
apie pusę bilijono dol. atly

ginimo. Tai už to krašto val

dymų. DE VALERA LAIMĖJO

DUBLINAS, saus. 26. — Ai

rijos parlamentan rinkimus 

prezidento de Valeros partija 

laimėjo.

PAMESTAS KŪDIKISJ rinčių mažiau kaip 15 metų iš 

,šeimos narių dirba apie 87,000, 

į o iš samdinių — apie 35,000.

'Daugiausia samdinių pas mus 

[yra Klaipėdos krašte, mažiau- [nėšių amž. kūdikis berniukas

26 šia — Seinų, Trakų, Alytaus Policija ieško jo motinos.

Cook’o apskrities teisėjas 

Jarecki, gydytojo patariamas, 

Vienam namų kieme, Forest į *sv'ko P°r;d savaičių atosto- 

Park’e, rastas pamestas 4 mė- Koms-

ŽEMĖS ŪKIO SĄJUNGA

AVASHINGTON, saus. 26. 

-- Būsimas prezidentas Roose- 

[ velt ’as savo tarnybos metu tn- 
Įrės patariamąjį iš kongreso 

PEORIA, Ilk, saus. 26. —[narių demokratų komitetų,

Illinois’o žemės ūkio sųjunga įkurs kasdien jam praneš apie 

čia turi savo suvažiavimų. karo skolų stovį. ♦

GAVO “DŽIABĄ

PAŠTO VAGYS mako žentų dr. Fr. Jirką.

Policija suėmė du pašto va-

SUSPĖJ0 PASPRUKTI
I Nežinomas piktadarys ties

69 gat. ir Vincennes avė. už-

------------------------------ . puolė Anitų Shea, 10 metų

j Illinois’o gubernatorius vai- amž. Mergaitei ėmus rėkti, nie 

st-ybės sveikatos direktorium kšas paspruko.

jpaskyrė Chicago majoro Ccr- -------------

šiuos metus šioje valstybėje gius, kurie apkraustydavo pa-

ORO STOVIS

Chicago majoras susirgo. CHICAGO IR /APYLttf-

lerių. i
namuose.

r

į vienų ausi. lietus ar sniegas; šalčiau.

DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

Tlie most influential
Lith uanian Daily in 

America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
A C O P Y METAI VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790
CHICAGO, ILLINOIS PENKTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 27 D., 1933 M.

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3, 1879
Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue,

3c A COPY

KOMUNISTAI IŠVESTI, 
MOTERYS SUPLŪDODAR LABIAU RUSUOS GYVENTOJA! 

SU2NYBIAMI
SPRINGFIELD, III., saus.

26. — Šiandien šiame mieste i

apie 10,000 moterų turėjo vai
kštynes. Tai daugiausia an- Vasario 

gliakasių žmonos. .Jos reika- g0»> metini 

lauja, kad anglių kasyklų sri- jne dajyva

tvse būtų gražinta ramybė ir ,,
□ , ‘ Mickūnaitė

jų vyrams darbas.

Vakar prieš valstybės rū-j Sausio 3 

mus demonstravo keli šimtai tė dainuos 

bedarbių, kuriems vadovavo niture (.'o. 

komunistai. Mėgino įsigauti į tarp 7-8 iš 

gubernatoriaus ofisų, kad su ties. 

juo pasimatvti.

,, r . .y-.-. -v «• P-lė Mie

Gubernatorius išėjo is ofiso 
• v. , j .. vusi ltalijiir jiems pranese, kad jie gali .

paskirti iš kelių komitetų, ku- Per0-se .irv/ 

rį jis priims ir> išklausys, ko s1^ ar^ls^llJ 

jie nori. Tačiau jie suriko, kad nu0'ia C0^01 

visi nori eiti į vidų. |ri t°ki niiJ

Tada policija ėmėsi darbo. S^’ kad ne^ 

Daugumas komunistų išvesta didžiųjų■ Ja 

iš miesto ir liepta negrįžti. ia Paie^l

DREZDENE, SAKSONIJOJ 
POLICIJA NUŠOVĖ 

9 KOMUNISTUS

Prancūzai valstiečiai jau ir pa
čiam Paryžiuj demonstruoja

—

DAR BAISESNĖ VERGIJAEKONOMINĖ PREZIDENTO 
ELEKTO PROGRAMA

-------------------------- ! MASKVA, saus. 27. — Lo-

NEAV YORK, saus. 27. —'vietų vyriausybė nusprendė, 

Vienas prezidento elekto Roo- kad Rusijos gyventojams yra ! 

sevelt’o ekonominių patarėjų reikalinga daugiau drausmės 

praneša, kad naujos krašto vy ir tik drausmės. Šis sprendi- 

riausvbės ekonominė progra- mas nuosekliai bus vykdomas, 

ma bus tokia: j Bolševikų vadai sako, kadi

Didesni mokesčiai už paja-)V^sani kraSte bus panaikinta | 

mas ir paveldėjimus. PartlaVi- ^eorGa> kad kirk

ino mokesčių nebus. pienas krašto gyventojas \ra

Viešieji darbai, kurių prad- Ja*"’va‘s -pilietis, kad jis gali, 

žiai gal 5 bilijonai dolerių bus[kui {ain tinkama, gyventi ir 

skirta; betarpiška pagalba be-j(^at>v^ kaip jam atiodo

darbiams. į geriau. ši laisvė bus suvaržv-

Palūkanų ir viešosios nau-ita’ 0 varžymo darbas bus 

dos tarnybos ratų (kainų) su- Pa'estas čekai, 

mažinimas Darbininkai, valstiečiai ir

Stipri krašto valiuta* be nė visi kiti šiuos varžymus tn- 

kokios infliacijos. rės Raudžiai atjausti, pareiš-

Valstybės sąmatos pusiau- kia sovlet* vadaL Nes iki šio' 
svyra, atšaukus 18-ųįį priedų. 1,al dar nepakankamai žmonės

Grąžinimas pusiausvyros ta-'Wo varžon”- Carų laikų grų- 

rp pardavimo urmu ir mažme- žmamas sistelnas pirmiau 

nomis vn«č. ŽPmės ūkin ro-n. sia nuosekliai bus įvedamas.

ARTISTĖ E. MICKŪNAITĖ

DAUGIAU AUTORITETO

AVASHINGTON. saus. 2b.
— Iš tų kraštų, kur vra su

smukusios valiutos ir kur yra 

pigus darbas, daug įvairiau

sių pigių prekių verčiama Į šį 

kraštų. Krašto vyriausybė sa

ko, kad tas pakerta ameriko

niškų pramonę ir darbų.

, Į tai atsižvelgus, preziden- 

DRiEZDENAS, Saksonija, SAN FRANCISCO, Cal., tas nori iš kongreso gauti au- 

Vokietija, saus. 26. — Apie saus. 26. — Per kalnuotas va- toritetų, kad kai kuriems pi- 

1,500 komunistų ir jų sekėju karų Nevados ir žiemių Ka- giems užsienių gaminiams pa- 

susirinko mitingan. Policija lifornijos sritis vakar praūžė,kelti muitus be specialaus ko- 

r.orėjo susirinkusius išblašky-'nepaprasta sniego pūga. Visi ngreso atsiklausimo. 

ti. Komunistai atsisuko prieš keliai užblokuoti. San Franci

policijų ir prasidėjo kova. > sco ištiko lietus su ledų kru 

9 komunistai žuvo ir ll su- ša

nkiai sužeista.

Policija aiškinasi, kad susi

rinkime kalbėtojai įžeidžiamai 

prieš kitų partijų vadus atsi- 

i liepė. Ji tada norėjo kalbėto

jus įspėti. Visi metė i prieš 

policija. Šiai gi nieko daugiau 

nebeliko, kaip tik gintis.

NUŠAUTAS PLĖŠIKASCHICAGOJE
A. A. ARKIVYSKUPAS J. MATULEVIČIUS, M. I. C.

Sueina 6 metai, kaip šį kilnų Lietuvos sūnų Dievas pas 

save pašaukė.

Trys plėšikai vakar puolė 

valgyklų, 1501 So. Morgan 

;gat. Savininkas ginklu pėsi-T“ 

! priešino. Imta apsišaudyti. Pi- 

iktadariai dūmė gatvėn. Savi

ninkas paskui juos. Vienas plė 

šiku įspruko į pašalini ofisą f 
iis kur — į trečiąjį namų auk

štų. Tenai policija jį nušovė.

i H '* y •

Pasirodė, kad tai Joe Pape, 
'plėšikų gaujos vadas.

BAIN AS TURI EITI 
TEISMAN

SNIEGO PŪGA KALI 
FORNIJOJ

VOKIETIJOJ 9 KOMU 
NISTAI NUŠAUTI

VALSTIEČIŲ DEMONSTRA 
CIJOS PARYŽIUJE NENORI SKIRIAMOS 

VIETOS
MAŽINTI IŠLAIDASNORI

PROTESTUOJA PRIEŠ DI 
DELIUS MOKESČIUS

PARYŽIUS, saus. 26. — A- 

pie 10,000 prancūzų valstiečių 

iš visų krašto dalių suplūdo 

čia protestuoti prieš vyriau-i 

svbę, kad pastaroji kviečiams 

kainos nedidina. į

I
Valstiečiai norėjo prieš par-| 

lemento rūmus demonstracijas, 

sukelti. Tačiau policija juos 

išblaškė.

KOVA PRIEŠ KOMU 
NIZMĄ

SPRINGFIELD, III., saus. 

i 27. — Legislaturos mokesčiu 

ir išlaidų komisija padarė pla 

nūs, sulyg kurių norima val

stybės išlaidas sumažinti apie 

į 16 milijonų dolerių per metus.

Illinois’o gubernatorius į pa 

rolių boardų pakvietė buvusį 

Chicagos majorų Harrison’ų. 

Šis padėkojo ir nesutiko. Kai

po priežastį padavė senatve.

DEPORTUOS SVETIM 
SALIUS i Astuonios didžiosios Chiea- į 

go vidumiesčio departamenti-1 

nės parduotuvės ir keliolika, 

jb'ankų .protestuoja prieš skir

tus didelius asmeniškus moke

sčius.

SANTIAGO, Čile, saus. 26. 

•— Šioj respublikoj atkakli ko

va vedama prieš komunizmų. 

Iš mokykla paleista daugiau 

kaip 100 mokytojų, kurie, 

kaip susekta, buvo komuniz

mo agitatoriais. Iš visų kitų 

dstaigų taip pat varomi lauk 

įtariami raudonieji.

PRIEŠ PARDAVIMO 
MOKESČIUS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKY 
NUOLAT DIRBA 991,283 

ŽMONĖSNEPAPRASTAS JAPONŲ 
KABINETO SUSIRIN

KIMAS

SUGAVO VAGĮ
Prieš sumanomus Illinois va 

'lstybėje skirti pardavimo mo

kesčius atkakliai kovoja pra

moninkai ir net pieno kompa-

PRIEŠ PERU STATOMAS 
KELLOGG O PAKTAS

Lietuvoj žemės ūky pagal 

visuotinį Lietuvos žemės ūkio 

surašymų nuolat dirba 991,283

BANKINĮ PROJEKTĄ 
PRIPAŽINO

Ties 73 gat. ir Vernon avė. 

policija sugavo jaunų negrą 

G. Adams’ų. kurs bėgo apvo-PRANCŪZAI PLANUOJA 
NEPALEISTI SIRIJOS AVASHINGTON,, saus. 26. 

'— J. Valstybių vyriausybė i-
TOKIJO, saus. 26, — Vakar 

japonų ministeriu kabinetas AVASHINGTON, saus. 26. žmonės. Šeimos narių mūsų že- ,gęg dviejų šeimų butus. Suse-įni-'0S-

PARYŽIUS, mus. 26. - Su- nl“sl P-n, s„ Colu-Į snsirinki, A ie k lnr.

mkta, kad Prancūzija plaunu- n'b,a «»ta.k.nt., J- VaMyMa',.------------------------...

ja Sirijos iš savo žnyplių ne- kaitina Peru ir PrieS •» stat0

paleisti. Jei Sirija turės lai- Kello*w> nokanav.mo paktų.
mėti iš T. Sųjungos nepriklau- .Ta? r<‘-P''W1kM ■>«»"-
somybę, Prancūzija reikalaus kima‘ k"° 'b 1 n< lXbsb'abll'.l,'° rstė iš T. Sųjungos 

Amazono upės uostu Jjeticia 1

tąsi, oficialiai nepranešta. Tik 

pažymėta, kad buvo svarsty

ta labai rimti klausimai. 

Spėjama, kad kabinetas sva- 

i Sėjimo

klausimų, jei Sąjunga kų nors 

priešingo japonams nutartų.

VIEŠIEJI DARBAI VO
KIETIJOJ

ROOSEVELT'AS TURĖS 
PATARĖJUS

BERLYNAS, saus. 26. — 

Vokietijos vyriausybė planuo

ja viešiesiems darbams panau

doti 120 milijonų dol. Tuo 

pasinaudos apie 50,000 atski

rų valsčių.

turėjo specialų ip didžiai sva-J— Senatas 54 balsais prieš 9 mės ūkiuose dirba 837,519 ir kta, kad jis yra pabėgęs iš 

pripažino ^senatoriaus Glass’o'samdinių — 153,764 (82,208 St. Charles mokyklos, 

bankinį projektų. Siunčiamas J vyrai ir 71,556 moters). Tu

TEISĖJAS ATOSTOGOSE

DAUGIAU PAGALBOS 
ŪKININKAMS

AVASHINGTON, saus.

—- Kongresui įduotas dar vie-[ir Zarasų apskrityse. Ūkiuose 

nas ūkininkų pagalbos suma-liki 50 lia didesnę samdinių

nymas. Tai vieno bilijono do- dalį sudaro moters, o ūkiuose

lerių paskola ūkininkams. didesniuose kaip 50 ha — vy-

--------------------------------------- rai.

SPRINGFIELD, III., saus.

26. — Legislatūrai pranešta, 

kad bedarbių šelpimui per

bus reikalinga 92 milijonai do-što dėžutes apartamentiniuose [Kaž koks skaudulys įsimetė KĖS. — Šiandien numatomas
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DIENOS KLAUSIMAI
TU8CIA8 PASIGYRIMAS

t Liberalų laikraščiai nuolat giriasi savo 

tautiškumu. Jų redaktoriai ir šiaip jau jiems 

artimi žmonės save skaito kažkokiais “patep

tais tautininkais”, tautinių idėjų skleidėjais, 

nepaprastais patrijotais.

Lietuviai katalikai džiaugiasi, jei kuris 

ir iš mūsų liberalų gerų darbų tautai pada

ro. Būt gera, kad jie visi ir nuolat naudingai 

tautai dirbtų. Mes to jiems nepavydime. Ge

ri ir naudingi darbai juos sulaikytų nuo ken

ksmingos tautai' bedievybės platinimo ir ken

kimo kitiems darbuotis.

Tačiau reikia gailėtis, kad liberalų tau

tiškumas reiškiasi ne darbu, bet žodžiais ir 

tuščiu pasigyrimu. Jiems užtenka išsižadėti 

tikėjimo, pasivadinti liberalais, šmeižti sau 

nepatinkamus asmenis, katalikus pravardžitto- 

ti klerikalais ir jau tautininkai ir tautinių 

idėjų skleidėjai.
Išsižadėjimas tikėjimo, kova prieš Kata

likų Bažnyčių, tai nėra tautinių idėjų sklei- 

Į|mas. Tai paprastai žmonės vfcdirla bedie

vybės platinimo darbu, atsiskyrusius nuo ti

kėjimo — paprastais bedieviais.

Tauta be tikėjimo neturi ateities. Kas 

stengiasi griauti tikėjimų, tas yra ne pabi

jotas, ne tautininkas, bet tautos nenaudėlis. 

Tokių pasigyrimas apie tai, kad jie tautines 

idėjas skleidžia, kad jie yra “baisūs pabi

jotai”, yra tuščias dalykas. Negali būti ge

ras patrijotas toks žmogus, kuris kovoja, 

prieš įsigyvenusias tautoje tradicijas, prieš 

tai, kas tautai yra sveikiausia ir reikalin

ginusia.
Mūsų tauta tikrai pražūtų, jei ji pasuktų 

į “liberalų tėtušio” Šliupo rodomus kelius. 

Ačiū Dievui, nedaug mūsų tautiečių jį tepa- 

&ekė. Tauta tebėra sveika, nes ji tikinti, ka

talikiška. Reikia tik jų saugoti, kad bedie

vybės apaštalai, kurie veidmainingai save va

dina tautininkais ir dar kitokiais gražiais 

vardais, jos neužkrėstų bedievybės nuodais, 

kurie ne vienai tautai sveikatų yra pakirtų.

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

Praeities Pabyros
(Tęsinys)

O jie jau be jokių atodairų ima vers

ti duris. Matyti jie buvo sušnipinėję, kad 

šaujamųjų ginklų aš pas save neturiu, 

todėl taip drąsiai verto duris. Pasidarius 

bildesiui jiems beverčiant duris, sukilo 

ir tarnaitės. Persigandusios, niekam nieko 

nesakydamos, pro užpakalines duris, prie 

kurių užpuolikai nesusiprato pastatyti sa

rgybos, šmakšt jos į sodų. Per sodų į kai

mynus šauktis pagalbos. Bet kas? Persi

gandusio* ima barškinti jiems į. langą ir 

ne savu balsu šaukti pagalbos. Anie to

kiais neramiais laikais taip pat nedrą

sūs kų įsileisti. O čia balso nesupranta, 

tui ir visai nenori nė pro langų pažiūrėti.

Tuo tarpu užpuolikai duris pradeda 

iŠ kaškų keltį aukštyn ir būtinai įsiver

žti j vidų. Matau, sakb, kkd pagalios du
rys neišlaikvs ir pasiduos, neturėdamas 

ką daryti ir nežinodamas, ar gali kas a- 

teiti man į pagalbą, aš greitai atgal į sa

PER ROMĄ Į LIETUVĄ

Popiežius Pijus XI paskelbė Šventuosius, 

Jubiliejinius Metus. Kaip jau buvo paskelb

ta, jie prasidės balandžio 2 d. Tai Kristaus 

Mirimo ir Prisikėlimo jubiliejus.

Popiežius ragina tikinčiuosius, kad šiais 

jubiliejiniais metais gausingai lankytų Ko

mų
ir įgytų visuotinus atlaidus.

A. A ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS

(1871 — 1927)

uolumas visus lenkė prie sa- 

|Vęs. Išbuvo jis vyskupu apie 

'aštuonis motus. Per visų tą 

luikų jis uoliai darbavosi Ba

žnyčios ir tėvynės gerovei.

1926 m. Jo Ekscelencija, ne

paisydamas jokios ligos ar nuo

IŠ A.A. RASTO ARKIVYS
KUPO JURGIO MATU

LEVIČIAUS, M, I, G. 
DIENYNO

Jau praėjo šešių metų laiko- sielos reikalus. Patsai aukštai |valgio, atsilankė į Tarptauti 

Amžinąjį Miestų, krikščionybės centrą įtarpis nuo tos dienos, kada te-'siekė krikščioniškos tobulybes nį Eucharistinį Kongresų. Liepos 1) d., 1913 m., iš

ko Bažnyčiai ir tėvynei mini- ir savo giliu tikėjimu, nusiže-kurs tuomet buvo laikoma Šveicarijos miesto Fribourgo 
Toks Kristaus Įpėdinirko, Katalikų Ba-Įgis. Jau šeši inętai, kai Lietu-'minimu, palankumu bei uolu-j Chicagoj. Tuo pačiu metu Ai ji^vyko į Amerikų Jurgis Ma- 

žnyčios Galvos raginimas ir kvietimas pal i e- va, dar neatsipeikėjusi nuo to mu davė giažų pavyzdį šven- kivyskupas Jurgis apvažiavę 11 Ulevičius, Peliksas Kudiika 

čia ir mus, Amerikos lietuvius katalikus. Ir skausmo, daro liūdnas metines tumo. Visuomet rūpinosi arty- daug lietuvių kolonijų, stip J1’ Julijonas Kazakas. Kelio- 

mes, kurie tik galime, turėtumėm gausingai sukaktuves vieno garbingiau- nio išganymo reikalais. Dėlto Į rindamas katalikiškų ir lietu ln**s J’ elikso Kudirkos ii Ju- 

šiais metais aplankyti Komų. Į šių vadų. Jau praėjo šeši me- gi tie, kurie- susilaukė jo pa-

Gana daug lietuvių kiekvienais metais tai> kai mirė Jo Ekscelencija Į tarnavimo, giliai atjautė jo

Apaštalų Sosto .Vizitatorius 

Lietuvai, Titulinis Adulitani- 

jos Arkivyskupas Jurgis Ma-

vyksta į Lietuvų. Be abejojimo, ir šiais me

tais nemažai mūsų tautiečių važiuos saviškių 

Lietuvoje aplankyti. Dėl to ta pačia proga 

jie galėtų ir Romon nuvykti. Tas pats važia- i lulevičius, Teologijos Dakta 

j vimas per Atlantikų. Išlaidų gi ekstra nedaug ras> Marijonų Kongregacijos 

tebus. Nauda labai didelė religiniu žvilgsniu, j Generolas, buvęs Vilniaus vy- 

Be to, pamatyti Amžinųjį Miestų irgi yra sva-, skupas. 

lbus dalykas.

Mūsų dienraštyje jau buvo paskelbta, 

kad jau yra organizuojama Amerikos lietuvių 

maldininkų ekskursija į Romų, o iš čia į Lie-

tuvį. 'Jau susitarta su Prancūzų linija. Eks- * S/venlmc, politikoj, preky-
kursijai diena numatyta balandžio 29. Pasi

rinkta didžiulis laivas “Ile De France.”

Laiko nedaug. Reiktų suskubti rengtis

mirtį, lyg netekę geriausio tė

vo bei prieteliaus.

Ilgus amžius Lietuvos tiky

binis likimas buvo svetimoj 

įtakoj. Beveik visų laikų išbu

vo Lenkijos Arkivyskupo prie-

viškų dvasia. Tie, kurie turė- l*j°no Kazoko tikslas, Dievui 

jo progos su juomi susidurti, laiminant, Hv. Marijos Nekal- 

galėjo patirti jo švelnumų bei ,tai Pradėtosios Panos vardu, 

palankumų. Tuo laiku jis taip įkurti Chicagoje Marijonų Ko 

pat įsteigė pirmųjų Amerikoj ngregacijos namus.

Lietuvių Bernaičių kolegijų.! Liepos 11 d. buvome Pary-

Hinsdale, 111.

Atlikęs reikalus, Jo Eksce

lencija grižo Lietuvon. Čia

ziuje.

Liepos 12 d. gelžkeliu ryte 

atkeliavome į Havre miestų.

Vieton numatyto “France” 

pigesnio laivo, buvome privej 

rsti samdytis brangesnį “Sa 

vie” laivų ir tą pat vakar’ 

toliau keliauti. Keliavome lai

mingai ir šv. Mišias laikėme 

kasdien.

Liepos 19 d. pasiekėme New 

York miestų; mus čia sutiko 

vietinis klebonas Varnagiris ir 

Tėvas Kazimieras Kudirka, 

kapucinas.

Liepos 29 d. Tėvas Feliksas 

Kudirka šv. Mišias giedojo ii 

pasakė pamokslų. Matulevičius 

taip pat sakė pamokslų, o Ka 

zakas atlaikė sumų.

Liepos 21 d. iškeliavome ge-

išsiplėtusi. Pamatė jis taip užsidegimas ir kad reikia da- Jakeliu į Chicagą, kurių pasie- 

pat ir reikalingumų moterų* ryti operacijų. Buvo jam pa- kėme 22 d. po pietų. Čia mus 

vienuolijos. Kadangi dar ne- daryta operacija, bet buvo nu- pJ^nėgeib. kun. Antanas Sta 

buvo atatinkamos Lietuvoj, jis'sidirbęs ir neturėdamas daug ™l»k} nas namuose kapeliani- 

įsteigė vadinamų “Vargdie- jėgos, negalėjo išturėti ligos. Ja pagadintuose, kurie pri- 

Mirė Jo Ekscelencija Vys-

žiūroj. Bet, štai po karo, Lie-

Per tų laikų uuug kuomi at- tuvai atgavus nepriklausom y- jis rado daug žalos, padary 

simainė pasaulio tvarka. Se- bę, Jo Ekscelencija Jurgis pa- tos socialistų valdžios. Šių 

nieji mirė, gimė kiti, darėsi matęs netvaikų ir tuoj ėmėsi klausimu jis susirūpino ir gris 

atmaina žmonių papročiuose, Į darbo, kad jų atitaisytų. Vie-, besi darbo blėdies atitaisy-

nuolinis bėi dvasinis gyveni- Įniui. Nepailsęs nuolat dirbo ir 

mas, kuris karo metu buvo vii- ^taip paskui nusidirbo, jog ne- 

džiai nukentėjęs dėl rusų perse galėjo naktimis miegot.

Tačiau neišdilo Jo Eikscelen- įkiojinio, buvo dabar vyskupo | Sausio mėnesyj, 1927 m., Lie 

cijos gyvenimo reiškiniai, ne- Matulevičiaus sutvarkytas.Dar Į tuva vėl ėmė vesti derybas su

boj ir, rodos, Arkivyskupo Ju 

rgio kaip ir kitų lyg nebūta.

kelionėn apsirūpinti reikalingais dokumen-1 <ir ka^ ..g slaptaistei! Vatikanu. Ji norėjo, geidė su

Į? oigamzaymio cen ru numa-par aigkiau )r ap^jau gg ir globojo vienuolynus ir juo susitaikinti. Jo Ekscelen- 

v. e eracijos įas mė n musų pftsįr0(jg j0 (iHr})U vaisiai, dau Į brolijas. Šiuo metu jis palsjcijai teko tą darbų prieš mir- 

H Clja* 'giau įvertinamas Jo Bažnyčiai įstojo į Marijonų vienuolynų tį užbaigti. Tai buvo paskel

tais. Kkskursijųs organizavimo centru numa

toma A. L. R. 

dienraščio redakcija

Taigi, kas tik galime važiuokime šiemet 

į Lietuvų per Romų.

KĄ TAI REIŠKIA?

Kinija yra didelė valstybė. Kinų tautą

,ir tėvynei atsidavinuts bei da-Jr gaivino jos žūstančias jė

gas. Iki pat savo mirties jis 

dėjo pastangų josios gyvavi-

rbavimašis.
Arkivyskupas J. Matulevi

čius kilo iš Suvalkų; jaunasis i 

Matulevičius, baigęs gimnazi-

mui. Jam ir pasisekė. Iš jo šu

tinis jo Bažnyčiai ir tėvynei 

atlikimas, didžiausias ir pra 

kilniausias.

Sunkaus darbo nuvarginta:

rinktųjų spėkų dabar išaugo'ir pailsęs jis staiga susirgo, 

didelė įstaiga, įvairiose šalyse! Susekta, jog aklosios žarnos
gausinga. Bet ji neorganizuota, tamsi. MažaĮo’L Paskui dvasinę seminarijų,

Japonija jų užpuola ir ji negali atsiremti, 'stojo į Petrogrado Akademi-1 

Pastaruoju laiku japonai daug kiniečių iš-jj?- Čia jis pasižymėjo nepa- 

žudė. Jie žudė net civilius žmones. Tuo visi prastais savo gabumais. A ė- 

piktinasi. Kiekvienas civilizuotas žmogus l’au išvyko į Šveicarijų, kur >

Mnėrkia Japonij,. Tafla® galingosios volsty-'j's lankė ir baigė garsųjį Fri-. ^tlllo)vn?. kuris

bės neišdrįsta imti griežtesnių žygių, kad su-,burg° universitetą, Saudainas'rūpinasi pavargėliais, 

drausti ir konfliktą tarp tų dviejų valstybių (teologijos daktarato laipsni.

išrišti. Tautų Sąjunga taip pat nieko praktiš- Tuomet Jurgis tapo Kelčių' 

ko tuo

tflsi ĮF iaunia. nu vieneto maukia, r\<£ l<*a o-------— x------------------------ — - ar------ - -------- --------------------- n • » x------  ---------------- j , . , , . . „
Ii reikšti. Atsakymas į tai gali būti trumpas.,tas kaip profesorius Petrogra- sioms vyskupijoms Popiežius į Prieš mirtį nusiskundė, jog, lvy up^ uris P e e 111 s

, * ... .....1 Ii •••'III 1*1 • 1 • v 1 1 J 1 • 1 1*1 ■* 11 1 I • 1 1 .

Gruodžio S d., 1918 m., kun.

klausė Šv. Kazimiero lietuvė

ms seserims.

Kokį | Liepos 24 d. visi trys kaitų

Kaip

žvilgsniu nepadarė, nors buvo to tikė- dvasinės seminarijos mokyte-J. Matulevičius buvo paskir- f J, 

laukta. Ne vienas klausia, ką tai ga- ir paskiau buvo pakvies- tas Vilniaus vyskupu. Mišro- Į y

kūpąs J. Matulevičius! 

tai sujudino išeiviją! 

nuostolį nukentėjo Bažnyčia su gerb. kun. Staniukvnu nu

vykome pas J. E. vietinį ar-

Tautų Sąjunga savo veikimu per kelioli- do akademijoj. Ilgokų laiką visuomet ieškodavo tokio ka- liko daug darbo neatlikto, ta

kų metų neišaugo į autoritetingą Įstaigą. Taip profesoriaudamas, ArkivVsku- ndidato, kuriuom visi būtų pa čiau tarė: “Bus gana, kėliau-

buvo dėl to, kad ji nekartų parodė savo šalis- pas Jurgis pasirodė esąs "di- tenkinti ir kur lengvai galėtų siu amžinybėn.”

kuiną, tarnavo tik kelių didžiųjų valstybių dėlių mokslininku. Jis nUosta- eiti savo pareigas. Šį karią j Mirė sausio 27 d. 1927 m.,

interesams. Pati Japonija yra viena iš tų. 
Tautų Sąjungos vadams nepatogu jai griež
tą žodį pasakyti. Kuomet jie pamėgino, li

tai labai atsargiai, padaryti pastabą, ji gra
sina išėjimu iš Tautų Sąjungos, čia ir išsi
aiškina priežastis dėl ko Tautų Sąjungai ne
siseka išrišti tarptautiniai konfliktai. ,

• • •

Nepamirškime, kud šiemet, vasario 16 d. 

sheina lygiai 15 metų nuo Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo.

vo miegamąjį, langų prasivėriau, ap idai- 

riau — nieko nematyti. Tai kuo greičiau 

pro langų skykt ir aš j sodų ir prigulęs 

prie žemės, kad nepastebėtų, į kaimynus.

Kol kas atėjo į pagalbą, užpuolikai 

įsiveržė į vidų. Nieko tačiau namie je ne

radę, greitomis pavartė, paieškinėjo “au

kų”, bet nieko nepelnę, kuo greičiau iš

sinešdino savais keliais, kad neužkluptų 

atėjusi pagalba.

Toji naktis seneliui atėmė daug svei
katos.

“Valnagirts”
Revoliucijonieriai, norędami patrauk

ti prie savęs kaimiečius, stengėsi jiems 

pataikauti. Taigi pasidarius^ taip ūmam 

sumišimui, vyriausybei kaip ir galva su

mišo. Nežinojo, l^is čia pasidarė, už ko 

čia griebtis, kų pradėti J Tuo metu poli

cija, nežinojo, kurios pusės laikytis, ar 

eiti su setiųja valdžia, ar laikytis naujo

sios? Tuo sumišimu pasinaudoję revoliu

cijonieriai paskelbė, kad dabar esą laisva 

visiems važiuoti į girias ir kirstis kiek

labai maloniai ir greitai ža

dėjo parapi ją duoti. Tų pat 

i dienų Matulevičius šv. Kazi- 

! miero seserims pradėjo dešim

ties dienų rekolekcijas. Kudir-

bini darė įtakos savo studen-! Popiežiui pavyko rasti toks 3:45 vai. ryto. 
tuose; dar ir šiandien jie pri- žmogus, prieš kurį jokios tau-j Taip šis Bažnyčios ir tėvy-|^a ?am 8ed)ėjo, darydamas są- 
shnena jo dėstytas paskaitas, tos žmonės nieko neturėjo. Net nės didvyris nenuilstančiai da- ^’n®8 Per^ra^n^j™° avini- 
Vėliau tapęs kunigu Kielcų Į ir lenkai sakė, jog kun. Jur-jibavosi visą savo gyvenimą. mu8, Abudu tėvai Kudirka ir 
vyskupijoje, daug darbavosi gis esąs maloniausias už visus (Nuolat gyvavo jo širdyj Baž-į (Tąsa ant 4-to pusi.) 
Varšuvoje, organizuodamas ir kitus jiems siūlomus kandida-
vesdamas krikščionis darbi- tus. Lietuvos Taryba neprieš-

nvčios ir tėvynės gerovė, nuo-' , ...................................... ■■■■■

lat degė Dievo ir artymo mei- kankinio vainiką Bažnyčios

ninkus.

Įsigilindamas j mokslų ir

taravo jo kandidatūrai. Ištik

rųjų jo gilus pamaldumas, at-

lė.
Užsitarnavo garbingą, vieną

darbuotėj.
Amžinų atilsį duok jam, Vie

juomi kitus šviesdamas, jis sidėjitnas Bažnyčios dalykams, iš garbingiausių vietų Lietu- špatie. 

neužmiršo nei savo nei kitu gilus mokslas ir nepailstantis (vos didvyrių eilėse, užsipelnė į Antanas J. Mlciūnas (L. K.)

0 toks ligi šiol žmonėms būdavo var- medžius už “Snapso” bonkų žydams ati-šti su jais: jie stato saldumynus, o m 

gas su malka ar su statybine medžiaga! duodavo, nejausdami, kad tuo skriaudžia nys penkias nr daugiau kapeikų — pag

Gi dabar, brač, važiuok į miškų ir pats save ir savo vaikus. Mat, “valnagi- tai, kų ir kiek nori jis išlošti, 

kirsk kiek tik tavo noras neša be jokio lės” atėjo laikai!... J Bematant visos krūvos jaunimo ap

spinta žydelius. Krapšto iš kišenukų pas

kutinius skatikėlius. Taip smarkiai vilio

ja raudoni kvepianti obuoliai, tuip kiek

vienas seilę ryja /žiūrėdamas į saldainius 

ir kitus magniogius... Kitame krašte, klau

syk, aukštu grynu balsu traukia savo į- 

prastų dainelę šaltakošės nešiotojas: “8a- 

cbar morožennyj!” Tuip gražiai jis įgu

dęs tų savo giesmelę, kad nė gaidys ant 

tvoros gražiau nepataikys savo “kuku 

lieku” išvadžioti. Vaikai visur tie pats. 

Ne tik Amerikoje “ice cream” mėgsta. 

Mėgsta jį ir Lietuvos vaikučiai...

Nė nejunti būdavo, kaip kišenukai iš

tuštėja. Dažnai net knygoms ar sąsiuvi

niui duotas pinigas neatsispiria pagun

dai ir išeina saldumynams... Paskui var

gas, kai nueini į mokyklą, o sąsiuvinio, 

ar knygos neatsineši. Mokytojas bara, 

baudžia, j “karcerį” sodina... O kų dary

si, kad jau skatikai saldumynams iŠlęis-

i , L *■

(Daugiau bus)

atlyginimo! / j Taigi tais “valnagirės” laikais ir iš-

Čia ir šventasis pasi magintų! Kas gi tuštinta miškų! Net gaila pro juos bu- 

už dykų nenorės pasikirsti girios.’! , vo važiuoti. Kokia graži žaliavo giraitė 

Tad nuo pat ankstyvo ryto ligi vi- | važiuojant į Vilkaviškį paplentėje koki 5 

durnakčio, o kai kur net per visų naktį kilometrai už Marijampolės. Kiek kartų

kiaurai visais keliais ir vieškeliais veži 

mas vežimų varo. Vis j miškų!.. Net juo

kai, kaip žmonės greiti ant visko, kas do

vanai. Reikalingus ar nereikalingas — vis

tiek, by tik dovanai. Užsidegę tomis dova

nomis užsimiršo, kad tos dovanos ne i’ 

keno kito kišeniaus, o iš jų pačių. Miš

kus iškirsti labai lengva, Imt kas bus, kai 

jų visai pritruks? Apie tai niekam ne 

galvoje, tarsi su šia diena baigiamas že

mės gyvenimas ir toliau nebus niekas rei

kalinga!

moksleiviais būdami šioje giraitėje kel- 

davome gegužynes, koki malonūs atsimi

nimai susiję su šiuo miškeliu!

Gražiai atsimenu, kaip šiame miške

lyje ne kartą visa Marijampolės gim

nazija kėlėme gegužynes. Kiek čia links

mintasi, žaista, bėgiota... Pilnas vežimas 

pyragaičių, saldainių, obuolių, kriaušių, 

apelsinų (orendžių)... Būtini moksleivių 

palydovai: Le'ibus su Lapetka, abiejose 

rankose didelėmis, vaisių ir įvairiausių 

saldumynų pilnomis pintinėmis nešini...

Kako, net dideli ūkininkai ir šiaip, “Paniču, pardčtl! šviežo jablka, ponieran- 
rodos, išmintingi vyrai, apimti tuo dova- .Če, cukierki, čekoliadku, ožechi”... Pen-
ninio miško karščiu, metę visus darbus.

tik kuriam reikalinga ar malkų, ar gra- j klek turėdami arklių ir ratų skubinosi į 

žiausių statybai medžių. Jokio užmokės- miškus, kad tik daugiau pasigrobus! Kai

kios kapeikos, penkios kapeikos! Galima 

išlošti visą pintinę. Pabandykite laimės, 

laimės!.. — lietuviškų-lenkiškų-rusiškų žo-

ilgai

čio už medžius nereikės mokėti!
J

kurie, sako, atvežė į nuėstų gražiausius diių šiupiniu šaukia žydeliai jaunuolius lo-
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Detroito Lietuviu inios
EAST SIDE

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 15 KOS M. 
SUKAKČIAI MINĖTI

DRAUGIJA

Generalinis ftv. Jurgio pa
rap. ir visu dr-jų atstovu su
sirinkimas, kuri sušaukė kun. 
J. Čižauskas, įvyko sausio m. 
22 d., para]), mokyklos svetai
nėje.

Susirinkimą malda atidarė 
kun. J. čižauskas, kuris po to

vakaro. Bet smagu buvo parkaitė, S. Bukšaitė, A. Širvai-1 
mačius jų darbo vaisius. jtis, F. Valutkevičius, L. Bar-! 

Gražiai prisidėjo ir muz. J. kauskas ir kiti. Be dainų bus 
Sausio 22 d. Mot. Sų-gos 54 Čižauskas, nes jis visas lošė- ir kitokių pamarginimų. 

kp. jaunainečių skyrius su ve- jas grimavo. | Choro korespondentas
dėja Centro pirm. M. Čižaus- Vakarų vedė ir akompana-* v--------------------
kieno, ftv. Jurgio parap. svė-po pati vedėja M. čižauskie-
dainėje suruošė labai Įdomų irJiė.
gražų vakarų. j Publikos buvo daug. Po pro

Programas susidėjo iš kelio- £raino buvo «okiai irikeno lo-
likos įvairiu numeni, kuriuos‘ •»! •įslaimeti.

JAUNAMEČIŲ VAKARAS 
PAVYKO

Šimas. Kai kam teko kai kų d.,
( ia ir pažymesni.

Kun. J. čižauskas, trumpa
kalba, atidarė vakarų, 

daun. vedėja AT. Čižauskienė
paaiškino vakaro eigų ir tiks
lą.

Či-
paaiškino, kad kas met mūsų
parapijoj yra švenčiama Lie-I^ Jaunainečių choras, M 
tuvos nepriklausomybės dienų, Ž/Ulsk*ent"s vedamas, sudaina- 

Aodėl ir dabar sušaukęs parap. vo Ponl grožių dainelių.

DUKTERŲ VAKARAS

ir

WEST SIDE
JUBILIEJINĖ PUOTA

VASARIO 16 D. ČIA PAT

Istorinė lietuvių šventė.' 
Išiais metais bus minima 15 m. • 
'sukaktis Lietuvos Nepriklau-

į diktatoriai bus numesti nuo 
sosto. Budėkime.

L. Vyčių 102 kp. rengiasi
šauniai paminėti Lietuvos ne-

. , , .. ... i priklausomybės sukaktį vas.
, somvbės. Kolonijose paminė ų- .,, . , . . , ,,linksmų; / , , ’ . * 119 d., Lietuvių svet., Vernor

mai, gal, nebus taip įskilnnn-'
kaip turėtų būti, vienok

ftiuomi pranešame 
žinią Detroito ir apylinkės lie
tuviams, kad L. Vyčių 102 kp., į*’1’ . ,....

. ’ , . ‘ i vasario 16 diena reikšminga.vasario 25 <1. rengia nepapra- T . ., . * Lietuv
Lietuvos Dukterų dr-ja

ftv. Jurgio parapija sausio 29'st, puotį Rerb.’kCn’I F? Bo.!
6:30 vai. vakaro, parapi

Publika skirstėsi vėlų vaka- vakarų.
jos svetainėje, rengia linksmų

rų. Kapsų Aguona

DOMISI SKAITYKLA

Antrų vakarų naujoj įsteig- 
toj skaitykloj susirinko didelis

Bus kauliukų žaidimas (bn-
n,-o party), po lošimo šokiai pu„ta jvyks Uetllvių 8vet. 
ligi vėlumos.

Vakaro rengėjos: K. Dailv- 
dienė ir P. Bandziene losian
tiems žada duoti gražių do-

būrys skaitytojų, net vietos vanėlių. 
trūko. Ypač daug susėjo jau- Gerbiamieji! Jūs žihote Lie-

imitetn ir tlr-in atstovu* kad, kSo1° padainavo mažoji Ele- . , , , - . , . , . , .‘ . .7 J J. . ’ . In„m n«;i™i„us Dainelių žod- nUn°’ 1&S r°d°’ ka° "1USU Pa*itnvos Dukterų dr-ją, kaipo n-
171 tautinę lietuvių šventę tiiu |^lde Dailydaitė 
kainai paminėjus. O kad tai 
gerai atlikti, turime sutverti, 
iš visų dr-jų atstovų vieną be
ndrą dr-ją, kuri tuomi rūpin
tųsi.

Kun. J. Čižausko kalbai su
sirinkimas p ri t arė.

Muz. J. Čižauskas įnešė nu-1

ldainių.
“Gyvas čekis” - 

sutės Daškiūtės.
Petrauskų Petrukas padal

ina vo.
“Gerai ir negerai” atliko: 

tarimus užprotokoluoti. Įneši- |čaldikaitė, ftiurkiūtė ir Taut- 
mas priimtas. Pirmininkauti klu^e'
sutiko kun. J. Čižauskas, nu- kaip gra^u čia” padai-
tarinius užrašyti M. Aukščiū- na'° igubas kvartetas: Ru- 
nienė. bikaitė, Gudvnaitė, Uždavinai

Įsiregistravo šie atstovai: 1^’ ^černagaitė, Balkiutė, Kri- 
ftv. Jurgio parap. — kun. jJ^evw"*a^ *r sesutės Zabalevi- 

Čižauskas ir komitetas.

ii gairių. v y- .j
s dainuos pat ri joti- f . 
is, vaidins iškilmei]

H:gliway ir 25tos gatvių. Vy
čių choras 
nes dainas, 
pritaikintą veikalą; bus kal
bėtojų, kinio nupieš Nepri
klausomos Lietuvos 15 metų 
gyvavimą. Kas myli savo tau

tos dainas, jaučiasi tėvynės 
sūnus, kviečiamas vas. 19 d. * 
atsilankyti į Liet. svet.

Vyčių chorai: mišrusis,
G lee Club ir merginų mokosi 
širdžiai artimųjų dainų, ku
rias tą dieną dainuos.

(Tęsinys 4 pusi.)

os neprikl. iškovoti
... . , , . x .daug dirbta ir Amerikoje —reisio 12 m. kleb. ftv. Anta-I,. , . .... T. , ..... , , .. . . khetuvių kolonijose. Detroitasno parapijoj sukakčiai pami-k . , . ........ . , „ . J T .taip pat daug yra prisidėję*neti ir drauge 12 metu L.I , .v tnn , • laukomis, agitacija, patnoti-Vycių 102 kuopos gyvavimu. I . . . . ...• r o* . niais parengimais, prakalbo-

_ .mis ir t.t. Visa tai buvo da-
V as. 26 d., per sumą ftv. A-1 , , , T • i. v v, . , A, . »roma tam, kad Lietuva atgau- 

ntano bažnyčioj bus įskilimu- . . . , , _ . .. .■ ' , . . .. tų laisvę, kad musų broliai
gos pamaldos. Pakviesta keli1v. . , . . . ;džiaugtus ja, kaip ir mes čia,
svečiai kunigai, taip pat so- .. . v , . T1 , .x . „ , , . , , .„ svetimoj salyje. Bet neilerailistai. Per bankietą bus ispil- ,v J. . * * džiaugtasi. Savieji saviesiems
dvta įvairus programas. Visu v. , .‘ v .7. . ‘.uždėjo pamins ant spaudos zcprašome tomis dienomis ne džio laisvės, sukišo į kalėji 

mus vadus, pasiskelbė dikta 
įtoriais. Skaudus smūgis kata

atliko se- n*a didžiuotis- J Senis l^kraš-‘vakarą, o paremsite Liet. Du-'deda pastąngu, \ad bankietą 15kan18’ ta?iau ^mirštiTasa 
čius bei knygas maža dėmesio kterų dr-ją ir ftv. Jurgio pa- s1iruoSus tokp kokio Detroite J'o 1(5 negalima. Ateis lai

.. d ‘ rupijoj vra daug skaistaus, i-imtą ir pavvzdingą katalikiųziams pritaikė figūras. Elenu-i . . ° J rengti kitokių t
Itė apdovanota dviem dėžėm sa i'™'"“8 Bendra1’ da-|,,’otT; dr* Tat v,si ««»'»- lorganizuokites dalyvauti ton

Ibartme jaunaja karta negali- kitę ir ateikite į minėta j5kilm6se kuopa dang

kreipia, bet j šlamštus puola rupiją, 
kaip musės Į medų.

Mesk, jaunime, skaitęs šla
mštus, ateik kas trečiadienio ( 

arą į parapijos skaityklą. 
Čia rasi daug naudingų kny
gų bei laikraščių, kuriais ap
šviesi savo jauną protą.

Sausio 1S d. daug gražių

čaitės.

pramogų; visi

Lietuvos Duktė

MARATHONAS DAR 
TIESIASI

Eastwood parke, ant Gra- 
tiot Avė. ir Aštuntos Mylios, 
dar tę. iasi taip vadinamas

dar nėra buvę; kati atidavus 
tinkamą garbę tam žmogui, ku 
ris pilnai yra užsitarnavęs.

Rengimo komisija: V. Ben- 
doraitis, A. Petrulis ir A. Vil
kiškas.

kas, kad dabartiniai Lietuvos

Phone Lafayette 1275

D. B, BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

ftv. Jurgio dr-jos — K. Pet
rukas ir J. Kasevičius.

Duetus padainavo sesutės 
Slunkaitės ir sesutės Navikai-

Šv. J uozapo dr-jos — M. Va
ranauskas. ' Džiak ir Džio”, atliko Kri

S. L. R, K. A. 171 kp. -- *evičiūtė ir Gudvnaitė.
J. Čižauskas, P. Tanielis ir K. 
Petrokas.

“Daktaro ofise”, atliko-Pe- 
troniūtė, Žvirblaitė, Kulvinc-

Sus. 190 kp. — J. Karvelis !kaitė’ Peliukaitė, Mikalauskai
ir M. Juodsnukis.

Mot. Są-gos 54 k p. — M.
Čižauskienė ii M. Aukščiūnie- 
nė.

Lietuvos Dukterų dr-jos — 
M. Aukščiūnienė.

tė ir Bernadišaitė. 
Labai suidomavo

“Walkatlian Marathan,” ku- 
l.nygų ir laikraščių paaukojoris prasidėjo spalių men., 1932

publika č*us kas sekmadieniais pri 
ukrainų šokiai, kuriuos pašo- lėtl* nusipirkti “Draugą.”

Sodalicijos — O. Rakauskai- k- Diy.

ko broliukas ir sesutė — Mar- 
cella ir Donald Prsyslupstkey. 
Jiems akompanavo jų tėvelis

tė ir V. Čepelionytė.
Parap. choro — P. Medonis

ir A. Širvaitis.
Detroito Kat. Sp. Rėm. dr-

jos — J. Usaris ir S. Bukšai
tė.

Maldos Apašt. — V. Mika
lauskienė ir O. ftkūlienė. 

z Tretininkų kp. — O. Vaške
vičienė ir J. St raukas.

<
ftv. Vardo (Ilolv Nai.ie) dr- 
k — kun. J. Čižauskas. 
jaunimo klubo — Leo. Bu- 
rkliuskas.

Vaikučius, už jų gražų šokį, 
kun. J. čižauskas apdovanojo.

“Barbutės Edukacija” at
vaidino — Rubikaitė, Uždavi-

ni. Jau dabar virš 2600 valan
dų.

Šokėjų tarpe dar randasi vi
sų eastsidiečių pažįstamas ir 
draugas lietuvis Petras Tulau- 
skas.

Naujos permainytos taisyk-

S. Bukšaitė, Dzenkauskienė A.,
Degutis J., Karnagaitė H., Va
škevičienė 0., Jokūbaitis D.,
Banionis P., Širvaitis A. ir 
kun. J. Čižauskas.
Remkime dienrašt/ “Draugą”

Kas sekmadienio rytą po a-
biejų mišių prie bažnyčios du-|^s ^abar greičiau nuvargina 
rų pardavinėjama “BraUgas.”jkontestininkus. las daroma, 
Kiekvienas skaitantis laikraš-!kad g'reh-iau baigtų ‘ marat- 

■iv."- Ikoną.”
Iš 49 porų pradėjusių ma- 

ratboną, liko keturios, bet, ku- i 
iie šią savaitę matė tų porų 
nuovargi, sakė, kad negalimas 
dalykas jiems ilgiau ištesėti.

Linkiu Petrui ištesėti ir lai
mėti dovaną, kuri teks liku
siai porai.

Jame kas penktadienis tel
pa žinių iš Detroito.

Mūsų choras
Maža tenka matyti žinių a- 

pie parapijos chorą. Visi cho
ristai uoliai lankosi į prakti
kas ir ruošiasi prie keleto va-
karų. Kas penktadienį įstoja

naitė, Kei r.agaitė, Balkiūtė, lir nau-i’4 narnb kurie maloniai kata]įklj grįžtant ap-
sesutės Staukiūtės, A. Žabala-|Prilnia,,d ir ’»°kinami Įsigyvent arčiau bažnyčios. Tru

bei giesmių. Tylutė lbpU jaįku nugrįžo kelios šei
mos. Turėtų ir kiti kurie toli 
nuo bažnyčios nusikėlė, imti 
šių pavyzdį ir grįžti arčiau 
bažnyčios.

Linksma matant tiek daug

vičiūtė, ftemriūtė ir Ziginan- 
taitė.

• •• •• ' « Visi vaidinimai išėjo girti- 
inai. Mergaitės labai puikiai 
Į atliko berniukų roles.
t

Gaila buvo matant jauname 
tęs ir jų vedėją M. Čižauskie-

SUSIVIENYMO KUOPOS 
VAKARAS

Vasario 19 d. parap. svet. 
S. L. R. K. A. 171 kp., su cho
ro pagalba, po vad. muz. J.

ftv. Pranciškaus "Rėm. dr-jos! ne, kuri turi tiek pasišventi- Čižausko, rengia įdomų vaka-
Pr. Valatkevičius ir M. Bu-'mo ir energijos dirbti su jau-

k šaitis. i

Toliau sekė pasitarimai ir 
nutarimai.

Nutarta Lietuvos Nepr. šve
ntę minėti vasario 12 d., 4:30 
vai. vakare. Pelnas eis para
pijai. Įžanga į vakarą 15c. Vai 
kains nuo 10 metų 10e., jau
nesniems veltui. Vaikučius da
boti sutiko komiteto nariai: J. 
Usoris, M. Bukšaitis ir P. Ta
nielis.

Į rengimo komisiją išrink
ta: K. Petrokas, P. Medonis, 
J. Kasevičius, muz. J. Čižnu- 
skas, M. Juocnukis ir M. An- 
kščiūnienė.

Susirinkimą malda uždarė 
kun. J. Čižauskas.

j Kun. J. čižauskas, pirm. 
M. Aukščiūnienė, rast.

nametėmis, taip sunkiai dir-
rą.

Programe dalyvaus įžymiau-
bant, rengiarties prie minėto si choro nariai: A. Juodsnn-

fiZIIZ’S VNCLE
MGTVMUG r?

is
SsCvc 
c>oc ?

ANT RENDOSV 4
Pas fterus žmones tinkama virta 

vedusiai porai arba pavieniams. 
Paranku P»rde dirbantiems. Krei
pkitės 3386 Kaulo Avė.. Detroit, 
Mich.

W CkLl

i SCHOCU. HV UAV 
M.V j

OVEV*

ftv. Jurgio parap. choras, j>o 
vadovyste muz. J. Čižausko, 
ruošiasi išpildyti savo prog
ramo dalį Tarptautiniame Tns- 
titute (International Institu
te), šeštad. vak., sausio 28 d. 
Tas vakaras bus pavestas lie
tuviams, reiškia, bus “Lith
uanian Niglit.”

Patartina visiems lietuviams 
atsilankyti, kad skaitlingai pa 
sirodžius. Rap.

Tub Baths 30c. Steam 35c
Cllfford 3214

THE ALFRED
• Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte iki 12 nakt}

Seredoms tik Moterims
J. lloscnfchl prop. 572 Alfrcd Et.

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką. ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir i Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

bO
'VMS TVVVH 
CHACVVVR

HV’S. 
AVVVVP

y

^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiis
Į DR. J. B. RYDZAUSKAS |

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
~ Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros S
S Lempas, ArtificialiSką. Saulės Šviesą, Dinthermlą, Sinusoidal lr t. t. 85
5 Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinajną kaina.
3 Special Iškilnias: Ligos moterų lr Ilgos vidurių, nervų lr reumatizmo, j 

Valandos: 10—2 dieną lr 4—8 vakare.
12438 Jos, Campau A ve., kampas Halleck, Detroit

Telefonas diena ir nakt): TOWNSEND 6—1600
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

VKIUŪJANCiy | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę 
Parcdą Chieagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų / Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

<•< r
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Penktadienis, sausio 27, 1933

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

WEST SIDE

i prieš 2G. Publikoj girdėjau sus-1 ne visi šios kolonijos spau 
[daug kalbų, apie pavyzdingų dos rėmėjai bei veikėjai. Tu- 
K. of L. žaidimų. 'rime naujos literatūros ir sva-

1 Vyčiai, laikykitės gražios ibių reikalų.
tvarkos, kas priduos jums dar ------------------

IS A. A. RASTO ARKIVY3 ms gi buvo leista duryti pir- 
KUPO JURGIO MATULE giliuosius Įžadus. Šia priėmimo

VIČIAUS, M. I. C. DIENYNO iškilmę, vietinio J. E. arkivy- 
---------- - skupo įgaliotas atliko Matule-

KOMUNISTŲ SORKĖS

Kampas 25-tos ir Vernor 
Tigli. Komunistų grupelė įsi
taisė kumpo kambarį, kur da
ro susirinkimus ir atlieka vi
sas pliovones. Vieta randasi 
priešais Šv. Antano bažnyčių, 
parengimų garsinimus stengia 
si net prie bažnyčios dalinti; 
nežiūri kad dalintojams įsaky
ta ir net buvo nuvaryti nuo 
bažnyčios dėl plakatų dalini
mo. ločiau, lig tos leptausės, 
jie sarmatos neturi; praeivius 
erzina visokiais šlamštais. Bet 
visgi taip nebus; reikės eiti 
prie tvarkos, jei nesiliaus er
zinę žmones.

Pereitų savaitę buvo atva
žiavęs “V.” redaktorius And
riulis ir per 8 dienas komuni
stus mokino Trockio katekiz
mo, bet pamokos maža naudos 
davė. Esu, jei dar tavorščiai 
neklausysiu, Andriulis žadėjo 
dar sykį atvažiuoti ir ilges
nes painokas mulkiams duoti. 
Kai kurie komunistai Andriu
lio porijimams netiki; nors 
prie komunistų priklauso, bet 
skaitosi kapitalistais, turi bra 
ngius namus, automobilius ir 
t.t.

L. Vyčių 1(12 kp. basketbo- 
,"s tymas gerai pasižymi. Sau 
šio 18 d. tymas žaidė su Bur- 
rell tymu (graborių užlaiko
mas tymas). Vyčiai laimėjo 35

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) vičius, dalyvaujant daugeliui 
Kazakas patys laikė dešimties svečių kunigų. 

į dienų rekolekcijas. 1 Kugpiūčię 3 d. kun. Kudir-
.. ... , , į Rugpiūčio 1 d., rekolekcijos ka laikė sumų ir sakė painoks-
Mftsų parapijoj spaudos da-i - , ... .... . |UZ»ioaige. ją kun. Serafino parapijos bu-

Mirė sausio 20 d., po sun- lbas n-gi bus platinamas Pa-> RugpiūZ.io 2 j Julijonas Ka i žnyčioje, Roseland’e. Mat nie
kios operacijos. Buvo 35 metų tariant AL Šimoniui, susitartu pada^ tris vienuolinius: j vičius pumokslų sakė šv. Ka

daugiau energijos.

A. A. TAMAS KUOULIS
IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

amž. Palaidotus iškilmingai (8U kun. V. Misevičių, musų neturto, skaistybės ir klusny- z........„ _..........
šv. Antano bažnyčioj atlai k y-1 klebonu. Kad palengvinus ,-g įžadus Marijonų Ko-J Tomis pat dienomis atlan-
tu gedulo pamaldos. Kleb. kun. ‘ l,au< o P atiminu ir • u t , agregacijos įstatų, Kudirka kėme kai kuriuos šios apylin-

zimiero seserims.

I. E. Boreišis pasakė gražų pa- Pa«ldarĮ,uotl J-Feliksas tuos pat įžadus at- kės kunigus: kun. Dekanų
Nieelis, 1948 Oakdal Avė. Jis' ••' naujino.
užrašinės “Draugų” ir steng-

'mokslų. 
A. a.

ro vienuolynui aukų rinkti bei
'kolektuoti.
Į

Rugpiūčio 10 d. Antanus A 
ndriuševičia pradėjo ruoštis 
kaipo pasaulietis prie vienuo

i linio bandymo.
I
■ Rugpiūčio 15 d., kun. Feb 
ksas Kudirka paskirtas Chiea
gos Marijonų namų vyresniuo
ju su patarėjais kun. J. Kazo
ku ir kun. P. Staniukynu.

Rugpiūčio 18 d. Matulevi
čius drauge su kun. Staniuky

nu iš Chieagos iSvažiavo į 
New York’ų, kad po kunigų 
'lietuvių suvažiavimo, grįžtų 
Šveicarijon.

Kraučiūnų, klebonus: Serafi-
Tamas dar būdamas u/'ia". ll. Tų pat dienų 2 rugpiūčio nų, Skrvpkų ir Ežerskį, “Drau

nevedęs daug darbo organi- isli‘ Pai<a' inpti pavieniais nu- daug gv Kazimiero seserų bu- gO” redaktorių Kaupų.
zuojant šv. Antano parapijų, įmerais’ K,ebonas’ kiek gale- yQ iimta naujok kito., t , ,v.

• v , 'damas. padės žinių suteikti iš ‘ , Rugpiucio i o. matuleviciusf pilkiausi; prie Vyčių. Vedęs! h .---------- ----------------------------
rūpinosi šeimyniniais reika-isavo kolonijos. Visiems dir- primicijos mišias gulės aaiy.^u Stamu<ynu nuyym atsi- 
lais bant, manome bus daugiau ju- vauti tik tie žmonės, kurie Isveikintl K arkivyskupų.

I Paliko nuliūdime žmonų Ma-!dėjim° iS kiekvienos koloni-'gaus kvietimo tikietėlius. į kuris reiškė savo norus, kad 
‘rijonų dukrelę Evelvn (9 me- ^os lr nereiks vienam asmeniui Iškilmėms rengti darbuo ja- j ieVai Marijonai šioje arkivy- 

sunki našta nešti. sį septvniolika kilnių drauyi- ^kupijoje iuitusi ganytojai imoseptyniolika kilnių 
!jų su trisdešimts keturiais at
stovais. Pirmas atstovų suėji- 1118 steigtų aukštesniųjų nuo
mas buvo sausio 18 d. 

j Parap. sekr. A. Čižauskas
pavedė pirm. ir atstovų suėji- kun. Serafino parapijoje laikė 
mus toliau tvarkyti sugabiam, sumų ir sakė pamokslų. Kaza- 

Vasario 12 d., 10 vak ryto vyrui A. Blaškiui, sekr. M. kas turėjo homilijų ses’erų ko- 
žmonių dalyvavo laidotuvėse, diak. V. Vaišnoraitis bus įšve- Badgon. Korespondentais pas- plyčioje. Mat Ulevičius kun. Se 
Palaidotas sausio 23 d. Šv. ntintas į kunigus. kirti: M. Bagvlon, M. Paurie- irafino parapijonams skaitė u-

tų), brolius, seseris ir senų mo 
tinėlę. J laidotuves buvo atva
žiavę giminių: M. Hill iš Ro
ckford, Ilk, K. Mikufienė, S. 
Mikučiūtė ir J. Mikutis iš 
Spring Valley, Ilk, J. Barger, 
M. Linker, B. Kačianavas iš j 
Chieagos. Skaitlinga minia

Kryžiaus kapuose. Patarnavo 
graborius D. B. Brazis.

GRAND RAPIDS, MICH
DIAKONO V. VAIŠNORAI 

ČIO PRIMICIJOS

idarbo ir lietuviams bernaičia
ms s t 
kyklų.

Rugpiūčio 10 d. Kudirka

For COLDS, COUGHS

Sore throat, muscular rheu- 
matic achet»&paiiis,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

Eat this fine 

cheese food 

oftener I

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PIIARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.

JA 4- + •+■
(t^pie nūs)

SUSIRINKIMAS

Šios taip kilnios ir gražios nė ir K. Rinkus. pie bendrųjį katalikiškųji vei-
iškilmės bus gražioj Šv. Petro j Kitas atstovų suėjimas bu- kimų svetainėje paskaitų, 
ir Povilo bažnytėlėj. Tai bus vo sausio 23 d. Šiame suėjime i Matulevičius visų liuosesm 
pirmutinės tokios iškilmės šioj apkalbėta daug gražių planų, b.ikų nuo savo viešų užsiėmi-

----------- ^parapijoj. Šioje bažnytėlė jo į Daug gražių patarimų davė mų Chicagoje būdamas paau-
\ntano parapijos Spau- priims kunigystės sakramentų kleb. kun. J. Lipkus. Nutarta Rojo šv. Kazimiero Seserų Ro

dos Rėmėjų dr-jos susirinki-J trys diakonai. Dalyvaus gerb. paimti Šv. Jurgio svetainę va-Institucijos galutinam sūrėda
mas įvyks vasario 2 d., vaka- diocezijos vyskupas Penten ir karo programai; sutvarkyta, gavimui, kad galėtų gauti rei- 
re, Šv. Antano parapijos nio- tikimės labai didelės minios kaip priimti didįjį katedros kalingų Bažnyčios pripažinimų 
kyklos kambary. Prašome dr- žmonių. . chorų kuris giedos per primi- bei patvirtinimų,
jų, kuopų atstovus susirinkti. • Toje dienoje bus ketve- cijanto Mišias. Kun. Staniukynas vakarais
Smagu būtų, kad dalyvautų rįos mišios prieš primicijų. Per į Jį Gerbiąs per namus eidavo šv. Kazinue

Sv.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary 
antlseptics ta n’t hide in 4 days

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . , . užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Alinerican Medicai As
sociation. Užsipelnija aukštą 
niaitingumo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

DRAUGO T J* VIETINIS

KONCERTAS-SOKIAI
ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb. I933 II

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street
Koncertas Prasidės 5-tą valandą po pietų 

ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ
Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAITĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 

Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos operoj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chieagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du didžiuliai Chieagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sasnausko vyrų choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chieagos lie
tuvių. Akademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto hus smagūs šokiai prie geros muzikos.
Tikietus galima gauti pirkti jau dabar visose kolonijose. Pirkitcs iš anksto, nes gali jų 

pritrūkti.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

GARY, INDIANA
DIDELIS LIETUVIŲ 

BALIUS

Šv. Rožančiaus moterų drau 
gija laukia tos brangios (Be

keptais keksais ir kava. 
Komisija: P. 1 Janušienė ir

S. Lapinskienė daug dirbo bu
nco pasisekimui.

minti. Miesto majoru turini 
P. Glatkauskę, paštininkų J. 
Šimkų, vaistininkų J. Čužaus- 
kų, graborių J. Urbų, naktinį 
čifų J. Lucku, taipgi pusė al-Todėl, nepamirškite dienos 

nos, nes tų diena sukanka 20 įr valandos; visi dalyvaukite, dermonų — lietuviai. Bet tau
tos dalykuose labai mažai vei- 

nors Šv. Rožančiaus draugija kiama.
rengia, parengimai būna visa
dos gražūs ir linksmus.

metų kaip draugija gyvuoja, ' ues visi žinote, kad kada kų 
Į Narių turi apie 80 ir labai gra
žiai tvarkosi.

Sekmadienį, sausio 29 dienų, ( Mišios bus laikomos dr- 
6 vai. vakare įvyks didelis ba- ;os intencija sekmad., 8:30 ry-

A K T A R A I:

liūs parapijos svetainėje. Ba
lių rengia vienuolika lietuviš
kų draugijų Garv miestuky.

to. Reikia priminti, kad ši dr- 
ja yra viena iš darbščiausių 
draugijų Ind. Harbor, Ind.

Vakaras prasidės trumpu I*rie draugijos priklauso darb-

Katalikai daugiausia veikia, 
ypatingai moterys. Seniau šv. 

Nepamirškite. Nesivėluokite. Rožančiaus draugija daug vei-
---------- Ikė tautos, parapijos labui, lab-

X Gruodžio 28 d. įvyko Šv. j dalingiems reikalams; ruošė 
Rožančiaus moterų draugijos .vakarienes. Dabartiniu laiku 
susirinkimas. Išrinkta valdy- Į kažkodėl pavargo. Veikimų da

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

llU So. 49th Ct. Cicero, III.'
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

Phon* Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 4Tth Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pasai

sutartie*

Tel. Ofiso ir lies. Grovehill 0617

programų, po kurio seks žai
dimai ir šokiai.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
paremti vakarų, nes visas pe
lnas skiriamas palaikymui va
rgšų vaikučių mūsų lietuvių 
mokykloj. Įžanga tiktai 25c. 
Vaikams 10c.

INDIANA HARBOR, IND
20 METŲ SUKAKTUVĖS

ščios ir energingos moterys. 
Draugija visados dedas prie 
visų parapijos pramogų ir vi
sados duoda gražų pavyzdį ki
toms draugijoms.

Tel. Canal tilt
bar paėmė Moterų Sųjungos 
kuopa, kuri sušilus darbuoja
si, rengdama vakarus bei ki 
tokias pramogas. Veikimas 
kuopai labai sekas. Pav., kad 
ir paskutinis vakaras, 15 d.1 

sausio, kada sulošė “Žemės —~
Rojus.” Labai gražiai sulos-1
itas. Ypatingai garai moterys I KĄ2LAUSKAS

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

ba, kuri ateinantį sekmadienį 
per sutirinkimų užims vietas:
O. Mostiekienė — pirm., O.
Gudienė— vice pirm., nut. ra
št. — E. Balšienė, ižd. — M.

Taip pat prie progos noriu!Budrienė, iždo globėjos — S. 
priminti apie draugijos pas- Lapinskienė ir D. Jocienė ir 
kelbtų vajų. Kurios moterys ir kitos.

j merginos dar nepriklausote, j X Pereitų sekmadienį įvyko
kaip tik ir turite progų dabar gražus vakaras, kurį rengė Šv. išpildė vyrų roles. Žinoma, gal, 
įsirašyti. Naujos narės bus pri |^'nos draugija iš E. Chicago, kur biskį buvo ir trūkumų, bet 
imamos iki 35 m. amžiaus. Va- In(k Sulošta “Motinos Šir- bendrai lošimas išėjo puikiai,
jus baigsis sausio 29 d. dis”. Po to sekė šokiai. Visi Malonu būtų, kad sųjungietės

Todėl, ateinantį sekmadienį | lošėjai savo užduotis labai gra Į greitu laiku vėl mūs žiūrovus,
Ateinantį sekmadieni, sausio į draugija kviečia visus skait- ’žiai atliko. Žmonių buvo gana jpalinksmintų ir parapijai pa-

29 d., parapijos salėje įvyks lingai dalyvauti bunco par- daug. Lauksime daugiau tokių I gelbėtų.
didelė bunco party. Pramogų 
rengia Šv. Rožančiaus moterų 
draugija. Pradžiai lygiai 6 va
landų vakare.

ty ir linksmai laikų praleisti, parengimų.
Girdėjau, sukrauta labai | X Sunkiai vis tebeserga Ko- 

Serbentienė. Dieve, duok 
greit pasveikt. X.V.X.

daug gražių dovanų. Po žaidi
mo, visi bus pavaišinti namie

nst.
jai

GRABORIAI: WESTVILLE, ILL.
J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

KELETAS ŽINUČIŲ Iš MŪ
SŲ KOLONIJOS

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampa* Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7 6 91

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, III.

Vai.

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų lšdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St.
TeL Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeavelt till arba Iflf2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TNL. CICIRO 1937

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET
Vul.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662
lr

2021 W. \VASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451: arba

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office Phone
Res. 6737 8. Artesian Ave. Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DR. J. J, SIMONAITIS or. j, j, KOVVARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL LAFAYETTE 7868

DR. F. G, WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0483

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunaay by Appointment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 rytoį 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVE.

Tel. Canal 0267

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mtisų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS graborius

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Klebonas pranešė, kad vėl 
rengiamas vienų vyrų vakaras, 
bet angliškas, tat ne visiems 
bus suprantamas, ypač. senes- j Dv1* ^^aKa 
niems.

Parap. cliorų, apleidus A.
Stulgai, vėl veda buvusi var
gonininkė J. Karpiūtė. Choras 
gražiai tvarkomas ir gražiai 
sekmadieniais pagieda. Apgai
lėtina, kad pirma buvę geri 
choristai kažkodėl pavargo; 
nežinia kas per priežastis.

Dabartinis mūsų klebonas

Res. prdspect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ d
į VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais lr Subatomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Westem 

Ave. Plione Hemlock 7X28 
PanedClials, Seredomls lr Pltnvčlomia

1821 So. Halsted Street

lOfiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8418

Seniau AVestville buvo pa
garsėjus, kaipo lietuviškas mie 
j sielis. Laikraščiuose būdavo 
{visokių žinučių ir naujenybių, 
į šiuo tarpu kaip ir apmiręs. Į kun. L. Paukštis labai užsiė-
Bet, anaiptol, negalima nusi- męs su jaunimu. Didelį vaikų 

būrį išmokino-inišioms tarnau
ti. Pirmiau buvusieji klebonai 
ragindavo vaikus katekizme 
pamokoms. Keli ateidavo ii 
pasimesdavo. Dabartinis kle
bonas visus surašęs ragina tė
vus leisti vaikus pamokoms. 
Sekinės neblogos, tik reikia 
apgailestauti, kad katekizmo 
mokinama angliškai. Girdi, čia 
jų tėvynė ir gimtoji kalba.

Ne sųjungiete

1.1 BAGDONAS
L.aidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 835.60 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8. 50th Ave., Cioero, IU.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštog rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kv kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisą*

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

JUOZAPAS MARTINKUS
Mirė sausio 24 d., 1933 m., 11:25 vai. vak. 39 metų 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Varsėdžio parap., 
Gaidilių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų po tėvais 
Bargailaitė, dukterį .Juozefų, sūnų Alfonsų, brolį Ka
zimierų ir brolienę Mortų, dvi švogerkas: Antaninę 
Kareivienę ir Murcijonų Antukauskienę, 3 pusseseres, 
Paulina Jurgaitienę, Paulinų Budžienę ir Alicijų Se- 

-reikienę, 3 pusbrolius Jonų, Kazimierų ir Antanų Ma- 
rtinkus; dėdę Kazimierų Bumbulų ir gimines Ameri
koj, o Lietuvoje motinų levų, tris brolius, dvi seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn 
ave. Laidotuvės Įvyks šeštadienį, Sausio 28 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Brolis, Brolienė, 
dvogerkos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius A. Masalskis. 
Telefonas Boulevard 4139.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS M.žll HIM

ADŲ ttYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street E“as..?.JLdiu.jas,ir ‘T™*”*

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
i 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. A. A. ROTH
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

• Kampas 81st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. y. 
Nedėliomis lr žventadienlaia 1#—18

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4Į45 ARCHER AVE.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7887

Ofiso Tel. Vlctory 8687 /
Of. lr Rez. TeL Hemlock 287f

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

Antras ofisas lr rezidencija
nr, , u, u , m o m, 6504 S0« ARTESIAN AVE.Palengvins aklų jtemplmų. kuri. ^^^.^^ereao^t.TTai^ ™ •-« ^tai.: nuo 7-8

MU priežastim galvos skaudėjimo, (‘sskyrus aereaom:.). taipgi Antro Of vai - nuo s-n no
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- nuo 4 Utį 8 vaL vakare Utarninkala utarn lr Subat nuo 8 6

UETUVIS AKIŲ 
SFECIAUSTAS

jataractus. Atitaisau trumpų regyats 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mailau- 
uas klaida*.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 11 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK

Re*. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS_  4645 S. ASHLAND AVE.,
?4 ~laika~8u“ naŪju“mradimu vDaitndo8i.,nu°J lld 4 lr nuo
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ABCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

I iki
b* akinių. Dabar kaino* perpu. pi
gesnės, neau baro. Masą kaino* pi- 
geanės, kaip kitą.

| 4712 S. ASHLAND AVI. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 18—4: nuo t—I
n»n 1* Iki 11

25 METŲ PATYRIMO ,
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių’ 
ir pritaikymo akinių.

CZRZ

8 rai. vak. Nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Mamą Tei.i Prospect 1030

PHONE GROVEHILL 0027 '
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, III.

DR, MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patoge.ay 

vietą
3323 SO. HALSTED 8T.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

_ DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS: .

Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo S iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedai, nuo 18 Iki 11 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 80. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterą ir Vyrų Ligą 
▼•L: ryto nuo lt—11 nuo 1—4 po 

pietų: 7—8:81 vąl. vakar*. 
Nedėliomis 10 Iki 18

Tnlefonas Midway 2880

TeL Grovenill 1696

DR.A.L.YUŠKA .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼ąl.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomla po pietų ir Nedėldienląig

tik susitarus
8423 W. MARQUKTTH ROAD

Rea. Phon* 
Englevvood 8641 
W*nt*orth 8908

Office Phon* 
Weritworth 3880

OR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-9 vaJ. vakar*

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE ^RS, ANELIA K. JARDSH

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

KASI* UŽSISEK (JI SIOS Ir NEIŠGYDOMOM JOM YRA 
Rpecifillftknl gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljimą krau
jo, ndos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir puslapt.lngas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir ISgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdte nuo 11 valandos ryto tkl 1 
valairdni Ir nuo 5—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 tai. 
4200 UEbT 28lh KT., kampa* Keeler Ave. Tet. Cravvford 5373 

1 ' " . ........................ .. —is* i» -■ n ■ » I

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- fhysical therapy a midsvife — 
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Robin 8. 

j Phone Canal 0523

Naujoj vietoj
| 6109 SO. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 9252 
rata.rnaują prie gimdymo, duodu

massagn, electrlc treatment lr mag- 
netlc hlanket. Ir t.t. Moterim, lr 
merginom, patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

Ofiso tr Itez. Tel. Boulevard i. 'i3

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th s 113 LT

' 8BL; uuo 1-8; uuo 6 30-g.ll
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Penktadienis, sausio 27, 1933

VASARI016 D. PAMINĖJIMAS BUS 
MCKINLEY SALĖJ

RENGIAMAS GRAŽUS 
PROGRAMAS

A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskrities rūpesčiu yra 
rengiamas Lietuvos Nepriklausomybės 15 metu paskelbimo 

sukaktuvės, vasario 16 d., McKinley parko salėj, 38 gat. ir 

Westem ave. Salė paimta. Programas rengiamas. .Jame daly

vaus L. Vyčių — Dainos choras, solistai ir geriausios mūsų 

muzikos jėgos. Kalbės žymūs kalbėtojai.

Tai bus bendras visų Chicagos lietuvių kolonijų sureng

tas svarbios mūsų tautos šventės paminėjimas, prie kurio de

dasi organizacijų apskričiai ir draugijos•, Jaunimas ypatingai 

žada gausingai dalyvauti Vasario 16 d. iškilmėse.

Lietuvos Nepiiklusomyliė buvo paskelbta 1918 m., vasa

rio 16 dieną.

CHICAGOJE

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

SIDABRINIS JUBILIEJUS

25 metai atgal Visų Šventų

jų parapija persikėlė iš Šv. 

Nikalojaus vokiečių bažnyčios 

į savo naujai pastatytų bažny 

čią, kurioje per Naujus Me

tus huvo atlaikytos pirmos šv. 

Mišios. Tam, svarbiam įvy

kiui paminėti, šeštadienį, sau

sio 28 d., bus ekzekvijos ir iš- i 

kilmingos Šv. Mišios už visns Į 

mirusius tos parapijos žmo-1 

nes.

Sekmadienį, sausio 29 d. 

iškilminga suma su asista bus 

atlaikyta už visus gyvuosius

Sekmadienio vakare, t. y. 

sausio 29 d., 7 vai. bus iškil

mės parapijos svetainėje, 10- 

806 So. AVabash Ave. Suruoš- ■ 

ta puikus programas, pritai

kintas tai iškilmei ir turtin

gas bankietas, kuriam St. Mi

siūnas, B. Petkus ir Kaz. Va

lentas aukojo po 75 svarus 

mėsos. K. Butkus padarė a- 

laus, M. Kraujalis aukojo 10 

svarų sviesto.Kiri biznieriai 

ir šiaip žmonės irgi gausiai 

aukojo.

Iškilmėse dalyvaus

Visų šventųjų bažnyčia Chieago (Roseland), 

kurioje 25 m. atgal buvo atlaikyta pirmos šv. Mi

šios. '

IŠ VYČIŲ - DAINOS CHO
RO VEIKIMO

X Bizn. A. Aitutis po sun

kios vidurių operacijos išrodo 

labai gerai. Eina sveikvn.

X Šį vakarą choro repeti

cija veikalo “Velnio iš. igan-

’do.”

i
t ___________________ ___________ ______

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

JAU PASVEIKO

vyks kovo mėnesį, Kimball 

Hali. Tikietai jau yra pada

ryti ir skleidžiami tarpe žmo

nių. Prašoma visuomenės įsi-

, ... .. . , įgyti tikietus iš anksto, nes
Kaz kodėl nieko nesimato! , , . . ’ .

tuo budu galima pasirinkti ti- 
mūsų spaudoje apie veikimą lnkamft vieU (

visos vietos yra

daug 'L. V. Cbicago Apskrities 1 rezervuoto.)

dvasiškijos ir šiaip įžymiu 

žmonių. Virš 300 tikietų jau

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
GAUNA DARBUS

862 žmonės Unemployment 

Relief Service iš Cook Coun
ty dėl Public Welfare sąraše 

gavo darbus bėgyje nuo nig-

•d • .. • *•„ sėjo 1 d. iki gruodžio 31, 1932.
Buvo susirgus gerai žinomo •' 6 ’

biznieriaus Jono Baltučio žmo 

na Antanina. Liga buvo p»i- ‘ 

vertus kelias savaites lovoje 

gulėti. Medicinos pagalba liga 

nugalėta. Dabar A. Baltutienė

jau vėl sveika. D. M.

Darbus parūpino darbo sky. 

rius. Ši žinia gauta iš raporto, 

įduoto E. R. Komisijai.

Kiekvienas darbui tinkamas 

darbininkas turi paduoti re

kordus savo vėliausios darbo 

'vietos ir tuomet patarėjai ga

908 Budginas V.

911 Endreikis A.

916 Gontvienis B.

921 Kaidukis S.

924 Kisielius Juoz.

928 Lievardavičienė K.

912 Rimšienė -Petron.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

, P-nų Balzekų duktė Bronė išrinkti darbui spe eialistus 

jau pilnai pasveiko po apen- kuomet priseina reikalas, 

diko operacijos. Šiame reika- “Daugumoje atsitikimų,’’ 

le patarnavo dr. Simonaitis ir ^ako raportas, “darbininkams 

dr. Biežis Šv. Kryžiaus ligų- teko sugrįšt prie senojo (tar
minėj. P-nų Balzekų šeimyna bo iš priežasties santykių, ku- 

jlabai patenkinta daktarų ir Ii- riuos padarė su patarėjais pa- 

goninės patarnavimu ir gimi- šalpos stotyse.” Buvo galima 

nių ir pažįstamų užuojauta rekomenduoti specialistus, pri 

P-nas Balzekas užlaiko Hu- tyrusius visokiems darbams. 

dson-Essex automobilių par- Į Šis patarnavimas apribuoja-

duotnve 601° So Kedzie ave nias vien žmonėms, kurie ran , ant rentosuuoiuvę ot/i - oo. ivru/.u- ave.,, * ’ v 4 kambarlų flatas šlltu vandeniu ap-
o gyvena 7038 So. Campbell ^usi pašalpos. teikimo sąraše, Midpmas, su ar be garadžiaus $20.00.

Rekomenduoja Nebrangų 
Nanunį Vaistų

“Europoje mee riraoraet laikėme In
karo Paiu-Eapcllerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamu pečių, 
austiruaių sąnarių, iitarapytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvot 
Skaudėjimų, danties gėlimų, gripų ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne- 
brangua vaistas.“

r. p.
Bloomfield, N. J.

PfllN-EXPELLER

nos’ choro, kuris ypac dabar- q paskutinis didėlis darbas 

tiniu laiku sunkiai dirba, kad ^aj sezono užbaigimui operetė,

• v s X vr- -• •• Per savaitę daro net kelias ' 1.: . Sauris sn kai kuriuišparduota. Virėjos, parapijos, . ... • , , ,. . . .Kurią p. sauris (su Kai kui tų
, • \ (praktikas. Mat, artinasi visų • , .1...,

1 Tni o o įp ononroc mnbA’fn. JU vii <4

Ave.

PRANEŠIMAI
UNIVERSAL STATE BAN 
KO DEP0Z1T0RIŲ IR VI

SO KOMITETO SUSI 
RINKIMAS

Kaimynas kad tuo būdu pagelbėjus jiems 

pradėti vėl savim rūpintis.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 

CENTRĄ LTNIAM CHICAGO 

PAŠTE.

905 Brazis Elenora.

1446 S. 51st Ave., 
CICERO, ILL.
ATSIŠAUKIT:

1444 S. 51st Ave.
Telefonas CICERO 593

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per Sj vestuvių sezo-| 
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant, tele
fonuokite Englcwood 
r.sia

P. CONRAD 
(1023 So. Halste^I St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 AV. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7460 

Valandos 9 ryte lkl 6 popiet
AVest Side: 2151 AV. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 lkl 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A,A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tei. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

IEŠKOME PASKOLOS
Dirbtuvė — verta $60,000. 

Norime gauti paskolą $6,000 

ant pirmų morgičių.

komitetas ir sesutės mokvto-i’ y-y-"" ’ ---- - ■--- 30 u raugų pagalba baigia vers- Bus advokatų ir egzekutyvio

• |labai laukiamas dienraščio tl iš anglų kaibos; Operetė, 

smar u- “Draugo” koncertas, kuriame kiek man. teko, matyti bus vie 

sis, didžiulis “Dainos ’ cho- na įg gražiausių įv juokingiau

jos darbuojasi visu 

mu, kad svetelius tinkamai pa

komiteto pranešimai

parapijonus. Abejas Mišias i vaišinus ir palinksminus. Vi- 

laikys pats kleb. kun. .T. Paš- sų ūpas pakilęs ir laukia mi- 

kąuskas. 1 nėtos dienos. — Vietinis.

KAIP SUSTABDYTI ŠALTĮ TAIP 
GREIT KAIP KAD IĮ PAGAVOTE

Naujas Metodas, kurį Gydytojai Visur Rekomenduoja
SEKITE DIREKCIJAS KAIP NURODYTA PAVEIKSLE.

Paimkite 1 arba 
2 Bayer Aspirin 
Tablntkus

Ugerklte Pilną 
Stiklą Vandens.

Skaudamą gerklę 
gydyti, ištarpvkl- 
te 8 Rayev Aspl- 
rln Tahletkas (į 
stiklo vandens Ir 
gargaliuokite.

Beveik Urnai Palengvina Siame Atsitikime.

Jeigu JOa turite ž»lt|—nerizikuokite 
«u “kalėto užmuftejals” lr paslapty 
laikomais vaistais. Šaltis yra per 
'laug pavojingas, kad Imti blle ko
kią riziką.

Sis paprastas metodas, aukščiau 
parodytas paveikslėliuose yra dabar 
visų gydiytojų visur vartojamas gy
dymui žalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo OREI- . 
CIAU8IAS. saugiausias lr tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą 
Aa.lt) bevelk taip greit kaip kad jj 
pagavote.

Tai yra todėl. kad tikrasis BAYER 
Aspirin turl tam tikras medlkales 
ypatybes, kurios pasiekia pati bran
duolį Ir kaltis sustabdomas OMAI.

Jūs galite nugaišti blle žalt) vi
sai lengvai, jeigu priimsite BAYER 
Aspirin ir lkgerslte ganėtinai van
dens kas 2 iki 4 valandą pirmą die
ną tr 2 iki 4 sykius j dieną vėliau. 
Jeigu skauda gerklę., gargaliuokite 
su 2 BAYER Aspirin Tabletkomis, 
Btttruptnus Jas Ir lktarplnus pusę 

na ?

Visi Universal State Banko • Atsišaukite “Draugas” Pub 

ras yra pakviestas atlikti dalįįr kurįq, gaiį pastatyti tik Įdepozitorių komiteto nariai Co., 2334 S. Oakley Ave. Box 

programo. Ir esu tikras, kad j toks choras, kaip L. Vyčių kviečiami dalyvauti susirinki 84.

kurie atsilankys į tą koncer-' Qtįeagos Apskričio “Dainos” ,me> kuris bus sausio 27 d., U- 

tą, tai nusistebės choro paža- ckoras, nes reikalinga net 16(niversal klubo kambariuose, 

nga. Choras dabartiniu laiku'gojįgtų į814 AV. 33 st., 8 vai. vakare,

išaugo i 150 narių. Taigi šis i £ja įjk ben(iraį suminėjau,' Sūs-me komiteto advokatai 

milžiniškas choras savo aau-'k-okįe darbai laukia Vyčių'raportuos kas iki šiol nuveik-, 

jomis dainomis žavės Chica- .“Daines” chorą artimoj atei- la ir kas bus veikiama toliau

RAY-DIO SALVE
gos visuomenę 5 tl. vasario ty. Kitą kartą pranešiu, kaip 

“Draugo ’ koncerte. Įgįg garsusis choras prie tų da-

Toliau, artinasi Vyčių glo- rbų ruošiasi.

bėjo Šv. Kazimiero diena. Tą į Baigdamas noriu priminti vi 

dieną įvyks Vyčių Cbicagos siems choristams, kad ateiea- 

Aps. dvasinė puota. Tą dieną!nti penktadienį, Lietuvių Au- 

visi Vyčiai, ir jų prieteliai,

eina prie šv. Komunijos “in 

eorpore”. Vyčių “Dainos” 

choras, Vyčių Centro ir Aps. 

dvasios vado yra pakviestas

Visi komiteto nariai privalė 

dalyvauti. Kom. Valdyba

South Side Lietuvių Demo

kratų klubo narių metinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, 

ditorijoje bus traukiami pa.l sausio 27 d., š. m., 7:30 v. v..

veikslai. Todėl visi choristai- 

tės būtinai dalyvaukite; turė

sime trumputę praktiką, o po 

praktikos eisime į Auditoriją

K. J. Mackc ofise, 6812 So. 

AVestem ave. Klubo valdyba

per tą dv. puotą giedoti mi-jir ten bus nuimtas visų pavei

Lietuvytissias.

Po to įvyksta Lietuvos Ne

priklausomybės 15 metų suka

kties paminėjimas, prie kurio 

Cbicagos katalikiškoji visuo

menė smarkiai ruošiasi. Prie 

Federacijos Cbicagos apskr. 

yra sudarytas komitetas, ku-

kslas.

CHICAGOS LIET. VYČIŲ
“DAINOS” CHORISTŲ 

DĖMESIUI

Town of Lake. — Labdarin

gos Sąjungos 1 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks sau

sio 29 d., 1 vai. popiet, Šv. 

Kryžiaus parap. mokyklos ka 

mbary: A’isi nariai nuoširdžiai 

kviečiami atsilankyti ir naujų 

narių atsivesti. Taip gi turime

Šį vakarų, • sausio 27 d., į-Pa»S svarbi’J reikal4 svarsty 

vyks svarbi Cbicagos Liet. Vy ti- Valdyba
čių “Dainos” choro pratyba

(repeticija). Visi choristai ir

arba 8 valandas reikalui esant.
Gerklė sustos skaudėjus j keletą ...o iau Via DHėmes victsi ir minutą, nors tai lr skamba neti- Pae,llVM vittų ir
kBtlnai

Paklauskite apie tai savo gydy
tojo. Ir Jeigu pirkaite, pažiūrėkite 
kad gautumėte tikras BAYER As
pirin Tahletkas. Jos Ižtlrpsta be
velk ūmai. Ir Jų veikimas yru taip
gi ūmus, kuomet Jaa priimsite. Ir 
dėl gargaliavimo. Tikrosios Bayer 
Aspirin Tabletkos Ižtlrpsta gnaa 
greit, ir visai pasileidžia, nepalik
damos jokią Žmotelių arba tlrž- 
tumu. Gaukite dėžutę iž 12 arba 
buteliuką IS 100 pas savo vaisti
ninką.

tei kio vandens, pakartojant kas 2
Paklausk savo aptickoriaus apie nesenai numažintą kainą 

ant 100 Tabletkų Bayer Aspirin

MOSTIS. ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimą, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRENŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE
PAŠTY RIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pameginsit RAY—DTO 
mostĮ tr pajusit palengvinimą, Jūs 
visuomet laikysite Ją savo namuose. 

Jūsą aptelkoj — SOc
Vakarais; Utarninkais Ir Ketvergais 

— 6 Iki 9 vai.
4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Canal 5233
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, AVood, Enpressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chlcago, 111.

Town of Lake. -—Šv. Pran-
,v Dainos 'c}jOrįstės kviečiami būtinai at- ic’”’<aus lėmėjų 3 skyr. mene-

chorą išpildyti programą. Cho L.lank . pabaigus pra- sinis susirinkimas įvyks sau-

ro vedėjas, p. Sauris, turi pa-1. . . . , , .
; . .. , . . ... .tvbai, viso choro bu.< traukia-

rinkęs tai šventei pritaikintų ’ . rn . . .
, . iras paveikslas. Tat prašomi

dainų ir dėlto choras žada vi-1_ . x. ,

pakvietęs Vyčių

■ nesivėluoti. Pratybos įvyks

šio 29 d., 2 vai. popiet, Šv. 

Kryžiaus parap. svetainėje.

4 »
A’isi nariai nuoširdžiai kvie

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna IUInots anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Grane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-

sus atsilankiusius jomis suža- g vaj vakare Mark AV’hite atsilankyti, nes turime
Vėti* !Square svetainėje, 29 ir Hal- !dau8 8varbi’? reįkalll svarsty

Toliau seka koncertas, kurį sted st. Norintieji pasišokti ir Prason1' naujU narių atsi- 

ehoras duoda Lietuvių Audi- pasilinksminti prieš pratybų vesti. Valdyba
torijos Bendrovės naudai; tai malonėkite suvažiuoti 7:30 vai.

Ieva Lukošiūtė, rašt

sai tiktai tonas .... 
Pocahontas lumps .. 
Summer Creek lump

.$8.50

.$9.00

.$8.00

Jei mąnal pirkti aatomobllj. ateik 
paa mua pirmiau, nea mea užlaikome 
▼leną 18 geriausių ružlų automobi
lius — STUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotą karą labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44«3 ARCHER AVĖKI:® 
Talephone Lafavette 7119

įvyks vasario 19 d., Lietuvių 
Auditorijoje. Kad prie jo ti-

MS WEST SIDF
vedėjui taip ir visiems ebo- 

ristams-ėms.

Brightou Park. — šv. Ma
rijos Mergaičių Sodalicija eis 

“in eorpore” prie šv. Komu-’

(bvterian ligoninėj (1753 W;
__________________________________________________________________________________________________ Darbų dang, bet, toli gra- Congress) V. Mikšiui pada-

tabu : KO8 NtRA TIKROS BAYER ~Ągpntnf BE >10 KB.TtIAūa žn. dar ne visi. Juk jau ne- ryta operacija. Ligonis labni 
toli ir šv. koncertas, kuris į- Į silpnas.

nijos sausio 29 dieną. Visos 

narės susirinkite į mokyklos1 

X Praeitą trečiadienį Pres- kamkarį prieš 7:30; ten bus j 
išdalinti medaliai. Valdyba

GARSINKITĖS “DRAUGE'

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTO US Į LIETUVĄ
L A I V A K OR CI Ų AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

/
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