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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Japonai paduoda nuosavas taikos sąlygas
JAPONŲ KAUTYNĖS SU KINAIS
SANGHAJUJEVYKSTA
Sekr. Mellon’ui siūloma
atstovybė Anglijoj >
JAPONAI LAKŪNAI NAU
DOJA KULKASVAIDŽIUS

SIŪLOMA AMBASADO
RIAUS VIETA

SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS
KUBOSSALOJE

CHICAGOJE
SMURTININKAI PAKLIU
VO KALEJIMAN

Federalinis teisėjas AVilker-1
son pagaliau nubaudė smurti SUNAIKINTAS SANTIAGO MIESTAS
ninkus Druggan’ų ir Lake’ų.’
--------------j Pirmasis pelnė pustrečių meSANTIAGO, Kubos sala, darbas. Kol kas rasta 12 astų kalėti ir 5,000 dol. pabau- vas- 3- ~ Šiandie anksti rytų menų žuvusių ir apie 300 šū
dų, o antrasis — 18 mėnesių
gražų Kubos miestų ištiko! žeistų. Sužeisti paimti į laii kalėti ir 2,500 dol. pabaudų. didelis žemės drebėjimas. Dau, kinai paruoštas ligonines, kaTai už išsisukinėjimų nuo mo- "unias žmonių miegojo, kada dangi pastovios ligoninės apkėjimo mokesčių už pajamas, ištiko pirmas supurtimas.
' griautos.
_______________

ŠANGHAJUS, vas. 4. Kovoje su kinais japonų lakūnai ėmė naudoti kulkasvaidžius prieš kinus, kurie nuo
namų stogų šaudo j japonus
marynus ir j pačius lakūnus

AVASHTNGTON, vas. 4. —'
NUŠOVĖ DU UŽPUOLIKU
_______ _
Prez. Hoover’is atnbasadoApskrities ligoninėje mirė
i iaus vietų Londone pasiūlė i
I
Ši moteriškė turi gerus laikus. Tai Miss Randi Lerohl, : P°licmono MeArthur’o pašauiždo sekretoriui A. Mellon’ui.!
sa’r(]'galutino 48
ainž” iš Nuperior, Wis. Ji, leidosi Mississippi iųx' vai- ti R. Bridge’as, 30 m. amž., ir
............
‘
-------telėj,
kad “pamatyti jūrų, kaip yra mate jos
tėvų tėvai.
” \V. Moriarity’s, 29 m. amž.
v *T v•
žodžio.
: Su kitų žmonių pagalba ji pasiekė New* Orleanso miestų. Iš Būdami girti jie norėjo įsii ten leisis jūron
jūron ir
ir pamatyt
pamatys “sūrų vandeni.
idenj ”
laužti j valgyklų, 8044 sk
So. /m
CliiIAPONAI TURI SAVO
NEĮLEIDŽIAMAS
I
ŠVEI

cago
avė.
Savininkas
pašaukė
PAŽIŪRAS
PADIDĖJO KRAŠTO
ILLINOIS VALSTYBES
CARIJĄ
policmonų. Atvyko policmonas
RŪMŲ
NUSISTATYMAS
SKOLOS
\VASTTTNGTON, vas. 4. —------------ir tiedu ji puolėsi mušti. Bet
Amerikos ir Europos valstyBERNE, Šveicarija, vas. 3.
policmonas išsisuko ir abudu
AVASHTNGTON, vas. 3. —
SPRINGFIELD, Ilk, vas. 4. pasovė.
bių Įteiktus Japonijai ir Ki- — Rusijos bolševikų laikrašnijai taikos pasiūlymus kinai c*° “Izviestija” redaktorius Iždo departamentas paskelbė, — Valstybės įstatymų leidiqiwl

prie

UŽDARYTŲ BANKŲ
FONDAI

na
ly
SOI skolų turima 17,815,861,111 lerių bedarbių šelpimui. Yra:
valstybės nė kokiu būdu nesi- atsakyta,
,
„
,
Tarp lapkričio men. 2 d.,
dolerių.
baimės, <ad pagalba nebus
.
...
. , ,
kištų j Mandžiūrijos reikalus. Maskvos vyriausybė pasiu1929 m., ir gruodžio men. 1 d.,
---------------------pripažinta.
Nori, kad kinų kariuomenė ne n|p protestų T. Sąjungos se1931
m., Cook
’o. apskrity uža
t
NUŠOVĖ
PROHIBICIJOS
tik is Šanghajaus, bet ir visų kretorijatui.
daryta 7/ bankai, praneša vaiNUNUODIJO KITUS
AGENTĄ
apylinkių per 20 mylių būtų______________
stybims auditorius.
IR SAVE
ištraukta. Taip pat jie reika REVOLIUCIJA NUMAL
-----------Tuo laikotarpiu juos visus
NEW ORLEANE, La., vas.
lauja, kad kinai paliautų boi
ŠINTA
NEW YORK, vas. 3. — Sa- likviduojant atgauta 33,922,3. — Žiemių link nuo Gulfpo-’
kotavę japonų gaminius.
.
rto prohibicijos agentai užtiko vo namuose, High Bridge, N. 349 doleriai. Išlaidų turėta 2,Be kitko japonai dar nuro
OUAYAQUIL, Ekvadonus, a]koholio yarykų Rilo koya j.,
dr. F. c> Lo. 126,388 dolerių.
do, kad jų Įsiveržimų sukėlė
vas. 3.
Hios respublikos vv- Vienag agentag nušautas, ki- w’as, 64 m- amž., nunuodijo
------------------patys kinai. Japonų marynai riau8vbp skpl)(iai kwl Tulca.
tfis sužeistas. * * Munsainieriai * ’ savo žmona, 11 meti} amz. duPRIPAŽINTAS KALTU
tavo siunčiami saugot, japo- n,Q /n,t kj)ug. rCTo|iucija nu.
kterį ir patsai pasidarė galų
nų gyvenamą miesto dalį .r ma)sinta
krnvinl! i8tikimos paspruko.
Dar mėgino nunuodinti sa-! Miestiniam teisme prisiekę
kinai tada marynns ėmė P»lt\kari„„mpnf8 kantvnhj sn rovokulkasvaidžiais. Tas davė kam liucininkais. Žuvo 69 revoliu- PROHIBICIJOS VYKDYMUI i 15 m. am. sūnų. Bet išmir- teisėjai pripažino kaltu L. Sca
kšti nuodai sūnaus organizmų ramuzzo’ų, kurio namuose kitynėms pradžių.
’ cininkų ir 5 kareiviai.
AVASHTNGTON, vas. 3. — nepaveikė ir šis gal pasveiks, tados rasta visa eilė revolvePrez. Hoover’is turi vilties,;
____________
rių su išskustais serijų numekad abi šalys bus suvestos ŠVEDŲ GELEŽIES PRA ! Sausasis senatorius Jonės se
I risis, kad nebūtų galima jų
ALKOHOLIO AUKOS
natui Įdavė rezoliucijų, kad
krūvon. Nes pasitarimai stro
MONĖJE TAIKA
visos tos valstybės, kurios ne-1 NEAV YORK, vas. 3. — 1931 Pazinti’ kam pri^anso. Teisme
piai vedami.
turi konkuruojamo
prohibici- metais šiame mieste nuo įvaikfl
d . tie ginklai
buvo
----------------------------------CĮTnOVUOTlirAC!
„r.
O
lav.jMja.vr pa uiuinu- IHDiaiS S1HII1C IIllVSLC JI UO ĮVH.1.
.
IŠ SĄJŪDŽIO T. RYTUOSE
švedų geležies praLonėfe į08 įstatyrno’ būtų Perstos rios rūšies alkoholio vartoji- ]snuomuo-lami smurtininkams

*

Įvyko pasiauba. Žmonės, pa-1

Sugadinta ir vietos puošni

namus, bėgo Į artimuo- katedra. Pranešama, kad susius parkus ir aikštes, kad ra- ! gadinti visi mieste svarbesniesti saugumo. Kai kurios gat- ,p namai.
Kalėjimas taip pat apgriu'au ^uvo užverstos namų
griuvėsiais, netekusios jokių Ivęs.
1 Drebėjimas ištiko visam ry
šviesų.
Neužilgo ištiko kitas drebė- tiniam salos gale. Bet labiau
.ii
ji,nas- Dalfiau ftamų sugriau- sia nukentėjo šis miestas.
*a ’r daugiau baimės sukelta.! Nukentėjusiems suskubo pakaušus miestų apvaldė ka-,galbon kitos salos dalys ir J.
riuomenė- Prasidėjo gelbėjimo Valstybės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KIEK MOKINIU VIDURI
NĖSE IR AUKŠTESNIO

KLAIPĖDOS UOSTAS
1932 METAIS

SIOSE MOKYKLOSE
-----------Šiais mokslo metais Liet,,- KlaiPfrd» 1 15 Elta- 1931
voje yra 74 vidurinės mokyk-1 raet«
m5n- » KWp^
1<w i5 kuriu
]flvj dos uostų atplaukė 59 laivai.
.
;ir oc
n
1939 m. tuo pačiu laiku buvo
nimo
28 speciales. Is ben-1
drojo lavinimo vidurinių mo-, at?laukę. 78 ,aiva\ 1931 mekyklų yra 39 valdžios laikomų' tajs iš viso’ i u08t* !Plaukė 981
ir 16 privatinių: lietuviškų 3, Ja^Va'’
J*9^
]atviškų 1, vokiškų 2 ir žydišJ931
^dzio m.
kų 19. Specialių vidurinių mo- atPlauke’ tarP kltP’ 19 vokie-i-

i.

kyklų yra 7 valdžios laikomos

^a"9’ 5

5 norTe

amatų mokyklos ir 13 priva- gų, 12 švedų, vienas latvių.
tindj: ]jetuviškn 12 ir žydišku
Per gruodžio nw'n- bnvo P
j Be to> prie speciaHų viduri- vežta Prekill už 8,926,627 litų,
nįp mokyklų priskaitomi 8 i- ° įvežta už 19,481,190 litų. Iš
vairflg knrsai. Vig0Be vidurį. Vokietijos buvo įvežta 4,567
n5se mokvklose
g 861 iš Anglijos - 1,199, Švedijos
n)oMnyg|
terpe spMialinė!<p - 1 J>47, Danijos - 332, Olamokyk]ose
kursuose mokosi ndiO08 ~
Suomijos — 1,mokinys, 849 berniukai
Amerikos
3,800, Afriir 552 mergaitės.
kos
2,103, Latvijos
12,
jį įsigyti.
Aukštesniųjų mokyklų yra Ranc^g°
12.60, Belgijos
mo žuvo 795 asmenys.
: padaryta sutartis su 90,000
DE PAUL UNIVERSITETO
ŠANGHAJUS.
54, jų tarpe 22 valdžios laiko 316, Rusijos — 523 tonos pre
Vakar ja- darbinink,h
VICEPREZIDENTAS
TURI ATLIKTI BAUSMĘ
VIENA GAUJA UŽPUOLĖ
ponų kautynėse su kinais pa-1
mos ir 32 privatinės: lietuvių kių. Iš viso — 29,286 tonos.
starieji keliose vietose japo
KITĄ
Iš St. Louis, Mo., Chicagon'11’,
16’ 1’nk?3 ir
ir Tuo pat laiku per Klaipėdos
JAPONAI PAGERBIA
i AVASHINGTON, vas. 3. —ĮĮ
nus atbloškė. Kinų gyvena
’• Vuro anJStcs- uostų buvo išvežta į Vokieti
NEAV YORK, vas. 2. — Va atvyko kun. M. J. O’Conncl- voklf'''"!
ŽUVUSIUS
(Federalinis parolių ‘boardas’
mose dalyse sukelti nauji di
l®-: jų 1,587, į Angliju — 9,214,
kar vakarų vienuose namuose l’is, kurs paskirtas De Paul
nusprendė
nepaleisti
iš
kalėdeli gaisrai.
464 mokiniai, 8,164 berniukai Švedijų — 13, Danijų — 122,
SASEBO, Japomia, vas. 3.
,
....
..
Bronx’e susirinko i vakarei} universitetui viceprezidentu.
’
*
J
’
,pmo
buvusiojo
vidaus
reikalų
TT
_
v
f
Atvyko J. Valstybių admiro
ir 7,399 mergaičių. Vin klasė Belgijų — 155, Olandijų —
V. Coll’o gaujosi šeimynų na- Iš šanghajaus parvežta, 29 -wkrPt„rianil A.
Pa„,0
2,796, t. y., iš viso 13,987 tolas Taylor’as, karo laivyno vi-'
je yra 1,636 mokiniai.
riai —- trys vyrai su žmono
žuvusių japonų jūrininkų ir
____________
28 NUBAUSTI
ršininkas.
i
Mokytojų seminarijų yra 9: nos P^kių.
mis ir vaikais. Staiga į vidų
87 sužeistų. Žuvusių lavonai
KINAl STUDENTAI
MUKDENAS. — Japonų
iškilmingai palaidota.
įsiveržė keturi ginkluoti vyrai.
Federaliniam teisme kalėti valdžios laikomos 5 ir privati
kariuomenė užėmė Harbino
VYKSTA NAMO
TRAUKINIO KATASTRO
i Nušovė du vyrus ir vienų mo- j įr pabaudomis nubausti 26 a- nės 4 ir kursai 1. Jose niokosi
priemiesčius. Kinų kariuome-]
FA VILNIJOJ
NUTRAUKTA PREKYBA
T AEAVETTF Tnd ™>«* s tenSk?- Kltus P ~ 1
smenys ir pabauda dvi ben- 1941 mok., 705 mergaitės ir
nė blaškoma. Šiandie japonai
p , J . J’ .
• 3- 2 moteriškes, pavojingai sužei-, atovės už nusikaltimų probi- 336 berniukai. IV kurse vrn
Įeis į patį miestų.
Purdue
universitetą
lanko
f|- Vaik nekliudyt(L
Vilnius I 15 Elta. 7 kilome
279 mok.
,
OSLO, Norvegija, vas. 3.
bicijai.
ŽENEVA.
Nusiginklavi- yjorvegjjoa vyriausybė nutrau- 30 kimj studentų. Iš jų 10 vyk Policiją ieško Schulz’oi gau
Visose viršiau minėtose mo trai nuo Breslaujos du prekių
mo konferencija vėlimu.
Be w
prpkvhos santvkjus sta į Kinijų kovoti prieš ja
kyklose mokosi 22366 moki trnukinio vagonai atsikabino
jos narių. Tai jų darbas. Ki
SUSPROGUS KATILUI
ponus.
taikos įvykimo T Rytuose iš
Rnsija
tados abidvi gaujos bendrai
Susprogus verdančiam kati niai, 11,696 berniukai ir 19/579 ir nukrito į gilų griovį. Jie vi
konferencijos nieko gera ne-|
____________
pirkliavo alum. Šiandie gi ki lui virtuvėje, 2457 Rice gat., mergaičių. Pagal tautybes jo siškai sutriuškinti. Įvykio ti
LIEPTA ŠAUDYTI J DE ta kitų griežtai kovoja.
galima laukti.
VIENĄ NUŠOVĖ, KITĄ
pavojingai apsvilo Mrs. Agnės se mokosi 15,886 lietuviai, 4,- rti į katastrofos vietų nuvazMONSTRANTUS
771 žydas, 693 lenkai, 452 vo žiavo tam tikra komisija.
SUŽEIDĖ
(Graskis, 48 m. amž.
NORI ALAUS
kiečiai, 399 rusų ir 93 kito
BOMBAJUS, Indija, vaa. 4. Poetas F. Kirša pakviestas
ORO STOVIS
TNDTANAPOLTS, Ind., vas.
LOAVDEN, Ioiva, vas. 3. — — Didėjant čia kasdien indų į “L. Aido” redakcijų ir pra
Cook’o apskrities komisio- kios tautybės. Išeina, kad lie3. — Angliakasių organizaci Du plėšikai Stanwood’e api demonstracijoms, policijai įsa dėjo dirbti. Jis veda literatū nieriai tarėsi ir negalėjo su tuvių yra 71 nuo^Gs, žydui CTTTCAGO IR APYLTNjos suvažiavimas reikalauja plėšė bankų. Budėtojai vienų kyta šaudyti į minias, jei ne ros, meno, teatro ir kritikos tarti savo algų sumažinimo į 21.3 nuoš., lenkų 3 nuoš., vo-ĮKftS. — Šiandien numatomas
kraštui grųžinti “gerų” alų. plėšikų nušovė, o kitų sužeidė. norėtų iškrikti.
skyrių.
klausimu.
kiečių 2 nuoš., rusų 1,25 nuoš. sniegas; šalčiau.
į

i

z

draugas

skais+vH>

visi) tie, kurie nuošaliai stovi nuo Bažnyčios,
rauti savo sielos išganymų ir apiplovė ims savo krauju nuo
nori prieiti ligi to, ko siekia bolševikai. Dau-1
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
pavesti šėtonui, kad sugriauti. mūsų nuodėmių, ir padarė iš
gelis Katalikų Bažnyčios priešininkų tikisi
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pai
tikėjimų į Imti Dievų, Kurs • mūsų karalystę ir kunigus Diesei Metų — 13-50, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam
išlaikysiu
krikščioniškųjų
civilizacijų
ir
be
yra
žmogaus ir visos visatos vui Savo Tėvui; Jam garbė ir
PASAULIEČIŲ APAŠTA kuriuos globoja ir palaiko vy
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.
Bažnyčios. Bet yra tai klaida, iliuzija. Pla
Kūrėjas?
LAVIMAS lR SPAUDA
viešpatavimas per amžių am
skupų autoritetas.”
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųčiosios
žmonių
visuomenės
masės
to
vidurio,
šina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
Jeigu lietuviai katalikai su Kaip atsižvelgti i tokius ka žius” (Apr. I, 5-6).
tikslui pašto ženklų.
kaip daugelis laisvamanių' norėtų, neišlaikys.
Sakoma, jeigu šiandien gy siprastų, kad yra tikri katali talikus tėvus, kurie garsiai
Pasauliečių
apaštalavimas
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Jos
arba
bus
su
Kristum
ir
su
Jo
Bažnyčia,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
ventų Šv. Povilas, tai Kris kai ir suprastų katalikų parei skaitydami taalieviškų laikraš- dideli išganingų’darbų atliks
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 arba atsidurs žiauraus, raudonojo bolševizmo taus Evangelijos garsinimui ir gas, tai mūsų tautos gyveni-' tį, vaikučiams įdiegia bedie-'ne tik savo/naudai, bet ir pa
pelkėse. Juk ar nematome, kaip socialdemo
vai. po piet.
vykęs dvasių ir tai visa, kas sitarnaus Katalikų Bažnyčiai,
Jo Karalystėj plėtimui čia,
kratai ir kitos socijalistinės srovės netenka žemėje, jis panaudotų spau me nebūtų tiek atskalūnų ir pagoniška ir šėtoniška ?
Pasiklausykime, kų apie spaubedievių, nebūtų ištrirkusio
pasitikėjimo
darbininkų
masėse?
Tos
masės
“D R A U G A S”
dų. O katalikiškoji spauda gyvenimo ir divorsų šeimose, Skaitytojai, turintieji akis,sako
Bažnyčios
sparčiais žingsniais eina komunizmo pusėn.”
kaip tik ir eina tas pareigas, negyvuotų pagonizmas namuo matyte mato, kad gyvenime va^ak Popiežiuj Pijus X, kalLiTHUANiAN DAILY FRIEND
x
Tad vyskupas ir pastebi, kad šiandien kurias Išganytojas įpareigojo se ir tėvai nesiųstų savo vai taip yra ir nieko nesako ir ^a'ainAS aP*c katalikų spauPubusned Uaiiy, Except Sunday.
reikėtų stipraus Petro d’Amien balso, kuris savo apaštalams ir būsiantie kų j viešas mokyklas, namų tvli. Čia pasirodo tikras tam-( <k?’ išsireiškė šitaip; ‘ V eltui
SUBSCRIPT1ONS: One Year — *5.00. Six Months
— *3.60. Three Months — *2.00. One Month — 75c.
visų kultūrinį pasaulį sužadintų į dvasinį ms kunigams* jiems įsakyda židiny nebūtų vietos bedieviš sumas bei apakimas ir • pačiu ^^ysite bažnyčias, rengsite
Kampe — One Year — *7.00. Six Months — *4.00.
Uopy — .03o.
Kryžiaus karų prieš baisų ne tik JJažnyčiai, mas: “Eikite ir mokykite vį- kai spaudai, kuri neigia Die katalikų nesusipratimas. Dėl nask)as, steigsite mokyklas, la
Advertismg in "DRAUGAS” brings' best reeults.
bet ir krikščionių kultūrai pavojų. “Mano sas tautas... mokydami juos vo esimų, pajuokia ir šmeižia to gi kun. Pr. J. Vaitukaitis ’riarybės Įstaigas, dalysite vi
Advertlsing rates on appiication.
giliu įsitikinimu, sako vyskupas, šiandien laikyti visa, kų tik esu jums i katalikų tikėjimų, ir paties ka-i pelno viešų katalikų' pagarbų. s°ki»Į gerų darbų
visos ju
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
sų
pastangos
nueis
niekais,
kas gina krikščioniškuosius idealus, kas juos Įsakęs” (Mat. XXVIII, 19). taliko, kurs remia tokių bedie parašęs minėtus straipsnius,
skiepija žmonių širdysna, tas tarnauja ne Ir katalikiškoji spauda visa viškų spaudų, pašiepia šven- kurie gyvai nurodo kiekvie jeigu nemokėsite naudotis ap
tik Dievui, bet ir savo tautai, savo tėvynei, da buvo ištikima Kristaus
čiaūsius jo įsitikinimus ir da nam kataliko (kaip) tikrojo sigynimo ir puolimo ginklu
DIENOS KLAUSIMAI
savo valstybei.”
steigtajai Bažnyčią! ir Jai iš ro jį apakėliu ir išdaviku, ku- kataliko) pareigas, kurias kie kurs yra tikroji katalikiškojj|
kvienas “turi gerai žinoti, kas .painia.” Garbingos atminties’
VYSKUPO LAIŠKAS REDAKCIJAI
Kokį vaidmenį vaidina toje kovoje spau tikimai tarnavo nešdama Kri rs po kojų mindžioja savo ti
staus Evangelijos uždavinius kėjimų ir naikina išganymo ir kokie yra Bažnyčios moky Popiežius Leonas XIII yra
da?
,
mai, kpd galėtij kitus mokinti. pasakęs: “Visų tikinčiųjų pa
' /
ir džiaugsmingų nuotaikų į to malones. z
Jau atėjo dienraščio “Ryto” pirmi nu- i
reigr. yra uoliai remti kata
Į tai vyskupas taip atsako:
limiausius pasaulio kraštus,
meriai. “Rytas”, kaip žinoma, buvo tauti
Skaitytojai gali man prime Katalikas negalės apginti sa
likų spaudų netiesioginiai ir
ninkų vyriausybės trims mėnesiams uždary
“Kristaus ir Jo Bažnyčios priešininkai gaivindama dorovę ir artimo sti, jog neteisybę rašau. Imki vo religijos, jeigu jis nėra nio
tiesioginiai. Netiesioginiu bū
tas, jo redaktoriai nubausti.
šiandien daugiausia veikia per spaudų, spau meilę, statydama tvirtus pa me patį gyveninių ir pažvel kvtas tikyboje. Jis turi būti du katalikų spaudų remia tas,
Pirmame “Ryto” numeryje randame J. dos ginklu ir mes turime su jais kovoti. grindus padoriai visuomenės kime į kai kuriuos katalikus, apsipažinęs su Katalikų Baž kuris nepritaria ir nepalaikė
nyčios tiesų ir pratybų visais
E. Telšių vyskupo Justino Staugaičio laiš Kiekvienas katalikiškam dienraščiui^paauko- tvarkai ir valstybių pastovu kurie sekmadieniais ir švento
klausiniais: kaip ir dėl ko ar nekatalikų spaudos; tiesiogitas centas, kiekvienas tam, dienraščiui pri mui, o pačiai žmonijai buvo mis dienomis eina bažnyčion
kų redakcijai. Vyskupas rašo;
ba kam. Tai yra tikrieji vyrai, n’a* ,enaa tas, kuris kiek ga“Kadaise Palestinoje spaudžiamų krikš kalbintas tuiujas ėmėjas — yra didelis dar paguodos šaltinis, giedrios vi Mišių klausyti, atlieka išpa kurie patys gali apsiginti nuo Lnlamas padeda katalikų spaulties kūrėja, visuomeninių žai žintį ir priima į)atį Dievų į
čionių balsas sujudino visų krikščioniškųjų bas, yra šventas darbas.”
bedieviu puolimo religijos da j
^kk?i ir klestėti. Esame
zdų gydytoja ir krikščioniško savo širdį, o parėję į namus
Europų. Didžiausios aukos pinigais ir žmonė
lvkuose' ir apginti Bažnyčią, įsitikinę, kad ligi šiol šioje sriTai gražūs ir teisingi žodžiai. Jie su
tuojau ima bedieviškų laikraštį
mis buvo dedamos Šventajai Žemei atimti iš teiks “Ryto” redakcijai energijos sunkiose, sios labdarybės žadintoja.
Kad apsipažinus su Katalikų ty.je per mažai pasidarbuota.”
Kaip tik tuo žvilgsniu yra į rankas ir jį skaito prie mažų
musulmonų.”
Kun. prof. Dr. A. Maliaussųiygose dirbti sunkų spaudos darbų. Tie
Bažnyčios mokymais, reikia
vaikų,
prie
tų
vaikų,
iš
kurių
susidomėjusi
Katalikiškoji
ABet kas šiandien darosi? Dar baisesni žodžiai teparagina ir mūsų, amerikiečių,
prie to pratintis nuo jaunat kis, kalhėdamas K. V. C', kon
yra
dangaus
karalystė
”
(Mat.
kcija,
kuri
per
spaudų
ir
gy

dalykai! Ir dėl to J. E. vysk. Staugaitis spaudos darbininkus, bendradarbius ir talki
vės iš katalikiškųjų mokyklų, ferencijoj apie pasauliečių
XIX,
14).
vu
žodžiu,
ragina
ištikimuosius
teisingai sako:
•
sakyklos, religinių pamokų, paštalavimų, štai kų pasakė:
ninkus dar uoliau ir dar nuoširdžiau dirbti,
Skaitytojai, geri katalikai,!
suprasti
savo
tikėjimo
kilnius
“Šiandien mes turime prieš akis daug kad neliktų nė vienos katalikiškos šeimos, į
misijų, rekolekcijų . ir dvasiš- “Į katalikiškos spaudos plai
žino,
kad bedieviškoji laikraš-1
uždavinius
ir
savo
(kaipo
iš

. . kų knvgu skaitymo. Katalikų!
turime žiūrėti> kaiP° !
skaudesnį dalykų. Antai šalyje, kuri sudaro kurių neateitų katalikiškas laikraštis. U ytikimų
katalikų)
gy
venimo
pa

tya
griauna
tikėjimų,
neigia
mokymų
žinojimas
1
švenčiausių
savo pareigų, Be
vienų šeštdalį visos žemės, paskelbta atvira pač dabar, kada eina dienraščio “Draugo”
reigas rūpestingai vykinti Kri Dievo esimų, net paties Die- yra ’ išganingas kiekvienam, j
apaštųlavimų, nes tikrai,
kova Dievui. Religijai išnaikinti vartojamas vajus — kontestas.
vo vardų rašo mažaja rei Juo kas daugiau žino apie ti- jkas Platina ir Palaik° ^ti
staus
Karaliaus
garbei
ir
Jo
visas valstybinis aparatas, organizuojama va
Karalystės plėtimui čia, že de “d”, niekina ir šmeižia ka kėjimų, tuo labiau laikosi ti- kl? sPaud4, atheka aPaštala’
dinamų “bedievių” sųjunga, kuri jau tu
talikų dvasiškijų.
PASTABELES \
y
mėje.
rinti 4 milijonus na/ių. Jie^jįsiryžę'‘kovoti ne
kėjimo ir daugiau jį gerbia, rimo dailių, kadangi padeda
Gerb. kun. Pr. J. Vaitukai . Argi ne skaudi tiesa? *
myli, didžiuojasi. Taigi, pasau plėsti visuomenėj Kristaus mo
tik prieš Dievų, bet ir prieš visa tai, kas
Lenkija sugalvojo naujų priemonę mažu tis atliko tikrai krikščioniškų
Taigi, kaip reikia suprasti liečių apaštalavimas kiekvie kymus, Jo dvasių ir dorovę.”
bent kiek turi sąryšio su religija. Tam rei
kalui panaudojama spauda, kinai, radio ir moms persekioti. Vilniaus krašte lenkai su uždavinį, patiekdamas katali tokį pasielgimų tų katalikų, nam katalikui, kurs yra apsi O dabartinis Popiežius Pi
areštavo 40 lietuvių, juos surakino geleži kams du didžios vertės raši kurie vadina save katalikais pažinęs tikėjimo dalykuose, jus XI sako; “Katalikiškosios
įvairių įvairiausi agitacijos būdai. “Bedie
niais pančiais, mušė ir tardė. Jie įtarti ko nius: “Katalikiškosios Akci ir pildo katalikiškas pareigas, šiandien reiškia, pagal Popie spaudos įtekmingumas ir ga
vių” ąrganizacija bolševikų valdžios yra pa
munistais. Bet neradę kuo paremti savo įta jos Reikšmė” (“Draugo” No. o iš bažnyčios jiarėję namon žiaus Pijaus XI mintį, kad tų lvikė yra taip didinga, kad ir
laikoma ir stipriai remiama.
mažas pasidarbavimas teisin
Kų į tai krikščioniškoji Europa? Juk ji rimų, paleido. Kai kurių lenkai prašė su 23) ir “ Pasauliečių Apaštala skaito bedieviškų laikraštį ir savo žinojinią stengtųsi įdie
tikti jų naudai šnipinėti. Kų daugiau lenkai vimas” (“Draugo” No. 26), persiima bedieviškais įspūd gti i kitu savo brolių širdį,1 gosios spaudos naudai visada
turėtų žinoti, kad šiandieninė jos civilizacija
kuriuos nušviečia dabartinio žiais ir pragaro dvasia, kad tvirtinant, juose tikėjimų, ska esti didelės svarbos, nes gimdo
yra krikščionybės vaisius; kad jei bus pa beišgalvos?
Popiežiaus Pijaus XI obal- kariauti prieš Katalikų Baž tinant kitus į tikrųjį apašta išganingas pasekmes. Kas bus
kirstos šaknys, tai turėk griūti ir pats medis.
Šiais metais Jungtinės Valstybės iškil sius, kuriais šaukia ne vien nyčių, iškarti visus katalikų lavimų, atverčiant paklydėlius nuveikta bei pasidarbuota yBet Europa to nemato. Ji sau ramiai žiūri,
patingai katalikiškai spaudai,
kai bolševikai to mūsų civilizacijos medžio mingai minės 200 m. sukaktį nuo Jurgio pavienius katalikus, bet ir kunigus, panaikinti kunigų ir pagonis į tikrųjį tikėjimą, aš būsiu tos nuomonės, kad tai
vienų po kitos kerta šaknis. Kų sakau, ra Vašingtono gimimo. Ir lietuviai turėtų pasi skaitlingas jų organizacijas ir “išmyslitų” išpažintį ir visas iškeliant Kristaus vėliavų pa visai asmeniškai daroma ma;i
įstaigas į “tikrųjį apaštalavi katalikiškas ceremonijas? ' saulio viršūnėse ir gyvenant
miai žiūri? Pačioj Europoj visai laisvai pri rūpinti ta proga kų nors suorganizuoti.
mų, kuriame tarpininkauja
g., venimu pačiam. Katalikiškoji spauda
Kaip payadinti tokius kata- krikščioniškuoju
tariama tam bolševikų darbui religijai nai
mano širdžiai yra labai arti
šiomis dienomis Ženevoje turi įvykti nu kiekvieno luomo katalikai, su-pikus, kurie sunkiai nžprakai- duoti garlię ir šlovę Kristui
kinti. Kitose šalyse nėra gal taip organizuo
ma ir aš tikiuos iš jos labai
tos draugijos, kaip Sovietų “bedievių” sų- siginklavimo konferencija. Bet, einant karui sijungdami viena mintimi irjtuotais skatikais perka ar pre- Karaliui, “Kurs yra ištikimas
liudytojas, numirusiųjų pirm- ,da^ f0™*
junga, bet partizanų kova prieš religijų sis tarp kinų ir japonų, toji konferencija gali veikimu sveikojo mokslo krvp-j numeruoja bedieviškus laikraš
Skaitytojai, f.š tikiu, kad i\
tini ir įvairių socialinių darbų Irius, remia ir užlaiko bedievi- gimis ir žemės karalių Kunitemingai yra varoma visame pasaulyje, ir virsti apsiginklavimo konferencija.
l '
’
1
į
• •
teisėjai įsteigtuose centruose, j škų spaudų, kad iš širdies iš-1 gaikštis, Kurs mus mylėjo ir
■(Tęsinys 3 pusi.)
mūsų Lietuvos neišskiriant; Be abejonės, ne
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A, A. ABU. J, MATULEVIČIUS,
M. I. C.
(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)

/(Pabaiga).
1) Brolis
Aleksandras Šimanski (22 metų). Miręs
1919 m. ir palaidotas Bielany, Lenkuose.
2) Brolis Juozapas Walicki (50 metų).
Miręs 1924 m. ir palaidotas Bielany, Len
kuose. 3) Brolis Jonas čekanavičius (31
m.). Miręs 1921 m. ir palaidotas Chięago,
III. šv. Kazimiero kapuose. 4) Brolis Au
gustinas Grundans (70 m.). Miręs 1928
m. ir palaidotas Vilianuose, Latvijoje. 5)
Brolis Mykolas Gronskis (60 m.). Miręs
1930 m. ir palaidotas Marijampolėje. 6)
Brolis Česlovas Skitai iew s ki (31 m.). Mi
ręs 1930 m. ir palaidotas prujoje, Gu
duose. 7) Brolis Gabrielius Gylys (68 m.).
Miręs 1931 m. ir palaidotas Panevėžyje.
8) Brolis Antanas Sivickas (34 m.). Mi
ręs 1931 m. ir palaidotas Marijampotėje.
2 Broliai Klierikai! 1) Brolis
Bronislovas Kačergius (22 m.). Miręs
8 Broliai po apžadų.

1924 m. ir palaidotas Romoje, Italijoje^
KRYŽELIS
2) Brolis Jonas Podgoriski (22 m.). Ah'
ręs 1927 m. ir palaidotas Bielany, Len- •
Po bolševikų revoliucijos Rusija ne
kuose.
I nurimo. Ji kasdienų klimpo vis giliau į
.1 Novicijds’.
1) Vincentas Stepo neišbrendamų balų; kas dienų vis plačiau
naitis (15 m.). Miręs 1911 m ir palaido
skleidės pilietinis gaisras. Iš visokių po
tas Marijampolėje.
3 Bandiniai: 1) Vincentas Urbana žemių išlindę žmonės su šautuvais, gra
vičius (22 m.). Miręs 1919 m. ir palai- ! natomis ir pilna tulžies širdim slankiojo
dotas Marijampolėje. 2) Izidorius Kairys j po rūmus ir bakūžes, šaudė be jokio pėsi(23 m.). Miręs 1921 m. ir palaidotas Chi- i-gailėjimo žinoiies. Dauguma inteligentų,
eago, III. šv. Kazimiero kapuose. 3) Juo ' ūkininkų sulindę į rūsius lyg kokio maro
zapas Burneikis, (15 m.). Miręs 1930 m. . apimti drebėjo, laukė stebuklo, ar šiaip
Chicago, Iii., palaidotas Elizabeth, N. J.
Iš paduotojo čionai mirusiųjų Brolių ko nors įvykstant, kati tik kaip nors tos
Marijonų surašo matome juos įvairaus beprasmės ir žiaurios žudynės aprifhtų.
į 1917 metų pabaigoj'Petrapilio mies
amžiaus buvusius, įvairių tautų bei kraš į
tų, įvairias jiareigas ėjusius; vieni žila te viena katalikiška šeima Zaukai, lindėgalviai seneliai po 7.0 metų ir daugiau, ' j0 didžiulio namo ;rūsy ir drebėjo iš bai
kjtį vėl dar jaunučiai, vos pradedą įžengti mės taip pat kaip ir dauguma/gyventojų,
į gyvenimų, o daugiausia pačiame gyve kad būrys raudoųarniiečių jų ten nesu
nimo viduryje paliko šių žemę. Visų jų
gyvenimas tačiau buvo pilnas gražiauRių rastų ir nesušaudytų. Vidury to rūsio
darbų ir rtudpelnų. Tai gražiosios Mari jie turėjo nedidelį stalelį, apdėjo jį šie
jonų pavasario gėlelės, kurios taip žavan- nu, pasistatė kryželį, ir keletu kepalėlių
čiais žiedeliais pražydo, jog Viešpats judu duonos ir šventė kūčios. Už stalo sėdėjo
pasiskyrė savo Dangaus buveinei papuošti. jau senyvas tėvas Zaukas, jo žmona, duk
tė ir jaunas 10 metų sūnelis.

Tėvas nė žodžio netaręs, atsistojo,
persižegnojo ir pravirko:
— Nors menkos mūsų kūčios, bet
Dievas su mumis.
,
Pasimeldė visa šeima, pasibučiavo
ir vėl atsisėdo, prisimindami geresnius
laikus, laukdami jų ir prašydami Dievo,
kad tie geresni laikai greičiau sugrįžtų.
Zaukų šeima prieš revoliucijų gerai
gyveno. Zaukas dirbo viename fabrike,
turėjo neblogų vietų. Duktė baigė ginuiazijų, rengėsi ištekėti. Į Rusiją Zaukai bu
vo atvažiavę labai seniai. Ten susigy ve
no su žmonėmis, nors visuomet buvo ir
paliko geri katalikai ir savo krašto mylė
tojai. Revoliucijai ištikus iš jų viską atė
mė ir jie imtys, duktersi gražuolės ašarų
dėka išlikę gyvi sulindo į rūsį, kad jų
antrų kartų neužtiktų arba kad netyčių,
mieste šaldantis, kulka arba granata
jiems visiems neatimtų gyvybės. Kad tik
mieste kiek aprims, galvojo Zaukas, mes
visi išeisime iš to rūsio ir pabėgsime į
užsienį, į Lietuvą, į savo kraštų.
Jiems besėdint už stalo, sūnus neri»

rao. Jis įsikabino į tėvo rankovę ir nuo
lat klausinėjo;
— Tete, kodėl nėra šližikų, kisieliaus,
kodėl niekas plotkų neatnešė?
Tėvas atsakinėjo;
— Kai užaugsi, vaikeli, sužinosi.
Bet sūnus tėvo neklausė. Jis puldi
nėjo prie motinos, prie sesers, kuri verkė
galvų susiėmus tr norėjo jau dabar su
prasti, kodėl jų šiemet tokios vargingos
kūčios, kodėl vaikščioja po miestų baisūs
apsiginklavę žmonės, visus šaudo ir juos
norėjo iššaudyti, nors jie nieko blogo
jiems nebuvo padarę.
Dar tėvas meldėsi, dar motina ir du
ktė susikabinusios ašarojo, kai viršuj pa
sigirdo sunkūs žingsniai ir keiksmas. Vi
si sustyro... O sūnus išsigandęs plonu
balsu sušuko:
— Mama, slėpkis! vėl jie ateina!..
Po kelių minučių į rūsį atėjo septyni
raudonarmiečiai. Visi jie turėjo šautuvus
ir po dvi granatas užsikabinę, be to, kiek{ vienas jų — per petį persimetęs fxi gerų
Į ryšulį visokių daiktų.

(Bug daugiau)
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pagamino ne kas kitas, kaip darbas, bet tam, kad ko don-1 tobulesnes mašinas, kurios pu- kritinius 70 metų ir privedė
tik didelis visokiausių išradi giausiai sutaupytų fabrikam .darytų tiek darbo, vienam da- prie šios vadinamos depresimų (pagreitinti tam tikro dar tui pinigų, tai yra, sumažinti! rbininkui valdant tam tikrų jos.
bo atlikimui) ir labai aukštas iki minimumo išdirbamo daly mašinų, kur pirmiau reikėjo
(Bus daugiau)
GUBYSTA NORI PRASIMUŠTI techniškas visose gamybos ša ko pagaminimo išlaidas.
,
(Tęsinys iš 2 pnsl.)
šimto darbininkų tam pačiam !
Į PIRMAS EILES!
Rusams liėgant kaip ir vi
kose darbo sutvarkymas. Iki
virš nurodytų pavyzdžių, su
Kiekviena kompanija arba darbui atlikti.
sur,
taip ir iš Kupiškio išvežė
šiol įvairios kompanijos, konprasite savo (kaipo katalikų) i
atskiras
fabrikantas visui ne
Tokis
dalykų
stovis,
žiūrint
pareigas remti ir palaikyti ka j STULGINSKAS, VARKALIENfi IR KITI kuruodamos viena su kita,
varpus. Išvežtųjų varpų kupi
paisė ir negalvojo, kas atsi fabrikanto akimis, buvo ko
škėnai iki šiam laikui kažko
skyrė aukštas premijas už
* talikiškų spaudų, o iš savo j
TAIP PAT EINA PIRMYN
tiks su tais šimtais darbinin- puikiausias. Ko puikiausiai
naujų mašinų išradimų, arba
dėl neatgavo ir bažnyčios var
namų mesti bedieviškų spauda, j
--------. . „ , . ,
i
.
. ,
.
.i,,., kų, kuriuos naujausios ir tobu- gaminius padaryti ir ta pat
Cicerietis Stulginskas, ilgų 'senųjų patobulinimų, kad tik-■
I, .
, .. , ,
.... pų visai nebuvo. Dabar para
Tie katalikai, kurie ligi šiol I Re abejo, nekantrauja kon.
nausios išrastos masinos pa 1 kaina parduoti, kada reikėjo
pijonvs sudėjo pinigų ir kle
.v , ,
,r.
,
. j-. , , ,. . ,
,
kalėjo bedieviškosios spaudos tęst i ninkas-ės, nekantrauja ir laikų stovėjęs ant vietos, vėl tai butų galima per tam tikrų »
T...,.
,,
salina
iš
darbo.
Visų
buvo
ir
šimto
darbininkų
daugiau
tam
vergijoje, tenusikrato pragari-)“ Į) r a u g o ” skaitytojas, pradėjo
bono kun. St. Baltrimo rūpės
puolimą.
Vienu laiką daigiau prekių paganu.;. Į ;!otal. ,lar taMra vadovauja,,-,tikrai išdirbiu™
padaryti,
niu tapo nupirkti trys dideli
škųjų pančių, kurie varžė jų ištisų savaitę neradę žinių, kas kartu jis pralenkė Gilienę ir fj kuo mažiausiai
mažiausiai reikalau
tis motyvas: ko pigiausiai pa-1kaip šiandie kad reikia.
Ir
varpai. Jie iškelti aukštai į
laisvę ir stūmė prie bedugnės, dedasi jubiliejinio “ Draugo” | pradėjo grasinti savo kairny- jant darbininkų. Užėjus epide
gaminti išdirbinius ir ko dau- štai, vadinamoje Aukso Šalybažnyčios bokštų ir pirmų kart
juos ten įmurkdyti ir paskui vajaus-talkos lauke, kaip smn- nui — Janušauskui. Jų tarpe
mijai išradimų ir tobulinimo giausia padaryti korporacijai je-Amerikoje tokis mašinų tojais skambino Kūčių vakarų.
gražiai tik nusišypsoti per di- rkiai eina lenktynės tarpe gali kilti didelė kova.
mašinų,
dėmesys
buvo
kreipiaarba
atskiram
fabrikantui
pelbulinimas,
galvatrūkčiais
sku■delius Įvairiaspalvius akinius, konteetininkų-ių ir t. t. O, rei- į
Parapijonys buvo labai suža
Sušumijęs” pereitų savai- 'mas daugiausia ne tam> kad
no. Tai tas akstinas buvo ;r bėjimas ko daugiausia įvairių vėti, visiems artimo varpų ga
Taigi kiekvienas katalikas turi kia pasakyti, kad naujienų
tę marųuette-parkietis Staniu
būtų palengvintas darbininko tebėra išrasti vis geresnes ir j"išdirbinių pagaminti per pas- rso.
susiprasti, kad šventoji jo pa- yra ir dar tokių, jog kaikulis savo sosiedkai Varkalienei
reiga yra remti ir palaikyti riems gali net suprizų pada
tikrai baimės padarė. Nors
katalikiškųjų spaudų, nes ji iš- lyti. Pirma didelė naujiena
skaitytojų į padanges, yra
kad p Gubysta “už šiandie ji vėl pirmyn pasivstūrėjo
Amžinosios sispyrė“ sulaužyti kontesti- r<'’ tačiau širdelė p. Varkalie
o ir po sunkių dienos rū- ainkų-ių “frontų“ ir prasi- n^s, manau, vis tik nerami,
pėsčių bei vargų leidžia varg- nuiSti : pinna<s eiles
Viena nes kontesto eigoj Staniulis
$ šui
X, ’ žmogeliui
v____ ■»•_ • __ lY’ll k.* •
pasišildyti ir pa šulų — Janušauskų — jis jau ne sykį ir ne vienam suprizų
silsėti.
“parvertė“. Liko dar tris: padarg
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KAS NAUJO VAJAUS LAUKE?

Kaip išganinga būtų mums Rašinskienė, Stančikas ir Va,
katalikams, kad1 visi katalikai rakulis. Ar pasiseks Gubystai
xas ,iauJ° Pas
: suprastų savo uždavinį ir tiks- visus tris pralenkti, netolima testininkus-es? Įdomių žinių

>

Jų. Dėl to gi mums būtinai rei

ateitis parodys.

rasite rytdienos “Drauge’ .

kia jungtis Į Katalikiškųjų Ak
cijų ir žinoti, anot kun. Pr. J.
Vaitukaičio žodžių, kad “Po
piežiaus Pijaus XT šaukimas į
“tikrųjį apaštalavimų“ yra be
galo reikšmingas ir katalikai)

POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
Rašo V. Stulpinas

GAMYBOS

greitai, kaip kad liko išrastos

PERTEKTU; S

turėtų susidedi?*’ ir laikyti sa-(
---- -----’
vo pareiga to šaukimo obalIšdirbinių perteklius būna
z siųs vykinti gyvenimam Tnri- tada, kada tam tikroje šalyje,
/ne atsiminti, kad “pasaulie sakysime Jungtinėse Valstyčių apaštalavimo“ pareigos y- bėse, visokiausių produktų yra'
ra imti Kristų i savo gyveni- pagaminta per tam tikrų laimtįų. i savo siidį, j saio Pr°Bb k(darpį daugiau -negu jos gv-

mašinos su garo pagalba.
Iki to laiko nebuvo visai
klausimo apie da’bo stoka
bet buvo darbo visad per dali“'
dėl esamų darbininkų. Ir ti!<tai išradus garo mašinų ir vė
liau pradėjus'garo jėgų kinky-

i visa savo kūnų — Kristaus ventojai gali juos suvartoti, ti įvairiausiems darbams, darKaralystės plėtimui čia, žemė
Šiaudie galima skaityti, kad as žmogui ne tik pradėjo daje, kadangii “ar
ai gyvename, gv- |okįs ganivbos perteklius pa- rytis lengvesnis, bet jis sykiu

vename

viešpačiui (Kristui
. . ...
,
... '
v...
....
. v
'
sireiske visame civilizuotame pradėjo mažėti.
•Karaliui), ar mirštame, Vieš, . .
,
TX
,
..
-vr.„
•
v. . . ’ .
.
....
pasaulyje, ir dėl to jau vra
Išsvk >garo jėgų išradus ir
paciui
(Kristui
Karaliui)
mir-i
,
'
...
,
'.
.
♦
e
„i
VJ
,,
T
'
skaitoma pasaulines gamvbos i pradeius jų vartoti sinkiau
siame” (Kom. XTV, 8).
, ,..
Y.
, 7
,
,
. .
,r

Įsiems darbams,1 nebuvo taip

perteklium.

Sarnata.\

_ .

....

....

Dabar pažvelkime, dėl ko
gamybos pėrteklius, kaip daž
nai tas pasikartoja, ir ka- tu
VISUS AMERIKOS LIETU- retų būti veikiama, kad gamy
bos perteklius būtų pašalintas.
VIŲ KATALIKŲ NA
Kaip jau pradžioje pažymėjo
MUS TURI LANKYTI
me, kalbėsime tik apie gamy
ŠIE LAIKRAŠČAI
bos perteklių Jungtinėse VaL
stybėse.
“Draugas“, dienraštis 2334
Kalbėdami apie tai, dėl ko
So. Oakley Avė. Gbicago,
gamybos perteklius įvyksta,
III. Kaina metams $6.00.
turime persikelti į 18 šimtmeĮtį, į vadinamų pramonės rej voliucijos laikotarpį. Pramobininkas“, eina du Inės revoliucija prasidėjo išra-

VISĮI DĖMĖSIU!

artu
savaitėje,
366
Broadvvay, So. Boston,
Mass. Kaina $4.00 metams

dus garines mašinas, vėliau
gelelžiinkelius, tai davė naujų
kryptį visam gamybos sutvarjkymui. Ligi to laiko paprastai

viska>

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

didelio pavojaus, kad milijo
nai žmonių turėtų dėl to netekti darbo. Nes jei vieno te
gamybos šakoje darbininkų
reikalavimas sumažėdavo, tai
dėl to susidarydavo reikalavi
mas kitoje, ir iš to darbininkamsJiūvo sunkaus darbo na
štos palengvinimas.

Aš visuomet remsiu LUCKIES

Bet vėliau, kada Benjami
nas Franklinas išrado elektrų
ir jų, galima sakyti, didžiau
sias pasaulio išradėjas Tliomas Edisonas ištabulino ir
daugiausiai pritaikė vartoji
mui, tai nuo to laiko ne tik /

“Ai

visuomet remsiu LUCKIES. Aš išimtinai tik juos teperku. Mėginau
visokios rūšies cigaretus, bet LUCKY STRIKE, palankūs mano gerklei.
Jūsų patobulintas Celofaninis pakelis, kuris piršto truktelėjimu atsiplėšia,
tikru laimėjimas.**
/Q /
/(

4^1^ buvo lengvas darbinin-

kui,, bet sykiu darbas pradėjo
mažėti, pamažu pradėjo rastis
darbo stoka.

JfitiĮ
APiquqq—Prie» fcnlf |imu«—prlss Kosulį
NspsrUampames Ceffeptaee UUolko
"Sproglol»o" Skoo| yiseeme* švloilu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—<0 moderniai minuiitf to geriauiiaii pataulio Joki* orkestrele Ir YPaltee Winchet1, kurio
peiekojimai apie iiandienf tempe rytojam iiniot. Programot kiekvieni Antradieni, Ketvirtadieni, ir šeltedienį, vakereit per N.A.C. radio tfaUg.

ouvo gaminama ran-1 , Tr šiandien jau yra aišku,

komis ir, suprantama, ne tsip kad darbo štokų šioje šalyje

jriIT'S

UNCLE

©UT AS8L YOU

^T—AM' \F

“Laivas“,
savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Kaina metams
$2.00

YtAA,

l'LV ASK š4tvt l*
XOU CAM

~IP

\PLAV ’ 'HOVEVEOV
I Y ujimus’ !

ves*.

YOU '

VOUU. VlkiCLfcA
PEfcMVUlOM TO iMVKt
^>.BUCkXEY TO r—
gi Kernius.?

\

SAXS
PzV s

t T'KA

t

Vytis“, dukart mėnesyje
4736 So. Wood str., Chicago, III. Metams $3.50.

‘Moterų Dirva“, mėnesinis
2322 W. 24 str., Chicago,
III. Kaina metams $2.00.

r
4*
a£«'' W AAjahiė
■ *4. *’ ▲

e&i-f

D R A U G A

'93ę

no vietovė tapo šventovė, k u-1
f Gegužės 30 d., rengia pik Ponai Gedvilai savo pažadą J
’ rioje gyvena Pats Dievas,
niką Vytauto Darže po pamal įvykdė: per seimą pasižadėjo
'Kurs mėgsta būti žmonių vaidų. Tam visam darbui išrink tapti s-gos garbės nariais, į1I kuose.
LABDARIŲ SĄJUNGOS
Visos kuopos turi pereiti ta komisija: A. Basaičius, B mokėję 10 dol. ir likusius ’90
Šv. Agnietės Kankinės šven
VEIKIMAS
per visų. lietuvių namus, pra Nenartonis, A. Nausėda, M. dol. įmokėjo. Per labd. s-gos
Iš Kainos kankinių, rodos, skaistybės, kad jos kilnioji du i
Agnietės Kankinės bažnyčioje
šant aukų ir įrašant naujų na Šlikas, P. Fabijonaitis. Išva- 1 kuopą jiems bus išduotas
Šv. Agniete Kankinė yra gar rybė būtų apsaugota.
ties Via Nomentana yra auko
labdarių s-ga turės šie- rių. Kas šiais metais prisidės žiavimui tvarkyti ir pinigams garbės narių diplomas.
singiausia ir labiausia gerbia 1 Senieji krikščionių padavi- jama jaunutis avinėlis švento- ;nietKąnuveikti?
prie labd. s-gos, tų žmonių tikrinti komisija:
Grybas,; Labd. s-gos centras yra numa šventoji. Toji šventoji, su- mai sako> kad Bievtte riuutė,^ kailkiliės atminimui, nes
Pirmiausia rengia vajų, ku pavardės bus įrašytos į tau. Dimša, Česnavičius, Vilka.įtaręs šiemet daug įvairių dar
laukusi savo amžiaus vos tik savo aių>e|ą sergėti šv. Agnio-1 £v. Agnietės vaidas reiškia
ris prasidėjo vasario 1 d. A- tikrą knygą, kuri bus amžinas
bų atlikti.
trylikos metelių, jau kentėjo tės skaistybę. Kai jos perse- irgį avinėlį. Tai dienai skupie tai bus plačiai skelbiama atminimas.
P. Fabijonaitis
Barney Barnes Dabar
kankmnnus uz tai, kad buvo kįotojai nesugebėjo paveikti ' tojo avinėlio vilnos nukerpaper spaudų ir per prakalbas.
Kuopos turėtų sušaukti vi
Gali Valgyti Ką
padanusi skaistybes apžadus uugalėti jos drąsos ir ištverįr įį jų yra gaminamos
I šį vajų turi būti įtraukta sų draugijų atstovus ir pasi
Tik Nori
Amžinajam
SUžiedotinim;
tai jtuJžę jie įluetė
} palijos, kurios paskui aukovisa mūsų visuomenė, visa in tarti, kaip geriau vajų įvyk
taipgi ji buvo pasuyž i pn Ugnįes liepsną, kuri Dievo pa- jamos arkivyskupams, kaipo
teligentija ir ypač mūsų gar dyti kiekvienoj kolonijoj. Taip “Aš priėjau prie
nia mirti kankinės nurtnn, ne- rėdiluu, jai nepakenkė. Iš to jų jurisdikcijos ženklas ir tebingi klebonai. Vajus tik tada pat turi pasitarti su savo kle to, kad nieko ne
DgOS b al° ’matosi’ kad &v"
^rą- naudojama tik tose apeigose, turės pasisekimą, kada visi bonais. Su jų patarimais bus galėjau valgyti be
negmagumų
pas
ištverti skaistybės dorybė- kuriose specijalis leidimas gau prie jo prisidėsime
galima daugiau nuveikti. Vi kui”, sako Mr.
Sv. Agnietės Kankines garnugalėjo visus užpuolikus uamas iš Apaštalų Sosto maBarnes,
intras dalykas — tai rink- sos labd. s-gos kuopos į savo Barney
Up° pustaytos vi az- įr ugnies liepsnas, kad rūstu- ionįs. Taigi žymima, kad. šv. liava šv. Kazimiero kapinėse mėnesinius susirinkimus turi populiaria aliejaus
kraigių statytojas,
nycios
moję. ų vieną pasta ski teisėjas išleido naujus įsa- Agnietės Kankinės avinėlis ir- gegužės 30 d. Tą dieną reikės pasikviesti ir savo kleboną. 211 % West urand
Oklahoma
in^eia^°ilus Konstantinas kyuius> liepiančius, užduoti ga gl žudomasaukai Didžiąjį! turėti daug aukų rinkėjų. Kas Visada dirbkime su jais išvien. Avenue,
City,
Okia.
"Aš
po
valgių
turėda
es įa x omes ana Plie^
tutiną smūgį jos gyvybei, kar- penktadienį, kad atminti Die- norės pasidarbuoti — prašomi
Agitacinė komisija taip pat vau širdies degi
mos įmesto kur laikoma sven- du nukertant jos galvą. Tuo ji vo Avinėlio
kaičią mirtį. iš anksto įsiregistruoti,
turi pradėti savo darbą. Rei nimą ir nuvirškinimą,
kad niekas man nepagelbtosios kankines palaikus; o Tapo kankinė 3d±metais už
Mes turime atsindnti> kad Gegužės 30 d. Vytauto DU kia atgaivinti silpnai gyvuo sti.Išrodė,
Aš viską išbandžiau,
apie ką
kitą bažnyčią Romos mieste,skaįstybe, kuri% jį pažadėjo Dievat. mu8 sutvėrė savo pa.jže įvyks piknikas. Jam rei- jančias kuopas, sustiprinti jas Itik nugirdau, bet mano nevirškini. . .
.
..
mas laikėsi per keturlus metus,
pastate Pamplnlių semia, kad Amžinajam Sdžiedotiniui. Už veikglu ir panašumu, ir deivės iš kalno gerai pasirengti, ir išrinktivnaujas valdybas.
“Tada mano draugas patarė man
paimti klek Pape’s Diapepsin.
A6
palzenklmti tą vietą, kur ivy-,tokią kilnią jos drąsą Katali- to Jig trokšta, kad ištvertu-' kad tinkamai darbą atliktu- Visos kuopos prašomos krei beveik tuojaus susilaukiau pagelbos
pirmųjų dviejų tablečių. Dabar
Buy gloves with whot
ko šventosios kankinimas.
tkų Bažnyčia per šimtmečius mėui kilnioje skaigtumo dorv.' iriem.
ptis į labd. s-gos centrą ir nuo
kada aš ėmiau jas per tūlą, laikų,
Pastaroji bažnyčia yra to,-ją gerbia ir skaistųjų jos gy-^je. Kas gerai meldžiasi ir Rinkliava bažnyčiose turėtų agitacijos komisiją per “Drau aš randu, kad aš galiu valgyti mė
it savęs
sas ir geveik viską, ir neturiu ne
baiu graži ir statyta celtiskojo Vemmą stato pavyzdžiu jau- karžtai myli,Dievą, tas myli prasidėti drauge su labdary- go” red-ją.
Nereik
mokėti 50c. ui
smagumų. Aš noriu kitiems pasakyti
dantų
mostĮ.
Listerlne ToDiapepsin, neg jis man tiktai
kryžiaus pavydalu.
Tačiau ainiui, kaip reikia priešintis ! ir skaįstumo dorybę, nes & 1 bes va jum. Visose parapijose; Agitacijos komisija turi pa apie
oth Pašte gaunama po 25c.
pagelbėjo,”
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
bažnyčios kupolą netemdo vi jvįsokįems užpuolikams
Tūkstančiai, kaip p. Barnes su
dorybė yra tiems kelias į Pa-ji’11* būti surengti vakarai su rašyti laiškus į visus miestus randa
kla. Ją vartotadamae per
greitą, tikrą
pagelbą
nuo
metus sutaupai 38.00.
daus, kaip daugelis gotiško- j skaistumo dorybės.
’tį Dievą.
prakalbomis ir naujų narių j- ir miestelius, prašant atgaivi rūgščių vidurių, ar rūgšties, varto
dami
Pape
’
s
Diapepsin.
Sukramtykit
jo styliaus bažnyčių, neigi per '
, rašymu. Gerbiamieji mūsų kle nti kuopas.
tabletę ir tas jautimas
po valgio
LISTERINE
>
Šventosios t Kankines paiaiLabd,
S-gos
C.
Vaidyba.
daug nušviečia vidų, kaip kad
,
.
sunkumo
ir
nesmagumo
greit išbonai
turėtų
vieną
dieną
per
NAUJA
&KYGA
nyka
..
.... .
...
, .kai yra fcJv. Agnietės bažnyTOOTH PAŠTE
esti romantiškojo styliaus baz.
J
Naujų
knygų
mėgėj
ams
bus
!
metus
skirti
rinkliavai
ir
lab4.
•
a
*
-4čioje
ties
Via
Nomentana,
o
Labd. Centro Posėdis
nyciose. Betgi šv. Agnietės Į kardu
*
25c
nukirstoji jos gaiva y-įidomu
kad
iš; Orybės vakarui.
ADVOKATAI
Labdarių
s-gos
centro
posė

Kankinės bažnyčia dailiai at*'* !
i
•
i
•
i. •_
____ ananrinK Tumius voibnlėliu* * A .4 i
_•
.. ____
ra kitoje
baižnyčioje,
kaip
jau
į spaudos naujas veikalėlis: Ašį Labd.
s-gos išvažiavimai
dis įvyko' sausio 28 d., Aušsos
vaizduoja romantišką
archiromanu —x-,
nukentėjo kan-Įnorių tau vieną žodi pasakyti. vyks: vienas birželio 19 d., ki- ? “
T.
't
tektura. Joje yra daug teymc- įkinės mirtim už ištvermę skai Mažas dvasios v»,Uv
5
,k
........
.1
V°atli
saleJe*
la yvavo
vadovėlis jaunų tas rugpiūčio 28 d. Antrame
(John Bagdziunaa Borden)
visų kuopų atstovai.
tinųjų garsių dailininkų pa-!
omenei ir suaugusiems. Parašė išvažiavime bus skirta dova
stybės apžadams.
ADVOKATAS
Diiekio'ių ir centro nutarta
veikslų, įdomių statulų ir tur
palaimintas kun. Jonas Bosko, nų. Kaip žinome, geri West
surengti nuo vasario l ik lab 105 W. Adams St. Rm. 2117
Kaip stebėtina, kad toje ištingos mozaikos.
108 pusi., 6 paveikslai. Kaina Pullmano žmonės yra dova
Telephone Bandol ph 6727
darių s-gos vajų, kuru vedė
Kadangi jaunanietė Agnic-: tvirkimo vietoje, kur nesązinoję labd. s-gai žemės sklypą
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
tė neišsižadėjo skaistybės ap- i dingojo teisėjo ištarme šven- 30 c. Galima gauti “Draugo”
ju
apsiėmė
būti
“
.Draugo
”
Telephone Rooeevelt 9090
geroje vietoje.
knygyne.
vyr.
n
d.
L.
Šimutis.
tąją
liepta
atiduoti,
tapo
pa
Name:
8 Iki 9 ryto Tel. Bepub. 9600
žadų, buvo išduota, kad ji yra
Yra tai lietuvių saleziečių Ijabd. s-gos seimas įvyks la
krikščionė. Kai ji buvo atves statyta bažnyčia. Taigi, atsi leidinys.
pkričio 20 d. Vieta dar nepa Visos iald. s-gos kuopos šie
,
met yra pasiryžusios kiek ap
ta prieš teisėją, kurs ryžosi kartoja Kristaus Bažnyčios žo Šis veikalėlis yra tikras lie skirta.
linkybės leis dirbti^ kad būtų
ją patraukti į anų laikų įsi džiai: “ Kaip stebėtini yra Vi tuvių religinis literatūros per
ADVOKATAS
Kuopos šiais metais turi la galima surinkti kiek galint Miesto Ofisas
77 W. VVushtngton St.
sagalio
Dievo
keliai.
”
Vieta,
gyvenusių palaidųjų papročių
Boom 1502
Tet Centrai 2978
las. Pirmas pasidžiaugtrnas bai uoliai darbuotis, nežiūrint
reHOves
Valandos:
9
ryto
iki 4 po pietų
didesnį
kapitalą
senelių
prie

kuri
pirmiau
buvo
pavesta
iš

pratybas, ji pasižymėjo neap
tos knygelės dalykas, tai gra sunkių laikų. Turime daugiau
sakoma ištverme savo valios tvirkimui ir geidulingumui, ži kalba. Turinys perimtas m& pasiaukoti labdarių darbui. glaudai, statyti. Taigi, nors Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos SORE THROAT
6 Iki t vai.
šie metai yra sunkūs nedarbo
nusistatyme pasilikti Kristaus šiandien yra maldos vieta, į lonia krikščioniška dvasia.
Jau praėjo 3 metai su viršum. metai, bet mes negalime lauk 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
bužieduotinio ištikimoji skais kurią atsilanko pamaldžių pil- į| Skaitymai paskirstyti kiek Jau reikėjo išmokėti visas sko
Listerlne užmuša slosų ge
Namų Tel. Hyde Park 2296
ti,
kad
kas
kitas
įvykdytų
tą
malus
veik akymirkoj! Tas
grimų
iš
visų
pasaulio
kraštų.
ti siela. Gašlus teisėjas tuo
vienam metų mėnesiui.
las, o mes dar nė nepradėjo
lengvina
gerklę ir Salina so
užsirūstino ir išdavė ištarmę, Pirmiau būta ir piktžodžiavi DvasiSkų knygų mėgėja;, me jų mokėti. Šiais metais bū mūsų pradėtąjį darbą. Mes
pėjimą. Listerlne apsisaugo
nuo slogų. Nesenai tirta 102
kad jaunanietė skaisčioji Ag mų ir keiksmų ir begėdiškų skaitys ją šimtus sykių kiek tinai turime panaikinti savo patys turime rūpintis savais
A D V O K A TAS
žmonių
per
žiemos
reikalais.
Labdarių
sąjunga
nietė būtų atiduota į ištvirki kalbų, o šiandien yra maldin vieną kartą su didėjančiu pa skolas. Savo darbštumo dėka
11 SOUTH 1A aalJJI STREET
mėn. Kurie
gargaliavo su
jau daug metų dirba tą darbą. Boom 1924
Tel. Randolph 9221
mo namus, kuriuos lankė ro ga vieta, kur nekruvinoji au- sigerėjimu.
Listerine sirgo, 1-3 mažiau,
turime to pasiekti.
Ir,
šiemet
pradėdama
vajų,
Valandos nuo 9 ryto Iki I vai. vak
1-3 trumpiau Ir % lengviau,
mėnai, atsidavę gašliam g4ei* ka atnašaujama Amžinojo Tė
2241 So. Halsted 8t TeL Vlctory 9642
negu tie, kurie negargaliavo.
prašo
visų
prisidėti
prie
to
dulingumui.
Lambert Pharmacal Co. St.
Valaadoe — 7 Iki 9 vakait
vo Viengimiui Jo Sūnui. Šėtošvento darbo — kas ir kaip
Tokia teisėjo ištarmė buvo iš
Louis, Mo.
Utarn., Ketv. ir Bubatos vakare
duota ir skaisčioji Agnietė bu tė įvyksta kiekvienų metų sau BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa gali aukomis ar darbu.
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.30 Šiemet labd. s-gos seimas į- Tek Randolph B13T
vo išstatyta į didį pavojų ne šio 21 dieną ir tą dieną Šv.
Reduces COLDS
JĖZUS Al ANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) įvyks Brighton Parko parapi
tekti skaistybės. Betgi Visaga
juodais aptaisais, paauksotais topų kraštais, kaina $2.50 jos salėje.
lis Dievas patvarkė tai skais
Attomey At Law
11 8. LA SALLE STREET
PADĖKONĖ
Du
išvažiavimai
įvyks
lab

PULKIM
ANT
KELIŲ,
juodais
drobės
pt.
geltonais
lapų
čiai mergelei, kuri buvo pasi
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ’lr Bu
kraštais, kaina ............ . ............................................ $1.50 darių ūkyje, birželio ir rug- bėtos nuo 7:94 Iki 9 |
ryžus pirma mirti dėl Jo mei
6204 8. HALSTED STREET
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais piučio mėn.
Tel. Wentworth 1»1
lės, negu išsižadėti garbingos
(nedidelė knygelė), paauksotais topų kraštais kaina $1.50
DOUBLE
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
ACTING
pų kraštais, kaina ...................................................... 75c.1
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
MAItlrfONA BKVlltolLNĖ
IfpBAKINC
Mirė sausi-o S d., o po gedu
su
sagutėmis,
kaina
................................................
$1.75
nUPOVTDER
lingų pamaldų Dievo Apvaizdos
AGOTA OKObShlfc.AE
par. bažnyčioj paloidola šv. Ka
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
Tėmyk keikų gražu
(l'o tėvaiB UurinskuiU )
zimiero kapinėse, sausio 12 d.
mą ir Jų šviežumo
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
šiuomi norime išreikšti gilios
Mirė vasario 3 <1., 11422 m.,
išlaikymą.
paijekos žodžius gerb. klebonui
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
6:15 vai. .rito sulaukus pus
kuu.
i*. Vaitukaičiui už įspū
amžio.
dingai
gedulingas
pamaldai,
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
cSMEPItlCT
Kilo ifi Vilkaviškio apskričio,
gražiai pntalkintUg pamoks, us
Vištyčio parap. l’ovlštačių kai
"^FOROVM J?
mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25
bažnyčioj ir kapinėse ir kartu
mo; Aįtnenkoje išgyveno apie
dėkojame
kitiems kuniginius
4OYEARS i
KANTIŠKOS, juod. apt. Tilžės spauda....................... $1.75
2 3 metus.
laidotuvėse dalyvavusiems. Dėl'aliko dideliame nuliudinic
kuojame visiems giminėms, kai
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
vyrą Kastantlną. du aunu, Po
mynams, draugams ir prlete’ "25 ounces for254 ’
vilą ir l'ranciską ir brolienę
(Tilžės),
kaina
..........................................................
$1.50
llams
lankusiems pašarvuob,
IIUIONSOF pounds usec
gus
į
Lietuvą
DOLERIAIS
ar
LITAIS.
Julijoną
Uurinskun,
puae.serę
velionę nimnle, aukavusiems šv.
nv oun covfrnmfnt
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
Kostaneiją Labanauskienę, du
Mišias už veliones sielą, gėlių
dėdes Joną Sadula ir Antaną
Siunčia
perlaidomis,
čekiais,
telegra-,
aukuoto Janis, grabnešiams, d -aAUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
Norkaitj ir gimines, o Lietuvoj
ugėms tretininkėms ir visiems
motinėlę Ona. pusseseres ir pus
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
dalyvavusiems gedulingose pa
brolius. Kūnas pašarvotas 2157
maldose bažnyčioj ir lydėjuW. Kiče St.
Laidotyvės įvyks
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais......... $3.00
sieiiis j kapines.
greitai nueina ir greit išmokami.
subatoj, vanario 6 vai. Iš namų
širdingai dėkojame gruborlul
ŠVENTO
PRANCIŠKAUS
DVASIA,
rand
kraštais
$2.25
-v, ' ’
S vai. Bus atlydėta j šv. My
Lachavičiut ir jo sunul už pr’eRight from the firat touch, antiseptieu
kolo par. bažnyčią, kurioj j'/yks
ht>»lin< Žemo take* the itehing
teltngą patarnavimą ir tvarkiu,
AN
’
IOLAS
SARGAS,
juod.
odos
apt.,
labai
gražios,
nedide

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
gedulingos pamaldos už velio
misery out ai mosųuito bites, ruhes,
gą laiaotuvių surengimą.
nės sielą, l’o pamaldų bus nu
lės knygeles, kaina ................................................... $1.50
and many other skin afflictions. Try
Galop vlsiemg giminėms ir
it also for itehing, pmding toes.
lydėta j Mv. Kazimiero kapines.
SIUNTIMO
SKYRIŲ:
prletellanis primename, kad už
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
Bathers and other outdoor folka
Nuoširdžiai
kviečiame visus
velionės sielą Įvyks gedulingos
thank cooHng Žemo fer relief from
gimines, draugus ir pažjstumus
pamaldos penktadienj, vasario
sakymų
pasiskubinkite,
kad
jūsų
draugai-ės
prieš
Šventės
sunburn. Douse it on ivv-poisoning.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
2334 South Oakley Avenue
6 d., 7:30 vai. ryte, Dievo ApPtmples and dandrafl fade wken safe,
Nuliude vyras, sunai, brolis,
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną.
veizdos par. bažnyčioj. UI atsi
antiseptic Žemo is applied. It inKun. Pr. J. Vaitukaitis.

LABDARYBE

ŠV. AGNIETĖ KANKINĖ.

..

d

j

t

JOHN B. BORDEN

oc

A. A. SLAKIS

LISTERINE

A.A.OLIS

DIDELIS FASIRINMMAS ĮVAIRiy MALDAKNYGiy

ALFRED B. CLARK

Pavsaris
Jau netoli

SIU ITEHIHG ims

brolienė ir giminės.
Izildot uvėtns patarnauja graborius
hludelkis.
TtUephoue
Yards 1741.

lankymą Į tas pamaldas išanksto tariame. širdingą ačiū.

Burbų, llsdreeklų ir
Bružų šeimynos.

.

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE,

-

CHICAGC, ILL.

CHICAGO, ILL.

stantly caacs razor-emart. ANntye
have Žemo nearhy wherrver vou gb.
Any druggist. 36c, 60c, $1.00.

Ketvirtadienis, vas. 4 f

1f)32

D R

v

IuaIs

sario 21 d. Maldos Apaštalys Iš skyriaus vakaro pajamų
tės dr-ja rengia kauliukų žai- buvo $44.25, išlaidų $14.10,
I dimo vakarų, vasario 27 d. Sv. pelno liko $30.15. Parapijai
ūdšūs buvo U Chicagoa Fe- ėrignliaun
Kon- duota pusė pelno. Federacijot Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 oflHM Tb1 Orovewn 06I7
Raa 6707 8. Artesian Av»
Tel. Grovehlll 0617
demcijoa apskr. su kvietimu j*"** P“^08
™sa- skyriui liko $15.15. Federatk
Gydytojas ir Chirurgas
į Vakarinių Valstybių Konie- ™ 7 d- Visus kviečia daly- jos 12 skyrius taria komisijai
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Gydytojas ir Chirurgas
Kertė So. Western Avenue
tik 35c- a)‘k<» širdingų ačiū už pasidarbaviSausio 17 d., įvyko 6v. Pet rencijų. Nutarta dalyvauti. J vauti1821 SOUTH HALSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Prospect 1028
ro ir Povilo parapijos metinis Atstovai išrinkti: O. Čaians-1 visie“,s parapijouains daly- m»2423 West Marųuette Road
Rezidencija 6600 So.z Artesian Avė.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Išrinkti darbininkai konfe Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų Vai. 1-6 Ir 7-0 P. M. Ketv. 0-1»
susirinkimas. Prieš susirink i- kienė, O." Antanaitienė, V. Na- vauti> n“ P*1““
P“™!1'’
Tel. Canal 2330
A M. NedAltoj susitarus
rencijai,
kuri
įvyks
vasario
14
Valandos:
2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼.
6
iki
8:30
vakare
mų buvo išdalinta spausdinta ruševičienė, M. Dambrauskas, J“L Koncertas bus labai tdoNedėlloj pagal susitarimų
SVARBI ŽINUTĖ
vargom- d., Sv. Antano parap. svetai
apyskaita. Susirinkimą vedė K. Žilvitis ir A. Valančius’Iraus ir Sražusįlinkas
yra
labai
puikiai
pasi- nėję. Ženklus prisegios B. TeL Canal 67 64 Rea Republic 63^0
klėb. kun. S. J. Bartkus.
Kitas laiškas buvo iš Lietu
Tel. Lafayette 6793
Sausio 23 d. “Magiosios Gė vių R. K. Susivienijimo Ame- rengęs tam koncertui. Tai visi Stulginskaitė ir A. Sulgaitė.
Lietuvis Gydytojas ir Chi
lelės choras, vadovaujant p. rikoje. Kviečia atsilankyti į neužmirškite koncerto vasario Svetainę pagraižins A. StulgaiGYDYTOJAS, CHIRURGAS
rurgas
perkėlė savo ofisus į
IR OBSTETRIKAS
A Stulgai, surengė vakarėlį |L & K Susivienijimo Vaka- 7 d. Šv. Antano parap. svet. tė, p. Saputienė, p. AleksanŠv. Vardo Jėzaus dr-ja ra- dravičienė, p. Daukšienė ir p. Gydo staigias ir chroniškas Ilgas naujų vietų po num. 4645 S. Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
parapijos naudai.
jrinių Valstybių seimelį, kuris
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 S. California Avė.
vyrų. moterų tr Taikų
Sausio 24 d. Moterų Rožan-įįvyks kovo 13 d., Šv. Jurgio gina visus vyrus įsirašyti. Su- Gumiliauskienė. Prie tikietų
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
DARO OPERACIJAS
Nedėliojo pagal sutarti
cavos draugija surengė šokius Į par. svet. Šis laiškas atidėtas sirinkimai kas antrų sekma- bus p. Petrošius ir J. Vilkas,
ti.
Tel.
Boulevard
7820.
Na

Ligonius priima Kasdiena nuo
dlenj kiekvieno mėnesio, 1:00 prie priėmimo tikietų bus M
pietų Iki 8 vai. vakaro.
parapijos naudai.
j kitam susirinkimui
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel. Wentworth 3000
Nedėliomis Ir seiedomis tik
DrauMoe
buvo
per&uktos.i
vaL
P
“
P
iet
»
’
P
“
»Psvetai
'
“
a
'"
kl
'
aU8kas
’
Liaugaudas
i!
Sausio 25 d. kleb. kun. S. J.
iškalno susitarus
Tel. Prospect 1930.
Rez. Tel. Stewart 8191
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Bartkus buvo išvykęs į SL. Viso buvo 25 atstovai iš U*' draugija yra pasiryžusi K. Kavaliauskas. Tie patys
Louis, kunigų rekolekcijoms, draugijų. Bernaičių Kolegijos įtraukti visus Ciceros vyrus, byrai padės ir svetainę puoštų 2130 WEST 22nd STREET Ofiso Tel. Vlctory 3687
Labdarių 3 kuopa turėjo va- tik nepamirškite, kurie esate
.CHICAGO
Of. ir yez. Tel. Hemlock 2374
p. A. Stulga buvo išvykęs į'rėmėjų skyriaus ir Alumniekarų,
kuris
buvo
sėkmingas,
išrinkti
tam
darbui.
Gydytojas ir Chirurgas
Chicagų reikalais.
čių atstovai nebuvo.
Rengia kitų vakarų. Dirba,1 Dievo Motinos Sapulingos
6558 S. HALSTED STREET
A. P. Stulga
Raportai iš draugijų: Šv.
3133
S.
HALSTED
STREET
kad galėtų surinkti tūkstantį dr-jos narės prirengs geriauVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Antano dr-ja turėjo balių pa
Antras ofisas ir Rezidencija
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
dolerių pastatyti našlaičių ir sius pietus, tik kviečia visus
rapijos naudai, pelno $50.00.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Res. Phone
X — Spinduliai
senelių namui. Tai gražus dar- dalyvius ateiti pietų.
Englewood 6641
Office Phone
Dievo Motinos dr-ja rengė va2201 West 22nd Street
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 Wentworth 3000
Wentworth 3000
Įbas.
j Mūsų didžiai gero. klebonas Cor.Ofisas
So. Leavitt St.' Tel. Canal 6222 vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Federacijos 12 sk. susirin-Į karų, sausio 31 d. Šv. Pranpiet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Tretininkai
rengia
!
J
aunametės
Sųjungietės
tukvm>
Vaičiūnas
kviečia
visų
Residencija: 6628 So Kichmond Šventadieniais pagal sutarimą.
kime buvo skaityti laiškai su ciškaus
Avenue Tel. Republic 7868
Pirmas kauliukų žaidimo vakarų va-i^S. ^ullukų zaidimo vakarų. vietinių dr-gijų atstovus dalyGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kvietimais į seimų
Valandos 1—3 &. 7—8 vai. vak.
jKviečia visusu atsilankyti ir vauti pvr šv. Mišias io;3o
TeL Grovehlll 1596
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
6558 SO. HALSTED STREET
“
G R A B O R I A h
paremti jų darbų, kad kitos
klebona>s >sako, kati visi
VaL 3-4 Ir 7-9 vai. vakare
mergaitės rašytųsi į tų dr-ja. ‘ draugijų i§rinkti atyk)Vai .j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LACHAVICH
Sv. Kažimiero Ak. rėmėju
, ,.
.
, ,
Va. 9-11 r>to 2-4 ir 7-9 vak.
.Y konferencijų
turėtų
dalyvauti;
SeiauuuiL po pietų ir r'.edėldieniais
Į9 skyrius rengiasi savo vajui,
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR SŪNUS
Gydytojas ir Chirurgas
ir Mišiose, Bu iškilmingos
tik susitarus
CHICAGOJE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kuris prasidės kovo mėn. 6 d.
2422 W. liAKųUJSTTE ROAD
LIETUVIS GBABOBIUS
4631
SO.
ASHLAND
AVĖ.
pamokslą
sakys
pamaldos,
4729 WLST 12 PLACE
Laidouvėms pa
Bus labai puikūs vakarai ir
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoptglausla. ......
.• o
• kun. A. Valančius. Visi atstoTel. Yards 0994
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano kviecia visus paremti Seseris
Ofiso Tel. Victory 6893
darbu busite užganėdinti.
bus.
todėl, kad priklau
Kazimierietes,
kurios
moko
vai
ateis
‘
bažn
’
’
fii
>
P'
wea
U
a
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Rez. Tel. Drexel 9191 2924 W. WASHINGTON BLVD.
sau prie grabų išI Kitos vai. ant Washington Bulvd.
2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
VALANDOS:
mūsų vaikučius ir dirba tau-. Konferencija prasidės 2-vai. Į
4:30 — 5:30 kasdien
OFISAS
Nuo 10 iki 12 dienų
'Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
668 West 18 Street
tiškus
darbus.
Tad
nepamirpo
pietų..
Konferencijos
atstoNuo 2 iki 3 po pietų
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, D L
Nuo 7 iki 9 vakare
škime
savo
seselių,
o
jos
bus
vai
bus
nufotografuoti.
Vaku

Tel. Cloero (917
SKYRIUS: 3238 S.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Halsted Street.. TeL
umais
dėkingos.
re
bus
vaidinimas
ir
paminėi
Ofisas 3162 So. Halsted St.
Victory 4088.
[Telefonas
eietonas Yards
r arus 1138
ura
Apskričio pranešimo nebu-!jįma» Vasario 16. Bus gražių Į
Kampas 31 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Boulevard 4139
vo, nes nebuvo atstovų. Trys'kalbų įr dainų įr kt. Mes tų' D E N T I S I A I
4148 Archer Avenuų
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
GRABORIUS TR
atstovai buvo išrinkti, bet ne. vakarų, turėtume paminėti ko
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Nedėlioniis ir šventadieniais
BALSAMTTOTflTAF v^enas neatvažiavo, tai apsi-■ jg^iimingį^siaį tai mūsų Ne- Phone Boulevard 7042
f.
8 iki 4 ir 6 iki 8 v. ▼.
GBABOBIUS
BALSAMUOTOJAFileidimas Jd
apsiima priklausomyb€s
linėjimas. ’
10-12

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE
WESrai£, LL

DR. J. J. KŪWARSKIS

DR, P. Z. ZALATORIS

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČIUS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. H. BARTON

DR. J. P. POŠKA

OR. S. BIEZIS

CICERO, ILL

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. L YUŠKA

DR. MAURICE KAHN

J, F. RADZIUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. A. ROIH

DR. T. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Turiu automobiline viso
būti atstovu, tai turi dalyvau- giemet lnes nntar6me minM
kieme reikalams. Kaina prie>
ti susirinkime.
i Vasario
16 d. bendrai visos
narna.
AK IEŠKAI GEROS [kol“nijos
šv; Antano
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.
KNV(Y1';‘?
parap. salėje. Visi kviečiami •

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me tSlaidų užlaikymui
skyrių.
f

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

DR. C. Z. VEZELIS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

įtas j£kįimes< Kurie gerbiate ir
Tel. Canal 6222
Kad šiais laikais Ameri-1 myĮite savo taut^ Lietuvą ir
3307 Auburn Avenue
kos lietuviai mažiau' knygų 'esate lietuviai> nepamirškite,
LIETUVIS GRABORIUS
skaito, tai visiems aišku. Bet
D L N T 1 a X A S
Didelė graži koplyčia dykai
(Bus daugiau)
kad dar yra žmonių, tebetu
2261 WEST 22nd STREET
718 WX8T 18 STRBRT
LIETUVIS GRABORIUH
l Kampai Leavitt St.)
rinčių troškimų kų nors gero
O t t « » ■
Tel. RooMTelt 7111
AKIŲ GYDYTOJAI:
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Valandos Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 9 vakare
4603 S. Marshfield Avenue
Knygų mylėtojai neretai
Seredoj pagal sutartu
SUGRĮŽO 1S LIETUVOS
Tai. Boulevard 0277
turi vargo iki užtinka tikrai
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Boulevard 7589
turįs 4/6 puslapių. Pagal vo
VEDfiJAS
Rez. Heinlock 7691
kiškų originalų lietuviams tų
LIETUVIS GRABORIUS
1650 WEST 46th STREET veikalų prirengė tėvas jezuiKampas 4«th Ir Paulina Sts.
tas B. Andružka.
<443 So. Talmau Avė.
Tel. Boulevard 6203-8413
D E N T 1 fcj T A 8
Yra tai platus aprašymas
Tel. Virginia 1200
Nulludlmo valandoje kretpkltėe
4712 So. Ashland Avenue
Tardė 1138
prie manęs, patarnausiu slmpattt- gadynės prieš pat Išganyto
VaL: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
kal, mandagiai, garai Ir pigiau negu jui ateisiant
ir paskui viso
LIETUVIS AKIŲ
Chicago, III.
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.
Kristaus gyvenimo ir mokslo
X-Raj
SPECIALISTAS
Tsla Cicero 1260
išdėstymas. Tas viskas išdėta Palengvins akių {templmg kuria
esti priežastim galvos skaudėjimo,
įdomiai, gražioje, aiškioje, svaigimo,
akių aptemimo, nervuotuLdhi’tUViis U EN TĮSTAS
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
visiems suprantamoje kalboje. mo, skaudamų akių karšti. Nuima Vai. kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
M 4 1UVJ.

S. M. SNŪDAS

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

DR. G. I. BLOŽIS

EZERSKI

L J. ZOLP

DR. YAITUSH, OPT.

A. PETKUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

UK. 6USSEN

DYKAI DEL ŠERMENŲ

i

fv - J

Į AMBULANCE

PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ
I Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ8Ų OSIABOBIAI
Didysis Ofisas

I

4605-07 South Hertnitage Avenue
Visi Telefonai: YABD3 1741 ir 1742

cataractus. Atitaisau trumpų regyaDIEVIŠKASIS IŠGANY
tę Ir tolimų regyste.
Prirengiu teisingai aklius visuose
TOJAS
atsitikimuose. egaamlnavtmae daro
Tai yra didokas veikalas, mas au elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.
sau patinkamų knygų. To Speclale styda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
kiems čia I norime nurodyti Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
vienų knygų, kuria niekas ne kare. Nsdėlismls ano 10 iki 13.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
apsivils, ypač tie, kurie mėg PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
sta
J»u«e>ų
akys atlteieomoe
sta dvAsiškus
g v a.SUKUS, rplifl-ininu
religinius nn
pa-,*be
akl*lųatsitikimų
Kalnos plĮflau
kalp

siskaitymus. Kaistai visus
raginame įsigyti knygų varj du
įsigykite tų knygų, jų
| skaitysit nuo pradžios iki
galo su dideliu pasigrožėjimu
ir dvasiška nauda, skaitysite
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu
pasitenkinimu.
Kaina
$2.66. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. CO.
2334 8. OAKLSY AVĖ.
Chicago, UI.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIU

SPECIALISTAS

apart

šventadienio

ir ketvtrtadlaofc

TsL Msmiock 0700

Hemlock 8151

Rea Tel. Prospect 0810

DR. V. S. NARES

DR.B.ARUN

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak.
U tarų. ir Kelv. vak. pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGJ
Ofisas 6165 South Kedzie

Res. 6425 So. California Ava.
VaL: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki t vai.).
Sereuomis ir NedSliomis pagal susitarimų.

Rez. Tel. Hyde Park 339

Oiiso Tel. Lafayette 7337

Cicerą 1U.
Ofiso ir Res. Tel. BouL 5914

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6018
Tel. Cicero 6756

•s

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vai.: 1-3 ir 8:SA-8tM vai. vak.
Madeiloj susitarus

VaL: 8-4 Ir 7-0 vai. vakare
Nedėlloj susč^ras

DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.:

9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phone Hemlock 2061

OR. JOSEPH KELLA
D EN TĮSTAI
Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-12
ISIS SO. WESTBRM ATM

DENTISTAS

756 WEST 36th STREET

Utarslnkals, K etvergais ir Subatomls
9420 W. Marųuette Rd. arti Western
Ava.
Phone Hemlock 782M
Panedšllals. Seredoms tr Pėtnyčionui

Vsdšitamla, Bų« 10 lk» 18.

Telefonas Midway 2880

4910 SO. M1CHIGAN AVENUE
Tel. Kentsood 6107
Valandos:
->
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Nadeaomis ir Sersdomla susitarus

4647 W. 14 ST.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

14—4:

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
tai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų. 7—8:30 vai. vakaro
Nedėliomis 10 iki 12

A. L ŪAVIDONIS. M. D.

vai. vakare

Dr. C.K. Kliauga
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo
nuo I—S

Telefonai' dienų Ir naktį
Virginia u036

DR. CHARLES SEGAL

D E N T1 S T A S

IMI

Sn.

Halsted

CHICAGOS OFISAS:

I

2415 W. MARQUETTE RD. H
Vai.: utarn Inkais, ketvergals Ir pėt B
ayčlomls nuo 0 lkl 12 v. ryto, nuo
1 iki 4 ir nuo 4:20 lkl 8 v. vak.
Chlcagos ofiso Tel. Grovehlll S2H2

Tel. Central 7070
Rea. Longbeach 9|8S

I
I
I

-

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėllals. šaradomis tr su
batomts nuo 1 lkl 4 Ir nuo 4 ik
S v. vak. Kenoshos ofiso tel 406*

VaL: 1-4 vai. vak
Pagal sutartj

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Buvęs inrtniktorku Vienuos Universiteto Per 5 Metus

Ofisas 1447-48 PlttsOeid Bldg^ 88 E. WaahlngUu> BL, Chlcaga, BĮ
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ŽAVI LIETUVIŲ RADI O
PROGRAMA

fčtvirtadienis, vas. 4 d., 1032

=S= SS3B

menės šventė, kurios keletą e-;sako vėliau kino operatoriai,
pizodų atvykę “ Fox’o ’ ’ kino i vėl atvažiuosią.
operatoriai tonfilmavo.
Lietuvišką kalbą, kalbą pa
Štai gusarų pulkas traukia žįstamų, žinomų mums žmonių
į iškilmes, — pažįstamo orke girdėti iš ekrano — kažkaip
stro garsai, arklių kanopų tau savotiškai įdomu.
škėjimas Laisvės Alėjos meks- Nuotraukos, sutemus dary
faltu. Epizodai karo muziejuj: tos, nepaprastai geros. Ir gar
kalbia ir ant paminklo žuvu- sas puikus. Čia kauniečiam?
siems dėl tėvynės vainiką už tai jau siurprizas.

OUR UTHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENE)

Praėjusį antradienį, iš sto
C R ŽINKITE KONCERTO i puota įvyko jų namuose, sau
sio 24 d., 2901 W. 38th plaee. ties WGES Peoples Furniture
TIKIETUS

COUNCIL 4 DOINGS
The above stated picture
Svečių dalyvavo 150. Visi bu Kompanija leido oro bango
will be shown at Providence
Visi kontcstininkai-ės, kurie vo gražiai priimti ir jų graži mis labai gražią’ radio progra
The lid of suspense is finaljof God Hali — one o£ the best
iš inksto paėmėt pardavinėt dukrelė kiekvienam prisegė mą, kurioj dalyvavo įžymūs
ly off and Council 4 members parish halls in the City; Febtikintus į “Draugo” koncer po vestuvių gėlę. Salė išpuoš dainininkai-ės, būtent: J. Ro
have started a buzzing about, ruary 14 and 15th. (Sunday
te, buvusį sausio 24 d., taip ta gėlėmis — tai jų dukrelės manas, p. Skamarakienė. A
our long-planned quiet and and Monday).
pat ir visi kiti veikėjai, neda rankdarbiai. Pietų metu svei- Čiapas ir kiti, kurie labai ža
Lenten^ike affair — a most
For your convenience wc deda krašto apsaugos mini sto
lyvauju konteste, šiuo širdin- kinimai, linkėjimai ir prakal- viai dainavo. Taip pat nema
beautiful and significant pie are making personai contacts ris pulk. Giedraitis. Malda SKAITYKITE IR PLATIN
bos.
Kalbėjo
25
lietuviai
ir
pai prašomi grųfidnti pinigus
ža pasižymėjo garsusis “ĘeoKITE “DRAUGĄ”
tų re (purebased from a and entrees to every parish. prie paminklo, muziejaus bo
anglai.
Pirmą,
kalbą
pasakė
ples radio trio”, sudainuoda
už parduotus tikietus ir taip
Frenchman) featuring seven So you will no doubt bo able kšte plevėsuoja vėliava, prie
dukrelė,
dėkodama
svečiams
ptit neparduotus tikietus. Ne
mas labai švelniai ir sutarti
parts of the “Passion Play”. to purchase your tickets i n dekoracijos sodelio vidury in
sugrąžinus visų pinigų ir ti- ir sveikindama mylimus tėve nai keletą dainelių. Be to Dr.
Thisz picture has been long your own neighborhood.
validų orkestro grojamas tau
l.ietų, administracija negali lius, uždėjo jiems kaip garbės Biežis kalbėjo apie sveikatą,
Be sure to buy your tickets tos himnas.
in demand by the public, and
Jėzus Kristus pasaulio Iš
sudaryti apyskaitos. Visi pra ir nuopelnų vainikus ant gal inž. A. Žvirblis pasakė įdomią
it probably will not be shown as early as possible. The earr
Čia nevisa, ką andai kino o- gelbėtojas, parašė J. E. vys
šomi pasistengti atlikti tai dar ios. Kalbėjo pp. Petraitis, Va- kalbų apie radio stebūklus, o
again for some time, so we lier, the -better.
peratoriai fotografavo, tik da- kupas P. Bučys, M. I. C., spau
mys, Laudanskis, Atkočiūnas, pamarginimui tarpais buvo
šią savaitę.
TwBtterette ■lis. Kad nebūtų Estijoj pris- sdino “Draugas’,, 2334 Suotb
beg of you to take advantage
Andrieliunas, Miscevičius, Al- gražios muzikos ir naudingų
of Council 4 nigę, su savo automobiliu bū Oakley Avė., Chicago, III.
of it.
eksiunas ir pp. Petraitienė, pranešimų. Tai visa ir sudarė
MARŲUETTE PARK
į tų dar atvažiavę ką fotogra Gražiausi dvasiniai skaitą
Atkočiunienė, Varnienė, Mis- labai įdomią programą pasi- Nuo to laiko tabokos gamy
LIETUVIŲ KALBA PA
ifuoti ir dabar apžvalgon ne- mai, ypač tinkami gavėni<
L. R. K. S. A. 163 kuopa cevičienė, Ručinskienė, Tins- klausyti.
boj įvyko panašios permainos,
SAULINIAME EKRANE ! patekusios dalys būtų įmon
laike. Užsisakykite “Draugo
rengia paskaitas apie sveika Činskienė. Pp. Karanauskįai
------------------kaip susiekimo srityje, kur
, tuotos į kitas apžvalgas Na, knygyne. Ši didelė virš pusės
tą vasario 28 d., 7 vai vakare, Į dėkojo svečiams už sveikiniNuostabi “Forumo”
garas užėmė vėjo jėgą.
__ tūkstančio puslapių. Kainuoja
Švč. Panelės Gimimo parapii mus ir sidabro dovanas. Linkprograma
BRIGHTON PARK
Toliau kiekvienas tabokojReikalinga mergina pntarnavilnul tik dll doleriu.
,įo: svetainėje. Kas paskaitas I smintasi, šokta, dainuota ir
------------------------I nedidelėje Šeimoje. Sužinoti pas P. i_______________________
jjurgėlą (dienos metu — “Draugo" |
lapas turį biauriai erzinančių
laikys, bus pranešta vėliau, i vė, pakviesti gardžios vakarieBIZNIO PROGA
Nuo sausio 15 dienos “Fo- 1 redakciJ°J®. ° nuo 7:00 vai. vakare !
Liet. Vyčių 36 kp. svarbus dalių, kurios erzina gerkle ir
Šiuo tarpu tik noriu primint, • nės. Pp. Karanauskai yta žv6855 So. Tai man Avė, Chicago, III.). |
Pardavimui ar išrendavimul Meat
Market. Su flkščlarials arba be ir ki
kad programa bus labai įdomi mūs biznieriai ir geradariai susirinkimas įvyks vasario 4 sukelia kosulį. — O šiandie rūme” nuostabi programa. Še-J
tas išlygas pritaikysim pirkėjui. Kai
ŠOKIŲ
MOKYKLA
d.,
McKinley
Park
svet.,
39
štadienį,
sausio
16
d.
Laikraš

American
Tobacco
Co.
surado
ir naudinga kiekvienam svei- visiems žinomi, malonaus būna pigi. Priežastį patirsite vietoj.
MfUl SOUTH MAV STREET
ir
So.
Western
Avė.,
7:30
vai.
tininkams
“
Forumas
”
tą
pro

būdus
pašalinti
tas
erzinančias
katos atžvilgiu. Programa bus .do žmonės. Taip pat ir jų d.ukNorėdami išmokti šokti valpaįvairinta dainomis ir muzi relė seka tėvų pėdomis. Yra vak. Kviečia visus narius at dalis. Taboka yra kaitoma ir gramą jau pademonstravo.
A
i.
Pirmiausia < “Fox’o” ap-:s4, foxtrot ir kitus šokius, tai
ka. Įžanga visiem nemokan.a gražūs pavyzdys jaunuomenei. silankyti ir atsivesti naujų laikoma po ultra lylavais spin
Viešnia nar‘V- Kuopa paskyrė dovaną duliais. Tų dalių Lucky Strike žvalga su lietuvišku šmoteliu, kreipkitės adresu:
ir kolektų nebus. Todėl visi
W. MISEVIČIUM
________ tam, kuris daugiau narių pri
cigaretai neturi. Štai kodėl tie Tai mūsų pernai metų kariuokviečiami pasinaudoti šia ne(Manrnerte 4cwelry A Radio)
5209 So. Halsted Street
rašys. Taip pat bus dienraš- cigaretai neerzina gerklės.
p: prasta proga ir dykai pasi
Pirkusieji pns mus už (5 nr dau
Maldo, apaštalavimo drau- Ho
prennmeratos
2-ras augštas iš fronto
gini,
bus dvknl nufntnerrnfnntl.
klausyti gražios programos
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
gi> mėnesini, susirinkimas- lailnėjimaa Bu8 svarbių rek Kadangi aktoriai ir aktor1650
West 63 St., Chicago. UI.
Tel.
Yards
4554
bei naudingi) patarimų apie
PER SAVAITĘ
,ivyks tuoj po pamaldų, penk ka|ų aptarti Ma|„nfkit(. šenie- ko« turi labai saugoti gerklę,
Tel
sveikatą. ‘
kad nesugadyti
balsą, tai „ jie' So:
s MrAS
4’s vartoju
Bet,ty, L“Kruschen
eder<: iS suliesėjimui
ra:
Hemloek
J
padieni,
vasario
5
d.
Visi
nair
veikfjai
|aiku
P. Čižauskas
terūko dabar Luckv Strike i — per Vieną, savaitę aš suliesėjau
nai prašomi atsilankyti j s. susirinkti.
.
... .
.
dešimčia svaru, todėl nerandu žodiu
cigaretus. Jų pareiškimai su išarti tą vaistą
svarbų susirinkimą!
Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir
BRIGHTON PARK
Valdyba jų pa veikslai* ..dabar randasi nepavojingai imk usę Kruschen pusę
Prie-šios draugijos priklau
arbatiniou šaukštuko su karstu van
visuose laikraščiuose.
so daug jaunimo, vyrų ir mo
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
Statome namus ir senus
Mflžiosios Gėlelės draugijos
(Skelbimas)
das pašalinti nedailią išvaizdą.
BRIDGEPORT
terų.
Susirinkimai
laikomi
vie
Wm. J. Kareiva
mainus Padarome
Butelis, kurio užtenka keturioms priimame
narės labai džiaugiasi, kad jų
Savininkas
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
visus legališkus popierius. Te
surengtas sausio 26 d. kauliu ną kartą per mėnesį.
Del geriausios rųfiles
Gauk apt.lekoj. Jęi nup., pirmo bute
Šv. Kazimierą Ąkąiįėmi.ios
Ir patarnavimo, šau
lio nenuliesėsi. tai gausi pinigus at- ikiame
advokatiškus patari
kų žaidimų vakaras, pirminin Mėnesinių mokesčių neru; Rėmėjų dr-jos 2 sk. susirinkiga.1.
'
,
/
kit
GREEW VALLKY
Bet žiūrėk, kad
hutų
Kruschen mus dykai.
kės p. O. Žylienės namuose, Visi, kurie nori pągelbėii
įvy]^ penktadienį, vasa
2118 West 22nd St
PRODUCTS
druska — pamėgdžiojimų yra. daug
2608 W. 47 St.
Olselis šviežių kiauši
labai gražiši pavyko. Svečių sau ir artimo sielos reikaluo ria 5 d., 8 vai. vakare (tuoj
ir turi saugotis.
nių, sviesto Ir sūrių.
Ketv. ir Pėtn. vas. 4 ir 5 d.
daug atsilankė, net ir iš kitų se, būkite šios draugijos na po pamaldų), Šv. Jurgio,parPAULINA
STREET
rodoma “Ambassador Bill” ir
Tel. Boulevard ISO
kolonijų, ir visos labai sma riais, o nesigailėsite.
svet., 2 aukšte.
taįp-gi “The Sea Ghost.”
giai laiką praleido. Tas labai Jau ilgą laiką serga narės, ;
~ rėmėjai ir. Sub., vas. 6 bus rodoma
sustiprina mūsų pasiryžimą poni Jereckienė ir Bdkauslde- Viso*
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
f.‘:Girls about Town.” Daly-Į
daug .ateityje darbi) nuveikti, nė. Nariai prašomi nepamiršti va-ia,ls kamisija prašoma dn- vaus Kav Francis, o Tom Ty- j
savo parapijos labui Nau ligonių savo maldose ir ap- lyvauti susirinkime, nes šis. ler veikale “ 'Jalloping Thru.”|
vienas iš svarbiausių ir turim
jai susiorganizavusiai draugi lankyti.
7126 So. Rockwell St.
f'
• Ned. ir pan., vas. 7 ir 8 d.;
daug dalykų bendrai aptarti.
jai reikia daug tokių padrąsi
Tel. Republio 6099
vaidins James Cogney veika
Už A. A. Kazimierą Annžį
nančių ir vilties suteikiančių
Valdyba le Blonde Crazy ir Richard
Mes permufuojame pianus,
buvo atlaikytos Šv. Mišios,
įvykių.
Dix
veikale
“
Secret
Service.
”
foroičins ir kitokius dalykus.
draugijos intencija. Jau 9 mė
Mūsų narių skaičius vis di nesiai praėjo, kai A. A. Ka
PRAMONE REMIASI
Utara. ir Se.r., vas. 9 ir 10
Musų patarnavimas yra grei
dėja ir tikimės sulaukti to lai zimieras tesiskyrė iš musų tar KOLUMBO IŠRADIMU
bus vaidinama ‘ The Cbamp’
tas, geras ir nebrangus.
ko, kad kiekviena panelė ir po, bet jo nuveikti darbai yra
jauna poniutė Brightonparke neužmiršti.
Mes pervežame daiktus iš ir
Kolumbas savo pirmoje kelaikys garbe priklausyti prie T y.
į kitus miestus.
.
, . .
lionėje per Atlantiką keliavo
Į
šių
metų
valdybą
pūna:
,■
~
,
.
.
.
mūsų draugijos. Susirinkimai ,
.
, .
.
,
|70 dienų. O dabar tą kelionę
vadas kun. A. Valan-’ ... .. . . . al. ,
Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti j
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
yra laikomi kiekvieno mene dvasios
..
T „ , ,.
.
greitieji laivai atlieka per pencius,'
pirm.
J.
Vaiskia,
vice7.
„
,
,
a
A
LIETUVĄ,
prašomi
atsiminti
tą,
kad
jiems
sio kas antrą antradienį. Ki
T,
„ kias dienas. Per keletą šimtu
Pirm. A. Nausėda
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME
tas susirinkimas įvyks vasario pirm. F. Vaicekauskas, fui. metų koks skirtumas greitu
1024 Ceater St.
rast. S. G.udenaitė, prot. rašt.
KONGRESE, {vykstančiame birželio 23-26
Namų Statymo Kontraktorlus
9 dieną.
me. Įdomus ir nepaprastas
Tel. Lincoln 3044
itatau įvairiausius namus prleinams
d. Dublino mieste, Airijoj.
kaina
Labai puikų įspūdį padarė A. Gužaitė, iždininkės J. Ru Kolumbui ir jo sąkeleiviams J. Ditnša
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Mažiosios Gėlelės dr-ja peT dienė ir M. Bludienė, maršal reginys buvo tai rūkantieji in- 3347 Auburn Avė.
Visus
raginame
ta
proga
pasinaudoti.
Ži

Telefonas Remlock štiš
vakarienę surengtą mūsų my ka O. Kazragienė. Ši energin dijonai. Mat taboka europie įlaši. P. Fabijonaitis
nokite,
kad
Dubline
amerikiečiai
sueis
su
Tslet. Republio <ll«
limam kleb. kun. A. Briškai ga valdyba su narių pagalba čiams iki to laiko nebuvo ži23įg0 W. 23 PI.
Lietuvos ekskursantais, visiems žinomo
yra
pasiryžusi
daug
nuveikti
pagerbti, sausio 31 d., savo
noma.
Ižd. Kun. F. Kudirka
gerb. KUN. KEMEŠIO vadovybėje ir Angli
per šiuos metus.
gAusingu atsilankymu. Mūsų
2334 S. Oakley Avė.
0BMBRALI8 KONTRAKTORIU8
jos ekskursantais, visiems žinomo KUN.
Ta pati
Statau namus kaip muro taip tr
pirmininkė p. O. Žylienė, įtei
DR. K. MATULAIČIO vadovybėje.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
AGITATORIAI:
NAUJAS
MRAOIMAS
kė gerb. klebonui draugijos
Kalno# prlslnamlaualoa
Kun.
J.
Mačiulionis,
Nekalto
Prasidėjimo
Š.
M.
dovanėlę, sykiu su mūsų šir
- DEK8NIO GALINGA MO8TI&
2462 WEST 69th STREET
Amerikiečių ekskursijos j Eucharistinį Kon
P. parapijos komiteto ir ko kurios pasaulis psr įimtus metų lan
2334 S. Oakley Avė.
dingiausiais linkėjimais.
gresą rengimu Ir organizavimu rūpinsis
ki Jau yra gatava. Deksnio Galinga
Ž. Gedvilas
Tel. Hemlock 2323
Bravo, Mažiosios Gėlelės misijos, surengusios kleb. kun. liestis yra sudaryta U ll-kos sklrtln“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
A.
Briškos
pagerbimo
bankie12022
S.
Halsted
St.
liauti į Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame
girtų visokių medžių abejų. Dsksdraugijos narės! Dar mūsų
tą,
susirinkimas
įvyks
vas.
7 n,° oaiinga Mostu kaipo asuiio sptnM.
ŠlikM
Kongrese, prašomi pas mus registruotis.
jauna, pati jauniausia draugi ,1
.
i
dūliai, paaekminral gydo: Reuma
10655
S
State
St.
tu, parapijos salėj, tuojau po tigma. Rankų. Kojų. Nugaros dkau- J
jėlė šioje parapijoje, bet tegu
NAMU 8TATTMO KONTRAKx TORIUS
visi stebi, kaip mes sparčiai pamaldų. Kas b„vo paAmę, U
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“DRAUGAS”
z 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

Chicago, III.

Telefonas ROOSEVELT 7790.
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JOHN YERKES

Plumblng a Heatlng Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

