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Tolimuose Rytuose reiškiasi karo šmėkla
PASKUTINIS JAPONŲ ULTIMATUMAS 

SANGHAJAUS MIESTUI '
• • X • vKinai Harbine žudo japonus ir 

korėjiečius

VIDURINE EUROPA UŽIMTA
NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU

siures.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAIP SUTIKO NAUJUO

SIUS METUS KAUNAS

Tikintieji ir kiti geros va- 
ilios žmonės jų sutikti nuėjo į 
, bažnyčias. Iš vakaro daugelis 
priėmė Komunijas. Bazilikoj

pat įvedė batų taisymo sky
rius. Dėl to kiek anksčiau bu
vo smarkiai sujudę Kaune ba
tsiuviai, kurie nurodinėjo, kad 
jie tuo būdu netenka, darg da
rbo ir pragyvenimo šaltinio, 
o paskutiniu laiku — ir Klai
pėdos batsiuviai. Neseniai tuo

AMERIKA TARIASI 
SU ANGLIJA

KITAS JAPONŲ ULTI
MATUMAS

Oregono valstybės ganyklose avių būrius ištiko sniego pūgos. Susitelkusioms krūvon a-, 19 sno-ipH’ntn “Tp

vims traktorių pagalba pristatyta pašaro ir padaryti per sniegą keliai jas parvaryti j pa- s h > > g

Į nuo 5 vai. 30 min. vakaro bn- 
1 vo išstatytas šv. Sakramen- ■ reikalu lankėsi Kaune jų de
ltas viešam garbinimui. Pusiau legaeija, susidedanti iš amatii 
I dvyliktą valandą naktį kun. rūmų, batsiuvių organizacijos 
i J. Dagilis pasakė pamokslą, į ir batų krautuvininkų atstovu, 

tačiau čia jie mažai ką pešė, 
nes tarp Lietuvos ir Čekoslo-

IVASHTNGTON, saus. 28. j ŠANCHAJUS, saus. 27. — 
— Tolimuose Rytuose staiga Vyriausias japomj konsulas į- 
iškilo rimta padėtis. Japonai, davė kitą ultimatumą šio mie- 
tvko užimti Šanghajų ir pa-’8to majorui.
vergti Kiniją.

J. Valstybės tariasi su An
glija tenai apsaugoti savo in-

ISPANIIOS JĖZUITAI 
PASKLYS PO VISUS 

KRAŠTUS
CHICAGO JE J. VVASHINGTONO 

IŠKILMĖMS

ROMA, saus. 27. — Ištre
miami iš savo tėvynės ispanai 

Ultimatume pažymima, kad jėzuitai apsigyvens kituose kra 
ligi 6.-00 ry tojaus vakaro vist štuose. Jaunesnieji išvyks į A-

‘ "*2? ‘’*•’/ * japonų reikalavimai turi būt menką, kiti gi apsigyvens Be-teresus. Reikalinga siųsti ka- .v . . . „ , „ ... .f
. . T - * v išpildyti. Jei ne, japonai uz- Igijoj, Olandijoj ir kituose kra-ro laivynus. Jei Anglija su- . v: . x K ” TX . .. .. ., .. , , . _ . 1 ims si miestą. štuose. įžymieji jėzuitai mok-tars su Amerika bendrai Vei- ' ' . , . , . \ ., s • 1 w , • ii- •- slininkaų, kaip tai astronomai,kti prieš japonus, tada japo-• v įsų japonų reikalavimų is- . J'-.. . . - u .• v , olieroitaA-tf^Mf -totuose kraš-nai bus pnspaush. ! pildyti yra negalima. Kinų ka-; . . v, . , . tuose galės vesti savo tvnmus

Amerika negali viena į Šan- rniomene paruosta miestą gi- moks]o srityse, 
gliajaus pakraščius siųsti ka- i n’;b
ro laivu. Nes galėtų kilti ka- Kiek žinoma, japonai siekia Ištremiamų jėzuitų paskirs
tas. Amerikai reikalinga An- užimti tik kinų gyvenamąją t.vmui planus pagamino šio or- 
glijos ir kitų valstybių pagal
ba.

Senatui vyriausybė įdavė vi
sus su Japonija diplomatinius 
susirašinėjimus. ,

NIEKO NEVEIKIA

ŽENEVA, saus. 28. — T. 
Sąjungos taryba nieko nevei
kia Mandžiūrijos ir Šangha- 
jans klausimais. Laukia, kaž 
kokių pranešimų.

Be kitko taryba nusprendė 
neprisidėti prie J. Valstybių 
pasiųsto įspėjimo japonams ir 
kinams dėl “atvirų durų” 
tarties pildymo.

deno kurija Romoje. Vyriau
sias Jėzaus draugijos vadas 
Ijedochovskis tuos planus pa
tiekė Šventajam Tėvui patvi- 

________ rtinti.
MADRIDAS, saus. 27. — Vatikane nuginčijama, kad 

Raudonųjų gaivalų paskelbti isPanai Jėzuitai turėtų didelius 
darbininkų streikai ir sukili- turtus- Svarbiausi jų turtai, 
mai ima nykti. Bet suirutės aP’e 200 namų ir eilė į- 
dar gyvuoja. Vakar policija vai™J mokslo įstaigų.
3 riaušininkus nušovė ir 3 ki- Draugijos archivai jau se
tus sužeidė. na* atkelti į Vatikaną. Tuose

____________ arehivuose yra kone visi or-
NERA VILTIES IŠGELBĖTI dpno ist°rijos dokumentai.

miesto dali.

POLICIJA KOVOJA SU 

STREIKININKAIS

ŽUDOMI JAPONAI

LONDONAS, saus. 27. — 
su Angliškoj perlajoj nuskendo 

anglų nardantis laivas. Jame 
yra 56 vyrai. Nėra vilties juos 
išgelbėti.

GAMINA NAUĄ BAŽNY
TINĮ ĮSTATYMĄ

_ . silinksminimų, senų metų pa-
Jurgio VY ashingtono 200 me lydėti įr naujųjų sutikti suei

tų gimimo sukaktuvių iškil- ^nko prie Karo Muziejaus.
________ , mėms rengti miesto majoras £ja į juos prabil0 gen. VI. Na-

Illinois’o įstatymų leidimo1 (’ermak’as paskyrė komisiją, gevičius, primindamas lietuvių

VALSTYBĖS ROMAI SU
SIRINKS PIRMADIENĮ

rūtuai pasiliuosavo ligi pirma
dienio. Ton dienon guberna
torius sušauks atstovus trečion 
nepapraston sesijon. Nes šio- 
nūs d ienorais»4HHŠattkta oMiija 
pasirodė neteisėta. Guberna
torius sušaukdamas nepažymė
jo, kad sesija bus nepaprasta.

Susirinkę rūmai svarstys 
Chicagos bedarbių šelpimo 
klausimą.

ŠAUKIAS PAGALBOS

Bedarbių šelpimo komitetas 
Chicagoj praneša, kad fondas 
baigias ir vasario mėn. 1 d. 
hebus pinigų šelpti apie pusę 
hiilijono žmonių. Vargšų liki
mas priguli nuo valstybės rū
mų, kurie susirinks ateinantį 
pirmadienį.

PIGIAI APMOKAMI

Deum laudamus”. Žmonių bu
vo pilna Bazilika. I vakijos veikia didžiausio pa-

Kiti kauniečiai, kurie neto-Ilankumo sutartis, kuri leidžia
' rėjo nei balių nei kitokių pa- ™nos Salie3 Pm«'ia>ns vesti 

kitoj prekybą.

LIKVIDAVO KOM. 

SPAUSTUVĘ

pareigą mylėti savo kraštą ir Krim. policija naktį iš 30 į 
stengtis gerinti jo būvį. Jis 31 d. gruodžio padarė kratas 
palinkėjo visokios laimės ne pas įtariamus Kauno komunis- 

Federaliniam teisme apkal- tik didž. Lietuvos, bet ir Vii- tus ir VI forte likvidavo ne-
inti 1?* osmanu oamnL-slo ____ i • _ • j __ ..

15 APKALTINTA

tinti 15 asmenų už sąmokslą niąus krašto, ir Klaipėdos, ir 
pi rkfiantr alkoholiu. Iš jų 13 užjūrių lietuviams. Toliau to
jau nubausta kalėti ir pabau- vo šaukta valio lietuvių tau- 
domis. 4 asmenys išteisinti. i tai, vilniečiams ir mūsų emi-

..  ~ ■■■■ grantams. Išmušus dvyliktai
ARKIVYSKUPAS OROSCO valandai, suskambėjo Laisvės

didelę komunistų spaustuvę su 
archyvu. Suimti ii viso 6 žmo
nės, viens iš jų mokinys. Su
imtieji yra šie: Jankus, Gal
dikas (jo tikra pavardė Gure
vičius), Prokopjevas, Salpei-

J. VALSTYBĖSE Varpas laimingesnei Lietuvos teris; Guzevičius irPolians-

MUKDENAS, saus. 28. — 
Žiniomis iš Harbino, tame mie 
ste kinų kareiviai puola ir žu
do turtingesniuosius japonus 
ir korėjiečius. Pagrobia jų mo
teris. Vyksta plėšimai. Visame 
mieste nepaprastas teroras. 
Tarp kitko sunaikinta japonų 
laikraščio spaustuvė.

ISPANIJOJ PAŠAUTAS 

KUNIGAS

MADRIDAS, saus. 27. — 
Sollano miestely radikalai mė
gino padegti bažnyčią. Kada 
prieš juos išėjo kunigas, už
puolikai jį pašovė ir paspru
ko.

UŽIMTOS KONFERENCIJA
VIENA, Austrija, saus. 28. 

— Visa vidurinė Europa šian
die užimta daugiausia nusigi
nklavimo konferencija, kuri 
prasidės ateinantį antradienį 
Ženevoje. Visose valstybėse 
kai kokiam katile viskas ver
da.

UŽ NEMOKAMUS 
MOKESČIUS

MADRIDAS, saus. 27. — 
Steigiamasis susirinkimas ga
mina naują bažnytinį įstaty- 

i mą, kuriuomi bus nustatyti 
bažnyčių su valstybe santy
kiai. Kardinolai, arkivyskupai 
ir vyskupai turės prisiekti val
stybei ištikimybę.

Krašte visi tikėjimai naudo
sis laisve. Pamaldos nebus 
draudžiamos kareivinėse, lai
vuose, ligoninėse, kalėjimuose 
ir kitose valstybės įstaigose 
Pamaldų lankymas nebus pri
valomas.

Paskleista kalbos, kad be
darbių šelpimo fondo valdyba 
moka dideles algas šelpimo 
darbą dirbantiems. Komiteto 
sekretorius praneša, kad mo
kamos algos -yra mažos. Kie
kvienas darbininkas, imant ap
lamai, gauna vos 117 dolerių 
per mėnesį.

ateičiai ir buvo paleista daug 
NOGALES, Ariz., saus. 27. fejerverkų. Karo Muziejus, y- 
Vietos ateivystės stoties au- pa£ j0 bokštas, buvo gražiai 

toritetai davė leidimą Mekst- iliuminuoti.
kos arkivyskupui Orosco y Ji-
minez įeiti į J. Valstybes še- Sveikinimą ir vizitą skal
siems mėnesiams. KuS Per šiuoa Naujuosius Me-

Arkivyskupas ištremtas iš tus ””»“«*>• Visur jaučiama 
Meksikos. Vyksta į Los Augę- ™nki kri,lės naSta' Ateinam 
les Cal metei dėl to daugeliui tei-

Čia gauta žinia, kad Meksi- kia nemaža susirūpinimo, 
kos autoritetai planavo arki-,
vyskupą sušaudyti. Bet tan PROJEKTAS STATYTI
reikalan įsikišo prezidlentas CUKRAUS FABRIKĄ
Rubio ir arkivyskupas ištrem
tas. I

kaitė. .Tie nugabenti į Kauno 
s. <d. kalėjimą.

REIKALAUJA PATVAR

KYTI ANGLIŲ PRAMONĘ

INPIANAPOLIS, Ind., sau
sio 27. — Vyksta angliakasių 
unijos suvažiavimas. Kalbėjo 
Amerikos darbo federacijos 
prezidentas IV. Green’as. Jis 
reikalauja patvarkyti anglių 
pramonę, kuri ilgi metai yra 
suirusi. Tai turėtų atlikti pati

Naują cukraus fabriką sta- krašto vyriausybė. Taip pat 
tyti kilęs projektas Šiaulių ap- j P®davė sumanymą, kad anglių 
skrity. Mat, toje apylinkėje ū-! Pramonėje būtų įvestas lan
kininkai priaugino daug cukri- savaitės ir 6 va,nn

KOMUNISTAI DEGINA 
CUKRINES NENDRES

VARŠUVA, saus. 27. — Le- 
nkų vyriausybės agentai Wa- 
lenty Rudy ūkyje dėl mokes
čių neužsimokėjimo pardavė 
arklį ir karvę. Už arklį gavo 
50 centų, o už karvę ir veži
mą po 34 centus.

ATSISTATYDINO AUSTRŲ 
KABINETAS

VIENA, Austrija, saus. 27. 
— Atsistatydino Austrijos mi- 
nisterių kabinetas. Dr. Kari 
Buresch’as pakviestas sudary
ti kitą kabinetą.

HAVANA, Kuba, saus. 27. 
— Matanzas’o provincijoj ko
munistai pastaromis dienomis 
sudegino daugiau kaip 50 mi
lijonų svarų sumaltų cukrinių 
nendrių.

KOVOJE SU (PLĖŠIKAIS
PAŠAUTAS VAIKIUKAS
BROOKLYN, N. Y., saus. 

27. — Policijos kovoje su 3 
plėšikais vietos gatvėse pašau-

nių runkelių — tiek, kad; jų 
vienų auginių pakaks visam 
cukraus gaminimo sezonui ki
tais metais. Kadangi jo sta
tybai trūksta lėšų, tad jas su
rasti mano kitokiu būdu — 
per tuos pačius ūkininkus, ku 
rie šitam fabrikui statys run
kelius. Jiems mokėtų pagal 
susitarimą už centnerį 30—50 
centų pigiau, o tos sutartys ir

dų dienos darbas ir nustaty
tas mažiausias už darbą atly
ginimas.

POLICIJA IEŠKO PA
GROBĖJŲ

SOUTH BEND, Ind., saus. 
28. — Čia pagrobtas įmonin- 
kas VVoolverton’as, 52 m. amž. 
Pagrobėjai reikalauja 50,000

tas dviejų metų vaikiukas. Vi- j°j° fabriko statybos fondą, 
si trys plėšikai suimti.

atskaityti pinigai būtų paimti,doL Pagrobtą žmogų žada nu- 
akcijų forma ir įplauktų į nau ' žudyti, jei negaus išpirkimo.

Indiana valstybės policija stro 
piai ieško piktadarių.

PROTESTUOJA 500 KLAI
PĖDOS BATSIUVIŲ ORO STOVIS

NENORI MOKĖTI MO
KESČIŲ

Praneša, kadi Yellow Cab 
Company mieste turi 11 neki- 
lnjamų savasčių. Už jas skir
ta 33,000 dolerių mokesčių.
Kompanija išsisukinėja nuo 
mokėjimo. Sako, kad ji už tas 
savastis moka nuomą.

LONDONAS, saus. 27. —
Dvokiančių dujų bomba su- Anglijos ir Prancūzijos minis- -------------- CHTCAno T T? apvttkt

sprogdinta ant Oriental Gar- teriai pirmininkai neturės su- Čekoslovakų batų firma
deng valgyklos laiptų. Valgyk- važiavimo tartis apie karo “Bata” atidarė savo filijales KfiS. Šiandie debesuota; 
los manadžeris įtaria, unistus skolas. Nutarta visus pasitari- ne tik Kaune, bet ir Klaipė- vakare numatomas lietus ar 
darbininkus. mus atlikti diplomatiniu keliu. Joj. Prie savo krautuvių taip sniegas; kiek šilčiau.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge?*
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t'KENUMEKATOS KAINA: Metams — $«.#». Pu-
* Metų — $3.60. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
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<ksiui pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kautas prisiunčiamos pareikalavus.

>kelbimai sekančiai dienai priimami iki c 
vai. po piet

niame kongrese ir lietuvių katalikų seimų, ta
da pamatysime, kad nesunku jie bus įvykdyti. 
O jei įvykdysime, gražiai patarnausime savo 
tautai, jos vardų pagarsinsime ir patys su
si stiprinsime.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS REIKŠME
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Sovietų Rusija pasirašė nepuolimo sutar- 
q su Lenkija. Nors kai kurie Europos poli* 
tikai tam įvykiui daug reikšmės duoda, ta
čiau patys lenkų diplomatai ii dabar dar 
negali pasakyti kodėl jie tai padarė. Esu 
tos nepuolimo sutarties pasirašymas nieko

Ne visiems yra žinoma, kų i gyvenime, taip šeimų ir pavie- ? 
reiškia Katalikiškoji Akcija. J nių, mokytų ir prastuolių — 
Taigi šiuo rašiniu aš pasiste
ngsiu išaiškinti katalikiškosios 
akcijos reikšmę ir tikslų.

Katalikiškoji Akcija lietuvių 
kalbon priimta išverčiant iš 
romantiškųjų kalbų.- Actio Ca- 
tbolica, L’Action Catboliųue,

gyvenime, irgi civiliams ir e- 
konomiškame ir socialiniame 
gyvenime, dpimant visus gy
venimo luomus ir sluogsnius. 
Tai reiškia, kad gyveniman 
reikia taikinti krikščioniškus 
principus, kurie tikslintų mū-

Accion Catolica, L’Azione Ca- sų pačių gyvenimų taip, kad 
ttolica ir t. p. Lietuviškas ve- visa plačioji visuomenė ir vi-

nereikš, jei bolševikai su kitais savo kadmy- rtimas ir priėmimas termino sos socialinės institucijos per-
nais nesugyvens ir tokios sutarties nepasi
rašys.

Matyti, kad vienus ir antrus šių sutartį 
pasirašyt privertė *baimė, nes abi .valstybės 
yra apsiginklavusios nuo kojų iki galvos.

mokymų evangelijų ir tapti ti- pranešima aiškiai rodo, kad 
kru Kristaus apaštalu pasauly, to vietos, kuriose randama dar 
Namų šeimininkas ar dirbtu- bų, daugumoj atsitikimų tik 
vės viršininkas, savo įtekme samdo vietinius, ir nepageidau 
ir geru žodžiu, savo valdiniuo ja svetimų iš visur, 
se gali daug gero nuveikf “Yra daug geriau nedirban- 
Kristaus garbei. Laikraščio re tiems pasilikti vietoj, Kur visi 
(laktorius gali savo raštais juos pažįsta, kur turi dra.u- 
pažadinti pasauliečius ii įkvė- gų ir pažįstamų, ir kur jų dar 
pti juos prie darbo Kristaus bo kvalifikacijos yra gerai ži- 
karalystės vykinimo čia, žemė- noinos” — pataria Darbo be
je. Kunigas pamokslininkas partamentas. “Persikėlimai iš 
gali plėsti Katalikiškosios A- vienos vietos į kitų tik apsun- 
kcijos obalsius, išaiškindamas kiną visų nedarbo problema.’’ 
sakykloje reikšmę ir tikslų, Turime atsimint, kad kur 
kad kiekvienas pasaulietis ta- vaslstybės ir miestai paskyrė 
ptų uolus katalikybės pareigu- pinigų viešiems darbams, tie

S

EUCHARISTINIS KONGRESAS IR MES

Šių metų birželio pabaigoje įvyksta Tarp
tautinis Eucharistinis kongresas Dubline. Vi
si katalikiški kraštai prie šio reikšmingo įvy
kio rūpestingai rengiasi, jos visos Kongrese 
bus atstovaujamos. Be abejojimo, ir mūsų 
tauta jame bus gausiai atstovaujama. Lietu
vos katalikai yra sudarę specialų komisijų, 
kuri rūpinasi, kacl suorganizuoti gausių eks
kursijų į Dublinu. Tos komisijos priešakyje 
yra mums gerai žinomas kan. F. Kemėšis.

Jau laikas ii' mums, amerikiečiams galu- 
J tinai nusistatyti dėl vykimo į Eucharistinį

kongresų. Juk ir mes ten turime būti atsto-- 
vaujami. Reikia organizuoti ekskursijų. Tuo 

reikalu turėtų rūpintis Lietuvių Katalikų
Federacija. Mūsų spauda ateis į talkų. Dien
raštis “Draugas” planuoja ypatingu būdu 
prie šios ekskursijos prisidėti. Tuos planus 
paskelbsime kiek vėliau.

Visi žinome, kad Dublinas (Airijoj) yra 
pakeliui į Lietuvą. Daug £inųnkieėių ir šie'- 
met rengiasi aplankyti s<W6 ’ “senųjų tėvynę. 
Taigi, ta pačia proga daugumas galės daly
vauti Eucharistiniame kongrese ir ten atsto
vauti Amerikos lietuvių katalikų visuomenę. 
Iš to ir pats sau turės naudos ir padarys 
daug gero mūsų visuomenei.

Kas mano važiuoti Lietuvon ateinantį 
pavasarį, būt gera, jei apie tai praneštų 
Federacijai arba dienraščiui “Draugui” ir 
kitiems katalikų laikraščiams. Bus suteiktos 
smulkmeniškos informacijos apie užsukimu 
į Eucharistinį kongresų pakeliui į Lietuvą.

Anuo kartu rašėme apie kun. dr. K. Ma
tulaičio, Londono liet. par. klebono, suma
nymų po Eucharistinio kongreso padalyti 
Lietuvos, Amerikos, Didžiosios Britanijos ir 
kitų kraštų lietuvių katalikų pasikalbėjimų, 
seimų. Ir, šiuo reikalu jau laikas susirūpinti.

Kada sujungsime į krūvų tris dalykus: 
Lietuvos aplankymų, dalyvavimų Eucharisti-

A. A. ARL J, MATULEVIČIUS, 
M. I. C.

(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)

(Tęsinys)

A. A. ARKFV. JURGIO TĖVIŠKE.
Orimų, arba kaip daugelis vadina, L li

nginės kaimas, yra ant aukšto kairiojo Še
šupės kranto pusiaukelėje iš Marijampi- 
lės į Šunskus. Be galo graži, poetinga ir 
derlinga vieta. Iš vienos pusės srovena 
gana plati vingiuota Šešupė, darydama 
ties pačia Matulaičių sodyba ir toliau į 
šiaurę gana aukštą skardų krantą, ant 
kurio matyt gražus sodas su didelėmis 
ūkininko trobomis, aplinkui apsodintomis 
įvairiais medžiais ir aukštomis tvoromis 
aptvertu kiemu — tai a. a. arkiv. Jurgio 
tėvų ūkis, kuris dabar jau perėjęs į sve
timas rankas.

Į vakarus Matulaičių ūkis prieina prie 
pat miško, paprastai vadinamo Šuaskagi- 
re. Mažai rasis iš ėjusių Marijampolėje 
mokslus, kad nėfcmotų šio miško. Gi gu 
žinėms daryti kur jaunuomenei geresnė

PASTABELES

Statistikos žiniomis, pereitais mietais iš ^k siekimu pelnyti asmeniškų- 
Lietuvos emigravo (į kitus kraštus iŠvažia- 39 krikščioniškų tobulybę, ku- 
vo) tik 1474 žmonės, gi 1930 m. emigravo Xra pirm visų kitų dorybių 
6434 žinonėk Vadinasi, emigracija iš Lietu- pirmutinis ir didžiausias sie- 
vos žymiai sumažėjo. Mat, visi kraštai, net kbl^s’ tačiau Katalikiškoji A- 
Brazilija ir Argentina imigracijų žymiai su
mažino ir suvaržė. •

“akcija” neduoda^ryškaus su-Įsiimtų Kristaus dvasia *ir pa
pratimo lietuvių kalboje. Bet- vyzdžiu.
gi Popiežius Pijus XI, atsi-Į Į Katalikiškų Akcijų Popie- įse’ lsitikintų Bažnyčios pašau- nauji darbai įsteigti tk tų vie 
žvelgdamas į šių dienų kata-; žius Pijus XI irgi priskyrė 
likų gyvenimo reikalus, gra-jir “pasauliečių tarpininkavi- 
žįai apibudino katalikiškosios į mų hierarchijos apaštalavi- 
akcijos reikšmę ir tikslų se-1 ine. ” Šv. Tėvaš aiškiai nurodo 
kančiais žodžiais: “ Katalikiš-Į reikalų susiderinti Katalikiš
koji Akcija reiškiasi ne vien kosios Akcijos pasiryžimų a- 

paštalavime, kurio visi darbai 
būtų sujungti “viena mintimi

liožiūra ir gyventų Kristaus tų vietiniams gyventojams. Ir 
mokymų sumetimais. daugumoj atsitikimų pirmeny-

Popiežiaus Pijaus XI šauki bė duoti Amerikos piliečiams/
mas į “tikrųjį apaštalavimų. bet net ir/tie turi išgyventi 
kuriame tarpininkauja kiek tose vietose nors vienerius me 
vieno luomo katalikai,” yra ^us kartais dvejus metus, 
labai svarbus ir reikšmingas Enkime New Yorko miestų, 
Taigi mes Katalikai turime su Paėjusių vasarų piliečiai, ku- 

ir veikimu,” kad būtų sankei-1prasti Katalikiškosios Akcijos rie 8al§j° Patiekti pranešimų

Nesenai Kaune likviduota komunistų 
spaustuvė ir areštuota šeši Maskvos agen
tai. Iš to aišku, kad komunistai vis dar te- 
besvajoja apie įsteigimų “ socialistiško ro
jaus” Lietuvoje. Bet tos ^vajonės svajonėms 
ir pasiliks, nes Lietuvos žmonės mato, kad 
bolševikai besteigdami “rojų” Rusijoje, į 
steigė ten pragarą.

Atlantiko bangų gerokai pasupti A. Bru
žas ir A. Gricius, Kaune įsteigė naujų žurna- 

■ ią ir jį pavadino “Banga.” Vadinasi beva
žiuodami'. Amerikon ir iš Amerikos su ban
gomis susigyveno. Tačiau Lietuvos visuome
nė iš “Bangos” daug naujo ir gero sulaukti 
nesitiki.

kcija irgi reiškiasi tikrajame 
apaštalavime, kuriame tarpi
ninkauja kiekvieno luomo ka
talikai, susijungdami viena mi
ntimi ir veikimu protingojo

joje ir aprūpinti “protingojo 
mokslo kryptim,’ ir, kad visas 
socialinis veikimas būtų vyk
domas tuose “centruose, ku
riuos globoja ir palaiko vys
kupų autoritetas.”

dėsnius ir stengtis juos vykisavo balsavimo distrikto, 
nti gyvenimam Turime supra- kad Pe registravosi balsavi- 
sti, kad mes gyvename Kris- lnu* P01’ dvejus metus, gavo

leidimus darbus po tris dienas 
savaitėje.

Apsigyvenimo reikalavima

tuje ir esame Jo Bažnyčios na
riai. Dėl to gi mes privalome 
darbuotis ir gyventi Kristui,

Šv. Tėvo troškimas yra, kad Kurs yra mūsų Kelias Švie- ^ra svarbūs išgaunant pašaL- 
sa ir Išganymas' Ir Jam te- Pos biedniems nedirbantiemsmokslo kryptim ir įvairių so-Į Katalikiškoji Akcija būtų vi

ralinių darbų legitimaliai į-į suotinoji, “sujungianti visus Įbūnie amžinoji garbė ir tevies- žmonėms.. Galų gale gyvento- 
steigtuose centruose, kuriuos katalikus,” neatsižvelgiant į |patauja per amįų amžiuj jas gali gauti pagalbos iš pri-

Į globoja ir palaiko vyskupų,jų amžių, luomų ar lytį. Tai- į _____________ .vačių arba viešų įstaigų. Bet
autoritetas.” Įgį, ypatingai jaunimas mokyk-

“ Pelnyti asmeniškųjų krikš-j loję turėtų būti pratinamas 
čionišl/ų tobulybę,” sako Po- prie katalikiškosios akcijos, 
piežius Pijus XI, “yra pir k kad i savot bendrijas ir orga- 
niutinis ir didžiausias sieki-! nizacijas įneštų krikščioniškus

PATARTINA NEDIRBAN paprastai tos įstaigos reikalau
TIEMS PASILIKT| VIE- 3a vien9 arba dve39 met9 gy-

-------  jvenimo vienoje vietoje įrody-
■mo prieš priimdamos aplika-

TOJE

Chicagos kai kurie lietuviai liberalai ir 
radio pradėjo naudoti asmeniškiems ginčams 
varinėti. Tai yra per daug. Tuo erzinama 
visuomenė ir teršiama g-ras lietuvių vardas.

Lietuvių socialistų radio pusvalandis lie
tuviams garbės nedaro. Programe nedaug 
lietuviškumo, skelbiami daugiausia svetimtau
čių bizniai, pliauškiama visoki niekai.

Mūsų dienraščio koncertas visais žvilgs
niais pavyko. Programas buvo gražus, žmo-

nys,” tačiau dar nereiškia, kad 
yra vienintelis Katalikiškosios 
Akcijos objektas. Pradinis pa
reiškimas reiškia, kad mes ka
talikai turime pažinti tikrąjį 
tikėjimų, garbinti asmeninį 
Kristų, kaipo Dievų ir klau

sius pagrindus ateities gyva
vimui.

Katalikiškoji Akęija neapi
ma vienų asmenį, bet apima 
visų katalikiškąjį pasaulį, ska
tinant, kad atsinaujintų Kris
tuje ir neštų visokių nuopelnų

syti Jo Bažnyčios, ir būti pa- Katalikų Bažnyčiai ir Dangaus 
siryžusiais darbuotis ir gyve
nti, kaip dera tikriems kata

Kiekvienas miestas, mieste- cGas pašalpos išdalinimo rei- 
lis ir mažiausias kaimas šian- kalu. 
dien turi savo nedarbo pro
blemas. O kų galima sakyti j 
apie didesnes vietas ir mies
tus? Bet vistiek tūkstančiai 
nedirbančių žmonių nori vykti 
į didesnius miestus ieškoti dar 
bų, gal todėl, kad daugelis iš,

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

likams.
Betgi Katalikiškoji Akcija

Karalystės plėtimui čia, žemė-
^Katalikiškoji Akcija žadina KPie Plamls’

no tik pavienius, bot ir skair. Į numatančius pradėti visokius

i šių tūkstančių laikraščiuose

reiškia dar daugiau, negu tai i liūgas organizacijas jungtis į 
visa. Tai reiškia, kaip Šv. Tė-J vienų Kristaus ir Jo Bažnv- 
vas apibudina, “tikrąjį apaš- čios vėliavų.
talavimų, kuriame tarpininkau 
ja kiekvieno luomo katalikai.” 
Tų “apaštalavimų” reikia su-

Katalikiškoji Akcija irgi 
kviečia mus nešti aukštai iš
keltų Kristaus vėliavų, priim-

prasti tuo atžvilgiu, būtent, ti Kristų į savo širdį, veikti 
nių daugybė. Dėl to nestebėtina, jei mūsų)kad atvertus pasaulį į tikrų- ir gyventi Kristaus mokymų 
idėjos priešai dantis iš piktumo ir pavydo Į jį Kristaus tikėjimų ir j visų1 vvkinimui.
griežia. Ypač bolševikai. Iš piktumo jie ne-• Kristaus mokymų pratybas, Kiekvienas katalikas gali pa

specialius darbus, kad tik at 
si rastų darbų nedirbantiems. 
Kur tik miestas ar miestelis 
praneša apie savo planus, tuoj 
iš visur tūkstančiai žmonių a’ 
vyksta, darbo ieškodami.

Tiek daug tžanonių vyksta į 
didesnius miestus, kad Jungt 
Valstybių Darbo Depąrtamer, 
tas turėjo išsiųsti įspėjimą

bežino nė ką bedaryti.

bus vieta, jei ne Šunskagirėje i {Sekminėms 
artinantis, reikia pasilaužti šakų, buize
lių pasikirsti namams pasipuošti, kur dau
giau tai visa gausi, jei ne Šunskagirėje r 
Ar šiaip karšią vasaros dienų kur geriau 
galėsi papavėsiauti, jei ne šiame pusiau 
su lapuočiais maišytame spygliuočių miš
ke

Iš Marijampolės į miškų arčiausias 
kelias kaip tik ėjo tiesiog pro Matulaičių 
sodybą. Netoliese nuo čion per Šešupę 
būdavo nutiesti lieptai, o jei ne, tai susi
radę kur seklesnę vietą briste perbrisda- 
vome upę. Paskui pro Matulaičių sodybų 
ėjo siauras kelelis stačiai ant miško sar
go (eigulio) trobų, o čia jau ir miškas.f

į miškų jauniems nubėgti — tai nieko 
nereiškia: kaip paukšteliai skriste nu- 
sknsdavome, vargas tik būdavo namo grį
žti, kai berželių ir šakų prisipiovę turė
davome siapstytis nuo eigulio, kad nesu- 
čiuptų, o prie liepto atėjus vėl kaip tokiu 
siauru su sunkia našta pereiti? Ne kartų 
prireikdavo, išvydus atsivejant eigulį, sun
kiai surankiotų savo naštų švystelti per 
pinučius Matuiaičiauis ar jų kaimynams 
į sodą. Kai kurie ir bebiisdami per Še
šupę pateigdavome savo medelius į Prū
sus plaukti.

* Vėliau, jau kunigu būdamas, kiek kar

Į kaip vienuolių ir pasauliečių sidarbuoti, kad plėsti Kristaus žmonėms pasilikti namie. Tas

tų esu šioje vietoje lankęsis, negalėčiau 
ne suskaityti. Nežinau, kouėi nuo pirmo 
susipažinimo su šiuo namu taip labai aš 
jį pamėgau? Jame aš jaučiausi, tarsi sa
vas, tarsi Javo tėviškėje. Kažkas rišo ma
ne prie žios vietos. Tas “kažkas” ar tik 
nebus tolimas lyg nujautimas, kad iš čia 
išeis “Izraeliaus vadas,” kurio kariuo
menėje ir man teks tarnauti?

JAUNAS PAMOKSLININKAS.
Kol velionis ėjo mokslus, man niekad 

nebuvo tekę su juo susipažinti. Aiškus 
dalykas, jis už mane buvo visa dešimčia 
metų vyresnis, todėl man einant Marijam
polėje gimnazijos mokslą, jis jau baigė 
Kunigų Seminarijų Lenkuose, taigi net į 

vakacijų metu negalima buvo su juo su- . 
si tikti.

į

Pirmų kartų apie jį išgirdau 1907 me- j 
tais, t. y. kai atvykau j Marijampolę vika
ro pareigų eiti. Marijampolės žmonės ga- j 
na gerai jau buvo apie jaunų Matulaičių I 
kunigų girdėję, ypač buvo pagarsėjęs sa
vo pamokslais. Kaip šiandie atsimenu, kai 
vienas velionio brolių susitikęs mane vie
name susirinkime, tuoj ėmė pasakoti apie 
savo brolio pamokslų gražumų. Jis tik 
vienų vienų dar buvo Matrijaorpolėje pa
moksią pasakąs ir tai dar diakonu Imda

mas, o tačiau taip visi buvę sužavėti tuo į 

pamokslu, jog ilgai vieni kitiems apie tai Į 
tik ir pasakoję. Į

Apie tų pat diakono Jurgio Matuiai- į 
čio pamokslų Marijampolės bažnyčioje aš Į 
girdėjau vėliau iš vieno mano draugų, k u- i 
ris sakėsi, taip esąs įsidėmėjęs tąjį jo | 
pamokslų, kad šiandie jau trisdešimt ket- 
veriems metams praėjus, o atsimenąs vi
sų ir beveik galįs žodis į žodį atpasakoti, 
ir iš tiesų, turinį labai sklandžiai atpa
sakojo. l umųiislininkas, aiškinęs išdidumo 
bei puikybės pasireiškimų įvairiuose luo- į 
muose. Piemenukas, girdi, didžiuojųsis ir 
keliųsis puikybėn mokėjimu geriau už ki- į 
tus botagu pliarukštelti. Pusbernis rodyda- | 
masis, kad pajėgiąs tiek, kiek bernas; 
bernas vėl stengiąsis pralenkti savo drau- i 
gus ar net patį šeimininkų. Seimininkai į 
(gaspadoriai) vieni prieš kitus neturėda- i 
mi kuo kitu didžiuotis, tai bent tuo, kad i 
galį daugiau išgerti svaigalų ir pan. Kai ) 
kurie taip besirodydami savo pajėgomis 
prageriu ne tiktai savo visų ūkio pelnų, : 
tarnų algas, geresniuosius drabužius, bet 
perleidžių per savo gerklę net savo visą 
ūkį šu trobomis, tvoromis, padarais bei 
su gyvuliais •••

(Bus dapgum)

Pirm. A. Nausėua 
1024 Center tet.
Tel. Lincoln 3044

Raš,. P. Fabijonaitis 
2&20 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Avė.

Z. Gedvilas
12022 S. Halsted St.

J. Oimša
3347 Auburn Avė.
M. Šilkas

10555 S State St.

Knn. Pr. J. Vaitukaitis

ŠV, TERESĖLĖ DIDI GERBĖJĮI 
GLOBĖJA.

« (Pabaiga iš 20 nr.)
Enrikas Sheron’as, Prancūzijos pra 

monės ministeris, buvo Šv. Teresėlės jau
nystės dienų bičiulis.

Tada ministeris Sheron’as gyveno 
Lisieux’e, artimiausioje kaimynystėje su 
busimos šventosios tėveliais ir dažnai bū
davo svečiuose. Vėliau jis buvo miesto 
burmistras ir apskričio senatorius.

Jaunatvėje jis mėgo groti armonikė
le. Ir šiandien jis prisimena, kaip Šv. Te
resėlė klausydavosi jo grojant ir dažnai 
prašydavo jų išmokyti groti armonikėle; 
jis mielai sutiko tai padaryti.

Reikia nepamiršti, kad ministeris 
Sheron’as šiandien yra uolus katalikas 
ir senosios savo mokinės, dabartinės šv. 
Teresėlės, didis garbintojas. Gyvenime 
jis patyrė daug malonių iš Šv. Teresėlės 
ir yra jai dėkingas. Jis visada paveda 
save Šv. Teresėlės globai ir turi didį pa
sitikėjimų ja, kad ji neužmirš jo čia že
mėje, globodama ir1 laimindama jį.
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PALIAUBŲ TARPE K0NTESTIN1NKŲ 
KONTESTININKIŲ NĖRA

Varakulis dar smarkiau 
nasivare

MINDAUGO DARBAS
——

talų Sosto globą. Čia buvo (Ii- supratęs Vytautas Didysi, bet priėmusią krikštą iš rusų, iš 
delis Mindaugo politinis lai- jam ta svarbus sumanymas Į-' stačiatikių cerkvės, savo tėvo

Mindaugas Lietuvai yra Gudiją. Abu sąjungininkai,LielUVa vflinn Vykdyti nePasisek*’ į darbą ne v^są norėjo palaiky-

daug nusipelnęs. Didžiausias vienas iš šiaurės, kitas iš pie-[n*f a< n. tniėjo. Krikščionytei priešingi bu- ;G* "Gs steigėsi ginti tėvo įkur-
i jo nuopelnas yra tas, kad jis tų užpuolė Lietuvą. Mindau-Į, l‘lu‘inus krikštą, Mindaugui vo Žemaičiai, kurių žemės da-p” Lietuvos valstybę, bet ki- 
pakrikusius lietuvius, valdo- gas tą sunkų karą baigė lai- rūpinantis, popiežius Inocen- Ii Mindaugas buvo dovanojęs Itas Rvarbus tpv0 darbas» kara‘ 

, mus nedidelių kunigaikščių, mėdamas. Su Ordenu susitai- <as įkūrė Lietuvos vyskupi Ordenui. .Jie stojo j kovą su
i suvienijo į vieną politinį kū- kė jis pasižadėdamas lošti -i!6 ’sa *<*s vyskupijos svarba Ordenu, savo laimėjimais, y- 
' ną ir įkūrė Lietuvos valstybę. Tautvilos rolę ir priimti krikš b,,vo ta, kad ji nebuvo dalis pač pas Durbę, patraukė 
i Padarė jis tai savo gudria, tą. Paskui patraukė j savo pu kaimyninės bažnytinės provin- savo pusę lietuvius pagonus 
i gridžta neatsi žiūrinei a nė į vo pusę jotvingius, ir su vie- .1* nepriklausė Rygos ar ir privedė prie to, kad Min-

liaus karūna ir katalikų Baž
nyčia Lietuvoje, jam nei jo į- 
pėdiniui, rusui Švarcui, nerū
pėjo. Tuo taipu popiečius Us- 
bonas IV, prašomas Krokavos 
kunigaikščio Boleslavo, 1263 
liepė rūpintis lietuvių ir kitų

v styti. Lietuvos vyskupija buvo stojęs į stambeldlžių reakcijos iPag°nU atvertimu ir siųsti pas
21 kunigaikštis. Vienas jų bu-1 ....... tiesiog priklausoma Apaštalų pryšakį, pradėjo karą ne tik juos kunigų. Boleslovas po to
vo ir jis pats. Jo valdoma sri- ri? J** " ''V"’ Į ^ostui- Šitokia bažnytinė sau-į su Ordenu, bet ir visais kaimy

tis galėjo būti didesnė už ki- Z : ! tvarka, ka,P kiekvienai tautai įnais, manydamas suvienyti sa .

Janušauskas pralenkė Gtlbysta, Giliene ir Štili- draugus, ištverminga politika, nu likusiu priešu, Volinija. ne, kivyskupijai, iš kurios buvo daugas nutraukė gerus santy- 
tfinskas Petrauska-Staniulis savo “sosiedkai” Jo veikimo pradžia siekia i sunku buvo padaryti taiką. Į atvykę kunigai vokiečiai krik kius su Livonijos Ordenu ir, 

“strioko” padare. Gaižauskas, Bugentavičius, Y“? ln' T-atJa bavo. Mindaugas priėmę

Grybas taip pat žygiuoja

Paliaubų tarpe kontestinin- Iki šios dienos kontestinin- 
kų-kių nėra. Tai matome iš to, kų-kių stovis buvo toks. 
kaip daugelio jų, stovis kas
dien mainosi. Varakulis, nia-

• nepasitenkinęs tuo. kad 
ikas nori jam ant “kor-

nžlipti, vakar smarkiai st., Chieago, III. 
šastelėjo pirmyn.

. ru Europos krikščioniją, i kai? , . . . • . . . ... . | , .v. . . x.tu. Apie 1240 jis jau buvo pa- 4.‘r, t ir valstybeb taip ir lietuvių į valdžioj aisčių
1 ■’ •’ 1 taukų Bažnyčią. Popierius T-

vergęs ir suėmęs į savo vai- . VT t n .i‘ * nocentas VI, Livonijos Orde-

kariavo jotvingius, bet pago- 
nai nebuvo atversti. 1264 m.

tautas: suki-jP°P^Us ^-Oino Čekų karalių 
tautai ir Lietuvos valstybei | lusias prieš Ordeną: latvius, Otokarą nukariauti lietuvius, 

buvo naudingiausia. Tai vėl žemgalius, kuršius, jotvingius
nui. tarpininkaujant, suteik * puvo Mindaugo laimėji-|ir prūsus, bet to neįvykdęs,
jam karaliaus karūną ir Lie-Įnias. Vėliau šitokią bažnyti-jpats 'žuvo. 
tuvos valstybę priėmė į Apaš-! nės santvarkos reikšmę buvo Mindaugo sūnus Vaišilkas,

siūlydamas paimtų šalių vir
šenybę. Tą pat karalių 1268 
ir Olmiutzo vyskupą ragim 

(Tąsa ant 4-to nusl.i

4 .Janušauskas kontestinihkų 
lenktynėse rodo didelių pasta
ngų. Tai matosi iš to, kaip 
dalžnai jis didina savo balsų 
“kupetų’’. Vakar stovėjo už
pakaly Gubystos, o šiandie Gu- 
bvsta stovi jau užpakaly. Ga
limas daiktas, kad jis (.Janu
šauskas) neužilgo susirems su 
Rašinskiene ir dar ko gera 
— gali Stancikui ir Varakuliui 
“vainą” dėl pirmenybės pa
skelbti.

Stulginskas su Giliene, besi
ginčydami, kuris jų turi Pet

rauską ožio ragan Įvyti, abu 
sykiu Petrauską pralenkė; Gi
bone betgi pasirodė smarkes
nė — Stul,ginską užpakaly pa
liko. Ar ilgai Petrauskas ožio 
rage “sėdės”, sunku pasakyti. 
Petrauskas — ambicijos vv-

P. Varakulis, 724 West 18 džią visus kitus kunigaikščius, 
St. Chieago, '11........... 293,530 ir kuršius.

V. Stancikas, 7706 W. 47 Suvienytos Lietuvos galybę 
291,506 Mindaugas mokėjo gerai pa

naudoti. Apie 1240 totoriai, a-
O. Rašinskiene, 1639 S. <)0 p-ję į* Azijos, pavergė Rusija, 

Avė., Cicero, Tll........... 290,330 yfjn(ĮaUgas tada lengvai paė-

A. J. .Janušauskas, 1301 S. į savo valdžią Baltąją ir 
50th Ct., Cicero, 111. 243,100 Juodąją Gudiją. Lietuva nuo 

tada pasidarė tokia politinė
P. Gubysta 4335 S. Mozart 

... 240.550
galybė, su kuria turėjo skai-

St„ Chieago, III.......... -............. .... , . - . . .
tytis visos kaimynų valstybes. 

Ag. Giliene, 1313 Emerald Tai buvo antras jo nuopelnas
Avė., Chieago, 111. .. 189,06(1 Lietuvai./

A. Stulginskas, 1628 S. 50 Savo griežta, į nieką netu-
Ave., Cicero, 111...........188,100 sitžiūrinč.ia politika Mindau

P. Petrauskas, 14 Johnson gas pasidarė sau priešų. Ze-
St., Binghamton,N. Y. 187,410 maičių kunigaikščius išsiuntė 

M. Varkalienė, 6315 South'kariauti į Rusiją į rytus toli, 
roln avė., Chieago,III. 165,770 net už Dniepro, o jų valdomas

S. Staniulis, 6651 S. Talman sritis pasiėmė į savo betarpiš- 
ave., Chieago, III.......... 109,550 ką valdžią. Vienas jų, Tautvi

Grybas, 2244 W. Adams la, sukurstė prieš Lietuvą abu
St. Chieago, III........... 104,100 galingiausiu kaimynu: Livoni

Misiūnas, Roseland, illi .jos Ordeną ir Volyniją ir, be 
nois............................... 101,380 to, jotvingius. Rygoje Taut-

J. Aukškalnis, 1354 Hari i- vila priėmė kriktą ir pasižadė- 
ras; vargiai jis neš anf savęs son St’ Gar>’ lnd 101,200 jo įvesti krikščionystę i Lietu - 

♦tokią “panieką.” Well. nenžil V* Mandravickas, 815-45 vą, jei Ordenas padės jam įš- 
* go pamatysime. s“’ -Kenosha, Wis. .. 100,800 vair/Jti Mindaugo sostą, Voly-

O Kazlauskienė, 4256 S. nija norėjo atgauti Juodąją 
Roekwell st., Chieago 85,500

Rėkus, 1350 \Yabansia avė.,1 
Chieago, III. '......... .. 78, 460,

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. į
Melrose Park, 11........... 77,630
A. Zolynienė, 6709 
avė., Chieago, 111. ..

Smarkiai vakar “sušumijo” 
marųuetteparkietis S. Staniu
lis. Sušukęs Kazlauskienei, 

♦Mand ra viekui, Aukškalniui, 
Misiūnui ir Grybui — kelio! 
atsidūrė netoli savo “sosied- 

• kos” Varkalienės. Marųuette 
Parke dabar jau eina spėlio
jimai, kuris jų ansišauks sa
ve tos kolonijos “karalium.” 
Žinant, kokia plati ir ilga v- 
ra “Marketo” kolonija, sun
ku dar pasakyti, kuriam teks 
t:a garbė. Staniulis sako “ne- 
vierijąs” tam, kad vyrai pa-

GRĄŽINKIT KONCERTO 
TIKIETUS

Visi kontestininkai-ės, kurie 
Archer anksto paėmėt pardavir.ėt 
66 300 Akintus į “Draugo” koneer-

Bugentavičius, 1616 N. Lin-;ta’ bm usi saUfao 24 d., taip 
eolu St. Chieago, III. 61,900 visi kiti veikėjai, neda-

A. Valančius, 1.226 S., 5(1 lvvan^ konteste, šiuo širdin- 
ave., Cicero, III........... 61,600 "a* pra*onii «r^inti oi"igu^

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23lnz Parduotus skietus ir taip 
PI.., Chieago, III........... 58,500ipat n^^uotus tikietus. Ne

sugrąžinus visų pinigų ir ti- 
kietų, administracija negali

JH
A. Condratas, 1706 S. Ma- 

lyomencing avė. Pbila, Pašaulį valdo, o moterys vyrus.“ .....................k? onn SU(,arvti apyskaitos. Visi pra-
,ik Gaifcuska^R^and.

Rysime. ; . |S,a savaite
:itaS kontestininkas north-i”0!8 ................... ............  31>91"! ' ___________

Vaičaitis, 424 Dean St,.,sidietis Bugentavičius Cicerus 
^žemaičių Valančiui “triksa”

T •i •

Scranton, Pa. 25.850 PRAŠOME PAVEIKSLŲ
padarė, pasivydamas ir pra-i arimus, I8o0 AVabansia, Kurie kontestininkų dar nė-
lenkdanias. Dabar ne tik Va-; 'J' Cblcag0’ 1 ;o7o"/V,°0'ra Pridavę savo paveikslą kli- 
lančius, ale ir Žolynienė “krei-j Vaicekauskas, 4-42 S. Ma-jM padaryti, pra5ontP
vą” akį Bugentavičiui rodo. Plowoort ave<’ Cb'pago, Tll. 1 pridnoti Ora?u |lf)t,p jei visi

Kokie nauji “dzyvai”, išdigs 
iš jų tarpo aš nešimu sakyti. 
Pamatysim.

• Smarkiai nudžiugo Scranto, 
n’o, ‘VVaukegan’o, Roekford’o, 
E. St. Louis’o, Luzernės ir ki
tų kolonijų kontestininkai su
žinoję, kad kontestas tapo pra
ilgintas. Savo laiškuose jie 
štai ką pasakė: te nesijuokia

* iš mūs tie šimtatūkstantiniai 
^ontestininkai-kės. Duotąją 
jprogą mes mokėsime išnaudo
ti ir gali išeiti taip, kaip prie
žodis sako, kad skaniausiai 
juokias tas, kas paskiausiai 
juokias. Taigi, lankiame iš jų

j. didelių žygių.

A. Langman, 1334 So. 48 
Ct., Cicero, III............. 17,700

Ip. Taruška............. 11,500
A. Nemčiauskaitė .. 8,500
Sutkus 1007 Eigbt st.,Wau- 

kegan, III..................... 6,250
J. Balsis, 610 Wall St. Roek

ford, III................ . 5,8001
111...................... . 1,000,

Varaitis, Luzerne, Pa- l,0O0i
Mikalauskas ............. 1.000!
K. Sabonis, Chieago, Illi-i

nois ............................... 1,000
M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 

Herrin, III..................... 1,000
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 

E. St. Louis, Tll.......... 1,000

24 000 •’ į kontestininkai-ės turėtu
klišę (eut).
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Priežastis, dėl kurios rūkau LUCKIES
“Priežastis, dėl kurios rūkau LUCKIES yra ta, kad jie labai švelnūs ir 
neerzina gerklę. Jūsų Celofaninis pakelio įvyniojimas stebėtinas. Tik 
truktelk skvetelį ir turi LUCKIES.” f}1{)

“It’s toasted"
Jūsų Gerklei Apsaugo—prieš knitejimus—prieš kosulj

Ncperilampamas Cellophane Uilalko tą "Spraglnlmo" Skoni Vlioomof Svloilo

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniikit minuiitf su gerismsitis pasaulio lo' orkestrais tr YKalter Winchrll, kurl» 
pasakojimai apie iiandiertį tampa rytojaus Urnos. Programos kiekutitg Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarait ‘•ft N.B.C. ro.'io tirsklg.
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DRAUGAS ■ If) 28, 1932

Svarbiu reikalu
Lapkričio 3 d. “Draugas” ti. Bes, jei norime pasiekti ar- 

įdėjo pranešimų apie Lietu- ba pasivyti kitataučius, turi- 
viškos Enciklopedijos lmo to me taip pat imti iš jų pavyz-
no pasirodymų. Šitas praneši- dį, vartoti jų biznio metodų. Parapijos metinis susirinki- į yra tų skurdžiai gyvenančios
mas yra labai džiuginantis, še Jei Lietuvoje užsisakė 2000 mas įvyko praeltų sekmadieni žeimos, nelemtojo nedarbo au- įdėjusi j labdarių veiki- tas, J. Žiminskas, prof. Z. Ze
nai jau lietuviai laukia savo, prenumeratorių, tai čia mano sauslo 24 d. Parapijonų atsi-kos, kuriomis rūpinasi Šv. Vin 'm4- Pp. Sudeikių šeimyna pa- maltis, M. Aldonis ir visa ei-
enciklopedijos. Atsimenu, ka- manymu, būtų galima surinkti lankė kupina svetainė. Visi cento a Pauliaus draugija, ku- jvyzdinga; visi yra nariais Lab lė okupuotos Lietuvos rašyto
ja Chicagoje 1910 metais ko- irgi ne mačiau; tik rei ia pa jautėsi geriausiame upe. T o riai vadovauja gerb. kleb. kun. dalingos Sujungęs. jų. Redaguoja V. Uždavinys.!
vos ties Žalgiriu 1410 111. 500 leisti agentus į darbų ir lai- maldos, kurių atkalbėjo gerb. !pr. J. Vaitukaitis.
metų sukaktuvės, tada lanky- kraščiams pavaryti didesnę a- kleb. kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
dalbas Cliicagų p. J. Gabrys gitacijų. Kadangi enciklopeui- ^Kaityta protokolas. Po to se- 
buvo pranešęs apie projektą ja nesudarys vienų knygų, tai kė gerb. klebono kalba, kurio- 
išleisti Lietuviškų Enciklope- žmogus išsyk nenupirks ir pi- jjs dėkojo parapijoninis už

T AjQT\ ĄftYRpC ^ICYI?TT IQ ' 1-moji labdarių kuopa gerai riierbačiauskas, Išūdas Gira, 
A ItFCrtJ kJJX X IVLVJu ! gyvuoja, turėdama daug! Liudas Dovydėnas, K. Inčiu-

DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJA

---------- narių; nemažai yra jaunų nier
tokių yra dangaus karalystė” 'gaioių; visos iš vien darbuoja- 
(Mat. XIX, 14). Įsi.

Dievo Apveizdos parapijoje Garbė darbščiai mūsų pirm.
p. iSudeikienei, kuri visų širdį

IŠ METINIO KP. SU
SIRINKIMO

dijų. Bet kadangi tai yra di~ nigų išsyk nesumokės. Čia tu- giažiaa pastangas depresijos _ _____________
delis darbas, tai ir nebuvo res būti dalis įmokėta ir likę laikotai-py remti parapijų ir,' ringos Sąjungos 1 kuopos me- 
galinia jį pradėti, nes did. ka- pinigai išmokėti per kelietų atety, tikisi sulauksiąs geriau- tinis susirinkimas įvyko gau
ras sutrukrė. sykių it t. t. šių pasekniių. Iš metinės at- šio 24 d. Susi rinkimas buvo

Ir tiktai po 20 metų turime Arba vėl. Jei L. E. užsisa- skaitos paaiškėjo, kad nuo skaitlingas. Prisirašė naujų 
laimės sulaukti Lietuviškų E11 kymo reikalas bus paliktas atvykimo šion parapijon kie- narių.
ciklopedijų, jau iš Nepriklau- laisvu, tai kas norės, turės ra- bonauti gerb. kunigui Vaitu- P-lė A. Navickaitė pranešė
somos Lietuvos. Tokia žinia, syti į rftdn-krijg. įj« reiktilanti karčiui į trumpų laikų atmokė apie rengiamų vakarų, kuris
be abejonės, kiekvienų lietu- menas. Tokiu būdu labai ma- ^a parapijos skolų $5,000.00. įvyks vasario 21 d. Šv. Krv-
vį džiugina. ' žai teužsisakys L. E. Bet jei Be to &1 padaryta daug page- žiaus parapijos svet.

Pranešime ■ mėta kie ’ i darbų laikraščių rinimų ir atlikta išorinis para- Iš pranešimų pasirodė, kad
jad yra ėmėjų Lietuvoje ir leidyklų agentai ir jie apian- pij°s nuosavybės mūrų tapy- yra sergančių narių: 
prašoma taip pat ir ameriio- kys kunigu dakta- D« to parapijonys, įver- A JJokiene ir M. Maitotai
ėių užsiprenumeruoti. Tas yra ** "lakatą bunierių ir šiaip Uta 8®rb; ku®- Pr- Va*- P-k> A. Mažeikaite išdavė 
lubui iiut nu uiapsišvietusį darbininkų, tai tukaicio pasišventimų parapi- pilnų raportų iš knygų revi-
aiškūs keli dalykėliai Kodėl to^u būdu daug daugiau už- ryžosi uolesuiai darbuotis zųos; pasirodė, kad įplaukų 
Spaudos Fondas nesiimu L Prenumeruos 1* negu kad parapijos naudai, neatsižvel- buvo suvirs $900; nemažai cen 
Enciklopedijų platinti praktiš laisvai ^vienam už- giant depresijos spaudimo, ren trui buvo pasiųsta ir daug var
ku būdu taip kaip daroma siPrenumeruoB- Kada agentas gdmnj Jaazarus, vakarienes, te- gmgų šeimynų sušelpta. Da- 

’kitų tautų Mano manymu atsilankys į namus, parodys L. aLūs* koncertus, piknikus ir bartimu laiku taip pat neina- 
Spaudos Fondas turėtų pAe! Enciklopedijos egzempliorių ir t- b&fcuto daug pagyrų ir žai šelpiama.
bti, kiek bus Enciklopedijos P“®““ smulkmenas, Ui lukėjrmų ir sveikinimų para- Knygų revizij

Town of Lake. — Labda-

revizija buvo pas

ra, Lazdynų Pelėda-Lastaus- 
kienė, Vygandas — d-ras J. 
Purickis, Petras liuseckas, d- 
ras Rutenbergas, Matas šai- į 
čius, kari. J. Tumas-Vaižgan

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are foun 
in Kraft Chee

' Visiems yra patartina pri- “MUSŲ VILNIUS” žengia 
klausyti prie šios kilnios orga-; tvirtais žingsniais į penktus 
iiiizacijos. įmetus. Jame rasite gražiausios
I • Labdary s medžiagos, gražiausių straips-
;------------------ ------------------- nių, gražiausių iliustracijų, vi-

PER “MUSŲ VILNIŲ” Į sienis artimų minčių.
SOSITNŲ VILNIŲ! I “MUSŲ VILNIUS” pigutį

------------ žurnalas. Metams kainuoja 7
Nėra Lietuvoje kito tokio litai, pusmečiui — 4 itai. Už-

žurnalo, kuris eitų kas 10 die- Šleiniuose — 20 litų. 
nų gražaus didelio formato 24 Rašykite šiuo adresu: Kau- 
puslapių, yra tik vienas žur- nas, Daukanto g-vė 3. Skam- 
nalas “MUfcjŲ VILNIUS”, baikite telef. 10-88.

“ŠIUŠŲ V1LN1U S ” gina _________________________
Vilniaus reikalus, rašo kuo i NAUJ AS IŠRADIMAS
plačiausiai Vilniaus vadavimo! GAL1NUA nosus.,
reikalais, deda daug gražių kurios pašauna per šimtus metų iau-
... . .. •» | kė jau yra galus a. JL»eKa>uiu Galinga
iliustracijų IŠ Pavergtosios ir ĮMOKUS yra sudaryta iš is-kos sltirun- 

Laisvosios Lietuvos. Jis atsi-j^-^ L^s-
dėjęs seka Amerikos ir kitų mo Mostu kaipo saules spm-

c | tiuliai, pasekmingai gydo: Keuina- 
kl'aŠtų lietuvių gyvenimų. tikm<. Kaukų, Kojų, Kugaros skau

dėjimu, Kaukų, Kojų tirpimą ir ar- 
šaiusį kraują, mkstetėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. 'i'ukstanėlal j 
žinomų yra pagiję, o milijonai da ' 
uežmo apie tai. j

Keksnio Galinga Mostis yra tiek ; 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig : 
naudos gydymo. G varau tuo jam: jeigu j 
neolitų taip kaip rasom, pinigus gra- | 
zuiatu. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DKKKN'a NEW DISCOVKKZ į 
UliNTAlKTųT. Kaina 75 centai.
DEKEN S OINTMENT CO.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

KRAFT CHEESE

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 — už 10

Sempelis — ioc.

PROBAK CORPORATION
ii »s<y Kuir Cs.. Ine.

15d FH5T NIW VOKK

“MUSŲ VILNIUS” punk 
tualus žurnalas. Jis pasirodo ' 
kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų 
kiekvieno mėnesio.

“MUSŲ VILNIUJE” ben
dradarbiauja žymūs publicis- 

M.
Biržiška, V. Bičiūnas, Petras 
Babickas, K. Berulis, J. A.

tomų; jei tarp greitai negali- daug greičiau bus galima su- pij°» komitetui ir visiems, ku- fin. rašt. p. N. Šatunienę, ku- I tai, rašytojai, kaip prof.
111a nšskaičiuoti kiek bus to 2000 prenumeratorių A- lle praeity pasidarbavo para- ri visas atsilankiusias gaidžiai Biržiška v KiAinn<>« Pc
mų, tai tegu išskaičiuoja: merik°j> ne^ laukiant, kol PU08 naudai. Tačiau, genau- pavaišino.
kiek vienas tomas kainos kas Pasiųs savo užsakymų, slos nuotaikos kongratuliaci------------------------------------------------------------------------------
kiek maždaug tomų galės bū- “svai nekreno neraginamas. PASIRINKIMAS ĮVAIRlįl MALDAKNYGlįl
ti išleista ir kiek laiko maž— jeį Fondas, £iu£ • ’ BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa-
daug visos enciklopedijos iš- kuriam yra pavestas tas dar- Į naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.<?0
leidimas nusitęs. Tai tada žmo atlikti, pavartos Amerikos Pietūs mokyklos vaikams. JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 
gus, perskaitęs, galės žinoti, Spau<jQg platinimo metodų, tai' Dievo Apveizdos parapi ji-' juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
ar jis išgalės L. Encoklopedi- neabejoju, kad pasisekimų bns nės mokyklos vaikučiams, ku- -PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
jų ulžsisakyti, ar ne? šimtų sykių didesnių, negu rių tėvai kenčia nedarbo lete- * kraštais, kaina .............................................................. $1.50

Be to, jei S. F. nori tarp kad dabar laisvai siūloma. nų, gerb. kleb. kun. Pr. J. MALDŲ RINKINĖLIS, juodais lakai gerais odos aptaisais

HAKTFOKl), CGNM.

ADVOKATAI i y

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bortlen)

ADVOKATAS į
105 W. Adams St. Rm. 2117:

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

Laikas daug reiš
kia prie patentų. 
Nerizikuokit 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.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

U-A Sccerltr • Commereltl
Bank Buildlni

(Sirectly aeron atreet irom Patent Offlea) 
WASHINGTON. D. C.A. A. SLAKIS

advokatas
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Koom 1502 Tel. Central 297 8

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Ira M. Orbum iš Ne\v Haven.

MINDAUGO DARBAS jmr’s iwcx£

&1UA1UČ) p±i±IUOAlJLVLI± — --- j «--------- 1 ------ ------------ 1-------

amerikiečių išplatinti, tai tu
rėtų pasiūlyti prenumeratos j 
rinkinio agentūras Amerikos 
lietuvių laikraščių ir laikraš- ■ 
čių leidykloms. Paskirti tam' 
tikrų komisų, iš ko apsimokė-; 
tų laikraščiams rašinėti, agi
tuoti ir savo agentus apmo-į 
keti. Juk negali S. Fordas no
rėti, kad amerikiečiai vis dy
kai dirbtų ir dirbtų be jokio 
atlyginimo. Pas mus ūgi ,žmo' 
nės turi gyvent Ir agentas i 
negali dykai agituoti ir užra- į 
šinėtr.

Mano manymu, laikraščiai 
puikiai galėtų tų darbų alikti1 
per savo agentus. Bet užtai 
turi būti atlyginimas

Vaitukaitis įvedė nemokamus' (nėdidelė knygelė),-paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 
mcas . pinas j>ats į-odydamas kil- MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-

'nųjį labdarybės pavyzdį, kad' PS kraštais, kaina ........................................................ 75c.
; vaikučiai būtų sotūs. Atsira- MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
do geros širdies asmenų, ku- su sagutėmis, kaina .................................................. $1. <5
rie pasiekė klebonų ir vaiku- MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina..........$1.50
čifljns ™et.iiR kas diena teikia. MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25

(vaikučiams pietus aukojo p.;AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for-
' Jasinskis, agentas apdraudos^ mato paauksotais lapų kraštais, kaina ............. ....... $1.25
bendrovėje^ Antradienį pietūs’ KANTICKOS, juod. apt. Tilžės spauda........................$1.75
davė pp. Ivanauskai, turintie- MA^AS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
ji grosernę 18-ktoje gatvėje J (Tilžės), kaina ........................................................... $1.50
Prižadėjo pp. Maleckai, lai- MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
kautieji “iconfectionary” par- AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
duotuvę la ktoje gatvėje. Na, ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
ir pats k lebonas kun. Pr. J. juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .......... $3.0C

(Vaitukaitis pasižadėjo vaiku- ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 
x čiams dar vienus pietus duoti' ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide-

šių svaitę. O kiek jau davė? ^s knygelės, karna.................................................... $1.50
Juk Amerikoje Britanika Conn., viršininkas tarptauti- tiesa> įr myįį tuos Vai-' • Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už-

Enciklopedija ūgi nėra lab- nės cigardirbių unijos, prez. v. . ' / sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
danskų įstaigų platinama. Hooveno paskirtas J. A. v. . <<i galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
Tie žmonės, kurie platina, tu- tarifo kotnisijonierium vieton Juos myk«°» sakydamas: Lei- ^nRAHRAę” PURI IVHINH PAMPANY
ri iš to ir sau gyvenimų pa- pereitų vasarų mirusio A. P. skite maž utėlius ir nedrausta- UIlnUUAu rUDUvillliv UUlIirAli I
sidaryti. Kitaip ir negali nū- Dennia’o. te jiems ateiti pas mane, nes 2334 SOUTH OAKLEY AVENUE,

(Tąsa iš 3 pusi.)
pop. Klemensas IV’ rūpintis 
Lietuvos karaliaus karūna ir 
lietuvių krikštu. Tačiau Lie
tuvos katalikai ir Lietuvos vys 
kupija neatsilaikė ir žlugo. Iš 
šio Mindaugo darbo liko tik 
nurodymas kelio, kuriuo atei
tyje Lietuva, nežiūrint į svy
ravimus, ims eiti. Jei Mindau
go įvestoji krikščionybė ir vys
kupija neišsilaikė, tai bent li
ko jo įkurtoji Lietuvos vals
tybė, .

’LO
BU_UX»‘ .

SOME-riKėM*
UtarcSZ. JCEU
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LIETUVIAI AMERIKOJE

NEWARK. N, J Pauliaus para p. smarkiai reu-j 
I lgisi prie baliaus, kuris į-Į

' vyks vas. 7 d., parap. salėje. 
>iazl Bus Užgavėnių balius.

1 X -Lietuvos Vyčių vietini
kuopa rengia parapijos nav

Mūsų kolonijoj įvyko 
vakarienė sausio 17 d., pager
bimui kleb. kun. lg, Kelmelio
10 metų klebonavimo luinų Jai .. 8ekmadieui> sa„.
parapijoj. 31 j , lnu.ap, salėje. Ir ėia “kai

Tel. Cicero #756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekęs

Vai.: 9-9 Cicero, III.

DAKTARAI:
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

.. i -i- i • -i r- u • • , Rezidencija 6600 So. Artesian Avė... parapijos pokilio pragraine da nesiveiuoti. Sųjungiečių kur-. valandos: u ryto iki 4 Po pietų

Žmonių susirinko daug net jauuiuuls ir aniems gražus pa 
keletu šimtų. Sveikino 0 silinksininimas.

lyvaus žymūs artistai — inu- suose gali dalyvauti kas nori, 
pp. Sabonių šeima, nežiūrint ar jinai yra sujungiu

daininkas p. A. Čia- tė ar ne. Ko daugiau bus mo-
pa« ir kiti. Dalyvaus ir parap. terų ir merginų, to smagiau

dvasios vadų ir linkėjo ilgiau-; Vasario 7 d Kiau še: Į žioras, kuriam vadovauja vai bus šeimininkėms painokas 
• . Hfstt 1O F f _  o Ti„i.;i: . .i,,,,..

šių metų. Į myna minės savo 25 m. vedy-
Progrmų išpildė Šv. Cecilijos ; jjįj^ gyvenimo sukaktuves.

choras. Į Sunkiai serga vvestpul-
Buvo daug svečių kunigų. maJ1įe£įams plačiai žinomas,

Buvo įteikta dovana nuo pa- Mečius, 
rmpijos draugijų ii pavieni į Vaikinai planuoja suorgani-į 

zuoti lloly Name— Šv. Vardo 
draugija. Geriau viena stipri;

gon. S. Raila. Pokilis įvyks ko duoti, 
vo 6 d., parap salėj. P. 1‘.

6- iki 8:30 vakare

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. <707 S. Artesian Av».

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 Weat Marąuetto Road 
Vai 2-6 ir 7-9 P M Ketv. 9-1» 

ė M NadėHoj susitarus

Rep.

DETROIT. MICH,
A. L. R. K. Jauamečių 

(mergaičių) sųjungiečių susi
rinkimas metinis įvyko sausio 
16 d. Jaunamečių susirinko 
gralžus būrelis. Atsilankė ir

VVEST- PULLMAN. ILL,
Žinelės

Pusmečio atostogoms 
ko iš seminarijos kl. V
gintis,

Vakaras pavyko.
Moterų Sąjungos 54 kuopa centro ražt> Vaičiūnienė, 

— didele draugija, negu daug, buvo surengusi sausio mėn. mūsŲ skyriaus globėja. Mes 
silpnų nliubelių. , 14 d. 1932 m. bunco ii-pino- jaUnametės džiaugiamės, turė

! X Čia vyrų draugijos ren- klio vakarų. Publikos atšilau- Janios savo gabias globėjas, 
giasi prie didelio “bunco ’par kė tiek daug, kad negalėjo su- būtent, centro rast. M. Vaičiū- 

parvy ty’’ parap. naudai. “Bunco ’ tilpti į svetainę. rlo vakaro nienę, centro ižd. M. Juškie- 
, komisija: M. Stonkienė ir L. nę, centro vicepiriu. Petrošit-

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias >r chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS

ligonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seiedomis tik 
i&kaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Kay 

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. AVcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2 330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 679 3

DR. A. J.

SVASBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKDL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clu-

rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po nurn. 4645 S. vai.: 2 iki 5 PO pietų, 7 iki 9 vak.

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Qffįce; 4459 S. Calįfornia Avė
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- „T ,

r • Nedelioje pagal sutarti
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

Duu- bus vasario 21 d.
ĮPaurazienė pasidarbavo daug nę ir Ona Bašinskienę.

XParapijonvs ŠŠ. Petro ir X Sužinojau, kad metinio ri surinko visokių dovanu.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819]

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE3 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Strese 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

į Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak.
■ Nedėlioj: 10 — 12 .ryto

Res. Phone
.. , , Englewood 6641

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 Wentworth 30oo 
vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. McCRADIE
Skaityta pereito susirinki

mo nutarimai, kurie priimti.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Taigi joms priklauso didelė 
padėka uiž taip uolų pasidarba
vinių. Taipogi ir toms sųjun- Nutarta turėti Sočiai va- 
gietėms, kurios aukavo dova Larų vienų sykį į mėnesį.

I nas širdingai tariame ačiū, y- Duotas įnešimas ir priimtas 
pač. šioms: M. Stankienei, F. surengti kokį nors vakarų nau 
Zapolskienei, M. Jurienei, O. jo seserų namo fondui. 
Kruniblienei, p. Blaževyčienei, Kad kiekviena jaunanietė 
R. Stankienei, E. Paurazienei. prirašytų bent po dvi naujas Į 
Turime ištarti padėkos žodžius nares laike vajaus. j
ir tiems aukuotojams, .nes jie Rinkimas naujos valdybos! 
prie sąjungos nepriklauso, bet 1932 m. Pirmininkė — B. Slul į 
matyti rėmė savo gausiomis ginskaitė, vicepiriu. — J. An- 
aukomis: p. Musteikienei p. glickaitė, nutarimų rast. — M. 
Kiaušiny ir p. Ramo, Dv. Ce- Bartasiūtė, finansų rašt. — O.

u * r t .ii , tlinskihi ir F. Matulewicz ir Labanauskaitė, iždo globėjos
<A150x11 (Jo Utį . . , . ..... m i • i • n v 7iiAiciAirTr/MUATio ViSiems. kurie prisidėjo prie — U. lalzinskaite ir jl. Vai-BALSAMUOTOJAS! ’ ... f ... r nĮsio vakaro išparduodami daug ciunaite, iždininke — J. La-

tikietų ir pagelbininkėms šinskaitė, tvarkdarė — A. Kar ,
šeimininkėms prie arbatos iš- kauskaitė, korespondentės - -! 
nešiojimo. Taipgi gerb. kleb. O. Talziunaitė ir E. Vaičių-Į 

i kun. J. B. Čižauskui tariame naitė

n B O ■ R l A

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėma pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kili 
todėl, kad priklau
sau prie grabų is- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 VVest 18 Street 
Tclef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 40 S 8.

LACHAV2CH 
SR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mauo 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 V . 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk
Tel. Cicero 6i)27

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply?A dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmac Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, Dt.

e

Telefoną* Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA

Turiu automobilius viso 
.tems reikalams. Raina priei
i u rua.
3319 AGBDRN AVENUE 

Chicago, Hl.

S. M, SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai. Rooserelt 7612

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8418

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

širdingų ačiū ulž pagarsinimų 
bažnyčioje. Taipogi tariame 
ačiū publikai už atsilankymų.

Užgavėnių Balius.
Moterų Sąjungos 54 kuopa 

rengia Užgavėnių balių, vasa
rio niėn. 7 d., 1932 m. šv. I
Jurgio parap. pobažnytinėj 
svetainėj, 7 vai. vak. Bus bu
fetas su užkandžiais, veltui 
programas, ižaislai ir šokiai, 
įžanga labai maža. Taigi, ger
biamieji malonėkite atsilanky 
ti į šį šaunų vakarų, nes vi
sas pelnas skiriamas parapt- 

1 jos naudai. Rengimo komisi- 
1 ja kviečia visus skaitlingai da 
jlyvauti, nes bus balius pir-

E. -Vaičiūnaite
Korespondentė

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

\>if . V-.. f 1

i

'-Y ■
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AMRITUANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKT) j 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramųĮ 
patarnavimų, kuomet jis vra labiausiai reikalingas.

. F. EUDE1K1S & CO.
jnSV ORATORIAI 

Didysis (Misas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fm TeUtonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. l’laza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7^ iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

D E N T 1 S T A 1

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va.- 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serabomis po pietų ir Aedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAKUUETTE ROAD

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

Rez. Tel. Drexel 9191; 2924 w. washington blvd.
t Kitos vai. ant Washington Bulvd.
, 4:30 — 5:30 kasdien
.Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
‘Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Ofiso Tel. Victory 6893

DR. A. A. ROTH

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T I S T A S

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DEN TĮSTAS

2201 VVEST 22nd STREET 
(Kampas Legyltt SU)

Valandos Nuo 9 Iki 18 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartą

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKAS
PENTIS TAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880 -M
Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal nutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Val.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood Bl<7
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ke^vlrtadienlr

Tel. Hemlock 17*9
Rea. Tel. Prospect 9619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Ava. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Tale. Cicero 1269 X-Ray
Palengvins akių įtempimą kuris 

-v .. ., ,v. . esti priežastim galvos skaudėjimo,
lliOS 1USICS, galėsite gardžiai svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
Uasivalffvti ir linksili*li Įnikti mo, skaudamą akių karštį. Nuimu paso aio> u 11 unKbinai laikų Atitaisau Uuūipą regyg.

tę ir tolimą regystą.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra parodanča mažiau
sias klaidas.

Spectale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 1# iki 12. 

____________ KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ- LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 

A. L. R. K. Moterų Sųjlin Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
,____________ , .’ . . be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

gos antros kuopos vakann.ai

praleisti prieš Užgavėniat 
Nes paskutinis vakaras.

Rep..

CICERO, ILL

kursai prasidėjo sausio 19 d. 
,šv. Antano parapijos salėj. 
Sausio 19 d. buvo pirmas va
karas. Atsilankė trisdešimts 

! trys moterg ir mergaitės. Nuo-

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yarde 1829

D R. G. SERNERf

taika visų gera. Visos paten- lietuvis akių specia|jstas 
kintos. Šeimininkės Vasiliaus
kienė ir Šneiderienė, jų pagel- 

jbininkės buvo Gerdziunienė ir;
Jakaitienė. Kitas pamokų va- oneaa ir Akinių Dirbtuvė 
karas bus sausio 29 d. lygiai ™ WEST 38th STREET 
7:90 vai. Visos, kurios no-', 81
res dalyvauti, yra prašomos »a* u tu n.

DR. GDSSEN
lililvis DENilSIAS 

kasdien nuo 10 y. ryto Iki 9 
vai. vakare

NedėUomla ir Seredouiia susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, I1L

vai.

DR. P. P. ŽALYS
DENTL8TAH

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0859 
Gaaas, X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2091

DR. JOSEPH KELLA
DENTIHTAH 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

<658 80. VVKHTKRN AVA.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTA8

Utarnlnkals, Ketvergale Ir Subatomts 
2420 W. Marąuette Rd. arti Westcrn 

Avė. Phone Hemlock 7888 
Pagedėliais. Seredome ir Pėtnyčloms

1811 to. Haletert Strese

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 8 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 2 vai.).
Scrednniis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 9:89-8:89 vai. vak. 

Nedėlloj susitarus
VaL: 8-4 tr 7-8 vai. vakare 

Nedėlloj susitaręs

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, ketvergais ir pėt 
nyčiomin nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 8262

KENOSHA, AVIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėllals, seredomls Ir su- 
batomls nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tel. Central 7079 
Rea. Longheach 9458

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

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvus laetvuktortoe \ lennoa ( nlvenUtcto Per 6 Metus 
Ofisas 1447-48 PtttaMrld Bldg., 55 K. Waahhs«tos> St.. Chlceųto, 1IL



t

, , „ tį H I B B t 9g-*"*** irtadįenis, sausio 28,19.

C H I C A G O J E
“DRAUGO” B-VĖS 

ŠĖRININKAMS.

V. konferencijos, vasario 14 d. 
Šv. Antano parap. svetainėj. 
Mūsų skyrius išrinko penkis 
atstovus dalyvauti tame Vaka

k ė dr. M. Striko!, taipgi kal
bėjo kunigas Anastazas Va
lančius. Juokdarys “Čalis Ke- 
uprė” pakrėtė daug skanių 
juokų. Re to, buvo pareikšta 
daug naudingi} patarimų.

SUGRĮŽO p. VOLDE
MARAS

rinių Valstybių katalikų sei
mely. Taipgi tų. pati turi at-

SĄJUNGIE6IŲ VEIKIMAS

likti ir visos North Sidės drau ATVIRAS LAIŠKAS Į AME-į boksininkų, ristikų, golfinin- North Side. — M. S. 4 kp.
gijos, kurios bus išdalinta kvie 
limo laiškai.

RIKOS LIETUVIŲ SPOR 
TO MYLĖTOJUS IR 

SPORTININKUS

kų, bėgėjų, futbolininkų ir laikė metinį susirinkimų san- 
[ taip toliau. • si0 12, 1932. Nauja valdyba
, Aš manau, kad reikėtų iš- užėmė vietas. Didelių atmai- 
i rinkti komitetų, kurs sužino- nų valdyboj neįvyko. Atsisa-

šuomi nuoširdžiai kviečia
me ‘ Draugo” Bendrovės šeri
niu kus atvykti į metinį susi
rinkimų, kuris įvyks šiame 
mėnesyje, t. y. sausio (Jan.)
23 d., 1932 m. 7:30 vakare, Šis skyriaus susirinkimas (
Aušros Vartų parap. svetai- nutarė pasveikinti dienraštį v.i.T • a - -
„ėję, 2323 W 23 PI., Chicago, -Draug,”, jo 15 met, jul.ilie-' T" • S“. L,etu™s?porto kias N- KregMienei 15 pirmi-
III. iaus proga nuo visų North Si- p’ie aport°vohmpi3ado^ mzacijomis kiek jos yra ge- ninkės, jos vieton išrinkta 0-

nausių sportinių ir įeinam na Šniaukštienė; pglb. O. Va- 
sporte; kiek lėšuotų kelionė į latkienė; nut. rašt. Emilija

prie sporto olimpijados, kuri 
jaus proga nuo visų North Si- bus at,.inam-.il> vasal, An. 

“brango” Adnumstravija. dės draugijų, kuris per pert- geleg, Califomijoj. 
---------------------- kiolika metų daug pasitarnn-

Iš MAR. KOL. CHIC. APS. vo mūsų katalikiškoms drau- Mačiau angliškuos laikraš-. Los Angeles ir atgal. Maskolaitienė pasiliko ir ant
SU-MO gijoms, garsindamas jų ivai- ™ll« skclbiml’s kaip visos tau , Sužinojus tuos dalykus, mes toliau; jau trečius metus ji ei-

------------ riausins parengimus bei pra- Eu,0P°s. ,r ren«1’ la,OTlal Kaktumeni subrusti, di- „a raštininkės pareigas ir pa-
Mar Kol Rėm Chic An- nioįras savo spoi^imnkus’ ka^ pada-' desnese lietuvių kolonijose su- vyzdingai viskų knygose tva r-

skr. su-mas’ įvyko sausio 20 Toliau buvo renkama šienas SaV° /"t“k ka<1|”"?ti ,arba k? ko’ ko Reniau nesilaikyta; tur
d., š. m. Aušros Vartų parap. metams nauja valdyba, kurio- !a‘me,t,J camPI:’ona^ Bet me- tokius atloMkus susepmus, .r t, rast. Palmira Snaukstaitė;

............................. ... , . . , . , kur da nemačiau, kad kuriam kiek liktų pelno pasiųstumėm režisorė E. Maskolaitienė; ko
je, ga ima sa cy i, jo ’ios pei norg spOrįQ skyriuje Į^ų lie-

Voldemaras jau sugrįžo iš 
Prancūzijos ir laikinai susto
jo Kaune. Teko sužinoti, kad 
jo gynėjai lankėsi atitinkamo
se Įstaigose ir prašė, kad p. 
Voldemarui būtų leista apsi
gyventi Kaune. Toks leidimnp 
esųs pažadėtas. Mat, jam gi no 
džio 17 <1. amnestija dėl iš 
trėmimo nebuvo pritaik ia.

Pats p. A oldcmaras, baigus 
jo bylų dėl daniškų kronų, sa
kosi apsigyvensiąs Kaune ir 
čia ieškosiųs pragyvenimo ša
ltinio. Kų jis tikrai darys, ko
nkrečių planų kol kas neturi.

PATARIAMA PIGIAI PAR, 
DUOTI PIENĄ ~

1 ngiai parduoda ir žeriasi dide- 
1 IĮ sau pelnų. Jis taip pat' ma- 
Į no, kad gyvuoja sąmokslas pa- 
! laikyti dideles kainas už pienų.

Sens drauge nauja dėž^

SKILVIOLIGOSfe
ilgykit, gerkit ir bukite linkąnSi^

mokyklos kambaryje.
(lerb. kun. L. Draugelis.pra »<Wk<>. Pirm- A- Ba' tuvių sportiškų

nišė, kad pereitam su-me t. y. c®vl(iuS rabt Bekusj ]b ’e‘ Suprantamas dalykas, kari j mano sumaymo? Kur mums kų darbų kursus. Pirmas kur
gi uodžio 16 d. išrinkta/nauja P1™1- • a‘Y0 ai1S’ 17 ’mn' atsiuntimui lietuvių sportiniu-peikia pirmiausiai susižinoti a- sas jau įvyko p. N. Kregždie-
v.-.idyba iš sekančių: gerk <as '• e‘*> }ai kų į olimpijadą reikia daug pi e tai! Lietuvių atstovybėj nes namuose; kitas įvyko šau
kim. L. Draugelis, apskr. dva- las . 11 ruaveviuus’ xOresV‘ pinigų. Mūsų šalis Lietuva dar Washington’e, ar Lietuvos vai šio 27 irgi ten pat pas

iroiiao a A. Tviraga, knvgvno konnsi- , ,. . ,v . . , | 1V . 6 1 1
mos vadas, A. naievicaus — > . n. neturtinga ir m aižiai kų gali dzoje.

į Lietuvą sporto organizacijai. resp. 0. Valatkienė,
Kas norėtų prisidėti prie Nutarta ruošti virimo ir rar.

i Valgykit, _ _____ ,
'Chicagos aldermonų tarybos Jųs nekentėsite. jeigu esate prlsiron- 
, ., , , ' gę. Dvi ar trys tagletės Pape’s Diap-pakomitetas padarė nnospren- epsln suteiks “silpnam skilviui” ati

di. kad mieste būtų įsteigta Prur»* jr. na^* Pra«ntę! Valgykite 
y 1 jas kaip saldainius, užgerkite bis-

nors 100 pieno stočių, kuriose kučiu vandens ir prasieikite nuo 
v • , ... gausaus valgio tinkantis dirbti arVargšams pienas butų pigiai žaisti. Negali susidaryti gasai, ne-

pardliodamas. Pakaktu imti 6 bus jokh? akau’m'-* — J°kio nfsma- 
*• ; gurno uz dviejų valandų paskiau.

ar 7 centus už kvortų.

pirm., A. Peldžlus — vicepirm. V. Rėkus, A. Tviraga ir suorganizuoti. Jei kas (žinote, prašau man
p. Kregždienę.

* ' . p Tnnin^evičiiis Indu knmisi- ....... " ' ! —' "—Tokiais kursais narės labai
.\. Petrauskas — rast., J. Ku- • -\r r Taigi, ar nereikėtų mums,čio pranešti. Aš, netik paaukosiu natenkintns
.lirka ir A. Grybas val.1, na- » ~ p- kizelėTOKiM, M. ka- _------- ..---- -------- - ------ patekintos.
nai.

'Partasi, kaip padidinti ap
skričio veikimas. Prieita, kad 
gauti atstovus iš visų lietu
viu kolonijų į apskriti. Tani j 
vykdinti dirbs kun. L. Drauge
lis, Ona Kazlauskiene, Ant. 
Bacevičius ir Ant. Grvbas.

Gaukite patogaus kišeninio didu- 
. mo Šią. panaeea nuo rugStaus skil- I akomitetas yra nuomones, vio, vėmimo, skaudumo ir kitų simp

tomų skilvio pakrikimo. Pape’s Dia- 
pepsin visuomet veikia!

kad kompanijos pienų per bra-

‘ ' rr vnai gyvenantiems, subrusti ir savo darbų, bet žadu dar pa- T\ • iv • ■reckienė ir N. Kregždienė. . v , it i , A. , «... Dainavimo pamokos bus pir-
PLAr\r7TP “URA PO A

Bijunėlis

KAS NAUJO PAS ' KANK
LES”?

Bridgeport. — Ši mėnesį &v. 
Jurgio parap. “Kanklių” cho

suorganizuoti pašelpa sportl- aukoti $25 dol. pradžiai to su- ma(jiemais išskyrus pirmąjį ' Paieškai! savo tetos Onos
ninkama, kad ir jie gantų pro- manymo. , 4 ka0„ ’iabai dėkinga po tėvaia Matu-
gos atstovauti Lietuvą- pašau- Lietuvių ristikų čempijonas p j^askolaičiui už jo asi ^v’^ūtės. Kilus iš Seinų aps.,

Amerikoje. * ¥ .. , . , L , Veisėju valse., Klepočių kai-•' ,, šventimų mokinant musų cho- ’ 1
Jack Ganson,

linėj olimpijadoj.
Mes čionai, Amerikoje, turi

me daug atvykusių iš 
Lietuvos sportininkų:

, . , . . . 7, , mo. Turiu svarbu reikalų, indrų be jokio atlyginimo. Dabar ,w. . . . ‘ .dziu atsišaukti. Jeigu kas ži-

Nutaria steigti skyrius Cbi- 10 i'.vko susirinkimas, į kinį j.uį gįuo gykįu teatro rėmė- 
cagos apylinkėse, ypatingai atsilankė didelis būrys narių. jaį atsilankę neapsivils, kaip
Aurora, St. Charles, Kanka- išrinkta nauja valdyba šiems neapsivildavo ir seniau,
kee, Rockdale ir kitur. Taigi inetanis. muzikos vadas A
gegužės mėnesyj visų Cbica- °<'ins pirm.; P. Pudoskaitč 
gos apylinkės skyrių

115 Cbauncey St. neįįk Savo vakarėlius paivai- . . .
Boston, Mass. . , . . , ., J., i notų apie jų. tai duokite manriname, bet ir kitur nesibijo- .. . 1

me dalyvauti, turėdamos toki .. . . ..., . ’ v, , I Kastantinas Matulaitis

' R. ANDRELIUNflS '
(Martpipfte Jptrplry # Ratilo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

<1nn bus dvknl nufotngTsfuott

3650 West 63 St., Ohicago UI. 
Tai.

Hemlock RSKO

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Z

dideli suvažiavimų.
Kun. L. Draugelis pranešė,

kad paminėjimui a. a. ark i vys 
k lipo Jurgio 
mirties
už sausio 27, 1932.

Taipgi pasidarbavus pp. Zo
Ivnienei ir O. Kazlauskienei Ii 
!;os sutverti s Mar. Kol. Rėm 
sk

Atstovai

Marųuette Park. — Sekma-
Iš paskutiniųjų laikų klubo dien>’ ’ausio 24 d- Ant“° ir

vieni,-,,, • Mekaitė n„t r»št • P»™"«ini darbai b„v4 s„re„-1Bron<” Kat7»Bkl! 
turėti 'lceP’™’> Mockaitenut. rast., \ _ 661l Roekwell st., įvvko

Stasys Trumputis fin. raštiniu- 11 " Oak [ 0,est pavalkrikštynos. Buvo pakrikštyk
kas; Monika Naujokaitė, ižd. 'anis p,etl* su. programais. Hnkrvfs varHais
Tendzegolskis maršalka;’ A. Tiems pavargėliams klubas

per du sykiu rengė tokius pie-Ar , , -v Trunipiilis ir V. Janulis korės
ūpu u ingio Matulevičiaus p,.irt?-u« ir p lūs ir abu sykiu klubui grv-
įirties išeis didelis “Laivas” n • njn;o.Hjų fpi,n isipiuti Hanx ____ mon Maloms knygiai. Pasilinksmi- aaih P,n,8ais t°ko išleisti dali

nimo komisijon įeina M. Nau- "lan ne^u P° Rinitų dolerių.
jokas, L. Ivanauskaitė ir A 
Trumputis.

NAUJU NASH

Town of Lake. — P-nas St.

Didelis ir šviesus kambarys I 
; išrendvimni. Tinka vaikinui, Į 
!merginai, ar ženotai porai. i'

j , r Lukošius, 1842 w. 46 st. nesedukryte vardais Stefanija . . . . -aT , r
2546 w. 67 st.

ir Marijona. Krikšto tėvais b„ nai nns>P‘rko "»«» Nask- Ja” • ŠOKIŲ MOKYKLA 
vo kun. A. Ma,linkus ir mot.- kelin,t *"<“”• kai yra Rv' Kr>- Norėdami išmokti šokli val
uos sesutė Stefanija Kakaus- žiaus I»r- komi,eto narys- Y 's0- ir ki‘>” 5»ki»s- “>’

.kaitė. Krikštijo tėvo brolis ra «»roa 5ird,es žmogus ,r kreipkitės adresu:
i iju i* ! v- t. i • v mia naudingus darbus, kun. Petras Katauskis, gerb.Todėl tokios organizacijos to- a

, . ... .. . i klebono kun, A. Baltučio vika-kie pareiginiai vra remtini, ’
ras. Krikštynų pokilv buvosuivrii is Jiai. r\ui. neiii. . . ¥. , , , . , liVpc nelnns eis e-criomsl

Archer avė. apylinkėj. Apsvarsčius keletą naujų da- b . ems reikalams i^aug garbingų svečių. Buvo
tstovai buvo atsilankę iš lykų’. susmnklmas ba,gt*- aMarul«wms reikalams. ,keturi kmigai _ klebonas

SVARBU DAUKANTI 
NIAMS ŠĖRININKAMS

W. MISEVICIUT* 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

n /y
‘fil (KlhWICZ£ (g-

«44 so.

Wm J. Kareiva 
Savininkas 

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEY VATitiET 
PRODCCT8 

Olsells šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 188#

V. Petrauskas au^a ’r didėja, dėka uo-1 mis,gera muzika, rūpestinga 
lauš ir gerbiamo vado varg. tvarka ir t. t,

NORTH SIDE

Vietinio Federacijos sky
riaus susirinkimas įvyko per
eitą. antradienį, kuriame buvo 
daug svarstoma apie įvyk šie n 
tį skyriaus naudai vakarų, 
sausio 31 d. parap. svetainėj. 
Komisija pranešė, kad bus su

A. Pociaus. Choras susideda 
iš gražaus būrio jaunuolių, ku 
rie gražiai darbuojasi bažny, 
čios labui.

Vincentas.

VEIKIMAI EINA GERAI

Senas narys

RĖMĖJOS SU KAU
LIUKAIS

Town of Lake. — Sausio 23 
d. pp. Katauskų name įvyko 
Šv. Pranciškaus seserų rėir.ė- 

Dabar jų 3 skyriaus narių kauliukais

mesnių bir.niorių buvo p. V. rinink1 brinkimo- VMems 
Pierzinskis su žmona. Jūrininkams bus įdomu išgirs

Pokilis buvo pavyzdingas ir U> kaiP « “špilka” stovi
visiems sveėiams malonus. siai» laikais- B-lr-

____________ si te “spulkos” vedėjo rapor
tą ir įdomių prakalbėlių. To
dėl visi šėriinkai prašomi su
eiti.

Vienas iš Valdybos

LIETUVIŲ RADIO PRO 
GRAMO PASIKLAUSIUS

LM0RTGA6E BAMKERS
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškns patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Pereito antradienio vakare 
vėl buvo malonu pasilikti sa
vo namuose ir pasiklausyti 
gražaus ir girtino Lietuvių 
radio programo, kurį davė lie
tuvių įstaiga, būtent, Peoples 
Fumiture Kompanija, iš W. 
G. Eu S. stoties nuo 7 iki 8 
vai. vakare.

Šis programas buvo labai 
įvairus ir turtingas, nes jo re
ngime pagelbėjo ir 
klausytojai, patiekdami pagei
davimus.

Town of Lake. -
loštas patriotiškas veikalas mūsV koionijoj visi bruzda ir ržaidima-s. Vakaras kopuikiau- 
“ Laisvės Keliais”, kuris vai z- vis? ^mti visokiais veikimais, šiai pavyko. Didžiausia padė- 
duoja kaip mus broliai lietu-' Veikia drau8ij°8> veikia ir P*- ka prklauso pp. Katauskiams, 
viai artojai ėjo pirmaisiais vieniaL. Vieni rengia. teatnis kurie’ be to’ visus atsilankin- 
laisvės keliais. bedarbių naudai, kiti rengia sius gardžiai pavaišino.

Visi Northsidiečiai turėtų Šį “bunco ir kitokius Daug dėl to vakaro pasidar-
veikalą pamatyti, nes be galo paren»imus įvairiems reika- bavo pp. Sudeikiai ir Gedvi-
yra gražus ir žadinantis didės ^an’8, 1®^, , |
nę tėvynės meilę. Viena iš veikliųjų organrza- Didesnių dovanų atnešė p-le

Taipgi tam susirinkime bu- cįjų yra Teatrališkas klubas I^orinskaitS, p. A. Jesels- 
vo nutarta paminėti Vasario Lietuva. Šis klubas turės-k’ena *r p‘ Kinčinienė; pa-
16 d., Lietuvos Nepriklauso- “Hard Time Party” šeštadic- s’rodo> Sv. Pr. sesutės čia tu-j N(>rs programas susidėjo 
įnybės šventę. Susirinkimas i’ nį, sausio 30 d., Dimbelio sve- r’ geraširdžių žmonių -- 
rinko komisiją, kuri žadanti tainėj. Teatrališkas Klubas vi- rCTn*jii«
sudaryti gražų programų, sada surengia smagius vakarė- Be abejo sesutės niekuomet 
Northsidiečiai visuomet tą die liūs. 0 šį kartą komisija dar- nepamiršta jų savo maldose, 
ną tinkamai mini, žinoma, mi- buojasi, kad parengimas bū Rėmėja
nė» ją ir šiuos metus. tų už visus geriausias. Šio pa- ----------------------

Be to, buvo raportas iš Ap- rengimo ir pavadinimas pri- SKAITYKITE IR PLATYN- 
skrities, kuria ruošiasi prie V. taikintas pergyvenamam lai KITĘ “DRAUGĄ” - bos^ apie sveikatą, kurią sa

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namą po 5 kamb. Mo
derniškas štymu apšildymas. 
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė-

Oficialiu dekretu nustatytas 
įvežamam į Prancūziją Lietu
vos miškui kontingentas. Perįti, likusią mažais išmok, arti 
1932 m. pirmąjį trimestrą Lie-j mokyklos ir šv. Antano baž-

ĮVAIRUS KONTRAKTORLAf

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

it alau Įvairiausius namui prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BB1«

tuva galės įvežti į Prancūzi
ją 73 tonas miško.

IK

rekirdų, bet visi buvo rinkti
niai. Dainavo artistai, kaip 
tai, J. Babravičius, K. Petraus į 
kas, V. Jonuškaitė-Zaunieuė, 
K. Menkeliuniutė, K. Kriau
čiūnas, Olšauskas ir kiti.

Prie to buvo įdomios kai-

nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’.
1622 So, 51 Avė. Cicero, UI.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULTURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
KAINOS NUPIOINTOS

Dabar Buvo
Stnam Ir Showcr  ............................................................................. Sftc fiOc
Steam, Tnb Ir flhmrrr ............................................................................. 50c 75c
Stram ir Elektros manuljmd ..........................................  75c 1.00
TitrkMka Elektros miuidynA Ir kambarys ..................... 1.50 2.50
SulfarlnA mandynA .................................................................................. 1.50 2.00
Pilnas Elektros trylmcntas Ir slrnsoidal mnsina . . . 2.50 8.00
Pilnas Trytmentas .................................................................................. 3.50 4 50
Elektros Blasaias ................. .................................................................. 1 .OO 1.50
Vaistų ar nlknlinlto trynimas ...................................................... 50c 75c

Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 
vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampa* So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

T»i«f. Republic

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prtelnasnlausloa

2402 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU 8TATTMO KONTRAK

TO RIU 8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Hapos Tolef. 

Hemlock 1847

Namų Telof 

Republic S8B8

JOHN YERKES
Plumblnf A Heattng UetuTta 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamo*

9422 WEST 6»th STREET

t
f




