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Japonai užėmė Sanghajų; miestas dega
KRUVINOMIS KAUTYNĖMIS JAPONAI 

U2EMĖMIESTĄ
, J. Valstybės laukia Anglijos 

atsakymo

T. SĄJUNGOS TARYBA TAIP PAT 
ATSISUKO PRIEŠ JAPONUS

KARAS TOLIMUOSE RYTUOSE
Japonu kariuomenė puola Šanghajų tikslu užimti kinu 

gyvenamą miesto dalį. Kinų kariuomenė! atkakliai priešinasi. 
Vyksta kruvinos: kautynės.

Kinai paskelbė, kad jie sutinka pildyti visas japonų i 
ultimatume paduotas sąlygas. Nežiūrint to, japonai ėmė i 
pulti miestą.

Japonija pasiuntė kariuomenę užimti miestą Darbiną, 
žiemiu Mandžiūrijoj.

Svetimų valstybių jėgos Šanghajųje paruoštos ginti tarp
tautinę miesto sritį.

JAPONAI ŠANGHAJUJE

ŠANGHAJUS, saus. 29. — 
Japonai užėmė kinų gyvena
mą miesto dalį — Chapei po 
kruvinųjų su kinų kariuomene 
kautynių.

Kautynėse daugiausia nau

dotasi kulkasvaidžiais. Daug 

žmonių išžudyta.

Kada prieš pat pabaigą ki
nų kariuomenė pradėjo rodyti 
daug atsparumo, japonai pa
naudojo lėktuvus, iš kurių pa
degtos kai kurios miesto vie
tos. Gaisras plinta.

Nankinge kinų vyriausybės 
priešaky vėl pakilo gen. ’čia- 
ng Kai-šekas.

T. S. TARYBA PRIEŠ 
JAPONUS

ŽENEVA, saus. 29. — T. 
Sąjungos taryba pagaliau at
sisuko prieš japonus. Paskel
bė pareiškimą, kad japonų vei
kimas Mandžiūrijoj ir Kinijoj 

j yra neteisėtas. Japonai iš vie
nur ir iš kitur turi išsinešdi
nti.

VYKSTA KAUTYNĖS

r*!

'-i-.

1. Senato finansinių reikalų komitetas. 2. Lozanos miesto (Šveicarija) dhlis. 3. Maj. 
gen. E. E. Booth’as, naujas Filipinų departamento viršininkas.

NORIMA JAPONUS 
SULAIKYTI CHICAGOJE NUŠAUTAS ĮTARIAMAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PRIVERSTINAI GYDYS 
TRACHOMĄ

LAUKIA ANGLIJOS 
ATSAKYMO

WASHINGTON, saus. 28. 
— J. Valstybių vyriausybė 
pati viena nieko negali vei
kti prieš japonus. Laukia An
glijos galutino atsakymo dėl 
bendro veikimo.

VALSTYBĖS KOL KAS 
NESIKIŠA «

ŠANGHAJUS, saus. 28. — 
Nors paskutinę valandą šio 

miesto kinų autoritetai paske- 
lbė, kad pripažįstami visi ja
ponų ultimatume reikalavimai, 
japonai pakilo pulti kinų gy
venamą miesto dalį.

Pirmiausia imta kinų tvir
tumos bombarduoti japonų lai
vų patrankomis. Po to japo
nų kariuomenė ir marynai lei
dosi miesto link. Kinų kariuo
menė pasipriešino. Prasidėjo 
kautynės.

Japonų briovimosi metu ja
ponų karo laivų vadas admir. 
Šiosava paskelbė kinams dar 
vieną ultimatumą, kad kinų 
kariuomenė būtų ištraukta iš 
miesto ir apylinkių.

AVASHINGTON, saus. 28. j 
— Ar vienaip, ar kitaip J. 
Valstybės yra pasiryžusios su
laikyti japonų veikimą T. Ry
tuose. Nepaisant Amerikos ir 
kitų valstybių grįežtų protes
tų, japonai užėmė visą Man- 
džiūriją, o dabar veržias už
imti žiemių Kinijos plotus, vi
sus svarbiausius krašto uos
tus.

Nėra svarbu, kad japonai 
nelies tarptautinės srities Šan- 
gbajuje. Bet jie blokuos Šan- 
gliajaus uostą ir tuo būdu da
ug pakenks Amerikos preky
bai.

Tai ir yra svarbiausioji prie 
žastis, kad japonų žygiai turi 
būt sulaikyti.

KARIUOMENĖ Į HARBINĄ

TOKIJO, saus. 28. — Ry-

NUMATOMAS ŠALTIS

Iš federalinio oro biuro pra
nešama, kad rytoj Chicagą ga
li paliesti gerokas šaltis.

Šalčio bartga slenka iš Ka
nados. Jei ši banga nenuktryps, 
rytoj tas šaltis pasieks mūsij 
miestą.

Policmonas Micus nušovė 
Steve Urbanskį, 26 m. amž. 
Kada policmonas jį sulaikė ir 
mėgino klausinėti, sakoma, U- 
rbanskis išsitraukė revolverį, 
bet negavo progos jį panau
doti.
4—-——»———~

DELKO KATALIKAS NE
GALI BŪTI MASONU

UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ

Piliecių komiteto pirminin
kas D. F. Kelly’s mokyklų 
trųstisus ragina sumažinti mo
kyklų išlaikymo išlaidas nors 
10 milijonų dolerių per me
tus.

PRIPAŽINTAS KALTU

NEW YORK. — Katalikų 
Bažnyčia draudžia savo na
riams priklausyti masonų or
ganizacijai. To uždraudimo 
svarbiausias pagrindas yra 
tas pat, kaip draudžiama jie
ms priklausyti kokiai svetimai 
(nekatalikiškai) bažnyčiai.

Taip pareiškė Katalikų ra
dijo valandą kun. dr. J. Da-

Pagal d-ro Avižonio ir Pri- 
algausko surinktus davinius, 
nustatyta, kad trachomos gy
dymo atžvilgiu labai daug pa
siekta. Taip 1924 m. pradžios 
mokykit} mokinių tarpe tra
choma sergančių buvo per 11 
nuošimčių, o gimnazistų — 
3,20 nuoš. Dabar vyksta Kau
no pradžios mokyklų medici
nos kontrolė, kurią veda oku
listė dr. Kaganovaitė. Nors 
kontrolė dar nebaigta, bet jau 
pažymėta per 2,000 vaikų. Nu
statyta:, kad dabar pradž. mo
kyklų mokinių, sergančių tra
choma, sudaro apie 3 nuoš. 
Tokiu būdu trachomistų skai
čius nukrito 8 nuoš. Tas aiš
kinama tuo, kad visos mokyk
los yra griežtoj medicinos 
priežiūroj. Lietuvių mokyklas 
aptarnauja mokyklų medicinos 
centras, o žydų — “Oze”. An
tra priežastis yra tai, kad, }- 
vedus privalomą mokyklos la
nkymą, pradž. mokyklas ėmė 
lankyti ir inteligentų šeimų 
vaikai, kas teigiamai atsiliepė 
į mokinių švarą. Tačiau ir da
bartine padėtim negalima bū
ti patenkintiems, kadangi Vo
kietijos mokinių trachomistų 
skaičius iš viso tesiekia tik 
0,30 nuoš. Kaune, manoma, 
trachoma sergančių yra apie 
6000 vaikų, tuo tarpu visoje 
Vokietijoje tas skaičius yra 
mažesnis. Miesto sanitarijos

procentais galėti} busimieji 
dvasininkai grąžinti. Kadangi 
į Klaipėdos kraštą nuolat siu
nčiami vokiečiai dvasininkai iš 
Vokietijos, tad ateity lietuvių 
dvasininkų pasiųs rūpintis ti
kinčiaisiais ir į Prūsų Lietuvi.

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS” TU
RI DIDELI PASISEKIMĄ

Nors dabar yra pats laikra
ščių prenumeratos plaukimo 
laikas, tačiau šiemet “Mūsų 
Laikraštis” jau beveik sulaukė 
perųykščio skaitytojų skai
čiaus, užsisakiusių jį visiems 
1932 m. Kai kuriose vietose 
prenumeratorių skaičius pašo
ko daugiau kaip dvigubai, pa
vieniai, Troškūnuose šiemet 
buvo 300 prenum., kitiems me
tams užsisakė net 700, Anykš
čiuose buvo 300, dabar — 600, 
Nemakščiuose buvo 48, kitie
ms metams — 300, Raguvoj 
200, o dabar 500 ir t.t Mano
ma, kad ateinančiais metais 
“Mūsų Laikraštis” prenume
ratorių skaičiumi gali nukon
kuruoti visus kitus savaitraš
čius.

TRILYPIS POLITIŠKAS 
MORATORIUMAS

ly’s.
F. Marcsantis, 19 m. amž.,: Katalikybės ir masoneri jos i medicinos skyrius projektuoja 

1365 E. 48 gat., rugp. mėn. 12 religiniai dėsniai yra kiti ki- įsteigti tam tikrą patronatą
d., smogė į veidą 12 metų me-

tiniu kin, geležinkeliu » Ca-, Sio, A Kice>aSj
nirprm’n 1 TTnrkina nuonnolnngčun’o į Harbiną pasiųsta 
japonų kariuomenė. Šį gele
žinkelį valdo perpus bolševi
kai ir kinai. Bolševikai gele
žinkelininkai atsisakė tarnau
ti japonų kariuomenei. Tad 
japonai patys sudarė trauki
nius.

39 m. amž. nušovė jaunuolį

tiems priešingi, sakė kun. dr. ir suaugusiems. Patronato se- 
Daly’s. Masonai turi nuosa-' sutės vaikščios po namus, ir 
vas tikėti Dievą formulas. Jie' nemokamai gydys beturčius

Dabar teismas A. Rice’ą pri'tnri nuosa™s Maso- nuo trachomos. Be to, projek-
pažino kaltu antrojo laipsnioį "y’a 3™ reli^nė organiza- tuojama išleisti įstatymą apie

LONDONAS, saus. 28. — 
Anglija, Turkija ir sov. Rusi
ja jiadarė sutartį artimųjų Py
tų reikale. Artimoj ateity *i 
trilypė sutartis bus pasirašy
ta. Tai bus kaip ir politiškas 
moratoriumas dešimčiai metų.

{PRIPAŽINO TRUMPES
NES DARBO VALANDAS

ŠANGHAJUS, saus. 28. — 
Svetimų šalių valstybės, ku
rios šiame mieste turi savo 
kareivių, į japonų konfliktą 
su kinais kol kas nesimaišo. 
Taip ilgai bus, kol japonai ne
palies tarptautinės srities. Ki
taip gi nežinia kas gali įvykti.

NEW YORK, saus. 28. — 
Šio miesto pakraščius ir patį 
miestą ištiko baisi audra. Da
ug nukentėjo uostas ir laivai. 
Žuvo vienas asmuo.

AMERIKA BENDRAI SU 
ANGLIJA

WASHINGTON, saus. 28. 
— Skelbiama, kad Amerika 
(J. Valstybės) sutarė su An
glija bendrai veikti prieš ja
ponus, kurie Šanghajųje palie
čia didelius abiejų valstybių 
interesus. Gal bus nutraukti 
ir diplomatiniai santykiai.

Amerika yra pasiryžusi vy
kinti Kelloggo—Briando neka- 
riavimo paktą.

MOTERYS PRIEŠ 
PRINCĄ

LONDONAS, saus. 28. — 
Anglijos sosto įpėdinis, Vali- 
jos princas, vienam susirin
kime kalbėjo apie britų inte
resus užsieny ir apie ekono
mišką krizį. Moterų grupė pra 
dėjo šaukti: “Ištrauk savo ka
riuomenę iš Indijos!” Princas 
nudavė to šauksmo nepaisąs 
ir tęsė kalbą.

cija. Masonai savo susirinki 
mus pradeda nuosavomis mal
domis. Tai visa yra pačių žmo
nių išgalvota.

Miesto teisėjas Fairbank’asĮ Kas kita yra Katalikų Ba- 
Bell Elementary mokykloje žnyčia ir katalikų religija. Ji 
sakė prakalbą apie. plintaųeias yra viršgamtiška, paties Dievo 
piktadarybes Chicagoj. Po pra Į žmonėms apreikšta ir įsteigta, 
kalbų išėjo gatvėn ir nerado
savo automobilio. Pavogtas.

žmogžudyste. priverstiną 
gydymą.

trachomos ligos

NERADO AUTOMOBILIO

MAŽINA ATLYGINIMĄ

VEDUSIOS MOTERYS 
TARNYBOJE

WASHINGTON, saus. 28. 
— Kongreso žemesniuose rū-

Lincoln’o parko tarnautoja- muose svarstant žemės ūkio 
ms ir darbininkams, kuriems sąmatą paduota sumanymas 
mokama daugiau kaip 150 do- paleisti iš tarnybos vedusias 
lerių atlginimo per mėnesį, va- moteris, kurių vyrai' turi dau-

SUSIRŪPINO LIETUVIAIS 
DVASININKAIS

SRINAGAR, Indija, saus. 
28. — Prieš hindus sukilo mu
sulmonai. Jie puola hindų so
džius, viską plėšia, degina ir 
pačius žmones žudo.

sario mėn. 1 d. 10 nuoš. suma
žinamas atlyginimas.

Chicagos policija skelbia, 
kad dabar mieste mažesnis 
skaičius mergaičių dingsta. Se 
niau kitaip būta.

giau kaip 2,500 dol. pajamų 
per metus. Sakyta, kad yra 
šeimynų, kurios po kelis savo 
narius turi vyriausybės tarny
boje ir visiems mokamos ne
mažos algos. Šio Rnmanymo 
rūmai nepripažino.

Klaipėdos krašte labai opus 
yra lietuvių kunigų klausimas. 
Nors ten daugumas evangel. 
parapijų yra grynai lietuviš
kos, tačiau beveik visi jų dva
sininkai yra vokiečiai ir lie
tuviškai nemoka, nors šią kal
bą žinoti būtų jų pareiga. Da
bar tuo reikalu Rusiriipino lie
tuvių visuomenė, kuri mano 
tam tikslui įsteigti net tam 
tikrą organizaciją, kurios sva
rbiausias rūpestis būtų pa
ruošti Klaipėdos kraštui lietu
viškai mokančių d*vasininkų.

Pradžiai paramos mano gau-

INDIANAPOLIS, Ind., sau
sio 28. — Angliakasių suva
žiavimas pravedė sumanymą, 
kad anglių kasyklose turėtų 
būt įvesta penkių dienų savai
tės ir šešių valandų dienos da
rbas. Taip pat reikalaujama, 
kad federalinė komisija imtų 
tvarkyti anglių pramonę.

NEMAŽINA IŠLAIDŲ

WASHINGTON, saus. 28. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
pripažino daugiau kaip 175 

milijonus dolerių išlaidų že
mės ūkio departamentui. Buvo 
sumanymas sumažinti algas 
nors 5 nuoš. šio departamen
to tarnautojams. Sumanymas 
nepripažintas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. Šiandie nepastovus o- 

ti iš valdžios paskolos forma, ras; numatomas lietus, pas-
Paskum tas stipendijas net su kiau sniegas; vakare šalčiau.

S
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Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi ^pnrastyje “Drauge.”
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APŽVALGA
MEKSIKOS MASONŲ 

ĮSTATYMAI

įsigabenama iš svetur—paimama iš užsienio 
laikraščių. Nenuostabu tad, kad šitokių laik- 
rašciij skaitytojų didele dalį sudaro ištvirkęs 
miesto elementas ir padykę, apylinkėje prastų 
vardų turį bernai. Tokių laikraščių redakto
riai pabarti, teisinasi, visuomenės skoniu,
kaip dabar yra paprasta daryti. Kų, girdi, pasa,ulis daj. tebesipiktina 

mes kalti, kad tokia visuomenė. Ji tokių ži- Mekgikog masouų( žygiai nu_ 

nių reikalauja, jos grobsto, lšauklėkit visuo- kreiptaig prieš katalikus. gįu. 

menę, tai ir mes pasitaisysim. ^pūliai nukrato prigiminug t,ra

Tai ne daugiau, kaip akių dūmimas. likilU4 35 tūkstančių ka.
siems žinoma, kad visuomenę auklėja spauda. Ne

Jei tad šlamšto pareikalavimas šiandie dide- klaugimą> kodėl Mekgikog kg. 
ja, jau aiškiai matyti tokios spaudos netiku-
šio auklėjimo pasėkos. Tai gerai supranta n pergekiojami Magonai
anie redaktoriai, bet jiems, matyt, rūpi biz- į tai atsako, kad tai neva dėl

draudžiama dėtis į politines programų, p. Dreiseris ypatin- O nuo šeštų metų katalikai
organizacijas” ((Bausmė —
areštas, piniginė pabauda, 
organizacijos uždarymas).

(Art. 13, 14). ‘‘Periodi
niai religinio pobūdžio lei

diniai neturi teisės aiškinti 
politinių ar tautinių klausi
mų, nei informuoti savo 
skaitytojus apie krašto val
džios darbus, ypač apie tuos mokų vaikams, 
parėdymus, kurie turi sųry- 
šio su viešuoju mokymu/’

gai susirūpinęs krašto eduka- tėvai siunčia savo vaikučius Į 
cija, kuri, anot jo, turėtų būti katalikiškas mokyklas, kurios 
pertvarkyta ir valdžia turėtų yra protinio ir dorinio auklė- 
padengti visas išlaidas.. Keli- jimo pagrindas, kurios tobuli- 
gijos mokymas turėtų būti su- na protų ir sielų, auklėja bū- 
stabdytas visose mokyklose ir dų ir stiprina valia. « 
kolegijose ir Bažnyčiai nelei
sti mokyti nei pačioje mokyk

loje nei turėti sekmadienio pa-

Tur būt Teodoras Dreiseris 
savo jaunystėje neturėjo to
kio religinio išauklėjimo arba 
per toli nutęsė senatvei. Ki-

Teodoro Dreiserio argumen- taip nerašytų tokių nesųmo-
. tacija yra tiesiog juokinga ir nių, koluų pilna naujoje jo

(Bausme — redaktoriaus a-i •• . , . . .. . .jis pats yra visai neoriginalus knygoje. Tačiau, jis kuria ne

DIENOS KLAUSIMAI

restas, piniginė 2 rūšies pa
bauda).

• (Art. 16). “Griežtai drau 
džiama tikintiems organi- 
zuųfis į draugijas, gresiant 
už tai didelei ^ausinei.” 
Taigi, laisvamanija pasinau-

“Jei mes, Meksikos dva-i^ūjo katalikų nesusiorganiza-

DEL NEDOROSIOS SPAUDOS

Lietuvoje platinama vadinamoji bulva
rinė spauda, kuri savo skaitytoj us maitina 
sensacijomis ir visokiomis šlykštybėmis. Ka
talikų spauda pakėlė prieš jų kovų. “Šalti
nio” 3 nr. Dr. J. Sav. tuo reikalu rašo;

Spausdintas žodis mūsų tautai yra daug 
gero padaręs. Jis padėjo atremti ir sulai
kyti beplintantį protestantizmų, jis žadino 
bei ugdė tautos dvasių ir atsparumų prieš 
pravoslavijų ir rusinimų, jis pagaliau pri
rengė visų tautų prie nepriklausomybės su
tikimo. Jo svarbų suprato ir rusai,, uždraus- 
dami spausdintų lietuviškų žodį. Todėl pas 
mus anų laikų spauda, tiek persekiota ir 
bausta, buvo ir yra labai gerbiama; šiandien 
jos darbininkams bei kovotojams statomi pa
minklai. Didelį darbų atliko spauda ir pir
maisiais nepriklausomybės metais, žymiai pri
sidėdama prie bendrųjų pastangų statyti ne- 
pnKiausomyhės rūmų. Spauda yra didelė ga
lybėj ji guli sėkpiirtgai statyti, bet drauge 
ir baisiai griauti.

Jeigu mūsų spaudai iki kuriam laikui 
nebuvo galima daryti priekaištų, reikia ap
gailestauti, kad paskutiniais metais šalia ri
mtų laikraščių, suradus gerų dirvų, lyg šun
grybių po lietui, pridygo taip vadinamo gat
vės šlamšto, kuris ėmė rankioti visas gyveni
mo šiukšles ir jas už pigių kainų teikti skai
tančiai visuomenei. Kas seniau vien pakuž
domis bernų tarpe buvo kalbama, tas šian
dien visai atvirai galima skaityti tokiuose 
laikraščiuose. Visokios rūšies paleistuvystės, 
aprašinėjamos viliojančia forma, užmušimai, 
vagystės ir kiti prasikaltimai, visokių, ku
riems “religija ir įsitikinimai nesvarbu,” pa
ieškojimai “gyvenimo draugės”, dviprasmi
ški posakiai, įvairūs šlykštūs paveikslai to
kiuose laikraščiuose dedama visai eųmonin-

nis ir dar kai kas, o ne tautos dorovė. . . .uis 11 • - kunigų kišimosi 1 politikų. BetTenka pasidžiaugti, kad dalis visuomei^s 
tokių laikraščių griaujain, darbų suprato. B.- u
mtoje spaudoje jau seniai keliamas balsas .
prieš tų nedorovingų bendrininkę. NeseniaiF , 7 . iv 1 .u kietis vyskupas savo laiške;vienas rimtas mokytojas, pastebėjęs, kaip to- ■ 
ji spauda gadina net jaunų kūdikių sielas, 
įtikinančiai pastebėjo, kad tas mokytojas, ku
ris tokius laikraščius platintų, griautų savo 
darbų, nes vaiko sielon blogas labai greitai 
įsiskverbia. O kų jau kalbėti apie tuos, kpiie 
tais laikraščiais ir jų žiniomis minta kasdien 
ir kurie nemoka save valdyti ir atskirti tai, 
kas leistina ir kas ne.

Atsirado tada neprašytų (o gal papra- Kada organizuota, nors ir, ...............
Sytų-kas ten' juos- žino) šlvkščiosios spaudos maža, laisvamanių grupė ren- MshnokvU fa-
gynėjų ir tai iš tokių, kurie dedasi labai di- ge visokias Bažnyčiai kliūtis, J ’ U 1 y
deli tautos mylėtojai. Pagalbon pasiimta net katalikai sudalydami krašte
Šv. Raštas — Kristaus žodžiai. Girdi, mūši) daugumų, nieko nedarė. Jie 
spauda yra įaunutė, tad ne keikti, bet globoti buvo užsidarę tik bažnyčiose, 
ja reikia. Visa, kas galima būtų prikišti — vienuolynuose, zokristijose. 
tai “saiko pajautimo stoka.” — Bet gaila, Viešuoju krašto gyvenimu ne
labai gaila, kad to saiko tuose laikraščiuose sirūpino. Tuo būdu davė pro- 
visai nėra. Kų kalbėti apie saikų, kad visuose gos įsigalėti laisvamaniams, 
numeriuose visi puslapiai panašių dalykų pil- kurie drįso tokius įstatymus 
ni. Ne pateisinimas ir tuo, kad ir kituose, net išleisti:

sininkai, sunkiai nusikalto
me, tai tik vien tuo, kad

vinių, neveiklumu. Beveik tas 

pats atsitiko ir Ispanijoj. De-

krašto politikoje nedalyva- dama katalikų veikimui pink- 

vome..Tai buvo sunki mūsų! 1®S> ištremiama naudingos kra-

nuodėmė, ir dėl to susilau
kėme sunkios Dievo baus-
mes.

štui vienuolijos, o katalikai ne
pajėgia apgint savo teisių ir 
įstaigų.

Iš tų liūdnų įvykių Meksi-

tų kraštų katalikai. Visur rei
ktų plačiai vystyti katalikiš 
koji akcija.

RELIGIJA VAIKŲ 
AUKLĖJIME

su savo sugestijomis. Jis tik konstrukcijos programų, o tik 
pakartoja tų patį, kų Sovietų destrukcijos programų. Jis 
valdovai jau įvedė Rusijoje, nori nužengti aštuoniolika ši- 
Jis galėjo prailginti iki šešio- mtmečių tąm atgal. Jis turė- 
likos metų net sielos tobuli- tų žinoti, jeigu dar nežino, 
nimų. Tačiau, jis paveda vai- kad dėstomas jo programas 
kus valstybės globai ir panai- mus gražintu pagonizman, • o 
kiną motinystės pareigas. gal dar aršesnin būtin.

Kaip skirtinga yra katab- Nuo Teodoro Dreiserio kly
ku pasauliožiūra j vaikų au- ptięg šalinasi išmintingieji, o 

įkiėjimų iki šeštų metų, mato- katalikai turi savo nusistaty
me iš kunigo Pr. J. Vaitukai- mų ir klauso Bažnyčios pat
čio rašto “Motinos Reikšmė varkymų steigti ir palaikyti 
Šeimoje,” tilpusiu “Moterų katalikiškas parapijines niokv- 
Dirvoje” (No. I, Tomas XVI). klas, kuriose yra dėstoma ir 
Savo rašte kun. Vaitukaitis mokinama religija, kuri yra 
rašo; “Motina išauklėja savo pagrindas padoriai visuomenes 
vaikų ir niekas kitas, kaip tvarkai, valstybių pastovumui; 
vien tik motina, nes vaiko au- o katalikai tėvai parūpina sa- 
klėjimas baigiasi šeštais jo gy- vo vaikučiams vietų kataliki- 
venimo metais. Iki šeštų metų, škose mokyklose, kuriose gau- 
niekas kitas su vaiku tiek daug tų religini pobūdį ir žydrios 
nebendrauja, kaip motina. Ji. krikščionybės gaivumų, ir gy- 
pirma atidarius savo širdį, pa- venime būtų ištikimais kata- 
veda Išganytojui jaftnutę jo likais ir pavyzdingais pilie- 
širdį, kurių išmokina mylėti čiais.

Samata.
katalikiškuose, laikraščiuose retkarčiais pasi
taiko prikištinų dalykų. Netikęs straipsnis 
ar paveikslas, kur jis bebūtų, lieka vistiek 
netikęs. Bet vis tik daugiau galima dovanoti 
ten, kur į metus pasitaiko “nepajustu saiko’* 
vienų kitų kartų, negu ten, kur jis nejaučia
mas kasdien.

Teisinama toliau, kad, girdi, dažnai pa
mokslai nusibosta; “po daugelio galvojimų 
ir rūpesčių yra noro kiek atsikvėpti, kiek 
lengvesnės medžiagos per mintis paleisti.” 
— Šitaip kalbant, tik parodoma mūsų anų 
skaitytojų dvasios skurdas, jei jau šitokių 
“literatūrų” per mintis leidžiant ieškoma 
poilsio. Tai žmonės be idealų, savo galvų už- 
kimšę rūpesčiais ir kriminalų bei šlykštynių 
skaitymu. Nieko sau skaitytojai!

Dar. Įmaniau, kad šitokiam netikusiam

Teodoras Dreiseris, pagar
sėjęs Amerikos rašytojas, nau- ir pasiaukoti Dievui. Kų tame į 

(Art. 3). “Mokymas vai-i jai išleistoje savo knygoje laikotarpy motina davė bei tei- 
diškose ir privatinėse mo-į“Tragic America,” rašo: kė savo vaikui, visa tai pata- 
kyklose yra betikybinis” į “Vaikams, nesulaukus šešioli- j mpa jam lyg antroji prigim- 
(Už įstatymo peržengimų, kos metų, jokio religija netu- tis. Vėliau motina gali mirti Viduklė, Raseinių aps. Se- 
bausmė — 500 aukso pen- j ri būti dėstoma nei mokina- j ir išeiti iš sūnaus bei dukters nįau daugiau būdavo zui- 
sų ir mokyklos uždarymas). ■ ma mokyklose. Vėliau, jeigu atminties, tačiau, kai gyveni- kių, kasmet jie mažėja ir

(Art. 4). “Nei religinė- jie pasirenka, o tame (16 me- mo audros palies vaiko širdį, mažėja. ‘Galimas dalybas, kad
tų) amžiuje gali geriau supra- kai tikėjimas ir dorybės pra- netrukus zuikis čia bus tokia
sti savo gyvenimo datų, negu dės siūbuoti bei svyruoti, ta- retenybė kaip elnis. Reiktu
penktuose ar šeštuose ar de- į da vaikas atsimins garbingos l<įek labiau suvaržyti šio, ne 
-imtuose metuose, tai gklima savo motinos kilnumų, kurs per daugiausia ūkiui nuosto-

ms organizacijoms, nei ku
nigams nevalia steigti ar 
laikyti mokyklas” (Pinigi
nė pabauda kalėjimas).

(Art. 5). “Privatinės mo
kyklos yra valdžios priežiū
roje M

MAŽĖJA ZUIKIŲ

leisti jiems patiems patikrin
ti savo gyveninio stovį.”

stebuklingu bildu pastūmės pa- lingo, žvėrelio naikinimų, 
klydėlį „į tikrąjį tikėjimo ir

Ir išdėstydamas dėl šių vai-| dorybių kelių. Tai iš gyvenimo
(Art. 11). “Dvasininkams jstybių krašto rekonstrukcijos ir gyvenimu pagrįsta.”

dalykui ginti pasigaunama įmo nematyt, nors jau ilgai laukta. Kalbant
Skaistybės Mylėtojo, žodžiai: Kas iš jūsų (
be naodėmėe, tegul pirmas meta į j» akn>e-|aP'e krikmnoniek, dovsnojnng Juokiuose at- 
nį.” Taip, Kristus dovanojo žydų kaltinamai' sitikimuose, reikia neužmiršti ir to fakto, kad 

gai^KaT to ^urvo jau jas save pritrūksta, nusidėjusiai moteriškei, nes matė, kad ji gai- Kristus paėmė botagų ir išvijo pirklius iš

Katalikų dienraštis rūpes-
; ..........................- ■■■ — ..................................... ............... .........................................tingai skleidžia katalikiškas

lėjosi už savo nuodėmę. Tuo tarpu mūsų kai- bažnyčios prieangio, nors jie ten buvo susi- idgjas, stropiai paduoda fPo 
tinamog spaudos redaktoriai dar net pasigi
ria: “Mes mėgstame sensacijas.” Pasitaisy-

rutkę visai be blogos valios išniekinti Dievo piežiaus žodžius, nušviečia 
namus. Verta tad botago ir ta mūsų spauda, mūsų draugijų veikimą. Del 
kuri purvinomis kojomis teršia katalikų šie- to kas visa tai nori žinoti 
los šventovę. Tai tiek dėl Sv. Rašto ne vietoj ir sekti, O žinoti ir sekti turi 
valkiojimo. Bet kų čia daug norėti, kada 6v.; visi veiklūs katatkai, turi
Raštų ima aiškinti koks nors studentas teisi
ninkas ar panašus — visko galima laukti.

skaityti katalikų dienraštį
Kardinolas Sdiuster.

A. A. ARK. J, MATULEVIČIUS, 
M. L C.

{Penktuosius nuo jo mirties mėtufi minint)

(Tęsinys)

Tekis pamokslas kaimo žmonėms aiš
kus, suprantamas. Pavyzdžiai imti stačiai 
iš kasdieninio jų gyvenimo. Jie juos mato 
kasdien ir kasdien atsimena girdėtų baž
nyčioje pamokslų. Todėl šitoki pamokslai 
eina iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartų, kaip 
pasaka kokia ar priežodis, ir palieka žmo
nėse savo gerų vaisių. Deja tiktai, kad ne 
visi pamokslininkai sugeba taip aiškiai 
dėstyti tikybos bei dorovės tiesas.

Žmonės, išgirdę kurį kunigų šitaip kak 
bant, nesigaili jam pagyrimų. Jaunam di
akonui J. Matulaičiui todėl teko taip pat 
daugybė pagyrimų. Mano draugas sako, 
pats savomis ausimis girdėjęs, kaip po to 
Marijampolėje pamokslo vyrai (seni ir 
jauni) išėję iš bažnyčios ir sustoję prie 
zomato “ pasipypkiuoti ”, krapštydami 
pypkius tarp savęs kalbėjęsi:

— Tai, brač, negaila, kad Matulaičių 
Jurgis Akademijų eina. Šitokio pamoksli

ninko tai yra kas ir paklausyti!..
Girdėdamas tokius dalykus pasakojant 

apie Marijampolietį kunigų, užsigeidžiau 
kad nors kartų kada galėčiau išgirsti tų 
ųepaprastų pamokslininkų. Sunku tačiau 
buvo ko tikėtis. A. a. fClkiv. Jurgis tuo
met buvo jau Peterburgo Akademijoje 
profesorium, tėviškė jau buvo perėjusi | 
svetimas rankas, tai jau ne labai kas ir 
trauke jį į šį kraštų parvažiuoti. Bet ma
no laimei, vasaros sulaukus, jis tuč ir 
parvažiuoja į Marijampolę. Tokiu būdu 
man teko arčiau su juo susipažinti ir jo 
pamokslų išgirsti.
MANO PIRMAS SUSITIKIMAS SU

PROF. JURGIU MATULEVIČIUMI.
Buvo tai, rodos, 1908 m. vasaros pa

baigoje. Vienų rytmetį einu aš vienuoly
no kantorium, arba kaip anuomet žmonės 
vadindavo “cieliaių”, ir susitinku du sve
čiu kunigu. Vienas iš jų buvo man jau 
kiek matytas, būtent, prof. P. Būčys, da
barties Olimpijos vyskupas ir mūs Ge
nerolas, o antras buvo visiškai nematy
tas. Iš pažiūros labai kuklus, lėtas, ne
aukšto ūgio. Man pasirodė, kad koks jau
nas “vik&rėlis” ar net klierikas, kad toks 
nedrąsus. Taigi pasisveikinęs su prof. Bū
čių, tuoj klausiu, o čia koks kunigėlis? 
Prof. Būčys užuot paaiškinęs ir pristatęs 
man svečių, tik linksmai nusišypsojo, reik

šmingai akimis į jį pažiūrėjęs. Aš tuoj 
supratau, kad čia mano kas netinkamo 
pasakyta, arba kitaip sakant, įsišokta. 
Aš lyg iš tono išmuštas, žiūriu ir nežinau, 
nu(/ ko toliau pradėti, bet pasiskubino 
mane gelbėti patsai mano “nepažįstama
sis svečias.” Paduodamas man rankų, ty
kiu labai mandagiu balsu tarė;
, -r- Matulaitis.

Man užteko dabar. Vadinasi, tasai gar
susis žmogus ir pamokslininkas, apie ku
rį aš tiek esu girdėjęs. Susyk atsipeikėjau 
ir su didžiausiu džiaugsmu jį pasitikau. 
Netrukus turėjau progos išgirsti ir jo 
pamokslų. *

Gimnazijos mokiniams baigėsi vakaci- 
jų metas. Už dienos ar poros turėjo pra
sidėti mokslo metai. Metų pradžioje pa
prastai mokiniams laikomos iškilmingos 
šv. Mišios ii- sakomas pamokslėlis. Pa
mokslėlį sakydavo gimnazijos prefektai. 
Dabar gi, atsilankius tokiam garbingam 
svečiui, prefektas kun. M. Gustaitis kaip 
tik užkvietė prof. Matulaitį su pamokslė
liu mokiniams.

Sužinojęs, kad prof. Matulaitis sakys 
mokiniams pamokslų, nutariau būtinai to 
pamokslo išklausyti. Nutarti lengva, bet 
nelengva tai įvykdyti, ypač esant dviem 
kunigam tokioje didelėje parapijoje, kaip 
Marijampolės. Nuo ankstyvo ryto ligipiet

neišlipi žmogus iš vežimo pas ligonius be
važinėdamas, o popiet vėl krikštai, šliū- 
bai ir kitoki reikalai, kad neturi kada nė 
kveptelti. Norėdamas tačiau būtinai iš
klausyti pamokslo, pasistengiau visus pa 
rapijos reikalus greičiau apibėgti, kad 9 
valandų būčiau laisvas.

Kaip tik šv. Mišios prasidėjo, aš jau 
sėdėjau salia altoriaus suolelyje ir lau
kiau pamokslo, norėdamas visų nuo galo 
ligi galo išklausyti. Pasiryžęs buvau aky
lai žiūrėti bei sekti pamokslininko ne tik 
žodžius, bet ir visų jo judėjimų: rankų 
mostus, veido išraiškų, balso keitimų, žo
džiu viskų, kas pamokslininkui labai svar
bu.

Pagalios šv. Mišios baigėsi, pamokslu 
įlinkas atsigręžė į jaunus savo klausyto
jus ir persižegnojęs pradėjo kalbėti. Kal
ba paprasčiausiu būdu, be jokių ypatingų 
įžangų, nekeldamas savo balsu uei per
kūnų nei žaibų, nežaisdomais rinktiniais 
ankštais, sunkiai suprantamais žodžiais. 
Jis kalba ne kaip didis kalbėtojas, norįs 
žmones sužavėti savo žodžiais (dažnai vi
sai bereikšmiuis), bet kaip tikras tėvas, 
kalbus, savo mylimiausioms vaikučiams. 
Jo kalba tokia aiški, kad ir mažiausius 
jų gali suprasti; kalba taip švelniai ir 
įtikinančiai, kad visi klausytojai (jauni
mas) atsidėję klauso, bijodamiesi, kad nė

žodelis jiems pro ausis nepastebėtas ne- 
praspruktų. Visų akys smigte įsmigusios 
į kalbėtojų. Jo žodžius, rodos, ryte ryja.

Apie kų jis kalbėjo? — Apie labai 
gerai visiems žinomus dalykus, kuriuos 
mokiniai ne kartų gal yra girdėję ir iš 
tėvelių ir iš prefektų. Dabar tačiau jie 
su tokiu susidomėjimu klauso, tarsi dar 
niekad tų dalykų nebūtų girdėję! Bažny
čioje taip tyku, kad nė šnapšt. Vieno tik 
pamokslininko ramus, švelnus, iš širdies 
tekus balsas, tarytum pavasario vandens 
srovė, pro tų bendrų tylų skverbiasi gilyn 
į klausytojų tarpų, darydamas sau takelį 
artyn prie jaunųjų širdžių, kad jose ga
lėtų paskęsti, išleisti savo daigelius ir iš
kerojęs pražystu gražiausiais gerų darbų 
bei dorybių žiedais...

— Pasižiūrėkite, mylimieji, dažnai į 
blizgančias savo apsiaustėlio sagas — 
kalbėjo pamokslininkas. — Ar nepastebite 
jose žibant ir mirgant jūsų gerųjų tėve
lių ašarų, kurias jiems dažnai pareina 
dėl jūs gerovės išlieti? Gal ne vieno tėve
liai pats dėvi prastų sulopintų drabužį, 
kad jus galėtu gražiau parėdyti? Gal ne 
vienam reikia atitraukti sau nuo burnos 
paskutinis duonos kąsnis, kad galėtų jums 
gardesnį kąsnelį sutaupyti...

(Bus (Uragiau)
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Aš ESU KATALIKIŠKOJI SPAUDA giau kaip vieną, puslakštį 20 pie tai pranešti Pasiuntiny-i

’A. F. Klinkner.
Vertė Samata

Aš esu dešinioji Bažnyčios 
ranka.

> Aš esu geriausias Valstybės 
bičiulis.

VYTAUTOJO DIDŽIOJO 
ALBUMAS AMERI

RIEČIAMS

nuošimčių nuolaida. Adresas, bei, kuri stengsis sulyg išga- nori,
kuriuo reikia visą ką siųsti: lės suteikti jiems paaiškinimu čius
JI. Serafinas, Kaunas, Kęstu- ir pagalbos, jeigu tokia būtu gus. Anot jo
čio g-vė, butas 2, LTTTTUA- reikalinga. Pasiuntinybės ant- mokėti no til
NTA.

Kaip žinoma, šis sekretorius
kad vyriausybei mokes- 
mokėtii kiekvienas žmo- 

ulūkesčius turi 
turtuoliai, bet

ji baigsis. Bet tik tada, kaulu Biržiška, V. Bičiūnas, Petras
baigsis nepaprastas išlaidu
mas. Šį išlaidumą gali panal-

Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, Liudas Gira,

Amerikoje Vytauto Didžio
jo sukaktuves lietuviai mine- 

Aš esu visada prisirengusi .1° vietomis iškilmingiau kaip 
Įdiegti tyriausią patrijotizir.ą,
ištikimą Dievo Įsakymams ir 
Tėvynės įstatymams.

Aš esu visada pasiruošus ap 
ginti Bažnyčios mokymus; e- -iai 110,1 atvaizduoti visus pa
su visada sargyboje plėsti Jos šaulio lietuvius. Tuo reikalu 
.gerbūvį ir neleisti .Jai kentė- albumo leidėjai kreipiasi ir į 

‘ ti išniekinimų ir koliojimų. ™lls Amerikos lietuviu' vei-
Aš esu tos priemonės, kurio k5Jus ir organizacijas, be pa

skirtame, vėliausiai iki

Lietuvoje. Dabar Lietuvoje 
ruošiamas išleisti tų sukaktu
vių paminėjimui didelis gra
žus albumas, kuriame leidė-

LIETUVOS LAISVĖS PA
SKOLOS BONUS PAR

DUODANT

(Lietuvos Pasiuntinybės 
Komunikatas)

\VASTITNGTON, D. C. — 
Sausio mėn. 26 d. — Kiek 
laiko atgal Lietuvos Pasiun
tinybė buvo paskelbusi Ame
rikos lietuvių laikraščiuose, 
kad Lietuvos Laisvos Paskolos

rašns yra toks: Lithunnian Le- ir visi darbininkai. Betarpiš- 
gatiou, 2622 161 b Street, kus mokesčius šiandie visi mo

ka. Bet norima, kad visi pri
sidėtų ir prie tarpiškn mokes
čių mokėjimo.

Taigi, tas žmogus savo laiš
ke sekretoriui pasiūlo priemo
nę, kaip iš darbininkų gauti 
tarpiškus mokesčius. Sako, kad 
iš jų mokesčius turi rinkti da
rbdaviai. Šie, mokėdami dar
bininkams, atlyginimus, gali 
lengvai atitraukti skirtus mo
kesčiams nuošimčius. Tuo bū-

Nortbvvest, Washington, D. C.

MOKESČIŲ 
MANIJA

ftiame krašte pradėjo siau
sti nepaprasta mokesčių ma
nija. Krašto vyriausybė, at
skiros valstybės, apskritys ir 
miestai šiandie tik ir šūkau
ja. kad gauti daugiau mokes
čių iš žmonių. Sumokamų mil-

kinti tik pačių gyventojų susi-'Liudas Dovydėnas,. K; Inčiū- 
ra, Lazdynų Pelėda Lastaus
kienė, Vygandas — d-ras .L 
Purickis, Petras RuseCkas, d- 
ras Rutenbergas, Matas šal
čius, kan. J. Tumas-Vaižgan
tas, J. Žiminskas, prof. Z. Že
maitis, M. Aldonis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašyto
jų. Redaguoja V. Uždavinys.

“MUSŲ VILNIUS” žengia 
tvirtais žingsniais į penktus 
metus. Jame rasite gražiausios 
medžiagos, gražiausių straips-

pratimas.

PER “MUSŲ VILNIŲ” Į 
SOSTINĘ VILNIŲ!

Nėra Lietuvoje kito tokio 
žurnalo, kuris eitų kas 10 die
nų gražaus didelio formato 24 
puslapių, yra tik vienas žur
nalas “MUSŲ VILNIUS”.

“MUSŲ VILNIUS” gina 
Vilniaus reikalus, rašo kuo 
plačiausiai Vilniaus vadavimo 
reikalais, deda dang gražių iliustracijų, vi-

/

mis daro Bažnyčią geriau ži- zlunJ .- . . . ..... «z,.n.,«.iV.
i i • , * • šių metu kovo 15 dienos iš- bonų s<i\ minkai, norintieji pa- v. . , v. , du surinktus pinigus turi po-noma ir labiau gerbtina tais, metų kovo jo uienos .... ziniskų mokesčių nepakanka. , ?

siųsti savo atvaizdus su pa- į savo bonus, gali tai pa- nppaprastas 1
aiškinimu, kuriuos įdėsime į ^rvti, pasiųsdami savo lionus mas Tr Stai vaMybos do
Albumą. Taip pat reikalingi ! aupomąją a . t y ’s Kasą pinja pajamų trukumo. Ko bininkų spausti paskutinius 
įvairūs atvaizdai iš Vytauto Kaone’ arba 1 Lietuvos Bau- mitetai SaUinhh iS kurfn wntns nei negalima. Tegul
Didžiojo minėjimo Amerikoje: '^aune-
organizacijų, komitetų, iškil-;
mių ir t. t. Prašoma į šį rei- tuvos Laisvės Paskolos lxmus 
kalą pažiūrėti nuoširdžiai ir kainos, kokia yra tą die-

1/esugaišti. Albumas bus viso n^' Kauno biržoje (exchange). 
i pasaulio lietuvių atminimo * asiuntinybė dabar gauna

kurie .Jos nepažįsta.
esu dorinės išminties vei

lis.
Aš (isu vargdienių priete- 

fms.
t Aš esu tiesos sužiedotinė ir 
negaliu būti bičiulis piktui, 
neteisybei ir nuožmumui.

Aš esu namų židinio sar
gas.

iliustracijų iš Pavergtosios ir 
Laisvosios Taetuvos. Jis atsi
dėjęs seka Amerikos ir kitų 

Kitokio sugnlvojiino iš dar-į kraštų lietuvių gyvenimą.
rdnoti vvrinusvbei.

“MUSŲ VILNIUS” punk
tualus "žurnalas. Jis pasirodo

Sies dvi įstaigos perka Lie- ^i,na ""“"“I ty? kra- kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų
gauti. Tuo tarpu gyventoja, šte valdžias, o turtuoliai tegul kįekvįeno mėnesio, 
jau neatkelia mokesčių naštos, sau švilpauja.

siems artimų minčių.
“MUSŲ VILNIUS” pigus

žurnalas. Metams kainuoja 7 
litai, pusmečiui — 4 itai. Už- 
sieiniuose — 20 litų.

Rašykite šiuo adresu: Kau
nas, Daukanto g-vė 3. Skam
binkite telef. 10-88.

Jie turi mokėti krašto vyriau
sybei, valstybėms, apskritims 
ir miestams, taip pat savo va-

“MUSŲ VILNIUJE” ben- 
Ar baigsis kada didelių mo j dradarbiauja žymūs publicis- 

kesčių manija? Be abejonės, tai, rašytojai, kaip prof. M.
SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”
- v« • 1 i j T t . 11 iiurniaiun, iciip ikm navų Vtl-

ą v • • j ženklu duos svečiu kambarius kad daugelis bonu savi- _ v. _ . , . .As esu geriausias draugas z,enKllS Puos svečių KainuarLus lsciamg. Kur pasisuksi — vi-
misijonoriams. Aš skleidžiu jų ir kuklias lentynas/ dalykas milklJ >'ra tuomi pasinaudoję 
darbuotės istoriją į tolimiau->retas —atsitinkąs kartą 500 ir pa”!®Vę 8aV° b°”US nur°‘
sius krikščioniškojo pasaulio metlb 10(101 visi nuoširdžiai ‘ •' u budu-
. v, . . , .... , . . nrašomi nrisidėti laupomosios Valstybės Ka-krastus ir į savo skiltis talpi Prasomi pnsiaeti.

snr reikalauja mokesčių ir tik 
mokesčių.

Antai vienas Oregono vals-
^nsius ir i savo skuus uupiy - tyh6s žmogus para^ IaiSka
nu jų atsiliepimus, prašančius Albumas leidžiamas Vytam- , ....... „ :?dn sekretoriui Mellon’ui
pagalbos ir skaitytojams ap- to Didžiojo Komitetui Lietu-
sakau jų nuopelnus. voje pritariant. Spausdinimas

kad, siunčiant, joms bonus re- iz(1° sekretoriui Mellon’ui.
Į

gistruotam laiške, reikia būti- —
Aš esu toji galybė, kuri tie- Jau pradėtas. Albumas 28 x 37 nai Paz>moti laiške ir siunčia-, VISU DĖMĖSIU!

sioginiu būdu remia ir plečia cni- didumo, apie 300 puslakš- nn,'’Ų 1m>"; se,iJos 1'a,(los lr -i’-* VISUS 
numeri. Tuo bildu bus įšveng-

AMERIKOS LIETU
'šakyklos uždavinį. Aš nešu pa rių, spausdinama 4000, ge- 
mokslą į namų židinį ir žmo- liausiąs kreidinis popierius, 
nių minioms. svers apie 3 kilogramus, bus .

Až apsakau tų genj, kurį daugiau 1000 atvaizdų. Sky. s08‘ n"P,rkns bon»’ slOTCltt 1)0 
neša kunigai, įstatydami į pa- rlai tokie:
vojų savo gyvybę, kad patar-j 1) Jubiliejinis: straipsnis a- 
nauti mirštantiems. pie Vytautą Didįjį, Vytauto

ta painiavos ir klaidų. 
Taupomosios Valstybės Ka-

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI 

ŠIE LAIKRAŠČAI
, no savininkui, drauge su pini- 
1 gaiš atatinkamą kvitą, kuria
me ųurodoma; koki bonai ir 
ada gauta, kokia jįj kaina tąAs apsakau apie vienuoliu- Didžiojo Komitetai, Vytauto r , „ . . v . .

* 5 . , . “v. A- kaa , • (llon{J bllVo Kauno biržoje irseserų žygius, kunos gyvena, D. mirties 500 m. sukaktuvin , . , , . . . . v .
, J , • .. • v. , ..................... . .. - «v -rr • klok 00,10 savininkui už juoskad mokinti jaunamecius, slau minėjimo iškilmes. 2) Vyriau- prjk]ailg0
goti ligonius ir globoti tuos, sybė, valdžios įstaigos, kitu ., .
, • - , , x v x x • i , 2 Ateityje visiems borui savi-kurie neteko tėvu globos nei valstybių atstovai, mokslo i- • , A .
v . . ....T 6 . . . . A ’ TT. 1 Uinkams patariama:žmonių pasigailėjimo ar mei- vainos įstaigos. 3) Visuome- ,- _ 1 1- Siųsti savo bonus regis-

“Draugas”, dienraštis 2334 
So. Oakley Avė. Chieago, 
III. Kaina metams $6.00.

“Darbininkas f f eina du

Z
A

<- * . - - -rr 1 X . ' L Siųsti savo bonusles » nes verkej“., Vytauto metų trnotame
As esu tikybinio mokimo svarbieji atsitikimai. 4) Ban- 

gaivintojas ir žadintojas. kai ir kredito įstaigos. 5 Pra- 
Aš esu tas, kurs yra visada monės įmonės. 6) Prekybos į- 

pasirengęs pagerbti vienetą ir monės.
kiekvieną asmenį, kurs stovi Įžanga ir paaiškinimai bus

2. Laišką adresuoti taip; 
Taupomųjų Valstybės Kasų 

Valdyba,
Kaunas, Lithuania.

v x • i j • x • . v x • • , „ . 3- Laiške būtinai pažvmėtiuz tai, kas yra dora ir teisiu- lietuvių ir prancūzų kalba;
ga. « pramonės ir prekybos skyriuo-
, Aš duodu tau pasaulio ži- sę — lietuvių, anglų, vokie- Prie šio laiško pridedu.... 

(pažymėk kiek) Jmnų po $.
nias. As supažindinu tave su cių kalba (pagal norą). Ame- ,, , x ; -v .
r ,, . . . .. , . ,.7 .. . '(pažymėk bono vertę), išvisodienos klausimais ir reikalais.', nkečių skynus — lietuvių ir * • v ,. . , . ,, . ?......... sumai. Siunčiamų bo-tau j vairumų, pa- anglų kalbomis.Aš teikiu

«
minimų — tačiau neiš- Dėl brangaus darbo albumo 
tau duoti papiktinimo’ kaina Lietuvoje 50 litų (be 
goniškojo pavyzdžio. aptaisų). Amerikoje 6 dole- 
Aš esu skaistusis oras nu- riai (Jie aptaisų). Aptaisai: 
giedrinti tavo gyvenimą; aš e- panašūs į odą — nuo 1,2 iki

uų serijos raidės ir numeriai
yra sekanti: .. . . ......................
(pavyzdžiui: AO4574, Al7363, 
BOO432, C0021).”

Serijos raidė ir numeris v-
.. v . , . X n J , • J X . ra nurodyta bono viršuje ilsu saules sviesa, kuri tavo na- 2 dolerių, gryna oda nuo 4 i- . .. . . 

m v • v. I . .V1 - . • c J r • ant kiekvieno kupono i5 deši-muose šviečia katalikiškuoju ki 6 dolerių.
atspindžiu. Albumo pelno dalis skiria-

Aš esu Katalikiškoji Spau- ma Vytauto Didžiojo muzė-
da. jaus statybai, albumo ėmėjas

Aš reikale ir reikalai!- rems ir muzėjų. .. . A v .
• , -x i - • » * - v- x- i minėtose įstaigose, prašomi a-.ju tavo įtekmes ir gelbstan- Amerikiečiams, tiek pato-
čjos paspirties. d ži usiems palankumo, nerei- __   ...   ■ ...... ....

Aš pasilieku priklausanti kia daug aiškinti šio darbo
Tfuo finansinio tavo parėmimo reikšmės. Įvairiems biznie- 
mano reikalams. riams ir pramonininkams taip

Aš esu verta kiekvieno ge- pat duodama proga gražiai ti
ro, kurį gali man duoti ar amžinai pasirodyti albume, 
teikti. pranešant apie savo biznius,

# Tai yra Katalikiškosios tik- būtinai su atvaizdais. Įvai- 
Spaudos vajus. rios biznio žinios albume mie- •

nes jo pusės.
Bonų savininkai, kurie tu

rėtų kokių nors nusiskundimų 
savo bonų pardavimo virs

kartu savaitėje, 366 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

“Garsas”, savaitinis 73 
E. Sontli Str., Wilkes Ba- 

Pa. Kaina metamsrre.
$2.00.

“ Laivas”, savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Clii- 
cago, III. Kaina metams 
$2.00

“Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wood str., Chį- 
cago, III. Metams $3.50.

‘Moterų Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chieago, 
III. Kaina metams $2.00.

V

spt

' Argi pats praleisi tą progą, lu noru dedamos, kai biznie- 
kad nepri si dėtum savo dalim, riai apmokės išlaidas spaudai 
atidarant man bent vieną nau- ir visam darbui: už viso dide-
ją įžangą į namų židinį? 

Tai padaryk šiandien!
, Nelauk rytojaus!.

lo puslakščio vietą 50..doi., 
pusė pusi. 30 dol., ketvirtis 
pusi. 15 dol. Užimantiems dau

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”
t

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Į
Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž

mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime
“Draugą”!

ir Platinkime Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DR AUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chieago, III.
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ISPANUOS VIENUOLIAI 
IR J|į DARBAI

nuolių jėga — tai vienuoliai Ateis laikai, kada nauji Is- 
Į augustijonai. jie ilgus įlietus! ponijos valdovai ir vėl pa- 
I veda garsų Escorial univer-! geidaus kultūrinio vienuolių

Ispanijoj iki pastarojo po
litinio perversmo katalikų vie
nuoju orderiai ir kongregaci
jos savo vedamose mokyklose 
mokino daugiau kaip l,20j,0u0 * 
vaikų, ir kada artimoj ateity 
jiems bus tas mokinimas už
draustas, vyriausybė mokyklų

isitetų ir knygynų. Jie išlaiko 
daug vidurinių mokyklų, ku
riose neturtingų tėvų vaikai

darbo. Nes pasaulininkai be 
tikėjimo neišaugins naujų ka-

“ LIETUVA” PASIRINKO”
B. A. WAITCHIŲ RAS 

TININKU.

Zolpo, atsisakiusio, F. Levic- 107tli St., Roscland, III. B. A. 
kis išrinktas kasierium vietoj, VVaitclies real estate biznyje

ATSIRANDA VOVERIŲ

atsisakiusio A. Čėsnos. turi gerų pasisekimų. Jis taip
išrinkus vaidybų apkalbėta Yra ra^Vininkas United Li

Liškiava, Alytaus aps. Pra- , 
deda atsirasti buvę beišnyks- •

“Lietuva” Buiiding and, tohuiesnis “spulkos” gyvavi-jthuauiaa BuildhlS and Lomi ■stų miškuose voverys. Nuo iš- 
i nykimo apsaugojo draudimas 
voveris medžioti ir jų kailelius

rtų patrijotais ir gerais krk- jLoan Association yra viena iš Padalyta planai” naujų lAaiiOciatiou’ Roselande.
veltui mokinami. Augustijonų į što piliečiais. Jei be Dievo j didžiųjų lietuvių finansinių !metų “soulkos” vmkinno ' Rep
svarbiausias požymis yra lite-1 negali būt doros, tai be tikėji-1 organizacijų. Nors dabai- Ame į Svarbiausia, kad surasta bu-1 

a. Jie yra parašę mo negali būt nei patriotas- rika pergyvena sunkų depre- dtu sumažinti išlaidoms net 
iki dviejų trečdalių t. y. su
mažinus direktoriams algas ir

ratinė kultūr 
ir išleidę daug įvairios rūšies 
mokslo veikalų ir vadovėlių. 
Bet jie taip pat nesišalina nuo 
gerovės, labdarybės ir orato-įr mokytojų išlaikymui turės . rn.. .. . ii-iskų darbų. Tarp augustijo-parūpinti mažiausia 300 nu- • . . ...... x . i nų yra nemažas skaičius įzy-liionii pezetų per metus dau- ... A .. . ... mių filosofų, rašytojų, poetųgiau. Iki sieliai vienuoliai vy- , , ,ir kitų mokslininkų.

mo. Kiek šiandie yra patrijo 
tizmo bolševikuose? Ispanijos 
radikalai Vra bolševikams gi
miningi. Vienų ir kitų siekiai

sijos laikotarpį, bet “spulkos” 
atsilaiko prieš jų; jų tarpe ir 

“Lietuva” Building and Loan pSpUtj£0!S’ 
!Ben. A.1 2Vssociation.

pardavinėti.
MJSUKUUllSi VĖSUS BIZNUS 

BIUS KURIE SKELBIASI
DRAUGE.

riausybei tuos milijonus su
taupė.

Be visos eilės mokyklų iš
laikymo vienuoliai dar ir tau
tos gerovei daug dirbo. Kraš
to kultūros šiltyje jiems nie
kas negalėjo prilygti. Negali
mas daiktas jų visus darbus 
kad ir paviršutiniai apkainuo- 
ti. Be labdaringųjų ir gailes
tingumo darbų jie daug yra

yra vienodi — išnaikinti tikė- į 
jimus, ypač katalikybę. !

kos direktoriai turėjo susi- 
Bet jie neatsieks to savo ti-jm^ kuriame rinkta “spulkos” 

. .. j kslo. Katalikybė neišnaikina- valdyba. George Brazauskas
Be jėzuitų ir augustijonų, I n)a jj iki pasaulio pa-' (seuasis) vėl išrinktas piruii-

Ispanųa. daug kultūros darbo baigos_ A w
atlikę ir kitų ordenų ir kon- i • , . ... . , . . T1 įniktas raštininku, vietoj J. J.

raštinę išrendavus 
Waitchiui, kaip pa- NAUJAS IŠRADIMAS

UtikbMU RALINGA JUOSTIS,
Gruodžio 1 d.,1931 m. “spul skolų ii- apdraudos agentui, *urwa pašauna w amnua mstų mu-

i. • i • , ... ke jau yra gatava. Deksuio GalingaKUllS apmoli.es renuų ir atliks Mostia yra sudaryta iš iS-Rus akirun- 
gų elementų. tu visų klastų aviete 
ginų visokių medžių aliejų. Dėka- i 

tillinkaS, nio Galinga Moaiia kaipo saules apm
uilinu, pasekmingai gydo; Reuina- 

Su pradžia Šių metų nutarta tizinų. utumų, Kojų, Mugaroa skau- 
. . . . . dėjimų. Kaukų, Kojų tirpinių ir ar-padai'yti vajų gavimui naujų aaiuai kraujų, nikalelėjinių ir šiaip 

Tūkstančiai
žinomų yra pagiję, o milijonai da

prasidėti nauja serija. Tai,uez*uo apie tai.
, Dekanių Galinga Moatis yra tiek 

spinduliai. Toliau vartojama ■ kaip tik. proga pradėt vajų. verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
“ i •> , - i naudos gydymo. G varant uo jam; jeiguNoiS laikai sunkus, bedaibe neuutų taip kaip rašom, pmiguo gra- | 

siaučia po visa Amerika, bet'z,u,uu- A'aislduod* *»»«•*• KlauskiteP vou Uip, DEKLNS jSLVV OISGOVKKZ I

' spulkos” reikalus, kaip rus- 4

narių, nes sausio 5 d. turėjo'vlBOklUBgregacijų vienuoliai, kaip tai 
dominikonai, pranciškonai, ka
rmelitai, benediktinai ir kiti.
Krikščionių Brolių kongrega
cija taip pat daug pasižymė- ... ,
jusi krašto kultūroje. Per metus ga™inai™ nog erzinančios dalys. Todėl ,Yra tokių, kurie dar <^ba i

Didėlius nuopelnus yra įsi- i šioJe turi nusistebėtl- tokių erzinančių dalių Lucky Į11 Sali prisirašyti prie “spm-!"““ ° 4 vw‘
gijusios ir vienuolės seserys Jei ^garėtus šioje šaly- Strike neturi. Tas kaitinimo kos” 0 ui bus saugus pini-Į

MODERNIŠKAS CIGA
RETŲ GAMINIMAS

________. kaitinimo procesas, kuriuo pa-
Kiekvienas, sužinojęs kiek .šalinama iš tabokos kai ku-

HARTFORD, GGhlN.

atlikę įvairių visuomeniškų pa-,AnUi^ Gailestingumo Dukter- > pagamintus per metus ga- procesas yra jūsų apsauga jū
kongregacija mokina daugiau 
kaip 100,000 vaikų. Jos globo-

tarnavimų.
Apie Ispanijos vienuolių at

liktus didelius įvairiose srity- ja paliegusius, visur išlaiko 
sveikatos centrus, dispensari- 
jas, motinybės namus, senelių 
prieglaudas ir visų eilę kitų

se darbus plačiai rašo Euro
pos katalikiški laikraščiai.

Šiandie Ispanijoj draudžia
mas Jėzaus draugijai gyvavi- .. , . . ... .... . naudingi) kraštui ir tautai i-mas. Si vienuolių kongregaci-l į ., .. . , . staigų. Jos gausingai darbuo-ja Ispanijoj buvo įtakmgiau-;. . 7 ., ..... ... ijasi ligoninėse,šia. Ispanijoj ji gavo pradžių i ? . . .
. , ... . „ . .... i Naujoje ispanų radikalų ko-įr todėl ispanų Bažnyčiai jos! . .... T
nuopelnai labai dideli. Jfeui-‘ nst,ltUcl.'10Je al5k‘a1,. J**“- 

................... i Kad visiems vienuoliams ir vietai ypač yra pasižymėję įvai-i
. . ., ,,, , inuoleins draudžiama išlaikytinose mokslo srityse. Tortosoj J

. .. ,. ... . .. I nuosavas tikybines mokyklasjie turėjo didžiausių iberijo . . J J
, , i ir mokytojauti. Bet vyriausy-pusiausaiy observatorijų, ku-| J j j

bė įsakė, kad mokytojavimas

gų investavimas.
Benis A.' Waiclies jau paė

mė visus “spulkos” reikalus, 
Jcaipo raštininkas, ii- pradėjo i 
savo biznį, kaip real estate, į

ADVOKAIA1
lais sudurti, tai jie apsuptų gerklei ir nuo kosulio, 
žemę ties ekvatorium 217 sy-, šiuo tarpu visuose laikraš- 
kių. Komercijos Departmen- čiuose ėjo Lucky Strike skel
tas skelbia, kad šioje šalyje bimai su paveikslais pagarsė- 
cigaretų per metus pagamina- jusiu artistų ir artisčių. Jų 
ma 125.000.000.000. Jie ne vi- užsiėmime svarbu jiems yra 
si surokomi Suv. Valstybėse, turėti tyrų sveikų gerklę. Tai Association raštinės adresas 
dalis jų eksportuojama. Vidu- Lucky Strike jiems ir tinka, yra: 4600 So. Wood St. 
tinis cigaretes yra 2% colių f tuos skelbimus tie artistei! B A_ Waiehes yra broUs 
ilgio. Todėl minėtas cigarety sutiko .įneiti be jokio atlygi- adv. j. p. Waichio. juoju turi
skaičius (12o.000.000.00) su- nimo i . , . . , ... .' ’ 'real estate biznį vardu Wut-

(Skelbimas) clies Bros. Corporation, 52 E.

JOHN B. BORDEN
(John Uagdžiunas Borden,

ADVOKATAS
paskolų ir apdraudos agentas.,^ w Adams gt Km 
“Lietuva” Building and Loan f 1Telephone Itandolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Koosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

Buy gloves with what 
it savęs

Neįeik mokėti 50c. ui 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kia. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

nos direktorium buvo kun. jxo- 
des, gerai žinomas ir Ameri
koje. Kita jų svarbi observa
torija buvo Granadoj. Barce- 
lonoj turėjo chemijos institu
tų. Sį institutų įkūrė ir veaė 
kun. Vitona^ įvairių astrono
mijos mokslo srities veikalų 
autorius. Be to, tam pačiam 
mieste jėzuitai vedė dar kitus i 
du institutus — Biologijos ir 
Psychologijos. Šie institutai 
buvo garsus visoj Europoj. 
Daugelis profesorių ten daž
nai vykdavo studijuoti tas mo
kslo šakas.

Pačiam Madride yra garsus 
jėzuitų vedamas Meiip ir Pra
monės institutas. Jo priešaky 
buvo garsus elektrikininkas 
kun. dėl Pulgar. Šių savo į- 
staigų jėzuitai nukėlė į Bel- 
gijų. Kitas kraštas naudosis 
elektros srities mokslu, kana 
ispanų radikalai atsisuko prieš 
Jėzaus draugijų. Balbao mie
ste turėjo Komercijos univer
sitetų, kur buvo visos Ispani
jos ekonomikos centras.

Kitose Ispanijos dalyse jė
zuitai išlaikė Leprozarijunių, 
Gamtos Mokslų akademijų ir 
kitas įstaigas.

Be to, kone kiekvienam di
desniam mieste išlaikė kolegi
jas ir kitas mokyklas, katali
kų ratelius ir spaustuves. Be 
tų visuomeniškų darbų jėzui
tai daug dirbo ir Bažnyčios! 
srityje. Nerasi Ispanijoj mie
sto ir miestelio, kur jie nebū
tų sakę pamokslų. Jų darbštų 
inas ir pasiryžimas tarnauti 
Dievui ir žmonėms padarė i

t

juos labai visur populiarus, i 
Radikalų vyriausybė už tai jie- i 
rus šiandie atsimoka istrėmi ! 
niu. Draudžia tarnauti Dievui, 
žmonėms ir net būti kataJi-1 
kais. I

Kita didele Ispanijoj vie-

nebūtų nutrauktas, nes neturi
ma pasaulinių mokyklų ir mo
kytojų. Kada ta-i visa bus įsi
gyta, tada vienuoliams ir vie
nuolėms vyriausybė atsimokės 
jų pašalinimu.

daro linijų 5.400.000 mailių il
gio.

Kad tokių daugy bę cigaretų 
pagaminti, tai reikia turėti 
moderniškus išdirbimo būdus. 
Po teisybei amerikoniški ciga- 
retai ir pagarsėjo dėl savo 
moderniškų išdirbystės budi). 
Ypatingai pažymėtina yra tas, 
kad Lucky Strike gamyboj 
vartojama ultra violetiniai

FTKONĖLfc
DOBKOVOLSSJKNĖ

(po tėvata šeškauskaitė)
Mirė sausio 27 d., 1932 m. 5; 

3o vai. vak.. 65 frietų amžiaus
Kilo iš Telšių apskr., Alsė

džių parap., Surblių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų, Vladislovų, dvi dukteris 
Kazimierų ir ltilenų, sūnų Vla
dislovų ir marčių Petronėlę, že
ntų Henry Evon ir devynius a- 
nukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2132 W. 23 
Pi. Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 30 d. Iš namų 8 vai. bus 
atllydėta į Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimntes, d ra u gus-ges r pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sū
nūs, marti žentas ir gimines. 
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius Lachawicz. Tel. Koose-
velt 2515.

ANTANAS PKČILTJS
Mirė sausio 27, 192 m. 10:10 

vai. vak., sulaukęs pusamžio.
Kilo iŠ Kauno apskr., Zapiš- 

kių parp., Kluoniškių kaimo. 
Amerikoje išgyveno apie 30 m.

Paliko dideliame nuliudime 
inoteirj Liudvikų, dukterį Joze- 
finų, 3 sūnūs: I’ilipų, Jonų ir 
Juozapų, ir gimines, o Lietuvoj 
motinų Magdelenų ir 3 seseris,
du broliu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 718 w. 18 
st. l^aidouvės įvyks panedėlį, 
vasario 1 d. Iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veizdos par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. I’o pamaldų 
bus nulydėtas į ŠV. Kazimie
ro kopines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu- 
sėse.

Nuliūdę:
Moteris, duktė, suims ir 
ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius S. M.. Skudas. Tel. Koo- 
sevelt 7532.

SILLY’S UNCLE
Turtu 

Outcv.
TttUSžfe'S A 

fcAG ŪOG
OtOMUlJC KT 
■OOSL. UTTH. 
tMOOZUU •.

ts
we.v •
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DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ
BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa

naši į Ramybė Jums), paaukšotais lapų kraštais kaina $2.50
JĖZUS MANO PAGELBA, didcliomis raidėmis (literiomis) 

juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų 

kraštais, kaina .v.................................................. . $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 

(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina- $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la

pų kraštais, kaina ............ .. ........................................ 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 

su sagutėmis, kaina ........................................... ... . $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

mato paauksotais lapų kraštais, kaina ............. . $1.25
KANTICKOS, juod. apt. Tilžės spaudą.......................  $1.75
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais 

(Tilžės), kaina ................................................ .......... $1.50
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, 

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais..........$3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide

lės knygelės, kaina .......................................... ........ $1.50
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už

sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

“DRAUGAS” PUBLISHIN6 GOMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.

VU.
WHA A LtSSOU ME 
W0kiT

tU A HURU.Y».

MU! ■auT
BRPUC.!

-R.R-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALLiti STREET 
Roorn 1934 Tel. Randolph 9381

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8241 80. Halated St. TeL Victory 9661 

Valandos — 7 iki > rakai e 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Su
batos ndo 7:30 iki 9 į

6t00 S. HALSTED STREET
Tai. Wentwofth 1181

DOUBLE 
ACTING
'|fS*RAKING
IVvromKR

Tėmyk kelky gražu
mų ir Jų Šviežumo

iSUikymų.

SAMEPftlą
. "^FOROVBH >

f 40YEARS s
’ ^25 ounccs for 254 ’

MILLIONS OF POUNOS USED 
BY OUR COVFRNMEMT

V*

LISTERINE
refieves

SORE THROAT

Listerine užmuša slogų ge
malus velk akymirkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimų. Listerine apsisaugo 
nuo slogij. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo su 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau Ir ^4 lengviau, 

negu tie, kurie negargaliavo. 
Lambert I’harmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
SKIS IICUIHG ENDM
when amttMng Xento ta uaag^^^

Right from the firet touch, antiseptie, 
hcaling Žemo takea the itehing 
misery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptie Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist, 35c, 60c, $1.00.

i

t

apmoli.es


I
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Penktadienis sausio 2fl, 1932. D R I n G X S

C H I C A G O J E

UŽ DIDELE PAGAL- '1 ' baro mene-

BĄ ŠIRDINGAS 
AČIŪ

Ižeriuni; J. Bubnį — baro ka-Į 
sulinkti; A. Stoką, pirmininką 
Šimulio Daukanto dr-jps, ir J.! 
Jurginą —- bartendeiiais. Šau-Į

Tel. Cicero <756

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekus

Vai.: 9-9 Cicero, III.

DAKTARAI:

Ruošiant jubiliejinį “Brau- mis kvartetas savo darbą pui- 
go” koncertą, adininistraeij;• , kiai dirbo, 
rūpinosi surasti tinkamą as-| (>įa p lt pric 1jaro ; 

menj, kuris apsiimtą gauti L- ! užkandžių stalas, p: a 
nkamų žmonių barui auditor. gražiai darbavosi p. F 
joj užimti ir bankietui stūmi nė jr p Vaicekauskienė.
ninkauti. Tuo reikalu kreipta 
si prie žinomą Bridgeporto 
veikėją pp. .1. ir R. Mazeliau- 
sku, 3259 S. 1 nion Avi*. 1’. R. 
Mazeliauskienė, turėdama pla 
čia pažintį su visais žymiais, 
Bridgeporto veikėjais, apsiė-Į 

tą reikalą i savo rankas į 
imti. Ir jos dėka visas biz-

Apatinėje ųnlėje bankietui, 
'per kuri pavalgydinta keli ši
mtai žmonių, kukoriavo p. M. 
Aitutienė vestsidietė, p. Bnbt- 

nienė ir A. Antanavičienė bri- 
dgeportielės. l’rie stalu man
dagiai svečiams patarnavo p- 
lės A. ir t). Janulytės (veikė-

Janulytę, O. Janulytę, E. Se pat vestuves, šeimynas, gru- 
dimkaitę, I. Aitutytę, E. Do- peš ir t t.

”o ir j brovolskaitę ir O. Kliučinskąi- x N. P. P. Š. parap. choras 
kurio Į tę. prieš gavėnia rengia
žolie-į Be to prie įvainij reikalų savybės pasilinksminimo va- 

pasitamavo J. Dimša ir p. Snt karėlį.
ikus. Svarbi lietuviams naujie-

\ ienų žodžiu, visi jubilieji- na, ypač jauniems. Curley E-1 
nio ‘ Draugo koncerto dai- vans UĮpiois Vaga-
bininkai-ės buvo patyrę ir ti- orkestra vedaina Hetu.

kalni pavestus darbus dirbt.. buvusio čikagiečio> kuris 
Del to viskas išėjo ko putk.au- v-liau apsiĮ,yvelw bprulK Val.
šiai.

ją Janulių dukterys

‘k Draugo ’ ’ administracija 
šiuo širdingai dėkoja taip “bo-

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 OftaM Te, Groveh,n 0617

DR, P. Z. ZALATORIS
DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road 
Vai 3.6 ir 7-9 P M. Ketv. 3.13

A M. Nedėlioj mudtama

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

iey, 111. ir prįklausė prie E. V. 
28 kuopos ir griežė su geriau-; 
šiom orkestrom liicks Park'e Įms E. Auditonjoj tą diena į . isui”— n. K. Mazeliauskienei,

-MI hnvn kn ireri«u<ini1 zlur,alt(‘’ ( - Hhucmskade lt , F . btarved Rock, Kevvanee, La(sausiui) buto ko gr imiiM. w . • ta,p vis,etas darbininkams- Dabar cirtey
sutvarkytas. Barui vadovauti Į. kurie veitui nU() pietų baUe ir Kitur. uaDaj vurie>
ji gavo šiuos žymus Bridgepo- Be to, p. ii. Mazeliauskienė Į (kįti net nuo pat rvto) jįjį vė_ Ivanauskas grizo į Čikagą ir
rto veikėjus; Tanią Janulį, gavo stiprių vyrą ir tikietams Į huuai darbavoS. pa karfą a- žada Prisiri^'11 Pne L- C* 50 i
plačiai žinomą lietuviu tarpe, pas (im is atimti, būtent Gai- ėįa; ^p.; čia apsigyventi ir, savo .*

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 6360

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir cnronlška* ligas 
vyrų. moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais tr seiedomis tik 
iškalno sunitams 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. VYestern Avenu^

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 'po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

taip pat draugijose ir “spul- žaiti, Kliuj-inską ir Vilką, o, p ia
koše” veikėją, pirmininką Vy- salėje į sėdynes išvedžioti A. į

G K A B O K 1 A 1.

j7f?radžius
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS į 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti ! 
todėl, kad priklau- , 
sau prie grabų iš- ! 
dirbystės.

OFISAS
6 68 Wėst 18 Street

LAGHAVBCH 
SR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse 

į Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Koosbvelt 2 515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Mazeliauskienė orkestrą patarnauti jų vaka- |Cor. so. Leavitt st. TeL canai 6222 

’ ruošė. Jo adresas: 919 No. Tai Į Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republlc 7 368 

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

žymi Chicagos lietuvių kata-
x- • 4. 4 .. uian avė.bku, ypatingai moterų, tarpe

veikėja, daugiausiai pasidar- ’ i
. ,. ves bnghtonparkietis dabar------------------------------------buvo dien. “Draugo” jubilie- * o ,
jin,,, koncerto dien,,. Ji turinti“ Marųuette Jewelry iri MAURICE KAHN
't(.„Kė ...... . Kadro krautuvę, 2650 w. 63 st.,, ■» m"WIWn. MUIHgauti šauniu vakarui
, • 7 , • i • • -4- parsitraukė naujų dalykų. Lie I Gydytojas ir Chirurgaslarbinmkų-kių, kurie suminėti 1 . ... . _ ; *x.ui

juiviuo j . ‘ . .. tuviams per šį ir kitą mėnesį
kuopigiausia.'atskirame administracijos pa- r .

duos bargenus ant laikrodžių, 
žiedų, karolių, plunksnų, mu- 

Didelę padėką taip pat įei- zjkaĮįų Jalykų ir radio. Dėl 
škiame gėlininkui p. Lovick ui, pataisyino savo laikrodžių ar

1 dėkos raštelyje.

relef. "anai ‘"„'ki 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.!kuris paaukojo daug gėlių bau- ba instrumentų kreipkitės į jį, 
SKYRIUS: 323S S. Tel. Cicero 6937 L-L.m utului.m n«nnn2li I intnHaisted Street.. Tei. --------- ------------ 7------------ kuto stalams papuošti. Lutu- arba pašaukite Hemlock 8380.S K
H
Vietory 4088. viai, remkite savus biznierius!

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėk nuo 10 iki 12 dieną

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningai ir 
nebrangus, nes neturi
me lfilaidu užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^’a dykai. •

3307 Auburn Avenue

__ Telefonas lards 1138

STANLEY f. MAŽEIKA
uRAtsORlGS IR

BALSAM UOTO JAS Klaidos atitaisymas
Turiu automobilius viso- Aprašyme įdėtam trečiadie- 

hienų* reikalams. Kama pnei- nio numery, sausio 20, iš įvy- 
nama.
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Ik.

Town of Lake

Red Cherry

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

.Tel. Boulevard 9277

i. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Vards 1138 
Chicago, Ui.

S. M. SNŪDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

* Tai. Roosevalt 7631

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 VVEST 46th STREET
Kampas 46tb ir Paulina 8ta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

yjij r ............

AM BULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet taikiame širdingą, Bimpatingą ir raraą| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JVHfJ GRABOUUL

I ūdysią Ofisan
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefo'Mrii YARDS 1741 ir 1742

« SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Qffįce; 4459 S. California Avė. 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel. Wentwortli 3000 
Tel. Prospect 1930. Tel< stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Vietory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

'6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal suturima.

Tel Grovehill 1595 «

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir 4\eUe-iuieniaiK 

tik susitarus
2422 W. JIARUUETTE RoAD

Nedėlioję pagal sutarti

Reą.. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office pnone 
Wentwortb 3000

. DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

KŪDIKIS NEAUGA?
Prižiūrėk jo virškinimą.

kusio ‘food sliovver’ Šv. Kaži- Kūdikiai negali augti, jei jų vl- 
. . . . ii.- durėlius užkemša surugusl medžiaga,

Ullei'O akademijos 1 skyriaus, gaminanti gesus, dieglį ir užkietėji-
A'olhiunt •mk-ntniii vardu-- Tada baJadYk būdą, kur| dak-sKulbiant aukotojų vaidu., tanil patiu.ia> o mllijonai motiin} žl.
per klaidą apleista šie vaidai: no- Tadu tėmyk vaiko gerėjimą.

. r Keletas lašų grynos augmeninės ne-
U. A. Mažeikų Šeimos, V. Kll- i kenki$ningos Castorijos tuoj nutildo 

. • |, .... , nerimaujantį bei karščiuojanti kudi-taUskieneS, L. Aluzienes. La- Keletas dožų ir jo virškinimas 
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
ti tikrąją Castorią, tai žiūrėk, kad

Rėmėja butų ant pakieto Fletcherioparašas.

D E N TĮSTAI

Phone Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Ofiso Tel. Vietory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Haisted St. 

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėiiomis ir šventadieniais

10-12

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2924 VV. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie'2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Canal 6222

bai atsiprašome.

BRIGHTON PARK ŽINE
LĖS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRJ2O IŠ LIETUVOS

Sausio 24 d. įvyko Nekl. DR. VAITUSH, OPT. 
Pras Panelės Šv. bažnyčioj iš- 

j kilmingas šliubas. Moterystės 
ryšiu kun. S. Jonelis surišo 
Praną Adomaitį su Jadvyga 
Armoškaite. Mhid of lionor 
buvo Marijona Baranauskaitė.
Liudytojais B. Armoška ir Eta. |
Kegovičiutė. Choras gražiui Palengvins aklų įtempimą kuris
niedoio “Veni Creator” ir sn- esti. prieža8tim «aivos skaudėjimo, eilUOJO vtmvieaior ir SO- svaigiluo> aklų aptemimo, nervuotu-
listė Akvilė Ančiutė “Avė Ma- mo' skaud&n>» »*oų karštį. Nuimu

eataractus. Atitaisau trumpą regys-
na . Pokilys įvyko jaunosios te n tolimą regystę.

j. • , ... Prirengiu teisingai akinius visuoseIiaiUUOSe, daljvaujant glim- atsitikimuose, egzaminavime* dara
nčius ir draugams.

Choras savo nan 
riausio pasisekimo naujam gy-

mas su elektra, parodanda '"■♦‘nei 
sias klaidas.

. ,. . . Speclale atyda atkreipiama moky-Choras savo narei linki ge- klos vaikučiam*

DR. G. I. BLOŽIS
* DENT1BTA.S

22U1 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt M.)

Valandos Nuo 9 Iki II ryto 
Nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALiSTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia u036

A. L. DAVIDONIS, M. D.\
4910 SO. MICH1GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6147
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvlrtadienL

Boulevard 7589
Rez/ Hemlock 7691 

I

DR. A. P. KAZLAUSKAS
' D E N T 1 S T A S

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

Hemlock >141

DR. V. S. NARES t
(Naryauckasj

GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

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

Utarn. u- Ketv. vak. pagal autartį

Tel. Hemlock 8744

Res. Tel. Prospect 4614

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Tele. Cicero 1244

UK. GUSSEN
X-Ray

LiOiALVlb x>xu'iXX£i'XAJS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 4 

vai. vakare
Nedėiiomis Ir Sereaomla susitarus 

4847 VW 14 ST. Cicero, IR.

vai.

DR. SUZANA A.
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandoe: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarntnke ir Ketverge iki 8 vai.;.
Sereuonns ir Nedėiiomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Kark 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

I Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėiiomis nuo 10 Iki 12.

I KREIVAS akis ATITAISO I trum- 
■ X- r. T> PĄ laiką su nauju išradimu oenerale repeticija K P. P. Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos

Š. įvyks sausio 29 d. , nes san '“

n , .7 , . , . ■ 1 4712 S. ASHLAMD AVĖ.šio 3L d. 17 metų klebonavi-,
mo šioje parapijoje sukaktu- Boulevard 7589

• venime.

ves.

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampa* Wahaah Avenue 

Tel. Pullman 4864 
Gaaaa. X-Ray. eta.

Phone Hemlock 2041

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Haisted St.)
Vai.: 1-4 ir 4:>4->:>t vai. vak. Vai.: 4-4 Ir 7-4 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj euCtaraa

DR. A. G. RAKAUSKAS

Visi nariai būtinai turi 
dalyvauti.

Fotografistas A. S. Preči-, UK. G. SEKNEK 
1 nauskas (4309 Archer avė.) lietuvis auv specialistas 
į padarė didelį bargeną tiems,
kas traukiasi paveikslus. Dėl 

[ kainos pašaukite telefonu.,
Be to, jei chorai, draugijos ir , 
rateliai norėtų paveikslus im
tis, bus duodama didelė nuo-1 
laika. Pigiai fotografuoja taip

Tel. Tardė 1429 DR. JOSEPH KELLA
dEn t i b T a a 

Gaa Eatrautlon
Vai. 4-4. Ned. 4-12

<144 «O. WE8TUKM ATM

OflMui ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampa* Haisted SL 

Valandoe: nuo 14—-4: nuo 4—4
■edSllemla: aaa 14 Utt 14.

Dr. C.K. Kliauga
DENTJ8TAS- - i • .»

Utarninkals, Ketvergale Ir Subatomls
2-1211 W. Marqn<*tte Rd. arti Wcstern 

Avė. Phone Hemlock 78M 
Fanedėllais. Seredome ir I’ėtnyčiomo

* IMI gb. Halrtad StraM

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHLCAGOS OFISAS: KENOSUA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkals, ketvergais Ir pėt
nyčlomis nuo 9 Iki 12 v. ryto. nuo VaL: Priedėliais, seredomls ir su- 
1 iki 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak. batomls nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 32H2 8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4O.\O

Tel. Central 7079
Rea. Longbeanh 4453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Vletmoe Universiteto Per 5 Metu* 
Ofise* 1447-44 PlUafleld Bldg., K. Waablngton SL, CJhkego. III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

PUIPAfifl UFIRUTę III davusi dainų mokslų, ir P. 
b Ii lu A VU nuunitf, ILLi žylienė> ^aukegan’o vargoni-

------------ ninko žmona. Jiedvi kartu su
X Paskutinį sekmadienį nn-isll Pboru nusitarė parapijos 

prt 'S gavėnių, vas. 7 d., 314 naud,aj snruošti koncertų tiks- 
I'.. 14th St., Chicago TIeiglits, jn no vjpn pa£elpti mus, bet ir 
l»>. 6:30 vai. vakare Šv. Ka- ^Hnksminti. Jiedvi abidvi pa
žiniem parap. nepaprastas kaiton,js su mūši} choru taif\ 
I 'tvertas, kumštynės ir šokiai.' im)s ^žavėjo, jog nė vienas 
M Joniai lauksim visų atsilanJ mnRŲ pamigdavo ir ašaras 
kymo. 'nušluostyti ir npt panosę nu-

X Chicago
viii yra labai 
j' i jos vidutin
gerus laikus beveik visi darbi-1 mjs> tai pravirkdina, uždai- 
r okai uždirbdavo nemažus pi-; nnodamos gailių dainelę, tai 
n’1 us. Tik ne visi mokėjo juos prajuokinn uždroždamos sau 
5-1

metinis koncertas—teatras, mo rapijos salėj.
i t i u c i g

.——■
Penkiadienis sausio 29, I.M.-

į town derk — James J. Pe- šio 28. — Angliakasių šuva- prohibicijos priešas. Tai gy- 
kyklos auditorium, 7.-30 vai. X L. R. IC. V. Valstybių likau, į collector — A. C. j žiavime vakar tarp delegatų, vybės apdraudos kompanijos, 
vakare. Scenoj statoma Her- konferencija jau čia pat Į- Rahlpf, į supervisor — Henry kilo muštynės. Turėjo įsikišti I Jos įrodo, kad didėja mirimai
bert’o dviejų aktą gražus mu- vyks vasario 14 d. Šv. Antn- Langner, į trustee — mūsų 
zikos veikalas, operetė “Syl- no parapijos salėj. tautietis J. Kimbark, j asses-
via”, linksniai vaizduojanti

policija. Tas įvyko, kada vie-1 nuo alkoholizmo. 18-asis prie 
nns Illinois’o angliakasių at-.das turi būt atšauktas, 
stovas pradėjo pulii organiza
cijos prezidentų Lewis’ų.

jsor Anton Vendley. Jei mes,Komisijos nariai praneša, . . .
• • i lietuviai, eisime balsuoti už

tės laike. Iš anglų kalbos ver- ? . ey s rengimo ar tUQg vyrus, tai mūsą laimėji-
» knn. J. J. K t ipas. Apielin- bas Smarklsl J,- nitikrinta8 T
, . , r . • • sos draugijos, parapija ir kuo- .kės gerb. lietuvių visuomenę , /, . . nybes ir laimėpmas bus mū-, . y. . .... . . .. pos renka atstovus, kurie pn-kvieciame skąitlingai atsilan- ... .. , są.
, .. . ,, ... . pildys didžiulę Ciceros sale.i
kyli, nes “Sylvia” yra tikrai į, . . . . x.v. A . * | Visov ..... ,, Taipgi cicenečiai artistai ren-grazus “sienapiutes” scenos

ūkininkų gyvenimų šienapjū-

)s veik kitos tautos sa-

DALYVAUS PARODOJE

NORI MAŽINTI ATLYGI
NIMUS

WASIIINOTON, saus. 28. 
— Senatas pripažino sumany
mų krašto vyriausyliei daly
vauti pasaulio parodoje, Chi
cago je, 1933 m. Skiriama 1.- 
725,000 dol.

toki pamarginimąi.

NEW YORK, saus. 28. -
... b ••■•H b ,'OS «i»iipuikų teatiį:"1 Po > ‘ari .valdžioje, į
kunnvs, knr, išpildys šokant,e- DaugwlX’4-rių veiks- i Ti X

25 nuoš. atlyginimai. Kitaip 
statyba nebus atgaivinta.

...... — „m- A _________________ . ..... mes, lietuviu, blogesni? Mes,
esame tokie pat piliečiai, mes Jnas Jokūbauskas, “Betty” — 

Marcelė And rikis, “Raidas”
MAŽINTI IŠLAIDAS

MOTERŲ SĄJUNGOS 55 
KP. SĄJUNGIETRMS

■'risti. Bendrai pasakius, le- njjj dainuškėlę! Tarytum, čia! J>ptras Lazauskas, “Graži-' 
'••viau pinigus uždirbti, negu ian nebe Amerika, bet tikroji na” 01ffa Gecionis, “Bar-į

’’ ' 1 o « * i i • -r* < i zz •

Kad atsidaro paskutinį pa
tarnavimų mirusiai musą na
rei a. a. Petronėlei Dobrovols-

mokame mokesčius taip pat,
kaip ir kitos tautos. Jeigu bus _ Viso krafUo įrn’oninkai saiungiečią pr*^

•---------_ pas mus vienybė, tai ir mes ffriežtai nusistfttę prie§ f(įe. " riri^B
Cicero lietuvių politikierių turėsime lietuvį, kuris mus raliniu mokesčiu didinimų. Sa- J {
• • i • , . . .v«« »+o+,«rav.c, . . . . ti i šermenis po numenu 2ioz

Iš POLITIŠKO LAUKO WASTITNGTON, saus. 28.

juos išmintingai išleisti. jr pasiilgtoji, brangioji mūsą ^°ra” Adele Butkus, “Bi-j ^cero
Nekimie žmonės laikosi tėvynė Lietuva! P. Rakaus- ruta Ona Stokna, Aldo- PUsirinkime buvo atstovą iš22 atstovaus. ko kad tuo būdu kraštas gali S®™*®11*i v j • •

i kieno uždainavo mums pra- na Bronė Zelonas, Mor- dra-ugijų ir kliubą. Svarstyta,' ^es, Ciceros lietuviai, v*‘ nebetekti kredito. Visi reika- l • oialo^Ro
s šant net ir1 itališkai. Vienas i- r. u ė Seredmskas ir kaįp gerjau prisirengus prie sur stovime pirmoj vietoj, bet lauja mažinti vvriausybės iš- . J1 mx.x. !. . . ’

’---------- . lateinančią “praimerią” rinki- Politikoj esame biskį pasilikę. laidas. ' * to’ P"*0™ ^tadiemo rytų
ALęfjMds. blJ> kurie |vykg 23 d. vasario; Tai šiuo kartu subruskime, j

mat, mes Ciceros lietuviai, pamatysime, kaip ir čia ture-, 
statom lietuvį į Ciceros valdi- s’me pirmenybę.

šios nuomonės.’ kuomet ger
laikai mano, kad visados bus ... ...... .. _
geri ir kuomet blogi mano, talas net nustebo, užgirdęs, flan?pl kitų 
Ictd visados bus blogi. Praėjo jog lietuvaitė taip gražiai dai-
• laiig gerų ir blogų laikų. Pra-|nuoja itališkai. Visa publika 
eis ir šie blogi laikai. Jau da- j siuto beplodama dainininkėms 
ug ženklų apsireiškia, jog mes ir mūsų chorui. Po kiekvienos 
esame labai arti gerų laikų. {dainos visa salė triukšmavo,
Kiekviena depresija yra pri-Įtaip, kad net baimė praliejo

CICERO, ILL.

Radio stotis A. J. J.
ninkūs, J. Kimbark, kuris yra 
visiems žinomas, geras žmo-

žemaitis

NAUJAS PROHIBICIJOS 
PRIEŠAS

XPraeitų sekmadienį cice- gus ir senas Ciceros gyvento- 
sirengimas prie gerų laikų, j imti, kad kartais negriūtų ir riečiai dalyvavo “Draugo” jas. Galiu sakyti, kad yra tin- 

X Šiame mieste vienas lie—lubos! Mūsų choras irgi labai koncerte, norėdami pamatyti kalniausias tai vietai ulžamti. 
mvisi apleido bažnyčių ir pra- gražiai pasirodė, įrodydamas, kontestininką laimėjimų. Ir ne Jisai kandidatuoja į trustysus. 
rado tikėjimų. Manė sau atras; kad visa galima nuveikti ko kurie norėjo pastūmėti p. Ra-į Mes, lietuviai senai norėjo-1 
•vvenime geresnę ramv
laimę. Bet priešingai
s lę.atrasti geresnę ramybę ir no gerai, jog gerai uždainuo-' 
himę be tikėjimo, atrado sau ti, nepakanka vien tik prisira-

DIDELĖ AUKA KAT. 
UNIVERSITETUI

NEW YORK, saus. 28. — | 
i Pasireiškia naujas galingas:,

susirinkti, kad iš namą ben- 
Įdrai palydėjus į bažnyčią ir 
kuriom laikas leis lydėti į ka
pus.

Mot. Sų-gos 55 kp. Valdyba

NAUJA KNYGA
Trečių Kalėdų dienų Mari-I 

jampolės bažnyčioj buvo pa- j Naują knygų mėgėjams bus'

f \

R. ANDRELIUNAS1
(Marąnettn Jpwetry A Radio)-----  , --- - . -- Vitalijui, J.vtv- t aavavžjv- i . . , . •- . ’V-* •* -- w»wrirj cc nauiU J

mybę ir' puikiausiai, jei esamą geni no- šinskienę su “šipu” į Lietu- me turėti lietuvį valdžioj, bet d a nn 'iava katalikų um- įdomu sužinoti, kad išėjois m«a »s ar
i vietoj rų ir pasiryžimo. Jis, mat, ži- vą. ^vis nebuVo progos, kokių da- .naudai* spaudos naujas "hs:^ §- vgJ g—

- - 1 ..................... 1 o , T }es parapl )onys pasirode tik- noriu tau vieną žodį pasakyti. ’ uvo*u’
cį„, • na i i fc&r turime, tik reikia jį rem-X Sausio 26 d. vakare, pa- . ’ . . .

negarbingų mirt}. Nesenai pa-.švti prie choro, bot reikia dar v
•u • o v • .... '/ , , ,.. TZ. Paulio ivvko š‘•'korė. hraborius paėmė jį, nu ir gerokai papraktikuoti. Kas- ’ ,

”<'žė ir palaidojo į puodžiaus kart jųjų sutartinė eina geryn
dirvų. .1

ui.

„„i-- * w 4. ti savo balsavimu — ir vi- rapijos salėj Šv. Vincento a .
s„„_ _ _  % siems balsuoti. Nereikia sakv-saunus Bunco

rai dosnūs—surinkta 1,500 Ii- Mažas dvasios vadovėlis jauni 
tų. Tai pavyzdys kitoms pa- omenei ir suaugusiems. PaiaŠS 
rupijoms. Tenka priminti, kad palaimintas kun. Jonas Boskou

Tel.
Hemlock KSRn

’ ’■ f, kad oS npią;n bolcnnti’ ir —1 ............... i“palaimimus k.iru. uuuas
party ’ dėl suSelpimo biednų ’ - Marijampolė, parapija kata- 1O8 pusi., 6 paveikslai. Kaina
ir bedarbių šeimynų. ,bc man«s i«bttlsū»s- T“P Pa‘

■ r geryn. Galima spėt., jog ne-, nepavydėti jam tos vietos, ta-
4- I vii z. I. I-a n r. -i za n 1-1 _* 1_ _ 1   A •  V T 1 P * 1 1X Sunkiai apsirgo Petras trakus galima bus jau mėginti ‘ ri balsuoti už p. J. Kimbark; p , \ A .

Šveikauskas ir jo žmona Ma- eiti lenktynių ir su senais pri- PntnIn“ . P™ldeJ0 nepavydMi j.to. viešos, T J J1™ P“k»‘"’as

rcelė. Yra vilties, kad abu pa-1 gudusiais chorais, 
sveiks. . Poniai Rakauskienei ir po-

X Chicago Heights gana ty- niai Žylienei reikia juo labiau

prie sušelpimo biednų šehuy- “P*^1 tos
da mes turėsime lietuvį val
džioje. 0 jei mes, lietuviai, sn- 
siskaldysime, tai kiti mus is-

liką universitetui yra įteikusi 30 c. Galima gauti “Draugo” 
per savo klebonų vienų stam- knygyne.

Yra tai lietuvią saleziečių 
K. V. C. konferencijos proga.' leidinys.

nu.
X Prie to surengimo prisi

dėjo vaistininkas B. Jankaus-ras ir sveikas oras. Jei kam padėkoti, kad jiedvi mums pa- ” naudos; mes nieko negausime,
ir pasitaiko apsirgti, netrukus dainavo be jokio 'atlyginimo i? ' rpus> ■ aitis, lietuviai nors sykį tu-
pasveiksta. mūsų pusės. Na, kai DIEVAS ’/ &S’ ' 17 aUS &S rime susiprasti, kad nesiskal-

Wm. J. Kareiva
SeiininkM 

Del geriausios rųftlee 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEM VAIAEY
PRODCOT8 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1181

• Šis veikalėlis yra tikras lie 
tuvių religinis literatūros per-

________ las. Pirmas pasidžiaugtinas
SOUTH BEND, Ind., saus. tos knygelės dalykas, tai gra- 

28. Pagrobėjai paleido vietos ži kalba- Turinys perimtas ma • 
įmoninkų Woolverton’ų, 52 m. ^011ia krikščioniška dvasia, 
amž. Praėjusių naktį pastara- Skaitymai paskirstyti kiek-j iirxi||Or<C 0 CAII 
sis grįžo namo. Sakosi, kad vienam metą mėnesiui. , |(a ALtSAUunAO & dUN
jo namiškiai nemokėjo jokio Dvasišką knygų mėgėjai ‘ So. Rockwell St.
išpirkimo. Už jo paleidimų rei- skaitys jų šimtus sykių kiek- Tel jepUblic 5099 
kalauta 50,000 dolerių. vieną kartų su didėjančiu pa-

-------------------- si gerėjimu.

PALEIDO PAGROBTA 
ĮMONINKA

4144 SO.
Tel.

ir kiti.
X Sausio 30 d. parapijos dyti į kelias partijas; jei vie

nas lietuvis ėina, kandidatuo-
AT/7ruw/, \luos, tai rasit ir Kenosha kai 

i kuomi ištesės kai kada joms
AR ŽADI KRAUSTYTIS?

salėj, Vyži, 14 kp. ren^a fo. y
_ , . . kius. Kviečia visus Cicene- . . . , , J _ , ,Po choro koncertui visa pu- ». ... . ir turime balsuoti. Tada bus------------ , ,v. . , ii'ius ir Chicagiecius atsilankv- . , . ... _ ..

tt 4! t n -i e-r • • hl)ka ilgai dar džiaugėsi sale- .. ’ musą. laimėjimas. Tąliau, ga-K. of L Council 37 is gi- . v . tb • , . .. , . . .T , , T, je, kalbėdama apie taip žavė- o , lesime ir daugiau lietuvių }sta-ving a Pre-Lenten dance Ke-' . . . . , . X Sekmadieny, 31 d. sau- , .™.
u c x c«x -k x » tt . jaučias dainas ir damų para- . , , • x . lyto Ciceros valdžion,bruary 6 at St. Peter’s Hali. . , v . . . . šio 1 vai. po pietą, Šv. Anta- ° .n nn mu a- x i , • ginta šauniai sau linksminosi, .... ... • As čia išvardinsiu visus9:00. The finest orchestra m x . v . . , . . . , . no parapijos įvyks metinis su- , ,., . , ., . , , tai šokdama, tai ir pati dai- .... kandidatus, kurie eina su lie-town has been secured, name- , , \ . sinnkimas. x • x »• x-i_- x •
ly “Boyal Vagabonds”. P". x Cieeroje randasi labai tU™ tn° P^1“

rpa -XX • • šitokių dainą iš jųjų darnu , -. . . zidentų — Joseph Z. Klenba,The committee iš anxious . . .v . , .* daug gerą širdžių žmonių, pa- i
x v xi.’ j niekas neišeina, todėl pamojoto have tbis dance go over big , . .v . . , , , vizdziui, kaip St. Pocius, 1332 —c' PPITlkn ir 1UUlQl.’vrn cnl.nTdnrv-tn 7 ,

KENOSHA WIS,

MUŠTYNĖS ANGLIAKASIŲ 
SUVAŽIAVIME Paieškau savo tetos Onos 

Bukauskienės po tėvais Matu

Mes permufuojame pianus,
forničius ir kitokius dalykus.

«
Musą patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir

•x -n v xv v x j ranka ir įssiskvre, sakydama o mnx t- as it will be the best dance ... v. ’ . S.49 Ct. Jis paaukojo gerą pi-
v > _ XV v X , Rn«- kur čia tau gaidžiui . * * 7 ... .before the Lenten season be
gins. We feel certain that we 
can depend on all the meni-Į 
ber being there and showing 
everybody a good time. Kere’,
s far a “full house”. ________

Neighboring councils are Mūsą Naujienėlės 
most oordially invited — they JAUNIMAS. 
know a hilarious time i8 in Rūpesniu jaunimo prietelio XMr. Rock pasižadėjo duot 
store for them. And how a- knn. J. Valantiejaus čia pase- kiedniems vaikams pietus, 
bout some Chicagoans atten- karingai veikia visos įstaigos, I X Šv. Grigaliaus choras reu 
ding our dance? So long folks/kuriomis šių dienų pažangus 8ia metinį koncertų sekmadie- 
we‘ll see you at the dance. jaunimas interesuojas, šiame ni» vasario 7 d. Šv. Antano'
Early comers will receive no- sezone labiausiai darbuojasi parap. salėj; bus vaidinamas
valties. tai “Vyčių Basket Bali” bei gražus veikalas.

The Committee “Bowling Alleys” skyriai. X Vasario 2 d., vakare Šv.
------------ Šioj darbuotėj klebonui uoliai Kaz. Akad. Rėm. 9 skyriaus

Na, kad pasilinksminome, talkininkauja kun. J. Kasiau- įvyks susirinkimas Šv. Anta- 
tai pasilinksminome! Dar taip skus, J. Kailis, kun. J. Kri- no par. mokyklos kambary, 
šaunaus vakarėlio Kenosha, a- pas, J. Stankus, J. Lesunai- Taipgi Akad. Rėmėjos rengia 
not senųjų gyventoją posakių., tis, J. Vaitukaitis, J. Vilimą- Šaunių vakarienę su puikia 
nebuvo turėjusi! Gi mus link- vičin ir visa eilė kitų jannno- programa. Įvyks sekmadienį, 
amino, virkdino ir žavėjo sa-, lių. kovo 6 d. Šv. Antano par. sa
vo nepaprastai dailiais balse- “SYLVIA.” lėj,

prie lakštingalių!”
SnmtMis.

WATERBURY, CONN.

janų Šv. Antano parapijai, už 
tų širdingai klebonas ir para- 
pijonai dėkoja.

j P. Šemat’a paaukojo didelę 
dovanų biednų naudai.

, X Jurgis Andziulis paauko
jo 5 dol. biednų vaikų maiti
nimui. ' i

GAVO PINIGU8 LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys.*

Stanislovas Stelnionis 
Stanislovas Nugaris 
Joe Baublys 
Juozas Valauskas 
Pet. Jackunienė 
Jonas Meldažis 
Juozas K&ulis 
M. Gindrolienė 
Jul. Paulikas (5)
Vikt. Jodelis (3)
V. BaJtrukonis 
M. Masiliunaitė 
P. Valuckas 
Antanas Grubis 
Petras Vaikutis 
Ona Baranauskienė 
Jurgis Klikunas 
Ad. Žabu r aite 
Anastazija Savickienė

Pranciška Brazauskienė 
Marcelė PaKenė i

linis P. Rakauskienė, žinoma 
iriems chicagiečiams daint-

Vasario 7 d. .Šv. Juozapo X Šv. Antano parapijos ko- 
parap. choro po vadov. komp. mitetai rengia šaunų ir juo-

niiikė, kuri Italijoje buvo stu-A. Aleksio įvyksta devintas kingų Užgavėnių vakarų, pa-

INDIANA POLIS, Ind., sau- icviičntės. Kilus iš Seinų aps.,
Veisėjų valse., Klepočių kai- į kitus miestus, 
mo. Turiu svarbų reikalų, mel
džiu atsišaukti. Jeigu kas ži- 

inotų apie jų, tai duokite man 
žinių.

I Kastantinas Matulaitis 
1229 S. 50th Ct., Cicero, 111.

Ben Vaišnoras 
Jonas Skurdelis 
V. Garalevičius 
St. Olberskis (2)
Rozalija Sabaliauskienė 
Pet. Žaibas 
V. Ponkaitis 
Jurgis Dorinąs 
Stasys Juzgevičius 
Vm. Jerome 
Jonas Lenkevičius 
Salomėja Kazlauskienė 
St. Kundrotas 
A. Peldžius 
Rozalija Ustelienė 
Antanas Rugienis 
P. Giedraitis 
Vin. Dambrauskienė 
Marijona Stankienė 
A. Br&zauskis 
K. Rutkauskas 
Leonardas Šimutis

Į Didelis ir šviesus kambarys 
išrendvimui. Tinka vaikinui, 
merginai, ar ženotai porai.

i 2546 w. 67 st.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val

sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

V7. MISEVI0IUTE 
5209 So. HalMed Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

4at*u iTalrlaustua namu prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Talefonaa Remlock 8814

Talat Republie

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORTUS 
statau namu* kaip muro taip lr

medžio nuo maltauelo Iki dldtlaueto. 
Kalnu prlelnamlanatoe
2452 WEST 69th STREET

Dominikag Kazlauskas (2)

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR ,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v 

28)4 So. Oalcley Avė., Chicago, IU.

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namų po 5 kamb. Mo
derniškas štymu apšildymas. 
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
ti, likusių mažais išmok, arti 
mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’. 
1622 So, 51 Avė. Cicero, IU.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO rros ___
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapu Tolof 
Homloek >847

Narni} TeleC
Republie («8«

JOHN YERKES
Plumbtnp A Heatlng IJetuite 
* KONTRAKTORIU8

Maso darbu pilnai garantuota* 
Kalnu prieinamu

2422 WEST 69th STREET
I




