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Du ministerių kabinetai Europoje griuvo
BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA DARBININ

KUS, KAD DAUGIAU DIRBTU
MUSSOLINI NIEKO NEDARO 

DEL GINKLŲ SIUNTIMO
J VENGRIJĄ

PRANCŪZIJOS KABINETAS 
GRIUVO

PARYŽIUS, saus. 28. —Po

DAUGIAU GAMYBOS! 
ŠAUKIA BOLŠEVIKAI

RYGA, saus. 29. — Rusijos

triukšmingu per visą, naktį komunistų partijos centro ko- 

svarstymų parlamentas dau- Įmitetas baigė Maskvoje suva- 

gunia balsų atmetė ‘vyriausy- žiavimą. Jis taip šoko, kaip 

bės patiektą sąmatą. Ministe- diktatorius Stalinas grojo.

Nutarta, kad gyventojai 
daugiau pasiaukotų darbui ir 
gamybą padidintų. Daugiau vi
siems dirbant, daugiau bu* 
■maisto, šaukia bolševikai.

POPIEŽIUS RAGINA U2 MOKSLO
PAŽANGA MELSTIS

---------------------------------- • - <?» '”1

VATIKANAS, saus. 28. —į Tikrasis mokslas negali būt 
Šventasis Tėvas Pijus XI įpu-■ tikėjimui priešingas, sakė 
reigojo katalikus per ateinan- Šventasis Tėvas. Netobulas ir 
čius Šventus Atpirkimo Jubi-Į dalinis mokslas, gali kai ką 
liejaus Metus savo speeiales suklaidinti. Bet tikrasis mok- 
nialdas aukoti už tikrojo mo- sias, kurio siekimas yra tiesa 
kslo pažangų, kad Dievas gel- ir tik tiesa, veda stačiai tikė- 
bėtų mokslininkams, kurie į- jiinan. Kad tikrąją tiesą pa
sigilina į įvairius moksliškus tirti, pirmiausia reikia supra- 
klausimus. sti nusižeminimo dvasią.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
rių kabinetas tuojau atrišta 

tydino.

DEMONSTRACIJOS PARY 
ŽIUJE

PARYŽIUS, saus. 29. — Va

kar Paryžiuje įvyko milžiniš- 20 AREŠTUOTA

Harper ligoninė, Detroit, Mich., turi įsigijusi didžiausią pasauly X— -spindulių (X—ray) 
mašiną, kuri kainuoja 50,(MM) dol. Ši mašina naudojama prieš vėžio ligą.

DRĄSI MOTERIS VILKĄ 
PAGAVO

BOLŠEVIKAI GRĄŽINA 
SEKMADIENIUS

SUDEGĖ LAIKRAŠČIO 
SPAUSTUVĖ

( BUFFALO, N. Y. — Su
degė namai, kuriuose buvo 
šios katalikui vyskupijos laik
raščio “The Catholic Union'

CHICAGOJE

PAKLIUVO KALĖJIMAN

150 KOMUNISTŲ AREŠ
TUOTA

Varėna. Varėnos valstyb. j Sov. Rusijos praneša, kad 
{sanatorijos tarnautoja Radžiu- įvestoji ten 5 dienų savaitė 
naitė pamačius sanatorijos kie- būsianti pakeista į senovišką 

7 dienų savaitę. Iki šiol 5 die
nos buvo darbo, o šeštąjį

Šeštadienį keli šimtai komu-1 ,- .* . . . . Due vilką, nutarė jį pagauti ir,

nistų pradėjo rinktis Michi- 'rodydama jam mėsą, priėjo

čalgvklos savininkas J. Tu-!8^ bulvanle’ kat] sukeltl de' prie jo taip arti ,kad su ran- poilsio. Šventų dienų nebuvo.
tienų wt- 9Q . „ y, . ------- ----------- -....... „ Morcan e-at am 111*on^rat U88 Plle^ japonų ko- komįs griebė jam už sprando Bet tikintieji rusai laikosi sek
skirti dar “^-tuota pašto ir pnd Tįmeg„ Tik nari pa^°vė ant žemės

telegrafo 20 valdininkų, ku- kaį Rurie s</arbesnieji spau,. dien nušovė gaujos 42 naų 0 kiti jšblaškyta

kos gyventoj, demonstracijos Į BUKARESTAS Bumnnija> 
prieš griuvusį ministerių ka 

binetą, kurs norėjo

didesnius mokesčius. Visose , , _ .... . . v, . ~

go.X šaukta: (iana mokės- ,™ nnlitarini .P?* " tuvės rekordai von išgelbėta,
fili!

J. Pape, 23 m., kada šis rei
kalavo iš jo daugiau pinigų'telegramas. Kaltinami šnipinė ___

jimu. ( sudegė SESERŲ VIENUO- ganįoe nandai Policija

VOKIETIJOS KABINETAS 
TAIP PAT GRIUVO

i

ISPANIJOJ ŠALTIS LYNAS

BERLYNAS, saus. 29.

Kancleris gen. von Sehleieher| 

vakar su visu savo kabinetu

atsistatydino. L v . „ ,• , . , ka žmonių susalo.
.Jam koją pakišo reakeijo-

\i\nPTn\s: . oe ST. ODILON, Beauee, Que.,
MADRIDAS, Gaus. 28. — v j no & nr... _ Kanada, saus. 28. — Sv. Ma-

Kuone visa Ispaniją ištiko i .. T1 ,T i -• - n. rijos P. Nuolatines Pagalbos
smego pūga ir nepaprastas • . , . ,v d . . seserų vienuoivną gaisras dautr
saltis. Per dvi dienas kelioh ‘. sugadino. Visos vienuolės ir 

125 auklėtinės išsigelbėjo.

I pranešė, kad jis puikų darbą 

padarė.

Išsiaiškina, kad Pape netu-

PEIKIA ŽMOGŽUDŽIO 
IŠTEISINIMĄ

jam uz spranu

Taį ruadienio ir jei ta diena būna 
pamatęs Garpavičius Alfonsas darbo diena, atsisako dirbti, 
(atbėgo į pagalbą ir sugautą Tas įneša daug sunkenybių 
'vilką padėjo surišti. (bolševikų valdovams. Dabar\

Vilkas dabar yra sanatori- (pus a dienos darbo, o sešta- 
jos administracijos žinioje. (dieni.s su sekmadieniu poilsio

Žinomas advokatas F. J. Lo-1 per imtynes vilkas Raržiū-(d’enos-
esch peikia prisiekusius teisė-'raįįeį jr Garpavičiui gerokai 

rėjo sn ssran ginklo. Tuno a-juSj kad jie isteisin0 17 „i.'npkramt5 rankas. 

reštuotas. Pnes jį atsisuko vi-anig žmogžudį V. Corry, kurs
si nušautojo šalininkai. (nužudė policmoną.

NUO BOMBOS ŽUVO 
MOTERIŠKĖ

ninkai, knrie nori grižti vai- 0AL šiANDIEN PRASIMS 

džion ir ruošti kelius monar- DARBAS

cilijos grįžimui. Prezidentas

Hindenburg’as stovi reakeijo- 

ninkų pusėje.

PROHIBICIJAI VYKDYTI 
IŠLAIDOS

ATSIMINTA SENAS 
ĮSTATYMAS

DIDINA CEMENTUI KAINA

ŠIEMET Į PALESTINĄ 
VAŽIUOS APIE 400 LIETU

VOS ŽYDŲ

Chicago miestui reikalinga

PHILADELPHIA, Pa., sau
sio 29. — Susprogdinta bomba 
čia sugriovė buvusiojo Itali
jos konsulo Di Silvestro na-

SUKILIMAS PRIEŠ BALT- 
ODŽIUS

DETROIT, Mieli., saus. 29. 

— Ford’as numato, kad gal 

rytoj Briggs kompanijos dar-

Surastas senas valstybės įs

tatymas, kuriuo remiantis už
u- a cMiTvprpnv oo daromoms savastims nė nerei
AVASHINGTON, saus. 28. - . ... . . . . . . o ■

. . , (kalinga llkviduotoją skirti. Sa kairi norminiŽemesniuose kongreso rfiniuo- * ±. . kaip perniai.
....... , , vastis pahei<ama vesti savi- ___________________________se nutarta prohibicijai vykdy- . , , . v . A .. I _ ~

bininkai grjž darban, o tada u išiaidas mažinti. Kai kurie mnkam8’. kune įstato reisą- TAI PRIVATUS DALYKAS 
ir jo paties, Ford’o, dirbtu- atstovai reikalauja jokių išlai- hngU8 la’<lu?' Talp yra p,gWU

LISBONA, saus. 28. — Por- vės bus atidarytos, 

tugalų valdomoj Angoloj, Af

rikoj, pasireiškė vietos juodų

jų gyventojų sąjūdis prieš eu

ropiečius (haltodžius) tikslu 

juos išžudyti. Keletas kruvinų 

susirėmimų įvyko. «

dų neskirti. likviduoti, negu likviduotoją 
skiriant.

Gaunamomis žiniomis, eko- «. . »
daug cemento. Kreiptasi į ee- Imuninis gyvenimas Palestinoj n,n* Zuv° į° žmona’ 0 ketnri 
mento kompanijas. Trys pada- (yra neblogas. Ten trūksta dar- V9lkai suzet'tl- Bombos spro- 
vė kainas — 56 nuošimčiais bininkų. Palestinos valdžia nu- glino metu paties 1)1 Sdvestr° 

sistatė šiemet įsileisti nema
žu žydų darbininkų. Tačiau 
'atskiirems kraštams vra nus- 
.tatyti kaip ir “kontigentai”, I.

VENGRŲ KUNIGAS 
NUBAUSTAS KALĖTI

AIRIAI NORI RESPUBLI
KOS

Teisėjas TeorOcky jį pripažino 
kaltu už tai, kad jis būdamas 
užsieniuose įžeidė regentą ir ( 
pačią Vengriją. Tad jį nu-Į
baudė vienerius metus kalėti | . _______ ____ _____________ t_______. ~

ir 10 metų pilietybės teisių ikife Insurance' Stevens ir rpaį prįva,tus italų fan

tais po raudonosios revoliuci- atėmimu. Kun. Hoek apeliuo- viesbūėnj preziden- ’rikantų dajykas. Pas juos

BUDA BESTAS, Vengrija, 
saus. 28. — Vengrų katalikų 
kunigas Jonas Hoek 1918 me

jos Vengrijoj per kokį laiką ja.

UŽSTAČIUS LAIDĄ 
PALEISTAS

KOMA, nos. 29. - Euro- ■atsižvelf,iant> kiek jn08e yra 

poje daug triukšmaujama, kn.l .Vllų Lietuvoa jan iSvvko 

iš Italijos aiunčiami į Vengri- lpie n0 ,larbininkM. vidans
Į — -ii_ i :________

K K'nklai ir ireik. min. turimomis Žiniomis

Italijos ministeris pirminiu- šiemet į Palestiną iš Lietuvos 
kas Mussolini į tai atsako, kad išvažiuos apie 400 žydų darbi

ninkų, kurie gaus darbo žydų
Areštuotas buvusis Illinois | v‘. . , ,. . v T

čia nėra ko sukauti prieš I-

,tas E. J. Stevens sąryšy su
už

sakomi ginklai, tad jie užsa-

DUBLINAS, saus. 28. — De 

Valerai laimėjus parlamento 

rinkimus, airiai ėmė šaukti, 

kad Airiją reikia keisti respu

blika.

buvo krašto tarybos preziden-1 Teisėjas prieš bausmės pas-|in,nptv°R aPdra",los konipa,"\kymus gamina ir siunčia už 

tu. Paskiau susidarė vyriau- kelbimą sakė, kad yra negin- -į0K uzda,yniu- Paleistas uzde-j----------
sakiusiems.

NIKARAGUOJ TAIKOS 
DERYBOS

nebuvo namie. Be to, pašali- 
Įniuose namuose 8 asmenys su
žeista.

Policija stropiai piktadarių 

-ieško.

FANATIKAI PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ

NASHVILLE, Tenn., saus. 

28. — Vietos sausieji fanati

kai nusprendė kreiptis į vy

riausiąjį krašto teismą, kad

SAVAMOKSLIS SKULPTO- lkovo 4.<k butų atsakyfa PU

RIUS KAIME (zidentui elektui prezidento
' priesaika, kadangi jis yra prie'

kolonijose.

sybė ir ėmė baltasis teroras čijama teisybė, kad Vengrijoj pis dok ,akl9- Apskri-j

smarkauti. Tada kun. Hoek baltasis teroras siaučia. Bet t,es Prokuratura pabūgo, kad MIRTIEg BAUSMĖ PAGRO-.Ukmergės ap .kr. Uličėlių kai-

TTc- i- , * i šingas krašto konstitucijos da-
Ulicelių km. Širvintų vai. . . .................................. •’

liai — prohibicijai.

apleido kraštą ir gyveno*už- kun. Hoek neturėjo teises apie ’ užsienį nepaspruktų, 

sieninose. S’jvo keliu baltasis 'tai skelbti pasauliui. Taip el- 

teroras smarkavo. Kun. Hoek gdamaris jis paniekino Ven- 

užsienių spaudoje skelbė apie gri ją ir jos valdovus žmogžu-

DAUGIAU PASKOLOS

BĖJAMS lino gyventojas p. Jakštas be
----------------------------- jokio mokslo labai gražiai pei i

saus. liuku išpiauslo įvairius nuos-l AM ANA, Iown, sai'-. 28.—

VIRTO KAPITALISTIŠKA

tai, kas ištikrųjų darosi Ven- džiais atvaizdavo.

CHEYENNE Wyo.,
Illinois’o valstybės bedar- 28. — Šios valstybės senatas tnbius daiktus. Jis padaro vien Sena ši komunistiška. ko<oni- 

bių šelpimo komisija pranešė, pripažino sumanymą, kad pa- tik su peilio pagalba vytį ir ja šių metų pradžioje panai-

.................................... Kojoje, kaip nekalti ir beje-j Kun. Hoek į tai jam atsa- kad jai yra reikalinga naują (grobėjams turi būt mirties kitus daiktus. Pas jį visados kino komunistišką tvarką ir

MANAGUA, saus. 29. — Re- giai žmonės persekiojami ir kė: Jei sveikas būtum buvęs paskolą — 6,535,000 dol., gan- bausmė taikoma, 

voliucininkn atstovai turi tai-žudomi. .mano vietoje ir būtum gavęs ti bedarbių šelpimui per vasa-

kos derybąs su respublikos 

vyriausybe.

Vengrijos regento Ilortby’o skaudžių ir karčių laiškų nuo rio mėnesį, 

vyriausybė lai visa įsiėmė sau nukentėjusių šeinių ir pats n>3« 

galvon ir nusprendė kun. Hoc- būtum tylėjęs apie terorą.

PAKVIETĖ NAMO 
ATSTOVĄ

'galima surasti ką'nors pada- ėmė gyventi kapitalistiškuoju 

jiytą ypatingo. Tokių žmonių pagrindu, 

i retenybė. _______________________

ROMA, saus. 28. — Prem

jeras Mussolini paskyrė eko- 

nomininkus žinovus krašto 

pramonei vadovauti.

k’o neužmiršti. Prieš karą kun. Hoek ilgus
Visuomenės priešą no. 1 Hu- 

inphrey’ą teismas pripažino

1932 m. gruodžio 27 dieną

GINKLUOJASI ORE
WARHTNOTON4 saus. 29.-

WASHINGTON, saus. 28.- Kauno miesto ir apskrities vir J. V. karo departamentas už

Nesenai jis grįžo iš užsienio nietus buvo Austrijos-Vengri- kaltu už ginklo nešiojimąsi. 'Anglija visai netikėtai iš A- šininko įstaigoje įregistruota sakė padirbdinti 174 naujau- 

ir tuojau areštuotas. Tomis jos parlamento nariu. .Tis labai Jis pasiryžęs apeliuoti, jei nau merikos pakvietė namo savo Katalikų Universitetui remti siojo tipo lėktuvus. Tas kai-

dienomis jo byla nagrinėta. I katalikų mylimas. ja byla nebus jam leista. atstovą Sir Ronald Lindsav. draugijos įstatai. nuos apie 4 milijonai dolerių.
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EKSKURSIJOS 16 LIETUVOS

Šiemet, birželio mėnesyje, Chicagoje įvyk

sta Pasaulinė Paroda. Chieaga susilauks sve

čių iš visų pasaulio kraštų. Pasirodo, kad 

turėsime svečių ir iš Lietuvos.

Lietuvoje, kiek jau žinome, yra organi

zuojamos dvi ekskursijos. Vienų iš jų orga

nizuoja savaitraštis “Šaltinis,” kitų — dien

raštis “Rytas” bendrai su “Šaltiniu.” Pir

moji ekskursija, kun. dr. K. Matulaičiui, bu

vusiam “Draugo” administratoriui vadovau

jant, išvyksta birželio 16 d., antra liepos mė

nesyje. Prie šių abiejų ekskursijų organiza

vimo prisideda ir dienraštis “Draugas.” Tie 

amerikiečiai, kurie nori savo gimines iš Lie

tuvos atsitraukti į Anierikų Pasaulinės Pa

rodos metu, gali kreiptis į “Draugo” laiva- 

korčių skyrių, kuriame gaus visas informa

cijas ir pagalbų išrūpinti reikalingus doku

mentus.
Šios ekskursijos ar tik nebus pirmos eks

kursijos organizuojamos, iž Lietuvos į Ameri

ką. Tai bus svarbios MMStoriškos ekskursi

jos. Amerikiečiai, be abejonės, prisirengs, kad 

tinkamai jas pasitikti. Ekskursantai norėtų 

patekti ir į Lietuvių Dienų, organizuojamų 

Pasaulinėje Parodoje. Kuli. dr. K. Matulaitis 

dėl to rašo: “Jūs ruošiate, įodos, vasarų Lie

tuvių Dienų. Būtų gera, kad Lietuvos pilie

čiai pamatytų Amerikos lietuvių jūrų.”

Mes, amerikiečiai, kas met po keletu 

gausingų ekskursijų Lietuvon išsiunčiame. 

Taigi smagu girdėti, kad šiemet tomis eks

kursijomis į Chicagos parodų Lietuva mums 

lyg ir revizitų padarys. Laukiame.

ŠEIMOS ŪKIMAS

REMTINA (STAIGA LIETUVOJE
kiek ramybės ir pusiausvyros, valstybių vy

riausybės rašinėja ir ^iuntinėja įvairios rū

šies memorijalus, rengia kraštų ir tarptau

tines konferencijas. Diplomatai ir politikai 

vieni kitus lanko, kalbasi, tariasi, sprendžia, 

pagaliau vieni kitus įspėja, arba vieni ki

tiems grasina. Visi sielojasi, kada numato!

bet kokį is priešo pures savo kraštui pavo-į svinjnarija yra įteigta šių mokslo metų pradžios. Ituo reikalu, manau, bus ne pro

jų. šaukia, kad tauta reikalinga .apsaugos. 1922 ‘ d . . , semįnariia turi'M kl«* pakalbėti.

Medžiaginiu atžvilgiu viskas, kas tik galima i ............................................................ . F I Šiuo metu sermnanja tuu, t f p

ir kaip
visi kraštai

giausia rūpinasi gaminių išvežimu,

66. ŠIRDIES KONGREGACI 
JOS MERGAIČIŲ MOKY 

TOJŲ SEMINARIJA

pasitikėdama Dievo pagalba 

ir visuomenės parama, pasi- 

rjžo perimti jų savo globon

VARG. S-GOS KNYGYNO 
REIKALU

Kadangi nuo pereitų metų 

Varg. S-gos knygynas tapo

ir tai jau yra įvykdyta nuo perkeltas naujon vieton, tai

Zo, «,d 'b.2 YnafSiab laika !™°ji “CrKai«" «« gerai paairengu-! vieno, kito teko girdė,

tatai užimti ekonomine būtimi. Dm.-l,ikaJl() jį buv/konfc8mS „ o į Z ir e in W k— randasi dabar Varg. S

rūpinasi galiūnių isvežiinu, o įv^i- J, dirbo *»<*““• U

mui dideliais muitam kelias uždaromas. Pa-' nlokytojai ir aukKjim, vei^Dkrif.:"n, d. „dnes seimas išrinko nauj,
galiau rūpinasi savo krašto sienų praploti- dė L Moterų Kultūros Dr-jos ; t savo gavimo sukaktu- kny«i«. gerb. brolį J. Banį, M
mu, ar tas butų reikalinga, ar ne. . p- 5- seminariios : | \

v. . . . lnares- me uos seminarijos į !ves kurios duos progos pa-
Taciau tuo pačiu laiku visų valstybių, jkurta auklėtinėms bendrabu-' žvelgti i seminarijos atlikta

tų ir tautų vyriausybė arba visai nieko., J5 . - a. . y

* T i darbų ir įvertinti jos reikšmę
kraštų

arba labai mažai rūpinasi savo žmonių šei

mų likimu. Daug kas/ pareiškia, kad šeimų 

likimas, tai vienos gamtos uždavinys. Girdi, 

pati gamta verčia žmones turėti šeimas ir 

vyriausybei tas neturi rūpėti.

Toks protavimas yra nesąmoningas. Kur

vyriausybė savo krašto šeimų gera būtimi

nesirūpina, tenai žmonės išsigimsta ir pati j / |tul
. A •. , x m • i- - v- - |ko noro mokytis, kad jos pa-l •

aula įanvUKTn indi iu ėnnnv« nni7.ini . . H.’ltauta išnyksta. Tai liudija senovės amžiai. 

Kur šeimomis nesirūpinama, tenai jos suį ra. 

O be šeimų ir jų stiprumo negali būt tautos, 

nė valstybės. Gali būti tik išsigimėlių miši

niai. Tai tautos puolimo atvaizdas.

Kaip žmogų suremia nervų liga, jis nie

kur neranda sau ramybės ir ieško pusiausvy

ros vietos, kur galėtų ramiai atsikvėpti. Taip 

šiandien ir pasaulis labai nerimsta. Ir jis ser

ga ir tai sunkiai. Jo liga, tai valstybių val

stybėmis ir tautų tautomis nepasitikėjimas. 

Visuose kraštuose siaučia baimė del rytojaus. 

Bijomasi netikėtų užpuolimų. Kad atgauti

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

Praeities Pabyros
(Tęsinys)

Telegrafo stiebai
Muno vienas draugų kaip tik revo

liucijos metu gyveno Sasnavoje. Vadinasi, 

toje vietoje, kur smarkiausiai revoliucijo- 

nięrių buvo veikiama. Jis man nupasako

jo daug atsitikimų iš tų laikų. Gaila, 

kad daugeli jau esu pamiršęs. Po tiekos 

metų atsiminti kad ir gana šiurpulingus 

įvykius ir nemalonius, vis dėlto įdomu. 

Juk vis tai dėjosi ne kur kitur, ne už 

jūrų marių, kaip sako, bet čia put, mūsų 

laukuose, mūsų pažįstamose vietose, vei

kė musų draugai, o gal net urtimi gimi- 

nės!

Vienų iš jo nujinsakotų atsimenu dar 

gana įdomų dalykų, būtent apie telegrafo 

stiebus paplentėje.

— Važinėjęs visų dien^. įvairiais rei

kalais po kaimus — pradėjo mano drau

4

I. C. iš Tompson, Conn., taigi 

ir Varg. S-gos knygynas toi 

garbingon bei saugion vieton 

tapo perkeltas. Knygyne ran

dasi gana apsčiai įvairaus tu

rinio knygų, geriau sakant,

Pradžioj ši seminarija per-'Lietuvai ir katalikiškai visuo- 

gyveno sunkius laikus. Štai- menei 

giai auksinui kritus, mokinių 

atsivestieji pinigai liko be ve

rtės ir susidarė didelio sunku- • „ • , . . .
R -HiU ir pasišventusiu savo pa- knvgyne randasi taipgi Lietu- 

mo su mokinių išlaikymu. Bet 'igų 4jimu Mt0 ir nesteM. 

auklėtinės turėjo tokio didc-ĮtoM|j kad visuomenė Sios se- 

inarijos gyvavimu yra labai

Šių seminarijų baigę moky

tojos pasižymėjo gyvu tikėji-

giesmių sn gaidomis. Apart 

pačios Varg. S-gos leidiniu,

voje ir Amerikoj spauzdintų 

dainų ir giesmių.

sirįžo užsidirbti sau maisto.

Pasinaudojusios rudens atos-j - - s 

KUI C d

susirūpinusi. Neperseniai įsi-1
Artinanties gavėnios laikui,

A. GAUBIS, Šv. Juozapo pa

rap. , So. Chicago, varg. ir 

Beethoveno muzikos konser

vatorijos piano mokytoja-, 

nuoširdus “Draugo” prietelis, 

įtakingas jaunimo tarpe. Jis 

daug deda pastangų, kad So. 

Chicagos lietuvių kolonija bū

tų gražiai atstovaujama my 

tiniani “Draugo” koncer: 

vasario 5 d., Lietuvių Audito^ 

rijoj.

togomis, išėjo j Kauno apy

linkę kasti bulvių, vadovau

jant pasišventusioms auklėto-

siai seminarijai
remti ko- ratartiaa chonJ vedėjams, ku

rie dar “Gavėniosmitetas, kurio tikslas surasti/” ”ai nelK!?1J0 

seminarijai išlaikyti lėšų. Lė- .Cieemfe”, kad jas įsigytų. Tai 

šos numatoma sudaryti: narių P’P““’1“8 bažnytinė:Šiandien daugely valstybių, kaip šaky- joms. Atlyginimų už darbų ga-1 ,, , k ,- Ino 50 litu) muzikos, kurias rūbais apvii

to, mažiausia šeimų likimu rūpinamasi. Šian-1 . Įmetimu mokesčiu (po uO litų), ,______ _ ,_____vo bulvėmis ir daržovėmis..u,.,.- V;T kHovn»ni« lnfnr:

dien ten daugiausia siaučia mirtis ir smaugia '(jerį žmonės, sužinoję apie to-1- naskaitomis snausdi-

nėt jaunų žmonių gyvastį. Antai, Prane ūži- k: užsideaim mokvtis našel 1 • ’• • i + \ - , ■ ė-i / - , ikt užsidegimų mokytis, pašei- - - - paijkįmais. Seminari

-,J T . ........................................................ / pe kas malkomis, kas duona, • j remti j paaukota

km. Juos patys tėvai gimusius ir negimusius i...,, „inio-ni- valiau hnvn o-nn J 
-u KTU i . • .r Ik Pin,brai>- vėliau buvo gau- Run. K4?ineįkio “

žudo. Neduoda piogos jiems isvvsti saulei parama jš valdžios ir semi-
kataketiškų

šviesa. Vokietiioi ir kituose kraštuose ir ei I . .... |Pamokymų” 1500 egz. Įsigysi lesų. Vokietijoj kituose kraštuose ir gi aarųog ^„,„05 pasl(lare |c. padarys aukų

s,s paimk,mas jau plinta. Dar vieni Azijos lagvesnis. r„ sį dešimtmetį isel,lina‘ijai ir tur5s sau nau-

ko gerb. komp. J. Žilevičius, 

To paties autoriaus, tik nese

nai išėjus iš spaudos, tai “As

tuonios Gie.unės”, laike šv. 

Mišių, dviem lygiam, arba vie 

nam balsui vargonais prita

riant. Pastarosios yra paskiau 

sias Varg. S-gos leidinys, šis 

leidinys daugiau taikintas pri

augančiam chorui. Giesmės

z w w 1
medžiagos pa- Į stangai parašytos, skambios

Nik. Kulys, Šv. Mykolo pa-

Tarytūm, kokia baisi liga sužnvbė žmoniją. *.* j’J- *" 31° daug geros meaziagos pa- # f 7 v vargonininkai Var'r Sa-
’ ....................... ; . .. . .darbo dirbti pradžios moRy’<-' oksjalns ^įos knygos yra se- lr nesunklos- Sis leidinys uz- ldP- vai0oninmkas, varg. bų

Visose tautose pasireiškia akla tendencija kofjOS!e gto’o

mažiausia vaikų turėti. Girdi, ekonominis slė

gimas, vargas verčia žmones peržengti Ųie-

j aukštąsias'nįnarįj0j {<aune, Vilniaus g- 

mokyklas, ą kitos nuėjo į vai-tvė 2 nr “Ratachetiški pamo-

pildvs didelę spragų priaugau- Sos Chicagos kuopos korespon 

Ičių choru neturtingam reper- . smarkiai “bustina’

I. ‘ “Draugo” koncertų,

vo ir

, valgas vcivia zmiuitc., pv,/.tn^ II , .]arXplin; i<tai,roc i, v " tllflrP metinį
o-nmtns istntvmns naikinti avvvbe Tik i aarzellu3 11 kltas 1‘taioa-»-kvniai” parašyti 3 tomuose, tuare* 1 . . • - įgamtos įstatymus, naikinti gyvybę, hki^. , . , ; , . . kuris rengiamas vasario o d.,

■ pu kaina 3 dol. be persiunta Patogumo dūliai šios giez-yetavl Aūditarijcj.

Prieš keturis metus semina- mo.

vienas Italijos diktatorius Mussolini viešai 

pripažįsta, kad Italija reikalinga daugiau tau

tos žmonių. Sako, kada tauta bus gausinga, 

ji bus daugiau ir turtinga.

rijai valdžios pašalpa buvo

pradėta mažinti, kad paga- • ... . . .,
i . »• i • 111,1 pamokslai pasiskaityti ne

Katalikų Bažnyčia viskų, kas tik galima, ’^us nu.° sl/“lO .s ° nietų pra' įtiktai dvasininkams, bet ir

yra padarius šeimų gerovei ir jų palaikymui. /zlos j1 'lf’lbkal nutiaukta. svietiškiam-. Praloto Adomo 

Moterystę, kuri yra šeimos šaknis, Pats Kris- aL^hluiė •sunk^)j J&kįįo nuomone naujoji šių pa

mokslų laida yra viena iš ge
tus išaukštino, iškėlė Sakramento garbėn, pa- būklėj.

nies turėtų rastis kiekvienam 

\ 1 ’ 
t i • i katal. laikraščių knygyne. 1 . '

Red. pnerasis. Labai tiril.a- tn susirūpinę ypač bažnytinių

Reikale Varg. S-gos knygy- giesmių leidimo reikalu.

puošė šventumo spinduliais ir padavė Baž

nyčios globon. Tad Bažnyčia visais amžiais

šeima labai daug rūpinasi, o jaunimo auklė- j —— ■ . — ■ — ■  ---------------------
jinių skaito svarbiausiąja savo pareiga. Šių per žmogų tarnauti Dievui. Tik šiuo pagrin- 

pareigų Bažnyčia eina išmintingai, su didžiau- l<^u remiantis viskas pasauly turi vystytis. Jei 

siu pasiaukojimu. Šių dėsnių ji negali keisti šiandien milijonai žmonių neturi pastogės ir 

arba išsižadėti. Tad gi katalikų moterystė duonos, jei tautos del šeiniu irimo ima nykti, 

skaitosi šventa ir nesuardoma. Bažnyčia nuo- tas reiškia, kad žmonija nuslydo nuo tarna- 

lat jaja ir iš jos paeinančia šeima rūpinasi, vimo Dievui pagrindo.

Šio rūpinimosi negali jokios pasaulio galybės Šventasis Tėvas Pijus XI tai visa svars- 

nustelbti. " tė, savo maldomis ir gilių galvojimu Tado

Žmogus yra skirtas Dievui, o pasaulis priemonių, kaip pagelbėti vargstančiai žmo- 

— žmogui. Viskas, kas tik darosi pasauly,'nijai, kaip visam pasauliui pusiausvyrų grų- 

išėmus pačių žmonių keliamų negerovę, turi žinti. Tas priemones išaiškino enciklikomis.

Bet ŠŠ. Jėzaus širdies tar-,riaušių lietuvių kalba parašv- 

naičių seserų kongregacija, tų.

no, visuomet kreipkitės šiuo 

adresu:

Brolis J. Banys, M. I. C., St.

Marv’s College, Thompson,

Conn.

Varg. S-ga ir ateityje turė-

J. Pabaliu s

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
ŠILUVOS KLEBONĄ

Šiomis dienomis kažkoks pi

. iktadarys kėsinosi nušauti ši

Deja, kol kas ne visos valstybės ir tautos , ,, , , T.- i i
x , ,, . . !luvos klebonų kun. Kalada.
tų nurodymu klauso. Ypač jų vynausvbės vra v- i *• i • i i v 
/ , . v;. , . , iNakti, kai klebonas miegojo,

daug apakusios. Nuo knkscionvbės tiek nuto- .. ... . . . ,
, . . , . .„. . : . !tas piktadarys sove per lan-
lusios, kad joms grįžimas jau ir neįmanomas.

Štai pasauliui ir vargai. Kraštų vyriau

sybės savo tautų rytojumi susirūpinusios. Ta

čiau tas jų rūpinimasis yra betikslis, jei šei

ma paneigiama.

Moterystė ir šeima yra valstylx’*s ir tau

tos stipriausias pagrindas. Nuo to priklauso 

ir gerovė.

ginę į miegamąjį kambarį, bet 

kulka pasiliko lange. Krimi

nalinė policija įvykį stropiai 

tiria.

SKAITYKITE IR PLATI 

KITĘ “DRAUGĄ”

gas — sugrįžau namo gerokai sustipęs, 

sušalęs. Mano vežėjas, jaunas vyrukas, 

žinomo iš Raišupiu kaimo ūkininko sūnus 

J. K-ys, kad ir sušalęs taip pat, bet ilgai 

netrukdamas kuo greičiau skuba namo.

— Kas čia tokio, manau, būtų? Juk 

mėgdavo su manimi pasišnekučiuoti ir ne 

kartų pavėžinęs mane, sutrukdavo pas 

mane ilgokai. Kas jam dabar pasidarė, 

kad taip veržiasi namo“? Gal kuo aš jani 

nepatikau? — Nespėjau tačiau dar gerai 

nė įsigilinti į tų klausimų ir išsiaiškinti, 

o jau mano jaunuolis paplakęs arklius 

švilpė namo.
Išvažiavo, tai išvažiavo, ne kų dary

si. Teisybė, pradėjo man į galvų lįsti lyg 

kokios įtartinos mintys, bet stengiausi jo

mis nusikrutyti. O norint kokiomis nema

loniomis mintimis nusikratyti geriausias 

vaistas, duoti smegenims kų nors kita 

veikti. Taigi ir panaudojau šitų receptų. 

Pasiėmiau nuo lentynos storų dvasiško 

turinio knygų ir atsivertęs pradėjau skai

tyti. Skaičiau gana ilgokai, kol akys ne

pradėjo merktu ir nenuvarė manęs į Ioa ų.

Padėkojęs geriausiam Viešpačiui už 

visa, kų yra man suteikęs šių dienų, nu- 

girėdžiau ir atsiguliau. Miegojau labai 

gardžiai. Klausykis, per visų dienų plun

kęs per kaimus, sustipęs, nuvargęs! — Tai 

kad guliau, tui ir užkriokiau kaip negy

vas. Per miegus klausau, į langų barkšt 

barkšt: kunigėli, pas ligonį!

— Pas ligonį? —1 paklausiau per sap

nus. Ir norėjau verstis ant kito šono ir 

vėl miegoti. Langas tačiau dar smarkiau 

subarškėjo ir stipresnis balsas: kunigėli, 

ligonis marinamas 1

— Marinamas ! — Ė! tai nėra kų de

rėtis su lova! Skykt aš iš lovos. Viena 

minutė — jau aš pasirengęs į kelionę.

Lauke buvo tamsu. Važiavome labai 

smarkiai. Ligonis tikrai buvo silpnas. Ap

rūpinęs šventaisiais Sakramentais, priren

gęs prie mirties, grįžtu atgal. Dar gerai 

neprašvito. Medžiai iš tolo žiūrint atro

do lyg koki milžinai. Važiuojame gerų ga

lų prastu keliu, paskui įsukame į plentų, 

bet kas čia? Žiūrime ir abu, nesupranta

me, kas čia pasidarę? Visa paplente tele

grafo stiebai pervirtę, vielos susipainioję 

ant kelio. Arkliai pradeda klupti, baidy

tis. Per sugriuvusius stiebus negalima per

važiuoti. Iš pradžių mudu su vežėju ne

galėjom susivokti, kaip čia tie telegrafo 

stiebai sugriuvo, kad, rodos, nė vėjot di

desnio nebuvo. Atvažiuojant juk jie visi 

stati stovėjo. Kas čia būtų?

Pamažėl pradedame įsižiūrėti į gulin

čius stiebus. Gi perpus paplauti ir nulai- 

dyti. Telegrafo vielos susinarpulinę, susi

painioję sudaro nepervažiuojamų tinklų. 

Dabar abiem mum į galvų dinkt, tai bus 

revoliucijoniorių darbas!

Mano vežėjas, kaip tik šita mintis 

jam j galvų j>arėjo ir gavo mano patvirti

nimų, liotugų į rankas, arkliams užčiulpė, 

po vienų botagų per šonus ir kaip dūmas 

pasileido lėkt, nepaisydamas nė vielų, nei 

gulinčių stiebų. Mudu lievažiuojant čia 

ras, tai dar ko gero įtars, kad mudviejų 

tai darbas!

Arkleliai, tarsi supratę savo ponams 

pavojų, taip pat užsimiršo visokius na-

ravus ir baidymusis. Kaip žaibas pernešė

mudu per visų pavojingų plotų. O ploto 

būta gana didelio. Beveik nuo Sasnavos 

ligi pat Vincų kaimelio visi stiebai nulai- 

dyti. Apie trys kilometrai ilgio!

(Daugiau bus)

Bevardžių dienų prisilytėjimas limpa 

prie mano širdies, kui]) samanos prie me

džių stuobrių.

j • # •

I Aš mąstau apie kitus amžius, nuplau

kusius gyvenimo, meilės ir mirties upe ir 

užmirštus; ir jaučiu, kokia didelė laisvė 

jų tolume.

i • « •
Mirties antspaudu teikia gyvenimo 

pinigui vedės; duoda galimybės nupirkti

už gyvenimų tai, kas yra tikrai brangu.

i
I # * # .

Neretink žingsnių, neskink gėlių, knd 

jos nevystų: eik pirmyn — gėlės nesiliaus 

tau žydėjusios, kol tu keliausi.

Babindranat Tabore

-ja” t..
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ĮVYKS

L

Ponia 0. Juozaitienė, žinoma Chieagos lietuviams 

dainininkė, sopranas, dalyvaus “Draugo” metiniam ko

ncerte, vasario 5 d., siu metu, Chicagos Lietuviu Audi- 

tori joj.

ARTISTĖ

p-lė E. MICKŪNAITĖ

Kastas Sabonis, įžymus Chicagos lietu

viu dainininkas-baritonas dalyvaus “Drau

go” koncerto programe vasario 5 d., Lietu
vių Auditorijoj.

1

b LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ

3133 South Halsted St.
KONCERTAS PRASIDĖS 5-tą VAL. 

PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

.7

ĮŽANGA

$1.10c, 85c — 55c

ŠOKIAMS
40c

Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAI 
TĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos o-• I - • ’
peroj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir soližtė3. Dalyvauja du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sas 
nausko vyrų choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus šv. Kazimiero Akademijos or
kestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos 
lietuvių. Akademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto bug smagūs Šokiai prie geros 
muzikos.

, SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ
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MAŽIAU ATEIVIŲ NATURALIZUOTA 
1932 METAIS

NESVARBIOS NUO
MONĖS

Sunkūs laikai, gal, sulaiko j Iš visų 141,589 iu‘tic:,‘«?, 
daugybę ateivių nuo Amerikos (136,111 buvo išduota, o 5,473 
pilietybės, nes dėl aukštų na- [atsakyta. Iš tų atsakytu, net 
turalizavimo kainų, labai daug [2,161 ateivis, leido peticijoms 
žmonių neturi pinigų, kud ta- išsibaigti, laiku neprašė pas- 
ptų piliečiais. Natūralizacijos kutinių popierų, o 274 petiei- 
Komisijonieriaus raportas pra jas atšaukė. 793 peticijos at
neša, kad per fiskatiškus me- [sakytos, nes rasta, kad prašy
tus, baigiant birželio 30tų die- tojai buvo žmonės negero clm 
nų, 1932 m., tik 101,345 inten- raktelio; 824 ateiviai neprisi 
cijos deklaracijos buvo pra
šytos, kuomet kitais metais
beveik 252,000 deklaracijų Į 'mas sulaikė net 274 ir 137 a- 
metus paduodama. Ir natūra- [teiviai negalėjo pristatyti liū- 
lizacijos peticijų skaičius ma- jdininkų. 9 prašytojai nebuvo 
žas, pilietybės certifikatų ma- ištikimi ir 14 pilietybė atsa- 
žiau išduoda 1932 m., negu bi-jkyta dėl neprielankaus kaio 
le kitais nuo 1917 metais. laiku nusistatymo. Pasirodo, 

Iš viso naturalizuota 136,600 kad tik natūralizacijos distri- 
ateivių per paskutinius fiska-, ktai Salt laike

laikė prie moksliškų reikala
vimų. Liudininkų netinkamu-

Rašo E. J. K. 

Nežinau, kaip daktarai

traukinio, palikdamas valizų. 
Jis paliko savo valizų, kų da
ryt? greitai pradėjau galvoti. 
Traukinys tuoj pradės eiti, ne- 
paspėsiu išbėgt su valiza ir 
jį pavyti. Traukiniui pradėjus 
judintis, pagriebiau valizų ir

PRIENŲ MIESTO 
KALAI

Prienai. .1933 metams priim
ta Prienų miesto savivahl. sų- 
mata 63,000 lt. Išleisti numa
tyta šiems svarbesniems rei-

merikoj gali pragyvenimų pa- išmėčiau per atdarų langų. At- kalanis: švietimo reikalams —
daryti. Jie visai nereikalingi. sjsėdau, girdamas save už la 
Jei kas skauda, ar nesveika, j į j 
nežiūrint kas, reikia tik paimt
laikraštį, pasirinkti garsinamų 
juose vaistų, įsigyt, vartot ir 
viskas bus gerai. Labai papra
stas dalvkas.

Net tas dabar nereikalinga. 
Reikia tik pašaukt telefonu 
tam tikrų daktarų Cbicagoje, 
paduot jam savo vardų ir pa
sakyt ligų, jis užrašys ant po
peros, Įkišt tų poperėlį į tam

City, Seattle1 tikrų mašinų ir sergantis tuo- 
liškus metus. Iš tų 20,886 gi- ir San Francisco neduoda pi jau jausis gerai. Jei netikite, 
mę Italijoj, 17,854 — Vokieti- lietybės žmonėms, kurie pra-[skaitykite laikraščius. Net dau 
joj, 14,426 __ Airijoj, 14,280 šė paliuosuot nuo mil itarinės gelis liudininkų. tvirtina, kad
— Lenkijoj, 10,144 — Kana-j tarnybos pasaulinio karo me 
doj, 7,621 — Rusijoj, 4,087 — tu.
Švedijoj, 4,032 — čekoslova-’
kijoj, 2,974 — Jugoslavijoj, 
2,780 — Norvegijoj, 2,224 —i

Natūralizacijos apgavystės 
Darbo Departamentas deda 

pastangų išnaikinti visokias
Vengrijoj, 1,970 Austrijoj,! vystės, kas link ateivių 
1,900 Lietuvoj, 1,445 Da- [naturalizavimo. Kelios organi- 
nijoj, 1,265 Finlandijoj, 248[zhoįos gmpėg, kurios užsiima 

Meksikoj, ir t.t. j padirbimu rekordų ir kitais
Pietų Amerikos respublikų būdais apgauna New Yorke, 

daugiausia, būtent 126 certi
fikatų išduota

buvo daktaro
“Aetheronics” mašinos.

Mūsų prof. Kampininkas 
pralenkia garsiausius Balto 
sios (latvės kolumnistus save 
aštriais, išmintingais juokais? 
Aš bile kada verčiau einu į 
Kampininko kampelį, negu
skaitau \Valter AVincliell’į, 

jCbicagoje ir Bostone išnaikin-'Mark Hellinger’į ir kitus, 
iš Brazilijos fos ūkinės tų apgavikų to-'

ir net 85 gimusiems Aigenti- Irios: J58 žmonės apkaltinti ir
noj. jo naturalizuoti paėjo iš 
Kubos, 30 iš Peru, 27 iš Cliile,
24 iš Colombia, 19 iš Venezue- 
la, 16 iš (iuatemala, 10. iš Co- 
sto Kičo ir 10 iš Nicaragua.

Šių dienų Natūralizacijos 
Procedūra

Galime kaltinti permainas j 
natūralizacijos procedūroj dėl[ 
sumažėjimo naturalizavimo, I 
nors kai kurios permainos ir! 
pagreitina visų darbų šioje di- 
rvoje.

Žymiausia pastaraisiais me
tais permaina liečia būdų gau
ti pirmas popieras. Pirmiau 
pirmas natūralizacijos proce-; 
duroj žingsnis buvo visai ne-Į 
formališkas aktas. Bile atei
vis galėjo nueiti į teismų, ku
ris autorizuotas naturalizuoti 
ateivius, ir išpildyti “Intenci
jos Deklaracijų’’, išpildant 
tam tikrų blankų ir užmokant 
tam tikrų mokestį. Bet kovo 
2 d., 1929 m., aktas reikalau
ja ko kito. Ateivis negali le-į 
galiai išpildyti intencijos de 
klaracijos be įrodymo legalio 
įleidimo nuolatiniam gyveni
mui. Vienintelė permaina šio
je procedūroje buvo įvesta pe-.v . .. . ..

v. , , įžymių futbolininkų Notre Da-reitame gegužes men., kuomet/ . ;
Kongresas paliuosavo ateivius, 
kurie atvyko į J. A. Valsty

iš tų 97 pasodinti į kalėjimų 
arba užsimokėjo bausmes. Dau 
gybė gautų pirmųjų popierų 
rasta be vertės, o 562 certifi-

Štai kų E’an vienas asmuo 
pasakė:

— Būdamas skautu, daug 
kartų man rodyta ir mokinta,

katai neturėjo vertės. Suvirs;kad reikia būt pasiruošusiam 
600 atsitikimų dar nėra baig-jbile kokiame atsitikime.
ti. FLIS.

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Kartų važiavau traukiniu. 
įSėdėjau šalę suaugusio vyro, 
kuris prie savęs laikė padėtų 
valizų. Traukinys sustojo prie 
mažo miestuko. Alano drau
gas greitai pašoko ir išbėgo iš

Tas žmogus
8,000 lt.; 
7,000 lt.

ir apie 3 metrus pakelta Nau- metais lanko per 200 vaikų.
Šiais metais bus pradėta grįjanuescio g-ve.

Prailėta statyti moderniška
miesto skerdykla, kurios išo
rinis įrengimas jau baigtas. 
Šis įrengimas jau kaštavo mie
stui apie 18,000 lt.

Vasario mėn. pradžioj įvyks pritrūksta.
skoloms mokėti — varžytinės pastatyti 6 kompl.
neturtingiems

bus man dėkingas, maniau sau. niams gydyti — 2,000 lt.; gat
Tik, šiai, įbėga į vagonų

žmogus

grįsti —
laik- turtingiems pr. m-los mokinia

raščių rankoje, kurių jis buvo 
išbėgęs nusipirkti.

ms pašalpų — 200 lt.
Praėjusiais metais išgrįsta

pradžios mokyklai. Mokykla 
atsieinanti apie 100,(MM) lt. ir 
bus galutinai baigta 1934 nie 
tais. Mokykla turės didelę sa
lę, kuri bus skiriama ir mies
to kultūros reikalams. Prad 
žios mokyklų Prienuose šiais

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas, 7 ,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

sti didelė gyvulių 
Bedarbių nėra. Darbininkai

pakankamai darbo gauna vie
tos apylinkės miškuose. Miš
kuose darbininku kartais net

turgavietė.

James If. Crowley, vienas iš

Nebrangus Vaisias
Apsaugojo Vyrui Darb*

“Mar.o vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerį ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dienų, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleri« 
ji išgydė.”

A. 8.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

bes prieš oirželio 29 d., 1906 
m., kuomet dabartinis natūra
lizacijos įstatymas buvo pri
imtas — nuo pristatymo atva
žiavimo certifikato.

Per 1932 m., 131,062 atei
viai padavė natūralizacijos pe 
tieijų prašymus. Iš tų, 10 bu
vo karo veteranai, kurie nau
dojosi įstai ymu, kuris pailgi
no dar dviem metams paleng
vintų naturalizavimo, be mo- 
kesties, ateiviams, kurie tar 
navo Amerikos ginkluotuose 
pulkuose pasauliniam kare.

Per metus Natūralizacijos 
Biuras suėmė net 838 ateivius, 
kurie prašė pilietybės, bet ne
buvo įleisti nuolatiniam gyve
nimui. Tie visi ateiviai rapor- 
tuoti Imigracijos Biurui depo
rtavimui.

me universiteto, vienas iš va
dinamųjų “Four Horseman of 

. 1924” paskirtas coach’u Ford- ', 
baili universiteto futbolo ty
mo. i

KENČIANTIEMS l’LALCIV 
LIGOMIS

Jei jus kankinatės džiovos, du
sulio, žalčiu, kosėjimu, bronchu Is 
lr slogomis, ar kitomis plaučių Il
gomis, nieko nelaukdami paban
dykit Dr. F. J. Rlmanovsklo Im
portuota Šventojo Kalno Arbatų. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tuksiančiai dėkoja laiškais 
Ir gt.rla Mą nepaprastų Švento Kal
no Arl*alii), kuri daug žmonių iš
gydė.

•lo Šventenybė Popiežius lx*onns 
XIII a jako anojo Av. Petro Ordenti 
Mos gydančios Šventojo Kalno Ar
batos lAradėJg.

Pekells Jos tekaStuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama j namus. 6 pakeliai 
*6.00. RaSyklI Ir reikalaukit:

E. G. Hl llll PO., Dn. »»
781 Heneea Avc., Bruoklyn. M. Y.

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

»l'ROBAK Bl ADE)

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins j 5 
minutas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykj kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WELDONA TABLETI S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Ithe- 
umatism” dykai. Kreipkis į:

WELDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

Ir kltala 
gauk gydanti 
saugus. Aptiekose. 
*1.00.

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis, 
Ifibėrlmals, spuogais 

odos negerumais. Tik 
antiseptikų Žemo— 

35c.. 60c..žemo
FOn SKIM iRRlTftTlONS

tJZ’ iZ’S UNCLS



Pirmadienis, sausio 30 d.. l!»3y- D R A U G A S

LIETUVIU ATEITIES ŽIEDELIAI
kad jis baisiai norįs būti dai

lininku. Rūmų valdovas supra

stojo prieš gudrų kriaučiuką. 

dis nerimdamas prašė, kad ji D A K T A R A

(Vaikų skyrius, kuri prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniui)

LIŪTAS IŠ SVIESTO Iš nuobodumo Antanukas šau

kštu ir peiliu iš sviesto nulip-

to, kad vaikas turi nepapras- atidengtų pintinę. Nespėjo mo

tus gabumus, paliko jį pas sa- teriškė pintinę atidengti, kaip 

ve rūmuose ir pasamdė jam kriaučiukas nosį kyšt ir panos 

mokytojų. Taip per

liūtų, Antanas Kanova tapo,duok man vienų puoduką.”

vienu iš didžiausių pasaulyje Nelabai patiko moteriškei

DR, ATKOČIŪNAS
. . . DENTISTAS

sviesto tė. ‘‘O! kaip gardžiai kvepia, nu so. 4>th et. cicero. III.

dailininkų-skulptorių.

Apie garsų italų dailininkų 

Antanų Kanovų, gyvenusi 

1797—1822 m,

toks atsitikimas

dė puikių gulinčio liūto statu

lų. Kai jau jis buvo baigęs 

pasakojamas 1 lipdyti, į sandėlį įėjo virėjas 

Tėvai jo bu- pasiimti lėkštę su sviestu, tai

vos neapalpo,

DU MAIŠU

DR. S. A, DOWlAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 25th STREET
Vul.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vul. vuk. 

Tel. CICERO 662 
Ir

2921 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitus vul, ant VVashington Blvd. 

4:80 — 5:30 kasdien 
Telefonui; Kedzie 2450—2461; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lki 8 vai. vakaro 
Beredomls Ir nedėliomis pagal

sutarties

Utur. Ketv. ir Pėtnyčioiuia 
10 — 9 vai.

3147 S. Halsted St Chicago
Paned.. Sered. ir Subat. '2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ArU 47th Street

Tel. Canal 0122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue

toks jo šykštumas; ji manė pa

rduoti ne vienų, bet kokius 

penkis puodukus. Tačiau, pa- 

nlavė jam vienų puodukų ir 

išėjo pykdama.

(Šių pasakaitę turėjom kvo-

Office l’hone Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Kiekvienas žmogus nešioja

si su savim du maišu — vie-
vo neturtingi ir todėl Antanų vos neapalpo, pamalęs, Kaa | - §akv kU _ u£pakaIy timams, kaipo vertinių iš an-

dar vaikų atidavė mokyti vi- vietoj sviesto lėkštėj guli lifl- afeu * ’ . nuodėmių j ’glų kalbos į lietuvių kalbų. Ji

rėjo amato į vieno didiko rū- tas. Nesitverdamas pykčiu. . • » , ,7T.„ :srejo amaro j 

mus. Bet vaikas visai nesido

mėjo virimo amatu. Jis mėgo

pamatęs, kad 

pili 1 

pykę
maišų, kurį nešioja priešaky,

virėjas griebė lėkštę su liūtu, .. j ,
° v ’ijis sudeda kitų žmonių nuo-

čiupo Antanukų už ausies ir
dėmes, o į tų, kuris užpaka

ly — deda savo nuodėmes, 

kioti po luinus, prisižiūrėda- ninkui. Kaipo Antanuko pa- ,aip yr!ų kad

mas j gražias „.aminio statu- dyku.no Rodymas turėjo t,ū-|gus niekados nemato sav0 ne_ 

las. Ilgomis valandomis sto- ti luitas iš sviesto. Virėjas į- |a|)ų darbų o visadog mato 

vėdavo jis prie tų statulų, ėjo į puotos salų ir prie sve- ,kitl} žll,onilJ nuodSme6. 

pamiršdamas, kas aplinkui!čių papasakojo Antanuko nu- Juozenaitė, Aušros

dedasi. Virtuvėj jis buvo pras sikaltimų. Pats šeimininkas

čiausias patarnautojas. ir svečiai su dideliu įdomumu

Kartų rūmuose buvo didi apžiūrinėjo Antanuko darbų, 

puota, kurioj dalyvavo daug i Virėjas buvo baisiai nustebin- 

Antanų, kaip | tas, kai šeimininkas, priėjęs

pasprukti iš virtuvės ir slan- Į nusivesė įskųsti rūmų šeimi-

yra viena iŠ Grimo pasakai

čių).

Vertė — M. Markevičiūtė, 

Aušros Vartų parapijoj 

mokyklos 7 skyriaus mok. 1

JUOKIS, JEI JU0K1KG&

Res. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS flR. J. J. KDWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

aukštų svečių, 

paprastai, uždarė į kambarį: 

Šį kurtų į maisto sandėlį. An

tanui tai labai jiatiko. dis ten 

rado didelę lėkštę paruošto 

nešti į puotos stalų sviesto.

prie Antanuko, vietoj išakyti

GRABORIAL:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

TEL. LAFAYETTE 7659

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 9491

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
f Rez. 6456 S. MA1’LEWOOD AVĖ.

Mankštindamas naujokus 

Vartų parapijos leitenantas kreipiasi į naujo

mokyklos 8 sk. mok. ką žydeli, — klausdamas:

— Šliomke, jei tamsta bū 

♦ura sargyboje apsiginklavęs 

šautuvu ir durklu, ir jei tams 

tų užpultų du piktadariai, ko

kius tada padarytum žygius?

— Aš padaryčiau pačius di

džiausius žygius, — pabėgčiau 

nuo piktadarių.

GUDRUS KRIAUČIUKAS

Vienų gražų pavasario rytų

jam gerai išperti kailį, ėmė kriaučiukas sėdėjo prie atda- 

vaikų klausinėti, kaip jis su- ;ro lango ir dirbo prie savo sta- 

gebėjo tokį gražų liūtų nulip-jeĮįo mąstydamas apie tai kaip 

dyti. Antanukas pasipasakojo, 'galės nusipirkti daug skanaus 

(valgio pinigais, kuriuos jis už

sidirbdavo, lies jis buvo labai 

'gudrus kriaučiukas

Tuo tarpu gatve ėjo ūkinin

kė šaukdama: “Gardus medus, 

geras medus”. Moteries bal

sas aiškiai skambėjo jo ausy

se. Jis iškišo pro langų galvų 

ir sušuko: “Ateik čia, mote-' 

riškė.”

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atuišauktl, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų Išdirbys- 
tėa.

OFISAS
(68 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
, jgKYRIUS .

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tet Rooeevelt 9(16 arba 2(188314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl
TEL. CICERO (917

Moteriškė, nešanti sunkių

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260
__ Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6650 Tel. Lafayette 5793

DR. GDSSEN" 1 DR. P. Z. ZALATORIS DR. A. J. JAVOIŠ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

pintinę užėjo laiptais ir atsi- Į akis.

— J'ancle Verutė, aš tamstų 

taip myliu, kad nuoiat galvo

ju i r mušiau apie tamstų... ta

mstos šviesius plaukus ir mė

lynas akutes.

-- Ar galima tamstai tikėti?

. »Tų pat, turbūt ir Katrelei sa

kei, su kuria draugauji?

— Prisiekiu tamstai, kad 

niekuomet taip nesakiau! Ji 

turi juodus plaukus ir pilkas

CICERO LIETU VIŲ ŽINIOS

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Tel. CICERO 394
SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėm, pilnas putarnavima* 

galimas ut (35.8U 
KOPLYČIA DYKAI

1344 s. 50th Ave„ Cicero, Iii.

Cicero Lietuvių Improveme- 

nl klubas šį mėnesį laikė tris 

susirinkimus, parapijos svetai 

nėj. Du nepap. sus-mai buvo 

gana skaitlingi; vienas buvo 

visų tautų. Priežastis tų susi

rinkimų buvo ta, kad mieste 

lio iždas ištuštėjo ir sumany

ta išleisti bondsus 750,000 ant 

20 metų. Antradieni, sausio 31 

dienų, bus balsavimas. Klubas 

savo metiniam susirinkime nu

tarė priešintis tiems bonanis, 

'nes tuo būdu būtų uždėta su

nki našta ant gyventojų pe

čių. I*o to šaukė kitus du su

sirinkimus, kad išaiškintų gy

ventojams, kokių jie naudų tu-

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tli St Cicero, lll.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkals. Ketvergais Ir Subatomis 
8420 W. Marquette R<1. arti Westetu

Avė. Pbone Hemlock 7828 
Panedėllaia, Beredomla ir Pitnvdiomia 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ PYDYYOJAIi

Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 lki 8:30 vakare

į Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7117

Palengvins akių įtempimą, kurl# , Oflao vai. kiekvieną dieną «ruo 9 Ud 
MU priežastim galvo. skaudėjimo, tla ryto (iSskyrus seredomis). Taipgi 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- nuo 4 iki 8 vaL vakare ttarnlukals

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 81st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliotai* Ir Šventadieniais 14—19

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
313ą S. IIALSTED STREET

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

12 ryto (iSskyrus seredomis). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po

Seniausia Ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

""Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą*

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

du ant balto parodė kur eina 

taksų mokėtojų, pinigai.

Miesto “tėtušiai”, darbini

nkai ir stambesnieji biznieriai 

bei vietos laikraščiai varo sma 

rkių ir klaidingų agitacijų. Vie 

tinis laikraštis didelėm raidėm 

deda antgalvį “vote yes; these 

bonds wouldn’t add anything 

to Cicero’s taxes.” Reiškia, 

balsuok, nereiks gražinti. Ar 

ne sukta agitacija?

Tarpe susirinkusiųjų ūpas 

buvo nusistatęs prieš bonsus. 

Matyt žmonės supranta, kų 

bonsai reiškia, tik vienas mie

stelio darbininkas užtarė už 

miestelio “tėtušius.”

Aš klubo vardu patariu vi-

mo, skaudamą akių karėti. Nuimu . Ir Ketvergaia.
jataractua. Atitaisau trumpą regyst* 
tr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
•tas klaida*.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valando* nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKI8 ATITAISO į TRIIM , _, . . „ ,
?Ą LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU, i ▼alandos;^ ntm * 9 iki 4 k nuo
Daugelių atsitikimų aky* atltaiaomo*
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi. 
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Rez. Tel. Hyde Park 3393

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

( Iki ( vai. vak. Nedėliotu!* pagal 
sutartį

Ofiso Tel. t Boulevard 7890 
Mamų Tel.i Prospect 1980

Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TA8

piet. Utarn. tr Subat. nuo (-6 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

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

Trečiadieniais ir sekmad susitarus -

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

1 rėš iš tų bonsų. Paskutinis su 

sirinkimas, tur būt, buvo įdo- siems antradienį, sausio 31 d..
Į minusias. Klubo valdyba juo-1 balsuoti NO.

Ar laimėsime,, ar pralaimė- 

jsime, bet rytojaus vakarų ko- 

Įvo 1 d., visi atsilankykite į 

klubo mėnesinį susirinkimų 

7:30 v. v. Lukštienės svetai

nėj. Šiame susirinkime bus 

svarstoma daug bėgamųjų rei

kalų. Visų pareiga yra pri

klausyti prie klubo. Jei nebū

tų klubo, niekada nebūtumėm 

žinoję to, kų šiandien žinome. 

Klubo valdyba

J. I. BAGDONAS
♦

Laidotuvėms patarnauja man- 
I dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAN LIGAS VYRŲ IR MOTORŲ FKR METUS NEMI RINT 

KASP UastttBNftJlSIOg Ir NEIŠGYDOMOM JOS YRA
Spectaliftkal gydo liga* pilvdT plaučių, Ink utį, Ir pūslė*, užnuodijltną krau
jo, od-os, liga*, žaizdos, reumatizmą, galvo* skausmus, skausmus nugu- 
roje. kosėjimą. gerklė* skaudėjimų Ir paslaptingu* liga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus Iftg.vdytt, ateikite Čia tr persitikrinkite ką Ji* Jum* galt pada
ryti. Praktikuoja per duugel} metų ir ISg.vdė tukstunčlu* ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kas'ile nuo 11 valandos ryto Iki 1 
valarrdai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis ųuo 10 ryto Iki 1 vai. 
4200 WK8T 20Ui ST., kampa* Keeler Avė. . Tel. Cravvford &A73

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 14—4: nuo 9—I 

MeSėlinmla: 1* Iki

25 METĮį PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

CZKZ

DR. JOHN SMETANA,

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4031 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedai, nuo 14 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 60. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Dilovų. Moterų Ir Vyrą Ligų 
VaL: ryto nuo 19—19 nuo 2—4 9* 

pietų: 7—9:94 vai. vakara. 
Nedėliomis 19 Iki 19

Telefonas Midway 2880
OPTOMETRISTAS

tam S ASHLAND AVENUK MRS, ANELIA K. JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy * midwifje 

Mm. Pastebtkit mano iškaba.. • AVE
Valandos nuo 9:30 ryto iki į » rhone hemlock 9252

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Patarnauja prie gimdymo, duodu 

. , -r, o mussagp, electrlc treatme.nt ir mag-
sklltų valandų, Room 8. n.-ttc blairket* ir tt. Moterims ir

Plono Canal 0523 mm

DR. MARGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę Ir paiogefeaf 

vietų
8323 SO. 1LYLSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tet Grovehill 1696

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

Beredomla po pietų Ir Nedėldlenmlg 
tik susitarus

>422 W. MARyt'ETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood ((41 
Ventvrorth >904

Office Phone 
Wentworth 3*44

DR. A. fi. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 9-4 Ir 7-9 vai. vakar*

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. R. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. KALSTĖ i» S1 REI
Vai.: 2-4 ir 7 9 vai. vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard MII 3

(

DR. A. J. BERTASH
756 \V. 35th STREET

1 Ofiso val.; nuo l-l; nuo 6.30-t.l

dyku.no


fl p h i p g i s > '

CHICAGOJE
IŠ MAR. KOL. RĖMĖJŲ 5608 S. Nottingliam avo. (nau-

41 SKYRIAUS SUSI- jos).
RINKIMO Šiame subrinkime turėjom

—- <lar vieną svečią p. Juozapą
Sausio Vaiski, Įžymu Brighton Park

Rašt.

organizatorius ii* Įvairiausiu atminimą. Visos iškilmės įvv- 
draugiju darlmotojas-tvėrė- ks birželio 18 d. 
jas .1. Kaitulis pereitos savai-
tės pabaigoje 
kyrė su šiuo 
širdies liga.

šioms iškilmėms Šv.
staiga persis- parap. CYO vaikinu 
pasauliu. Mirė 'žadėjo visą išpuošimą

■ - .m'k •* •-i—i—

AttnadienD, sausio 35 J

Archer Heights. -

22 d. įvyko pirmas metinis darbuotoją.
mūsų sk. susirinkimas Antano --------------------
Luberto namuose, 5537 S. No- MARQUETTE PARK

J. Kaitulis buvo žymus!
North Sidės biznierius ir į-!J ..

, . . .. tintivairią parapijos bei draugiją 
parengimą stambus rėmėjas.

Jurgio 
klubas 
pada

ryti. Vaikinai vra gerai paty
rę tame darbe. Kurie matė sa- 

per ją šokius, gali patvir-

CYO veikimas

rdica avė. Susirinkimas huvo 
nepaprastai malonus ir Įspii-, 
dingas, nes atvyko gerb. dva
sios vadas kun. T.. Draugelis į

ŽINUTES
+ Dr-jos šv. Cieilijos me- Kalbant apie jaunimą, šios

ir sykiu svečias iš Lietuvos, 
kun. dr. V. Bartuška.

Abu pasakė po prakalbą,; 
kas susirinkime sukėlė daug 
ūpo darbuotis Dievui ir Tėvy
nei. Be to, gerb. dvas. vadas 
plačiai aiškino, kaip naudi n- .
ga būti Kolegijos rėmėjais ir

LINKSMAS SAVYBĖS 

VAKARĖLIS

Sausio 19 d., Gim. Pan. Šv. 
parap. dalysis choras, varg. 

įB. Janušausko vedamas, sure- 
jngė savybes pasilinksminimo 
i vakarėlį (party). Kaip ir vi- 

choristai susirinko
veik Vi>i. Susidarė gražus bū-

kaip palengvina Kolegijos rė-' i ■ . i i „f * ' _ • _ j l ys. Tarpe choristų dalyvavo
įžymūs svečiui: gerb. kun. J. 

i Klynas iš Mt. Carinei, Pa., 
Draugo” redaktorius, K ši-

njėjų narystė kelionę pas Š 
Petrą ir daug kitų šios orga
nizacijos nariams reikalingą’ 
dalykų. mutis, visą žinomas Marquet-

Kun. Dr. Bartuška savo kal-ite parko biznierius, p. Pndžu-
boje nupiešė dabartinį Lietu-jvelis, mūsų du dvasios vadai;
vos ir kitą Europos valstybių gerb. klebonas kun/A. Baltu-
gyvenimą. Nurodė, kai]) lietu- tis, vikaras kun. P. Kataus-
viams reikalinga apšvieta ir kas ir daug kitų.
vienybė. Susirinkimas svečia- • - , , • •. . v. 1 ries vakarienę, visi svečiai
ms taria širdinga ačiū, kad • , • . • , • • •*t ’ n choristai linksminosi prie
pakeliui užsuko j mūsų snsi- smagios muzikos. Muzikantai
rinkimą ir pasidalino minti- -•.D , , , - -i 1 tikrai huvo smarkus ir grieže
lnis.

Po kalbą, Antanas l.uber įklauso mūšų choristui, B. Kau 

tas abu svečiu su savo auto- ncckui, kad jis mums juos vel- 
mobiliu nuvežė Į Marijos kai- tui užprašė.
nelius (Mariau Hills) Uitis-j Pasilinksminus, choristai ir 
dale, Ilk, ir parvežt* namo. svečiai apsėdo puikiai papuoš- 

Gerb. kun. Dr. Bartuška, u- vakarienės staią, kurį ska- 
pleisdamas musą susiiinkinią, pį.jį priruošė mūsą darbščios 
kvietė visus, važiuojant aplan-jęhori. lės: F. Jovaišatė ir J. 
Lyti Lietuvą, neužmiršti atsi- Stankaitė.
lankyti pas ji Klaipėdoje. i |>() s|..ulh)S y

Į sk. valdybų šiems metams ?jai I)ažaistll; paka||a-.ta ir 
įėjo veik visa senoji vablyba: 5nkt., v;.h, V#R vis ,,,,
pirm. - Stonkienė, 7053 A,. <rao[.(,jo skirtia - |in];s.
eher avė., viee pina. - 11. bfn.io. yisi pasilinksiai-
Kazlauskienė, 7230 S. Talman 
(nauja), ižd. — P. Lubertienė, pi 
5537 S. Nordica avė., nnt. ra
št. — J. Šliogeris, 5123 S. No
rdica avė., fin. rašt. — M. Pe
trauskaitė, 5712 S. Notting- 
ham avė. (nauja), iždo glob.
— O. Narbutienė, 5547_ S. Na- + Gal dar ne visiems ži- 
gle avė. ir D. Sakalauskienė, ! noma, kad mūsų kolonijos

parap. jaunikaičiai stipriai su 
siorganizavo. Klube turi arti 
šimtą narią. Turi savo klu
bo kambarį, kur gali dienas 
ir vakarus dorai praleisti.

Kiekvieno trečiadienio va
karą jie rengia Šokius į ku
riuos
jaunimo.

Jie turi gan gerus basket-

—

“DRAUGO”
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chieagos Lietuvių Auditorijoj

tinis balius įvyks vasario 12 
d., parap. svet. Bus duoda
mos dovanos nariams, kurie 
nėra ėmę iš draugijos pašal
pos per dešimtį metą. Kiek 
teko girdėt, ruošiamas ir 
trumputis, bet gražus, prog
ramas. Po to bus smagūs 
“Fifti fifti” šokiai. Taip pat 

lyra nutarta per tą balių pri
imti naujus narius į <1 ra ugi ją 1
iki 25 metą dykai. Kviečiame! kus, kurie laukia oponentą; 
ypač jaunimą pasinaudoti atsižymėjusius vaikinus viso
proga ir įsirašyti į Si,, didžiu- sporto štilyje. ,p.nU A Keržyn£kien5. Poky.

lę draugiją • Taigi, visi vaikinai turėt,) ,is buvo jaunavedžio tėvų na-

Yukio Ozaki, Japonijos po
litikas ir pacifistas, buvęs To- 
kyo miesto majoras, grįžda
mas iš Londono namo mano, 

. _ ” " kad Japonijoj laukia pasikėsi
nimas ant jo gyvybės, nes kai 
kurie japonai laiko jį ne pa

balį tymus; gerus kumštiniu- |rįjotu.

i išlaikyti tvarką ir ramumą, 
! laiduoti tinkamas Kauno mie- 
jsto ir apskrities ramaus gyve
ninio sąlygas, tvarkyti laiki
nosios sostinės įgulos vidaus 
gyvenimą. Tai ir daug įvairią 
kitų reikšmingų besikuriančiai 
Lietuvai darbą sėkmingai at
liko Kauno komendantūra.

Energingą ir griežtą karo 
komendantą vadovaujama, 
Kauno karo komendantūra la
bai gražiai sugebėjo likviduo
ti įvairias Lietuvą griaunan
čias grupes: peoviaką, komu
nistu ir k t. /

Kauno karo komendantūra

yra davusi mūsą kariuomenei 
labai gražią pavyzdžių. Atmi
ntina karžygiška savanorio 
Prano Eimučio mirtis.

Dabar Kauno karo komen
dantu yra pulkininkas leite
nantas Pranas Saladžius. Šie
met, sausio mėn, 14 d., sukaks 
lygiai penkeri metai, kai pulk. 
11 n. Pr. Saladžius eina Kauno 
karo komendanto pareigas.

,dojo choras, o solo giedojo

+ Federacijos vietinio sky 
riaus laikytame susirinkime iš 
rinkta nauja valdyba šiems 
metams ir nutarta užprenu
meruoti laikraščių iš Lietuvos, 
suruošti kaulelių lošimo vaka 
rą vas. 19 d., nes skyriaus ka-

prisirašyti prie šios organiza
cijos. Tėvams nerūpės, kur vai 
kai laiką praleidžia.

Ir dėlto jaunimas yra dė
kingas pralotui, nes jis viską 
jiems įtaisė. Jie . turi vietos

niuose, 3637 W. 64 st.
Kostumerls

KAUNO KARO KOMEN
DANTŪROS 14 METŲ 

SUKAKTUVĖS
kur basketball žaisti, jie turi 

soje nėra tiek pinigą, kiek tie j kambarį kur linksniai laiką
laikraščiai kainuoja. Todėl vi! gali praleisti. Žinau, kad jie 'ngais ir neramiais 1919 m. Vi
si northsaidiečiai paremkite | yra jam dėkingi. Ir dėlto jie lniuje pradėjo organizuotis pi

Sausio 5 d. sunkiais, audri-

lietuviškus Šokius Garbė pri- į kiln,J ,larb:b atsilankykite į žadėjo jo sidabrinį jubiliejų sa nnoji lietuviu karo komendan
__ v*  1 • 1 1 n 1 n!.. Zi «■» 4- a I> 4 fi 1’<1 lino l/lll-l m n.k.'I /llJAYlZVMruošiamą vakarą ir, kas gali-!vo puošniais pagražinti. —P. turą. Jos kūrimosi dienos bu
te, atsineškite 
vanėlę.

kun. Svirską

nors mažą <lo-

kleb. 
dabartiniu lai-

ĮSTOJO Į BIZNĮ
vo sunkiau ias Lietuvai lai
kas. Tada dar buvo vos tik 
pradėję formuotis pirmieji mū-

Jaunas lietuvis Juozas Nor- su kariuomenės pulkai. Tačiau 
ku svečiuojasi kun. Zolp, ku-,kus su savo jaiina žmona at- Vilniuje lietuvių karo komen- 
ris parvykdamas į savo' gini- sHarė biznį Pee-Jay Swect dantūra buvo neilgai, stumia- ( 
tąjį miestą, Chicagą, visuomet ShoP> 2736 W- 47 st J- Nor” ma besiveržiančių Lietuvon bo ( 
randa malonia vietą pas kie- kus nesenai vedė p-lę Onyte lševikų ir lenkų ji persikėlė į 

. . . iboua. Kun. Zolp ketina pabūti Katauskaitę iš Town of Lake. Kauną ir sudarė užuomazgą
akarienes, gra- Northsai Iškilmingas šliubas buvo šv. Kauno komendantūrai.

kiečiai džiaugiasi jo gražiais Kr>žiaus Para*- bažnyčioj., 1919 - 1920 m. Lietuvai la- 
pamokslais. Kun. Zolp yra ^,iub9 dav« nuotakos brolis bai atmintini. Tada jai daug 
iškalbingas pamokslininkas.’ ,kun’ Petras Katauskas. Nuo- grasinta. Lietuvos kovota su

laka buvo populiarė savo ko- nki žūtbūtinė kova. Valstybės 
-Į-A os tik susitvarkiusi Šv. ; lonįjoj? buvo nąrė parapijos viduje reikėjo sudrausti susinę skirstėsi laukdami kito to

lo panašaus vakaro.
Ieva Lukošiūtė, koresp.

NORTH SIDE ŽINELĖS

Vardo draugija gražiai gy
vuoja ir per kiekvieną susirin 
kinią prisirašo po keletą nau
jų narių. Visi mūsų kolonijos 
vyrai ir vaikinai turėtų įsi
rašyti į šią draugiją. Susirin
kimai įvyksta kas antrą ant
radienį kiekv. mėnesio parap. 

i svetainėj. Lietuvis.

Laikas Pradėti 
Taupyti

DEBESIUI
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,

’ jan laikas pradėti rūpini is kelionės reikalais: n) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; h) gauti pasus.) 
ir vizas; rezervuoti vielas, nes pirmiau už i registravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

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

Lietuvoje via organizuojama ekskursija Į Pasaulinę 

Parcdą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų jr Ame
rikų pamatytų, tuoj kreipkitės į •‘Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai hus su
teiktos.

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

>-

TT"*

< « r

HVAKORCIU agentūra
2334 So OaKI

BRIDGEPORTO

NAUJIENOS

Keletą savaičių atgal, Šv. 
Jurgio parapijonys laikė me
tinį susirinkimą, kuriame bu- 

• vo svarstomi parapijos reika
lai ir išaiškintas parapijos 
stovis. Pasirodė, kad viskas 
geram stovy ir dėlto praneši
mas vienbalsiai priimtas. Ko
mitetai liko tie patys, tik keli 

j išrinkta nauji. Vienu žodžiu, 
viskas kuo geri ausiai pasise- 

{kė. i
l Ant galo susirinkimui huvo 
pranešta, ka i parap. klebonas 
neužilgo minės savo kunigys
tės sidabrinį jubiliejų. Para
pijonys, mylėdami savo klebo
ną, susijungė, po vadovyste 
parap. vikaro kun. J. Šaulins- 
ko, pagerbti pralotą toje die
noje. Ir dėlto išrinkta komisi
ja, kuri jau pradėjo darbuotis.

Birželio 13 d» pripuola 25 
m. kaip pral. M. L. Krušas 
darbuojasi Viešpaties vynvne. 
Ir dėlto Šv. Jurgio parapijo
nys žada tą dieną padaryti

Jūs sutaupysite landrės bilas. 
Jūs sutaupysite ant drapanų, 
nes namie skalbiamos drapanos 
tveria du kart ilgiau.

Tegul naujas civilizacijos iš
radimas sutaupo jūsų sveikatą 
ir laiką. Tegul mašina plauna 
jūsų namuose drapanas pigiau, 
geriau ir balčiau.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos mašinos po

$49.00
ir aukščiau

$5.00 įmokėti, o kitus po 
$1.00 į savaitę

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4405—8167

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis WCFL 970 

k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

WHFC 1420 k. ketvergais nuo 7:30 vakare 

\VAAF 910 k. Pėtnyčiomis nuo 4 po pietų

e

JONAS BARTASIS
Mirė Sausio 27, 1933, 10:10 

vai. vak., 40 metų ai.nt. Kilo iš 
Telšių Apskr.. Lūkės parap., 
Skruzdienių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 25 metus .

Paliko dideliame nuliudime 
hrolį Feliksų, tetų Elzbietą St- 
reikienę Ir dėdę Streikų, o Lie
tuvoje motina ir ,dvi seseris 
Barborą ir Sopijų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 451C Bo. 
Hermitage Avė., Chicago, Ui.

Laidotuvės jvyks Antradieni. 
Sausio 31, 1933, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtus j šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse. ,

NuliuJ; Brolis lr Giminės.
iAiidotuvėee patarnauja grab 

I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203

Teko patirti, kad plentų val
dybos tiltų skyrius šiems me
tams gauna 600,000 litų kredi
tų. Iš šių kreditų plentų ir 
vandens kelių valdyba šiais 
metais statys daugiausia me
ldimų tiltų. Kadangi miško me
džiaga nebrangi, tai mažesnė
mis išlaidomis galės daugiau 
pastatyti tiltų. Daugiausia til
do manoma statvti Žemaičino-I » »
80.i ''.............

> IEŠKOME PASKOLOS
Dirbtuvė — verta $60,000. 

Norime gauti paskolą $6,00!) 
ant pirmų morgičių. 

į Atsišaukite ‘ ‘ Draugas ’ ’ Pub 
Co., 2334 S. Oakley Avė. Box 
84.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šj vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Euglcwood 
MM(I

P. CONRAD 
602* So. Hal«te<l St.

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

RAY-DIO SALVE
choro. Todėl per šliubą gie- formavusį neramųjį gaivalą,

MOSTI8, ypatingai gen. 
dėl didesni., skaudBjlmų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

RUMATIZMĄ
ETRftNV DIEGIMĄ

ŠALTI MUSKULUOSE
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PER8IDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų pameglnslt RAY—DIO 
most) Ir pajusit palengvinimų, Jfls 
visuomet laikysite Jų savo namuose. 

Jilsų aptelkoj — 50c

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Crane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps ....$9,00 
Summer Crcek lump ..$8.00

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7CS0 
Vaiaadod 9 ryte lkl S popiet

West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 8 
Telefonas Roosevelt 9690

Mamai: 6469 S. Rockwell St.r ■ - -
Utarninko. Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas RepubUc 9600

A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais- Utarnlnkals Ir Ketvergals 
— « Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Pbone Canal 5233
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE DCPRESS CO.

Coal, Wood, EKpTessing and 
Moving

2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, m.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mna ptrmiau, naa mea užlaikome 
vienų 18 geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurte fra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44P1 ARCRKR AVKKUK 
Telephone Lafavette 7199

PERKAM
Lietuviikus

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ agentūra 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 108J

•-p* »
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