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KINAI GRASINA SVETIMŠALIAMS ŠANGH A JU j
KAUTYNĖS SANGHA1AUS MIESTE
VIS DAR VYKSTA

ARKIVYSKUPO MURRAY’O INGRESAS

s* :

ST. PAUL, Minn., saus. 28.
— Įspūdingomis iškilmėmis va
kur čia katedroje arkivyskupi
jos valdymas pavestas naujam
popiežiaus skirtam arkivysku
pui J. G. Murray’ui. Apeigo
se pirmininkavo apaštališkas
delegatas! Jo Eksc. arkivysku
pas P. Fumasoni-Biondi.

Kiny gyvenama Chapei dalis

liepsnose
J. V. KARO LAIVAI PASIŲSTI Į KINIJOS
PAKRAŠČIUS

ŠV. MIŠIOS LIURDE UŽ
TAIKĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PAVASARIŠKI REIŠKINIAI
VIDURŽIEMY

“NAUJENYBĖ” PRO
VINCIJOJ

Joniškis, Šiaulių aps. Var
lės atgijo. Gruodžio 28 d. po
smarkaus lietaus orui atšilus,
kai kuriuose grioviuose matė
si daug atgijusių varlių. Žmo
nės šituo reiškiniu atsistebėti
negalėjo. Kalėdose pamatę gy
vas varles niekas ir nekalba
apie žiemų.

Užventis, Šiaulių aps. Ne
seniai p. Br. Baltrušaičio na
muose įtaisytas bilijardas.
Žmonės tokia naujenybe labai
domisi ir apstoję žiūri, kaip
kamuolius lazdom muša.
SNIGO KIRMĖLAITĖMIS

Gėlės išsprogo. Pakuonis, Kamajai, Rokiškio aps. Gruo
PARYŽIUS, saus. 29. —
Kauno aps. per Kalėdas at džio 29 naktį pasnigo. Ryte
KINAI GRASINA PULTI
Chemaiva,
Ore.,
atidaryta
plaukų
kirpimo
ir
barzdų
sku

Liurdo
vyskupas
Gerlier
’
as
IŠ TOLIMŲJŲ RYTŲ
timo mokvkla, kurioje to darbo mokinami indijonų jaunuoliai. paskelbė, kad pirmąjį kiekvie šilęs oras tiek paveikė gėles, visoj apylinkėj pastebėta ant
SVETIMŠALIUS
SĄJŪDŽIO
jos sprogti pradėjo. Gruo sniego daugybė mažų juodų
t
no mėnesio sekmadienį 8:00 kad
•
SILPNAS KINŲ PRIEŠI
džio *26 d. pašto įstaigos dar kirmėlaičių. Pasikalbėjus su
ŠANCHAJUS, saus. 29. rytų
Liurdo
stebuklingoje
vie

Šanghajaus miesto kinų gy
NIMASIS
žely matėsi besprogstančios senesniais žmonėmis, jie, sa
Ačiū Amerikos konsulo pasta
toje
bns
laikomos
šv.
Mišios
venamoji dalis vis dar lieps
ko, atmenu ir daugiau tokių
ngoms, tarp kinų ir japonų
---- »•
Į už taikų. Ši tvarka tęsis ligi gėlės.
atsitikimų. Iš visako matyt,
ŠANCHAJUS, saus. 29. — APIPLĖŠTI ALDERMONO Į prasidėsiant maldininkų lankypaskelbtos paliaubos, t. y. nu noja.
DOMISI ŽIEMUOJANČIU kad kirmėlaites atpūtė vėjas
trauktos kautynės. Bet neži Ne visi dar miesto plotai Amerikonai tvirtina, kad kiNAMAI
; mosi laikotarpiui.
!iš labai toli.
I japonų užimti. Po trumpos nų kariuomenė pasirodė per
ŠPOKU
nia. kaip ilgam.
o
j pertraukos kautynės atnaujin- silpna priešintis japonų ka- Vakar rytų 5 plėšikai užpuo Sausio mėn. 2 d. tuo tikslu
Kinų kariuomenės vadovybė ■ f0s
ATSTOVYBĖ PARYŽIUJE
vyskupas pats laikė šv. Mišias
' riuomenei ir marynams ŠangNemunaitis, Alytaus apskr.
lė
antrosios
wardos
aldermopaskelbė, kad jei svetimšaliai
Kalėdų antrų dienų pastebėJaponai praneša, kad iki hajaus gatvėse. Japonų karei no Andersou’o namus, 3800 stebuklingoje vietoje.
PARYŽIUS, Saus. 29. —
nereikalaus japonų, kad jie
viai
puikiai
išlavinti
ir
draus

•! tas Vabalių kaime ūkininko
šioliai jie prarado kiek dau
Calumet
avė;
Pagrobta
apie
Vakar čia atvyko J. Valsty
savo okupacijų baigtų ir nesiPALIKO DIDEUUS
P. Vitkausko kieme besikrap■ L .-.-M-.'* • giau 100 karei vii} nukautais ir mingi. Jie veikia kaip mašina. 200 dol. pinigais ii1' brangeiry
bių atstovybė į tarptautinę nu
darbuos japonų pabalinti, ki
TURTUS
* štųs varnėnas, arba špokas. siginklavimo konferencijų. Šia
sužeistais. Kinų tfikstančia> Nei viertur; irei kitur kinai ne bėmis.
nai patrankomis ims bombar
galėjo prieš japonus atsispirČia jis išbuvo ligi Naujųjų
nukentėjo.
duoti svetimšalių gyvenamas
Be to pašautas aldermono
rti. Kiek ilgiau kulkasvaidžiais
Miręs kremtamosios gumos Metų. Dabar špokas yra Pilie- ndie ji' vyksta į Ženevų, Švei
miesto dalis (tarptautines ko Kinai grasina apšaudyti sve kautasi šalia žiemių geležin namuose svečiavęsis polrcmo- gamintojas W. Wrigley’as pa kalnių kaime pas savanorį A. carijoj.
timšalių gyvenamas miesto da kelio stoties.
ncesijas).
nas Greer'as. Keli namiškiai liko didelius turtus. Tik vie Krajauskų. Paukštys visai nelis, jei jie neprivers japonų
apmušti.
noj Illinois’o valstybėje jo tu baikštus ir lesa kartu su viš PAMALDOS UŽ TAIKA
pasitraukti iš miesto.
IAPONAI GAVO NURO
ABISINIJOS ATSIPRA
rtų yra vertės 22,500,000 dol. tomis kieme pabertus grūdus.
BOSTON, Mass., sau 29.
DYMUS
PRIEš PAGROBĖJUS
Japonų oro bombos sprogi
Viskas palikta namiškiams ir Ūkininkai labai juo domisi, re
ŠYMAS
— Jo Emin. kardinola. O Jbmu sugadinti amerikoniškos
giminėms.
nkasi būriais pasižiūrėti ir vi nnel ’is, Bostono arkivysku
AVASHINGTON, saus. 29. misijos namai.
Policiniai autoritetai imasi
ADDIS ABABA, Abisinija,
si susirūpinę, ar pakels jis pas, laišku paskelbė, kad sek
— .T. Valstybės nepatraukė
priemonių
sunaikinti
pagrobė

saus.
29.
—
Vyriausybė
for

Anglija priešinga imtis grie
NĖRA SUTARIMO
žiemos šalčius.
madienį, sausio mėn. 31 d.,
savo pusėn Anglijos, kad ben žtų priemonių prieš japonus. maliai atsiprašė J. Valstybių jų gaujas, kurios pastaraisiais
vietos katedroje įvyks pamal
dromis jėgomis prispausti ja
r , ” ' atstovų Southardų už jo aplaikais išvystė savo veikimų
Geležinkelių
kompanijų
at

IŠKASĖ
NEŽINOMŲ
RŪ

J. V. keturi karo laivai skų
dos už nusiginklavimo konfe
ponus.
j mušimų gatvėje.
taip, kad daugeliui turtinges- stovai atmetė geležinkelininkų
MU
LIEKANAS
plaukia
Kinijos link.
biai
rencijos pavririmų, kad tuo bū
'yanZm
'’lakr,nai"°
tombaj Mies‘» P°lirij* b»™ »"<- niU
^yven’maa pasidaTik pasiuntė bendrų japounijų vadų pasiūlymų suma
du bųtų sulaukta pasaulio tai
' ’ 1
bo ba\ (
atgt0. rė Hkrai nepa]lenčlamas.
nams nurodymų, kad jų ka,
žinti atlyginimų tik 6V2 nuoš.
Šilalė, Tauragės aps. Perei ka. >
riuomenė be svarbaus reikalo < Harbinų.
ir tai tik 12-ai mėnesių.
tų rudenį Nevočių kaimo ūkin.
vas buvo parblokštas. Atvesta
neįsiveržtų į- tarptautines ko-1
kinų atsiklausimo bolše- nubausti ir retežiais surakyti SUŠAUKIAMA TREČIOJI
Kompanijos stovi už 10 nuoš. P. Nikelis, sausindamas pievo
NĖRA PINIGU, NĖRA
ncerijas. ,
'VSl?“ nekidžia
kultai.'
SESIJA
sumažinimų.
je esantį šaltinį, iškasė žemė
DARBO
•Taponų vyriausybė atsakė, <lot,s rytiniu geležinkeliu.
į rikos atstoylĮ p,,iįcįja 8aiįuta.
je apdirbto medžio sienas ir
Gubernatorius Emmerson’as
Kinai gyventojai Šanghaju- vo.
kad svetimšaliai ir jų reikalai
akmenines grindis. Kitas to
NORI PIENUI STOČIŲ
SEATTLE, Wash., saus. 29.
valstybės
įstatymų
leidimo
rū

nebus paliesti.
je neturi kur dingti. Antra
kaimo ūkininkas P. Stanišaus- — Šio miesto gatvekarių da
Be to, dar viešai skaitytas
Reikšta vilties, kad ir Pra diena jie paliesti nepaprastos teismo nuosprendis, kuriuomi mus sušaukia trečiojon nepaChicagos aldermonų tarybos kas, kasdamas po savo troba, rbininkai nusprendė nedirbti,
praston
sesijon
vasario
mėn.
pasiaubos.
kaltininkai
nubausti.
ncūzija su Italija tai visa japakomiletas, kuris tyria pie rado užverstų rūsį, kurio sie kol miestas nesudarys reika
1
d.
t ponams nurodys.
no l/ainų, kreipės į majorų Ce- nų ir galo nematyti. Seni žmo lingo fondo jų apmokėjimui.
Nankingo geležinkelio stotis
GA’SRAS IŠTIKO KATA
Ši sesija sušaukiama bedar rmak’ų, kad jis nurodytų mie nės pasakoja, kad baudžiavos
sunaikinta.
PATARIA AMERIKAI
bių šelpimo reikale. Ji bus sto sveikatos departamentui laikais toje vietoje buvęs di Chicagos sanitarinio distriLIKŲ BAŽNYČIĄ
Iš Nankingo į Šanghajų pri
NURIMTI
trumpa. Po to bus atidaryta mieste įkurti pieno stotis, ku delis Nevočių dvaras, bet ko kto trustisai pripažino 1932 nu
siųsta daugiau kariuomenės.
riose pienas vargšams būtų kiu būdu jis išnyko — taip It išlaidų sąmatų. 201 darbas pa
E. CAMBRIDGE, Mass., paprastoji rūmų sesija.
TOKIJO, saus. 29. — Prieš
neaišku.
pigiai parduodamas.
saus. 29. — Gaisras ištiko Šv.
naikinama.
IAPONAI APLEIDO
užimsiant Šanghajų japonų
Pranciškaus
Asižiečio
bažny

NANKINGĄ
UŽ DARBŲ MAŽINIMĄ
vyriausybė patarė J. Valsty
BRIEDŽIAI MAŽEIKIŲ
čių ir klebonijų, žuvo vienas
ATIDARYS 103 GATVĘ
Plėšikai apsvaigino policijos
bėms nesikarščiuoti ir nurim NANKINGAS, Kinija, saus. gaisrininkas. Du kunigai ir
ZpSKRITY
Cook’o apskrities finansų
seržantų ir apiplėšė L. Fish
ti Kinijos klausimu. Japonai 29. — Šį miestų apleido visi trys kiti vyrai vos išgelbėta. komitetas patariamas panaiki Niekei Plate geležinkelio ko
Fumiture parduotuvę, 654 W.
pareiškia, kad jie gina savo japonai rezidentai. Patsai ja Gaisro pradžia įtartina. Tirkšliai, Mažeikių apskr. North avė.
nti apskrity 285 darbus, be mpanijos advokatai pranešė,
reikalus ir nieko kita nesiekia. ponų konsulas nusikėlė į karo
kurių galima apsieiti šiais su kad kompanija imsis darbų ti Šių žiemų Balėnų girininki
jos miškuose pasirodė keletas
kslu atidaryti 103 gatvę.
laivų šalia miesto Yangtze n- MASINĖ ŽMOGŽUDYSTĖ nkiaisiais laikais.
Lincolno parko sistemai pri
AMERIKOS KARO LAIVAI pėje.
briedžių. Spėjama, kad jie bus klausantieji 7 maži parkai' dėl
Į ŠANGHAJŲ
iš Klaipėdos krašto atėję. Brie blogųjų laikų uždaromi.
WINNIPEG, Man., Kanada,
PRIEŠ PROHIBICIJĄ
ŽMOGŽUDYSTĖ
džiams pasirodžius, buvo at
WASHINGTON, saus. 29. NAUJI RINKIMAI AIRIJOJ saus. 30. — Policijos stropiai
ORO STOVIS
ieškomas piktadarys, kurs ElRastas automobiliuje nušau Pranešama, kad “Chicago siradę daug norinčių juos me
— Tš Manilos, Filipinų salų,
DUBLINAS, saus. 30. — ma miestely išžudė visų šeimy tas Ph. Flavin’as 42 m. amž., Bar Association” narių dau džioti, bet policija ėmėsi žy
J. Valstybių vyriausybė į' ŠaCHICAGO IR APYLIN
ngbajų pasiuntė keturis karo Paleistas Airijos parlamentas. nų — tėvų, motinų ir 6 jų vei 5055 W. Congress gat. Poli gumas stovi už 18-ojo priedo gių jiems apsaugoti. Svarbiau
laivus apdrausti ten ameriko Nauji rinkimai įvyks vasario kus. Po to namus padegė ir pa cija sako, kad nužudytas pir atšaukimų. Nes prohibicija ne šia, ji suvaldė daugybę atsi KĖS. — Šiandie rytų numa
tomas sniegas; šalta.
mėn. 16 d.
radusių slaptų medžiotojų.
spruko. •
nus ir jų reikalus.
įvykdoma.
kliavo alkoholiu.

CHICAGOJE

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiami dienraštyje “Drauge.”
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“D R A U G A S”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

daromų

protestų

paremti.

Tautų Sąjungai ir Amerikai dabar tik
du keliai telieka: arba leisti Japonijai pasiguldžius Kiniją mindžioti, spardyti ir išnau
doti, arba stoti su ja j karų. Mums rodos,
kad bus pasirinktas pirmasis kelias.

APŽVALGA

š-a-'1?
kalauja, kad jų vaikai būtų
auklėjami it kokie gyvulėliai.
Bet, kiek mums žinoma, lai
svamaniai taip kalba tik dėl
“prostoj narod” (paprastų
zluon*li)’ Mums yia žinoma,
kad v^sa ed<"’ Kauno laisvumąldl^ d 8OL4aksty šulų valstybinėmis gimnazijomis nepasitiki ir dc4 to s-avo vaikus leidžia i katalikiškų Jėzuitų giinnaziJ4- Vis dėl to jiems rūkad
vaikai išaugtų do
rais žmonėmis, o ne kokiais

TEISINGI ŽODŽIAI

LIETUVOS PASIUNTI
NYBES KOMUNIKATAS

Klaipėdos krašto lietuviai
turi daug vargų. Vokiečiai vi Washington) D. O. — Sau
SEKA MEKSIKIEČIUS
Mėnesiui — 75«. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
su smarkumu varo vokietini sio mėn. 26 d. — Naujame
tų — *4.00, Kopija ,08c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųmo darbą. Seimelyje netvar Pittsburgo universitete suma
Vakar šiame skyriuje buvo
Una, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
ka ir nesutikimai. Neseniai net nyta įrengti įvairių tautų kam
tikslui pašto ženklų.
įdėta Meksikos masonų įstaRedaktorius piriima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
vokiečių
tautybės atstovas barius, tų tautų stiliuje ir dva
KATALIKAI IR KRAŠTO KRIZIS
tymai, nukreipti prieš katuliSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
-»
Joeres, gindamas darbininkų šioje. Tuomi susirūpino ir vie
j-ug įr varžanti jų veikimų,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
seimelio vadams drįso pasa tos lietuviai. Kaip mums praŠio nepaprasto ekonominio krizio metu šiaudie? norime skaitytojams
vai. po piet.
kyti teisybės žodį;
J. Valstybėse katalikai su visu pasiaukojimu parodyti> kaįp Lietuvos laisi nešama, organizuojasi didysis
dirba šelpimo ir gailestingumo darbus,
vamanių a.upelė stengiasi se‘■Mes su jumis ėjome, di-! ™tos ir “Py*»nkhį *‘«»uvių ko“D R A U G A S”
viena kita kokia žmonių grupė šiame krašte ktį Mekgikog niasonerijos žvrbomt kurtu, jūs j dari,, ““tetas, taipgi daromos paLITHUANiAN DAILY FRIEND
norą
taip
pavyzdingai
susitvarkiusi
vykinti
Lkt
laigvanianių
Etinėg
mus kvietėte, sakėte, kad Sian&°8 suorganizuoti vietos
Published Daily, Except Sunday.
Šelpimo
darbų,
kaip
katalikai.
Kiekviena
vysKuh
Dr
j
og
Kražių
skynus
gyvulėliais.
Dėl
to
išeina
taip,
mes turime apginti krašto lietuvius. studentus šiam suSUBSCRIPTIONS:. One Year — *6.00. Six Months
— *3.50. Three Months — *2.00. One Month — 75c.
kupija turi labdaiių oiganizacijas, tun v. prį^męg įokįus nutarimus;
kad laisvamaniai savo artimo
kultūrą, apginti autonoini- j manymui įvykdinti..
Surope — One Year — *7.00. Six Months — *4.00.
Vincento
de
Paulo
šakas
ir
kitas
vargšų
gloCopy — .03c.
vaikams linki nelaimės, o sa
Daug darbuojasi gerb. Dr.
ją ir konvenciją, o jūs mus
1) Prašyti valdžios sutva vo vaikams katalikiško auklėAdvertising in “DRAUGAS” brings best results.
bos draugijas. Jos visos turi rinktinius dįrek-.
tik skriaudžiate, mumis pa Baltrušaitienė, kuri palaiko
Advertising rates on application.
•• *
rkyti kuo veikiausiai civili jimo.
torius. Šelpimo darbo priešakyje yra daugiau
sinaudodami įsigijote dau kontaktą su Universiteto vyrės
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago sia savanoriai, kurie šiam gailestingumo dar nę metrikacijų.
gumą ir šiandien spaudžiate nybe k
HetuviV visuoReikia tik stebėtis, kad tobui aukoja ne tik brangintinų laiką, bet daž
mus. Tačiau vieną kartą !mene' ^untmybė daro pa
2) Laisvamanių vaikus kje įmonės, taip griežtai reinai neatsižvelgia nei į sveikatų. Katalikams
mes pasakysime: Šalin jūsų s^'an&4 šiam sumanymui,
mokykloje paliuosuoti nuo kajaudami “sustabdyti vienuoyra šventa pareiga rūpintis ne tik vargšais,
kultūra! šalin autonomija? Vienas Universiteto kambakapelionų painokų, nes baž- lių plitimą Lietuvoj„ drįsta
bet ir visais savo artimais, kada juos paliečia
nyčios dogmos mums nerei- pavestį savo vaikus vienuo-Į Mes dedamės prie Didžio- rių būtų Pavytas Lietuvos
TOLIMŲJŲ RYTŲ KRIZIS
kokios nelaimės. Nereikia didesnės nelaimės
sios Lietuvos!...”
vardu ir
lietuviškam
kalingos.
*
globai. Kur jų logika ir
už šiandieninį nedarbą. Milijonai darbininkų
stiliuje.
Jame
galėtų
būti į3) Mūsų vaikams duoti protas. O kur jie savo vaikus i
Japonai, užėmę Mandžiūrijų, nepasiten
Tai tiki ai teisingas pareis- rengta kaip ir nuolatinė liesu savo šeimynomis gyvena dideliam varge
nuodugnų* moralybės pamo- auklės, jei, sakysim, valdžia j
kino. Šiomis dienomis jie užėmė labai svar
1’2 kimas, prie kurią jokie kome- tuviškoji parodėlė. Tai būtų
ir skurde. Jų daugelis neturi ne tik maisto,
bų Kinijos miestų Šanghajų. Nors kiniečiai
kymą, palyginamosios reli- paklausys, uždarys Jėzuitų gi- ntaraį nereikalingi.
bet neturi dar ir kuro, drabužių ir atitinka- .
amžinas gražus paminklėlis ir
gijos mokslų ir plėtoties ,.(e- ninaziją ir pačius jėzuitus išgynėsi, bet neišlaikė. Po kruvinų mūšių ja
mų pastogių. Bedarbių vaikai labiau už kitus
rimta propaganda Lietuvai.
voliueijos) dėsnių pagilini- vys iš Lietuvos, kaip padarė
ponai užvaldė miestų.
TIKRAS VARGAS
kenčia
skurdą
ir
alkį.
iną, nes mokykla privalo Ispanijos laisvamaniai.
Šis Įvykis yra svarbus ir pavojingas. Bi
Tai vien paviršinis vaizdas, kokia tai
Lietuvių darželis
būti mokslo, o ne dogmų na,
joma didesnio tarptautinio konflikto. Ameri
Mūsiškių
bolševikų
tarpe
da
toks laisvamanių sulų nusimilžiniška katalikams sritis veikti labdarin
Washington, D. G. — Sau
mais.
ka pasiuntė Šanghajaus link keletu karo lai
bar
didelė
suirutė.
Jie
susi

statymas aiškiai parodo -jų
guosius darbus. Šiems darbams atlikti reika
sio' mėn. 26 d. — Cleveland,
4) Suvaldyti kunigijos iš
vų, kad apsaugojus amerikiečius ir jų inte
skaldę,
pešasi,
vieni
kilus
vaohio, miesto valdyba pavedė
veidmainiškumą.
lingus fondus sudaro ir gi daugiausia katali
sišokimus, atšaukiant konko
resus. Japonijai skelbiama boikotas. Yra po
gina. Kažkoks jų Philadelpijos savo naujam parke įvairioms
kai. Katalikai turi savas šelpimo organizaci
rdatą su Roma, atskiriant
litikų, kurie spėja, kad japonai tuo savo
teismas pripažinęs, kad
tautoms po
pft
LIETUVIŲ LENKŲ
bažnyčią nuo valstybės, ba
žygiu, nori išprovokuoti Jungtines Valsty jas. Kiekvienas geras katalikas prisideda prie
šių fondų sudarymo. Fondams aukoja kuni
‘‘Senas Vincas, A. G. Ja- rko su sąlyga, kad jos įtaisySANTYKIAI
žnyčių žemes išdalinant at
bes ir Įtraukti jas į karų. Bet, mums. rodos,
gai,
vyskupai
ir pasaulininkai. Prisideda ar
tužienė, J. Bendoravičius ir tų joms pavestus sklypus suJaponija turi kitus tikslus.
sitarnavusiems kariams ir
-----------felij;-.'
*
kivyskupijos ir parapijos.. Iš tų didesnių ir
A. Šimanskas yra kalti ska- lyg tautos skonio ir stiliaus,
šiaip bežemiams, ir nutrau- “M. R.” praneša, Ad LatJaponija seniai laukė progos praplėsti mažesnių aukų susidaro dideli fondai, kurie
ldyme ALDLD. organizaciTaigi kieviena tauta čia tu
kiant kunigams algas mokė- vUa uždarė lenkų sąjungų:
savo rubežius. Didėjant gyventojų skaičiui, sumaniai panaudojami atskirų žmonių ir šei
jos ir netiesotai užgrobime r®s savo mėgiamiausias ir cha
ti iš
japonams savo krašte darosi ankšta. Jie ver mynų šelpimui. Milijonai dolerių suaukoda
“Daugavpiiio apygardos
■ • valdžios iždo.
ALDLD. VI apskričio $157, rakteringas gėles, žolynus,
5) Sustabdyti vienuolių
žiasi į plačiuosius Kinijos 'plotus. Kol Kini
teisme trečią kartą buvo na
ma ir milijonai išleidžiama, nes vargas taip
48 iždo.”
klombos etc. Kiekviena tauta
plitimą Lietuvoj, ir neleisti
joj šiek tiek daugiau buvo tvarkos ir vie
grinėjama Latvijos lenkų
didelis, kad kai kurių miestų katalikams ima.
gali taipgi pasistatyti savo
užrašus daryti bažnyčioms
nybės, japonai nedrįso kelt koja į kiniečių
Vadinasi, patys didžiausi
sąjungos byla. Teismo spretrūkti ir jėgų. Bet katalikai turi viltį Die
pinigais, žemomis ir namais
ndimu sąjunga su visomis bolševikų sulai apkaltinami už- Tn-nk] P&8' ym~j
vyro p8e
žemę. Bet kada kiniečiai labai susiskaldę, ka
vuje ir už jų pasiaukojimus juos laukia dideli
— be valdžios patvirtinimo.
da tarp savęs bekovodami įv»rgo,> tada ja
■'1
. organi
. . grobime draugijos iždo. Dėl
**
jai priklausančiomis
.dvasiniai jiuopelnai, kurių negalimų jokiais
v
.
Clevelando
lietuviai gavo la
Matote, ko siekia Lietuvos
ponai pradėjo veržtis i Kiniją.
to jiems Įsako . grąžui 1 rz ą bai graž^ sklypą
zaeijoinis
galutinai
uždary

žemės ii jau
daiktais, nė pinigais įsigyti.
japonams daug padeda ir ta aplinkybė,
laisvamaniai. Pasimokinę iš
ir
liautis
varyti
i
kontrevohu,
.
.
ta.
nuo
pereitų
metų
energingai
kad Europą ir Ameriką slegia sunkus ekoKas dirba ar nedirba gailestingumo dar- Meksikos masoniškų darbų,
eini” darbą, To nepadarius,
Kaip žinoma, Latvijos le
darbuojasi savo “darželio” įnomirtis krizis. Jie jaučia, kad nė Tautų bu, bet katalikai visados1 yra pirmutiniai. Jų nukreiptų prieš Katalikų Bašauks darbininkus, kad boiko
rengimui.
Sųjungai, nė atskiros valstybės savo protes- šelpimas liečia visas žmonių gyvenimo sritis, žnyčią, jie reikalauja, kad li nkų sąjunga buvo apkaltin tuotų juos, kaipo:
Gerb. Karpavičius, ‘Dirvos’
tų negali paremti fizišką jėgą, jos nepasi- kur tik gali reikštis vargos. Su Dievo pa- Lietuvos valdžia labiau per ta priešvalstybiniu veikimu
“darbininkų iždų pašinu- redaktorius, suįdomino šiuo
ir prieš seimo rinkimus bu
mokusios į karą. Dėl to, Japonijos valdžia galba, vyskupų ir kunigų vadovaujami kata- sekiotų katalikus. Jie taip pat
.vintojus, skriaudėjus ir da- reikalu ir Lietuvos Pasiuntivo administraciniu būdu už
visai nekreipė dėmesio Į Tautų Sąjungos ir likai laimingai praleis tuos sunkiuosius kraš- reikalauja civilinės metrikaciAmerikos notas. Be abejojimo, ji susilauks tui laikus. Bet ir paskiau jų gailestingumo jos, kad, laikui bėgant, jų ne daryta. Dėl jos uždarymo Į rbininkų judėjimo ardyto- nybę. Ministeriui Balučiui etarp Latvijos ir Lenkijos; jus. Neįsileisti juos į jokias sant pereitą vasarą Lietuvoje,
griežtų protesto notų ir dabar, kada užėmė darbai, kaip ir visados, nebus nutraukti. Nes bevaržytų jokio dorovingumo
Šanghajų ir palietė ne Vien kiniečių, bet ir įr geraisiais laikais čia visur vargo daugybė, dėsniai, kad būtų legalizuota
bu\\ kilęs konfliktas. Po ši-j atsakomingas organizacijų teko išgirsti šiam reikalui ir
vietas ignoruot juos, atsi- Lietuvos Vyriausybės pritarikitų kraštų interesus. Tačiau tenka abejoti,
-----------išsiskyrimai (divorsai) ir tuo ’to teismo sprendimo lenkų- ■
nešti linkui jų, kaipo linkui mas. Atatinkami planai Lietuar ir ji skaitysis su notomis. Japonija sieks
Prof. Voldemaras turi parašęs knygą a- būdu būtų ardoma tautos palatvių santykių pagerėjimo1 darbininkų neprietelių ir ne- vių Darželio įrenginiui tapo
savo tikslo ir jį atsieks.
. ■ ’L .
■ . ’
- *
' pie lietuvių lenkų santykių klausimą. Labai matas — šeimos,
laukai netenka. ’ ’
' teisingų žmonių.”
(pagaminti Kaune ir jau yra
Žodžiu, Japonija sauvaliauja. Nors ji ir įdomu būtu žinoti kokioje šviesoje tas klauLaisvamaniai nebenori, kad
Tai bus baisi bausmė!
j persiųsti Clevelandan. Yra
Vadinasi, ligi šiol buvęs
Tautų Sąjungos narė, tačiau tos Sąjungos sinias yra nušviestas, jei prof. Voldemaro mokyklose vaikai būtų moko*•’
Primin,i
Prižadėjimas pa
drausmės nesilaiko ir, be abejojimo, tol ne knygą sutiko išleisti bolševikų valstybinė kny mi tikybos, kad j, Vaikams “broliSk,.mas” tarp latvi,, ir
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu-

Ml Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam

silaikys, kol Tautų Sąjungos vadai gerai ne gų leidykla Maskvoje. Apie tai praneša kai n Vad±T
U-'Ja ,ri
r
r J0*8’H ka,il’
susiorganizuos ir kol fiziškai negalės savo kurie Europos laikraščiai.
1.1. Vadinas,, la.svan.an,a, re,-1 kad k,ta,p ,r negalėjo būt,. | buvo juodi.

A. A. ARK. J, MATULEVIČIUS,
M. L G.
(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)
(Tęsinys)

Kalbėtojas baigė kalbėjęs, o klausy
tojai dar klauso, dar nesijudina iš vietų.
Jiems ausyse dar skamba malonus £amoksbnįnko balsas. Jautresnieji, išsitraukę
draugams nepastebiamai iš kišeniuko no
sinaitę, skubinasi pašalinti vyrams lyg ne
visai tinkamo susijaudinimo ženklą — ne
tyčiomis iš po blakstienos išsiveržusią ašarėlę...
Tai Štai kame buvo visa jo pamokslų,
žavinti jėga — jo tėviška širdis ir gry
niausios tiesos žodis. Nereikėjo jam ieško
ti nepaprastų rinktinių žodžių bei posa
kių, nereikėjo vartoti jokių ypatingų iš
kalbingumui padidinti priemonių, jam Už
teko paprastoji kasdieninė kalba, pavar
tota paprasčiausiu būdu, o papuošta Die
vo ir artimo nuoširdžia meile.
,
Kiek man vėliau teko girdėti a. a. arį kiv. Jurgio pamokslų, visuose tos pat
' priemonės būdavo vartojamos ir visuomet
«n geriausiais padariniais bei vaisiais.

» ■>“»> Lietuvos Atgimimo tėve,-

| Dr. Basanavičiaus .biustas.

VISIEMS GERO VELIJO.

toki dalykai, kaip mokyklos įsteigimas ir būtų karas sutrukdęs. Mano nužiūrėtasis
Neatsimenu gerai, kuriais tai bus me jai vadovavimas be vienuolių' sunku bus
} Mokyklos direktorius aniatninkas ir da
tais-, dar prieš D. Karą, važiuodamas iš 'išlaikyti.
bar gyvena Marijampolėje, turėdamas sa
Varšuvos traukiniu, netyčiomis Įsėdau į
vus
namus, didelę apautuvų krautuvę ir
Čia jis man pradėjo pasakoti apie jam
tą pat vagoną, kuriame važiuota ir a. , a. žinomas panašias mokyklas, kur vienuo nemažą daro biznį savo amato reikmenų
arkiv. Jurgio. Nudžiugau, kad turėsiu ma liai vadovauja, kaip jos gražiai keroja, vy sindikate dalyvaudamas.
♦
lonų ir pažįstamą draugą. Ne pro šalį, stosi ir dideliausies žmonėms naudos duo
Taigi, kad ir būčiau gal nežuvęs turė
matyt, ir jam buvo tasai mudviejų susiė da. Todėl ir manąjį sumanymą reikią vyk damas tokį sąžiningą mokyklos vedėją,
jimas, nes vienam be pažįstamų ilga ke dyti išvien su vienuoliais, kurie tokiomis bet vis dėlto negaliu užsimiršti a. a. ar
lionė nusibosta. Susėdome viename kam mokyklomis £ra susirūpinę. Mat, jo pa kiv. Jurgio malonaus įspėjimo, kad grė
barėlyje (kupė) ir pradedame kalbėtis ties jau būta vienuolio, nors aš dar bu sė nepasisekimas, o kartu su juo berei
apie dienos naujienas, apie šį apie tą. vau apie tai nežinojęs, ir kaip tik norėta kalingos išlaidos.
Bekalbėdamas, nusipasakojau, kad esu su tokios rūšies mokyklas steigti, ir tai no ŠIRDIES JAUTRUMAS IR ARTIMO
sirūpinęs įsteigimu naujo tipo amatų mo kur kitur, o Marijampolėje. Taip pat ir
MEILĖ.
kyklos, kurioje galėtų be jokios iš šalies aš planavau Marijampolėje savąją amatų
Tame pat kambarėlyje kartu su mu
pagalbos mokytis ir turėti išlaikymą bei mokyklą Įsteigti, nieko nežinodamas apie dviem važiavo dar keletas nepažįstamų
inokšlą pavargusių tėvų vaikai. Tokiu bū Marijonų atgaivinimą ir jų planus. Jis asmenų. Jų tarpe viena susirgusi senelė
du, mano nuomone, būtų galima žmonių nenorėdamas vienuolyno paslapties man ponia. Mudviem besikalbant apie mano
skurdą kiek sumažinti, jei j i (į išmoktų ge išduoti, o vėl nujausdamas, kad bus sunku sumanytąją mokyklą, žiūrime, toji senutė
rai amatų. Lietuvoje gerų aniatninkų kaip manajai mokyklai konkuruoti su vienuolių stengiasi susirhsti savb apautuvą, kurį bu
tik trūksta. Amatninkai gauna ar tik ne mokykla, stengėsi švelniai mane įspėti ir vo nusiavus ir pasidėjusi po suolu. Ir
geriausią Lietuvoje užmokestį. Išdėsčiau nuo bereikalingų nuostolių išgelbėti.
šiaip bando pasiekti ir taip, negali ir ga
jam vįsus savo sumanymufe ligi smulkme
Ai, žinoma, visiškai pritariau velionio na. Kiek mūsų tame kambarėlyje buvo,
nų, norėdamas išgirsti jo nuomonę apie nuomonei, kad sunku vienam panaši mo visi matėme tą senelę besikamuojant su
tą dalyką.
kykla išlaikyti, bet kadangi turėjau jau savo apautuvu, bet nė vienam neparėjo j
nusižiūrėjęs ir beveik sutaręs labai gerą galvą jai padėti. Viens tik prof. Jurgis
Išklausęs visko atidžiai, jisai man sako; vaikiną, baigusį batsiuvių mokslą Varšu Matulevičįis savo jautria širdimi atjau
— Kad Tamstos sumanymas labai gra voje ir turintį gražų paliudijimą,, vis dėlto tė senelės vargą ir, nieko nelaukdamas
žus ir vertas palaikymo, tai negali būti nutariau savo laimės pabandyti. Nežinau, lenkiasi, ima iš po suolo apautuvą ir pa
dviejų nuomonių, bet turiu pastebėti, kad kaa būtų buvę iš mano mokyklos, jei ne duoda senelei.

Kiek malonumo ir džiaugsmo tuo pa
tarnavimu padarė jis tai vargšei, tai sun
ku plunksnos pabrėžimu aiškiai nusaky ti.
Reiktų kiekvienam norinčiam suprasti jos
dėkingumo dy<lį, pamatyti kaip saulė nu
švitusį baltplaukės senelės veidą ir tarsi
du daimantu džiaugsmu nušvitusias jos
akis!..

Mums, kartu tenai važiavusiems ir nepasiskubinusieins senelei j pagalIm, pasi
darė kiek koktu dėl savo storžieviškumo
ir širdies surembėjimo. Visi sužiurome į
“samariečio” pareigas einantį rimtą pro
fesorių, turintį dar nuo ligos sužalotą ko
ją ir sunkiai ją valdantį, o mes daug
jaunesni, sveikesni ir galinti greičiau pa
tarnauti silpniesiems, nė nekrustelėjome
nuo vietos!.. Kokia gėda! Koks pamoky
mas be žodžių, pavyzdžiu man ir, manau,
visiems tai mačiusiems, liksis atmintyje
per visą gyvenimą. Toji pamoka man
daug kartų padėjo pudžiuginti vargšą,
padėjo išvengti nemalonių priekaištų,
daug kartų padėjo surasti Jėzui sukly
dusių avelių. O, kad mes visi turėtumėm
panašiai gailestingas ir jautrias širdis!..

(Bus daugiau)
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IŠ BRIGHTON P ARK
Nauja auditorija pabaigta
šios kolonijos parapiją pa
statė naujų erdvią auditorija,
kurioj bus galima sutalpinti
S(M) sėdinčių 'žmonių.
Ši auditorija bus didis pa
skatinimas socialiniam pampi
jos veikimui: teatrams, šo
kiams, bankietams.

Teatrams tapo įrengta nauja estrada, išdekoruota p P
l

IvanolT, artisto iš Paryžiaus.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

D ro Račkaus atsakymai j ,
i
paklausimus.
|
Atsakymas V. N. — Čiepai i
'nuo rauplių apsaugoja

AR IEŠKAI GEROS
VMVmę?
K1 *1 V,VA5*

žmogų

tik nuo rauplių, bet nuo difie-1 ^fld šinis laikais Ameririto ar nuo kitų ligų neapsau-1 kos lietuviai mažiau knygų
2130 W. 22 St. Chicago
goja. Čiopai nuo difterito Vft-i*kaito’ lai visiems aišku. Bet
Tel. Canal 6764
;dinumi “Dipliteria Toxoid” kad dar yra žmonių, tebetu
• apsaugoja žmogų nuo difteri- rinčių troškimų kų nors gero
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Sveika ir skaisti oda.
do odų sugadinti. Prausimuisi !to’ bet neapsaugoja nuo raupKnygų mylėtojai neretai
•Jei žmogaus oda yra skais- muilas via sveikiausias kai v-Pbp Inigi kas buvo ciepytas
ti’
reiškia sveikatų. Kai ra padarytas iš šviežių ir tyrų!aaa iaaplių, privalo būti įeie> turi vargo iki užtinka tikrai
turįs 476 puslapių. Pagal vo
oda vra pageltusi, ar pleišką- taukų, neturįs savyje perdaifg pytas ir su “^‘Pbteria Tokišką originalų lietuviams tą
miAin
o.. susiraukšlėjusį,
w.nįzSis
------ ir i.
•
nu
.°hi, ar
ar šarmo,
be_ jokių pnenitu. xoid”, jei nenori difteritu sir
veikalą
prirengė tėvas jėzui
nubliurusi, ar spuogais nuber- šų. Reik saugoties tokio mui- ’gti

Dr. Al. M. Račkus

Šis įdėjo artistinį skonį įrentas B. AndruYfca.
gimė scenerijos. Seenerija bus ^a> tai reiškia, kad koki nors lo, kurs perdaug kvepia, mat,
CICERO, ILL.
! Yra tai platus aprašymas
atitinkama visokiems veika- ■ b#a žuiogų kamuoja.
dažniausia toks muilas yra da
gadynės prieš pat Išganyto
lams: dramoms, komedijoms.
Odos skaistumas nėra vien romas iš pasenusių ir sušvin-;
------------------Auditorijos įkurtuvėms ren 8rož«s, bet podraug ir sveika-į kusių taukų; užtai kad ne-pėdžiai gerbiamas p. daktare: jui ateisiant ir paskui viso
giama joje šios parapijos kle- tos dalykas. Galima Veidų ru- smirdėtų, fabrikantai deda sti' Mel<lzlu uian paaiškinti man Kristaus gyvenimo ir mokslo
bono kun. Antano M. Briškos, *u dažyti, galima kosmetikais prių kvepalų. Taigi reik ne- per dienraštį ‘ ‘ Draugą ’ ’ ko išdėstymas. Tas viskas išdėta
20-ties metų kunigystės ir 17 l,a.g»ažinti ir svietų apgaudi-į vartoti įvairiais raudonais ar kia liga vadinama Neuresthe įdomiai, gražioje, aiškioje.
i i> i
•
- o 4 Iz
iru.. 1 » . PI * '/„..II..:. . 1 . X„ i ..
•i
ur prieš penkiolika metų pui Quigley dalyvaujant,
metų klebonavimo sukaktuvė- nėti, bet kosmetinis kamuflia-; žaliais dažais nudažyto muilo. nia’ Glastric Neurosis ir ar y-Į visiems suprantamoje kalboje,
sojo bala prie 44-tos ir
Kunigas Jdebonas Brišžas liks kamufliažu, o kūno | Visokie muilai su karboliam, la lūnpanti. Už tai tariu iš]
DIEVIŠKASIS
IŠGANY
J'airfield gatvių, šiandie sto- ka, yra ypatingo karakteriaus. ŽYMŪS KABĖTOJAI JU
sveikata nuo to nepagerės.
i su iodina ir kitokiais vaistais, kalno širdingų ačiū.
TOJAS
turi pasiryžimo
yKad oda būtų graži ir svei-tai tikras bambukus; tokie
BILIEJUJE
Su pagarbą
J' namas, ant kurio matytis Jisai
Tai
yra
didokas veikalas,
kryžius mėlynuose debesiuose, patybes. Kų jis nusistato pa
ka, tai svarbiausia yra užsi- medikuoti muilai odai sveikaK. V. 8au patinkamų knygų. To
rodantis i dangų — tai Nekai- daryti, tų įvykdo. Būdama*
Kada susirinks visi brigb- lftikyti pagal sveikatos dės- tos nepriduoda, o dažnai net
to Prasidėjimo Panelės Šven- seminarijoj tarp amerikiečiui ton parkieeiai ir svečiai iš kitų nip- Tinkamas poilsis miegant, veidui gali pakenkti. Tarpe
Kenosba, Wis. kiems čia norime nurodyti
vieną knygą, kuria niekas ne
čiausios bažnyčia. Toj buvo- pasiryžo išmokti jų kalbų — kolonijų pasveikinti kunigų tyras oras, saulės spinduliai, skęstančio ir pluduruojančioi
Atsakymas K. V. — Neuras
apsivils, ypač tie, kurie mėg
šioj pelkėtoj vietoj matome ki tų įvykdė ir dar daugumų klelmnų Antanų Briškų jo 23- sveikas maistas, mankštininm-' muilo jokio skirtumo nėra. le
nija vadiname ligų kuomet sta dvasiškus, religinius patus namus, tai bažnyčių su pralenkė pamokslų sakyme, t įjes nietų klebonavimo sukak- si, sveikos drapanos ir taisyki- Plūduriuojantis muilas nėra ty
nervų ląstelių pajėgumas nu- siskaitynius. Karštai visus
mokykla, klebonija, seserų na
Klebonas Bnska yra ekono- tuvėse ir 17-kos metų klebo- in£as maudimasis, teikia svei- resnis nž skęstantį tik pludu- sįipnė-ja. Gastric neurosis yra
mas ir auditorija.
nuistas. Tai rodo faktas, kad navimo, išgirs kalbų iš gar- kat,I ne tik visam kūnui bet ir mojantis muilas turi savyje lio.a įuoinet neurastenija sir raginame įsigyti knygų varPrieš septyniolika metų ar per
ir septyniolika
sepiynionua metų išmokė sju asmenų
asmenų.
odai.
°dai.
.
;; daugiau oro burbulėlių todėl oUiįU0janeiain skilvio virški- du
kivyskupas Quigley, pastebė- jo parapijos skolas.,
Visos odos ligos paeina ar- jis vandenyje pluduriuoja. nįnias ya sukrikęs. NeurasteĮsigykite tų knygą, M
Kalbėtojų sąstate randasi
jo lietuvių parapijos reikalų Kunigas Antanas yra uoba iš vidaus, arba iš viršaus, Sveikiausias muilas veidui nija nėra limpanti liga, bet ska-itysit nuo pradžios iki
naujojoj kolonijoj, . Brigliton lūs skaitytojas, lingvistas, ra- ž y m u s i s juristas Bet dažniausia iš vidaus. Viso- prausti yra taip vadinamas pasireiskia žmoguje dal nnsi. galo su dideliu pasigrožėjimu
F rauk Al a s t ( M a s Parke, paskyrė jaunąjį kunigų švtojas, ir dienraščio ‘Draugo’ tauskas),
miesto prokuroras;
S S,X1“CTS ŽalZdaS.#;i“Pure Castille Soap”
dilimo arba dėl baimės, ar- ir dvasiška nauda, skaitysite
Antanų eiti organizacijos re:- bendradarbis.
....---Lietuvos °s-'ra enffviau pagyrvtiJei
SVeįkfts tas
ka
didelio rūpesčio; taip- ją daug sykiu ir vis didėjan
^kalais į minėtų kolonijų. Tų
Kun. Briškos pastangomis Antanas Kalvaitis, Lietuvos
pasitenkinimu.
Kaina
.ano Sve a^a Pagerėja,
0 jaunystės ir svei pat iš silpnos sveikatos tėvų
Cbicagai; Bryau
pašaukimų gavo nuo arkiv/s- šiandie gyvuoja nacionalė blai konsulas
s 12-to t?-?. V16^ in,°^e_1'ls ė
i katos ženklu yra skaistus vei- vaikai gema linkę į neuraste- $2.00. Kreiptis
kupo kai kun, Briška buvo iš- vininkų organizacija, L. Vv- Hartnett, aldermona
Užsilaikyk 'nijų. Neurastenijų pagydyti yLeonardas Šimutis, ..U x i gr ’ non ūtl iek 8a';das, graži oda.
buvęs vikaru Švento Kryžiaus čių 36-ta kuopa, ir daug sočia vardo;
,4r.
,,
. .. .
. nnt jaunesne ir turėti skais
! sveikai, tai tavo veide grožė ra ne labai lengva: bet paty
“Draugo vyr. redaktorius, ir
parapijoj tris metus.
linių draugijų parapijoj.
čių odą; užtai kosmetikų fa spindės. Jei tavo viduriai ge- rūsiam ‘ gydytojui priežiūrint
2334 S. OAKLEY AVĖ
Klebonas Briška atėjo, pa- Jo pamokymai sakykloje y- advokatai J. Kučinskas, K. brikantai suprasdami moterų
Chicago, IU.
metė ir užkariavo. Kai grybai ra daug gero padarę žmonijai, Česnulis, J. Grisius. Moteris “silpnybę” siūlo joms pirkti rai nesivalo, jei skilvis gerai ir patogiomis gyvenimo sąlvpradėjo augti namai. Kai grv- Vienu žodžiu, kun. Briška y- 1ePrezentnos ponia A. Nausė- visokius “atjauninančius” kre maistų nevirškina, jei krau- gomis vis dėlto neurastniją ga
SKAITYKITE IR PLATIN
jas yr nusilpęs ir anemiškas, jjma pagydyti.
» bai pradėjo kolonijoj dygti ra veiklus žmogus. Štai, jo at- <benv. Tostmasteriu bus kunimus ir medikuotus muilus.
KITĘ “DRAUGĄ”
u
v, .
.iei kepenis gerai neveikia, jei
> 'žmonių namai, biznis. Parapi- likti darbai bus tuojau pamirš "as Anastazas Valančius.
Muilas. Muilo uždavinys v A , •
•, • J ~ kitokia vidujine
liga <tave i kalėlius
jos organizavimas suteikė di- ti, nes jisai, dabar pagalba
ra nuplauti nešvarumus. Šva
niuoja, —tai nesitikėk, kad 8
llį impulsą šios kolonijos pro- savo gabių vikarų kunigų Va
rumas apsaugoja nuo ligų. Su
tavo oda būtų skaisti, kad veigresui. Gatves miestas prade- lančiaus, Jonelio ir parapijomuilu nuprausta oda yra šva-1
DAINOS IR MUZIKA
, jo taisyti, ant visų kampų pa- nų yra pasiryžęs pastatyti r iii
n,• „v.
užtai. yra sveika. Bet, mm. i de ir akvse
‘ sveikata spindėtu,
r
.
sirodė krautuvės. Šiandie visai 'žiną, gotų stylįaus naujų Bažlas
muilui
nelygu.
Geras
muilai
ei
cinu
yia
eiti
pas
gydytoProgramoj dalyvaus garsūs
kitoks šios vietos, paveikslas, nyčių.
kalbėtojai ir murikalinės, ar- P™usinraisi yra veidui gerai,
"« numaliavotn muėelninMetai prabėgo kaip up'>s
Rytoj džiaugsmingai parapi tistinės jėgos.
bet netikęs muilas gali vei- ku” būti.
vanduo; bet jie nubėgo į di- jonai sveikins klebonų Briškų
Muzikalinę dalį išpildys pa
džias mares, okeanus. Brigl.- sukaktyje jo 20-ties metų kurapijos orkestrą ir choras. Iš
ton Purk parapijos gyvavimo nigystės ir 17-kos metų kleįžymesniųjų artistų bus šie: ar
metai subėgo į okeanų — gy- bonavimo. Džiaugsmas parapi
tistas Justas Kudirka, ponia
vuoja šiandie kaipo gigantiš- jai, džiaugsmas parapijonams.
L. Sabonis, ponia E. Rakaus
» kas Pacifiko vandenynas, mil- džiaugsmas lietuviams Amerikienė, ponas K. Sabonis, po
žiniškas, nejiergalimas. Šiai pa koje!
nia M. Janušauskienė, p. S.
'rapijai suėjus 17 metų, užau“Eikite, mokinkite tautas!”
Klebone, išpildei savo Die- Lauraitienė, p-lės Skeveriutė,
Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti į
SP, iir štai, egzistuoja progreAnčiutė ir Saboniutė. Taipgi*
“BANKAS” — kuriame per 15 metų m i vienas žmo
ja. Parapija šiandie be sko vo pasiuntinystę!
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems
dalyvaus Č. Sasnausko Vyrų
gus nėra nustojęs nei cento, investuodamas
Sveikiname!
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME
Choras, vadovaujant prof. A.
(pirkdamas) mūsų pirmus morgičius.
Ad multos annos!
Šių rezultatų pasiekta gerų
KONGRESE, jvykstančiame birželio 23-26
i
Pociui.
parapijonų pagalba ir nenuilStasys Pieži
d. Dublino mieste, Airijoj.
Veikalėlį “Aukso Veršis”
SKOLINKITE — tokiame banke, kuriame gaunate
/ stančiu kleb. kun. Antano
išpildys Kasto Zaromskio ra
mažesnę paskolų; ten laikykite savo sąskaitą,
Visus raginame ta proga pasinaudoti, ži
Briškos triusu.
VIESAS KUN. BRISKOS
telis.
H
o tų darydami turėsite ryšius su
nokite, kad Dubline amerikiečiai sueis su
PASVEIKINIMAS
Kun. A. Briška gimė l^atviVisi
vykime
pasveikinti
mū
Lietuvos ekskursantais, visiems žinomo
Sveikiname Tamsta, sulaujoje, netoli IJetuvos rubežiu.
UNTVERSAL SI'ATL BANKA
sų
dvasios
vadų!
gerb. KUN. KEMEŠIO v&dovvbčje ir Angli
Baigė pradinius mokslus su kus 20-ties metų kunigystės
»
Iclim
jos ekskursantais, visiems žinomo KUN.
PRADEKITE — Naujus Metus stipriai, atsiilaiydami
pasižymėjimais Latvijos kole sukakties ir 17-kos metų k!eDR. K. MATULAIČIO vadovybėje.,
sąskaitos knygutę savame banke:
Kijoj, paskiau tęsė filosofijos bonavimo.
ir teologijos mokslus Vilniaus Tamsta buvai bflsų inspirnSkaitvkite i» platinki- ! ATETKTTE į Banką su visais Jūsų bankiniais rei
Amerikiečiu ekskursijos j Eucharistinį Kon
•seminarijoj po vyskupu BA cija nuo pirmųjų dienų Nekal
te lietuviu katalikų die
gresą rengimu ir organizavimu rūpinsis
kalais.
RON ROPP. Būdanias Lietu to Prasidėjimo parapijos. Mus
“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
voje kaipo studentas dirbo iš Tamsta užauginai taip kaip nrašti “DRAUGĄ” ir;
liauti
i Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame
Jus kviečia Bnnkos Valdyba...
vien su žinomais dabar tėvy savo parapijų — nuo pirmųjų remkite tuos biznierių?!
Kongrese, prašomi pas mus registruotis.
nainis, kaip su dabartiniu Lie dienų. Mėginsime sekti Tams- įf ornfeRjp„i,|lIS> kurj, '
*
, .
tuvos prezidentu Smetona. Ji tos pėdomiR.
Congratulations, Falber!
<ĮHrsir.JSf jame.
sai dalyvavo pirmame lietu
Pirmieji Nekalto Prasidčjivių seime, kad lietuviai atgafvo spaudą. Atvykęs į Ameri-lmo Šv. Panlės mokyklų baigę
Nors dabar*viešpntauja pra
kų įstojo į Mt. /St. Mary'mokiniai
Kunigas Pranas Juškevičius mon’n’R nedarbas, bet dėl to ne
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.
seminarijų Cincinnati. Ohio,
P-lė
M.
Macaitė
prival
°
būti
kartu ir protinis
ir 1911 metuose, prieš dvideKampas 33rd Street
P
lė
Ona
Jovaišaitė
nodarba
sTodėl
išsirašykite
iš
Telefonas ROOSEVELT 7790.
, šimts metų, tapo įšventintas į
Kazimieras
Krekščiūnas
“
Drau
«<>
”
k
ygyno
gerų
knyChicago,
Illinois
kunigus, Chicagos šventojo
Stasys Peša
Vardo katedroje, arkivys!_v■— .
i
't1’.’1"™-” ■-.H-1 ■
BE
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"DRAUGAS” PUB. CO.

Manantiems

1

Tėmykite

Lietuva Keliauti

Univercal State Bank

“DRAUGAS” PUB. GO.

<

3252 So. Halsted Street
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D.R A II
jti jauni ir seni, tai kviečiame i
:visus atsilankyti.
Komisija .

KENOSHA WIS,

>9

į Iš JAPONŲ GYVENIMO

1<v»o

Niekad neturi apgailestau- , Šykštuoliai niekad nebūna
ti, kų esi padaręs, o taip pat patenkini i tuo, kų turi ir tov. ,
?
‘neturi aiškinti kitiems savo
Jau artinasi musų tautui
dėl jie niekad nebūna turtin
husida yra vadinamos iapo-'
• ■ •
, .v ..
.
.
■
' 1
pasielgimo prielzasties. Ame
,ru.,gl Vasariu b diena - «y dorovė, taisykles, kūno- ,tai n„ku,|sk • > ki(o
giLietoyo,
Nepriklausomybė, yni, vudovamu»i japonų tuma. k(K,ė| -isai v,.u vi<„,u
,, „ . |
Veik per 12 metų “Drau-'
švente. Nors tų dienų pas mus- Busidos žodis kilęs iš “busi"
Metinė vakarienė
kitaip pasielgęs.
Sausio 17 d. Šv. Jurgio par. kasmet gražiai ruošiama, bet arba kitaip juponų ritieriu
go” skaitytojams Ciceroj, Iii. * Šv. Pranciškaus lietuvių pa
lu mekaiu neturi sakyti
ištikmai ir rūpestingai tarnu- rapįja rengia metinę vakario- ckoro kuvo *ul'enKVs vakarų šiemet rengaiuasi gražesniam karys. Bušida yra ritieriu kovo p. Juozas Mockus. Jo ai- n saugį0 3^ 6 v. v. Šita va 'su labai »rakia programa, va-1paminėjimui
jdeksas, guris šiandien yra \ir-ikui^° įeikalo dėliai ir pas kų
sidavimų savo darbui cicerie- karįenė bus’labai įdomi sa-' dt>vauJaIlt ttrtisdui Bizauskui.
Praėjusiam Federacijos me- itęs visos japonų tautos kodek- edlk ^k'kad nesakyk, kodėl
tūliam
susirinkime iš rengi-[su. Štai svarbiausi bušidos nu-' vdena^P’ 0 ne kitaip esi pasieičiai labai brangino. Brangino vo skaniais valgiais ir neap- Vaidillta “Lietuviškas Milijo
taip pat mekad kitam
jo darbų ir “Draugo” adnu-^omaį įvairia programa. Mū cerius”,, operete. Vaidilos su- mo komisijos (J. 'Irakšeho, U. rodymai žmogaus kasdieni
nepatark.
nistraeija.
1
mokyklos visi vaikučiai ivaidino iabai oerak Valyva- į Lauciūtės O. Y adapoliūtės M. niam gyvenimui:
Su apgailestavimu turime1 programQj daiyvaUs kaipo ti-!vo vaidinime: Karpius A. Šir ivunueckienės) pranešimų paTu neturi daryU
tabu Ri_ j Visais gyvenimo atsitikipranešti, kad su šio sausio kri al.tistai seselių i^iavįuti,! vaitis, Jievutė S. Buksaitė, Jo aiskejo, kad puikiai veikiama. tiems taįg atsitikiniais> kun, [niais turi būti kantrūs.
mėnesio pabaiga baigiasi p-no’toliau p.jgg gerpetauskaitės vi nien6 “ A- Juodsnukaitė So- Pakviesta kapitonas Jurgėia tau yra llellialonūs> y taip pat | Visada ir visur būk šalta
Mockaus tarnavimas • ciee- sos šokikės pasirodys ant es- j Ralistas.
P. Valatkvičius, Į ir kiti žinantieji lietuvių taulleįurį niatyti to, kas yru kraujis. Niekad Besikarščiuok,
riečiams Draugo reikaluo- įrados# jje to, garbingi sve- -Uankiėiius
V. Baikauskas., tos reikams, garsūs kalbėtojai llegra£u negera; turi nekaibė- • Laitų per dienų turi išsizase.
įčiai žadėjo atvykti, būtent di- tvieditoiiai
L. Baikausimas, ; iaip pat pakviestas garsus šv '
bk)ga nė apie kų; taip žo |dėti dalyKO ar darbo> kuris
P-nass Mockus atsisakė iš džiai gerb> LeOliardas Šimu-,B- Lakoms ir P. Širvaitis. Bu-' Petro parapijos choras, kuris dži(ų taip r£
raštu turi nutylėti kia malonumo teikia.
savo darbo .dėl s umenkėj usios tis, “Draugo” redaktorius, bai gerai atliko dialogų Va I sudainuos tai dienai tinkamas
kas daro nemalonumų Li I Jei valgas ligos, neapykai.
sveikatos.
kun. Urba, kun. Kloris, kum latka ir lamelis.
[ tautiškas daineles. Vyčiai vai- tana
ta ar bloga nuotaika tave kan
Atsilsėjęs ir sustiprėjęs p. Gasiunas, kun. Martinkus ir
P- kirvaitis prijuokino pu-dins tųi dienai tinkamų labai
kintų, neprasitark kitiems aTu neturi pasirodyti kitam, .... +
,
Mockus liksis po senovei uo kdk
blikų šposus krėsdamas. B. Pet gralžų veikalų.- Iškilmių prostenki.- apie tu<
.
. ,
’ Ple tai, ir ss-enKm
liu veikėju katalikiškuose vei Programai užsibaigus, gros kienė sudainavo kelias dainas, grama įvyks vasario 16 d. 7 kad eSi apvilta... turi blogų dalykus negaivoh 7okįaįs iU
ai kils taip nuskilti- ..z,,.,: • 1.
11
kimuose.
Šerpotausko orkestrą, ir bu, i (-'1“°ras »"*“**> Siomis dai-lval- vak. šv. Petro par. sve- nuotaikų.
.
1
_
1 vėjais mik jokių knygų, kur.
>
>
~
..........
•
*
1
i noinis. “Motulė mano” ir dainėje. Tad visi, kurie jaučia- de’ ar esl Paaautas neapykan- Uu \įsižkai Iiepatlllka įr j;i
Į savo vietų kandidatų nu v , . .
šokiai.
| atsidėjęs skaityk. Atmink, kad '
I “ Kozalinda” Merginų choras [si esu lietuviai, o ypač brau-ito8,
rodė pats p. Mockus. Nuo va
Todėl visi vietiniai ir apy-1
įžeidimų izeidnm
įžeidimu tavo jįkįina-5 yra |avd pasnd
sario 1 d. cicerięčiams “Drau linkių lietuviai nepraleiskite ^ražiai «adai«av<> “«ieda gai-į gus
gus mūsų
mūsų jaunimas,
jaunimas, būtinai!
būtinai} Neturi 1į įžeidimų
A„:_
...... .
...... įdėliai”. Choras dar sudainavo'turi atsilankyti, nes išgirs attįhkyti; jei kas butų tave į
go” reikaluose tarnaus Vladas x:_
tavo nuiičiii rezultašios taip gražios progos sma
Koii binacija Radio Tru“Linksmas vakarėlis” ir ‘Lie'daug labai įdomių dalykų.
žeidęs, turi mandagiai nusi i tas. ,
Šemetulskis, 1440 So. 51 et.
giai laikų praleisti ir parapi
tuva. Tėvynė”. Choras akom-Į Už tokį gražų, džiuginantį šypsoti, vieno žodžio į tai ne f Kaip matome, taisyklės yra mųjų Bangų, Kur Pasiekia
Cicero, III.
jos reikalus paremti. Nuošir
ponavo kleb. kum J. Oižaus-1 pranešimų rengėjai gavo pa- P1'3-^1^'gana įdomios, o be to gana sa Tolimas Sto-Naujasis veikėjas daugeliui
džiai visi kviečiami ir laukia
ciceriečių yra ižinomas, nuo
lis ......... $87.75
j kas. Po to buvo šokiai. Nors gyrimų.
! Neturi matyti savo draugų vediškos. Jos reikalauja iš ja
mi,
senai Ciceroj apsigyvenęs. Jis
. Didelis pasirinkimas visų
Kun A BičkauskaiH fdalk‘,ia bedarbė, bet žinomų
Visus reikalus išsprendtis, klaidos.
pono, kad jis taptų pereigos
yra pasiryžęs uoliai ir rtrpesKlebonas
buvo pilna svetainė. Kunietperrinkta skyriaus valdyba;
Niekad neturi su kitais gin-' žmogumi ir vykdytų prievoles j gerųjų išdirbysčių; R C A
tingai tarnauti ir pilnai eiti
choras kų nors rengia,-tai tu- liko ta pati: pirm. J. Trakše- vytis. Jei nesutinki su kiu šaltai, nesiduodamas jausmų Į \'ictor, Phileo. Boseli. Spasavo pirmtakūno p-no Moc
ii labai didelį pasisekimų, nes lis ,rašt O. Lauciūtė, koresp. nuomone, paaiškink jam, kad įtakai. Charekterįngas yra ša 1 rton ir kitų nž kuriuos da
s
kaus pėdomis.
mūsų choras visuomet sužavi į Lietuvių laikrščius O. Lau j° nuomonė teisinga ir gerai to kraujo visais gyvenimo at- bar negirdėtai pigiau, pra
“Draugo” Administracija.
publikų savo dainavimu. Už ciųtė. Keikia pažymėti, kad apgalvota, bet šiuo kartu tu vėjais
reikalavimas, kurio dedant nuo $19.00
Dievo Mot. Sop. d-ja ren-. lai žmonės mėgsta lankyti mū t). Lauciūtė, nors jauna, bet *sa Ja negali sutikti.
mėmis, lietuviams dažniausiai
$350.00
gia nepaprastų vakarų, sausio sų choro vakarus.
daug pasižymėjus. Garbė tė-! Kalbėdamas su kitais, netu- labai ir labai stinga,
31 d. Šv. Antano parap. sve
Chorisi
veliams už tokios mergelės iš- ii savo asmenį daryti pasikai-j Japonai šiandien yra gaiin
auginimų.
bėjimo tema, bet išimtinai kai gi Daugiausia dėl co, kad tur
Sausio 17 u. Aušros Vartų tainėje, 7:30 vai. vak. Mūsų
Antros serijos bunco ir pi- j
Vargšai hėti apie tavo draugo intert ! plačiai išlavinę savo žmonėse ' 3417-21 S. HALSTED ST.
parapija surengė dideli, gružų geri lošėjai J. Aletelihas, K.
------------———— — -------------- sus; taip pat neturi kalbėti tokius gerus savo budo cha- Tel. Boulevard 8167—4705
noklio lošimas.
vakarų. Nors ir nedarbas, ta Bružas ir J. Nikrošius atvaiz- į
NAUJAS 1SKAD1MAB
apie trečių asmenį, nei girda raktelius — savumus. Tikrai
čiau žmonių prisirinko kupi duos juokingų komedijų “Dan ; Moterų Sujungus 54 kp. ren
OlblsSiMO
GALl.'.UA
.UUS'IlS,
gus
Brangus
”
.
Turėsim
r
ra

mas, ne peikdamas.
verta iš jų kai ko pasimokyti.
gia antrųc lošimųc vasario mėli. kurios
kll,.„„ pabūtais
.
per gimtus melų įau- t
na Vytauto klubo svetainė.
\VCEL 970 kyl. radio pro
dijo
artistus
ir
kitus,
kurie
18
d.,
1932
m.
Šv.
Jurgio
paį
Ke
jau
oeksmo
Galingai
—
Kleb. kun. L. Paukštis publi
..
_
j AtualiB yra sudaryta tė lė-kos skirtm- j
gramai Lietuvių dainų ir
kai padėkojo už atsilankymų mus palinksmins. Įžanga la rapijos pobažnytinėj svetainėj. į gų mementų, .& visų Kraštų svieto
muzikos
kas nedėldienį. Pra
i___ .i____i_,___.i______ ____ i ginų visokiu medžių aliejų. L>oKa,
ir perskaitė programų. Prasi bai maža, tik 25 c. Taip ger- j Taipgi bus duodama daug gra,iUO Uunuga JiO(jLls hUlpo
džia 1 :15 vai. po pietų. Duo
biainieji,
malonėkite
atšilau-j
žiu
praizų,
ir
bus
daugiau
vie
neu.ua-!
TURKIŠKOS,
RUSIŠKOS
SULFURI1JĖS
VANOS
dėjo vakaras. Suvaidinta 4-rių,
'
°
Į 11x1114. liai.KŲ, ivoji), Auguroa t>Kuu- |
dami JOS. E. BUDRIKO
IR ELEKTROS TREATMENTAI
veiksmų -komedija “Nelaimės įkyti i
Vttkar& ne» vi-1 tos, nes svetainė didesnė, ga- uijiiuų., liaukų. Kojų lupinių ir ar- :
KRAUTUVĖS.
KAINOS NUPIGINTOS
saiiiBj kraujų, nikstelėjiiuų ir šiaip
Dabar Buvo
ir. Laimė” arba “Tas nelai sas pelnas skiriamas dėl bier-1 lėsite kuosai ir linksmai lai- viHomuB akaudfjunus. 'aukstaučiai ,
Stėam ir Slioucr ........................................................................ 35c
5Oc
ziuouių yra pugiję, u milijonai da ’
Steam, Tub Ir Shuwer ............................................................... 50c
75c
niingas Buickas”. Vaidino: S. nų. Muzika buvo paskirtu,; kų praleisti,
ueziuo apie tai.
J
Stcam ir Elektros maudynė .................................................. 75c
1.00
ueKemo Galinga Mostis yra tiek
kaip
pirmiau
skelbiama,
^5.
į
Malonėkite
atsilankyti
į
tų
Paiišuuskienė, A. Ubis, J. KoTurkiška Elektros niaudynė ir kambarys ................. 1.50
2.50
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig
Soll'iirinė niaudynė ................................................................... 1.50
2.00
dis, AL Šatkiutė ir M. Pališau- liausią, nes gros gyrai žino- [ lošimo vakarų. Tikimės, kad naudos gydymo. Gvaranluojam: Jeigu
Pilnas Elektros trytnientus ir sirusoidal mašina . . . 2.50
3.00
uebutų taip kaip rašom, pinigus gra- ,
VISUS AMERIKOS LIETU
skas, pasirodė su nemažu ta-Į111^ Metriko broliai. Galės šok- visi būsite patenkinti,
Pilnas Trytmenlas ..................................................................
3-50
4.50
uiuun. Parsiduoda visur. Klauskite '
Elektros Masažas ................................................ . .. .................. 1.00 1.50
taip: DEKEH'S NEW UISCuVKKy 1
VIŲ KATALIKŲ NA
lentų ir dideliu patyrimu. V et
Vaistų ar alkoholio trynimas ............................................. 50c
75c
OlOTMEWT. Kaina 76 centai.
MUS TURI LANKYTI
DEKEN’S OINTMEKT CO. !
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12
kalas geras. Daug skanaus juo
inunuuD,
GGMM.
vai.
nakties.
'
ŠIE LAIKRAŠČAI
ko sukėlė. Be to, sulošta tiu

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERIEČIAMS

j

harsor.

imt

Į

DETROIT. MICH,

Naujos
RADIOS

1932

į

- CHESTER, PA.

JOS, F, BUDRIL INC.

A. F. CZESNA’S BATHS

Visy DĖMESIUI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

lius “ALamos” ir šalikų šokis. BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
ADVOKATAI
Alamas vaidino tarp 4 ir 7 me
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
tų margytės su lėlėmis, kar JĖZUS ALANO PAGKLBA, didelionus raidėmis (literioniis,
I
tais didesnėmis už pačias artis
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
tęs. Jų dainelės gryna lietu PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų,
(John Bagdziunas Borden)
.į
ADVOKATAS
viška kalba, jų kūdikiškas vai
kraštais, kaina ................................................................. $1.50
dinimas ir pritaikinti drabu MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 105 W. Adams St. Rm. 2117
TeJephone Handolph t»727
žiai ževėte žavėjo atsilankiu(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais, kaina $1.5lJ
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. j
sius. “Šalikų šokį” išpildė Į MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais luTelephone Itoosevelt 9030
10-12 metų mrgaitės, kurių riti pų kraštais, kaina,........................... ..
........................ 75c. Namo: 8 Iki 9 ryto Tel. Itepub. 9600^
iniški klasiški judesiai su ša- MALDŲ RINKINĖLIS, baitais aptaisais, gražios 'išvaizdos,
likais balti drabužiai ir linu-' «u sagutėmis, kaina ..................................... ................ $1.75
dies dainelės priminė mūsų se-;AlALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina .......... $1.50
ADVOKATAS
liovės vaidelutes. Parap. vai- MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 Aliest-o Ofisas 77 W. VVashington St. !
llooin 1602
Tel. Central 297«|.
gonininkė p. M. Vitruhutė so- MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
lo sudainavo porų klasiškų AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for- Vakarais: Vtarn., Ketv., Ir Subatos
6 iki 9 vai.
dhinų. Po to, publikai triukš- mato paauksotais lapų kraštais, kaina
............ .... $1.25
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
mingai plojant ir reikalai;- KANTlCkOS, juod. apt. Tilžės spauda .......................... $1.75
Namų Tel. Hy-de Bark 3395
jant, kelis sykius padainavo MAŽAS AUKSO ALTORIUS, • juodais drobis aptaisais
juokingų liaudies danielių. Di(Tilžės), kaina ................................................................. $1.50
dokas gėlai išlavintas choras MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
ADVOKATAS
iš gražių Chesterio lietuvaičių AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.......... 75c.
11
1A SAUDE STltEET
pramogų pradėjo ir baigė dai ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, Rootn SOUTH
19S4
T«L Handolph •»»!
įlomis, kurių tarpe buvo ir
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .......... $3.00
«j.UU l ^,,1*0,10^ nuo « ryto iki 6 vai. vak
naujų vertimų iš kitų kalbų. ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 >»<i 80 Haiated st. Tei. vtetory •&».»
Vaiandoa —• 7 Imi I rakai«
Pramogų paįvairino trumpus AN1OLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedidet Imtu., Ketv. ir Suosto* vakar*
dialogas. Programa sudaryta
lės knygelės, kainą ......................... ............................... $1.50
tiksliai; įvairi, n e n u o b oViršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už- Tel Handolph 6187
di gana tiksliai išpildyta. Tai sakymų pasiskubinkite, kad jūsų drųugai-ės prieš Šventės
gabios ir darbščios lietuvių galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Tel. Boulevard 4552

So. Oakley Avė. Chicago,

JOHN B. BORDEN

i

A. A. SLAKIS. į

A.A.OLIS

ALFRED B. CLARK

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY

Mitruliūtės nuopelnas.
Ten faHVSA 2334 SOUTH 0AKLEY AVENUE,

0HI0A00, ILL.

Attorney At Law
11 S. LA SALDE STREET
, ir Vakarai*: Utarn., Ketv. ir
batoa nuo 7:30 iki 9 J

I

......

•200 8. HAD8TED STREET
T«L W«atw«rth MM

%

Su-

“Draugas”, dienraštis 2334
III. Kaina metams $6.00.

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

IŠPLAUKIA:

BREMEN FEB. 4 '
DRESDEN FEB. 18

EBROPA FEB. 11
BREMEN FEB. 20

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja;
Iki Klaipėdos ................'. $105.00
Kitais ląjvais 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, Illinois

Tel. Yards 4669

•' Darbininkas ’
ei na du
kartu
savaitėje,
366
.Broadvvay, So. Boston,
Mass. Kaina $4.00 metams

“Garsas”, savaitinis
73
E. South Str., AVilkes Barre, Pa. Kaina metams
$2.00.

-------------- 1--------------

“Laivas”,
savaitinis
2334 So: Oakley Avė. Chi
cago, UI. Kaina metams
$2.00

“Vytis”, dukart mėnesyje
4736 So. AVood str., Chi
cago, III. Metams $3.50.

‘Moterų Dirva”, mėnesinis
2322 W. 24 str., Chicago,
111. Kaina metams $2.00.

L> k A U b A a

Š'v.tndieraus, sausio 30, 1932.

| to let Town of Lake by so we and you’ll live to a raipe old |and known in Cbicago cireles, davęs grasinamų laiškų. Spė bulinimų. Vietoj žmogaus jė
lošt a game. It’s about tune, age. ’ don’t thpk 1*11 lašt was one of the members wlio ja, kad tai galįs būti komu gos, jai sukti jis pritaisęs tam
I don’t tliink we eould have more tlian ten summers more. drew up, the club‘s constitu- nistų darbas.
tikrus sparnus, įkinkė vėjų.
enjoyed it much longer, with“Roc.” tion. Neilie Chiapas, served as
Darbas nepaprastai pagreitė
out feeling ezpansion where
secretary for a long period. STEBULIŲ TEKINTOJO jo. Išradimo dėka, jau per
most unnecessary. Būt our MELROSE PARK LITHU- Albert Kissel has been the
vienų valandų daugiau stebu
IŠRADIMAS
štai- players likę Zvibas Shetreasurer for a good member
Linkuva, Kauno ąpskr. A- lių galima nutekinti, kaip ra
ANIAN YOUTHS PLEA
metuslkis, Patrick and Čiapas
ship, and they certainly have pylinkėj ne mažai yra račių, nkomis per visų dienų. Patiko
SURE CLUB”. (L. Y.
and “Obbie” won’t let that
capable persons to undertake kurie dirba dar neištobulintais išradimas visiems račiams, ku
P. C.)
MARQUETTE UPSETS
WEST PULLMAN
liappen again, because we
any work. 1 found the mem- įrankiais. Sunkiausias račių rių daugumas dabar nori to
PROVIDENCE
F.Gi. F.T. P. don’t want to.
kius “sparnus” įsitaisyti. O
bers very sociable, and their
On one of my sojourns in manners and intelligence im darbas bus stebulių tekinimas. išradėjas ne tik stebulėms te
------------ Savičius R. F.
0 0
X By this time you know the westem suburbs, I stopped1
Vienas žmogus, labai sunkiai
S
■.
Ai'ter trailing the classy Klaupus L. F.
0 1
u.ot
I
pressed me. In my estnnation. dirbdamas, per dienų gali tik kinti “išradimų” vartoja, bet
that we have new otticeis, off here to visit a frįen(į d *
‘
,
Providence five for more tlian Pavilonis C.
0 2
and who else būt our darlimz’
u
,
they
would
be
an
ideal
K.
ot
7 stebules nutekinti. Vienas ir akselinei mašinai. Šitam
ana wno eise out our aarnng &m0I1g other items that ui- ■
, T
. .1.
tliree ųuarters Maiųuette’s Rimkus R. G,
2 0
o
°
L.
council,
and
I
tlnnk
they
0 is the council president
terested me, was the eaetence need
to gttbl Linkuvos kaimo račius sugal kaime išradimų reikšmė visie
sharpshorting lioopsters came Meskis L. G.
10
0' Ališauskas, If jou want to see
o
s Club. ow, as I was eonfifidence of the older folks. vojo stebulių tekintuvei pato ms aiški.
through to gain a 30 to 29 Laucius
0 0
y ineetings conducted in a busi- told the purpose of this club They would get
deeision. Elzbergis, the burly lvonstant
0 0
cooj į ness wav and snappy, hop a- was formed with the general
Marųuette forward, started a Sedvilas
1 0
DRAUGO” KNYGYNE
round to Brightau for your idea of keeping Lithuanian peration, and in this way, do
scoring spree with several
—-----------—
more work for themselves and
Galima gauti:
Frank Ketter won the No- young people together and in- 6erve as an influence to the
nice iong sliots in the finai
4 3 5
KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
rth-Side suburban heavy wei- directly reminding them of surrounding environment.
Stuinbris,
former
op
32
* ųuarter.
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių
Bridgeport star garnered scopy. p.p. p ght championship lašt evening their duty to God and coun- That is how I look upon
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi.
good boy Frank keep up the try. Now I thought the aim
question> and if * am not
ring honors witli four baskits Nameika R. F.
1
O'good work and we know thal was splendid, and it would lOŪ
at leasl 27. Kaina .................. .................. ............................................ 20c.
and h free throw.
Leskauskas L. F. 2
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašt
myou will win the Oolden Glove surprise cven our most ar- j
no, 90
wrong.
The eagle- eye Bridgeport' Vanagis C.
4
Pranas. Pusi. 14. Kama.......... . ....................................... 10c.
4 Title.
; dent K. of L. inemebers to see
(by)
Tau
Vi
Cagers ūsed and air — tigl't Karchauskas R. G. 1
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
We
tumed
out
in
great
num
^he
unity
and
cooperation
gi0
defenee and exibited some Bajorūnas L. G.
3
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvuuja apie ljį as
ven
by
every
member
to
the
POLITIŠKA
ŽMOGŽUDYBL
0
ber
for
Bngnton
’
s
ehoir
danclose guarding to defeat West Kraucunas R. F.
4
menų. Pusi. 71. Kaina ................................................... 20c.
club’s cause. They arp very!
________
ce,
lašt
tSimday.
lt
was
a
pipSide 31 to 13.
1
---------------Betliejaus Staineiė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
pru! And our new Hali, tliat i enthusiastic about t, andsub- Netoli Tilžės buvo rastas
Brighton won 17 to 11 aftor Totai
15 2 5
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 2Oc.
is we had it remodeled, gjid Į
»the club ishe most ant mažojo traukiniuko bėgių
Bilą Del ,Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
a liard hattle with the plucky INDIANA HARBOR 18
liow gorgeous it looksl Aes, popular in the community. sunkiai sužeistas darbininkas Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
borp irom \Vest Pulhnan.
F.G, F.T. P.
we are going to movė to the ;But what really surprised ine Palazdys, kuris buvo jau be 84 Pusi. Kaina ................ ................ . ............... . ............... 20c.
1 0
Noveris, the smallest man in G.udmonas R. F.
new hall, to hold our meetings ^iere the narnės certain persons žado ir vietoje netrukus mirė.
2 A
the league, was high point.
Vaupsis L. F.
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
soon, so don’t forget wherejwho
connecter or werę Išsyk buvo manoma, kad tai
2
0
! asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas, l’usl. 100. Kama .... 4Oc.
Town of Lake won a dės- Kuchinskas C.
to go when we do movė.
connected with the club at paprastos nelaimės hutą, bet
3
0
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
eeive vietory over ‘ndhuia Badžius R. G.
some time or other. Peter Me-j vėliau pasirodė visai kas kita
0
0
Poskus
L.
G.
tų.
Pusi.
64. Parašė Gėlėlė. Kaina.................................. 20c.
Harbor. 32 to 18.
\V e are hav ing a contest'
SOme years back was a —kad tai sųmoningos žmogžu0 1
Plaskaitis
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių-atiden
The scores:
to increase membership, aie mem|)ei. of
of l council dybės auka, padaryta politišgimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
MARŲUETTE 30
you? Well, watch out we may 36. Peter Paul Gaddy, long kais sumetimais.
8 2 4 grab some of your prospects
Kaina .............................. . ........................ . ...................... 50c.
F.G. F.T. P. Totai
known
in
Chicago
circles
is
j
žmogžudžiai,
pasirodo,
jį
Desenzano Mergelė. Trijų veiksnių drama. Vertė Kun.
1 1 suo '
Mikužis R. F.
under your very eyes, because the president of this organi- mušė tol, kol neteko jis žado,
o
\
Won Lošt Pct we have quite a few “spoti V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
Elzbergis L. R.
O 2 1
zation. Veronica Kissel, as I paskum nunešė ant traukiniu7 0 1.000 ters” in our council.
Beinor C.
3 1 1rA o u was led to understand, was į ko bėgių ir padėjo, kad atro- vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina....................... 20c.
6
Doipelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
2 1 1J
Raginis R. G.
know, we Brightonites have one of the foundresses and ser dytų suvažinėtas. Traukiniuko
2 0 1 J
6
Juozaitis L. G.
a way of doing things and ved in the capacity of club garvežis, jį pagriebęs, dar pa Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
5
.833 getting results, don’t say we
Kaina .............................................................................. . . 10c.
0 1 1 <
Balskus
president. Anne Yončas was vilko apie 30 metrų ir nutrau3
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
0 2 1 ]
Petkus
°haven’t warned you.
connected as a club officer' kė vienų rankų. Sustabdžius
.431
I
2 4
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
for a memeber of seasons. An- traukiniukų, Palazdys d(ar ro
X
Right
here
in
our
neigh2 5 .286,
Kaina .................................................................. ............... 30c.
11 8 S
Totai
dė silpnas gyvybės žymes. Liu5
276
k
01
^
100
^
we
’
re
hav
ing
a
ton
Jonča,
a
trustee
if
the
vil2
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
PROVIDENCE
6
dence
of
a
time
to
keep C.
is
also
an
active
menidininkai
papasakojo,
kad
jie
1
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
F.G. F.T. p. ]
girdėję
kažkų
šaukiant pagal’ 
’
o0Q
Šeputis
home.
Wliy
he
mušt
ber.
Joseph
Swilpa,
connec'
’
x
*o
Chicago.
Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kama 25c.
0 0
0 2 1
Raspbid R. F.
travel to West Side gets usjĮted. with K. of L. council 36, bos. Palazdys jau seniau gauĮ Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
3 0 4
Beckonaitis L. F.
o
yes,
1
heard
some
niiss
by
lis. Pusi. 47. (Del, šios operetės yra parašęs muzikų A. Alekf.g. f.t. tot.
4 1 3
Stuinbris. C.
the
name
of
Paulina
is
kee

sis. Kaina ............................. . .......................................... 25c.
Telefonai:
Taip, Jija ga
Romanovvskas J L G. 1 0 2
CALOMET
ping
him
tangied
up.
Nauglij
lite pirkti
Jurų Varpai. Triveiksmė’ Misterija. Vidunas. Tilžėje
Frankowich L. G.
0 2 3
”
8482
sau
ty
Miss.
1920. Kaina .................................................... . ............... 50c.
16 13 45
1 1 1
•’
0020
Chadauskas
Anglia
"
6799
X Hold yourself together Į
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
18 3 39
1 1 0
Gudaitis
Uit
SVHOLESALE
KAINAS
IS
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
18 3 39 now — who strolled into fhex
Kaina ............................ . ........... 1..................................... 20c.
15
L5 Ronianouskas, Prov. 17 3 37 neighborhood būt J. Swilpa. i!
12
Totai
Well, if you don’t believe me,'
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
31
then
it
was
his
gliost.
Sure,
'
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............. 15c.
F.G, F.T.. P.
2426
3o.
Halsted
St.
Joe decided to give Brighton
Kas Bailys. Komedija dvfejuose aktuose. Iš anglų kalbos
4 0 o,
Budrick R. F.
2458
So.
Halsted
St.
a
break,
as
he
says
it,
and
put
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scehos sudarymo ir kos
3 0 3
Sholis L. F.
us
back
on
the
inap.
’
N
ow
tiumų. Pusi. 28. Kaina ................................................. . 15c.
1000 W. 22nd Street
4 1 '■>!J
Rainis S.
Joey,
we
are
on
the
map,
būt
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
BRIGHTON COUNCIL
Per vlrS 35 metus pardavln6jame tiktai pačias geriausias
J. Laskey R. -.
1 0 oi
you haven’t noticed it
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. StamuTIDBITS”
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
0 °i
Petrauskas L. G .
0
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. 11 Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
XJoe Masiunas our ex-preJonikas
1 0 ii
jas
yardas
1000
West
22
St.
dabar
jau
atdaras.
Tel.
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
0 ll lt’s been so lpng tliat we sident is acųuainting S. Ali
0
Evanauskas
Canal
3480.
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c.
anything froin šauskas with her duties. Joe
— i avė heard
BandjA mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.
ere, that I decided to take has been the most popular
Totai
15 1 -»l
t
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Kaina ./...................... ................................................. 10c.
įny pen in hand, regardless: president in the council, and
3
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16
F.G. F.T. p. of the circumstance, and write h e is štili that even if he is
J/ūsų kainos žemesnės, negu visif departmcntiniiį štoriį,.
Kaina ................................
10c.
’.
1 1 0 what I tliink "sliould be writ- not president.
ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
X “Mickey” Mikais is a
F. 2 1 3 ten. In the beginning, *’in
$6.00
Indiana Egg ....f.......................... tonas
f,
ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina..............15c.
6.00
, 0 2 1,
big insurance man now. Do
Zaura C.
Illinois Egg ................................
finn
7.50
Motinos Širdis. Rotorių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė
West Va. Lump...........................
1 0 0:
you need any lite insurance T
Vaicunas R. G.
7.50
Black
Band
Egg
........................
l
’
48 pusi. Kaina ............................................................... 50c.
Meldazis Hall, January the If so communicate
Zalatorius L. G.
0 1
• with Miek8.50
Black Band Lump ....................
99
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
ey” he will fix you up. My
4 5 5!
9.00
Totai
Red Ash Erie Lump .................
99
. i
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
9.50
būt “Mickey” is versatile, ere
Blue Grass Lump......................
»> 9.50
.
j
Fancy Lump...............................
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ...................................... l$c.
lield successful dances, due dit to him who can find
BRIGHTON 17r •
% • 99 6.75
Pocahontas Mine Rnn...............
P-! eitlier to our popularity or aNebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
99
F.G, F.T.
things to do. Of course he
9.00
Pocahontas Lump......................
99
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
9.50
I won’t say which. I’ does other things, too, būt
2(
Voueris R. F.
3 0 2įbility,
Pocahontas Egg ........................
99
8.50
Kainai
............................................................................. 15c.
Pocahontas Nut ........................
1 0 0 ve noticed Marųuette Park, why bring that up, he is now
Tnperauskas L. F.
ft
6.59
Pocahontas Pea ........................
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
1 1 o Cicero, Providence, Bridge- on the ‘straight and narrow’.
Baręsis C.
• • 99 7.25
West Va. Be dūmų, 50% rupus
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė
99
X We have a new secreta
0 0 2
10.00
Zaura R. G.
Coke-Range dėl furnasų .........
»> .9.50
Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kainų................ 15c,
ry in the council, boys, you
Canell Block ............. ................
I\nistauska» L. G.
0 0 0
99
4.00
Minkštų anglių Ssreenings.......
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Keturių atidengimų
know what I meant. Nope,
2 1 0
Zvibas
»> 16.00
Best Grade Chestnut ...............
komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
can’t give the telephone num0 1 0
Žilvitis
OBDERIUOK DABAI
Kaina .................................................................................... 20o.'
ber, doctor’s orders. This
0 0
0
Semetulskis
Mes pristatome, visame, mieste.
0 0 0 X Our basketbali team, at would be too much pressure
C'hapas
Mos esamo užbondsuotl miesto sverlkal Ir kiekvienas vežimas, kuris
“DRAUGAS” PUB. CO.
Išvažiuoja IS musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklų. Tas garan
on the heart don‘t stay hame
tuoja parodytų ant tikleto svarumų.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, III
Totai
7 3 ’ 6 and narrow, swerved a littie and forget about this Misa,
qx)WN

į.ąkE

q

Zm

ANGLYS

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Gompany
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Stojo rinkikų eilė su kandidn-’ten krizio nematyt. O provin- kių medžių yra ir kitose vietol PREMIJUOS LINŲ EKSUŽTEKS MAN IR PAUKŠ krūvos grūdų. Esą užteksiu
tų pnrnšnis; visi džiaugiasi,' rijose yra visai kitai]), pas se, kaip Javos bei Sumatros
PORTĄ
ČIAMS
jam ir jmukščiams.
kad bus iš ko rinkti, vadina ukininkus tikrai jaučiamas kri salose,
masis pirmininkas sušunka, zis, trys ketvirtosios ūkinin
Ar. V.
Teko sužinoti, kad kilęs su
Kamajai, Rokiškio npskr. DIENA VILKAI PRIRIŠTUS
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
kad sėstųsi j savo vietas, jau kų paskendę skolose. Šį laiškų
manymas palaikyti ir lietuviš- Vienas šio miestelio ūkininkas
ŠUNIS GAUDO
laikas baigiasi priimti kandi- prašome pasiųsti laikraščio re PER “MUSŲ VILNIŲ” Į <ų linų eksportų į užsienį. Mat, pasižymi nepaprastų paukščiu-1
_________
Apie Prezidento rinkikų
dotus. Paskui sugrįžo kiekvie-J dakeijon, kad visi lietuviai ži
SOSTINĘ VILNIŲ!
ligi šiol. jie pasaulinėje rinko- ms gailestingumu. Rudenį naNedzingė, Alytaus aps.
I
rinkimus
nąs Į savo vietų, nusiramino uotų, kaip renkami prezidenje turėję neblogų markę ; eks-į piautus javus suvežą vienon Nedzingės dvarą atbėgo’dieme
ir laukėme paaiškinant kandi-į t ui. Sudiev.
X. F.
Nėra Lietuvoje kito tokio t portų nusmelkė tik liendras jų j vieton ir palieka nekultirs. | metu keturi vilkai ir pradė jo
1931X11-30 .1.
žurnalo, kuris eitų kas JO die-j konjunktūros pablogėjimas ir Paukščių atskrenda daugybė.; pririštus šunis gaudyti. Vilkai
dat ų. Ogi vietoj septynių aš-į
--------------------Mielos mūsų gentys,
pas
NEPAPRASTI MEDŽIAI. nų gražaus didelio formato 24 j bolševikų dempingas. Tuo re L į Pristigęs grūdų duonai ir n šioj apylinkėj šiemet virto katuonr,
visi
senieji
ir
vienas
mus Lietuvoje Įvyko prezide
PusIapių, y™ tik vienas žur-įkalu vpae susirūpinę linų eks-į kininkas prasibloškia iš tos sdieninis Įkyrus dalykas.
nto rinkimai, tai ir duodu ž: naujas; reiškia, per penkioliBrazilijoje ir kitoje Ameri- nalas “MUSŲ VILNIUS”. 'portininkai, kurie buvo sušauka minutų vos suspėjo tik vie
noti, kaip mes rinkome Rasei
nių "ii'pskrities ypatinguosius, iną kandidatų priimti, (jau iš kos dalyje yra medis, kurį ga “MUSŲ VILNIUS“ ginaįkę linų eksporto premijavimo
anksto buvo sutarta duoti ko Įima vadinti beveik amžinu. Vilniaus reikalus, rašo kuo reikalu net pasiturima.
atstovus. Dabar Lietuva Vai
mažiau laiko priimti nauju Tokių medžių vra net kelios plačiausiai Vilniaus vadavimo i , . .
do tautininku partija, tai- ji
_y
*
* y. ! ei eksportas tokias prenn_
reikalais, deda daug gražiui.
. , ,_x
ir .Mirta ir'k.mrtituriį,}
kn.,<iidat.j). Pakilo protestai. rušys.
D.
.
. .
.
,.
. ...
. .
. jas gautų, tada butu galima
KRAUTUVĖS
Pirmiausiai, tai vadinami iliustracijų is Pavergtosios iri
¥.
,
kad neteisėtai elgias, neduo
savo kurpalio. Prezidentui ri
; realizuoti visa siu metu linn
rtizi; vnatinmmyJne
..t.t
darni tinkamu kandidatų pa-' mamutiniai medžiai (mamų- Laisvosios Lietuvos. Jis atsi-...... \\
7"
NUPIRKO KELETĄ ŠIMTŲ RADIOS
nkti ypatinguosius atstovus
.
.*
.
‘ 1 ,
. .
,
...
.
! derlių. Dabar tas klausimas
..„u’.;,, i.,,.,. i st at vt i j net ir tautininkų šuo- tas — prieštvaninis gyvulys dėjęs seka. Amerikos ir kitu; .
-r
renka miestų ir valsčių tary, •
..y.
, .
'
. „
, Ų
,. A
‘ i stropiai studijuojamas. Jo gauž apie pusę kainos,
bos nariai, o tie atstovai rea-i1"’ Peiktino .risvad.no sn... ....lz.nas, knns gyveno ir F,..- krantų lietuvių gyvom..,ų.
||utjnjs iSs rondimas
,,
VISOKIŲ GERŲJŲ STANDARD IŠDIRBYSČIŲ
ka pati prezidentą. Tai kaip 'liniukais. Komendantas sūri-1 ropoję). Šitie medžiai auga
“MUSŲ VILNIUS“ punk.'nno , kaj atsi]i
; Lietu.
susirinkome į Raseinius rin-i110 sakydamas “laikykit*, j- Kahformjoje - Amerikoje tanius žurnalas. Jis pasirodo I Tos žcmf.s )1ki kito8 ek
rto
..............................
kti ypatingųjų atstovu,
tai ’ Matymo, nes kitaip
teks poli-Siera Nevados kalnyno šiai- kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų'
gaminių šakos, ypač bekonų
mums išdalino korteles su ka- lci'iai nuraminti.” Pagaliau nu- tuose. Jų nedaug tėra ir jų kiekvieno mėnesio.
importas į Angliju, ir j kurią
DAR NIEKUOMET NEGIRDĖTAS
ndidatų sąrašu; reiškia, šešis!si’raTnin?’ Pasidėjo balsavi- kirtimas baudžiamas. Jų keli,
<4WTTC,TT VT,
,
,
\.
“MUSŲ VILNIUJE“ ben- pusė pakryps visa žemės ūkio]
ŽMOGAUS ATMINTYJE
atstovus reikia išrinkti, n se-|nias' pirmininkas, pirštų ro- nemaziau 6(XM) metu amžiaus. ..... v
dradarbiauja žymūs publicis produktų konjunktūra. Prad- '
ptvni kandidatai buvo išsta-, <^^am^s’ pasikvietė pas saye Jie dygo tais laikais, kai eitai, rašytojai, kaip prof. M. žiai linų eksporto premijoms
giptiečiai statė garsias piratyti, žinoma __ visi tautiniu-įPenl<is savo flrai3gus. Padalino giptiečiai
Biržiška, V. Bičiūnas, Petras pakaktų gal ir 1 mil. litų. Jei
kai. Nuėjome i nurodyta
i kiekvienam po vokų. Po viena mydes. Kada Kristus vaikščioBabickas, ‘K. Berulis, J. A. .jų eksportas būtų pripažintas
tų, amerikono Lukšio salę. Su-' sau^ia,ni priėjome atgal pa jo, jų amželis jau siekė 4000
Herbačiauskas, Liudas Gira, premijuotinas, tai tada tam
tikome prie durų policijų, stro-!^aoti. Sulinkę patys paskaitė, metų. Kiek gyvulių ir žmo
Liudas Dovydėnas, K. Inčiū reikalui tvarkyti būtų išleis
ŠIŲ KRAUTUVIŲ PIRKĖJAMS
piai saugojančių, kad neįeitų kas išrinkti. Pasirodo, kad ko nių kartų jie matė, kiek au ra, Lazdynų Pelėda-Lastaus- tos specialios taisyklės.
nereikalingi. Viduje buvo pil puikiausiai išėjo balsavimas; drų, kiek visokių gamtos per kienė, Vygandas — d-ras J.
na šnipų, jeigu sušneksi, tai tik nuostabu tas, kad žmonių mainų? Tų medžių malka ne- Purickis, Petras Ruseckas, dKas yra patenkintas tuo.
tuoj prisistatė du-trys šnipai; |’7nktas kandidatas gavo ma- paprastai kieta ir labai brauRuf’enbergas> Matag įaI
jeigu jam nepavyksta ko nors {ziaus,ai balsų. Paskui susirin- gk Vienas toks medis kastuo- y.^
j rpumas-Vaižgan kų turi, yra turtingas.
iv •__ x: xtai• ____
i i
,
•
! kimn
rtirmininlrnc
nai-oiSVA
11U1SU niniffais
.z & ,
įgimti,
pradeda
tautiniuP"™n.„ta«
pareiškė, : ia inuaų
pinigais nemažinu
nemažiau
žiminsk
kll portijį girti ir ji, vadus M tarp rinkikų buvo ir iš- W00 llt,.
p. |

LIETUVOJE

PEOPIES FURNITURE COHPANY

IR VĖL PIRMUTINES SIOLIIA

R AD IO
VERTYBES

padangėn kelti. Paskui pasi.į «'»»!• t™'-' rinkimai ir pasiDar didesni kad ir ne to#k
Uetuvog
rodo scenoje komendantas ir(l,i"g*‘
I’o rinki- I“ ęern yra Austrą .jos vadija y Uždavinys,
kitas paprastas vyriškio Ko-1 "nl buvo dftng kalbėta vis a-Imamieji drugio medžiai (Fie'
•
X
-v
X
•
•
1.1.
k T1KA
“MUSŲ VILNIUS“ žengia'
mendantas prabyla, kad jam
isgarbinbj tauunmku,bertame) Jie pasiekia 150-^^
. penktu3'
yra prezidento leista atidaryti .paakių ir jų vadus. Kad Lietu- Į
1^’’ metų. Prie kamieno jie wq4.iio ToT¥1/i
i
metus. Jame rasite gražiausios !
susirinkimas. Paskui pasako vų taip gerai valdo ir taip ge-Įyra 30 metrų storumo, jųf medžiagos, gražiausių straips
prakalbų, išgirdamas Ant. Sme rai sugelia tvarkyti šąli, kad i Australijoje begalės. Jie turi nių, gražiausių iliustracijų, vi
tonos nuopelnus ir iškelia į j visame pasaulyje krizis jau dar vienų keistų ypatybę, bū
sienas artimų minčių.
■
Neslkankyklt* B&vęF aka.uapadanges tautininkų partiją. Siamas, o Lietuvoj nieko ne tent — tai vra medis be pa— mala.
Reumatizmu,
Sausgėle, ■
MUSŲ VILNIUS“ pigus, Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
Pabaigoje pasago, kad rinki-1 jaučiame, visa ko perteklius, vėsio. Jų lapai siauri, kabo v
I . .
.
.... —
. gaunamas euca- žurnalas. Metams kainuoja 7 B — raumenų sukimu: nes akau- _
tiesiai.
IšXX jų
g dėjimai naikina kūno gyvybe
kai turi laikytis įstatymo, nu-Įvlsl patenkinti esą. Kas tai ydažnai ant patalo paguldo.
■
lipius aliejus, kuris labai kve- !“«■, Pusmečiui - 4 itai. Už- * Ir CAPSICO
COMFOUND mo- ■
rodydamas priešais stovinti!ra per pasiutimas, kad taip į
20 litų.
■ atis lengvai prašalina rlrSml- _
asmenį, kad jis yra preziden-J akis turi meluoti. Man rodos, pia ir tuo maloniu kvapu pri- s'v*I1’uose
nėta ligas: muma Šiandie daupildo visų girių. Aliejus varI!aSykit'' *‘«® adres“: Ka»- g
_ gybė žmonių siunfia padėka- ■
-to paskirtas ir pakviečia jį I kad ir taip nelaimingoje Ttu™ vones pasveikę. Kaina SOc per g
užimti vietų. Žinoma, ir tas! siioje nėra taip suvaržyti, tojamas prieš malarijos karšt- nas’ Daukanto g-vė 3. Skalu ■
pastų 66c arba dvi už 61.05.
.
Knyga: ‘‘BALTINIS SVEI- ■
ligų — drugį. Tačiau ir šitas
tele^- 1H-88tų pačių giesmelę7 gieda ir pa kaip toje palaimintoje Lietu
KATOS” augalais gydytles, kai- ■
B na 60 centų.
B
reiškia, kad mes nieko dau voje ir taip į akis meluoja; medis dar nėra storiausias.
Storiausias pasaulyje medis “Draugo“’ knygyne galima
giau ir nerinksime, kaip tik sako, kad visuomenė jus iši/iii
Ant. Smetonų, perskaitvdamas kus. Jeigu rinkimai būtų buvę yra Afrikos vadinamas bez- gauti kišeninį angliškos kal-i^
rinkimų įstatymų. Įstatyme nu!laisvi, kaip prigulėtų būti, vi- džionių duonos medis. Jo sto- bos žodynėlį už 1.25 ir anglis-ja
3259 80. HAL8TED 8T.

«■■■■■■■■■■■■
^Reumatizmas sausgėlė?

Jiistln Kulis
Cbtcago, I1L

rodyta, kad kiekvienas narys *ai kitaip būtų virtę. Giriasi, rūmas viršija neretai 40 mė- kos kalbos vadovėlį už 25 c. B
gali statyti kandidatų į vpa- kad Lietuvoje nėra krizio. Kur trų arba 15 metrų skersai. Bet
tinguosius atstovus, tik rei- 4au valdininkai atjaus Lietu- jis nėra toks brangus, kaip
LACHAWICZ IR SŪNUS
kia abiem pasirašyti, kuris re-|V()j° krizį, algas dedasi kas- minėtas Amerikos medis. Jis
PAGRABŲ VEDĖJAI
uka ir renkamasis. Paduoti ko kart»didesnes, o maistas pigus, sunaudojamas daugiausiai ku
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
rteles davė 15 minutų laiko. nežino kur pinigus padėti. Pa rui arba šiaip prastesniems
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Visi sujudo ir akimirkoje su- sižvalgius po Kaunu, tikrai daiktams gaminti.
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Verta dar priminti ■ vienų
Notary Public reikalus.
nepaprastai keistų medį, ku
Chicago, III.
Cicero, UI.
rio tėviškė- yra Azija.
1439 So. 49 Court
2314 W. 23rd Place
Tai banayano medis. Jis yTelef. Cicero 5927
Tclef. Roosevelt 2515
t& plėšrus — jis pradeda aug

A

A

I’ETRONfcLC
DOBROVOLSKIEN ft

(po tėvais šeškauskaltė)
Mirė sausio 27*d.. 1932 m. 6:
3o vai. vak.. 65 metų amžiaus
Kilo Iš Telšių apskr., Alsė
džių parap., Surbllų kaimo. A. merlkoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudlnte
vyrų Vladislovų, dvi dukteris
Kazlnile.ru ir Elenų, sūnų Vla
dislovų ir marčių Petronėlę, že
ntų Henry Evon Ir devynius anukua Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2132 W. 23
PI. Laidotuvės įvyks subatoj,
sausio 30 d. Iš namų g vai. bus
atllydėta J Aušros Vartų par.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pagnaidos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta
i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstųmus dalyvauti šiose laidotu

ANTANAS

PEfHIAS

Mirė sausio 27, 192 m. 10:10
vai. vak., sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Kauno apskr., Zapiškių parp.. Kluoniškių kaimo.
Amerikoje išgyveno apie 30 m.
Paliko dideliame nuliudlnte
moterį Ludvikų, • dukterį Jozeflnų, 3 sūnūs: Pllipų, Jonų Ir
Juozapų, ir gimines, o Lietuvoj
motinų Magdeienų ir 3 seseris,
du broliu Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 718 w. 18
st. Ixatdouvės įvyks panedėl),
vasario 1 d. Iš koplyčios 8
vai. bug atlydėtas į Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionies sielų.
I’o pamaldų
bus nulydėtas į Bv. Kazimie
ro kopines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotusėse.

vėse.

Nuliūdę:

(Nuliūdę: vyras, dukterys, sū
nūs. marti žentas ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grabprlus LaeMatviez. Tel. Roosevelt 2616.

Moteris, duktė,
ir giminės.

minus Ir

Ijildotuvėms patarnauja graborlus S. M. Skudas. Tel. Roosėvelt 7682.

ti ant kitų medžių. Jo šakos
neauga į viršų, bet labiau į
šalis. Medis, ant kurio banayanas pradeda augti, greitai
nudžiflsta, yra nusmaugiamas.
Beaugdamas į šalis jis leidžia
iš šakų tiesiai į žemę vadina
mas oro šaknis. Toks medis
nuolat plečiasi, augdamas į
šalis ir leisdamas iš šakų per
orų į žemę šaknis. Netoli Kal
kutos miesto yra vienas toks
medis, kuris turi nemažiau»
kaip 367 kamienų. Tie kamie

$1,000,000 Nenupirks

S55.0B

$220.00 vertės, labai gražiame kabinete, naujos mados
9 tūbų kombinacijos radios su gramafonu,
kol teksime po . ,4.....................
....................

Afl

$325.00 vertės naujos mados automatiškai radio su
gramafonu, kurie groja 10 rekordų pa
tys permainydami, dabar yra proga pir
kti tik už ......................................... .

$110.00

Virš minėti radios yra visi Standard gerųjų išdirbysčių, išdirbėjai nori, kad skelbime jų vardų neminėtume.
KITI RADIOS
Visokių Standard padarymų, naujos 1932
metų mados verti įtuo $95,00 iki $125.00,
dabar tik po J.....................................................................................

Midget radios, 1932 metų mados gerųjų
išflirbvsčių verti nuo $40.00 iki $50.00, po. .

LENG1 ’ŪS IŠMOK ĖJIMĄ I
SUTEIKIAM! VISIEMS

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

pusę jo kamienų iškirsti. To-

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$125.00 vertės, naujos mados Standard padarymo,
kombinacijos radios su gramafonu, dabar
išsiparduoda po

Praeitų metų mados radios, kaipo sempeliai, dernonstratoriai ir gauti į mainus, visi pilnai gvarantuoti, pa
sirinkimas Atwater Kent, R. C.
Radiolų ir kitokiu,
kurie buvo verti nuo $150.00 iki $200.00,
dabnn po............................................................... .
I

Puikūs, vėliausios mados ŠLIPUOTI akiniai sustiprins akis,
prašalins jų nuovargį ir galvos
skaudėjimų,
taipgi stebėtinai pa
ną stori ir pasiekia mūsų lie
gerins regėjimų. Pagražina išvaizdų. Patenkinimas garantuotas
pų storumo. Vienintelis toks
meilia užima apie 4 margų
plotų ir po juo gali 100,000
žmonių atsigulti ilsėtis. Me-j
džiui nieko nekenkia, kad ir

Kas dar neturite Radio, arba turite pasenusį,
negalite praleisti šių progų. Todėl būkite
Peoples Krautuvėse ko greičiausia, nes mes žinome
kad šie radio bargenai bus greitai išgaudyti, per
skubius pirkėjus.

OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street —.Telefonas Yards 1829

Krautuvės, kur dauguma Cbicngos Lietuvių perka Ra
dios, nes jie gauna didesnę vertę, geresnį
patarnavimą ir užsiganėdijiinų.
%

4177-ai ARCHER AVĖ

cnt RICHMOND ST

4177-83 Archer Avė.
T«Z.

Lafayette 3171

2S3« 40 w £3^ ST 4 HARLtWOOD AVI

253640 W. 63 St..
Tel. Hemlock 8400

I
D R AUGIS

ŠėŠtadien??*
jus šį klausimų, paaiškės, kad
Į scenos menas nuo kalbančiųjų

SCENA IR FILMĄ

lei. Cicero

D A K T A R A

4766

DR. P. ATKOČIŪNAS

filmų yra tiek toli, kaip rytai
'
Dentistas
Tel. Canal 0257 Res. Trospect 6659
Daugiausia entuziastiškų ar-1 nuo vakarųt
1446 SOUTH 49 COURT
gumentų pareiškia atskiri as-i
Ant Jankausko Aptiekęs
.
, •
,
..
\ lenus niouSiiuimtas \ ra s tai
menys, kurie kineinatogratų
J
,
x
.
. . lia pasunes uore scenos uilis- Vai.: 9-9
Gydytojas ir Chirurgas
Cicero, III.
r,(movies) gina, kurie yra pa-, e 1
*
1
|
1821
SOUTH .HALSTED STREET
...
i •
' ui: ’ Aaioiiuus tizutioiis yru
naikinę scenos menų, kaip pa-, i
J
i
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
silinksininimų
' pMcukmu prakilnesnes ir juusmens patikintas yra sprend- daro gerų peilių, liet jų pasi | Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
iresnes teatro įelejus; sužavė
6 iki 8:30 vakare
Drania ir kinematografas y- ti publikų grožio reginiais, pe ūlantis teisėjas teatro produ- teisminiai turi maža vertes,
luOgiskai niųstant apie sj din
ra lyginami vienas kitam, kaip rkeliant jų per grožio regi kcijoje.
i\kų, išrodo, kad apsilenkia- TeL Caual 6764
Uea Repubiic ssto
“'liesos vaizdavimas'’ Būti
teatro meno dalys. Bet t ikre nius, suteniiant jai sveiko juo
nybėje taip nėra. Vėhausias; fco>
’tžvwgtl
Uoje yra įgyvendintas gyvo M »u tlesa’ ne» smogui ne
meno išradimas yra kinemato- alėkuiti vaizduoiamam tiesų." aktoriaus dėka. Pats aktorius viskas yra naudinga, kų jis
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
aizduojamųjų tiesų,
IR UBSTBTTUKAS
grafas, kuris nuo senai popu- Bis nusakymas turi didelės ve tari tai padaryti. Jis sužavi savo jausmais geidžia, ir ne
e»y<lo
staigias
.r caromėkas Ilgu*
žiūrovus,
įsivaizduojančius visuomet žmogus supranta tai,,
«'lianai domina vienoje ar ki rtės scenos meno srityje.
tyrų. moterų u vu.su
tani tikrų gyveninio nuotykį, kas jam kenksminga. Ae visi •
toje formoje. Bet kai šis iš
PARŲ OPERACIJAS
Ne
kiekvienas
aktorius
ir
Jis vaizduoja karo žiaurumų, žmonės yra vienodo įssilavi-!
radimas “ išmoko“ kalbėti ir
Ligonius pruuia tumulėlių nuo
dabintis skaisčiomis spalvo ne kiekvienas kūrėjas turi pa- kerštų, meilę ir, bendrai, viso ainio; ne visų yra vienodos
pietų iki a vai. vaitam.
NoUeiiomiB ir seieUomiu tik
fizinės ir protinės jėgos ir ne J
mis, atrodo, kad jau pralenkė renSW tokl4 aukštų idėjų — to pasekmes.
lakamo sudilai ua
Ollbaa, Euooi'ufLliju U" A-Kuj
hjncmntografo praeitį grožiu apimti meno tikslų; be to, da.visi subrendę. Tuo budu, visi
Vaidinimas, paprastai, būna
^BLpuliarumu. Trumpu laiku žiliausiai aktoriai ir kūrėjai
vienaip tų patį dalykų negali 2f36 ULBI 22nd STllhE'l
",ės patys pradėjo skirti bengiasi padaryti ryškesnes,
žiūrovams, nevaizuuoERfCAGG
, l'seniį” nuo “naujo” teatra- jausmines vaidinimo dalis ir ė“““8- Scenoje ma omi gyve....
.r.
• •
. ,>•
pagaut} žiūrovų nusiteikimą.; “*“*<* lr veikiantieji žmones,
V ienas nioksimmKas yra pa-,
Jisko pasilinksminu .
u
patenkinti
girdį juos kalbant, jauti jų sdRęs, kad
kmematogiuras

DR, P. Z, ZALATORIS

DR. A. RAČKUS

UK. S. BlEZiS

stengiasi buvimų; tai yra, žiūrovai gy- ir vauijas siekia to paties iik.
vena tikroje vaizduotėje. Jie- sw> kuriam grožis ir kuitura
patraukti publikos dėmesį, ne3 ,
.
o•
t .
pasilinksminimų iš scenos lite- pUblįkos reagavimas pataisoj ms atrodo viskas tikrybėje, užima tik mažų v 45 J4 tiks 1.

susidomėję ir patyrinėję daly-;
kų, spręsime, kokį gauname
•
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7f7radzids

LACHAVICH
IR SŪNUS

PIGIAUSIAS
LIET.
GRAHORIUS ,
CHICAGOJE
Laidouvėms
ir

pigiau

negu

pakiti

todėl, kad priklau
sau prie grabų išdtrbystės.
OFISAS
66 8 West 18 Street
Telef.
Canal
6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street.. Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
’.

Musų patarnavimas

visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturi

»

užlaikymui

Nauja, graži koplyf'-t dykai.
3307 Auburn Avenue

EZERSKI
.

LIETUVIS

GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue
Tel.

Boulevard

i

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

DttABOfUUS

9277

A. PETKUS
LIETUVIS ORABOKIUS

<443 So. Talnuui! Avė.
Tel. Virginia 1290
Tania 1138
Chicago, III.

lei.

1—3

įvedeiiuj;

lu

—

lovų tarpe yra reiškinys pa- Jonetb

...

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

Zllll'OVai

.

1,SLJ.;.,

..

Of.

pagauti linksmumo impulso, j “negulima lyginti šešėlio su
Per lengvas vaidinimas sukės feyv<) žunogaus interpretacija.”
lia žiūrovų dalies dėmesio šalj Apie teatr4 ir kineinatogra-

rylų

2422

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ aBABORIJU
Didysis Ofisas

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

ir pataikauja žmonijos palinki

manąs, ir neginčijama, kad jie

Office i nont
VVenittuiili 3uot

6641

3000

pu

VV.

±R CiilRCi.GAS
.-4 u . y vak.

i>io

n

plutų

I

unlAllųLnllh.
“ Br^'us . R, oaD,

GYDYTOJAS ir CH1LUitGAB

I

4.29 \VEST 12 l'LACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir PėtnyėioB’, kuriomis dienomis jis

I

bus.
2924
Kitus

\V. WASH1NGTON BLVD.
vai. ant \Vasiungton Lulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

GYDYTOJAIS ir CRlRUKGAo
Ofisas 31už Bu. Halsted Bt.

DR. I. DUNDULIS

Kampas 31 Btreet

GYDYTOJAS

Vai.;

lf

2 iki

10-12

CH1RCRUAS

IR

Arcller

4142

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vau.
Nedėliomis ir šventadieniais

DR. G. Z. VEZELIS

CHIRURGAS

UH. S. A. 00 W1AT

uuuiuieiliais

OK. A, A. ROIH

D HN 11 S 1 Al

ir

2-4 ir 7-9 vai. vakar*-

Vai

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tei. Lrexei 9191

Avenue

ryto iki 1
4

ir

6 iki

po pietų
8

v.

v.

Nedelluuiis nuo 10 iki 12 ryto

DK. CHARLES SEGAL

Telefonai dienų ir naktį

4729 BO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1BTAB
Džiovų,

Vai.;

ir

Vyrų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

u036

A. L. DAVIDDNIS, M. U.
4910

SO. M1CH1GAN AVENUE
Tel. Keuvvuod ūHi

Nuo

9

Ligų

Telefonas Midway 2886

Valandos:
iki 11 valandai ryte;

Nuo 6 iki 8 valanuai vaaare
apart

šveulauie-uio

ir

Ketvirtadieni.

Tel. Uemiock 8784
Remlock 8fbi

Kw. Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

(AVaiyauCkaa J
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road

9

VALANDOS:
iki 12 ryto, 7 iki

litam

9

vak.

ir ketv. vak. pagal sutartj

GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6425 So. California Avė.

Vai.:

2-4, 7-9

V. v. išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. SLAKI5

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: lo Iki 12 ryto, 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 2 vai.).
‘ Seieuoinia ir Nudėliomis pagal susitarimų.

tini c VIa DEiNTial'AS

Oiiso Tel. Lafayette 7337

kasdien nuo 10 ». ryto iki •
vai. vakare
Nedeiiomis ir Seredumis susitarua

Rez. Tel. Hyde Park 3395

r

Ofiso lr liea Tel. Boui. &918

Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. P, P. ZALLYS
DLN TISTejs

36 EABT lilth BTREET

756 West 35 Street (Kanip. 35 ir haisieu St.)
Vai.: 1-2 U

«:H-8:8ė vai. vak.

Nadėltoj susitaruH

Vat: 2-4 lr 7-9 vai. vaaaiv
Medėlloj sunutrok

Kampa. W alum n Avelius
Tei. Puilpian 9851

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Gasas, X-ltay. etų.

Tel. Boulevard 7589
Phone

Tardė

1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

SPECIAJLiraaS

Heuilock

2081

Vai.: utarnlnkals, ketvergais lr pėt
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo
1 Iki 4 lr nuo 6:80 iki 8 v. vak.
Chicagoa ofiso Tel. Groveiiill 82H2

756 WEST 35th STREET

t.'tarnlnkals, Ketvergais lr Subatomls
2420 W. Marųuette Rd. arti YVentern
Avė.
Phone Uemlock 7828
Panedėllais, Seredoms lr Pėtnyčlome
1821 80. Hahdod 8tr«e(

nuo 18——ė; nuo •—I

■eOAitomte: suų 1*

Ud U.

CHICAGOS OFISAS:

DKNTlbTas
Gas Eltractiou
Vai. 9-9. Ned. S-18
1648 80. Wfctn£RM A»B.

DB N TI8TA8

Kampas Halsted st.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARŲUETTE RD.

Ofime lr Akintų Dirbtuvė

Valandoe:

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. JOSEPH KELIA

Dr. C.K. Kliauga

i

Specialiste Motery ir Vaiky Ligy

Vai.:

Cicero, IR.

Moterų

v ngima

I

Perkėlė savo oiiaų po numeriu

UK. DUSSEN

Tel.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ lr NAKTĮ
Mes visuomet telkiame širdingų, simpatingų ir ramų
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

l'none

6558 BU. 11ALBTED B1BELT

______________ ____ ___________ _

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Toliau, kai kurie kino ga
mintojai, l>e abejonės teisina
si olmlsiu, kad “žmonija no
ri pasilinksminimo ir jeigu
duosi žmonėms to, ko jie no
ri, turėsi pasisekimų.” Tad.
pagal šį nusakymų, išrodo, kad
filmų gamintojai daugiausia

y-ii

' aerauuiiiis

DR. VAITUSH, OPT.

' vaidina prieš negyvųjų ,mašiį nų, nejausdamas publikos nuotaikos.

lies.

1595

Groveiiill

TDV

lo Žiūlotai yra lotogralinė
į mašina.” Tuo būdu artistas'^

11ALBTLL BTKKLi
Vai.; 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rezidencija

lr

GaDIioJaS

DR. 6.1. BLOŽIS

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAU/U IŠRADIMU
i Daugėlų atsitikimų akys atitalaomofc

oilJO B.

UR. A. L. YUŠKA

V ALANUOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo '9 iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 iki 12 dienų

4841 W. 14 ST.

uj d) tojus ir Chirurgas

GYDYTOJAS
Tel.

Kinematografo dailė rodo- pasitenkinimų. Šešėliai gali
ma su mechanizmu, tad viskas
LIETUVIS GRABORIUS
(Tęsinys 8 pusi.)
D L N T f b T A B
ten ir yra mechaniška. Kalban
, Didelė graži koplyčia dykai
2261 VVEST 22nd BlitEhlT
čiosios fihuos dainos tema gi
718 WEST 18 STREET
(Kampu Leavitl &U)
Tai. Roosevalt 7 CM
rdėti, lyg suktųsi apie maši
AKIŲ GYDYTOJAI:
Valandos Nuo 9 Iki 11 ryto
nų, atsimušdama akustikos at
Nuu 1 Iki 9 vakare
Scredoj pagal su tarų
sugrįžo
’
iy
lie
oš
garsiu. Nežiūrint to, kaip ki
no produkcija yra silpna me
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Boulevard 7589
VEDBJA8
no atžvilgiu, bet kino gamin
Rez. Heuilock 76 91
tojai
turi
išsidirbę
garsinimui
1650 WEST 46th STREET
bizniškus planus savo produk
Kampas 46th ir Paulina Sta
cijai. Jie moka sudaryti gar
Tel. Boulevard 6203-8413
D E N T I B T AB
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės sinimus su aukštos rūšies, gra
4712 Bo. Ashland Aveaue
prie manęs,
patarnausiu
siinpatiižiai
skambančiais
posakiais,
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
kal. mandagiai, gerai lr pigiau negu
LIETUVIS AKIŲ
kitur. Koplyčia dėl Cermenų dykai. kurie dilgina minti. Bet svar
SPECIALISTAS
X-Ray
Tola' Cicero I2ts
biausias dalykas yra tas, kad
Palengvifca
akių įtempimų kuris
filmų gamintojai užmiršta žino esti priežastim galvos skaudėjimo,
cataractus., Atitaisau trumpų regyatę lr tolimų regystų.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.
Speciale ntyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ęyto iki S va
kare. Nedėllomls nuo 10 iki 13.

237 4

Lhi. A. K. McGRAUlE

Rezidencijos Tel. l'laza 3200

nes. Dažniausia, jie nekreipia

Heuilock

Ofiso Vai. Nuo 9-12* rytais; nuo 1-V | weulwortu
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Llarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Sventauiemais pagal suturima.

ir publika, abiejose pu- ra vartojami geram ir blogam, i
B E N T i B T A S
sese yia koks tai įtempimas,Lpa(jgį yra neginčijamas fak-.
4645 Bo. Ashland Avė.
kuris įeiškiasi individualiam AaSj ka<Į žinonė'fe žiūri kalbanArti 47 Street
ai tįsto jausmui betarpiškai su-į
(garsinių) filmu; džiau- ______ ____________________
sisiekiant su žmonių jausmais. Lįasi Sešėliais ir ten gauna' Tel. Canal 6222

“

liti. HiOflni'1

3687

Engiewoud

liūs

dėmesio į moralinį žmonijos
jausmų. Tad kyla klausimas,
ar jie gali pagaminti kino pa
veikslų nesuprasdami daromos
žmonėms įtakos? Bet taip iš
rodo. V ienas filmų direktorius
lyta išsitaręs artistams: “ta-

ofisag

Antras

Tel. Yards 0994

S. M. SKUDAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Victory
Rez. Tel.

ir

-1

liez. Tei. Btevvart 8191

3133 B. 11ALBTED BTBE171’

Rfione Boulevard 7042

tiuiių. Iš tiki o, teatro menui
galima rasti daug įvairių
yia jautiios abi pusės: akto- nuomonių. Įvairūs išradimai y-,

57 9 3

LCl. Aentvvorth 3000

DR. J. P. POŠKA

i.L,.

jVailTOiniS fomiOllllS rlliy S gali Dilti S1OK1S ai kllO-

I. J. ZOLP

Tel.

Ofiso

Va.

kia, SCeiių matydami. Be to, scenos Vaizduotei. \ elkailj tli-

Lafayette

vai. vak.

Gydytojas ir Chirurgas
ir 4*631 BU iBIILAND AVĖ.

garbos, kurių žiūrovai pareis- meins filmų gamintojams
1° > 7
c
A
j
.
.
'

Tel.

iniai; 6641 Bo. Al baily Avenūe,
Tel. Prospect 1930.

tiesa tinka ne vi

ta

1028.

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėlioj pagal susitarimų

SVARBI ŽINUTĖ

650-1 B. AiilKSlAK .avL.

12

Prospect

Tel.

Rezidencija 2 359 So. Leavitt St.
tel. Canal 2330

DR. A. J. JAVOIŠ

Cattai 622Z

i—s

ot

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 VVKST 63 STREET
Kertė So. \Vestern Avcnue

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po UUlIl. 4645 B. Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir office; 4459
California Avė
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutarNedėlioję
pagal sutartį
Įti. Tel. Boulevard 1820. Na

Rtanieueija;
6628 Su
Riųbuioud
a.euut Tel. llepuolic įduo
Valandos

.lurttUf’U

NadėHoJ

DR. M. T. STRIKOL’IS

VVest 22UU Šutui

l_*feU.viLL

M

,

, DR. MAURICE KAHN

pareiškitt savo (asmens) kori- k*os rūšies, bet pačia produtaktų. Jie jaučia aktoriaus nu- kcija kinematografas negali!
1439 S. 49 Court, Cicero, • III., .
, .
,
tikru vaidinimu.
Tel. Cicero S927
uties pakreipų; jeigu aktorius lygintis su
----------------------------i----------------| S(.ej)oje gyvas ir linksmas, tai Šiame klausime vienas įžymus
Telefonas Yards 1138
! ir jo žiūrovai beveik visi yra ; kritikas yra pareiškęs, _ kad

STANLEY P. MAŽEIKA

4

veninio istorijų, kurių jie vai - 1-1 ’ dažniausiai duoda ne visai
dina. Gili ir nuolatine tyla žiū- tmkainų produkcijų. Le aoe-‘Z

2314 W. 23rd PI., Chicago

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso
Kienis reikalams. Kaina priei
nama.
" .
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

GRAąOBIUS

me išlaidų
skyrių.

LIETUVIS GRABORIUS

6o.

DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2428 West Marųuette Hoad
Vai
1-5 ir 7-'8 P M Ketv 9-1*

A — sspinduiuii

lŠHėl LlCtO- , C*ur.

KOlllCfClfeK-Hl

110 ir koki 1S kalbančiųjų iii-1 arba sugadina vaidinimų. Siuojne® tld niamini 11 guuimi rk
j
,
tualūs individai — asmenys, janeioniis priemonėmis pagulitų. Nors trumpai panagrini - į atžvilgiu galima sakyti, kad atai ne vardai popieriuje ir ne minti uaugiausia pramogos."
vaizdai “judančioje” drobėje.i Filmų gamintojai, duodami
G k A B O K 1 A 1:
Gyvi aktoriai atvaizduoja gy- žmonijai tai, “ko žmonija 110-

.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X20a

0617

Grovchll,

ofl8M Te|

Tel. Central 7079
Rez, Longbeach 9462,

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėllais, seredomis ir snbatomlg nuo 1 iki 4 ir nuo'6 iki
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

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

DR. B. G. LAMBRAKiS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Bnvęe Lnatrnktortns Viennoi. Unlveeplteto Per 6 Metrui
Ofisas 1447-48 Pltisfleld Ulrlg., 66 E. Wastolngton St., Chicago, UI-
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$ stadionui s, sausio 30,

S

1932.

si — j Marąuette1 Parko para apie misijas, laikomas po Ve
~8S
pijos svetainę sausio 31 d. 7 lykų.
vai. vak.
Gerbiamuosius
Klebonus,
NEPAVYKO
PLĖŠIKAMS
į
kurie norėtų susilaukti Tėvų
NORTH SIDE
LIETUVIŲ VALANDA
Marijonų su misijomis, pra
Marquette Parko Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas
šome kreiptis šiuo adresu:
Kas norės “Laisvės kelius”
Wtlt Side. —• Penktadienio
—--------pamatyti, tai tegu ateina į ryte apie 6:30 v. bandyta pa- Ryt dieną nuo 1:15 iki 2 Marian Fatliers 2334 S. OakRENGIA MASINį MITINGĄ IR PRAKALBAS REIKALE TAKSŲ MOKĖJIMO
p.. . svetaine sausio 31 d. 7 daryti ‘liold up’ Juozo Mickc- vai. po pietų girdėsime gra- ley Avė. Chicago, III. Arba
SEKMAD., SAUSIO-JAN. 31 D, 1932 m., 2 vai. po pietų
‘val. vak. Ten bus suvaidintas vičiaus bučcrnėj, 2349 So. O- žų lietuvių radio programą iš kurie norėti} gauti kurį iš
PARAPIJOS SVETAINĖJE 68-ta Ir Washtenaw Avė.
patrijotiškas veikalas akley avė. Nepažįstamas fžmo- stoties WCFL, 970 kiloe. Gar-Į Thompson, Conn. St. Mary’s
I US
“.nisvės kelias”, vaizduojan- gus įėjo krautuvėn ir traukė sus Chicagos vyrų choras po jG'olIege.
Namų savininkams — taksų mokėtojams bus sv -rku išgirsti, kas yra veikiama dėl
ti> Lietuvos kūrimos pradžią nuo rankos pirštinę. Bet tuo vadovyste p. J. Saurio, panepakenčiamų taksų.
SCENA IR FILMĄ
ir l ietuvos bemeliu ilgus ir tarpu buceris pastebėjo, kad linsksmins savo naujomis ir
A. L. P. K. Komitetas.
(Tęsinys 7 pusi.)
skaudžius laisvės kelius. Štai, rankovėj sužibėjo revolveris, linksmomis dainomis. Taigi I
į
Jo irs Vykantas progai pusi- Bučeris bėgo į šalį pasislėpti, gerėsitės gražia muzika. Ponia i UGG erzinantieji, viliojantieji,
taikius ragina savo draugus Plėšikas paleidęs šūvį, bėgo Vaitkus grieš ant armonikos, i P^kus, ypač kada jie spalvorė, bet ir pastaruoju metu ne- vasario tikėdamiesi tada didės-t
STATYS BAŽNYČIĄ
>toti j krašto apsaugos būrius, lauk.
'
Kaipo harmonistė ji jau daugi1** Matant šešėlius, girdimi
duoda ramumo. Civiškių kai | nes algas gausią. Tuo tarpo
sykių yra pasižymėjusi.
ši garsai ir kalba; bet šešėliai
Andrioniškis. Panevėžio a“Broliai, kartą kova pradėta,
me
papiovė
16.
šunų
ir
5
kiau

i be samdinių ūkininkams gana
valykime ją iki galo, bendro SERGA DAUG ŽMONIŲ radio valanda yra duodama liekasi šešėliais. Dažniausiai les, o Kaugonių kaime tik per J sunku apsieiti, nes daug gyvų- ps. Vietoj senos, mažos medi
lėšomis Jos. F. Budriko — lie kinematografe matomos silpno
nės bažnyčios ruošiamasi sta
mis .jėgomis. Aplink Lietuvą
vieną savaitę sudraskė 18 šu I lių auginama ir šiaip žiemos
Šiomis dienomis serga daug tuvių radio ir rakandų krautu tūrinio pasakos, išreikštos kru
tyti didelė mūrinė. Statys ją
niaukiasi .juodi debesys, taigi
nų ir 12 kiaulių. Vilkai dabar darbu lieka nenudirbta.
l.as gyvas į darbą. Keno krū- žmonių. Serga du “Draugo” vės, 3417 S. Halsted st.
Tančioje drobėj, ir girdėti ūž
iš šios parapijos kilęs inž. Pr.
didelėm rujom vaikščioja, net
ti : ė j plaka lietuvio širdis, prie redakcijos nariai p. Ig. SakaN. .kimęs, šiurkštus balso tonas
Markūnas savo lėšomis. Parfl
ligi 30.
NEIŠNYKĘS PRIETARAS pijiečiams reikia atvežti tik
ginklo, nes nebetoli laisvės i y- las ir p. J. Jurgėla. Pastaro-----------» j iš virpančios dėžutės, Ųetgi
tas, Lietuvos dainių ir kauki- jo serga visa šeimyna. Taip TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS i yra asmenų kurie sako: “ne
skaldytų akmenų ir kitos sta
SUNKU SAMDINIU GAUTI 1 Žeimiai, Kėdainių aps. Kai
žiūrint
viso
to,
aš
kinemato

tybinės medžiagos. Statybą
ui u išpranašautas. Kitose Lie- pat serga du spaustuvės darGAVĖNIOS METU
kuriuose
šios
apylinkės
kai

grafą
labiau
myliu.
”
Gal
as

norima pradėti šią vasarą. Atuvos vietose jau susidarė ap- bininkai — p. Jonas Peldžius
Panemunis, Rokiškio aps. muose dar tebesivaikoma seno
muo
ir
neišreikš,
dėl
ko
kiną
kmenis ūkininkai jau dabar
s .ilgos būriai ir sėkmingai ko- ir p. J. Saibutis.
! Nuo vasario 14 d. ligi 21 d.
Daug čia ūkininkų samdo sa papročio ir nuo Kalėdų ligi
veža.
Nw Havn, Conn. Šv. Kazimie myli, nors tas būtų ir klai
roja su priešu ne ginklu. Kuo------------------mdinius, bet šiemet sunku jų i Trijų Karalių šventės never
dinga. Yra žmonių, kurie no
ro par.
mes blogesni už juos? Kas su
I
ri gyventi realybėje, bet kai gauti. Esant pigiam pragyve piama. Pasiteiravus dėl šito SKAITYKITE IR PLATIN
manim?”
i
I Nuo vasario 15 d. ligi 28
kurie pasitenkina tik pavir nimui, daugumas laukia pa- papročio reikšmės, gauni vi
KITE “DRAUGĄ”
Arba vėl kitoje vietoje mo- Marąuette Park Liet. Am. Athol, Mass.
sai
nelauktą
atsakymą.
Pasi

šutiniais blizgučiais ir džiau
tina varkdama ir sielodamasi, piliečių kliubo įvyks metinis Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. giasi nauju mechanišku išradi
rodo tai daroma, dėl to, kad
Z
\
bara sūnų, kad eina kur pa- susirinkimas sausio 3L d., 2 Elizabeth, N. Y.
vasarą
avys
nesisuktų
arba
ne

mu meno reikalams. Tuo būdu
guldyti galvą plikuose laukuo- vap
pietlJ> gv> P M. Gimisirgtų kvaituliu.
Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. pasirodo, kad ne žmonės val
se. Bet jos sūnelis, Tėvynes mo parapijos svetainėj, Wash- Pbiladelflna Pa. Šv. Jurgio do (viešpatanja) mašinas, bet
(Mnrųnefte 4ewelry A Radio)
meilės pagautas, štai ką at- tenaw ir 68 st.
par.
EXTRA!
mašinos žmones. Galų gale, Pirm. A. Nausėda
Pirkusieji pas mus už #5 ar dau
.-ako: “Mama, kada tėvynė Kliubas šaukia visus tautie- Nuo vasario 29 ligi kovo 6
rlan bus dykai nufotografuoti.
žmonės tik pasijunta, kad jau
1024 Center St.
Nužemintos kainos ant vi 2650 West 63 St., Chicago, UI
pavojuje,
kada
kiekviena
pajė........................................... *ius narius ir nenarius ateiti d Norwood, Mass Šv. Jurgio yra mašinų vergais.
šokio darbo, pavyzdžiui — Re
Tel. Lincoln 3044
TeL
ga jai be galo brangi, negi į masinį sus-mą pasitarimui par
line
brakes ant Ford A ComHemlock 8SS0
J. Dimša
galiu aš ramiai užkrosnyje lm dgĮ taksų. Bug kalbėtojai lie- Nuo vasario 29 d< ligi kovo
plete witb parts. tiktai $7.00
3347 Auburn Avė.
dėti ir kaip bailys dairytis tuviai ir išAssociation of Real jg d Worcheser Mass šv.
z
Grind Valves, Ford A, ComRaši. P. Fabijonaitis
juo plyšį į trempiamą Lietu- Įstate Taxpayers. Nušvies da- Kabhnero par.
i
plete with parts, tiktai 06.50
2320 W. 23 PI.
\ą. Negaliu, negaliu, nors ta- tykus reikale nepakenčiamų
Nuo kovo 7 d. ligi 13 d. PaIžd. Kun. F. Kudirka
Erperto darbas pvarantuotns
LAUKINĖS ŽĄSYS
vo ašaros kaip deimantai rai- taksų.
terson, N. Y. šv. Kazimiero
2334 S. Oakley Avė.
Wm. J. Kareiva
ŽIEMOJA
žo man krūtinę iki nepakelia-,
Valdyba
par.
, .$
Savininkas
AGITATORIAI:
mo sielvarto. Argi galima die________
Del geriausios rųSlee
! Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
Ir patarnavimo. Sau
Žiežmariai, Trakų apskr. Kun. J. MačiulionL,
nojant ramiai tvarstytos lovoSUSIRINKIMAS
kit
’ —Newark, N. J. Švč. Trejybės Mėnuo laiko, k«ip atskridę ap
2334
S.
Oakley
Avė
GREEJT VAUUKY
je, kada pilni laukai artojų,
FRODDCT8
Svarbus Šv. Kabimiero A- par.
2444 West 22nd St.,
Z.
Gedvilas
sigyveno
ant
Strievos
upės
Kada paukšteliai čiulbonėliai
Olsells
Šviežių klausi
Chicago, III.
lumniečių susirinkimas įvyks, Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. ties Kūdonių kaimu 4 lauki
nių, sviesto ir sūrių.
12022 S. Halsted St.
skelbia linksmą pavasario ži
Tel. Roosevelt 3365
4(44 SO. PAULINA STREET
šv. Kazimiero vienuolyne va- Mnntello, Mass. šv. Roko par. nės žąsys. Pamatę jas vietos M. Šlikas
Tel. Boulevard 138#
nią. Ne, ne šimtą kartų ne, ir
BENNIE
F.
DIRŽIUS
sario 1 d. 8 vai. vak.
(moteims).
10555
S.
State
St.
brakonieriai
pradėjo
šaudyti
tu pati gerai žinai.”
Savininkas
, Visos alumnietės prašomos
Nuo kovo 21 d. ligi 27 d. ir jei kas jų nesudraus, tai vi
Namu telefonas Cicero 6372 AL 2ADI KRAUSTYTIS?
Taigi, kas mylite gražius
NAUJA KNYGA
atvykti. Yra daug svarbių rei Montello, Mass. šv. roko par. sas iššaudys, nes tik pora li
vaidinimus nepamirškite atei
kalų aptarti.
( (vyrams)
ko. O žąsys niekur neskrenda,
ti į Federacijos vietinio sky
Naujų knygų mėgėjams bus
-n>IHhlhWIC7.£-(0* ,5R ’ n
Felicija Nausėdaitė. Į Be to, tuo pat gavėnios me- matyt nori Strievoj tarp Ku4
riaus ruošiam tą vakarą, o
7126 So. Rockwell St.
nua. rast. tų bus laikomos šv. misijos. donių ir Liutonių kaimo žie įdomu sužinoti, kad išėjo iš
būsit tuo vakaru patenkinti.
Tel. Republic 5099
spaudos naujas veikalėlis: ‘Aš
—----------- I Athol, Mass. per dvi savaimoti.
Po vaidinimo bus smagūs lietu
MARQUETTE PARK
'tės.
noriu tau vieną žodį pasakyti.
Statome namus ir senus Mes permufuojame pianus,
viski šokiai.
Mažas dvasios vadovėlis jaunu priimame mainus Padarome forničius ir kitokius dalykus.
------------į Worcester, Mass. per dvi
TIKRAS VILKŲ ANT
Bijūnėlis
Marąuette Parko
Rožan- savaitės,
omenei ir suaugusiems. Parašė visus legališkus popierius. Te Musų patarnavimas yra grei
PLŪDIS
čiaus ir Altoriaus Puošimo drMaspeth, L. I. N. Y. per
palaimintas kun. Jonas Bosko. ikiame advokatiškus patari tas, geras ir nebrangus.
NORTH SIDE
ja rengia didžiulį kauliukų žai vieną savaitę,
Vievis, Traki} aps. Šioj a- 108 pusi., 6 paveikslai. Kaina mus dykai.
Mes pervežame daiktus iš ir
2608 W. 47 St.
Šv. Mykolo parapijos meti diino vakarą sausio 31 d. 7 vai. i Jei įvyktų kokios permai- pylinkėj labai daug vilkų yra. 30 c. Galima gauti ^‘Draugo”
į kitus miestus.
,nos, pranešime vėliau. Taii* Nekalbant apie tą žalą, kurią knygyne.
nis susirinkimas įvyks sausio vak. parapijos svetainėje.
PARSIDUODA už žemesnę kainą
31 d., tuojaus po pamaldų. Šios draugijos narės jau ko- pat vėliau bus pranešta ir vilkai ūkininkams vasarą da- Yra tai lietuvių saleziečių ne kaip kainavo pastatymas S kam ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
■ leidinys.
barių nauja muro Bungalow, kieto
Visti parapįjonų pareiga da lintą savaitę paradavinėja do- .................
medžio išbaigimas pagal naujos ga
vanų
knygutes.
Per
šį
di

lyvauti susirinkime.
Šis veikalėlis yra tikras lie dynės. KarSto vandeno Šiluma Ir ga
ražas. Savininkas yra priverstas iš
džiulį vakarą bus traukiamos
tuvių religinis literatūros per važiuot!. parduos už #6,000 su ĮmoNamų 8tatymo Kontraktorlue
dovnos
kanarkos,
laikrodis
ir
. kėjimų kas klek gali. Verta #8,500. Itatau Įvairiausius namus prieinamo
IŠ DIEVO AFVEIZDOS
las. Pirmas pasidžiaugtinas SVARBI PRIEŽASTI8 varčia la
kaina
J amžinoji plunksna.
parduoti #17,500 verties na 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
PAR.
tos knygelės dalykas, tai gra ivininką
mą,
už #13,000 su #4,000 JmokėJlPonios A. Jonaitienė ir P.
Telefonas Hemlock IBS#
ži kalba. Turinys perimtas raa mo, kuris atneS virš 30<#i. Yra ti
Šnekutienė
veria komisijos
krai geras
augštų muro namas su
Šv. Jono Evangelisto dr-ja
lonia krikščioniška dvasia.
Storų Ir 5 pagyvenimais, randasi ant
Tslef. Republlo •#••
darbą pirmyn ir deda visas
biznio gatvės, pečiais Šildomas
turės savo metinį susirinkimų
Skaitymai paskirstyti kiek gyvos
randuojąs! už #165.00 J mėnesĮ.
pastangas, kad atsilankiusio
f Ateitis rodo gerą užtfarbj —- nausekmadienyje, sausio 31 d.,
vienam metų mėnesiui.
ji būtų patepkinti kauliukų
Idokltės proga.
KONTRAKTORIU8
Bet yra dar daugiau žmonių, kurie turi pinigų, bet neži
par..mokyklos kambary, 1 vai.
Dvasiškų knygų mėgėjai I Kreipkitės pas Įgaliotini sekam OENERALIS
Statau
namus
kaip muro taip u
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
po pietų. Visi nariai prašomi žaidimais ir dovanomis Kai no, kur juos dėti.
skaitys ją šimtus sykių kiek čial. JOSEFH YU8HKEWITZ,
Kainos prlelnMnlaustoa.
šios darbščios narės stoja į dar'
8«47 Archer Avė.
susirinkti, užsimokėti nžsiliku
Mes sakom ir sakysim, kad geriausias ir sangiausins vieną kartą su didėjančiu pa
2462 WEST 69th STREET
Vlrrinia
0757.
bą, tai to darbo vaisiai visus investmentas, tai nusipirkti sau namą.
sigerėjimu.
sius mokesčius. Atsiveskite ir
patenkina. Joms ir dabar ge
naujų narių. Priimamai vyrai
Sav. parduoda labai pigur
Tel. Hemlock 2323
Namas yra geriausias ir saugiausias žmogaus gyvenime
rai sekasi minėtas darbas —
Didelis ir šviesus kambarys 3 flatų namą po 5 kamb. Mo
ir moterys. Priimami iki 45
tikietus išparduoti ir kiti ko investmentas. Pirkdamas dabartiniu laiku gali uždirbti pini išrendvimui. Tinka vaikinui,
metų amžiaus be įstojimo mo
derniškas štymu apšildymas
gų į trumpą laikų. Jūs galite nusipirkti 2 aukštų mūrinį na
misijos reikalai patenkinti.
merginai”, ar ženotai porai.
kesčio.
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
Tad vis, kurie galite išeiti mą už bangalow kainą t. y. labai pigiai.
NAMŲ STATYMO KONTRAK2546 w. 67 st.
to, likusią mačiais išmok, arti
TORITTS
Juozas Blankus, korep. tą vakarą, ateikite ir pasilink
Kreipkitės į mūsų ofisą ir gaukite visas smulkmeniškas
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
mokyklos
ir
šv.
Antano
baž

671 W. 18 st. sminkite dar ir laimėjimą nu- informacijas,
ŠOKIŲ MOKYKLA
nyčios. Arti Donglas Pk. ‘L*. Sapos Teist
Red. Prierašas. Tamstų ko sinešite namie pasilikusiems
Mamų Telof
Norėdami išmokti šokti val
1622
So,
51
Avė.
Cicero,
III
Hemlock
1147
Republic
(«gs
respondencija ligi šiol neįdė nustebinti. Tie gailėsis, kurie
są, foxtrot ir kitus šokins, tai
ta ne iš blogos valios. Buvome neatsilankvs — o kurie št kar
kreipkitės adresu:
|
MES PARDUODAM Ir mainom na, mus. lotus, farmas ir visokius bizvietos pritrūkę. Bet netrukus ty atsilankys, nė veną kaną
W. MISEVIČIUTĖ
Plumbtng A Heattn* Uetuvu
i nius visur.
įdėsime. Atsiprašome, kad su- nepraleis Rožančiaus ir Alto
; Norintieji greitai parduoti ar itKONTRAKTORIUB
5209
So.
Halsted
Street
REAL EŠTATE
' mainyti savo bile kokia nuosavybė,
Mano darbas pilnai garantuotas
vėlnvom.
riaus Puošimo •draugijos kau2-ras augštas iš fronto
kreipkitės asmeniniai ar laiškais pas
Kainos prieinamos
JOSErH YU8HKEWITZ,
i liukų ižaid. vakarą. Visi — vi 3335 So. Halsted Street
Tel. Yards 4554
2121
WEST
69th 8TRBBT
Tel. Calutnet 4589
M47 Aacher Avė. Ohies«o, III.

C H I C A G O J E

Masinis Mitingas Taksų Mokėtojų

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

R. ANDRELIUNAS

LIETUVOJE

i

BENNIE’S AOTO REPAIR
SHOP

A. ALEŠAUSKAS & SON

M. ZIZAS

Tūkstančiai Žmonių
Šiandieną Paliko Be Cento

D. GRICIUS

JOSEPH VILIMAS

M. J. Kiras

'

f

JOHN YERKES

