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Japonai ir kinai verčiami nutraukti kovą
CHICAGOJE

VALSTYBES SUBRUZDO TAIKINTI
ĮSIKARIAVUSIAS ŠALIS

SUSIDĖJO BURNON
ŽIEDUS

mo konferencija
ANGLIJA NUSISTAČIUS UŽ KARO
SKOLŲ PANAIKINIMĄ
NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA

IVASHINGTON, vas. 3. —
Valstybės departamentas pa
skelbė, kad vakar J. Valsty
bės, Anglija, Prancūzija ir Italija japonų vyriausybei įda
vė taikos planų tikslu sulaiky
ti japonų įsikariavimą ir kinų
priešinimusi Šanghajuje ir ki
tuose Kinijos plotuose.

ŽENEVA, vas. 3. — Tarp
tautinės nusiginklavimo konferencijos atidarymas vakar
kelias valandas užtruko, nes
T. Sąjungos taryba buvo už
imta svarbiais japonų—kinų
reikalais.

LIETUVOS DELEGACIJA

i Sausio 23 d. iš Kauno išvvPortlandi. o .cemento kompa, TLietuvos
• ,
. ,
1
ko
delegacija
į Taumjos
vvnausias
chemikas
G.
L
o
•
.,v.
,
...
’
v
.
tų Sąjungos posėdžius. ĮT deW ard as su žmona buvo Ge- ,
....
v . .
,
, legacųą įeina; užsienių reikaneral Fnrnitnrc Co. poM»o-l,, roini(,teris *.. Zaunius, Ue1 avėję, 101 Belmont avė., ka- ,uvos atstovas Prancūzijoje
d-a parduotuvę užpuolė trys Klimas jr dr Graužinis.
plėšikai.

Ženevoje vyksta nusiginklavi

L,PONAI SU KINAIS
VERČIAMI TAIKINTIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Ward ’o žmona visas laikas1 DERYBOS SU ŠV. SOSTU
nė žodžio netarė, nors buvo{
-----------jai progos prabilti. Tik pte- j Lietuvos laikraščiai praneša,
šikams pasprukus ji prabilo, kad eina neoficialios derybos
jf burną buvo susidėjus tris tarp Lietuvos vyriausybės ir
Vatikano. Tikimasi susitarti
700 dolerių vertės žiedus.
Numatoma sudaryti statutą
Katalikų Veikimo Centrui tva
ITALIJOS POŽYMIS
rkyti ir konkordatui su Apašt.
VYSKUPUI
W. J. Donaldson’as ir W. J. Collins’as. Jiedu yra spauSostu vykdyti. Šis statutas bū
(įos atstovų galerijų kongrese viršaičiai. Abu atvyks į Chicagą ir Chicago stadijume patvarkys spaudas atstovams vie Vakar vakarą Italijos gene- tų panašus į statutą, sudarytą tarp šv. Sosto ir Italijos
tas per respublikonų ir demokratų partijų Suvažiavimus.
rališkas konsulas Karūnos orvyriausybės.
deną įteikė Chicagos vyskupui
TOLIMŲJŲ RYTŲ
PRAVESTI UŽ PAJAMAS
pagelbininkui Sheil’ui.
KLAUSIMU

MOKESČIAI

LIETUVIŠKAS BALETAS

Arešto priežastis — suimtų
jų įtarimas priklausius komu
nistų partijai. Nieko iš suim
tųjų neišgavę, sausio mėn. 13
d., daugumą jų paleido ir pa
leisdami prikalbinėjo šnipinė
ti- lenki). naudai. Likusieji aštuoni laikomi Ignalino arešto
n amuose.
.Iš VILNIAUS KRAŠTO

— Lydoje užsidarė didelis
fabrikas, kuriame dirbo 356
žmonės. Visi darbininkai da
bar atleisti nuo darbo.
— Sabališkės kaimo (Kalti
nėnų valse.) Liet. Šv. Kazi
miero draugijos skyrius sta
to savo kaime paminklą Vy
tautui Didžiajam. Skyrius dažnaj surengia vakarus.
— “Kurjer Wilenski” rašo,
kad per p. m. gruodžio mėne
sį, statistikos žiniomis, Vil
niuje susilikvidavo 36 preky
bos ir pramonės įmonės, užsi
darė 9 darbo įmonės, užpro
testuota 2135 vekseliai 2,755,600 zlotų sumai. Per gruodžio
mėn. sulicituota 35 dvarų ir
ūkių. Dėl ekonominio sunku
mo Vilniaus lombardiai pripil
dyti dažnai labai brangiais da
lykais, taip kad dabar lombar
dai kitų, ne aukso daiktų, be
veik nepriima.

Konferenciją atidarė A. HeŠį ordeną vyskupui Italijos j
nderson ’as, buvusis Anglijos
AVASHINGTON. — J. Val
SPRINGFIEI.D, III., vas. vyriausybė skyrė už jo dide-l Lietuvių kompozitorius (Kau
Plane paduotos paliaubų są ministerių kabineto narys. Ka
stybės, Anglija, Prancūzija ir 3. — Žemesnieji įstatymų lei liūs pasiaukojimus Chicagos no muzikos mokyklos direktolygos, neutralių zonų nusta- lbėdamas jis kvietė visas valItalija imasi taikinti japonus dirno rūmai ^vakar pravedė Katalikų jaunimo organizaci-j rius) Gruodis sukūrė vieno
tymas .ir abiejų .valstybių su--styhes kiek yra g^lhna'suina.. . T
projektą, kuriuomi skiriami jai’ prie kurios Pri^,i daug: veiksmo 3 paveikslų baletą
silaikvmas nuo kariuomenių žinti ginklavimąsi ir tuo būdu
Jnais- aP°VU vynausy i
i “Jūratę” jr jau perdavė val
valstybiniai mokesčiai už pa-įir itallJ jaunuoliVmobilizacijos.
užtikrinti pasauliui taiką.
* U &S *ai °S Panasstybės teatrui. Tai yra pirmas
ŽENEVA. — T. Sąjungos iamas beveik tokiais pat ruo-j
J. Valstybių vyriausybė kei------------------taryba nusprendė visomis prie Į ^ais, kaip federaliniai mokės-. REIKALAUJA KALĖJIMO lietuviškas baletas.
čia nusistatymą. Prez. Hoove- UŽ SKOLŲ PANAIKINIMĄ
BAUSMES
r‘ig bendrai su savo kabinetu
________
įmonėmis remti Amerikos ir ki- ciai.
IŠRINKTAS KAUNO MIES
nusprendė neigti japonų veiki-1 LONDONAS, vas. 3. — Va-, valstybių pasiūlytą japonaTO BURMISTRAS
NEDARBO KLAUSIMAS i Už Chicagos sanitarinio pe-'
mą T. Rytuose, apdrausti ten lstybės iždo sekretorius Nevi- ms *r kinams taikos planą,
rkaso fondų eikvojimą valsty-j
SENATE
savo piliečius ir visomis prie- lle Chamberlain’as vakar par-l ŠANCHAJUS. — Japonų
bės kaltintojas reikalauja pen-! Š. m. sausio 18 dieną įvyko
monėmis dirbti už taikos grą- lamente kalbėdamas vėl pas- kautynės su kinais su trumpoSVETIMŲ VALSTYBIŲ
AVASHINGTON, vas. 2. — kerių metų kalėjimo buvusiam nepaprastas Kauno miesto tažinimą.
kelbė savo vyriausybės nusi- mis pertaukomis vyksta. Kinų
perkaso
trustisų
prezidentui
rybos
susirinkimas
Kauno
mie
KAPITALAI KINIJOJE
-----------------statymą karo skolų klausimu.1 jėgos ir kai kurių miesto da- Šen. La Follette’as, respubl.
iš Wisconsino, senate iškėlė ,Crowe’"i ir 3° Pajams. By- sto burmistrui išrinkti vietoj
MacDONALD’AS SERGA Jis sako, kad Anglijos nusi-,ln? ištraukiamos.
AVASHINGTON, vas. 3. —
'nedarbo klausinę ir bedarbių la vyksta kriminališkam teis- mirusiojo Vokietaičio,
-----------statymas — panaikinti visas TOKIJO. — Amerikos ir
šelpimo programą. Numatoma ineBuvo keletas rimti) kandi Svetimos valstybės Kinijoje
LONDONAS, vas. 3. — A- karo skolas ir reparacijas.
Europos valstybių siūlomas
smarki kova. Nes šiai progra
datų į Kauno miesto burmis turi įdėjusios tokius kapita
nglijos ministeris pirmininkas
------------------japonams taikos planas nepaPASIVAŽINĖJO
mai griežtai priešinas krašto
tro (majoro) vietą. Bet galu lus :
MacDonald’as negalės veikiai
AR GI NE YPATINGA?
lankiai sutinkamas.
J. Valstybės apie 200 miliį vyriausybė.
tinai liko tik du kandidatai:
vykti į nusiginklavimo konfe-į
---------- -NANKINGAS. — Kas valaMrs. Lucille Hennek pasi- inžinierius Graurogkas ir bu- j°nus dolerių. Iš to apie 65
renciją. Jo vienai ūkiai šiam! ŽENEVA, vas. 2. — Tarp- nda čia laukiamas japonų puo
SMERKIAMA SOVIETŲ 1 važinėjo automobiliu su uepa- vęs Kauno miesto burmistras nuošimčiai yra pačiam Šangdie atliekama lengva operaci- tautinėje nusiginklavimo kon- ]įmas prieš kinus
- RUSIJA
žįstamu vyru. Neteko 10 do- Jonas Vileišis. Inž. Graurog hajuj.
ja.
,ferencijoje yra daugiau kaip! \VASHINGTON. — Prezi________
I lerių ir brangenybių 1,300 dol. kas iš visų 37 balsų gavo 19,
Anglija Kinijoj turi apie
Dmlzt.
i1'000 dalyT”‘"ridentas Hoover’is su savo kaINDIANAPOLIS, Ind., vas. vertės.
o J. Vileišis — 16. Tuo būdu, 1,266 milijonus dolerių^
REIKALAUJA PRATĘSTI gnus.ng.ainu, atstovybę, kuna bjnetu
ndė sieku teik
2. — Angliakasių suvažiavi-j
burmistru išrinktas inž. Grau Japonija apie 1,153 milijo
sudaro 145 asmenvs.
LAIKĄ
nus dolerių.
KREIPIAS TEISMAN
Tolimuose Rytuose ir saugoti me smerkiama sov. Rusija,
rogkas.
'________
Kitos valstybės daug ma
ten amerikiečius.
kuri kišasi į Amerikos orga-'
Vidaus reikalų ministeris
BRITAI IMA SPAUSTI
MADRIDAS, vas. 2. —
Brookfield’e į mokyklą ne
žiau.
MUKDENAS. — Harbino nizuotų darbininkų reikalus.
patvirtino naująjį burmistrą.
Popiežiaus atstovas kreipės į
INDIJOS MOTERIS
priimami du A. Lavac’o vailink veržiasi 13,000 japonų kaSausio 21 d. naujasis bur
Ispanijos vyriausybę reikalau
I
kai.
Neturi
sveikatos
liudyŽUVO TRAUKINIO IN
„
.
,
T
____
,
BOMB(A>US,
vas.
2.,
—
Vei
r
^
v
toVeikimą
trukdo
sniego
13,000 ASMENŲ BE
mistras davė priesaiką ir pra
damas pratęsti laiką jėzuitų
'inų.
Lavac
’
as
kreipias
teisŽINIERIUS
draugijos pakrikdymui. Deši- j kime prieš britus svarbų vaid- PUg0S ir,30 ,aiPsnil? žemiau 0
PASTOGES
dėjo eiti naujas savo parei
i man.
MONTEREAU, Prancūzija,
mts dienų yra per trumpas lai- j menį vaidina indų moterys. a 18,
gas.
vas. 2. — Nuo bėgių nušoko
Tad vyriausybė prieš jas atsi- ŠANCHAJUS.
Čia tyriNEW ORLEANS, La., vas.
kas.
Paryžiaus — Milano ekspre
suko. Daugelis moterų jau nu- nėiiniais neįrodyta, kad japo- 2. — Mississippi upės deltoje TRYS LĖKTUVAI DINGO
AREŠTAI IR KRATOS
sinis traukinys. Žuvo garve
. j
. .
MASKVOJE PABRANGO bausta sunkiaisiais darbais.
na’
paniekinti J. Val- dėl iškilusių potvinių apie
ANAPUS ADMINISTRA
žio inžinierius. Keletas asme
13,000 a»,n,nų neturi pusto.;
P™**“’™! ka'"”»
____________
stybių vėliavą.
MAISTAS
CIJOS LINIJOS
nų sužeista.
ROMA. — Italijos vyriau- gės. Kelinta savaitė visa eilė sc • žlem'"" nuo Loa
FAŠISTŲ MILICININKŲ
dingo ir nesurandamas keleiMASKVA, vas. 2. — Čia
Sausio mėn. 11 d. lenkų kri
; sybė nusprendė į Kinijos pa miestelių stūkso vandeny ir,
ŠVENTE
vinis
orlaivis
su
8
žmonėmis.
Suimtas garadžiaus panakti
staiga 10 ligi 35 nuošimčių pa
minalinė policija okupuotoje
kraščius pasiųsti karo laivus. dumbluose. Vhnd uo nenusenbrangintas maistas, muilas ir ROMA, vas. 2V — Italijos
i Užvakar vakarą dingo du Lietuvoje Švenčionių npskr. nio Davis’o užmušėjas P. Harka.
kitoki daiktai.
---------- ———
j kiti lėktuvai. Vienas jų iš Oak- Kaltinėnų valse., areštavo a- rison’as. Jis prisipažino.
3 SUŠAUDYTI
fašistų milicininkų organizaciTieg vienu garadžium Evan- land’o, Cal., skrido į Salt Lake pie 40 vietos gyventojų, ku
WASHINGTON, vas. 2. -'ja vakar Ti“’ Itali->oi minėi°
ORO STOVIS
SAN SALVADOR, vas. 2. stone plėšikas pašovė B. Car-jCity. Kitaa dingo skrizdamas riuos, surakintus geležiniais
Krašto vyriausybė imasi prie- 8avo
metų gyvavimo su- — Už komunistų sukilimą Sal dott’ą, 27 m. ami., kada jis iš Kalamazoo į Chicagą. Šiais retežiais, nuvarė į Ignaliną ir
CHICAGO IR APYLIN
monių panaikinti darbus nakti- kaktuves. Įvyko paradai, su vadore vakar sušaudyta trys užtruko pakelti aukštyn ran- abiem lėktuvais buvo vežamas ten tardė, kai kuriuos net mu KES. — Šiandie numatomas
miš medvilnės dirbtuvėse.
sirinkimai.
lietus ar sniegas; kiek šalčiau.
raudonųjų vadai.
kas.
paštas.
šdami. ’ •
cm r J
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Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien,

išskyrus

sekmadienius ,

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — |4.00, Kopija .02c.

Žiniomis iš Washingtono, kongresas šie
met pasirodo dosnesnis, negu praeity. Tas
jo nepaprastas dosnumas ypač pasireiškė
šiomis dienomis, kada jis paskyrė 175 mili
jonus dolerių žemės ūkio departamentui. Kai
kurie atstovai griežtai protestavo prieš tokį
išlaidumų ir vyriausybės tėviškumų. Pro tęstai negelbėjo
milijonų dali, bus panaudota begalinei daugybei brošiūrų ir įvairių
raštų, kuriais bus teikiama nurodymų ūki
ninkams ir daržininkams, kaip jie turi gyven
ti.

3 J., 1932.

Kutk Pr. J. Vaitukaitis žmonijai liko amžini.

ŠV. MERGELES MARIJOS ĮVA
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Simeono Pranašavimas.

Viešpaties tarnaitė,” kadaitį

Karia Marija atliko pilnojo
Dievas taip nori, gyveno kil- aukojimo pareigas, Jų pasvei-

mausią gyveninių ir mitins pa- kino žilaplaukis senelis, var-

Per trjlA, amai, KaUlikų |kw» re.kalavu.rn Jehova-U.e- liko
Kl„,
yin,'eonas Tas
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųBaanyeia švenčia Orabnycnj vaa norėjo porspėti žydus, kad ,aip ivyktUj kad
We. Sv
b(iy<>
Bina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam
arba
Šv.
Mergelės
Marijos
Įtikslui pašto ženklų.
Jie ir jų vaikai nėra laisvi nuo vo valia ir šventieji Jo įsa-'ir dievobaimingas, laukiąs Izvadų šventę. T\ šventę įvedė pirinprades nuodėmes sutepi- kymai visada būtų prieš mūsų ! raėlio paguodos, ir Šv. Ihasia
Popiežius Gelazijus, kad su mo iš priežasties, kad pats Je- įkįs įr
vjsa kad gyvenime buvo jame. Jani buvo Šv. DvaSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
drausti krikščionis ir juos pri hova buvo ulždejęs bausmę pir- sąžiningai piidytuniėm ir gy Isios apreikšta, kad jis neiŠvyvai. po piet.
laikyti, kad neimtų dulyvumo mienisiems tėvams, nors ir pn veniniai! vykdytumėm. Marija,'siųs mirties, kol pirma nebus
begėdingose pagoniškose apei žadėjo, kad jie bus atpirkti maloningiausioji Mergelė, pi!-Imatęs Viešpaties Pateptojo,
“D R A U G A S”
gose, kurios įvykdavo vasario bei išgelbėti \ įengmuo Jo Su- dydama įsakymą, atsilankė į tai yra Atpirkėjo bei Išgany
Savo keliu valstybės ižde eina didyn mil
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
mėnesį ir tose apeigų dienose mus Kraujo auka. Tuo pačiu šventyklą; ir, kadangi Ji bu-Stojo. Ir Simeonas, paėmęs Kū
Publisbed Daily, Except Sunday.
žiniškas nepriteklius. Tų nepriteklių turės
pagonys atsiduodavo lėbavi jelio va-Dievas norėjo priimu- vo neturtinga ir motina Kudi- 'dikėlį Jėzų į savo rankas, garSUBSCRIPTIONS: One Year — 16.00. Six Montbs
padengti ne kas kitas, kaip tik tie patys gy
— $3.50. Tbree Montbs — $2.00. One Montb — 75c.
mui ir. ištvirkimui.
ti žydams, kad Jis apsaugojo kėfto Jėzaus, Kurs trošky butilbino Dievų ir tarė:
Europe — One Year — $7.00. Six Montbs — $4.00.
ventojai, daugiausia darbininkai, kurie šianCopy — .0So.
dię protestuoja prieš išlaidumų. Nepritekliaus šioji garbingoji katalikų nuo mirties visus žydų pirm- pagimdytas, gyventi’ ir mirti ', “Davar, Viešpatie, atleidi
Advertislng in “DRAUGAS” brings best results.
Advertislng rates on applicatlon.
išlyginimui bus skiriami mokesčiai. Šiandie šventė, įvykstanti vasario 2 girnius, Kada jm buvo ištreim- neturte, Ji paaukojo du jau-!Savo tarnų, kaip esi kalbėjęs
me Egypto žemėje.
nučius balandėlius. Neturtas raniybėje, lies mano akys ma
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago' gyvenami sunkūs laikai. Paskiau bus dar dienų, primena mums dvejopų
Marija, kuri buvo Dievo ina- ^ur būt yra kas nors labai kil- tė Tavo išganymų, kurį prikatalikų tikėjimo misteriją,
blogiau.
būtent, Švč. Mergelės Marijos lonės pilnoji ir visame buvo naus’ kad Jėzus ir Marija jį rengei visų tautų akyvaizdoKongresas neigia ekonomijų.
įvadų ii* Kūdikėlio Jėzaus pa pasiryžus pildyti Dievo valią, Pamylėjo taip labai. Taip. Ils ' je, šviesą pagonis apšviesti ir'
nesipriešindama ir noriai pa
yra tikrai! Neturtingieji, Tavo tautos Izraelio garb^’j
aukojimų šventykloje.
PASTABĖLES
ridavė
gyvuojančiam
įstatykurie
neša savo kryželius kan- (Luk. II, 29—32).
Pagal kilmę Švč. Mergelė
KONGRESAS NEIGIA EKONOMIJĄ
Marija priklausė žydų giuti- mui, kada pagimdė Dievišką- trybej ir pasiaukojime, Dievui Marya ir juozapab gtebėjoKilus kriziui Tolimųjų Rytų krašte, daug nek Senajame įstatyme Jelio- jį Kūdikėlį. Ji galėjo būti pa- >Ta myknu vaikai, kuriems' į
dalykais, kurie bu\o
Susirinkus naujam kongresui ir paskel
sakankSimeonas,
bus naujų ii- didesnių mokesčių projektų, kąs kalba, kad gudrūs ir galingi japonai į, va-Dievas per Mažę įsakė žy iiuosuota nuo įsigyvenusio pas Jls l)azadejo Dangaus Rara- apie
jokius
Europos
ir
Amerikos
protestus
ne

tuojau visam krašte kilo griežti reikalavimai,
dams, kad kiekviena inot’eriš- žydus įstatymo, nes Ji pra- lystt’ 0 tvUrtinffU°slUb; kluie palaiminęs juos,tarė Marijai,
kreips
dėmesio.
Jie
savo
tikslo
sieks
ir
pa

kad vyriausybės išlaidos būtų žymiai apkar
kė, pagimdžiusi kūdikį, butų dėjo Dievo Sūnų per Šv. Dva- yra P^^šę prie žemiškų tar sakydaiuas reikšmingų prana
sieks.
Tikslas
gi
jų
esųs
toks
:
užimti
Kiniją,
perspėjo, kad bus n li šystę:
pytos, tadū ir didesnių mokesčių būtų išven
laikoma, kaipo netyra, kol ku sią ir buvo Mergelė prieš ir t V,
ten
įsigalėti,
kinus
gerai
suorganizuoti,
juos
gta.
■
|
nigas paskelbs, kad ji jau po gimdymo. Tačiau Ji uorė- bausti amžinu pasmerkimu
‘‘Štai, šitas pastatytas puo
apginkluoti
ir
pradėti
karų
prieš
baltųjų
žmo

Daug vilties turėta demokratų atstovuotyra. Toks kiekvienos motinos jo pratintis nusižeminimo .-įf^tvrikščioniškoji siela, pauiv- limui ir atsikėlimui daugelio
nių rasę. Jei tose kalbose būtų bent kiek netyrumo laikotarpis po sū klusnumo dorybių, ir, lygiai lėk, neturtėlius ir vargšus, ku- Hzraėiįje į,. kaipo iženkius, kuf' se,/. kurie žemesniuose rūmuose sudaro daugumų. Tikėtasi, kad demokratai iš tikrųjų teisybės, tuo būdu pildytųsi buvusio Vokieti naus pagimdiniui tęsėsi 40 die- Dieviškajųin Sūnui, būti lygia rie ■Dievui Patmka labiausia.
prieštaraujama. Ir
betgi po dukters paghudi- žmonėms visuose daiktuose, KudihėUo Jėzaus Aukojimas, i tavo pačios sielų pervers ka
imsis tokių, ar kitokių reformų, kad jie šiaip jos kaizerio savo laiku pareikštas įspėjimas.
mui prisitęsdavo 80 dienų. išskiriant nuodėmės.
ar taip sieks vyriausybės išlaidų mažinimo, saugokitės geltonosios rasės!
Kai Marija padarė įvado, lavijas, kad būtų atidengtos
aukų,
Ji padėjo Kūdikėlį Jėzų (daugelio Širdžių mintys” (Luk
kad jie mėgins sugriauti daugybę nereikalin
Kada baigdavosi skirtas lai
Marijos Dorybės.gų valdžios komisijų ir biurų.
ant altoriaus, kad statytų Die II, 35).
Tautininkų vyriausybė Lietuvoje pasky kas, tai motina, kuriai neleis
Pasikėlęs į puikybę bei iš
vo akyvaizdoje ir Jį paauko- Šventykloje taip pat buvo
Bet ta visa viltisi pasirodė tuštutėlė. Du rė didelę bausmę katalikij dienraščio “Auš- ta buvo pasirodyti viešumoje,
puikęs asmuo mėgsta kitiėms
j o Dangiškųjųm Tėvui d 5 1 ir pranašė Ona, Panuėlio dukmėnesius kongresas posėdžiauja ir visų laikų ros” redaktoriui p. Valatka-. Jis neva nu- turėjo pati ateiti į šventyklą.
girti save ir išsiaukštinti; jis
T
-1 ,
• •
žmonių išganymo. Ir Ji davė kg iš Asero miiiinės Ii nea*pataikauja krašto vyriausybės biurokratijai. ! sižengė spaudos ‘‘veikiantiems įstatymams. Jeigu ji išsigalėdavo, tai buvo
visada geresnis ir garbinges, ,
, . • , t
° gimines,
nea.
Visus vyriausybės sustatytus išlaidų projek Bet iš tikrųjų tai yra eilinis tautininkų žy reikalavimas, kad paaukotų nis ny k-itiw ii«
ir nn au
kaiP įsakyta Vieš- sitraukdavo nuo bažnyčios ir
nis uz kitus; jiss pučiasi iir no- .. - ,,
T
...
J
d r
paties jsttynie. Ir Kūdikėlis tarnaudavo Dievui naktį ir
tus praveda. Neilgai teks laukti, kada kon gis kliudyti katalikiškai spaudai ir ją, kiek avinėlį, tačiau, jeigu ji buvo
ri, kad ji garbintų
Intų visi i r viJėzus buvo kunigo grąžintas dienų pasninkais ir maldomis.
gresas priims ir naujų ir padidinamų mokes galima, smaugti. Kiek žinoma, joks katali neturtinga, tai galėjo aukoti
...
,
.
x
.
.
sur.
t)
nusižeminęs
asmuo
yra
į Jos raukas, kad Jį globotų Ir ji garbino Viešpatį ir kal
čių projektų. Tada bus aišku, kad kongresas kiškas laikraštis Lietuvoje nėra nusidėjęs dvejetų purplelių arbo du jau, ,. y
.
S.
,
patenkintas tonus gyveni .o ■ .......
..
valstybei
nei
tautai.
Žinoma,
tautininkams
nuoius baldndėlius. Po paau.
ir rūpintųsi, kaipo motina iki bėjo
beio a
Dpi
visiems kurie
tarnauja ne visuomenei, bet galingajai vyriau-i
-j
l aplinkybėmis kuriomis gyve +
J apie
P JĮ1 visiems,
visiems,
nepatinka,
jei
toji
spauda
gina^katalikų
vei

kojiniui kumgds-pagarsindavo
v^k
tai valandai, kurių Dangiška-paukė izragjįo atpirkimo,
sybėemdluuu. ;
.
. ... . . «■* .
kimo laisvę, kurių jie varžo.
motinų esant tyra ir jai gra- T-a; to i uTvtn ą iv«. • . v s • s*s Tėvas vėl Jo pareikalaus! Marija ir Juozapas, padarę
Kaip vyriausybė, laiįi AGkdngresas įvai
į žindavo visas pirmykštes, tei- žemines asmuo neieSko -pirmc t“ J,K. mnkų’?ad m,rt’ lW H8“- “P
VMP»riausiems reikalams nesigaili išlaidų, bet be- |
Spauda skelbia, tfad bolševikų valdžia' sės. Tuo įsakymu Jehova-Die- nybės nei garbės; jis myli vic zmoniJ°s
Ar g, tie8 įstatymas, sugrįžo į Galidarbių pagalbai negali skirti nė keleto do- į
:
i
•
•
•
pats,
savo
d\asloje,
nenoielieju į savo miestų Nazaretą.
žymiai pakėlė maisto kainas Rusijoje. Ži-'jvas norėjo žydams prirodyti,
lerių.
*
u„i;
,
vi
• • f
tuin
sirdies pavesti į o vaikelis Jėzus augo ir ėjo
. Kongresas, štai, užuot gelbėti bedarbius nant, kad viso pasaulio kraštuose maisto kad Adomo ainiai buvo suteji- šaulio
pagyrų. Marijojev tema
rv
vr
4.:~ giotuij
’ k
iKarstui•
—
.
.
.Dievo
-Motinos
minas įsimntips ir
priėmė vyriausybės sumanymų sukurti vadi produktai žymiai atpigo, reikia spėti, kad ti nuodėmė nuo jų
• X-.užgimimo
r 1 tome vien kilniojo nusižemini.
. . T. ®
punas išminties, n
ir
galėjo
būti
tyri
tik
per
J°
,
u.
p•
melsti,
kad
Ji
butų
ir
ta\o
Dievo
malonė
buvo jame.
Rusijoj
ima
trūkti
maisto.
Kitaip
negalima
namųjų “bizniui” atgaivinti bendrovę su
Sūnaus pariaūkojimų.
°
eS sa
motina ir savo širdį, kaipo vidviejų bilijonų dolerių kapitalu. Šis kapita išaiškinti kainų kėlimų maisto produktams.
šviesa.
Marijoje irgi matome gar- sišką pilnąjį pasiaukojimą,
Irgi buvo kitas įsakymas,
las bus išskolintas didžiulėms krašto bendro Vadinasi, “rojuje’’ nekokie pyragai.
reikalavo iš motinų tikrojo bingojo klusujimo dorybės gi- aukoti Dievui? Pats, pasives- Šv. Simeono žodžių atmini
vėms. Žinovai sako, kad tuo būdu “biznis”
mui, kad Jėzus yra “šviesa
Pr. Zdankus, buvęs “Vyties” redakto aukojimo, būtent, kad kiek- iumų. Marijos gyvenimo pa- damas Marijos, Dievo Moti
nebus atgaivintas ir darbininkai nieko ne
pagonims apšviesti,” Katalikų
pelnys. Įsteigtuoju dviejų bilijonų dolerių rius, o dabar gyvenąs Lietuvoje, anglų kal viena motina pirmutinį girnų grindas buvo vien klusnumas. nos, globai, gali būti tikras ir Balžnyčia šventina vaškines
fondu pasidžiaugs tik Wall gatvės finansi ba rašo “Vytyje” apie Lietuvą. Gražus tai sį savo kūdikį paaukotų Viep Jos žodžiai^ “Štai, aš Viešpa-: tikėtis, kad Dievas nepanie- žvakes Grabnyčių dienų, o išninkai. Nieko nelaimės vargšai, kurių pasku darbas. Patartina jaunimui tuos p. Zdankaus pačini šventykloje ir jį atpilk-į ties tarnaitė” (buk. 1, 38) | kins tavoxfeirdies ir tave pritų piniginėmis aukomis. To-'rėdė visų Jos gyvenimų ir(ims į Savo prieglobstį.
(Tęsinys 4 pusi.)
rašinius perskaityti.
tiniai centai dingo uždarytuose bankuose.

,riįįu bus

j
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1. K. ARK. 1, MATULEVIČIUS,
M. k G.
(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)

manymus ir, išsivedęs į kiemų, pradėjo
vių naudos nepasibaisėjo tuo sunkiu darbu
,Kiek džiaugsmo tuo savo aplankymu
sukėlė jis lietuviuose, sunku ir pasakyti.
Šiandie” dar atbalsiai tos garsiosios vizT- į
tos pasilikę žmonėse. Tose parapijose, :
kur teko jam kokį ypatingų patarnavimą j
atlikti, kaip pav. Cicero, IH., Kur pašven- l
tino naujai kun. J. Vaičiūno pastatytų (
puikių mūro bažnyčių, tai negal juo atsigerėti. Jo paveikslas iškabintas Viešumoj, į
kad vaikų vaikai žinotų, jog ši bažnyčia j
yra vienintelė, kurių yra pašventęs vys- į
kūpąs — lietuvis Jurgis Matulevičius! Bet !
ir visose kitose parapijose, kur tik jo labkytasi, atsimena tų dienų ir laimina, kad
lietuvis vyskupas savus žmones yra lankęs. Būtinai kiekvienam naujai atsilanldu- i
siam svečiui ar misijonietiui tuo vietos j
žmonės turi pasigirti ir pasididžiuoti. Į
Jis Amerikoje lankydamasis praskynė i
Marijonų Vienuolijai takus į lietuviu širdis.
Jei šiandie Marijonai, o kartu visi Amerikos lietuviai, turi gražiųjų kolegiją
Thompsan, Conit.^ tai taip pat reikia dė
koti ne kam kitam, kaip velioniui- Arki
vyskupui. Jis pirmas metė mintį ąpie bū
tinų reikalingumų šitokios įstaigos7 Ame
rikos lietuviams ir Įsteigė pirmųjų Marian
Kilis Kolegijų, kaipo pradmenis šiai ant
rajai gražiajai..
.
Jis taip lankydamasis po lietuvių ko

(Tęsinys)
Suprksdamas tokio lankymosi visja
žvarbų tiek iš atžvilgio į tikybą, tiek iš
atžvilgio į tautybę, a. a. arkiv. Jurgis,
kad ir labai pavargęs jautėsi po eucharis
tinių iškilmių, tačiau dėl Dievo garbės ir
katalikų naudos, ryžosi leistis į sunkų,
be galo sunkų darbų: apsiėmė vasaros
metu, pačiuose karščiuose, lankyti visas
lietuvių parapijas. Iš viso jis yra aplan
kęs su viršum 92 parapijas^ išmėtytas po
visus plačiosios Amerikos kraštus. Vadi
nasi, per 120 dienų aplankė 92 vietas —
beveik kasdien naują vietų!.. Pats laiky
davo pamaldas, sakydavo pamokslus ir
dar, kur reikdavo, ir kitus atlikdavo baž
nyčios patarnavimus. Ėo pamaldų kai ku
riose parapijose būdavo parapijos sa
lėse susirinkimai, dažnai nusitęsianti po
kelias valandas. Kokių pasitaiko tų salių,
kiekvienas nusimano, kam teko jas lan
kyti. Paprastai tai esti po bažnyčia ar
šiaip požemiuose: drėgna, neišvėdinta
kaip reikiant, taniąoka. Tokioje salėje iš
būti kelias valandas, kad net oro kai ka
da pritrūksta kvėpuoti, o kų bekalbėti apie prakalbas? O jis dėl katalikų ir lietu- lonijas, savo maloniu bucįi, savo darbŠ/

tumu patraukė prie savęs visų širdis:
tiek paprastųjų žmonių, tiek jų vadovą
— kunigų. Kiek man teko su Misijomis
lankytis ar rytų valstybėse, ar vakarų —
visur ir iš visų girdėjaū tik pasigėrėjimą
velioniu. Daugelis ji laikė stačiai šventu
žmogumi. Tai,gi rasdamas visur tokį malonų priėmimų, be hbejo, praskynė Marijonams kelių į visos Amerikos lietuvių
širdis. Jei Marijonai turi pasisekimų visuose savo darbuosę ir sumanymuose, tai
turime dėkoti a. a. arkivyskupui Jurgiui,

.
i
;

AMERIKOS GYVENIMAS DIDELIO
PADARĖ VELIONIUI ĮSPŪDŽIO,

Kiek Amerikos;gyvenimas apskritai,
o ypač bažnytinis buvo padaręs įspūdžio
į a. a. arkiv. Jurgį, aiškiai buvo galima
pastebėti iš jo kalbos, pasiryžimų bei drųgjų užsimojimų, kuriuos jis rodė pargrįžęs į Lietuvą. Amerikos parapijų sutvarkimas, vadovavimas, šv. Mišių branginimas, jaunuomenės rūpestingas auklėjimas,
draugijos, paskaitos, prakalbos, susirinkimai bei pasitarimai jam labai patiko. Par-,
grįžęs į Lietuvą tiek jis ir bekalbėdavo
didesniuose susirinkimuose, kad reikią ir
Lietuvoje panašiai pradėti parapijas tvar
kyti. Kad prie parapijų būtų susirinki
mams, pasilinksminimams ir kitokiems do
riems parapijonų, ’o ypač jaunuomenės,
reikalams. Kad kitiems tokių dalykų n.emačinsiems duotų pavyzdį, jis būtinai bu
vo nutaręs Marijampolėje tuoj pradėti
parapijų panašiai tvarkyti. Vieną dienų,
susišaukęs mus visus, išpasakojo savo su-

ieškinėti atatinkamos vietos didžiulei salei, kur liūtų galima jaunuomenei įrengti
doriems pasilinksminimams įtaisai, biblioteka, paskaitoms salė, ir kk. Jo nnomo
ne, išlaidi} tokiems dalykams nereikią paisvti, jos ųtnešų nepalyginamai didesnį
dvasios pelnų. Bepiga valdyti parapiją
šviesių, dorą ir iš susipratusių katalikų
susidedančių!
Be galo didelio įspūdžio jain padaręs
Amerikos katalikų susirūpinimas jaunuo
menės katalikišku auklėjimu. Kiek daug
pristatyta čia katalikiškų parapijiūių mo
kyklų, ir kokių erdvių, puikių, brangiu
atsiėjusių! Koks brangus jų išlaikymas, o
tačiau katalikai, suprasdami, kad be jų
negalima katalikiškai išauklėti jaunosios
kartos, nesibijo išlaidų. Jie žino gana ge
rai, jog tos išlaidos sugrįš kitu keliu, bū
tent, gražiai išauklėti vaikai bus doresni,
geresni, taupesni, darbštesni. Tokiu būdu
tos išlaidos šimteriopai atsilygina.
Gaila, kad žiaurioji mirtis, kaip žiedų
ankstyvoji šalna, visus gražiuosius jo su
manymus kartu su juo patimi pakirto
prieš laikų ir ligšįyl paliko juos neįkū
nytus.
MARIJONAI AMŽINATVĖS KRAŠTE.

Minint penkerių metų sukaktuves nuo
brangaus mūsų Vadovo ir Tėvo mirties,
pravartu atsiminti ir tie visi Broliai Ma
rijonai, kurie yra jau apleidę šių vargų
bei aš^rų pakalnę ir nukeliavę į amžinat
vės kraštų, kad tenai padėtų pagrindus
mūsų Marijonų Vienuolijai bei paruoštų

vietos mums visiems, kurie netrukus turė
sime taip pat persikelti į anų pasaulį.
Nuo 1910 metų ligšiol, t. y. per dvide
šimt su viršum metų, iškeliavusių į anų
pasaulį Brolių Marijonų susidaręs yra jau
gerokas būrelis; Iš viso bus jau 24 asmensf
Iš jų yra:
10 kunigų: 1) Arkivyskupas
Jurgis Matuleviičus, Marijonų Vyriausias
Vadovas ir įkūrėjas (56 m.). Miręs Į927
m. ir palaidotas Kaune katedros pože
miuose kartu su Zemaiių mirusiais vys
kupais. 2) Tėvas Vincentas Senkiiuskas
(Senkus), paskutinis “Baltųjų” Marijo
nų generolas (71 m.). Miręs 1911 m. ir
palaidotas Marijampolėje. 3) Tėvas Leo
nas Kuhviec (39 m.) Miręs 1919 m. ir
palaidotas Bielany, Lenkuose. 4) Tėvas
Pranciškus Serafinas (45 m.). Miręs 1920
m. ir palaidotas Chicago, III. šv. Kazimie
ro kapuose. 5) Tėvas Konstantinas Gied
rys (46 m.). Miręs 1925 m. ir palaidotas
Bielany, Lenkuose. 6) Kun. Bernardas
Kublinskas, novicijus (37 m.). Miręs 1927
m. Marijampolėje, palaidotas Rygoje šv,
Mykolo kapuose, Latvijoje. 7) Tėvas Jo
nas Katilius (76 m.). Miręs 1930 m. ir
palaidotas Marijampolėje. 9) Tėvas Jo
nas Leitans (38 m.). Miręs 1931 m. ir
palaidotas Vilianuose, Latvijoje. 10) Tė
vas Jurgis Tilvytis (51 m.). Miręs 1931
m. Panevėžyje, palaidotas Marijampolėje.
(Bus daugiau)
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Tra-jf dienis, vasario 3 d., 1^32
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davičienei pirmoji pegelbininke buvo p. Rm. Navickienė ir
jos dukrytė, p-lė Sofija. Kai
Iną žymūs mūsų veikėjai M. ir .iau visi susirinko, tai visi su' T. Povilioniai minėjo 25 metų sėdo už stalų, o stalai buvo apI savo vedybinio gyvenimo sida- krauti šeimininkių gardžiais
Dabar mūsų kolonijoj eina j)rjnj jubiliejų. "
valgiais. Tuo metu neapsieita
labui didelis pasirengimas kaž- i >..........................
v .be programėlio, kai visi svekam nepaprastam, nors ir ne-Į 1Pirmiausiai
ūmiausiai HJkia pažymė tejĮaį gerokaį pasisotino, tai

LIETUVIAI AMERIKOJE

INDIANA HARBOR, IND

kvietimą, gražią žmonelių. Ža
dėjo visus atsiminti savo maldose. Ir tuom šį vakarienę bai.gta, paskui pasilinksminta
prie geros Dargužio orchestros.
Galiaus reikia priminti, kad
ypač daug pasidarbavo E. Na
vickienė, jos dukrytė Zosė J.

darbo laikai, bet visi yra la-!tį; kad PP- Povilioniai turėjo

p. E. Navickienė, seimininkių
bai suinteresuoti ir laukiai to užp,a*t sv> Mišias, kurių me var(ju prakį]o į svetelius, per
vakaro, nes šv. Rožančiaus
'lsa Povilionių šeimyna,
prOgraTng]jo vedėju.
Moterų draugiją rengia kaukių £*»™nės, ir draugai priėmė šv. ,“toast masteriu” V. Stančiką,
(maskių) balių, Užgavėnių va- Komuniją. Misiąs laike geri), žinoma
“Draugo” vajaus
karą — vasario 9 d. Šv. Pran-.kleb.
....... kun. J. Paškauskas ir
" kontestininkas. Jisai jam pa
ciškaus parapijos svetainėje G Pasake iškilmėms pritaikintą^^ pareif<a gerai gjo Tnrė
vai. vak. įžanga 25c.
i pamokslą. Turiu pažymėti,

Minėtas parengimas bus ne
paprastas, nes mūsų kolonijo
je tokio vakaro dar nebuvo.
Bus duodamos labai gražios
dovanos tiems, kurie bus su
gražiais apdarais. Ir be to dar
įs visiems didėlis siurprizas,
io jūsų akis nėra mačiusi,
o ausis negirdėjo; tai turėsi
te didelę progą išgirsti ir ma
tyti pirmą kartą Ind. Harbore
milžinišką moterų chorą.

sime pasitenkinti vienom .kaibelėm, pasakė p. Stančikas,
uolūs katalikų spaudos skai
Reikia pasakyti, kad tuo metytojai. Be to yra žymūs pa
tu ėjo viskas taip sklandžiai,

kad M ir T. Povilioniai vra

rapijos ir draugijų darbuoto- ,

....

, ,

.

,

jai, kurie savo darbu ir aukomis nepaprastai daug yra pris ię prie palaikymo parapi
jos ir draugijų. Povilioniai tu
ri du sūnų: Mykolą ir Praną,
abu baigė parap. mokyklą ir
išėjo aukštus mokslus. Vyres
nysis sūnus Mykolas jau tre
Mūsų varg. p. A. Glemžai ti metai kaip yra parapijos
uoliai stengiasi ir beveik kas trustistu. Taigi, prie progos
dien mokina chorą, kad visus sveikiname pp. M. ir T. Pominėtą vakarą palinksmintų vilionius, mūsų brangius vei
kėjus ir velijame sulaukti au
gražiomis dainomis.
ksinio jubiliejaus.
Taip pat turėsite progos iš
X Šeštadienio vakare, tai
girsti kelis monologus, kuriuos
yra vasario 6 d., pp. Povilio
išpildys mūsų gabios moterys.
nių rezidencijoj, 10536 La FaŠv. Rožančiaus moterų drau
vette avė. bus šaunus pokylis.
gija kviečia visus gausingai
Pokylio tikslas — paminė
atsilankyti ir prie geros or
jimas 25 metų sidabrinio jubi
kestras smagiai pasišokti ir li
liejaus. Bus kilnių svečių.
nksmai vakarą praleisti, nes
8. P.
tai paskutinis balius prieš už
gavėnes.
Z. A.

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

kad visi gėrėjosi,
Pirmutiniam prisiėjo savo įspūdžius pareikšti p. V. Dauk
šai, šv. Kryžiaus parap. var
gonininkui. Po jo sekė p-lės
S. Navickaitės linkėjimai ir
biznieriaus p. Kaz. Būro. To
liau- “toast masteris” neap
lankė nei gerb. ponių. Todėl
kalbėjo p. B. Alkimavičienė ir
p. Jonaitienė, aptiekoriaus Jo
naičio žmonelė. Toliaus. kalp. Mondeika, Cicero par. var
gonininkas, visi jie reiškė šir
dingų linkėjimų gerb. kun.
Deksmui, visi vertino jo nuo
pelnus, jo malonų būdą, apgailestavo, kad neteksime ma- į
lonaus kunigo su gražiu balse
liu. Žinoma, kad jis bažnyčioj
užgieda, tai miela ir malonu
klausytis.

Retos Iškilmės

X Sekmadienį, sausio 31 d.,
Visų Šventų parap. bažnyčio
je buvo retos ir nepaprastai
gražios iškilmės. Mat, tą die-

VISŲ DĖMĖSIU!
VISUS AMERIKOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI
ŠIE LAIKRAŠČAI
Draugas”, dienraštis 2334

So. Oakley Avė.

Cbicago,

III. Kaina metams $6.00.

Darbininkas”, eina du
kartu
savaitėje,
366
Broadway, So. Boston,
Mass. Kaina $4.00 metams

‘ ‘ Garsas ’
savaitinis 73
E. South Str., Wilkes Barre, Pa. Kaina metams
$2.00.

Vamagienė, M. Kazinienė, Ka
zlauskienė ir V. Katauskiene,
kuri visuomet pagamina gerus “kugelius” ir šį sykį jos
Naram.
dėka sveteliai turėjo
jei kokios svarbios gyvenimieste, sako, kad Chica“kugelio”.
mo aplinkybės jo nesustabdys,
Heights darbų nėra. Ką
Dar vienas Įžodis. Tai apie
Štai, Chicago Heights mies-įveiksi ten nuvykęs? Šiais lai- NEW YORK. — Prieš išbrolius Jesulaičius. Stasys dir- las nedidelis, palyginus su to-|kais rtarb« ™nr stoka- Stoka vyksiant i Bahamas kardino
bo prie sutvarkymo stalų, o lam miestu, kaip Chicago. Betiir Chfca»° HriKk‘s- Bet Ha !-|’as Ha>'<‘s’aR Carroll’o kliubo
Jeronimas visus svetelius ge ne taip mažas, kaip kai ku- rairill dirbtuvių yra labai da.l.ia""» moterų susirinkime kairai užžiurėjo ir juos rūpestin riems atrodo. Čia yra 25,000 ug. Kur yra daugiau dirbtu- j bedamas pareiškė, kad naujo
gai “trytino”. Jis labai mik- gyventojų. Tiesa Cbicago Hei vių, ten geresnė proga ir dar-. v^nif? pasaulis yra sąmoksle
liai visame apsiėjo.
ghts daug dalykų neturi, ką bą turėti. Kur dirbtuvių nėra,' išgriauti krikščioniško moteriBūtų dar gelėjusi gerai pa-Į Chieaga turi. Bet*Ha miestas,'* P“rais laikais neturėsi ką Skumo kiltum, ir skaistumą.
_ *1 J*
-!j Nurodė, kad
IrftzJ moteriškumas
j-v 4- za X lengva o n
sidžiaugti šia sueiga ir p. Rte- kurį kai kurie pavadina ma ■ veikti.
11a Paukšto, kuri yra artima žu, turi to, ko didelis miestas Dar vienas pagirtinas daly-, "iandie ^ena dideli Pavo-PL
Radavičiams draugė, bet ji neturi. Štai, oras tyras. Dul kas. Čia lietuvių tik saujelė.’ Jaunos katalikės moterys,
sunkiai susirgus turėjo namie kių ir visokio bildesio mažiau, |Bet kiek jų yra, beveik visi sakė Jo Eminencija, turi sau
liktis.
negu dideliam mieste. Taigi, I katalikai, malonūs ir draugiš-į pavyzdžio ir įkvėpimo imti
X. X. čia ramiau ir sveikiau žmo-' ki- Remia gana gausiai parap. i iš Švenč. Marijos, Dievo Monėms gyventi. O kuris ramus, į reikalus savo pinigais ir dar- tinos.
sveikas, tas yra ir linksmas.
Kai kurie žmonės su pašieDaug lietuvių, kurie nebuvo P™11 sako, kad Chicago Hei
ir nematė šio miesto, ir šio ghts maža lietuvių, jų para
miesto lietuvių parapijos kai pija maža. Dėl to maža parakurįuos dalykus klaidingai į- pijai, kad maža lietuvių. Ma__________ _________________ _____ __________________

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Manantiems

I

Štai Yra Ju*y Darba*,

Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad
jiems reikalinga bent kokia pageįba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTKKYb,
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų
sveikais.
Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento

Kalbėtojai, reikšdami gerus
linkėjimus kun. Deksniui ne
užmiršo nei p. p. Radaviėių už
Įspūdingas Vakarėlis
surengimo šio jaukaus vaka
P. p. Viktoras ir Elžbieta rėlio. Programo vedėjas maty
Įreg. J. V. Pat. Biure.
Radavičiai (Radžiai) nuosa damas, jog taip viskas sklanPailsę muskulai, ankstyvi peržalimai, visokį rūšių gėlimai Ir
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam limmentui. PAlN-EXPEL<voj gražioj rezidencijoj, 9217įdžiai vyksta perstatė dar dau
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos’ forma.
So. Marsbfield Avė., sausio 30 giau kalbėtojų. Gerb. kun. M.
Kaina 35c. ir . ....................................................... Parsiduoda Visur
dienoj buvo surengę gražų va Švarlys pusiau juokais, pu
•Tikrasis turi INKARO raisbaienkli.
karėlį. Tikslas buvo atsisvei siau rimtai, daug gerų minčių
kinti su gerb. kun. Deksniu, pasakė.
daug pasidarbavusiu musų iš- Po jo kalbėjo p. p. H. Ma$1,000,000 Nenupirks
eivijoj, Tautos ir Bažnyčios jlisauskas, Pr. Mikugis ir p.
reikaluose.
iKinčinienė, biznierka, ir visi
Mat, kun. A. Deksnis jau' rado ką pasakyti, ką palinkėvra pasiryžęs neužilgo mus ti. Pabaigoj perstatyta p. K.
apleisti. Jis pirmiausiai vyks- Jonaitis, aptiekorius ir rašy
ta Utica, N. Y. Ten jo yra su- tojas. Jis savo pusiau poetišorganizuota lietuvių parapija, koj kalboj sudėjo kun. DeksIš ten vėliau vyks savo gim niui daug gerij linkėjimų.
tinėn šalelėn, Lietuvon. Tat
Po visų komplimentų ir lin
Puikūs, vėliausios mados ŠLIta proga p. p. Radžiai ir su kėjimų prabilo garbės svečias,
PUOTI akiniai sustiprins akis,
rengė minėtą gražų vakarėlį, kuų. Deksnis, ir anot jo išsi
prašalins jų nuovargį ir galvos
su programų ir gardžia vaka reiškimų: “esą bus slinku per
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa
riene.
siskirti su draugais Cbicagie- gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas
Šin vakarėlin p. p, Radžiai čiais, bet likimui negi piešinsukvietė daug žymių svečiu, sis”. »
viešnių artimesnes gimines ir ] Visiems širdingai dėkojo,
ypatingai šios pramogėlės įniLIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
savo draugus.
•
OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ
Kadangi čia būtk didelės ir į ciatoriams, p. p. Radavičiams,
rūpestingos ruošos, tat p. Ra-1 už tokį vaišingumą ir už su- 756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829
BEVERLY HILLS.

ROSELAND, ILL,

..................................... H---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

sivaizduoja. Reikia suprasti lonėkite lietuviai atvažiuoti į bais. Tas aišku iš to, ką jie
tuos dalykus, kurių nereikėtų šį miestą ir apsigyventi, tada turi. Parapija dar nesena, fpeikti. Neva Cbicago Heights bus daugiau lietuvių ir dides steigta 1911 m. Turi didelį
miestas labai mažas, lietuvių nė parapija. Čia vietos yra žemės plotą. Turi gražią baž
maža, lietuvių, parapija, ir ba- daug. Kur kas daugiau, negu nyčią ir mokyklą, Sesutėms
žnyčia maža. Ne visados ir ne | dideliam mieste,
mokytojoms
gyvenamuosius
visiems ten gera, kur viskas] Kiti sako, kad bažnyčia ma- kambarius, didelę kleboniją ir
yra didelio masto, ir ne visi ža. Pagal parapijos didumą ir j nemažą kleboną. Taigi, prie
ir ne’ visiems visi didelį daly- bažnyčia. Jei kada reikės, pa-Į progos, kuomet įvažiuosite į
kai yra geri.
didinsim. O iki šiol visiems Chicago Heights, nors netikė
Kiekvienas žmogus pagei užtenka bažnyčioj vietos, dar tai ar pasiklydę sustokite 285
E. 14tb Rt. ir įsitikrinkite vi
dauja gyventi ten, kur ramiau ir lieka.
ir sveikiau. Ir jis ten gyvens, Jonas, kuris gyvena dide- su tuo, ką pasakiau.

Lietuva Keliauti

™ PAIN-EXPELLrER>* <

Dr. G. Semer

BrLLY93 UNCLE

Z-.......
S
“Laivas”,
savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Kaina metams į
i
$2.00
L
-----i

J
v

Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti j
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME
-26
KONGRESE, įvykstančiam^
d. Dublino mieste, Airijoj.

\

'T

Visus raginame ta proga pasinaudot. Ži
nokite, kad Dubline amerikiečiai sues su
Lietuvos ekskursantais, visiems ži lomo
gerb. KUN. KEMEŠIO vadovybėje ir / nglijos ekskursantais, visiems Žinomo LUN.
DR. K. MATULAIČIO vadovybėje,
t

“T
Amerikiečių ekskursijos j Eucharistinj Kon
gresą rengimu ir organizavimu rūpinsis
“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
liauti j Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame
Kongrese, prašomi pas mus registruotis.

“DRAUGAS” PUB. CO.
• .

»

2334 So. Oakley Avė.

*

Chicago, III.

Telefonas ROOSEVELT 7790.

draugas

Trečiadienis, vasario 3 d„ 1932

1
ganizavę, jie turi įvairias sa- pasaulinės naštos priežastis mūsų išganymo prikaltas ant stanoijos bylų peržiūrėti, ta- tas, J. Žiminskas, prof. Z. Že Yra tai lietuvių saleziečių
višalpos draugijas, todėl gali yra nelygus visokių gėrybių'Kryžiaus.
čiau teismas mirties bausmę maitis, M. Aldonis ir visa ei leidinys.
geriau vienas kitam padėti, paskirstymas ir artimo išnau- Į šviesa irgi vaizduoja kiek- ‘ Patvirtino. Lauraitis buvo pa- lė okupuotos Lietuvos rašyto
Šis veikalėlis yra tikras lie
1 KAS YRA TA PASAULIO Bedarbių
Ueaa» UŲ- dojiinas. Jeigu didieji pašau-' viell0 krikščionės gyvenimų. I
uialonės prašymų Kės jų. Redaguoja V. Uždavinys. tuvių religinis literatūros per*
daug, bet yra. Pas mus tie lio kapitalistai neskriaustų j Tu> krikščioniškoji siela, irgi publikos Prezidentui, bet jau “MUSŲ VILNIUS” žengia las. Pirmas pasidžiaugtinas •
KASTA IR IŠ KUR JI
sunkumai yra mažiau jaučia- darbininkų, jeigu darbininkai turėtum būti tyra, spindinti atsakymo nebelaukė. .
tvirtais žingsniais į penktus tos knygelės dalykas, tai gra
ATSIRADO?
mi, nes mūsų pramonė dar teisingai dirbtų, jeigu valsty- šviesa, tiesoje, tiksliame ir die
metus. Jame rasite gražiausios 'ži kalba. Turinys perimtas ma
neišvystyta, mūsų žemės ūkis bės užuot viena kitos neap votame gyvenime; tu turėtum
Varšuva 1 15 Kita. Iš čia medžiagos, gražiausių straips- lonia krikščioniška dvasia,
Pasaulį šiandien apėmė sun imta pasiekęs tokio aukštumo, kentusios stengtųsi geruoju ir
pranešama,
kad Vilniaus kra nių, gražiausių iliustracijų, vi- Skaitymai paskirstyti kiek-*
būti šviečiantis pavyzdis sekti
kumai.
Kasdien
iš
įvairių
krav
.
.
kaip kitų kraštų, mūsų bau- taikingai gyventi, tai gal ir ir gyventi tavo bendrams ir šte — Molodečno ir Dysnos siems artimų minčių.
vienam metų mėnesiui.
žtų ateina žinios apie baimų
nėra daug prasiskolinę už- dabar nebūtų pasaulio ištikuapskrityse
pasirodė
dėmėtoji
“MUSŲ VILNIUS” pigus Dvasiškų knygų mėgėjai
užsidarymus, apie pinigų ver sienio bankams. Bet vis dėlto si ekonominė krizė. Jeigu žmo baigti savo gyvenimo dienas,
šiltinė,
šia
liga
serga
daug
lyg kad žvakė, Dievo ir tavo
žurnalas. Metams kainuoja 7 skaitys jų šimtus sykių kiektės kritimų, apie nuolat didė- tĮarjj£aįI1kttU1JS įr ypač ūkiniu- nes daugiau vienas kitam
žmonių.
artimo tarnyboje. Tada, Jėzus
litai, pusmečiui — 4 itai. Už- , vienų kartų su didėjančiu pa
jautį nedarbu ir t. t. Kas čia
yrft Rlinkns gyvenimas, stengtųsi padėti, tai ir sunŠleiniuose — 20 litų.
sigerėjimu.
yra? dėl ko tokia nelaimė iš Kaune bankai jau dabar labai kius laikus būtų galima leng- Kristus, Amžinoji Šviesa, švies
PER
“
MUSŲ
VILNIŲ
”
Į
tau danguje ii- galėsi Jį ma
Rašykite šiuo adresu: Kau-'__________________________
tiko pasaulį? Sakoma, kad nenoroms perka vekselius, kai viau išgyventi.
SOSTINI
VILNIŲ!
tyti savo akimis ir su Juonį
nas, Daukanto g-vė 3. Skam-:
ekonominė krizė apėmė jį. Bet " 7” ~ \7 7
•
r
„
.
. . ,v kurie fabrikai yra priversti
i amžinai
karaliauti
danguje,
binkite telef. 10-88.
žmogus tuojau teiraujasi: iš
sumažinti darbų ir t. t.
Nėra Lietuvoje kito tokio
amžinosios
šviesos
valstybėje.
kur ta ekonominė krizė arba
ŠV. MARIJOS {VADO'
Iš kur atsirado ta vadina
žurnalo, kuris eitų kas 10 die
NAUJA KNYGA
dabartiniai sunkumai?
ŠVENTE
moji ekonominė pasaulio krinų gražaus didelio formato 24
PASIKORĖ PLĖŠIKAS
. Dabartinę ekonominę pašaukuri dabai- kankina visų '
i -----------puslapių, yra tik vienas žur Naujų knygų mėgėjams bus
LAURAITIS
įdomu sužinoti, kad išėjo iš'
lio krizę pagimdė Didysis Ka- pasaulį! Pirmiausia dėl to da(Tęsinys iš 2 pusi.)
nalas “MUSŲ VILNIUS”.
ras. Didžiojo Karo metu, ku- uar pasaulis sunkiai kenčia, tikimieji tų dienų su uždegto
‘‘MUSŲ VILNIUS” gina spaudos naujas veikalėlis: ‘As
Klaipėda I 15 Eita. rvlaipėVilniaus reikalus,, rašo
kuo
tau vlen* 'žwU
ris truko beveik ketverius me- kad nėra teisingo tarp žmonių mis žvakėmis eina procesijų, doj pasikorė kaklaraiščiu plė
__ ____
tus, visos kariavusios valsty- visokių gėrybių paskirstymo. Vaškinė žvakė yra kilnusis; šikas Lauraitis, kurį prieš plačiausiai Vilniaus vadavimo Mažas dvasios vadovėlis jaunų
A food forip
bės išleido labai daug pinigų. Vieni neturi ko valgyti, o kiti Dieviškojo Išganytojo simbo-ikiek laikoKlaipėdos
teismas reikalais, deda daug gražių omenei ir suaugusiems. Parašė
tein; a food for
įvairiems kaio reikalams sa- gyvena pertekę turtuose. Po lis. Baltasis vaškas vaizduoja J buvopasmerkęs mirti. Laurai- iįiustracijų iš Pavergtosios ir palaimintas kun. Jonas Bosko.
mineral salts;
pusi., 6 paveikslai. Kaina
vų pinigų neužteko. Reikėjo Didžiojo Karo gamyba visa- tyriausių Jėzaus Kristaus Kū- tis buvo prašęs aukštesnės in- Laisvosios I lietuves- Jis atsifor calcium and
dėjęs seka Amerikos ir kitų 30 c’ Galima gauti ‘Draugo
skolintis iš kitų kraštų. Pasi- me pasaulyje 25 nuoš. padi- nų, Kurs yra Švč. Mergelės
phosphorus; all
the essential ele
kraštų lietuvių gyvenimų.
į knygyne.
baigus Didžiųjųm Karui tiek dėjo, o gyventojų skaičius pa- Marijos įsčių vaisius, kaip kad
NAUJAS IŠRADIMAS
JJEKiaNiO
GALINGA
MOSTIS,
mente for health
“MUSŲ VILNIUS” punk- j_________________________
karų laimėjusios, tiek jį pra- oidėjo tik 10 nuoš. Pastebėta, vaškas yra nekaltosios biteles kurios pasaulis per šimtus metų lau
and strength are
laimėjusios valstybės, visiškai kad žmonės mažiau maistui vaisius. Žvakės knatas vaiz- kė jau yra gatava. Rėksnio Galinga j tlialus Žurnalas, Jis pasirodo
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtinfound in good
nežiuredamos savo didelių pra-' suvartoja grūdų, o daugiau duoja J ėzaus Sielų. Šviesa gų elementų, iš visų kraštų svieto kiekvienų 10, 2.0 ir 30 dienų
cheese. And all
siskolinimų, pradėjo daryti vi- pieno produktų. Po Didžiojo ženklina Jėzaus dievybę, Kurs į *“0‘ųUaiinga MoTtSkaip^^uiės^pm- kiekvieno mėnesio.
the essential ele
sokius užpirkimus, pradėjo va- Karo Europos valstybėms už- vadina save pasaulio šviesa, j duuw> pusekiuiugai gydo: Reuma“MUSŲ VILNIUJE” ben
_ į,.
iu
.
,
„
I tumų. Rankų, Kojų, Nugaros akaumente of good
ryu prekybų, organizuoti pra- sutarė daugelis rinkų. Rusija, nes Jis paliko savo mokymus; dėjimą. Rankų,
tirpimą ir ar- dradarbiauja žymūs publicis
cheese
are found
kraujų, nlkstelėjimų ir šiaip
monę ir 1.1. Visi kariavusieji į kurių visos valstybės prieš ir kilniausių gyvenimo pavyz- salusj
kaip prof. M.
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai tai, rašytojai,
in Kraft Cheese.
kraštai buvo nualinti ir ištuš- JJ. Karų įvesdavo daug viso- dį; nes Jis trokšta apšviesti žmonių yra pagiję, o milijonai da Biržiška, V. Bičiūnas, Petras
nežino apie tai.
tinti. Sunaikinti fabrikai, u- kių. Indija, norėdama nusi- kiekvienų, kurs ateina į šį pa- Rėksnio Galinga Mostis yra tiek Babickas, K. Berulis, J. A.
kiai, visokios įmonės. Todėl bolševikams valdant, visiškai šaulį ir nori, kad kiekvienas' nludos U^dyma*Gva«mtuojlnu jeigu Herbačiauskas, Liudas Gira,
po Didžiojo Karo smarkiai
nebenori *įsileisti Europos
pre- Jį
sektų;
nes myli
visa
žmo-]
nebutų Parsiduoda
talp kaip raSom
>pinigus graCHEESE
..
i
re
t
tj
j
-r
į znuua.
visur. Klauskite Liudas Dovydėnas, K. Inčiū
pradėjo augti pramonė ir pre- kių. - Inidjja, norėt Lamą nusi- nijų ir trokšta savo meile už- o»ip:
s
ra, Lazdynų Pelėda-Lastaus.
UIN'PM RNT, Kainu 75 CGUt&l
KRAFT-PHENIX
kybą; žemes ūkis, dėl naujai kratyti anglų valdžia ir gauti degti1 kiekvieno širdį; nes Jis,
OINTMENT CO kienė, Vygandas — d-ras J.
CHEESE COMPANY
išrastų mašinų, buvo žymiai nepriklausomybę, taip pat ne- kaip kad žvakė, užgeso dėl
Purickis, Petras Ruseckas, dHARTFORD. CONN.
praplėstas. Atsiradd naujos perka Europos prekių. Dideras Rutenbergas, Matas šal
pramonės šakos, žymiai išsi- Rs kraštas Kinija, kuri turi
čius, kan. J. Tumas-Vaižganplėtė senosios. Tokiu greitu-'per 400 miiij. gyventojų, dėl ,D
.
•
ABIEM PUSĖM
iuu ėio nokarinin jrvvenbna<
i
• . ir
• .ko- , BALbAS
juodais
aptaisais
pa
ASTRUS
mu ėjo poKarims gyvenimas, vu^okių
vidaus suiručių
,. . BALANDĖLĖS,
,_ _
.
,
. odos
,
, v . , (labai
.
ADVOKATAI
Geriausias skustuvas
Vėl daug turto suplaukė
labai mažai įsileidžia Eu-| , X? ?*“**f™“?’ Plotais
kastas tolna ^.ė0
— arba grąžiname
pinigus
tinku ir nre-:,------ JEZUS
MAN0
PALLUi
A,
didcliomis
Raidėmis
(literiomis)
stambių prrainooninkų
ir pre-; ropos prekių į savo kraštų,
Jei ant vietos negau
ni, kreipkis J mus
kybininkų iwik as. Taigi atsi- Dabar visos valstybės stengia-1, juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
60c. už 5 — įi už 10
(John Bagdziunas Borden)
rado uelygt^turto
paskirstę-jsi
pasigaminti .r^^“
juod* drobės pt. geltonais lapų
11^*
Sempeiia — lOc.

PASAULI SLEGIA
Ol INKT

Naujos

k.oju

RADIOS

1932

rkkkn

riscovkrz

PROBAK

DIDELIS PASIRINKIMAS įVAIRiy MALDAKNYGiy

j

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

tautų lenktyniavimas preky-!jaiBj kad apsisaugotų nuosveJuodats labai gerais odos aptaisais j
to. 2U7
boję ir pramonėje. Tas viekai,'tim, kraštų konkurencijos. Be .,Xi
J
f”
"
2151 W. 22 St. « iki 9 vak.
vedė valstybes prie visokių ko, čia dar daug prisideda vi-!^^ ^KINELIS, juodais aptaisais, paauksotais la-,
Ro*ogevelt 9090

sunkumų. Šitie sunkumai po šokios politikos sutartys viei- ii • • 7 • •............... L*“’.’**’.
D. Karo buvo smarkiai pajus- nų valstybių su kitomis, o y.i^^V RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
ti 1919 m. Amerikoje. Ųž ke-'pač apsiginklavimas. Iš tikrų77
i i "......... .................. ............ $1-15
lerių metų dalykai kiek puge- j, apsiginklavimui labai daug “ALUŲ
baltais aptaisais, kaina......... $1.50
$1.25
tėjo. Po 1928 m. prasidėjo vėl yra iM^Mtuna pinigų. Taigi |MMJ)V KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina
smarkūs sunkumai ir tęsėsi tos ir kitos prieLtys pagimKNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
to

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SIAUS
ADVOKATAS
MleBtx> °fiBSLa 77 w- Waehington St.
Koom 1602
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

iki šiai dienai. Dabar smar-'dė dabartinius pasaulio sun-; AUKS0 STORIUS,, juodais mmkštais aptaisais, mažo ša Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
kiai jaučia tuos sunkumus Vo-'kuinus, dėl kurių visi kraštai, H*>«*••** M kraSt^. toto* .................... U25 4146 Archer Avė.
Tel. lAfiyette 7387
kietija, Anglija ir Amerikos vieni daugiau, o kiti mažiau,
juod. apt Tilžės spauda ............. .......... $1.75
Namų Tel. Hyde Park 8396
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais
drobis aptaisais
Jungtines Valstybės. Visuose dejuoja.
šiuose trijuose kraštuose yra1 n irai™
Karti™.'
kain& ............................... ............................ $1-50
daug bedarbių. Anglijoje ir
“P
i Dabartinę; MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk. lapų $1.75
ADVOKATAS
Amerikoje svyruoja pinigui
Pasaul10 T***
[ AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
11
IA SALDE STREET
kursas. Vokietiioie praeitos! Kai Pail‘ate’
Jau bl°^ 'ŠVENTO PRANCIEKAUS DVASIA, didesnio formato, Room 8OUTH
1984
Tel. Randolph 9868
vasaros pradžioje bankrutavo t&1 ,V1Sl su<iudo^ruto dėl Pa’ juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais......... $3.00 Valandos nuo • ryto iki 6 vai. vak
ne vienas kanka. Iš AmenBunk^uli ir eme «alv°- ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštai* $2.25 1841 So. Halsted 8L TeL Vlctory 9668
Valandos — 7 iki 9 vakar*
kos pinigai dabar plaukia į b ’^P pa būtų geriausia juoO (ANIOLAS SABGAS) juod< odos apt., labai gražios, nedideUtarn.. Ketv. ir subatos vakar*
Prancuzijų. Sunkumai užgulė
t P
lės
kftina .................................................... $L5°
ir kitus kraštus, kaip Švedija,
- °°verls Praeitos vasaras
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už- Tel. Randolph 6187
Norvegijų, Latvijų it kitus. PU JaigOje.
vienenems sakyinŲ pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
UietaniB Vlsolna bur°P°s vals- , galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
Attorney At Law
Užsidaro daugelis fabrikų, Lybėms atidėti skolas. Tautų
11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakaraia: Utarn.. Ketv. ir 8unes nėra kur dėti gaminių. JS-ga susirūpino taip pat. Pra"drm«s" Mismcomr
\ batoa nuo 7:80 iki 9 )
Priseina paliuosuoti nemaža eitos sesijos metu nuolat po<800 S. HALSTED STREET
I
2334 SOUTH OAKLEY ‘AVENUE,
0HI0AG0, ILL. i
Tet. Wentw«rth
darbininkų, kurie paskui su- sėdžiavo įvairios komisijos.'
daro dideles bedarbių eiles, kurios sprendė visokius klauGal labiausiai tie pasaulio su- sinius, glaudžiai susijusius su ’
nkumai užkrito ant ūkininkų ekonomine pasaulio krize, j
pečių. Javų kainos visiškai Tarptautinis darbo biuras, js-1
15ULL ;<UNN
nukrito ir vis krinta. Pieno Į teigtas prie Tautų S-gos Ž<s-1
8Y C ARI f P
produktų ir bekdnų kainos nevoje, nuolat gvildena nedur-1
taip pat yra žemos. Mažai tė-. bo klausimų.
ra galimybės, kad greitu lai-j Bet kokie yra svarbiausi
ku galėtų kiek pakilti. Nėra j dalykai, kurie padėtų palengP
iš kur paimti pinigų, nors čia vintidabartinę pasaulio naštų.'
lužtuin plyštum. šituos sun-/Yra du dalykai. Tai teiaingukumus jaučia ii- Lietuvos ūki- mas ir artimo meilė, kurie jau
įlinkai, gal dar net labiau, ne- prieš 2(XX) metų buvo Kris-'
gu kitų kraštų. Kitų kraštų i taus Evangelijoje paskelbti.1
ūkininkai yra geriau susior- ’ Ir tikrai. Juk svarbiausia šios

A.A.OLIS

ALFRED B. CLARK

PRCBAK CORPORATION

AM »5., r < wrMVI Kai

PATEMTS

Kombinacija Radio Trumųjų Bangų, Kur Pasiekia
Tolimas Sto-

Laikas daug reiš
kia priė^patentų.

tis......... $87.75

Nerlzikuokit

Didelis pasirinkimas visų
gerųjų išdirbysčių; R C A
Victor, Philco, Boseli, Sparton ir kitų nž kuriuos da
bar negirdėtai pigiau, pra
dedant nuo $19.00

su

apsaugojimu savo Knygelė

sumanymų.
Pri- Dykai
siųskite
braižinį ar mo
delį arba
rašykite
dėl
Nemokamos knygutės ‘How
to Obtain
a Patent’
Ir
‘Record of Invent? formoa

CLARENCE A. O’BRIEN
Ragiatarad Patant Attorney

iki

$350.00

M-A Sėcirlty Savlnn A Comaiarelal
Bank BalMIni

(Olrtctly aeroaa Uraat Irom PaUnt Offleeį

JOS. F. BDDRIK, INC,

Wamington. o. c.

3417-21 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 8167—4705

ASIKRATYKIT
LIGŲ PERŲ

WC|FL 970 kyl. radio pro
gramai Lietuvių dainų ir
muzikos kas nedėldienį. Pra
džia 1:15 vai. po pietų. Duo
dami JOS. F. BUDRIKO
KRAUTUVAS.

Nosyje, Burnoje
Gerklėje

ir

Zonlte
išvalya
susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus,
neprllels Ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.
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D R A U G I S

Trečiadienis, vasario 3 d., 1932

niais. Bus duodama dovanos
ganizacijos vertę ir jos nu “vajaus” laike.
veiktus didelius darbus, savy- 9. Kuopos visais vajaus, rei- už geriausias kepures. Bus
------------šalpos, kultūros ir tautybės į kaiais kreipkities prie vajaus gera muzika. Komitetas susi
Tp| Qrov<s„, oel7
L. R. K. S. A. Chicagos Ap-1 atžvilgiu.
komisijos rast., šiuoni antia- deda iš šių narių: pp. J. žilis, Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8859
Res. 8707 S. Artestan Ava
skritys skelbia vajų prisira Į „
,
. . .
i lišu: J. Jusevičius, 4456 So. 1). Šlapelis, J. Pečiukas, O.
Tel. Grovehlll 0817
I,
v.
Butų
puge.dauju.nu,
U
Gydytojas ir Chirurgas
šymui naujų nanų.
Seškienė, F. Juknevičiene ir
Ofisas
2403 WEST 63 8TREET
i kuopos .vajaus laiku surengtų,
Gydytojas ir Chirurgas
Vajaus Kom-sija:
iv. Višniauskienė.
Be to,' vaKertė So. Western Avenue
i. Vajus prasideda su kovo 1 viešas pramogas, prakalbas
M
1821 SOUTH HALSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Prospect 1028
kare bus galima gauti visokių
mėn. diena š m. Baigsis pas bei paskaitas. Mes turime J. A. Mickeliunas, Pirm.
2428 VVest Marųuette Road
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
itžkandžių. Visi lietuviai kvie Valandos: 11 ryto iki 4 po pielų Vai 3-8 Ir 7-9 P. 14. Ketv. Ll»
Tel.
Canal 2330
kutinę dienų gėg. mėn. š. m. daug katalikų profesionalų J Jusevičius, Rašt.
A *4. Nedėlioj susitarus
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
čiami
dalyvauti.
6 iki 8:30 vakare
Nariai
:
2. Kiekviena kp. priklau kaip tai, daktarų, advokatų,
Nedėlioj pagal susitarimą
SVARBI ŽINUTĖ
A. Žvirblis
S. Lenkauskienė
santi apskričiui būtinai turi inžinierių, publicistų ir ap
Tel. Ganai 6764
Res. Republic 6350
L. Simutis
dalyvauti šiame vajuje ir dėti skričio organizatorių, kurie
Tel. Lafayette 5793
J. Aukštaitis.
VEIKĖJŲ DĖMESIUI
pastangas ko daugiausia pri mielai mums patarnautų.
Lietuvis Gydytojas ir Cliirašyti naujų narių, ypač. ko
gydytojas
,
chirurgas
l
rurgas perkėlė savo ofisus į
6. Kuopos gali pasirinkti iš
DRAUGIJŲ DOMĖI
Sį vakarų, Aušros \ artų
IR OSSTETR1KAS
daugiausia jaunimo. Žinoma,
naujų vietų po num. 4645 S. Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
virš paminėtų profesionalų ir
parap. salėj, lygiai 8 vai. va- Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
ne apleidžiant ir suaugusių,
vyrų, moterų Ir vaikų
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir offfce: 4459 S. Califomia Avė.
pasikviesti į savo parengimus,
Kadangi Vakarinių VaJsty- kare, Įvyksta svarbus pederakurių sveikata ir amžius ati
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutarDARO OPERACIJAS
Nedėliojo pagal sutarti
tinka konstitucijos dėsniams.į arba, kreiptis prie vajaus ko bių Liet. Kat. Konf. rengimo cijos apskrities susirinkimas,
ti.
Tel.
Boulevard
7820.
Na

Ligonius
priima
Kasdieną
nuo
misijos, kurį parūpins kalbė komisija pervėlai pridavė i kuriame bus svarstoma Vak.
pietų iki 8 vai. vakaro.
3. Kiekviena kp. privalo iš
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tek Wentworth 3000
tojus, kokius tik kp. pagei West Side draugijų kvietimus Valst. konferencijos ir vasaNedėliomis ir seiedomis tik
rinkti po kelis gabius organi
i&kalno susitarus
Tel. Prospect 1930.
Rez. Tek Stewart 8191
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
į minėtų konferencijų ir dau- rio 16 d. minėjimo reikalai.
zatorius, artimiausiame savo dautų.
7. Kiekviena kp. prirašant; guma draugijų susirinkimo Be to, gerb. kum Pr. Vaitu- 2130 VVEBT 22nd STBEET Ofiso Tel. Victory 3687
kp. susirinkime, jai tokių dar
CHICAGO
naujų narį, ima tik pusę isto- ■ nebeturės, todėl 1 ed. 3 skv- kaitis laikys trumpų paskaiOf. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
uneturite.
Gydytojas ir Chirurgas
jimo,
tik
tiek,
kiek
reikia
pa1
rius
prašo
visų
West
feidės
lėlę
katalikiškosios
akcijos
I 4. Kiekviena kp. turi įsigyti
6558 S. HALSTED STREET
s
sau agitatyviškų lapelių .ir siųsti į centrų. Narys prisira- katalikiškų draugijų valdybų, klausimu.
3133
S.
HALSTED
STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
juos skiesti (išdalinti) drau šautis turi pats užsimokėti kad jos pasistengtų pasiųsti
Antras ofisaa Ir Rezidencija
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
gijų, kliubų viešuose parengi daktarui už kvotinius (egza atstovus į Kat. Konferencijų;, PRANEŠIMAS KONTES*6504 S. ARTESIAN AVĖ.
X — Spinduliai
Rea. Phone
o jei ne, tai kad pačios valdv-1
TININKAMS
muose, ir susirinkimuose (mi minavimų).
Englewood 66,41
Office Phone
Oliaas 2201 West 22nd Street
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 Wentworth 31)00
Wentworth 3000
tinguose) vyrų, moterų ir jau 8. Cliicagos apskritys duos j bos atstovautų savo draugijas. (
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Utarn. ir SubaL Nuo 3-9 vak.
nimo. Plačiau žodžiu paaiški gražių . dąvanų tai kp., kuri! Turint minty, kad mes V<est! Dienraščio “Draugo” vajus Rezidencija: 6628 So Richinond piet.
šventadieniais pagal sutarimą.
Avenue Tel. Republic 7861L.
nant mūsų fraternališkos or- daugiausia prirašys narių šia Sidiečiai 1930 m. ir 1931 m.1— kontestas tebeina. Jūs (koGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Valandos 1—3 & J—8 vai. vak.
Kat. Konferencijoj buvom pir- ntestininkai) tai žinote. Apie
Tel.
Grovehill
1595
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
6558 SO. HALSTED STREET
moj vietoj skaičium atstovų ir jūsų darbus per pereitų ir šių
VaL 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
GRABORIA1:
tuo įrodėm kitoms didžiulėms savaitę nieko nebuvo rašyta,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LAGHAVICH lietuvių kolonijoms, kad mes nes kontesto vedėjas p. lg. SaVa.. 9-11 ryto 2-4 ir 7'»9 vak.
Seiauumia po pietų ir
edėldieniais
esam susipratę lietuviai kata- kalas serga. Bet raštinės rel- j _ Gydytojas ir Chirurgas
PIGIAUSIAS - LIET.
GRABO RIUS
IR
SŪ
NUS
tik susitarus
CHICAGOJE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
LIETUVIS GRABOKIUS likai ir niokąm dirbti vieny- kalai yra tvarkomi. Kai p. 4631 SO. ASHLAND AVĖ. 2422 W. MARUUETTE ROAD
4729 WEST 12 PLACE
Laidouvėms pa
bėj, dėlto ir šiemet tinkamai j Sakalas pasveiks ( jau žymiai
Vai.: 7 iki 9 v. v, išskiriant Seredos
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvės© kuopigiausla.
Tel. Yards 0994
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
pagerėjo), tada paskelbs dienir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano pasirodykiin.
Ofiso Tel. Victory 6893
darbu busite užganėdinti.
bus.
todėl, kad priklau
Rezidencijos Tel. maža 3200
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Vincukas raštyje ir jūsų darbų rezul
Rez. Tel. Drexel 9191 2924 W. WASHINGTON BLVD.
sau prie grabų išKitos vai. ant Washington Bulvd.
Z
2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
VALANDOS:
tatus.
I
4:30 — 5:30 kasdien
OFISAS
Nuo 10 iki 12 dieną
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
668 West 18 Street
RENGIAMAS
ĮVAIRUS
Nuo
2
iki
3
po
pietų
Šia proga norime priminti,
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 28*88
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Nuo 7 iki 9 vakare
VAKARAS
Tel. Cicero 2927
SKYRIUS: 3238 S.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kad kontestinihkų eilėje pasiHalsted Street., Tel.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Victory 4088.
~
j darė stambių atmainų. Kai ku-į
Telefonas Yards 1138
Lietuvos Ūkininko draugija Į rįe kontestinįnkai tikrai mus!
Kampas 31 Street
DEN I ISTAi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Boulevard 4139
rengia kepurinį šokį, kuris į-į nustebirfo. Ir jie nebuvo pir4142 Archer Avenue
Valandos;
1-3
po piet, 7-8 vak,
i
vyks sekmadienį, vasario 7 <b)iIniejp Dėl to nė vienam konVai.; 11 ryto Iki 1 po pietų
GRABORIUS IR
Nedėliomis ir šventadieniais
Phone
Boulevard
7042
j testininkui nepatartina miego2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
BALSAMUOTOJAS į Meldažio salėj, 2242 \\
GRABORIUS
a
10-12
Pln.06' . .
.
*ti “ant laurų”. Gali apsivilti.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte
Turiu automobilius viso i
Husų patarnavimas
Kepurinis
šokių
vakaras
bus
j
visuomet sąžiningas Ir
Telefonai dieną Ir naktį
kiemą reikalams. Kaina prie)
D E N T 1 S T A S
nebrangus, nes neturi
paįvairintas įvairiais žaidi- j
tu norime dar priminti,
Vlrginia v036
me Išlaidų užlaikymui
narna.
<ad netrukus baigsis pirmasis
skyrių.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
4645 So. Ashland Avė.
3319 AUBURN AVENUE
AR
IEŠKAI
GEROS
kontesto
periodas.
Kada
jis
|
Arti 47 Sireet
Nauja, graži ko
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Chicago, UI.
baigsis,
bus
pranešta.
Dabar
plyčių dykai.
KNYGOS?
4910 SO. MICH1GAN AVKNUB
SPECU ALISTAS
Tel. Kenwood 6197
yra kontestininkų. šienapiūtė. Tel. Canal 6222
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Kad
-šiais
laikais
Ameri

3307 Auburn Avenue
Valandos:
Vai.: ryto nuo 10- 12 nuo 2—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
kos lietuviai mažiau knygų Dėl to — laikykitės ir nepasi
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Nedėliomis 10 iki 12
LIETUVIS GRABORIUS
skaito, tai visiems aišku. Bet duokit!
apart tventadlenio ir ketvirtodlenlc
DENTISTAS
Didelė graži koplyčia dykai
Telefonas Midway 2880
kad dar yra žmonių, tebetu
2291 WEST 22nd STREET
718
WEST
18
STREET
UETUVTS GRABORIUS
(Kampa* Leavitt St)
rinčių troškimų kų nors gero
TeL Hemlock 87 M
AKIŲ GYDYTOJAI:
Ofisas
Tol. IlOOMTOit 7122
Hemlock
8161
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Rea Tel. Prospect 2419
Nuo 1 Iki 9 vakare
4603 S. Marshfield Avenue
Knygų mylėtojai neretai SUGRJ2O ^LIETUVOS
Seredoj pagal sutarti
Tol. Boulevard 9277
turi vargo iki užtinka tikrai
< Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIUS IR LALDOTltVIŲ
Boulevard 7589
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS
turįs 476 puslapių. Pagal vo
2420 West Marųuette Road
Rez. Hemlock 7691
Ofisas 6155 South Kedzie
VEDĖJAS
kiškų originalų lietuviams tų
VALANDOS:
Rea 6425 So. CalUornla Ava
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak.
LIETUVIS GRABORIUS
1650 WEST 46th STREET veikalų prirengė tėvas jėzui
U tarų. tr Ketv. vak. pagal sutarti
/
Vau: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.
Kampas 48th ir Paulina sta
tas B. Andruška.
4443 So. Talmau Avė.
Tol. Boulevard 6202-8412
D E N T 1 S T A S
Yra tai platus aprašymas
TeL Virgiui* 1290
Nulludlmo' valandoje
kreipkitės
4712 So. Ashland Avenue
DR. SUZANA A. SLAKIS
pat Išganyto
Vardu 1138
prie' manęs, patarnausiu simpatiš gadynės prieš
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
Specialistė Moterį ir Vaikų Ligų
LIETUVIS AKIŲ
jui ateisiant ir paskui viso
Chicago, HĮ.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Kristaus gyvenimo ir mokslo
X-l<ay
SPECIALISTAS
Tolo. Cicero 1269
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.}
Palengvins
akių
įtempimą
kuris
išdėstymas. Tas viskas išdėta
Valandos: 10 iki 12 ryto; e Iki 6 po pietų.
esti priežastim galvos skaudėjimo,
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
įdomiai, gražioje, aiškioje, svaigimo, akių aptemimo, nervuotuSereunmte ir Nedaliomis pagal susitarimą.
LIKTU \ ra uKNTĮSTAS
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
visiems suprantamoje kalboje. calaraetus.
Jiiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tek Hyde Park 33‘J;
Atitaisau trumpą regys- Vai.: koudien nuo 10 ▼. ryto Iki 9

DAKTARAI:

PR AK EJUMAI

DR. J. J. KOVVARSKIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. J. P. POŠKA

DR. S. BIEZIS

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. L YUŠKA

DR. MAURIGE KAHN

J. F. RADZ1US

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. A. ROTU

DR. T. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. C. Z. VEZEUS

DR. CHARLES SE6AL

A. L DAVIDONIS, M. D.

S. M. SKDDAS

DR. 6.1. BLOŽIS

EZERSKI

DR. V. S. NARES

L1Z0LP

DR. YAITUSH, DPT.

A. PETKUS

DR. B. AR8N

DR. A. P. KAZLAUSKAS

UK. GUSSEN

DYKAI DEL ŠERMENŲ
-

į

Tt

IaMBČLANCE

PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų j
patarnavimų, kuomet jis yra Labiausiai reikalingas.

L F. EUDEIKIS

Sc CO.

JŪSŲ G&ABOBUl
Didysis Ofisas

4605-07 South Hertnitage Avenue
Tefe/onm; YARDS 1741 * 1742

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

vai. vaaare
tę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose Neuėuomu ir Seredomis susitarus
atsitikimuose, ' egzaminavimas daro 4b4/ W. 14 ST.
Cicero, UI.
mas su elektra parodanča mažiau
sias klaidas.
Speclaie atyda atkreipiama moky
Tel. Cicero 6756
klos vaikučiam*
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 18.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ. SU NAUJU IŠRADIMU
DENTISTAS
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
I be akinių. Kainos pigiau kaip kitur 1446 S. 49 CT. CICERO

Thi yra didokas veikalas,
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti
vienų knygų, kuria niekas ne
apsivils, ypač tie, kurie įnėgi
...
.. . .
St& dvasiškus, religinius pasiskaitymus. Karštai visus
4712 S. ASHLAND AVĖ.
raginame įsigyti knygų var
Tel. Boulevard 7589
du
Tel. Yard* 1828
Įsigykite tų knygų, jų/
skaitysit nuo pradžios iki
galo su dideliu pasigrožėjimu DR. G. SERNER
ir dvasiška nauda, skaitysite L4ET, V18 AKIU SPECIALISTAS
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina
$2.00. Kreiptis
Z
Oftea* Ir Akintų Dirbtuvė

"DRAUGAS" PUB. CO,
3334 8. OAKLEY AVĖ.
Chicago, Ui.

756 WEST 35tb STREET
Kampai, Halitted gt.

Valandos: nuo 14—4; nuo

NeMUamla: puą 12 Iki DL

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6918

DR. BERTĄSH DR. NAfKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vai.:

9-12 ryto;

2-6

Phone Hemlock

Ir 7-9 vakare

3061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11
8618 SO. WE8THRM ATM

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS
Utarninkals, Ketvergais Ir Subatomls
2420 W. Martjnct te Rd. arti Wcntern

Phooe Hesnlorjr 1828

Avė.

Panedėllals, Seredoms Ir Pėtnyčloma

1891 So. Halsted

ii

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

Vai.: 1-8 ir 6:89-8:89 vai. vak.
Nedėlioj susitarus

VaL: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare
Nedėlioj sueltarss

/■v

DR. A: G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.: utarninkals, ketvergais Ir pėt
nyčlomls nuo 9 Iki 18 v. ryto, nuo
1 iki 4 Ir nuo 9:30 Iki" 8 v. vak.
Chicagos ofiso Tel. Grovehlll S2A9

Tel. Central 7979
Res., Longbeach 9468

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėllals. seredomis Ir su
betomis nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 tk,

8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4Oft>

Vai

1 4 vai vak
Pagal svilartj

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Buvę* l«urtmku»r1u» Vlt-nDoa I nl vernltetn Per 6 M e t na
orimai, 1447-49 PiUafleld Bl.lg, 66 K. Weahh>gtoa 8V. Chicago. III

7”

B 11 n C I 9

:

vasario 3 d., 1932 ♦

CHICAGOJE

siems: A. Lekui, V. Simonai mis pamaldomis už (žuvusius kramentų pp. Jurgio ir Kvos JAU PATVIRTINTOS VI
dienį vasario 14-tų d., Šv.' Ro
AČIŪ.
čiui, B. Lindžaitei, S. Bukai Lietuvos laisvės gynėjus, o va Piktužiij šuneliui, kuriam var
žančiaus dr-ja rengia “bunco
SOS APSKRIČIŲ SAVI
čiui, L. Griciui, Paliūnaitei, vame turėti svetainėj vakarų dai duoti, Jurgis-Bičardas.
party” parap. svet. Prašoma,
VALDYBIŲ SĄMATOS
Sugrįžęs iš Šv. Kryžiaus Ii- *iurliui> Bietkiui> p gimonai
kad visos narės atsineštų po
su programa. Muzikaliai pro- Krikšto tėvais buvo p. A. ZuTOWN OF LAKE
ganiuės vasario 2 d., širdingai čiui ir K< LauciuL Vigįemg gye gramo daliai išpildyti kviesti bė ir p-ni Matukienė.
dovanėlę.
Vidaus reikalų ministerija
X A. L. R. K. Moterų, Sų-, X Vasario 21-mų d., parap. dėkoju Dr. Simonaičiui ir Dr. (-.įanis jr “Draugo” diėnraš varg. J. Brazaitį, p. A. ŠiauZakristija jau baigiama sta- jau patvirtino visas miestų
jungos 21-mos kuopos vakari-(svet. choras rengia “bunco folini už greitų mano pasvei- gįui už davimų vietos ne vien liūtę. Anost. Varaniutę, Vai. tyti, darbas smarkiai varomas ir apskričių savivaldybių sųniai kursai gerai sekasi. Atsi- j party”. Visos narės-iai atsi-,k'm4» dėkaju kun. Statkui h- pranešimams apie šokius, bet Valioniutę ir kitus.
pirmyn. Be to ir zakristijos matas. Visos apskričių saviva
goninės
kapelionui
už
kasdieap
i
e
jų
veikimų.
Visiems
alankė trisdešimts moterų ir neškite po dovanėlę
Taipgi nutarta prašyti visu fondas žymiai auga, nes ne ldybės numato šiaįs metais pa
,
T
.
.
..
nin
e
Komunijų,
Seserims
Kačiū!
Red
Cherry
mergaičių. Visos yra patenki
West Sidės katalikiškų drau- nonma Hesti
daryti 7,517,678 lt. išlaidų ir
X
e
y
ų
va
are
jie
.
Vyįjmjerietgmg
gerų
patama*
____________
nt-s. Pirm. P. J. Čepulienė paVasario 7 d,. 7:00 vai. vak. gauti tiek pat pajamų. Pernai
čių 5 kuopa rengia vakarėlį vjm^
ne_ KAS BUS VASARIO 14 D. ? gijų, kad išrinktų atstovus iš
išino sųjungietes ir viešnias į
savo draugijos, kurie lankvtų ParaP* selėje bus puikus pi'.sj- visos sųmatos buvo 7,668,000
su
progrųme
įu
ir
įais.
ai,
p
a
į-;
n
gp.j
o
t
e
atlankyti
mane
šv.
DIEVO
APVEIZDOS
PAR.
ko dar nebuvo ragavusios. O
į Fed. 3 sk. susirinkimus šiais linksminimo priešulžgavėninis lt.
kas patogus, manau daugelis
Kryfiiaus
ligoninėje
ir
kurie
‘
_____
_
p-’ės‘ M. Laurinskaitė, A. Mabalius, kurį rengia parap. ko
11932 metais.
atsilankys. Tad gi neužmirški
meldetės už mano sveikatų, j Vasario 14 d. Vyčių 4-ta kp.
*»i!:aitė ir ponios M. Sudeimitetas ir visi parapijonai.
te ir. jūs.
F—s.
Kun. F. Kudirka j rengia vienų gražiausių Gevė- ATGAIVINTA L. VYČIŲ į Visi parapijonai skaitlingai ak' nė, P, Stone, E. Gedvilienė
nios atsiminimų, tai yra Krisir Vaznienė prikepė visokių
,teis į balių, bet mes užprašo
KUOPA
SUSIRGO J. DIMŠA
Jėzus , Kristus pasaulio Iš
tojai, gerai Ižinote, kad kliu-, taus Kančių. Ta pačia proga
sk’uumvnų ir visas gardžiai
me svečius ir iš kitų kolonijų.
bu yra nusistatęs per busi-'4-ta kuopa rengia dvasinio tu- Atgaivinta Roselando Lietu '• Parapijos bankietas, kuris gelbėtojas, parašė J. E. vysvaišino. Pamokos įvyksta kas
Bridgeportas.— Staiga rim
kūpąs P. Bučys, M. I. C., spau
antradienį, Pavis Sųuare Pamuosius rinkimus pastatyt! rinio koncertą. Bus rodoma vos Vyčių 8 kuopa Net pen įvyks kovo 6 d., tikietai jau
tai susirgo darbuotojas J. Di- ’
»-ke.
.savo, lietuvių kandidatę i Jėzaus Kristaus kančia ir prie kia8deSimts mri jau
isila pasklysta po kolonijas ir net sdino “Draugas’,, 2334 Suotli
niša, 3347 Aubum Avė.
.miestelio valdžia- Tas suma-- tų paveikslų bus giedamos
Nauja valJyt)a iSrinkf( po kitas parapijas. Komisijos Oakley Avė., Chicago, III.
X Serga P. J. Lukošienė,
Veikėja Šaltenienė jau svei
Gražiausi dvasiniai skaity
.18*2 W. 46 St. Linkim greit
-nymas,
jei
pasiseks,
visai
mugiesmės.
Todėl
jaunime
ir
tėpirmininkas
Jonas
C.
Stočku
nariai,
p.
A.
Žitkevičius
ir
S.
ksta.
Įsų apylinkei daug naudos at- vėliai nepamirškite ateiti va- vice-pirm. Adolfas Oepulionis, Piktužis yra' daug susirūpinę mai, ypač tinkami gavėnio|^u,
pa sveikti.
- .
laike. Užsisakykite “Draugd^^BB
neš. O kad tas sumanymas pa- sario 14 d. į Dievo Apveizdos rašt. p-lė Lilliana Mikolaičiu- bankieto pavykinai.
X Pusmečių atostogų parPARAPIJOS VAKARIENĖ
knygyne. Ši didelė virš pusės k
vyktų, turim visi lietuviai su- parap. salę.
vyko iš seminarijos studentas
Rep.
tė, fininsų rašt. p-lė Domicėlė
tūkstančio puslapių. Kainuoja
sitelkti ir gausiai susirinkiAntanas Jurkus.
Vyčių Karvelėlis Razmiutė, kasierius gerb. kleJubiliejinė iškilminga šv.
“Drauge“, galite gaut viso tik du doleriu.
X Konferencijos rengimo Jurgio par. vakarienė įvyks mus lankyti. .
bonas kun. J. Paskauskas, ko- kių .devocionalų: rožančių,
komisija: P. J. Čepulienė ir sekmadienį, balandžio 10 d. Taip pat yra ir kitų svar
DIEVO APVEIZDOS
BIZNIO PROGA
respondentas Stasys E. Miko- maldaknygių, škaplierių ir kiP. M. Sudeikienė dalina kvie Tai bus paminėjimas 40-ties bių dalykų apsvarstyti. Tad
PARAPIJA
Pardavimui ar išrendavimui Meat
'tokių .dalykų. Atvažiuokite Market. Su fikščiertals arba be ir ki
timus draugijoms. Draugijos metų parapijos gyvavimo.
visi lietuviai namų savininkai
-----------tas išlygas pritaikysim pirkėjui. Kai
Susirinkimai įvyksta kas 1- !arba rašykite —
na pigi. PrležastJ patirsite vietoj.
i r kuopos renka atstovus į
būtinai ateikite į šį svarbų Vaclovo Jankausko laidotuvės mų ir 3-cių ketvirtadienį.
I
DRAUGAS“
6655 SOUTH MAY STREET
L. R. K. V. Valstybių konfe
susirinkimų
ir
vieningai
vei-Į
Sausio
24
d.,
7
vai
vakare,
Pereita
trečiadienį
8-ta
kp.
BUNCO PARTY
2334 So. Oakley Avė.
rencijų, kuri įvyks vasario 14, Vasaria 16 d., Šv. Jurgio p. kime! .
mirė visų mylimas jaunikaitis turėjo “Roller Skating Par
Chicago, UI.
šz. Antano parapijos salėj, salėj įvyks bunco party. Vi
------------------Vaclovas Jankauskas.
ty’”, Venetian salėj, kur visi
Cicero, III.
TOWN OF LAKE _ Į Per visas dienas daug žmo- praleido džiaugsmingų vaka Reikalinga mergina patarnaviinui
sas pelnas eis parapijos mo
nedidelėje šeimoje. Sužinoti pas P.
X Gaila, kad mūsų parapi kyklos biednų vaikų naudai.
------------nių lankėsi namuose. Daug šv. rų.
/■
(Marąnette Jewelry A Radio)
Jurgėlą. (dienos metu — “Draugo”
jos vietinio Federacijos sky Pramogų rengia Labd. Sų-gos Laibd. sųjungos 1 kuopos Mišių paaukota. Šv. Mišias au- Ketvirtadienį, sausio 28 tu redakcijoje, o nuo 7:00 vai. vakare Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
bus dykai nufotografuoti.
riaus susirinkimai neįvyksta. kuopa.
gausingas susirinkimas įvyko l<ojo: Šv. Kazimiero Seserys, rėjome priėmimų naujų narių. 6855 So. Talman Avė., Chicago, III.). giau
2650 West 63 St., Chicago, UI.
Federacijos skyrius yra reika
L. Vyčių 4-ta kuopa, broliai, Buvo skanių užkandžių ir vė
ŠOKIŲ MOKYKLA
Tel.
Vietinis sausio 24 d.
lingas par. ir draugijų veiki
NWju nariu įstojo p. J. Le- giminės ir draugai. Ketvirta- liaus nariai praleido linksmai
Hemlock 8S80
mui.
šinskienė.
Įdienio, aštunta vai., pradėjo vakarų šokant.
Norėdami išmokti šokti val
NORTH SIDE
X Labdaringos Sųjungos 1
Veikalas, kuris yra rengia- žmonės rinktis į namus pasa- Roselando Lietuvos Vyčių 8 sų, foxtrot ir kitus šokius, tai
/
kuopos vakaras jau čia pat Šv. Kazimiero Akademijos'™8’ gerai sekasi statyti. Daug kyti A. A. Vaclovui paskutinį kp. dabar rengia “Atgaivini kreipkitės adresu:
vasario 21-mų d., Šv. Kryžiaus Rėmėjų 3-čio skyriaus susirin-1 tikietų išdaJinta- Komisija la- sudiev. Šv. Mišios buvo laiko- mo 8-tos Kuopos šokius”. JW. MISEVIČIUTĖ
par. svet. Bus vaidinamas vei kimas įvyks sausio, 21 d.
bai stengiasi, kad vakaras pa- mos prie visų trijų altorių. Jas vyksta šeštadienį, vasario G,
5209 So. Halsted Street
Wm. J. Kareiva
kalas “.Pražydo nuvytusios Iš Centro pranešė, kad me- vyktų' Narės Prašomos tikie* laikė kun- Vaitukaitis, kun St. Willibrord’s salėj, ’14^1to
Savininkas
2-ras augštas iš fronto
Del geriausios rųšles
gėlės’’. Bus ir kitokių pamar- tinė vakarienė neįvyks. Jos tus Platinti» nes bus idomus Urba ir kun. Gasiunas. Buvo Edbrooke Avė., pradžia 7:30
ir patarnavimo, šau
Tel. Yards 4554
kit
rinimų. Taigi, malonėkite at- Mėtoj bus statomas veikalas vakaras'
,
pasakytas pamokslas, pasakė vai. vakare. Įžanga 35 centai.
GREF.lt VALLEY
PRODUCTS
silankyti į šį vakarų, nes vi-|«Vakarienbutis, ” kuris bus Bazarėlis rengiamas kovo gerb. kun. Vaitukaitis,
Muzika, kuri gros dėl musų
Olsells šviežių kiauši
sas pelnas skiriamas labdarį-, rodom}LS du vakaru kovo 13 mėnesį. Komisija jau darbuonių, sviesto ir sūrių.
šokių bus iš radio staties WW Kol nebusi gana mokytas, tol skur
4(44 SO. PAULINA STREET
“ilgiems'....
d > v.en
Q aud.to jasi. Visos narės prašomos kų •Į kapines lydėjo daugybė
tikslams. Ižd. E. „
Ge d .r
džiai
gyvensi,
neturėsi
gerai
apmoka

AE. Mes kviečiame visus CliiTel. Boulevard 118>
darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
,nors atnešti į ateinantį susi automobilių. Grabnešiais buvo cagos kuopas praleisti tų pui mo
dvilienė pardavė 20 tikietų, o
mokytus
žmones.
Todėl
laikyk
sau
už
Vyčių 4-tos kuopos nariai -garbę ką. nors išmokti. Mokslas nu
pirm. M. Sudeikienė ir vice- Sekė rinkimas valdybos at-l rinkimų, ar kų išsiūti arba pa
kų vakarų su roselandiečiais. švies
naujus tau kelius, persunks tave
'dirbti.
Tai
visa
bns
leidžiama
Dar
e
užis
’
B.
Daukša,
E.
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
pirm.. P. J. Čepulienė nenorf einantiems metams. Išrinkta:
išmintimi ir šviesa; suteiks galią ko
Per
Gavėnios
laikų
kuopa
Lapinskas, J. Klebonas, J. Ba
voje prieš tamsybę, prietarus, melus,
išlaimėjimui.
pasiduoti.
apgavystes. Makytam žmogui visuo
pirmininkė M. Sutkienė, rašt. j
vaidins
gražių
veikalų
apie
kų
kutis, J. Lorencą, M. Alaburmet ir visur lengva kovoti tiek už
• .r APie Centro veikimų praneX. T. Z. v
V. Daugirdiene, iždin. O. Kl-.. nH M
F
da, A. Vardauskas. Jis buvo bus paskelbta vėliaus.
politiką, tiek už laisvę, tiek už dar
7126 So. Rockwell St.
bininkų ekonominius reikalus.
Juo
zelienė, maršalka, O.Rekunie
. Koresp. daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis
Tel. Republic 5099
Federacijos 7-to skyriaus nė. Atstovės į Federacijų: O. iš ir. rv. iv. r eueraciius unir laimingesnis bus tavo gyvenimas.
ir
Apaštalystės
Maldos
dr-jos.
.
siųstasis pakvietimas i seimų
susirinkimas įvyks sekmadienį
Mes permufuojame pianus,
Kizeliene, O. Kavaliauskienė.'
A A
.......
WEST PULLMAN, ILL.
AMERIKOS LIETUVIŲ
Ilsėkis,
Vaclovai,
ramiai
šiovasario 7-tų d., Šv. Kryžiaus I mėnesinį apskričio susirin priimtas, atstovai išrinkti.
forničius ir kitokius dalykus.
MOKYKLA
Visos
narės
prašomos
įsigyi
e
žemelėje,
parapijos mokyklos kambary, kimų apsiėmė atstovės, kurios
Musų patarnavimas yra grei
Sausio 31 d., gerb. kl. kun.
3106 S. Halsted Street
Jo draugas
3:00 vai. po pietų. Atstovai dalyvavo pereita mėnesį: M. j ti vakaro tikietų ir platinti
tas, geras ir nebrangus.
A. Linkus, suteikė Krikšto saChicago, UI.
----draugijų malonėsite susirinkti Tamosevičienė. M. Kareckienėx Bus vaidinama drama
WEST SIDE
Mes pervežame daiktus iŠ ir
.
.
[“Pražydo nuvytusios gėlės M. »
minėtu laiku.
ir .
ugir ene.
. gug .p
Prašome
{ kitus miestus.
C. Bartkaitė, prot. rašt.
iena
e^i visus tų dienų atsilankyti.
Fed. 3-čio sk. su-mas įvyko
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
sausio 31 d., Aušros Vartų mo
Šv. Cecilijos giedorių dr-ja
kyklos kambary. -Tartasi dėl
laikys mėnesinį sus-mų vaka
įvykstančios Vakarinių Vals
PADĖKA
rio 5-tų d., Šv. Kryžiaus pa
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU
Namų Statymo Kontraktorlui
tybių
Liet.
Kat.
Konferenci

f
IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
rap. salėje 8.-00 vai. vak.
ATSISTATO PO GAISRO
itataa JvalrlauBlua namus prieinama
kaina
Choras rengia savo
Naktį iš penktadienio į šeš BRIGHTON, PARK. — Ne jos, vasario 14 d., Cicero, III.
Visi,
kurie
tik
rengiatės
vykti
į
Lietuvų,
kreipki

7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
myniškų vakarėlį” šeštadieny tadienį Peoples National paiy kalto Pras. Panelės Šv. parap. Atstovui išrinkti: gerb. kun.
tės pas mus dabai* neatidėliodami. Plaukite per jūras
Talafonaa Hemlock S524
je vasario 6-tų d., p. Dymbalo duotuvėj įvyko didelis gaisras. choras širdingai dėkoja visie L. Draugelis, “Draugo” adm.,
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN
Talaf. Republic <S»<
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
salėje, apie kurį daugiau bus Tos parduotuvės savininkai ms, kurie prisidėjo prie sure Dr. P. Atkočiūnas, stud. V.
ROPA ir kitais.
svarstoma per sus-mų.
yra lietuviai. Jiems biznis se ngimo šokių sausio 17 d- nau Petrauskas ir A. Peldžius.
joje
par.
auditorijoj,
ypač
Nariai malonėsite susirinkti. kasi ir spėjama, kad šis gais
IŠPLAUKIA-.
OEITBRALIS KONTRAKTO RTU8
VASARIO 16 D.
Liet.
Vyčit;
36
kuopai
ir
Bri-i
Statau namus kaip muro taip ir
C. Bartkaitė, prot. rašt. ras yra jų kokių nors kerštin
'medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
ghton parko jaunimui, Liet.
< a Inos prieinuniausloa
gų konkurentų darbas.
Aptarta
paminėjimą
vasa

Tos
purduotuvčs
savininkai
i
V
I
a
’
l
P
ar
*
2462 WBST 69th STREET
NORTH SIDE
nelaimite neaibojo, skubiai tai-i P*™ »’><”•»«>». « draugams ir rio 16 dienos. Nutarta prašyti
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A. ALEŠAUSKAS & SON
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Laivakortės i Lietuvą

M. ZIZAS

D. GRICIUS

BREMEN FEB. 4
DRESDEN FEB. 18
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BREMEN FEB. 20

JOSEPH VILIMAS

PAUL P. BALTUTIS & CO.

JOHN YERKES

