažnyčioje Jonas Pocevi- gia teatrų parapijos naudai.
reik. Namai jai ne visados su
Parapijos susirinkimas.
Į eius su Marijona Jakiniavičiu- Jis įvyks nedėlioj, vasario 7
derinami. Jos draugių, drau
(Tęsinys 5 pusi.)
Sausio 17 d. įvyko N. L)
gų namai patogesni, gražesni, ~
......
, te. Abu jaunuoliu yra gimusiu dienų. Bus suvaidinta juokin- PLAiiNhTTE “DRAUDA’ ------------------------------------Panos Marijos metinis parain- •
.
_
...
todėl ji dažnai gėdisi savais
....
o • • 1 •
lr au£usiu musų parapijoje
This new cheese
jos susirinkimas. Susirinkimą T
, .v
.
namais, ir dėl to, žinoma, nuo , . ,
,. . .
...
? Jonas yra atsižymėjęs base
treat
klebonas atidarė malda ir vi->, , • ,
. . ...
.
tėvų tolsta. Juk ir ji norėtų
balmnkas, Izaidzia su viena iš
sų laikų vadovavo. Žmonių su r
.....
, , , . ,
bent komfortais ir pasilink .
, , . .
~
.
didžiulių Oluo valstybėj ly<
ėjo labai daug. Senų ir jau
sminimais pasirodyti. Šios
Bazaras.
nų svetainė buvo pilnintėlė.
problemos svarbios ne tik jai,
,
. , , . .
, .
. .
......
- •
• Viskas ėjo labai tvarkingai ir
Kadangi mažai kas buvo
liet ir jos tėvams, o jeigu jų v
_
. . . , v ,
Rekordai Lietuviški 75 centų vertės — po
tik smerkia, kur jai reik krei- znwnes džiaugėsi, kad sis bu veikiama šį mėnesį, parapijos
ptis patarimų? Be šių proble- V° Vienas .^ pavyzdingiausių naudai, tai yra nutarta laiky
35c arba 3 už $1.00.
mų, ji turi teisingų reikalaviSUS1 n '
. ti bazariukų ateinančių nedėODEON
Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rich mellow cheese flavor
mų visuomenei. Ji prašo, kad i.
. au^e 7J
parap.- lįų, sausio 31 dienų. Daug gė
26078 —■ Pilkas Kaip Tilvikas — Two Step — Armonika Solo
plūs added health ęualities in
Panemunės Valcas
jų tinkamai paruoštų dabarti- !JŲ’
pas mUS siemet bu" rų daiktų yra likę nuo praeiwholesome, digestible form.
26096 — Lietuvaitė Polkų — Armonika, Klarnetas ir Portepionas
Velveeta retains all thevaluable
Močiutė
Valcas
—
Duetas
ant
Ariuuniaų
niam gyvenimui. Ji prašo šiam i V° inansi^uli nedateklių. lik to bazaro, ypatingai puikių
elements of rich milk. Milk sugar,
26098 — Barborytė Nosį Trina — Stasys rimu
calcium and minerals. Every one
amžiui reikalingo išlavinimo ipas IUUS
buvo mažirankų darbų išdirbtų mūsų ga
Alutis ir žemės Rojus
caneatitfreely!
26099 — Uouolys — P. Petraitis
Velveeta spreads, slices, mėli
— proto, r e 1 i g i j o s sa įbonas paaiškino, kad nedate- biųjų merginų ir moterėlių. Ot
Amatninkų Daina
and toasts beautifully. Try a '
26104 — Bernelis Poiko — P. Sai paliaus Ork.
pound package today.
ntykių, tinkami] gyvenimo sų- kliu yra dėl to, kad nevisi už čia bus visiems progos jų įsiNorus Polka
simokėjo
parapijines
duokles.
£6106
—
Ar
žinai
Kaip
Gerai
—
P.
Sarpaliaus
Ork.
KRAFT
lygų ir profesijos. Juk ir me
Mano Tėvelis — Valcas •— Dainuoja J. Sarsevičius
Kitas
dalykas,
tai
bažnyčios
V
rgaitėms rūpi, kų darys pa
NAUJAS IŠRADIMAS
elveeta
LIETUVIŠKI
NAUJI
COLUMB1A
IR
VlCiOR
bokštas
padarė
daug
išlaidų.
baigus mokslus. Net ir nesant
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
REKORDAI FU ZOC.
ekonomiškai depresijai, ji ieš Buvo taisytas net du sykiu kurios pasaulis per šimtus metų lau
The Delicious New Cheese Food
16226 — Garnys Atplpzdeno — Stasys Pauras
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
ir
tas
atsėjo
net
keli
šimtai
Sunku Gyvent Našlaitėliams
ko darbo. Po ištekėjimo jai
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
16232 — Vestuvių Polka — P. Humeniuk ir Jo Ork.
dolerių.
Klebon.
buvo
patiekęs
gų
elementų,
iš
visų
kraštų
svieto
nėr darbo namuose. Namai be
Laukiu Aš Tavęs, Mielasis — Valcas
girių visokių medžių aliejų. Deks
šių
metų
veikimo
planų,
ku

16233 — Lietuva Polka —■ BrooKiyno Lietuvių Ork,
veik automatiškai aprūpinami.
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
Naujas Gyvenimas, Valias
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
lis
vienbalsiai
likos
priimtas.
16239 — Tykiai, Tykiai — Vyrų Orkestras
Bet ji visų pirmiausia nori,
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
Dziedukas
kad
suprastų ir ne vien sme įBuV0
valdyba. Įėjo: dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar16245 — Slraeie Mano — Tango — Lietuvos Viešbučio ork.
kraują, nikstelėjimą ir šiaip
Tav u saldžiu MUoniu — Tango
ritimo saiku jai teiktų pagal- !Petras Kar&1Iskas. raštinin- šalusį
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
14017 — Lgue Motušė Tris Duktere.cs — P. Petraitis
yra pagiję, o milijonai da
As užgimiau Prasčiokėliu
bų. Šioj šaly visos jos jauny- kas> Ju02as Savičius, au žmonių
uežino apie tai.
14035 — Oi Greičiau, Orcic.au — Jonas Butėnas
Deksnio
Galinga
Mostis
yra
tiek
stės silpnybės sukomorcintos. nus’ iždininkas ir Petras Nor oriniu uaime vilioja
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
14046 — oeneuo x omą — seklias—Biržs—Armonika Solo
Reklamos viskų išnaudoja, 0
Vrubliauskas ir Ar., naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
Punta Vai peris
taip kaip rašom, pinigus gra
14047 — r-oma •'r.uuu.aiuhs” — Akiras—Biržys—Armonika Solo
Nesirūpink
niežėji
ypač jaunos mergaitės silpny- tanas
C,žalffikas konsultc nebūtų
žinau. Parsiduoda visur. Klauskite
Vaisas Juozui Bacliunui
mu,
pleiskanomis,
taip: DEKEN’S NĖW DISCOVERY
bes. Juk rūkymas ir kiti nepa-lnal8’patarėjais- Dievui
14051 — Oi močiui Monneie — Šv. Marijos Choras
išbėrimais, spuogais
O1NTMENT. Kaina 75 centai.
Berneli Sukis
geidaujami įpročiai praplito ! dant lr ™lems vienybėj dir- DEKEN’S OINTMENT CO. į
kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydantj antiseptiką Žemo—
Budnko krautuve siunčia rekordus į kitus miestus.
HARTFORD, CONN.
per šį sukomercintų rėkiamam- jbant’ P° vadovybe darbštaus
saugus.
Aptiekose.
35c.,
60c.,
lu.j
klebono ir jaunos energingos
$1.00.
"
---------- o---------_____________ _ .
valdybos, tikimasi, kad mūsų
PASINAUDOKITE B (J DRIKO KRAUTUVES
ADVOKATAI
įMUKioiiN lO/vuS KAINOMIS:
Kaune dabar yra 42 su 150™a šiemet ge™kai Pa~
• .4koinplektų pradžios mokyklų. .lzenSs pirmyn.
9 tūbų radio su dyiiamic speakeriu, gražiam, kabi
nete,
tikta vertė $lo0.00, dabar už .... $29.00
Numatoma atidaryti dar 6 nau
Vestuvės
(John Bagdziunas Borden)
jus komplektus. 91 mokyklų Sausio 23 d. susituokė1 AnNaujas mažutis radio 6 tūbų Screen Gliti, vertės
ADVOKATAS
komplektųs lig šiol tebėra nuo tanas Petrušaitis su Mary
$49.00 — už .........
$24.50
teikia
105
W.
Adams
St.
Rm.
2117
mojamuose butuose.
1 Pfingste. Nepoilgam čionai jNaujas
išradimas.
Prijungus
prie
jūsų
radio
galė

Telephone Randolph 6727
barberišką,
si ;e pasiekti Europos stotis, tiktai ....
2151 W. 22 St. € iki 9 vak.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL

SHEBŪY6AN, WIS.

Nupigintos Kainos

JOHN B. BORDEN

A.

A.

Vaclovas Jankauskas
(Vacy Jankas)
Mirė sausio 24 d., 1932 m. 6:
50 vai. vak., 21 metų amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskričio,Kve
darnos parap. Sodalo kaimo.
Amerikoje išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame
nuliudime
tėvą
Antaną, motiną
Agotą,
po tėvais Kazlauskytė iš Sudar
gu parapijos, Devaičių kaimo;
brolius, Antaną, Albertą ir Jo
ną, Brolienę Uršulę, gimines Ir
pažįstamus.
Kūnas pašrvotas 1902 8. Unlon Avė. Laidotuvės įvyks ketvergo, rytą sausio 28. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas j Dievo
Apveizdos bažnyčią, kurioj j vyks
gedulingos pamaldos už veiionies sielą. Po pamidų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę;
Tėvai, Broliai, Giminės
ir Pnžjstami.
Laidotuvėms patarnauja graborius 8. M. Skudas.
Phone
Roosevelt 7532.

r

.t
AGNIEŠKA

Jj>23.95

Telephone Roosevelt 9090

Kaip Palaikyti
Savo Darbą!

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

Parlor Setai Moliair vertės $150 už

A. A. SLAKIS

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 \V. Washington St.
Room 1502
Tel. Central 297 8
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

\

Dirbdami mąstykite apie darbą.

Utarn., Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Vakarais:

Trade

Karpetai 9x12 po .........

PAIN-EXPELLER*

Mark

Ireg. J. V. Pat. Biure.
Namų

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių,
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.
PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c.
•
•
•
•
•
Parsiduoda Visur

Tel.

Hyde

Park

3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

* Tikrasis turi INKARO vai&baženklį.

11 SOUTH IA SALLE STREET
Room 1984
Tel. Randolph *332
Valandos nuo 9 ryto llrl 6 vai. vak

LACHAVVICZ IR SONUS

4241 So. Halated St. TeL Vlctory «66i
Valandos — 7 Iki \ vakare

PAGEABŲ VEDĖJAI

ELEKTR. SKALBIMUI MASINOS:

tėvais

SILLYfS
'MOH), BlLA-Y,

TC

- 1

3417-21

Tel.

Randolph

Tyrai,

5187

Yra ^Įdėlis

•

t

— 1

GOHV

10PIECE COSLViET;
SĖT $1.97
Thla Is.a Pnmous Vlvanl Sėt and ...
durie, face powd«r, $1.00; Rouge, 75c
Tlasue Cream tl.OO, Dcpllstory 11.00
Faclal Astrlngent »1.76. Bath Salt 1.00
Tollet Watnr 11.25. Perfume »2.75. Brll
Kantine 75c, Skln VVhltener 75c.
Totai
Value 112.00. Speclal prlce. J1.S7 for ai
ten pleces to Introduce thla line.

Vrnęc A,
tfOUfe. KCO — Aki'
Ute-UT OUTA
l bUUUO

UdRVTVKJ'

Ą.U

AM’
Udfe.UT

MOT’

Sveiko.

GRAŽIOS AKYS

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law
11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. lr Suhatog nuo 7:30 Iki 9 J
S200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1181

Aiškios,

Murins valo.
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” ant

tortas

Vardas ...........................................
Adresas...........................................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

Švelnina gaivina
Jus ją pamėgsit*
Care” arba “Eya
pareikalavimo.

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

I

UrfCLE

1 X HKVt
OU£
> UMVltvDcts -rivic A .

AT ALL DRUGGISTS

So. Halsted St.
Chicago, III
TEL. BOULEVARD 4705

L KlįPT VOU ik) TODAčf
UJBVrr AMb

Sore throat, muecular rheumatic aches&pain8,apply Musterole, the "counter-irritant’1

Jos. F. Sudrik, Ine.

TPACU VF»\ tilAv rr i£ mOorvoM.

-TAV

For COLDS, COUGHS

LIETUVIŲ RADIOVALANDA:Nedėliomis iš stoties
WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš
stoties WHFC 7 vai. vakare.

Jonlkštaltė)

Mirė K<iusio 25 d., 12:30 vai.
po pietų, 1932 m., sulaukus 57
meti, amžiaus, gimus Raseinių
apskr.. Kvėdarnos parap., LembOB kaime. Amerike išgyveno
36 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
dvi dukteris: Emilijų lr žentą
Joną Tankę, Juzefą ir žentą
Joną Radntch, 6 anūkus, pus
seseres, šunų Kazimierą Degu
ti, pusseserę Marcelę Kairienę
lr gimines.
Kūnas pašarvotas 3238
So.
Union avė. laidotuvės (vyks ke
tvirtadieni sausio 28 d., 8-tą
vai. iš ryto Iš namų | šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kur bus
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta
| ftv. Kazimiero kapines.
Visi giminės, draugui Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ir suteikti Jai
paskutini patarnavimą Ir atsi
sveikinimą.
Nubudę liekame,
Dukterys,
Zeniai, Aliuliai Ir Giminės.
laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Telefonas
Buolevard 4139.

< PROBAK

Thor .................................. $69.50
Maytag..............
$79.50
Magnetio..........
$49.50

ŠERPETAUSKIENĖ
(Po

patogumą
namie

Utarn., Ketv. lr subatos vakare

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus.
Chicago, III.
Cicero, III.
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49 Court
Telef. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927

skutimosi

$22.00
$49.00

- l’VL
JUST
A klOTV. Aki'
Pik vt oki
AH' TVfe-U
BtKT n •

M

t
t

Bea Vau 380-Sth Avenue, New Yori

|

Treėiodicnift, sausio 27, 10*:?.

d

LIETUVIAI AMERIKOJE
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DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas
1446 SOUTH 49 COURT

Juunainečių skyrius nuošir
džiai kviečiu visas mergaites
ateiti ir prisirašyti. O kurios
(Tusu iš 4 pusi.)
no parapijos salę. Nekurie nu prirašys, nusigalės. Tėmykistebo, kada pamatė, kad su te dienraštį “Draugų'kur

Tel. Ganai 0267

Vai.: 9-9

Res. Prospect 6650

DR. P. Z, ZALATORIS

Ant Jankausko Aptukęs

Cicero, III.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Ras. <707 8. Arteelan Ava.
Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. KOWARSKIS

OR. J. J. SIMONAITIS

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. VVestern Avenue
Tel. Prospect 1028 '

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

sirinko suvirs penkiosdeSimts pamatysite k» jaunametės vei|Ū bus miesto valdžios ruduI .ioi vilnai tuvi
<111
i mui
mai. Lietuviai
turi twt
net.
du
kandidatus į miesto valdiniuamžiaus. Mat, tas vakaras bu-Į “Sočiai” vakaro programėlę
vo ‘Sočiai’vakars jaunamecuj dalyvavo: Joana KaSiaskaitc,! x Vakarblių vaistyki,) sejSųjungiečių. Jos pavmsmo las josephjue Anglickailč, Florom
i(> konlisijoJ
. .
i
...u
___
paneles, kurios norės prašina- ce šimetulskaitė, Ona Laba... ... ...
. .... ,
’
v.
.
. •
’
gali įvykti tik sausio 29 d., o
syti prie jaunamecių sąjungie- naU!Skaitė,Julija Žilvitytė, Flo i
,
. o , . ...
.
i
. ’
, ;ne 2b d., nes sausio 2b d. Cicių skyriaus, larpe jauname-,rence Paulaitytė, Bermce Sti’.l
T
. ,
ceros katalikai turi svarbų va
cių buvo ir jų globėjos: Jus- gįngkaįtė. Vakaro vedėja buvo
,
..
i ..
, .
w v , - t.
• .
..
kata beturčių naudai,
kienė, Rasmskiene, -Petrošiene, p Stulgmskaitė, jai pagelbė-:
,
ir Vaičiūnienė.
jo M. Vaičiūnienė.
I x Ciceroje prieš pat paraE. Vaičiūnaitė,
niokyKių am io -tos gatAtsilankė
ir mūsų dižiai
Korespondentt
yra puiki vieta lietuviui
^gerbiamas klabonas kuii. ii. j
________
;
barzdaskučiui.
Kreipiatės pas
Į. Vaičiūnas. Jis skatino kiek-!
p. Vaišvilienę
\V. lotu
henų mergaitę priklausyti,,
Radio C. Z.
»
tot.).
prie jaunamecių sųjungiečių.
X Sausio 26 d. Šy. Antano
Jaunametės mergaitės yra pa-1
X žiemos v>čių kuopa spor
parapijos salėje įvyks kauliu
aukojusios keletu dolerių para
kų žaidimo vakaras, bedarbių to smyje visus sujudino. Kas
pijai. Jos žada kovo mėnesį
ir beturčių naudai. Bus daug cicenečius nugali, ta* jaučiasurengti kauleliais žaidimų, ku
gražiu dovanu. Kviečiame biz fci didelis sportininkas
rio pelnų skirs naujam seserų to
X bv. Antano par. mokynitu i U
namui, nes mūsų jaunametė'
kios vaikučiai dar nė vieno
X Cicroje ateinantį pavasano parapijos mokyklų.
žaiduno nepraiošė.
.
-----_________
B O R i A h
G I<
X Gerb. kun. F. JuškeviLACHAVICH
čius dar vis sanilorijoj tebėra. Kun. Gasparams Ųuigicy
Pigiausias liet. graborius Į
IR SŪNUS
chicagoje
r
moko jaunus seminaristus,
L1 ETŲ V IS C R ABORIUS
Laidotuvėse pa
atarnaUjU laidotuvėse kuopigtausia. i Alūs ų parapijos darbų dirba
v£ti’HčLU j u jjoriti uisict ,
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ir pigiau negu kiti ;
vien klebonas kun. z Vaičiūnais,.
darbu busite užganėdinti.
A
i •
mergaičių nuo 8 iki 16 metų kia.

į

/

i

Tel. Cicero 6756

;

CICERO, ILL,
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 Weat Marųuette Road
2-R ir 7-8 P M Ketv. 8-12
A *1 M»iWHn| siudtMma z

Artesian Avė.
Vai
Va
,'alandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
6 iki S:30 vakare

.

Rezidencija

6600 So.

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Dom. Žukauskiene ir Eįz.
Tel. Ganai 2 330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Bliuvienė. Kitas susirinkimas
Nedėlioj pagal susitarimą
SVARBI ŽINUTĖ
įvyks vasario 21 d., tuojaus j
po sumoS; ttteikit(J v
visos narės i Tel. Ganai 6764 Res. Republlc 6260
ir atsiveskite naujų
narių.
j kjų sllsiriukim,)
Lietuvis Gydytojas ir Cliinn * i lAl/Alo
t —-f-------------- -v pasižadėGYDYTOJAS,
CHIRURGAS
•
...
,
rurgas perkėlė savo ofisus į
»■ JMV vlo
jo vėl at\uziuoti centro vai
IR OBSTETHIKAS
. . ,
naujų vietų po num. 4645 S. įvai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
uybos naies.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų lr vaikų
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 & Cahfornia Avė.
Kuopos Rašt.

DR. A. RAČIUS
DARO OPERACIJAS

S. J.

Ligonius priima Kasdieną kuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliotais ir seiedomis tik
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

&W.A, WIS.

S

f

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
Nedėliojo pagal sutarti
ti. Tek Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel. Wentworth 3000
Tel. Prospect 1930.
Rez. Tel. Stewart 8191

2130 WLbT 22nd STREET

OR. S. BIEZIS

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
3133 S. HALSTED STREET Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

STANLEY F, AiAftO

DR. G. Z. VEZEUS

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

O f 1 s a a

T, ’. Roosevelt 7622

4603 S. Marshfield Avenue
Tel.

Boulevard

I. J. ZOLP

9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS
4443 So. Talmaa Avė.
Tel. Virginia 1290
Yards 1138
Chicago, H).

DR. VAITUSH, OPT.

C

Boulevard

A A
ALEKSANDRAS MATUI IS

a

-T*.

■

» IV

P
V • ?•'

AMBUtANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT)
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramųl
patarnavimų, kuomet jis yra iabiaosiai reikalingas

J. F. EUDE1K1S

bC CO.

JŪSŲ OBABORIAl
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Tifonai:

YARDS 1741

ir

1742

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

TeL Grovehill 1695

Mirė sausio 24 d. 6:45 vai.
.ryte 1932 m. sulaukę., 47 me
tu avižiaus, gimęs Stulgių ‘pa
rapijoj, Raseinių upskr. AmuMkoj išgyveno 2 9 metus.
Paltko dideliame nulludime
interj Oną.
dukterį Mo.-t.->.
broli Vincentą. Lietuvoj bro’.J
Juozapą ir 2 seseris — Juzefą
Sttrbienę ir Monika Vytauskier.ę
ir gimines.
Kūnas pašrvotas randasi 2305
So. Oaktey Avė.
D.iilotuv.-s pyks ketvirtadioli), sausio 28 d 8 vai
iš
nunųj i Aušros, Vartų parapi
jos
bažnyčią,
ku
rioje bues gedulingos pamaldos
už velionio sielą, o Iš ten bus
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.
Visi giminės, draugai lr pažjstaml esat ntrošlrdžial kvleėlanii dalyvauti laidotuvėse ir
suteikt jam paskutnj patarna
vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė. Brolis
ir (Mminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius 8. D. Lachavkth. tol.
Roosevelt 2615.

6558 SO. HALSTED STREET
VaL 2-4 lr 7-9 vai. vakare

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraoouns po pietų ir Nedeidieniats
tik susitarus
2422 W. MAKUUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12 FLAGE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyėios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

GYDYTO JAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. T. DUNDDLIS

Kampas 31 Street

GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

Val.; 11 ryto iki 1 po pietų'
2 iki 4 ir < iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną lr naktį
Virginia 0036

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

j* t*?

Office Rbone
Wentw-ortb 3000

DR. A. R. MCCRADIE

7691

Hemlock

It~ Ph„.

Englewood 6641
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 : Wentwortb 3000
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

7589
Rez.

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

vakaro

X-Ray

Tele. Cicero 126«

Nr. gussen

Palengvins akių Įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
, svaigimo, akių aptemimo, nervuotuLIETUVIU DENl.it> TAS
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu
i cataracius. Atitaisau trumpą regys- Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki B
vai. vakare
|! tę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose Nedėliomis lr Seredoinls susitarus
atsitikimuose,
egzaminavimas daro 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
mas su elektra, parod&nča mažiau
sias klaidas.
Spcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
DENTISTAS
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM, PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
30 LAŠT llltb STREET
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
Kampas Wabash Avenue
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
Tel. Puliruan «8&<
'

-,-fi L. A' ---!

6504 S. AJJ’IESIAM AVĖ.

A L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6147

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai lyte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio lr ketvirtadieni?

Telefonas Midway 2880

Tel. Hemlock 8788
Hemlock 8161

Bes. Tel. Prospect 8618

DR. V. S. NARES

DR.B.ARON

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuelte Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vak.
Uturn. Lr Ketv. vak. pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. Californla Ava

Vah: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

dentistas

prie manęs. patarnausiu simpatiš- ' tvarkdai’ė ---- J.
ITageriellė;
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu! , .
.
. ....
,
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. | atstoves į CllicUgOS apskritų

M

Antras ofisa8 ir Rezidencija

DR. G. I. BLOŽIS

Raškauskas, pirmininkė — Do
micelė Venskienė, vicepirm. —
1650 WEST 46th STREET
J. Kraujelienė, protokolų ir
Kampas 46tb lr Paulina Sts.
fin. rast. — S. Juškienė, iž- 1
Tel. Boulevard 6203-8412
(liniuke — AL Veidinanienė.
Nulluditno
valandoje
kreipkitės I

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. J. P. POŠKA

Gero. kieb. kvietė visas Koše-įr pmfeSlOUaluS, ktltif
'
'
• •
•
»
A
tanao moteris ir mergaites p n
D E N I 1 a T A s
garsinasi jame.
2201 WEST 22nd STREET
sirašyti prie A. L. R. K. Mo
(Kampu Leavitt St.)
terų Sųjungos centralinės or
AKIŲ GYDYTOJAI:
Valandos Nuo 8 Iki 12 ryto
ganizacijos. Šiame susirinki
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartų
me buvo išrinkta nauja vai 1 SUGRfžO Iš' LIETUVOS
dyba: Dvasios vadas — kun. '

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

DR. H. BARTOM

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. MAURICE KAHN

J. F. BADŽIUS

5793

DRi M, T. STRIKOL’IS Tei.

Sausio 17 d. įvyko Šv. U
CHICAGO
uos dr-jos metinis susirinkiinas. Išrinkta nauja valdyba:
pirm. R. Bitautienė, vicepirm.
J. Crbikienė, prot. rast. L.
GYDYTOJAS ir chirurgas
Lauciūtė, finansų rast. L. Kur
X — Spinduliai
čiauskaitė, kasiu. J. JuzenieOfisas 2201 West 22ud Street
Gor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6222
nė, kasos globėja O. VadapoRezidencija: 6628 So ltichniond
liūtė, fili. rašt. pag. St. KiseAvenue Tel. Kepublic 7 86 8
Valandos
1—8 it 7—8 vai. vak.
rauskaitė; atstovės į lederaci
Nedelioj: 16 — 12 ryto
jų pasiliko J. Crbikienė ir!
Laučienė.
į
V asario 7 d. Šv. Onos dr-ja ;
rengia vakarų Šv. Petro par.
Gydytojas ir Chirurgas
svetainėje sn vaidinimu “Pra4631 SO. ASHLAND AVĖ.
žydo nu\ y tusios gėlės . \ eiTel. Yards 0994
kaias yra labai gražus ir žmo
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Rezidencijos Tpl. Plaza 3200
nė,s bus patenkinti, gaus pro
sau prie grabų iš
2314 W. 23rd PI., Cliicago
dirbystės.
ROSiiLAND, ILL. gos paverkti ir pasijuokti, j Nuo 10 VALANDOS:
OFISAS
iki 12 dieną
Vaidins gabūs vaidilos, kurie
Nuo 2 iki 3 po pietų
TefefWecan8i ^^<39 S. 49 Court, Cicero, III
Nuo 7 iki 9 vakare
stengiasi ko gražiausiai žiliu
SKYRIUS: 3238 So. ,
Tel. Cicero 5927
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
(Sausio
16
d.
įvyko
Moterų
Halsted Street, Tel. --------------------------------------------------------nes palinksminti. Jiems vado- į.
Victory 4888
!Sųjungos sdsinnkifnas parapi
; Telefonas Yards 1138
vauja A. Lauraitis. Taip pa. i
jos mokyklos kambary.
prisidės kai kurie choro -na ' D E N T I S f A 1
Phone Boulevard 4139
Mūsų kolonijoj 4b kuopa
riai.Po to bti.4- -smagūs šokiai ■
buvo trupučiukų nusilpnėjus,
GBABORTUS IB
Neužmirškite atsilaikyti vasa Fhone Boulevard 7042
BALSAMUOTOJAS' bet turime viltį, kad kuopa
GRABORIUS
rio 7 d., 7:30 vai. vak.
Turiu automobilius viso-1 vėl sustiprės ir augs. Iš CenMusų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
kiemg reikalams Kaina pilei tro valdybos susirinkiman at
nebrangus, nes neturi*
;
D E N Ti S T A S
Skaitykite u platinki
me ifilaidų užlaikymui
silankė vicepirm. V. Petrošienamą.
1
skyrių.
4645 So. Ashland Avė.
3319 AlJBURN AVENUE 'nė ir Centro rast. M. Vaičiū te lietuviu katalikų die
Nauja, graži koArti 47 Street
nienė. Kuopos narės begalo nu nraštį b*DRAUGĄ” ir
Chicago, 111.
plyč'i dykai.
_ įdžiugo, kad jos atvyko. Prkiįrašė penkios naujos narės, reinkite tUOS biznieritlf Tel. Canal (222

A. MASALSKIS

Gydytojas ir Chirurgas

DR.P.P.ZALLYS
Gasaa, X-Ray, etc.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Ave.y
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke lr Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomls ir Nedšllomis 'pagal eusltątitną.

I LIETUVIS

G.
AKIU

2041

DR. JOSEPH KELLA

Tel. Yards 1829

DR

Hemlock

SEKNER
SPECIALISTAS

DEM TĮSTAS
Oas Ektractlon
Vai. »-9 Ned. 9-18
1668 80. WESTERA AVIU

Dr. C.K. Kliauga
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

*

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt.
t
Valandos: nuo 18—-4: nuo 4—I
HedAUemle: nua 18 Iki 1>.

D E ITT I 8 T A S

Utarninkais, Ketvergais lr Subatomls
2420 W. Marquette Rd. arti Węstera
Avė.
Pbone Hemlock 7888
Pansdėlials, geredoras lr Bėtayeieme
1811 Ho. Haleeed Mmet

...-J,,

Rez. Tel. Hyde Kark 3395

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 6118

Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
750 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 lr 1:18-8:88 vai. vak.
Nedėlioj susitarus

VaL: 1-4 ir 7-8 vėl. vakare
Nedėlioj susitaręs

DR. A. G. RAKAUSKAS

Tol. Boulevard 7589
Phone

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:

|| KENOSHA, W1S. OFISAS:

2415 W. MARQUETTE RD,

5817 — 6th AVENUE

Vai.: utarninkais, ketvergais lr pėt
nyčiomis nuo 9 iki <12 v. ryto, nuo
1 Iki 4 lr nuo 6:30 Iki 8 v. vak.
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 32H2

Vai.: panedėllais, seredomls lr su
batomls nuo 1 Iki 4 lr nuo 6 Iki
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4060

Tel. Central 7079
Rez., Longbeach 9468

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
Pagal sutarti

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Barąs tastmktorlae Viesmos UniveeeHeto Per 8 Mėtės
Otim 1441-48 PMtsOeU
M B. WeeMBS«ea 84, Chlceg*.

U.

i

JUŪCIS

6

Tr(\,iodie.nip, sausio i-

mų, kviečiant L. R. K. Fede ti boto nutarimus ir dirbti or- pardavinėjimų imitacijų ir ne to 1250 narių. Jų tarpe yra Žiemių vakaruose nuo Tabusracijos atstovei p. B. Bytau gamzocijos gerovei.
tikusių vaistų, kurie gali kar universitetų profesorių ir pa ban’o susikūlė japonų kariuo
tienei. 2-rojo A. R. I). sk. de
Chicagos Apskr. Valdyba. tais pakenkti pirkėjo sveika saulinės garbės gydytojų iš 20 menės lėktuvas. Žuvo du la
tarimų raštininkė p-lė Sven- legatės Šios: pp. K. Ūsienė,
tai”.
tautų.
kūnai, kapitonas ir seržantas.
Valeria Petrošienė
ei skaitė atsisakė. Bet ji pasi Malinauskienė ir IT. Gudienė.
Injunetinas
tapo
išduotas
11615 So. 50 et.
Paieškiu savo tetos Onos
žadėjo lankyti susirinkimus
prieš II. G. Knoll & Co., Uti- NUSILEIDO | COLUMBUS
Užsakytos Mišios ant kovo
Cicero,
III.
..
Bukauskienės
po tėvais Matuir darbuotis su mumis. Nntarlity I>rug Products, Ine,, State
PARKĄ
13 d., kurioj 2-rojo A. R. D.
leviičfitės. Kilus iš Seinų aps.,
ta turėti Bunco Party, vusa- ,
...
. ,
,
.
I>nig Co. ir Bronx Sundyy
Suomi nuoširdžiai kviečia
,
J
sk. nariai eis prie bendros ko
PADĖKA
i; Minn-apolis1,, lakūnas I..
.'’alsč., Kl..p,.ūi,, kairio 20 d. 7:30 vai. vakare pp.
Co.
ma “Draugo” Bendrovės šėri•1 m unijos.
Kmilb
’
ns,
24
i„.
ainž.,
Ičklavn
T
"
r
"' Rvnr,"!
n,<dAtkočiūnų name, 7127 Ko.
ninkus atvykti į metinį susi
Ačiū gerb. klebonui kun. J.
Washtenaw avė. Ištiktųjų tu-’ Skyriun įsirašė naujos navežė paštą Į Cliicaga. ši mie Į«lxiii atsišaukti. Jeigu kas žirinkimą, kuris įvyks šiame
\ rim pasididžiuot su tokiom na r("si būtent, pp. Ona Ribilie- Paškauskui už paskelbimų iš I
LIURDO GYDYKLA
stų pasiekė vėlai vakar k.ola I notų apie jų, tai duokite man
mėnesyje, t. y.
i žinią.
sakyklos sųjungiečių susirin
7’30 vakare r<',n’ kurios užleidžia vietų ne ir ‘z- Ežerskienė.
---------------! staiga, sugedo lėktuvo moto23 d., 1932 m. .
...
Kastantinas Matulaitis
Aušros Vartų parap. svetai- lnr?t* parengimams savo na- Kitų syj- daugiau pranešim kimo, sųjungietėms pasidar* 1930 metais i Liurdų atsi-Imi. Buvo reikalinga luojaus
1229
S. 50th Ct., Cicero, III.
bavimų, pp. Strumilams už lankė 998 gydytojai. Tais me-į nusileisti. Jis paleido parazi
nėję, 2323 W. 23 PI., Chicago, me\ Už tai ^jungietės labai apje niūsų
veikimų,
m *
dėkingos
ponams Atkočiujjep vaišes ir gražių dovanėlę, pp. tais pasirodė 92 patikrinti iš- (ų su skaisčia šviesa, Ačiū šiai
ŠOKIŲ MOKYKLA
Bliuvams utž pietus. Mane be gijimai. Šiuos išgijimus, ku-, priemonei, jis gražiai nusilei•Dre ugo' Administracija. nams- J komisiją įėjo gabios
Norėdami išmokti šokti val
galo džiugina,kad jūs brangios rinos laisvamaniai labai leng-jdo j Cohunbus parko golfo ai
______________
rengėjos p. .Tančienė, p. But
sų, foxtrot ir kitus Šokius, tai
sųjungietės pasižadėjote pasi vai mano išaiškinti arba va- j kšte.
kienė,
p.
Žegunienė
ir
p.
KaBridgeportas.
—
Mūsų
koT0WN 0F LAKE
kreipkitės adresu:
chevičienė.
lonijoj eina labai didelis priei darbuoti atgaivinime savo 46 dindami “nepažangiųjų” be
W. MISEVI0IUT4
i
protybe, mokslo vyrai labai
ŽUVO DU IAPONAI
Šv. Kazimiero Akademijos' Jos žaxla pavaišyt visus su rengimas prie ko tai nepaprns kp.
5209 So. Halsted Street
Marijona Vaičiūnienė, atsargiai tuos dalykus tirinėLAKŪNAI
lėmėjų 1 skyrius buvo suren- skaniu ebop suey ir apdova- to. Nors ir nedarbo laikai,
2-ras augštas iš fronto
A. L. R. K. Moterų Sų- ja. Liurdiškės Dievo Motinos
<u-< “food showers” 15 d. sau- noti gražiomis dovanomis. Ti- bet visuomenė yra suinteresuo
Tel. Yards 4554
jungos Centro Rašt.
MUKDENAS, saus.
gydytojų sųjunga jau priskaito. Sv. Kryžiaus parap. sve- kietai nebrangus, tik 35 et. ta ir laukia parengimų. Man
tainėj. Pasekmės buvo labai Tai^i visi Y™ kviečiami atsi- kaip korespondencijos rašytoSav. parduoda labai pigiai
UŽDRAUDĖ PAMĖG
gražios. Surengimu rūpinosi lankyH minėt$ Buneo PartX- ,Jai teko nugirsti, kad tų pa3 Datų namų po 5 kamb. Mo
1868
1932
DŽIOJIMUS
mūsų skyriaus raštininkės p
nes rengėjos užtikrina, rengimų ruošia Sv. Petronė
derniškas štymu apšildymas.
lės B. Kalvaitė ir A. Mažei- ka^ turėsit gerus laikus.
lės Dr-ja Užgavėnių vakare,
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
New York. — Tie parazitai,
H.
M.
vasario
9
,
Liet
Auditorijos
ti, likusių mažais išmok, arti
l aite, Joms prigelbėjo M. Su-!
kurie naudojasi apgarsinimais
didžiojoje
svetainėje.
Pradžia
mokyklos ir šv. Antano baž
deikienė, J. Čepulienė. Jei šios
kitų išdirbėję ir fabrikantų,
BRIDGEPORT
6
vai.
vak.
Įžanga
50
c.
Minyčios.
Arti Douglas Pk. ‘L’.
ūelės kų rengia, tai pasek-1
ir
piratai,
kurie
stveriasi
iš

i nūs visuomet būna gražios, i Labdarybės darbas — mai- ngtas parengimas bus nepa1622 So, 51 Avė.
Cicero, III.
dirbinėti
ir
pardavinėti
“
tiek
(' ia noriu pažymėti visus se- tinimas mūsų mokyklos netur Prastas> skirsis nuo visų kitų
sučių geraširdžius rėmėjus ir tingų jų vaikučių, vadovaujant Paren^my- Bus “suprise” vi pat geras” imitacijas visoje
biznierius aukavusius valgo- J. M. prel. M. L. Krušui ir siems- įvardintas ‘ Confetti šalyje išgarsintų prekių, susi
nrais daiktais. Aukavo sekan- seserims Kazimierietėms, tebe Bance • Rengimo komisija de laukė nesmagumų. New Yormetai
t ieji:pp. Kareiva, J. Vilimas S. sitęsia. Gražios širdies žmovisas P^angas, kad paren ko v. augščiausiojo teismo tei
(Marąnette
* Radio)
sėjas
Wassergovel
išdavė
inPlrkutfe.11
pas
mm
uJ!
fS ar dau
Vaičkienė, P. Meškienė. Jur- nės renka ir aukoja maistų ^mas kairiausiai pasisekTaupymo
giau bna dykai nufotografuoti.
junetinų
prieš
37
aptiekiu!n
kienė, O .Karpienė, M. Paugie biedniems . Pažymėtinas dar- tlJ; Paimti 8 muzikantai, bus
2650 West 63 St., Chicago, UI.
nė, J. Stugienė, V. Bučnienė, buotojas toje srityje yra se- minkštlJ gėrimų ir valgią. inkus, vaistų pedliorius ir ur
Tai.
Bankas
Hemlock 88R0
P. Šimanienė, 0. Rudminaitė, nas Bridgeporto pilietis p. Ijftike baliaus bus priėmimas mininkus, draudžiantį jiems
pamėgdžiojimus
S. Zajauskienė, S. Steponavi- Juozas Garuckas. Lai Dievas nau,'l} nani? nuo 16 metŲ ikl pardavinėti
Atsargiems
čienė, S. Stautienė, A. Gluz- atmoka gailestingiems. O gra- 20 m' veltui, nuo 20 iki 40 m. ‘ ‘ Piramydon ”, kuriuo vardu
Metz
gamina
amidopyrine.
nienė, M. Paukštienė. E. Ged- žų §v. Jurgio parapijos pa- vienas doleris įstojimo. Tai
Žmonėms
vilienė, M. Laurinskaitė, P. vizdį, matyt, pasekė ir kitos gerbiamosios
pasinaudokite Teisėjas Wessergovel išnešė
labai
platų
nuosprendį,
pa

Jokubauskienė, B. Bartkienė, parapijos. Taip — “žodžiai P™ga stokite į skaitlių narių,
Wm. J. Kareiva
J. Gaižauskaitė, M. Martišie- sujaudina, bet pavyzdys pa- nes dr"įa. Puikiai gyvuoja, smerkiantį tūps pamėgdžioto
Savininkas
Del gerlautfos rųSIea
jus,
kurie
bando
pasinaudoti
nė, K. Jucevičiūtė, P. Narbu- trau...”
kaip nariais, taip ir finansais
Ir patarnavimo. Sau
kit
tienė, Leviskis, P. Druktenie-; Mot Sų-gos 1-ma kp. ir vėl
nark* yra 350. Turto tu kitų garsinimais. Metz Labora
GREEM VALLEY
PRODUCTS
ne, M. Sudeikienė, B. Kalvai- turi kuomi “pasigirti”. Štai r* $10,000. Taigi neužmirškite torįjų advokatas Louis Boebm
Olsells Šviežių klausi
delei
teismo
nusprendžio
pa

tė, S. Šimkienė, Urbonaitė, O. pastarasis 1-mos kuopos susi- UzSavėnnJ vakarų atsilankyti.
nių, sviesto lr sūrių.
reiškė.
“
Tikslas
šio
injuneti4<44
SO.
PAULINA
8TREET
Sriubienė, Navickienė, J. Čc- rinkimas buvo skaitlingas į- Kviečiam nuoširdlžiai visus,
Tel. Boulevsrd 1S89
no
yra
apsaugoti
publikų
ir
pulienė.
domus ir aptarė daug svarbių kaip ->aunus’ taiP lr suaugaAukavo pinigais- A Lauri reikahb blaa kP- laikasi
slUs > Uet Auditori-^ Užgavę užtikrinti, kad pirkėjai nėra
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
u
V nybės: “Visos už vieno - vie
vakar* lr ten laik« S,1"‘- suklaidinami pigiais pamėg
navičienė. P. Bagdonienė, M.
na o* visas”. That’s tl.e spi giai Pralel»™<-‘ »» narėmis dr- džiojimais. Tai yra pirmas di
Šetkaitė.
and
delis laimėjimas kovoje, ku
.l°s Sv Petronėlės. .
Laikrodininkas A. Petkus
THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK
rių veda atsakomiugi vaistų
7126 So. RockweU St
Narė
“
Sočiai
”
vakarėlis
M.
S.
14150
South
Halsted
Street
dovanojo du puikius laikro
Tel. Republic 5099
fabrikantai, kad išnaikinti'
mos
kp.
įvyks
šeštadienio
va

džius. Visiems aukotojams val
Mes permnfuojame pianus,
LIETUVIŲ VALANDA
giais, daiktais ir pinigais ta- kare sausio, 30 d. Vakarėliui
forničins ir kitokius dalykus.
riam širdingo ačiū. O sesutes komis,jajšrinkta iš pp. O. AMusų patarnavimas yra grei
nepamirš
geradarių
savo leliunienės, Vyšniauskienės ir Budrik korporacija visados
A. Pūkienės. Visus užkandžius rūpestingai prirengia radio j
tas, geras ir nebrangus.
VYKTI LIETUVON 1932 METAIS
maldose.
sųjungiečių komisija paga- programų ypatingai sekmadieRėmėja.
Mes pervežame daiktus iš ir
Su Viena Rūpestingai Sutvarkytų Ekskursijų
ming skaniausiai. Bus ir šo- niais. Taip ir pereitam selpnaNORTH SIDE
į kitus miestus.
________
kiai. Gros jaunutis Šemetukas' dieny teko gėrėtis gražiu lieGražus veikalas
1 Pasižym®jęs koncertuos “ąr- tuvių dainų ir muzikos progra
ĮVAIRUS KONTRAKTORl
Bus statomas scenoj “Lais- tistaa”- Pirm,»
Siame ™ mu iS stoties WCFL nu0 1:15i
1
“■
vės Keliais”. Laisvė tai brau- kar*'ly »r°s nauja $900'00 Ter 2 Tak P° Piet* Buvo kelet,»
gus turtas. Yra sakoma: kas “f. koncertina. Įžanga valia- naiųąmuzik.kurinių, kasdarė
Nsmų Statymo Kontraktorlua
Matau
įvairiausius namus prlelnams
laisvės negina, tas nėra jos reliui 75 c: asmeniui. Visus malonų įspūdį į klausytojus.
kaina
kviečiame.
šluos
programus
finansuoja
ŠI
turistų
labai
mėgiama
Linija
par
ūplna
malonią
kelione
Lietuvon
visą
kelią
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
vertas. Bet prie laisvės žmoni
juromis,
ir
palaiko
vienintelį
susisiekimą
tarp
KOPENHAGOS
ir
KLAIPĖDOS.
Vyks

Telefonas
Hemlock
SSSt
Jos F. Budriko radio krautuja eina labai skirtingais ke
Poni
Jos.
Šaltenienė,
A.
R.
vė, 3347 S. Halsted st., kuri tant šios Linijos laivais, nereikės keliauti svetimą valstybių gelžkeliais.
liaig ir nevisi vienaip jų su
Telef. Republic
Pilnas sarašas stropiai Ruošiamu nepaprastai patogių ekskursijų bus neuž
pranta. Tai nedūlioj, 31 d. aan D' 2’ros skvis dar su"' ‘“P®" duoda ir
™dio va-!
ao 6v. Mykolo parapijos sve- kl“ tebeserga. Jį kankina '«nd» ketvergo vakarais nw | ilgo paskelbtas.
Jau dabar kreipkis į vieną žemiau surašytų agentų ir pavesk jam rezervuoti GENERALIB KONTRAKTORIU8
tainėj pamatysit labai gražų Slrd,es ir inkstl! ligos- Gydo i 7 vaL iS stoties WHFC
Statau namus kaip muro taip Ir
L
vietą
ir
parūpinti
reikalingus kelionei dokumentus.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
ir pamokinantį pestatynų. Tas Dr'
^““kas. Linkime iiKainos prlelnamlaualoa.
AMBRAfIBJVB, j.............. 1«S OrKnd 8t„ Brooklyn, N. Y.
veikalas dar niekur Amerikoj .gone' J^it pasveikt. •
RAUKTYTR. J......................... 228 Park 8t„ Hartford. Conn.
2452 W1ST 69th STREET
8EKY8. .1.................. ........... 22d Park St.. Hartford. Conn.
“AMERIKOS LIBTUVIR’'.. 14 Vernon St., WorrMter, Mnos.
SIDABRAS. K............... 875 Camhrldae St., Camhrtdao, Matu.
BALTUŠKA,
P.
—
A.
A
J.
HURVITZ
nebuvo statomas tik Northside ' A. R. D. 2-rojo sk. metinis
and 342 W. Rroadvay. So. Boeton. Maee.
d Raut lfarketf Rtrnet, IVIlkea Bnrre, Pa.
STULPINAS. V. M............ 3(00 Kmerald Avė., Chicaao, III.
Tel. Hemlock 2323
turės laimę jį pamatyti. Tš jo vajus įvyks vasario 28 d. sek- j
BALTUTIS, P. P.......... 3327 So. Haluted 8t.. Chicaso, UI.
"SANDARA” .................... 323d So. Haleted St.. Chlcaao. III
BARTKBVIfinrs. P.......... «7t No Maln St.. Montollo. Man.
TREČIOKAS, A. R
.... 137 Adam* 8t., Newark, N. J.
BOOnKN,
J.
O.
......
432
W.
Lonir
Avenuo,
Du
Bola,
Pa.
galima daug pasimokyti. Tad madienio vak. Bus skani vaURRAA8. J. J. ...
......... 187 Oak St., I,awrence. Maee.
•DIRVA" ............... 1120 Superlor Avenun. Cl.v.land, OMo
UZUMECKIS, A. ..
. 300 VYharton St., Pblladelphla, Pa.
............
3d
1
Broadway.
So
Roaton.
Mam.
OANDROLIUS,
N.
VAIftNARAS.
K.
J.
nepraleiskite šios progos. A t- karienė. Bus ir graži progra
A. L. R. K. Moterų Sųjun............... 133 Ollver Rd.. Ollver. Pa.
KBRRELIS. M. ..
171 Kast Maln St.. Amaterdam. N. 7.
•VIENYBE” ...........
. 113 Orand Street. Brooklyn. N. Y.
KAftBMgKAS. K. CH.
. 737 Bank St.. Waterbury, Conn.
VASILIAUSKAS.
J.
....
Il( Bank St., Waterbury, Conn.
silankykite visi.
ma surengta mokvkloš vaiku- gos Chicagos apskr. laikys saMAKARBVICUrS. K. .... 38 Liberty Street, Aneonla, Conn.
VBLECKI8. A. ....
802 South Avonuo, Brldreport. Conn.
NAMU STATYMO KONTRAKMOCKAITIS. H. J. . .... 334 S. Maln St.. Shenanrtnah, Pe,
VARAAIU8. A.
1100 Careon St.. Pltteburnh, Pa
TORIŪ1
Tas pat3 čių.
. vo susirinkimų sekmadieny,
MOLIS P.................... .. 1730—14th Street. Detrolt, Mleh.
VITKAUSKAS, J. T. 2701 E Alleaheny Av.. Phlladelphla. Pn.
MIKOI,AINIS, P. .. .. 138 Rande Street. Brooklyn, N. T.
VIESULĄ, K. J. .. 388 Weet RroAdaray. So. Boeton, Maee.
6504
9.
WASHTENAW
AVĖ.
"NAUJIENOS" ........ 1783 So. llaleted Street. Chlraan. Iii.
Vakarienėm komisijon įėjo sausio 31 d. 1932 m. Aušros
7.OI.P, J. J......................... 4883 So. Paulina St., Chleano, III.
MARQUETTE PARK
mūsų darbščios rėmėjos pp. C. Vartų parapijos mokyklos
Namų Telef.
§ g FREDERIK
VIII HemlockTelef.
Petraitienė, Teofilė Stankevi- kombaryje, antrų valandų po Artimtausias Išplaukimas iš New York*o
IMT
Republic MM
Moterų Sų-gos 67 kuopa tu- čienė, Bučienė, Malinauskiene, pietų. Prašom visų kuopų val1932 m. VASARIO 13 d.
rėjo savo metinį susirinkimų Vaicekauskienė ir Cerkauskie dybų atsiųsti atstoves, ir kad
Plumbtn* A Heatlng Lietuvi*
sausio 17 d., 1932 m. parapi- nė.
būtų parūpinti mandatai su
KONT RAKTO RHTS

C H I C A G O J E

“DRAUGO” B-VĖS
ŠĖRININKAMS.

/
\
R. ANDRELIUNAS

/

\

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK

A. ALEŠAUSKAS & SON

Ruoškis Jau Dabar

Per KLAIPĖDA

via Scandinavian - American Line

IM. ZIZ A S

D. GRICIUS

PRANEŠIMAI

JOSEPH VILIMAS

Scandinavian - American Line

iog svetainėj. Valdyba pasiliIšrinktos atstovės į L. R. dvasios vado ir kuopos para
ko beveik visa senoji tik ntu K. Vakarinių Valstybių sei- šu, ir, kad galėtume išpildy- 130 NO. LA SALLE STREET,

—

JOHN YERIES

Mano darbea pilnai panuituotaa
KaUnoa prieinamo*

Lietuvių Skyrius
CHICAGO, iILL.

2422 WE8T 69th STREET

