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Prez. Hoover’is atsisuka prieš demokratus
RUSUOS BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA, 

KAU RUSIJAI TRŪKSTA MAISTO
JAPONAI UŽĖMĖ KINŲ MIEG

OTĄ; KINAI PROTESTUOJA

ispanai tremtiniai paspruko 
iš Afrikos kalėjimo

PREZIDENTAS PRIEŠ 
DEMOKRATUS

BOLŠEVIKAMS REIKALIN
GAS MAISTAS

AVASHINGTON, saus. 4. — 1 RYGA, saus. 3. — Nauju 

Prezidentas Hoover’is praėju-[Metų atsišaukime į gyvento

jus Rusijos sovietų vyriausy

bė praneša, kad kraštui trflks-

siais metais paskelbė, kad jis 

pasiryžęs pergrupuoti kai ku

riuos vyriausybės biurus ir 

kitas dalis ir jų priešaky pa

LIETUVOJE | SUDEGĖ ŠV, JĖZAUS ŠIR
DIES KONGR, VIE

NUOLYNASLENKAI NELEIDŽIA ANT
KRYŽIŲ LIETUVIŠKAI 

RAŠYTI.

Pereitų vasarų Rimkažerių 
kaimo, Krasnavo valsčiaus, 
gyventojai pastatė gražų ak
meninį kryžių ir iškalė ant jo 
tokį (užrašų: “Dėl Dievo gar
bės aukoja Rimdžių k.”

Kurį laikų tas kryžius paš
ventintas sau stovėjo. Tik štai

ta maisto. Sako, visai suiro 
maisto suėmimo ir paskirsty-

statyti departamentų sekreto- Įnio organizacijos. Vyriausybė 
rių padėjėjus, jei kongresas 

šiam darbui nesipriešins.

Tačiau kongreso demokratai 

nariai jau reiškė šioms prezi

dento reformoms priešingumo.

Vakar prezidentas priėmė 

spaudos atstovus ir labai ne

palankiai kalbėjo tų demokra

tų opozicijų. Pareiškė, kad tas 

priešginiavimas yra ne kas ki

ta, kaip tik demokratų atža

garei višk urnas.

1J0S.

im.iis priemonių tai visa pa
taisyti.

Senatorius Dili iš Wasliingtono valstybės (jis čia atvaizduojamas) pareiškia, kad Tada- 
nae’e, Britų Kolumbijoj, didžiulės kanadiečių liejyklos sieros dujomis naikina J. Valstybių 
ūkius Coluinbia vpės klony. Per kelias mylias ūkiuose išnaikinamas visokis derlius.

Kum. L. Brigmamas sužeistas
Naktį, iš šeštadienio į sek

madienį (iš gruodžio 31 d. į 

sausio 1 d.) Harvey’s Lake, 

Pa., sudegė Šv. Jėzaus Širdies 

Meilės vienuolynas. Tėvai vos 

išsigelbėjo. Kun. L. Brigma- 

nas susižeidė ir buvo užtroš

kęs dūmuose. Kiti tėvai ir no-

gruodžio mėnesio pradžioje to v’cGa^ taip P®t buvo pritroš- 

kainio saltyšius V. Kmieliaus- j^inti, tačiau išliko sveiki, 

kas buvo nukviestas į vals-' ^un- L- Brigmanui pirmuti- 

čiaus policijos sargybų, kur j®? pagalbą, suteikė dr. Ažukas 

jam buvo pranešta, kad jis bū- ds "VVilkes Barre, Pa. Gaisre 

žuvo turtingas vienuolyno kny 

gynas ir rakandai.

NUSKENDO LEDŲ 
LAUŽYTOJAS CHICAGOJE POLICIJA GELBĖS BE 

DARBIAMS

UŽĖMĖ KINŲ MIESTĄ j KOPENHAGENAS, Danija, 

į saus. 4. — Gauta žinia, kad 
TOKIJO, saus. 4. — Po kru- tolimuose žiemių vandenyse 

vinų ir atkaklių japonų ka-j nuskendo bolševikų ledų lau- 

riuomenės kautynių su kinais žytojas “Malvgin” susikūlęs j 

ties didžiąją kinų siena, japo- ledynų. Žuvo apie 100 vyrų į- 

nai užėmė Šanliaikwan miestų1 gU|os.

ir Įsiveržė Kinijon. Spėjama,
kad gal japonai žygiuos Pei- 

Demokratai atsako, kad jif“pįn„() ijn|-

1 zl /AKI 4 rf-t K Mprezidentų Roosevelt’ų autori

zuos daryti reikiamas vyriau

sybėje atmainas.

KOVA TIES KASYKLOMIS

TAYLORVILLE, III., sau?. 
4. — Šalia Peabody Coal Co.

ŽUVO BERNIUKAS

KINIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONUS

KINAI ĮSPĖJA T. SĄ
JUNGĄ

LONDONAS, saus. 4. — Ki
nijos atstovas T. Sųjungai dr.
Quo paskelbė, kad jei T. Sų-'nijoj. 

junga ir toliau nieko neveiks) 

prieš japonų sauvaliavimų Azi
kasykla nr. 7 vakar vakarų i-i- \ •• • •» v.

J 4 - jos rytuose, Kinija įseis iš sios
vyko smarkus apsišaudyma
Pašerifiai kovojo su angliaka

siais pikietir.inkais.

Pranešta, kad du pikietinin- 

kai pavojingai sužeisti ir ke

liolika kitų lengviau.

' i Sųjungos.

MIRĖ AL SMITH’O 
PATARĖJA

NEW YORK, saus. 3. — Ši

rdies liga mirė Mis. H. Mos- 

kowitz, 5(5 m. amž., įžymi vie-

NANKINGAS, saus. 4. — 

Kinijos vyriausybė įsakė savo 

atstovybei Ženevoje įduoti pro 

testų T. Sųjungai prieš japo

nus, kurie atnaujina karų Ki-

Naujų Metų entuzijasto šau

ta iš revolverio kulipka smo

gė per langų į namus, 554 No. 

Monticello avė., ir sužeidė 10 

metų amž. berniukų Edvardų 

Fischman, kurs pirmadienį mi 

rė.

Policija suėmė šovėjų, II. 

Brunning’ų, 52 ni. amž.

Kas turi prie namų kokio 

nors darbo, tas galės kreiptis 

į artimiausiųjų policijos sto

ti, kuri pasiųs į darbų bedar

bį darbininkų. Turintieji dar

bus piliečiai kviečiami prane

šti policijai. Policijai yra ži

noma daug gerų bedarbių žmo 

nių, kurie nori darbo, kad už

sidirbti keletu dolerių.

siųs nubaustas 50 zlotų už 
kryžiaus pastatymų, o patsai 
kryžius Rūsius nuverstas, nes 
ant jo parašyti lietuviški žo
džiai. Policija pažymėjusi, 
kad šalia lietuviško, turėjęs Į 
būti ir lenkiškas parašas.

Tėvai su novieijatu laikinai 
apsistojo pas pp. Slnvorm’us, 
Lakesįde fnn’e.

NUSIGINKLAVIMAS NE
PAVYKO

APIPLĖŠĖ TRIS STOTIS

MIRĖ BUVUSIS KANC
LERIS

HAMBURGAS, saus. 4.

Trys jauni plėšikai pirma

dienio vakarų pietinėj miesto 

daly apiplėšė tris gazolino sto

tis. Važinėjo vogtu automobi

liu.

Policija spėja, kad šie plėši

kai priklauso penkių gaujai,

LONDONĄ^, saus. 4. — A- Mirė buvusis Vokietijos kanc- 

nglijos ir Airijos pakraščius leris W. Cuno. Jis buvo vy- 

ištiko didelis viesulas ir and- riausias Hamburg-American 

ra. 9 asmenys žuvo. 'garlaivių linijos direktorius.

NEŽIŪRINT BLOGŲJŲ 
LAIKŲ, KATALIKAI 

VIS AUKOJA

AVASHINGTON. — Ameri-
kos katalikų misijų boardas 

tos (lemokialų partijoje dar- praejtų metų įiabaigų paskirs- 

bininke, uoli Al Smitli o rė- tė. 308,234 dol. 7,1c. misijinėms 

mėja ir visuose kebliuose po- vyskupijonjs ir misijonierių 

litiniuose klausimuose jam pa- veikimui įvairiose šio krašto 

tarėja. dalyse ir posesijose. Minėtas

boardas Chicagoj turėjo meti- 

jnį susirinkimų, kuriame daly

vavo daugiau kaip 50 vysku

pų. Tarp jų buvo ir misijinių 

vyskupijų vyskupai, kurie pa

UŽDARYTAS GUBERNA
TORIAUS BANKAS

MOUNT VER1N0N, TU., sau
šio 4. Vakar čia uždarytas j tjekg pranešimus, kaip dide- 

Tbird National bankas. Gube- |j-s pagalbos jų vyskupijos rei-

matoriuR Emmerson’as 

šio banko prezidentu.

yrn kalingos.

Įduodamas boardui raportą 

apie surinktų praeitais metais 

APIPLĖŠTAS BANKAS aukų paskirstymą, Jo Eminen- 

SOUTH BENT), Ind., saus. (cija kardinolas Mundelein ta-

kota. Palyginus tai su buvu

siais gerovės laikais, šį kar-

Pagaliau policija davusi sų- 

lygų, jei ant kryžiaus bus iš

kalti lenkiški žodžiai, tai jį pa

liksiu stovėti, o jei ne, tai po-

TIAVANA, saus. 3. — Ku

bos respublikos atstovas Tau

tų Sųjungoje savo vyriausybei 

licija įsakys nuversti kryžių, pranešė, kad nusiginklavimo

o jo statytojus nubausianti konferencija Ženevoj visai ne-

piniginėmis baudomis. 

Minėdamas apie tai ‘Vil-
niaus Rytojus” pažymi, kad

Šį policijos bedarbiams pa-1 net sunkiais rusų laikais ne-

sitarnavimo planų miesto ma

joras patvirtino..

KARALIUS PAVARĖ 
KEIKŪNĄ

pavykusi.

' 29 TREMTINIAI PABĖGO

MADRIDAS, saus. 3. — Tš

Cisneros tremtinių kalinių ko

lonijos, vakarų Afrikoj, pabė-

Igo 29 ispanai monarchistai, 
Įdomu, ką pasakytų lenkai, 'kurie buvo igtremti u- sn.

kilimus praeitų vasarų.

buvo reikalaujama, kad ant 

katalikiškų kryžių būtų dedami 

valstybinės kalbos žodžiai.

jeigu nepriklausomoje Lietu-

, voje norį pastatyti kryžius su 

ROMA, saus. 3. Italijos ienkįgkaįs užrašais būtų ver- 

karalius Viktoras Emanuelis

yra griežtai nusistatęs prieš 

i tuos, kurie keikia. Nesenai jam

čiami, kad būtų 

viškai parašyti ?

uždėti lietu-
NAUJAS MICHIGANO 

GUBERNATORIUS

kurie ilgų laikų trankosi p0’teko įeiti Kvirinalo rūmų vie-

pietinę miesto dalį.

DU ŽUVO GAISRE

non salėn, kur darbininkai di 

Įrbo. Išgirdo vienų darbininką 

keikiant, kad jam kaž kaip ne

sisekė dirbti. Karalius tuojau 

prisiartino prie darbininko ir

KARININKO A. JUOZAPA
VIČIAUS PAMINKLINIAI

NAMAI ALYTUJE

Namų, 4018 Drexel bulv., . . . .
. v , v t iv I liepė jam apleisti rūmus sa- 

gaisre užvakar žuvo J. Kee-I .
, . »• r ■ - ki x • • x įkydamas, kad niekam nevalia

tų pasirodo apie 20 nuošimčių nan, 51 m. amz, ir, jo žmona. 1/ , .
¥. m • • v i i • i v * . , . • . ■ šiuose namuose keikti,

mažiau. Taigi boardas dar ga- Jų butas buvo ketvirtajam au-

Alytaus Šiauliai yra pasiry

žę pastatyti Alytuje gražius

»
paminklinius žuvusio pirmojo i 
Lietuvos karininko A. Juozą-1 
pavičiaus vardo

LANSING, Mieli., saus. 3. 

— Vakar čia inauguruotas nau 

jas Micbigano valsty-bės gu
bernatorius AV. A. Comstock 

iš Detroito.

MEKSIKOJ ŠALTIS

MEXICO CITY, saus. 3. — 

namus. Na- Per Naujus Metus Meksiku a-

li teikti stambių pagalbų mi

sijinėms krašto vyskupijoms ir 

kitoms įstaigoms. Tačiau yra 

baimės su ateitimi. Šių metų 

tam tikslui gaunamos aukos 

ne kų gera žada. Sunki finan

sinio slėgimo ranka prispau

dė ir parapijas. Bažnyčia yra 

labiau ekonominio slėgimo iš

tikta, negu prekyba ir pramo

nė, kadangi daugumas mūsų 

žmonių yra darbininkai ir už

darbiautojai. Jie davė gausiai, 

kol turėjo iš senovės pakan

kamai sutaupę. O šiandien 

siaučiant dideliam nedarbui jų

kšte ir liepsnos uždarė pabė-J 

girnų. , REIKALAUJA ATMAINŲ 
VYRIAUSYBĖJE

BEDARBIŲ ŠELPIMUI

Apskaičiuota, kad jei laikai 

nepagerės, tai šiemet Illinois’o 

valstybėje bedarbių šelpimui 

bus reikalinga apie 92 milijo

nai dolerių.

DAUGIAU AUTOMOBILIŲ 
PAVAGIAMA

Cbicagos policija iškėlė ai 

kštėn, kad praeitais metais 

taupmenos baigias. Kurie dar Chicagoj daugiau automobiliui 

dirba, šiems jau ne vienų kar- pavogta, negu 1931 m. 

tų nukapoti atlyginimai. Iš- j---------------------
4. — Trys plėšikai vakar api-Įrp kitko pareiškė: (tikrųjų bus nelaimė, kada au- Cook’o apskrities gerovės

plėšė Western State bankų. Į Atsižvelgus į laikus ir apkos misijų reikalams sumažės j fondui jau 55 nuošimčiai su- 

Pagrobta 12,188 dol. linkybes, visgi gausiai suau- tiek, kaip dar,nebūta. rinkta. ( f

__

1

L

ALBANY, N. Y., saus. 3. — 

Vakar čia įvyko naujo valsty

bės gubernatoriaus Ijebman’o 

inauguracija. Pasitraukiantis 

iš gubernatoriaus vietos pre-

manis statyti yra iš žemės re

formos valdybos gauta prie 

Švietimo gatvės gražus 4,(MM) 

kv. metrų sklypas.

plankė antroji šių žiemų šal

čio banga. Vietomis daug pri

snigo.

NEPRIIMS NAUJŲ DAR
BININKŲ

PALEISTAS AIRIŲ PAR
LAMENTAS

DUBLINAS, saus. 3. — Ai

rijos vyriausybė paleido par-

PARYŽIUS, saus. 3. — Pra- lamentų ir naujus rinkimus nu 

zidentas elektas Roosevelt ’as Neūzijos premjeras Boncour ir skyrė sausio mėn. 24 d. 

pasakė reikšmingų prakalbų. fįnansų niinisteris Clieron nu-'

Tarp kitko pareiškė, kad vy- sprendė šiemet ekonomijos at- 

riausybėje yra reikalingos at- žvilgiu nepriimti valdiškon ta- 

mainos. Ji neprivalo kištis į rnybon jokių naujų darbinin- 

atskirų valstybių reikalus. Šia k^

ndien vyriausybės valdžia pe

HAVANA, saus. 3. — Visi 

saloje leidžiami laikraščiai pa

vesti karo cenzūrai. Priežas

tis nepadnota.

rdaug praplėsta. Tas turi būt 

siaurinama.

Standard Oil Co. of Indiana 

papigino gazolinų vienu centu 

galionui.

—

NAUJAS MAJORAS 
NEW YORKE

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN- 

NEW YORK, saus. 4. — Va KĖS. — Šiandien debesuota; 

kar čia ofisų užėmė naujas šio numatomas sniegas; daug ša-

miesto majoras J. P. O’Brien. lčiau.
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los čia negalėtumėm išlaikyti ir kaipo lietu
viai labai greit išnyktumem.

P-nas B. Balutis, kuris labai gerai Ame

rikos gyvenimo, pažįsta ir kuris šiandien 

atstovauja Lietuvos valstybę šiame krašte, 

galėtų daug pasitarnauti visai mūsų tautai, 

atkreipdamas Lietuvos tautininkų vyriausy

bės dėmesį į privatiškų mokyklų būtį Aiue-

įikoj ir Lietuvoj.

Lietuvoj savo laiku uždaryta visa eilė 

privatiškų, katalikiškų aukštesnių mokyklų, 

neleidžiama veikti katalikų moksleivių orga

nizacijai, sutrukdyta atidarymas Katalikų U- 

niversiteto. Jei taip atsitiktų Amerikoj, būt 

užduota didžiausias smūgis ir mūsų, lietuvių 

ir bendrai Amerikos katalikų visupmenei.
Publlshed Daily, Eioept Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Tear — 80.00. Biz Montha 
— 88.60. Three Months — 88-00. Ona Month — T 8a 
Mnropo — Ono Ynar — 87.00. siz Moatho — $4.00. X>ėl to p. Lietuvos Ministeris galėtų pastebėti 

Copy — .08a ’
Adrartlaln* ln "DRAUGAS** brlnga beit reeults.
Adrartlsing ratea on applioation.
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DIENOS KLAUSIMAI

ISTORINIS ĮVYKIS

Mt. Carmel, Pa. lietuvių parapijos mo

kykla, Šv. Kazimiero Seserų vedama, gruo

džio 27 ir 28 dd. iškilmingai minėjo 25 metų 

sukaktį. Tai pirmoji Šv. Kazimiero Seserų 

Kongregacijos vedama mokykla, kurių įstei

gė a. a. kun. A. Staniukynas.

Prieš 25 metus tik keletu lietuviškų mo

kyklų teturėjome, bet neturėjome nė vienos

DRAUGAS

Patrinti Vaistu
PmeB

dytojai už patarnavimus itna 

i keletu dolerių, o patentuotų 

Į vaistų galima gauti už kelias- 

' dešimts centų. Ignorantai ne

atsižvelgia į tų tiesų, kad tik

rieji gydytojai gali juos iš-

Patentuotų vaistų pramonė gėlyti, jei tik yra galimybės,

J. Valstybėse yra didelė. Ap 

skaičiuota, kad krašto gyven

tojai kas metams už patentuo

tus vaistus sumoka apie 350 

milijonų dolerių. O tų vaistų 

dauguma yra tikri nuodai. 

Daug žmonių prieš laikų krau-

o patentuoti vaistai gali tik 

greičiau į kapus nuvaryti.

Trečiadienis, sausio 4 d., 1932

kumo? Ai Ines juos sustipri- kad mes jų darbus įvertiname, 

raine jų sunkiose pareigose T* tokiu būdu kitų syk jie paši

ls patyrimo guliu drųsiai stengs visuomenės labui dan- 

sakyti, kud ne. lr kodėl taip?’giau pasidarbuoti, nes žinos, 

Gi todėl, kad mes esam savy-į kad jų darbas bus priimtas su 

meiliai ir nemaži pavyduoliai; dėkingumu.

mes neatiduodame kas kam j Bet, kaip dabar pas mus y- 

priklauso vien tik dėl to, kad ra įsivyravęs paprotys, tikriau 

bijomės būti pralenktais. įsakant, nepamatuota mintis,

Kadangi patentuotų vaisiuj Aš čia kalbu turėdamas mi- pugjiu* ji8 neapsvaigtų. 

pramonė nėra krašto įstaty- utyje vien tik darbininkų luo-j^°rs sU &uĮaa8iais būtumėm 

mais suvaržyta, tai ji turi iš- mų, kuris palaiko įvairiausias nJ)ia*s’ tavo energija

galvojusi įvairiau: ių vaistų. Į įstaigas pradedant paprasta i^’^v °ja h plieki bejėgis, nes

savo atstovaujamai vyriausybei, kad neduoti 

laisvės katalikiškoms mokykloms Lietuvoje, 

reiškia skriausti visų katalikiškų lietuvių 

tautų, trukdyti jos pažangų, žeminti jos var

dų katalikiškojo pasaulio akyse.

Taigi, suruoštos Mt. Carmelyje lietuviš

kos mokyklos sukaktuvės visais atžvilgiais

pašelpine draugija ir baigiant ,nl,'kK ,wPa’'odo ‘aa pnelanku- 
aukštaja bernaičių kolegija bei ,n0- P“slrodo> kad ‘»™, sulig 

mergaičių akademijas. Tar-|b,ndr° ^'lavinimo, nuveiktas 

pe tų darbo skruzdžių turi bū- darbas. lleka nepasteMlas ir 
ti ir sumanus pirmininkas į, neįvertintas.

ri vaistų prieš džiovų, veneri-Igabus finansų tvarkytojas; iš' Pavyzdžiui, draugijos dar
nų ligų ir šimtus kitokių. Su- tų pačių turime susirasti ge-|buoto->as P01" v,sus metus Pui’ 

tų ir seimelio vedėjų ir tvar- k,a* lsveda draa™«s reikalus, 

kingų maršalką. Ne kur kitur,

tik iš savo larpo turime išs.iri-

Ji turi vaistų ir vėžio ligų pa-

stosi į kapus bevartodami kai jalinti> kad tarpu aukšta.

kuriuos patentuotus vaistus. 

Apie tai žurnale “Nalion”

rašo Consuiners’ ieškinių di

rektoriai A. Kallet ir F. J. 

Scblink. Šis pastarasis yra in

žinierius ir fizicistas, šešerius 

metus tarnavęs United States 

Bureau of Standards štabe.

Jie pareiškia, kad patentuo- 

tų vaistų pramonė yra kalta

sis medicinos mokslas dar nė

ra suradęa tinkamos priemo

nės kovoti prieš tų ligų. Ji tu-

ko, kad tie visi vaistai yrs 

magiški. Girdi, kai kurias li

gas kai su ranka nubraukia’.

yra reikšmingos ir Amerikos lietuvių veiki 

mo istorijon žymiomis raidėmis bus įrašytos, žmogžudystėse. Nes jos gami- 

nuodingais vaistais

AMERIKOS MILIJONINKAI

J. Valstybių vidaus mokesčių biuras pa

duoda įdomių žinių apie šio krašto milijo- 

ninkus, kurių žinyboje yra krašto turtai ir 

nuo kurių priklauso krašto gerovė arba nege-

lietuviškos vienuolijos, kuri ruoštų mūsų mo rovė.

kvkloms lietuvaites mokytojas. 1907 metais I 1929 metais J. Valstybėse 38 asmenys 

isisteigė lietuvaičių kongregacija, kurios na- t "turėjo metinių pajamų daugiau kaip penkis
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lės tais pačiais metais pradėjo mokytojauti 

Mt. Carinei lietuvių parapijos mokykloj.

Kun. dr. J. Končius, Mt. Carmel lietuvių 

parap. klebonas, suorganizavęs iškilmingą to 

įvykio paminėjimą, nusipelno pagarbos ir dė

kingumo, nes ir toji kongregacija ir mokyk

los mūsų, Amerikos lietuvių katalikų visuo

menės gyvenime vaidina labai svarbų vaid

menį. Įvykęs paminėjimas turėjo ne vien lo

kalinės, bet ir plačios visuomeniškos reikš

mės. —

Mu Carmelio lietuvių^ mo.kyklos sukak

tuvių paminėjimas yra istftttms dar ir dėl to, 

kad jame dalyvavo Šv. Tėvo atstovas J. E. 

arkiv. Fuinasoni Biondi. Ar tik nebus pir

mas atsitikimas Amerikos lietuvių gyvenime, 

kad Popiežiaus Atstovas lietuvių iškilmėse 

dalyvautų. Tai yra labai reikšmingas ir pa

minėtinas įvykis. Taip pat smagu yra kon

statuoti faktą, kad sukaktuvėse dalyvavo J. 

E. Vyskupas Petras Būčys ir dar du Ameri

kos vyskupai. Lietuvos Pasiuntinio p. B. Ba

lučio atvykimas į sukaktuvių iškilmes irgi 

yra pažymėtinas dalykas.

Kaip žinoma, katalikiškos mokyklos A- 

rnerikoje yra privatiškos. Šio„ krašto valdžia 

jų nevaržo. Jos laisvai gali veikti ir plėstis. 

Katalikiškųjų mokyklų įtaką į Amerikos reli

ginį, visuomeninį ir net ekonominį gyvenimą 

yra didelė. Jų -seikimu džiaugiasi ir didžiuo

jasi kiekvienas rimtas pilietis. Mokyklų laisve 

šiame krašte naudojamės ir mes, lietuviai. 

įJei tos laisvės nebūtų, jokios lietuvių mokyk-

milijonus dolerių kiekvienas. ,1930 metais šių 

turtuolių skaičius sumažėjo iki 8. 1931 me

tais iš tų 8 liko vos 4.

1929 metais 234 asmenys turėjo metinių 

pajamų po vieną milijoną iki pusantro mili

jono dolerių. 1930 m. iš jų liko 86, o 1931 m. 

jų skaičius nupuolė iki 29. (

namais

daug žmonių užsinuodija. Kra 

što vyriausybė neturi atitin

kamo įstatymo, kuriuo būtų 

galima susiaurinti patentuotų 

vaistų gamybą.

Patentuotų vaistų pramoni

nkai skelbia, kad seniau gal 

ir buvę netinkamųjų patentuo 

tų vaistų. Bet juos išnaikinęs, 

taip vadinamas federalinis 

Food and Drug Act (maisto 

ir vaistų įstatymas). Ištikrų

jų gi taip nėra. Šis įstatymas 

nurodo tik tai, kad prie pa- 

įtentuotų vaistų butelių ar dė-

1914 metais J. Valstybėse buvo 60 asme- j 
nų, kurių kiekvieno metinės pajamos siekė

žūčių būtų prilipyti atitinkami 

lapeliai, ant kurių turi būt at-

V. Mažonų, M. I. C.

Štai ir “Rijus’' ■ aa

Šiandien atsilankė pas mane viena 

moteris apie 50 m. amžiaus su dviem du

kterini, 15-os ir 17 metų. Motina išblyš

kusi, sulysusi, lygiai kaip ir jos vyres

nioji duktė. Kiek geriau atrodo jaunes- 

' nioji. Sako, Anglijoje jau kiek atkiutusi. 

Buvau jau girdėjęs, kad jos šiame mėne

sy atvyko į Angliją. Tik ir laukiau pro

gos pačiam susitikti su jomis ir iš pir 

niųjų betarpiškų liudininkų sužinoti, kaip 

dabar vyksta gyvenimas Rusijoj.

Bolševikų laikraščiai įvairiomis kal

bomis spausdinami ar platinami Anglijoj 

labai giria šių dienų gyvenimą Sovietuo

se. Esą ir “penkmetis” ten pasisekęs. Ne

maža jiems tiki. Be to, įvairūs agitato

riai, pasinaudodami Anglijoj susirinkimų 

ir žodžiu vi .iška laisve soduoso ir gatvė

se bei aikštėse iškalbingai įrodinėja, kad 

bolševikų santvarka esanti nesulygimunoi

geresnė už “buržujų i. ‘kapitalistų,’

Tik juos vartok ir džiaugkis [ūkti gabų korespondentą ko 

sveiku gyvenimu! Jonijos įvykiams aprašyti. Nuo

Tikrieji gydytojai kovojapašventimo ir gabumu

prieš patentuotus vaistus. Bet 

ši kova yra be sekinių. Nėra 

tai kovai stipraus pagrindo. 

Reikalinga, kad į šį svarbų 

reikalą krašto kongresas žvilg

tertų. Jis turėtų susidomėti 

patentuotų vaistų pramone.

Tamsuolių minių nė kokiu bū 

du negalima įsąmoninti.

daug priklauso draugijos, or

ganizacijos net ir visos kolo

nijos veikimas. ■ Taipgi tarpe 

mūs randasi ir sumanūs įvai

riausių parengimų, piknikų, iš 

važiavimų, apvaikščiojimų, ju-

kad tik džiaugtis reikia. Toks 

žmogus vertas pagarbos ir bro 

liško pasveikinimo. Arba ki

tas gražiausiai aprašo 

draugijos veikimą Įvairiau^ 

parengimus ir iš tos priežas

ties draugija, organizacija, pa

rap. turi gražų pasisekimą.

Toliau, kitas įėjęs "į rengimą 

kokio nors baliaus, apvaikščio- 

jimo komisiją ir suruošia tokį

SKAITYTOJU-BALSAI
ATIDUOKIME KAS KAM 

PRIKLAUSO

biliejų ir įvairiausių kitokių ParenSimjb kad būna puikiau- 
parengimų rengėjai, kurių pra i s’as P^si^kinias. ^a» ’r ką 

klika daugiau reiškia, npg..:toks •larhuolojas P» to viso 
kilo teoretiškas mokslas. Juk Sauna* -ti jis gauna ataria

mos gerai žinome, kad nuo pa- ka,n» ivertininu, už nuveiktą

t) rūsio komisijos nario pri- dart>,>! Visiškai ne, nenorima 

nei prisiminti, kad tai jo nuo

pelnas; vengiama net susitikti,

kiaušo visas parengimo pasi- 

Sekimas, tat kodėl mes nega

lime jam už jo sumanumą ir kad nereikėtų prisiminti apift
Isugebėjimą atiduoti kreditą, | nuveikt» darb,» ir tik su ,a 

Šventame Rašte pasakyta, lt. y. atiduoti kas jam plikiau-į klaidin*a kad jis ne

.... u spaudinta tikrasis tų vaistu Priklaus0- K» priklauso Die-

vieną milijoną dolerių arba daugiau. 1915 me- vanin<. koks vui, atiduokime Dievui; kas
priklauso ciesoriui, atiduoki-tais šių milijoninkų skaičius padidėjo iki 120 

Už kitų metų buvo jau 206. 1917 metais šis | 

skaičius nupuolė iki 141. 1918 m. beliko 67,! 

sekančiais metais — 65, 1920 in. — 33, 4921 ' 

m. — 21, 1922 m. — 67, 1923 m. — 74, 1924 

m. — 75. ,

Po to milijoninkų skaičius smarkiai pa

šoko. 1925 m. buvo jau 207, 1926 m. — 231, 

o 1927 m. — 290. Tai buvo didžiausias skai

čius. Po to jis ėinė mažėti ir, kaip sakyta, 

blogi laikai milijoninkų skaičių 1931 m. nu

stūmė iki 29. Šiandien jų yra dar mažiau, 

bet apie tai žinių dar nėra.

Matote, kokia tvarka krašte. Keletas ši
mtų asmenų valdo didžiausius krašto turtus, 
o dešimtys milijonų žmonių skursta. Šį ne
teisingą krašto turtų paskirstymą smerkia 

Šventasis Tėvas Pijus XI.

Chicago universiteto prof. Ogburn ran

da, kad 51 nuošimtis šio krašto šeinių gyve

na svetimuose namuose, jos moka dideles nuo

mas. Žymus šių šeinių skaičius šiandien ne-

“klerikalų” išnaudojančių darbininkus. 

Man pagyvenusiam pirmuosius trejus me

tus raudoname Petrapily ir gerai pažinu

siam tolimesnės bolševikų santvarkos dės

nius nei komunistų literatūra nei jų a- 

gentų gyvi žodžiai nedavė’ nieko naujo. 

Bet ta agitacija veikia į tuos, kurie nie

kad neturėjo reikalo su bolševikų režimu. 

O jei dar praeisi Londone pro šalį jų 

“lnturisto”, kurio languose išstatyti pla

katai su spalvotais gražiais Rusijos re

giniais, raginančiais pažiūrėti tikrąją Ru

siją nuvykus tėn turistais (keleiviais), 

tai iš tikrųjų gali ir patikėti, kad jei ten 

dubar ir nėra gal tikrojo rojaus, tai nors 

rojaus priemenė.

Taigi grįžtu prie tų mano viešnių. 

Kaip tik ir jos patvirtino, kad pernai, kai 

prasidėjo nedarbas, daug kas patikėjo, 

kad esą Rusijoje tikrai geriau gyventi ne
gu Didžioj Britanijoj, štai ir Liverjmly, 

kuriame mieste jos gyveno su savo šei

mos galva Dagiliu, atsirado keli agitato

riai, kurie panaudodavo kiekvieną gyve

nimo didesnę ar mažesnę sunkenybę, kai

po įrodymą, kad tokių sunkenybių Rusi

kad turime atiduoti kas kam so; pasakyti jam, kad, bro-1 Pasikeltų 1 puikybę. Aš čia 

lau, sesuo, surengei, parašei,, dr«slai sakau> kad ta m,n‘,s 

padainavai, arba kitką pada i'1'“ klanlin«a ir taip elgda-

rd gerai ir, sulig tavo išsi ia-i “irai ™'s!’k sa™ veikėjus

Per ilgiausius metus pater.-I”‘«. «<*»"«■•. lr «»'P vi,,imo> atlikai *ana didell p“nd«mi jį dva'

. , . . . '. ... būti. Bet, deja, taip nėra, v- ii’bą, kurio kitas asmuo nebu- • J 4 P 34
tuotų vaistą kvakai nuodijai ’ 4 ’ . . L . . 'čia ir pnerc-iia nes ink iei kn-v v .... Ipas pas mus, Amerikos lietu- tų ne per pusę atlikęs. As čia/ ‘ - • S J
žmones, daro sau nil Ziniskl: / 1 ’ ....... ris knki no«x dartvi atliko tni, ’ , v. ... ’ vius, toli gražu tas reikalavi-{nenoriu tvirtinti, kad reikali- ri kok> no‘s darh4 atllk0> taipelną, okastu vyriausybe y! > = Ijj, žill0 * vertę ir kiei

™ ' 'bes, ne; juk jis pats suprau. į‘as •'» »«««- darba“ kai"aa

" ta savo darbo vertę ir neno.> Vž tai -1,s t,kisi «•"“ ata 

rėš, ktfd jis būtų per daug,“nk"",’» užm»ke8ti, žinoma.

klastuotas vardas.

ra bejėgė tai visa užginti. 

Suprantama, daugiausia iš Pavyzdžiui, mes čia turime
naudojami neturtingi ignoran- Smitus įvairiausių draugijų,
tai (tamsuoliai) žmonės. Pra-(organizacijų, parapijas; turime ; " ; * {nenorėdamas dvigubo. Bet, j-i

iitomnkai per laikrascius ko (akademijas, kolegiją, kurių ° ’
plačiausia skelbiasi. Šiandien1 palaikymui reikalinga įvairių

jie tai daro per radiją. Giria vadų, veikėjų, kurie suktų ir 1^.^ gfaįIo k. kov",ojo'prantama, kiekvienam tuomet

įdyli jam prielankumo už jo > vienminčiai nenori jam to 

'atliktą darbą, tai tiesiog į5.|nžmokpsčto atidnoti, tai, su-

savo tuos vaistus.

Pasiskaitę arba įsiklausę to
visa tamsuoliai susirgus nesi

kreipia į tikruosius gydyto

visą veikimo aparatą be su-
rankos.

yra nemalonu ir toliau nėra

noro darbuotis.
Todėl, mano manymu, turė-

stojimo. 0 kad tai visa at

likti, reikia tiems darbininką į Nepavydėkime viens kitam,

. ms didelio pasišventimo, daug.bet padrąsinkime savo veikė- tum6m atiduoti kas kam pri-

jus, bet perkasi nurodytus pa- energijos. Čia ir kįla klausi 'jus, kad jie ir toliau darbuo- klauso. Jei ką parašė, ką su- 

tentuotus vaistus ir gydosi.'mas, ar mes tiems savo dar-{Ausi sulig savo sugebėjimo irjrno;^ suorganizavo ir pana- 

Kaip gi kitaip. Tikrieji gy- buotojams parodome prielan- aplinkybių; parodykime jiems, vturime pasakyti: brolau, 

sesuo, gerai padarei; ir toliau
turi jokių pajamų. Tų šeinių galvos nedirba 

ir j°s gyvcna skurde. Visuomenės šelpimu ne

galima jų skurdo sumažinti, išėmus nuo bado

apsaugą. Tuo tarpu keli šimtai asmenų lai 

kosi susigrobę krašto turtus. Yąrgas jiems 

nežinomas.

'nepaliauk darbuotis. Tas gerai 

(Tęsinys 4 pusi.)

joje nebūsią. Dagilius esąs geras gražių 

baldų amatninkas. Jis su savo sūnum tu

rėjo nedidelę dirbtuvėlę, pramaitino savo 

šeimą, leido vaikus į mokslus ir net sve

timam padėjėjui davė uždarbio. Bet įvy

ko nelaimė: sudegė jo įmone. Energingas 

savo amato žinovas nepasidavė despera

cijai ir jau pradėjo daryti žygių, kad iš 

naujo pradėjus pamažu čia pat Liverpuly 

dirbti ir gyventi... Tik štai pasipynė ga

bus komunistų agentas, kurs Dagilių įti

kino, jog jis, toks specialistas, Rusijoj 

tikrai be jokio vargo galėsiąs būti “&pe- 

cu” kitus to amato'mokyti, turėti nuola

tinį uždarbį, pastovią vietą. 0 kai dar 

paaiškėjo, kad rengiasi vykti į Rusiją iš 

Liverpulio apie 200 žmonių, tai ir Dagi

lius nepabūgo rizikuoti prisidedant prie 

kitų. Be to, ir rusų atstovybė Londone 

užtikrino, kad būsią gerai Rusnose, net 

patarė visa, net liablns, su savim paimti, 

juo labiau, kad kelionė nieko nekaštuo

sianti. Bet vis dėlto pasižadėjusieji va

žiuoti paabejojo, or tikrai ras ten rojų. 

Taip lų abejojančių buvo ir tikras Dagi

lių sūnus (jau vedęs). Jis galiausiai pa

reiškęs, kad vėlinu atvažiuosiąs, jei bū

siąs ten tėvo pašauktas. Galiausiai iš vi

sos grupės keliavo Dagiliai (4 asmens) 

ir du rusu.*

— Taigi kaip iš tikrųjų atrodo tas 

taip giriamas Anglijoj rusų “rojus”’

paklausiau.

— Ne rojų, bet “peklą” ten radom, 

— pasigirdo ryškus visų atvykusių at

sakymas.

— Argi? — dar tarsi netikėdamas 

parodžiau joms gražiai išleistą iliustruotą 

bolševikų laikraštį “Russia To-Day” (Ru

sia šiandien), paskutinį lapkričio mėne

sio numerį, šiame numery daugybė at

vaizdų iš Rusijos gyvenimo. Pirmame pus

lapy turkmėnų 4 berniukai skautiškuose 

rūbuose kaž kur žiūri ir juokiasi. Po fo 

tografijos parašas: “Būsimieji naujo pa

saulio piliečiai, jaunimas kurs niekados 

nepažins kapitalizmo baisenybių (“hor- 

rors of capitalism). Tai yra pionieriai 

(raudonieji skautai) iš Turkmėnų Sovie-

tų respubiikos, S. S. S. R. dalies.” 

būt visi vaikai ten taip atrodo?

(Bus daugiau)

•• • • ' •* Kas ta meilė, — ar sakyti 

Ji — dainos aidų platybė, 

Ji — švelnutė, ji galybė; 

Kaip vėlės jos nematyti.

Ar matei kur josios veidą? 

čia tau rūtos, čia darželis,

Č'ia vaizdų pasaulio šalys,

Kur jaunybė nusileido.

Džiaugsmas, ašaros, karionės 

Jungias posmais sidabriniais; 

Dienos pirmos — paskutinės, 

Pilnos amžinos malonės.

Faustas Kirša

Į garbę paruošto kelio neieškok.

• * •

Meilėje įdomu tik pati pradžia. To- 

d* l nestebėtina, kad taip dažnai pradeda

ma mylėti.
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Istorinės Iškilmės Mount Carmel’y
IŠKILMINGAI MINĖJO MOKYKLOS 

SUKAKTĮ
Dalyvavo Šv. Tėvo Atstovas Amerikai, Trys 

Vyskupai, Lietuvos Atstovas ir kiti

me šv. Kryžiaus parapijos is- girną Jungtinėse Valstijose ir 
torijoje bus svarbiausis įvy- apie įsteigimą šv. Kazimiero 
kis. Mes esame didžiai dėki n- Seserų Kongregacijos, kuri bu 
gi Jūsų Ekscelencijai, nes vo pirma lietuvaičių kongrega-
Jūs atstovaujate Šv. Tėvų; 

j Jis ištikro priduoda didelius 
reikšmės šiai atmintiniai die
nai. J ūsų Ekscelencija (Šv.I -
Tėvo Atstove) savo vardu,j

stovas, B. K. Balutis, Pralo
tas J. Miliauskas, kun. dr. V. 
Bartuška iš Klaipėdos, kun. 
dr. L. Mendelis iš Baltiuiore, 
Md., kun. M. Pankus, Bridge
port, Conn., kun. J. Čepukaitis,

galiavo J. E. Lietuvos Atsto- |Mount Carmelyj yra geriausia

vų B. K. Balutį susirinkusie
ms bankieto laike svečiams jo 
vardu pasveikinti ir paaiškin
ti priežastis del kurių jis ne
galėjo dalyvauti. Vietos vys-

cija įsteigta Jungtinėse Valsti 
jose. Abu tie įvykiai suteikė 
didžios paguodos Šv. Tėvui ir .Pbiladelpbia, Pa., kun. S. Na- kupui reikėjo palydėti į Har- 
todėl Jis labai noriai teikia 
Apaštališką Palaiminimų mo

Pirmas lietuvaičių Seserų 
vienuolynas ir pirma jų velia
ma mokykla Amerikoj 25 me
tai atgal buvo įsteigta Mount 
tihrmelvj. Tas dvigubas Sida
brais Jubiliejus nepaprastai 
iškilmingai buvo apvaikščio
jamas. Turbūt Amerikos lie
tuvių katalikų istorijoje tos 

/buvo pirmos gražiausios ir įs
pūdingiausios iškilmės. Šv. 
Tėvij^^egatas, Jo Ekscelen- 
cija^^Bvyskupas Eumasoni 

-Bionuų D. D., buvo garbin- 
gįausas asmuo toms iškil
mėms, nes jis atstovauja Ka
talikų Bažnyčios Galvų, Jo 
Šventinvbę Popiežių Pijų XI. 
Be to dalyvavo sekantieji vys
kupai: Jo Mai. P. K. McDe
vitt, D.D., Harrisburgo vysku
pas, Jo Mai. T. C. O’Reilly, 
D. D., Scrantų vyskupas, Jo 
Mai. P. P. Būčvs iš Romos, 
Jo Ekscelencija Lietuvos Ats- 

' tovas Amerikai, B. K. Balu
tis, Pralotas J. Miliauskas, 
Pralotas Leaneh, Pralotas Ale 
H ūgli, kun. V. Alatulaitis, kun.

Juos sekė pralotai, paskui vy
skupai, asistuojant prie kiek
vieno po du kunigu, paskui 
celebrantas su diakonu ir sub- 
diakonu ir galų gale žengė šv. 
Tėvo Delegatas asistuojant 
dviem pralotams. Įeinant į 
bažnyčių didžiulis parapijos 
choras užgiedojo “Ecce Sacer- 
dos Afagnus,” po to prasidėjo 
iškilmingos Ališios. Celebran
tas buvo kun. Dr. J. B. Kon
čius, diakonas, kun. Dr. L.
Afendelis, Baltiuiore, Aid., sub Į nyčios Galvai, kuris yra mūsų 
diakonas, kun. A. Alauskas, i vyriausias ganytojas. Reiškiu 
Shenandoah, Pa., ceremonijų j Tamstai padėkos ir meldžiu 
vedėjas, kun. Dr. E. X. Eee- i Visagalio Dievo, kad Jis šių

kunigų ir šios.vyskupijos žmo tykiai ir Šv. Kazimiero Šeše
ilių vardu reiškiame džiaugs- Kongregacijai ir maldau- 
ino Jūsų atsilankyme mūsų ;^mas Visagalio kad jų toli-' 
tarpe ir užtikriname Jūs niū-imesna darbai, Dievui laimi-į 

sų didelį įvertinimų turėti nant sektl*si kuogeriausiai.” 
Tamstų, taip garbingų asmenį
mūsų tarpe, nes Jūs esate Šv.
Tėvo Atstovas; Jis yra toli 
už jūrų, lw?t Jūsų asmenyje 
Jis yra čia su mumis šioje Šv.
Kryžiaus bažnyčioje; mes rei
škiame Jam savo ištikimybę 
ir atsidavimų Katalikų Baž-

! norta, Hazleton, Pa., kun. V. 
! Alatulaitis, St. Clair, kun. S. 
Dobinis, Shamokin, Pa. ir vie-

risburgų Šv. Tėvo Delegatų ir 
todėl ir jis negalėjo bankiete 
būti. Visi kunigai dalyvavu-

ser, Harrisbuig, Pa., smilkin- 
tojas prie Apašt. Delegato— 
kun. J. Karalius, Shenandoah, 
Pa., klierikai, J. Gaudauskas 
ir J. Degutis tarnautojai. Ali
šios buvo nepaprastos, nes jo
se dalyvavo Šv. Tėvo atsto-

Kalėdų švenčių laike išlietų 
ant Jūsų savo gausias malo
nes ir

(Pasirašė)
S. E. Kardinolas Pacelli.

Be to perskaitė Šv. Tėvo ka- 
blegramų pasiųstų: “šv. Ka
zimiero Seserų Kongregacijos 
Jubiliejaus proga. Jo švente
nybė (Šv. Tėvas) ir vėl teikia 
specialų Palaiminimą Seseri
ms ir visiems dalyviams.”

Po to, nuo altoriaus anglų 
kalba išreiškė savo padėkų A- 
paštališkam Delegatui, vysku
pui McDevitt, D. D., vyskupui 
O’Reilly, I). D., vyskupui Bu
čiui, D. D., J. E. Lietuvos At

nužemintai prašome i , - T> tz- t> i w_ _ stovui, B. K. Balučiui ir Afo-
Tamstos Šv. Tėvo Pijaus XI, L- . -»r -i • v i iv. . v . d ’ tinai AI. Cyrilei,. Nekalčiausios
dabartinio Bažnyčios Valdo-K,, r n i •| Al arijos Širdies Generalei A ir-
vo, Apaštališkų Palaimi nimą, šininkei, Šv. Kazimiero Seserų 

Po to sakė lietuvių kalba Jo j globėjai ir didžiai geradarei; 
Vas; jis kartu su celebrantu j Malonybė Vyskupas P. P. Bū-Į kiekvienam iš jų skyrium ata- 
prieš Alisias kalbėjo įžangines f.ys, I). D. Jis, pasveikinęs Šv. įtinkamai pažymėdamas jų ge- 

Tėvo Delegatų, vyskupus ir į radarystes Šv. Kazimiero Se- 
visus žmones turiningame pa-j serų Kongregacijai ir lietuvia-

maldas, kiti vyskupai irgi 
taippat darė. Po Evangelijai 
prasidėjo pamokslai. Pirmiau

Dr. L. Medelis, kun. Karalius, i šiai kalbėjo vietos vyskupas,
J. AI. McDevitt, D. D., sekau-
v • •ciai:

tos kunigai. Prieš prasidedant šieji bažnyčios pamaldose da- 
koncertui, mokyklos vaikučiai, j lvvavo ir bankiete. Bankietų 
sesučių išmokinti, atliko gra- atidarė vietos klebonas pra
žios lošimus; vienas iš tų lo-įkalbėdamas trumpai į susirin- 
šinių buvo “Atsiminimai”, ku kusius. Bankieto vedėju (Toa-

iš visų. Vietos dienraščio sa
vininkas AV. P. Kemble pagy
rė lietuvių solidarumų ir nuo
širdumų. Kun. dr. V. Bartuška 
savo prakalboj pažymėjo kun. 
dr. A. Staniukyno nuveiktus 
didelius darbus šioj parapijoj. 
J. E. Lietuvos Atstovas B. K. 
Balutis pirmiausiai sveikino 
Lietuvos vardu visus dalyva
vusius šiame bankiete lietu
vius. Jis kalboje užtikrino, 
kad Lietuvos valdžia nepami
ršta lietuvių gyvenančių Ame-

rio laike buvo parodyti pa- stmaster) buvo kun. J. Afi- rikoje ir todėl jis, kaipo Lie-
veikslai a. a. kun. A. Staniu- piauskas iš AVilkes Barre, Pa. 
kyno, pirmų trijų seserų: Mo- Pradžioje mokyklos vaikučiai 
tinos Marijos, Afotinos AI. Im-i įvairių skyrių sesučių išmoki- 
maculatos ir Afotinos AI. Con-Įnti gražiai atliko įvairius lo-

tuvos Atstovas, su Lietuvos 
valdžios žinia turi džiaugsmo 
būti šiose istorinėse lietuvių 
tautos iškilmėse. Jis savo pra-

ceptos. Vaikučių kalbos ir tie išimus ir kalbas. Vakarienei kalboje išgyrė Afotinos Af. Cy-
paveikslai padarė ypatingo į- 
spūdžio į publikų.

Didysis parapijos choras va
dovaujant vargonininkui AV. J.

prasidedant J. Af. Vyskupas 
Būčys atkalbėjo maldų. Solo

rilės ir Motinos Afarijos. nu
veiktus darbus Šv. Kazimiero

1

kuo. AI. Pankus, kun. J. G.
Čepukaitis, kun. Alauskas,
kun. J. P. Clarke, kun. Dr. J. J(ls|J KkaCTlencija Tėvo 
J. Petrovits, kun. J. Sitavi- AtstoTC> pralotai; liunigal> sc. 
Bus, kun. D. Dobrotwor, kun. Į aerys ir mano mj(
Chapelsky, kun. Dr. V. Bar
tuška, kun. P. Klimas, ir vie-

įnoksle išdėstė katalikiškos ms. ‘
mokyklos ir sesučių mokytoju! Toj pačioj tvarkoj, kaip ir 
svarbų jaunuomenės auklėji- ateinant į bažnyčią, iškilmin- 
me. Jis pagyrė senuosius žmo- gai gryžo atgal į klebonijų.

Sbierant atliko įvairias dai-mele Sbierant ir A. Račiukas, 
nas lietuvių ir anglų kalba. 'A. Danauskas kalbėjo mokvk- 
Buvo pasakytos prakalbos. Ka los alumnų vardu reikšdamas 
lbėjo kun. dr. V. Bartuška,; džiaugsmo mokyklos Sidabri- 
jis savo kalboje priminė sesti- nio Jubiliejaus proga; Pralo- 
čių mokytojų nuveiktus dar-,tas J. Miliauskas kalbėjo a- 
bus vaikučių auklėjime ir t.t. pie sesučių prakilnių darbuo- 

Marė Leskauskiūtė kalbėjo tę mokyklose. Senatorius C. 
nuo mokyklos alumnų; ji iš-^Aliller kalbėjo aiškindamas se- 
reiškė padėkos buvusiems ir serų prakilnių darbuotę ir iš

dainavo J. Bakerskis, mokyto- Seserų Kongregacijos organi- 
ja panelė E. Kelminskiūtė, pa- žavime ir sveikino ir visus lie

tuvius prisidėjusius prie lietu
viškų parapijinių mokyklų 
steigimo Amerikoje. Jis savo

vi

dabartiniai klebonui už pasi
darbavimų šios parapijos rei
kalams.

Kun. dr. J. B. Končius svei-
Į

i kino visus ir išreiškė savo li-

kalboje sveikino vietos klebo
ną kun. dr. J. B. Končių už 
šių Jubiliejinių iškilmių gra
žų suorganizavimą ir už pa
rašymą istorinio turinio vei
kalo apie ŠV? Kazimiero Se-

(Tąsa 5 pusi.)

tos klebonas kun. Dr. J. B. 
Končius, apie šimtas seserų; 
jų tarpe Motina AI. Cyrilė, pir 
mos trys seserys: Alotina Ma
rija, Afotina M. Imakulata ir 
Stotina AI. Concepta.

Bažnyčioje Jubiliejinės pa
maldos buvo gruodžio 28 d., 
11 vai. Bažnyčia buvo išpuoš
ta gyvomis gėlėmis, šv. Tėvo, 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis, Šv. Tėvo Delegatui už 
gražiai papuoštas ir virš sosto 
gražiai papuoštas ir virš sosto 
buvo ištiesta graži didelė Šv. 

VTėvo dvispalvė (balta-gelto- 
Tta) vėliava. Vyskupams ir Lie 
tuvos atstovui buvo pataisy
tos a^^nkamos netoli didžiojo 

alt<|^^^B virtos. Kunigai užė

mė dešnioje bažnyčios
pusėj ir seserys kairioje. Žmo
nėms buvo iš anksto išsiimti nė 
ta ženkleliai, su kuriais jie tik 

ėjo įeiti į bažnyčių. Visas
sutvarkymas bažnyčios painal 
dų buvo laliai gražus ir barnio 
ningas.

Vietos klekinąs, kun. Dr. J.
. B. Končius, kuris tas iškilmes 

sumanė ir vedė toj pačioj die
noj automobiliu nuvyko į Ifa- 
rrisburgą pasitikti Šv. Tėvo 
Atstovą ir vietos vyskupą su 
kuriais drauge automobiliu 
priež 11 vai. atvyko į Alt. Car 

. mėlį. Žmonių daugybė prie 
bažnyčios ir klebonijos laukė 
tų garbingų svečių.- Klebonija, 
mokykla ir kiti namai mieste
lyj buvo. papuošta Amerikos, 
Šv. Tėvo ir Lietuvos vėliavo
mis. Lygiai 11 vai., iškilminga 

ja iš klebonijos ėjo į

Alano kalba bus trumputė. 
Kai tik aš baigsiu bus pamok 
šiai lietuvių ir anglu kalba. 
Labai retai Amerikos Kata
likų istorijoj atsitinka tokios 
nepaprastos iškilmės, kaip 
kad šios. Pirmiausiai mes ap
vaikščiojamo pirmosios lietu
vaičių seserų mokyklos įstei
gimo Amerikoje ir teipogi 
drauge mes apvaikščiojamo 
Sidabrinį Jubiliejų pirmosios 
lietuvaičių seserų kongregaci-

nes atkeliavusius iš Lietuvos 
už jų gyvą tikėjimą ir jų nu
veiktus darbus; žmonės iš Lie
tuvos atkeliavę su kannalita- 
vais škeplieriais. šiame to pa
ties vardo miestelyj Alount 
Carmel per Panelės Švenčiau
sios globą pasisekė jums įstei
gti pirmą lietuvaičių seserų 
vienuolyną. Tos svarbiausios

jos Amerikoje. Tos dvigubos T v ,- , , , ... v . Jums šiandieną tenka toji gar-
įškilmės yra reiksmmgos mū
sų vyskupijai, nes čia ir šia-

Ališių laike parapijos didy
sis choras gražiai giedojo Gre- 
gorijoniškas Ališias.

Klebonijoje garbingiems sve 
čiams buvo surengti pietūs 
Kadangi visi kunigai negalėjo 
tilpti, jų dalis pietus turėjo 
kitoje vietoje.

Po piet Šv. Tėvo Atstovas 
ir vyskupai su vietos klebonu

dvi kultūrinės įstaigos Ameri- j padarė vizitą Šv. Kazimiero 
koje susitvėrė šioj parapijoj .Seserims jų name ir prie tos 
ir skleidžia apšvietą po visas progos Arkivyskupas Fumaso- 
lietnvių Amerikos kolonijas. nj Biondi suteikė sesutėms 
Tie prakilnus darbai čionai ^specialų palaiminimą, 
pradėti buvo a. a. prakilnios
dvasios kunigo Staniukvno. Koncertas

Jubiliejinės iškilmės prasi-
, . -i vv . , , v - dėjo koncertu gruodžio 27 d.be apvaikščiojant tas gražias I _ . , _ ,T ,
•v, -i -ry . .. j,,- Jame dalyvavo J. Af. Vysku-įskdmes. Visi tie dalykai pa

džiaugiamės,
Harrisburgo

me miestelyje ir šioj parapir 
joj tos įstaigos gavo pradžią. 
Be to, mano predecesorius, 
trečias Harrisburgo vysku
pas, Jo Malonybė J. AV. Sha- 
nahan buvo vienas žymiausių 
asmenų minėtų įstaigų uždė
jime. Ši diena yra mums link
smiausia diena A’iešpatyje; 
mes visi iš to
ypač aš, kaipo
vyskupijos valdytojas, nuo
širdžiai jungiu savo džiaugs
mą su Jumis šių iškilmių pro 
ga.

Aš sveikinu jūsų kleboną, 
sveikinu jus parapijonai ir y- 
patingni sveikinu Šv. Kazi
miero seseris, nes jūs čionai 
atidarėte savo pirmą lietuviš
ką mokyklą ir per dvidešimts 
penkis metus teikėte katali
kišką auklėjimą šios parapi
jos vaikučiams. Poetas sako: 
“Dėkingumas sudaro malonią 
atmintį ir iškalbingą švelnią

liks užrašyti Lietuvių Tautos 
istorijoje. (Čia tik sutrauka vy 
skupo Bučio pamokslo; tiki
mės kad ‘.To Afalonybė malo
nės suteikti spaudai ištisą pa
mokslą).

Po jo kalbėjo kun. S. Dobi
nis anglų kalboj; jis savo pa
moksle paaiškino parapijos pa 
dėtį prieš dvidešimts penkis 
metus nesant parapijinės mo
kyklos ir išdėstė Šv. Kryžiaus 
parapijos pažangą per tuos 
dvidešimts penkis metus vei
kiant seserų vedamai mokyk
lai. Be to jis savo pamoksle 
pabriežė sesučių Kazimieriečių 
pasišventimą ir jų nuveiktus 
prakilnius darbus.

Iškilmingoms Mišioms pasi
baigus Šv. Tėvo Atstovas su
teikė Apaštališką Palaiminimą 
ir visuotinus atlaidus visiems 
esantiems bažnyčioje. Celebra
ntas, kun. dr. .T. B. Končius 

perskaitė ŠV. Tėvo prisiųstą

gyrė Alount Carmelio lietu
vius, kad šioj kolonijoj pra
sidėjo seserų Kongregacija ir 
jų pirmoji mokykla. Garso re
daktorius AI. Zujus savo kal-

nkėjimus Jubiliejaus proga, j boję pabriežė parapijinių mo- 
Žinoma vietos garsi dainininkė | kyklų svarbą lietuvybės žvil- 
p-lė E. Kelminskiūtė padaina- g.?nĮu p q Schneider, vietos
vo kelias dainas. Be to dai- -v . v_įzvmus veikėjas pabneze Re
navo kvartetas S. Petruškevi
čius, B. Juškelis, J. Bakerskis 
ir A. Alaknys. Duetą dainavo 
p-lė L. Sbierant ir A. Račiu
kas. Publikos prisirinko pilnu- 

| tėlė salė; ūpas buvo geras ir 
Jusi džiaugsmingai išsiskirstė.

tuvių veiklumą ir pažymėjo, 
kad Šv. Kryžiaus mokykla

K

pas Būčys, J. E. Lietuvos At-

Bankietas
Gruodžio 28 d. vakare S va

landą įvyko iškilmingas ban- 
kietas, kuriame dalyvavo a- 
pie 300 žmonių. Šv. Tėvo De
legatas, Vyskupas McDevitt 
ir Vyskupas O’Reilly bankie- 
tui pasilikti negalėjo todėl, 
kad Šv. Tėvo Atstovas labai 
svarbiais reikalais turėjo grį
žti į AVashington, D. C. Jis j-

kalbą.” Turiu vilties,* kad per vietinį vyskupą sekantį 

jūs žmonės būsite dėkingi dokumentą: “Jo Šventenybė 

su didžiausiu įdomumu ižklau-

Yra mūsų tiks- 
Uis duoti ge
rinusį patarna
vimą ui mažiau
sią kainų.

MA RIE... ištaisė savo na

mus su ekonomiškais sma

gumais ir parankumais.

KUOMET telefonas suskam
bina arba ji nori pašaukti, 

regis kad jos telefonas ją vi
sur seka ir visuomet randasi 
po ranka. Ištikrųjų, “exten- 
sion” telefonas priduoda di
desnio Rmagumo bei paranku- 
mo. Už kelis centus j dieną 
“extra” telefonas visuomet prie 
rankos, miegamojoj, salone ar 
virtuvėje. Pašaukite mūsų Biz

nio Ofisą šiandien.

Geriausias nuo Renmatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepamas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bon ką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

Buffalo. N. Y.
J- O.

PAIN-EXPELLER

NAUJA KNYGA

Tik ką išėjo iš spaudos daili, didelė 350 
pusi. knyga; “Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacija — 1907 — 1932” ir Seserų 
Kazimieriečių pirmosios mokyklos istorija. 
Knyga iliustruota 35-kiais paveikslais, dai
li, įdomi. Jos kaina — kietais, stipriais ap
darais $2.00 egzempliorius, minkštais ap
darais $1.50.

Tų knygų galima gauti visuose Kazimie
riečių Seselių namuose prie parapijų ir jų 
Motiniškuose Namuose:

CONVĘNT OF ST. CASIMIR,
2601 VVest Marąuette Road,

Chicago, Illinois

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGEN10RA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes j Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

toms sesutėms už jų nuveik
tus prakilnius darbus. Tas į- sė apie pirmosios lietuvaičiu 

seserų vedamos mokyklos įstei
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ISTORINES IŠRIKĘS MOUNT 
CARMELYJE

(Tęsinys iš 4 pusi.)

serų Kongregacijų. J. M. Vys 
kūpąs Būčys išaiškino Mount | 
Carmelio miestelio vardo rei
kšmę suderindamas su \ isa- 
galio Apvcizda p'r Panelės

is&i

KENOSHA, W1S.

MSCONSINO LIETOVttj ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.Vkrainų vyskupas C. Balio- 
chesky.

I Kataliku Universiteto rėkto- 
I . .; rius iš \\'iv liington, 1). C. Pra
lotas J. .J. B van.

1“Draugo” redaktorius L. Ši 
mutiš.

šimt keturios. Taipgi ir didtos pasklido katalikiška-lietu- 
viška apšvieta po visus lietu
vių kolonijas Jungtinėse Val
stijose. Bankieto pabaigoj vie
tos klebonas, kun. dr. J. B. 
Končius nuoširdžiai reiškė pa
dėkos visiems prisidė jusiems

Chicago, 111. ir kiti.
Telegramai sveikino: byrius ėjo
Sv. Kazimiero Kongregaci- prie Komunijos, tlk

jos motiniški namui, Chicago,
111.

ikad ne visos. Kai kurios ma-
no, kad jos taip geros, jog už-,]jeĮ|y dienų Vincukui bus pa Noriu pranešti visuomenei 

Lietuvos Atstovybės Sekre-Jen^a vd>luJ' ^artsl i metus eiti dnl-yta sunki operacija ant kai ir ypač knygos “Dieve, pasi-
. tonus, Dr. M. Bagdonas, V a

tų įskilimų surengime ir da- . • ,, . , (shington, D. C.
lyvavusienis tame Jubiliejuje.; .. . ..... . . . . Sv. Kazimiero
Visa publika sustojusi jsudai

Akadcnii ja,

Cicero, į
mietinis parapijos susirinki- 

Cbicago [mas, kunanie bus renkama
rikos.
natorius Gifford Pinchot pri
siuntė sekantį raštų:
Mielas Dr. Končius:

prie sv. Sakramentų.
X Švento Vardo draugija

puikiai gyvuoja. Turi gerų pi-
Chicago III nnininkų; gražiai veikia. Visi

navo Amerikos ir Lietuvos Iii- Akad^niijos Alumnės> chi.‘ateinanti sekmadienį eis “in,_ 
mnus. ca((.o ju corpore” prie šv. Komunijos.*.

Daugybė laiškų ir telegra-Į j;un j Vaieūnas, Ciceroj X Ateinantį sekmadienį bus 
mų buvo gauta iš žymių as- pj 
meęų, draugijų iš visos Ame- į Kun Albavicius,

Pennsvlvanijos guber- jjį [nauja valdyba, nes senoji 2a
Kun. J. Cepukaitis, Phila-ida nestatyti savo kandidatft- 

delpliia, Pa. • ,ras- Būtų gera, kad į valdybų
Kunigai: J. Lietuvninkas, L. ieitU energingi vyrai, nes tik

Labai ačiū už jūsų malonų Mendelis ir A. Dubinskas, Ba-^u° būdu galima bus šiais blo- 
laiškų iš lapkričio 21 d. Man ltimore, Md. metais išgelbėti parapijų !
suteikė didelio malonumo jū- L. S. B. K. vedėjas J. Ša-'nuo ėjimo į skolų. Būtinai rei-Į 
sų kvietimas dalyvauti jūsų liūnas, Wilkes Barre, Pa. 'kalinga, kad visi parapijonai- 
mokyklos ir Šv. Kazimiero Se- Vietos Sinagogos Kabinas4^ vieno dirbtų —— vienybėje, 
serų Sidabriniame Jubiliejuje. J. Blacliorskv.
Man būtų labai malonu būti gv. Pranciškaus mokykla, 
su Jumis gruodžio 28 d. Mount Indiana Harbor, Ind.
Carmelyje, bet, labai gaila, a- Aušros Vartų parapijos kle- 
nksčiau padarytas pažadėji- bonas ir vikaras, Cliicagp, Ilk

X Naujų Metų lauktuvių
vakaras, parengtas Atletų klu-

_. , . , , ,, bo, gerai pavyko. Sutraukė ne-Dicvo Apveizdos mokvkla, v ’r ' maža publikos, jaunų ir senų. .
. . , - . . . A llea8°’ • . Programas buvo labai įvairu;. i
garbingiems svečiams ir vi- Aušros Vartų parapijos mo- , . „ . , • r , • , ;„ i --i-i • ii • , t 1 J Šokta, žaistu ir linksmintasi:siems tų iškilmių dalyviams kykla, Chicago, Ilk , . ’ • • , , ••__ i • taip, kad nei nepajusta, kaiir pasakykite jiems kaip man į V1 ..... .. F’.. A. r . . ’ .

, , . .. . , v Nekalto Prasidėjimo Paneles pradėjo gausti varpai ir užuyra labai gaila kad as negaliu - v. . , , , • i, - ........ I'v, . . .Švenčiausios mokykla ir mo- dirbtuves sveikindami Naujuobūti drauge su jais.. *
kytojos, Cbicago, Ilk

Su tikru apgailestavimu ir; ......Jubiliejaus komiteto nariai

mas būti kitur sukliudė ma
ne atvykti. Malonėkite Tams
ta perduoti mano širdingiau
sius sveikinimus visiems Jūsų 
ga rbi ngiem s s več i ai n f

didžiu dėkingumu, liekuosi”.1 
Laiškais sveikino sekantieji:

V-as

SHEBOYGAN, WIS.

Kun. J.. Balkūnas, 
lvn, N. Y.

Brook-

buvo sekantieji: kun. dr. J. 
B. Končius, pirmas garbės pi-

ATIDUOKIM KAS KAM 
PRIKLAUSO

(Tęsinys nuo 2-ro pusk)

pasisekė, kitas, gal, dar geriau 
pasiseks. Nereikia viens kitam 
pavydėti. Tu gali atlikti tų, 

Morta Petruškevičiūtė, kasini- jhų aš negaliu, bet tu, brolau, 
KAS NORI BŪTI SVEIKAS „kė, A. G. Lanauskas, pirmas ^‘pamiršk, kad tu negali pa- 

IR ILGAI GYVENTI, tus pre '^rotorius, M. Laskauskiūtė, (daryti to,-kų aš padarau.
Nors gal daugelis šį mano 

išvadžiojimų palaikys garbės 
troškimu, bet toli gražu bus 
neteisybė. Ir aš dar kartų sa
kau, kad už atliktus visuome
niškus darbus kiekvienam turi 
būti parodytas prielankumas 
ir įvertinimas, nelaukiant kol

_ , tų veikėjų užbers pilkoji že- 
Viliušiūtė, M. Kraužlienė, J m

Vyskupas II. Boyle, I’itts-jmiininkas, kun. J. P. Klimas, 
burgli, Pa. antras garbės pirmininkas, A.

Prof. II. Bender, Princelon Zaretskas, pirmininkas, L. Ur- 
University. ( banavičienė, vice-pirmininkė,

“SARGYBĄ"

Lųnauskas ir B. Gideika.

numeruoja dvisavaitinį sveiku jautru sekretorius, 
tos ir blaivybės laikraštį

Nariai buvo: dr. W. A. Lus
to uskas, J. Lcngvinis, E. Gel- 
dauskaitė, K. Balčiūnas, mo
kytoja E. Kelminskaitė, W. J. 

Sargyboje bendiadarbiau ^),įorar,t, mokytojas C. Kami- 
ju žinomiansieji visuomenės a-ĮnskflS) M Mockapetrienė, M. 
8niens- ĮAvižienius, E. Pečiuliūtė, V.

“Sargyba” veda griežtų ko
vų prieš girtybę.

“Sargyba” plačiai rašo svei
katos, blaivybės ir higienos 
klausiniais, pataria, kaip būti 
gražiam ir sveikam, kaip au
ginti savo vaikučius ir kaip 
prailginti savo gyveninių.

'Sargybos” metiniams skai 
tytojams priedų duos “Lai
mės” kalendorių ir loterijos 
bilietų, kuriuo bus galima lai- 
r.'sftti daug brangių daiktų ir 
Valstybės loterijos bilietų.

“Sargybos” prenumerata 
Lietuvoje metams 5 litai, pu
sei metų — 3 litai. Amerikoj 
ir kitose šalyse metams 1 do
leris.

Korespondentas, klauso.

UNCLE

T i eeiadienis, sausio 4 d., 1932

šome siųsti: 1) k-to sekr. kun. 
L. Draugeliui, “Draugas”, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago,
III. Spaudos komitetas

!pradėjo blogai jaustis, pašilo-; kaip ir buvo numatyta. Tad 
dė, kad pirm manytasis leng-'už kelių mėnesių gerb. kny- 
Ivas sužeidimas išsivystė į di- gos leidėjai, rėmėjai ir prenu-

; delį pavojų. Parapijos jauni- meratoriai pagaliau susilauks
mas nūnai nustojo svarbaus 
(atleto, nes Vincas nevien kle- 
isoje, bet ir sporte visuomet u-

tos įdomios knygos ir turės 
gražių skaitymų.

rr-, . . . Tos knygos išleidimui spau-
. t—, -n BĮ t genia pirmąją vieta. Visi hn-i, , ... , . ,SSSfoggazji' . ... . dos komitetas turi surinkęs a-

* ki Vincui greit pasveikti, 
sius Metus. Svetainėj prasi- ‘ 
dėjo draugų ir giminių tarpe 
linkėjimai. Klebonas trumpoje

X Pasibaigus adventui pas 
mus prasidėjo visa eilė pare-

I’as mus susiorganizavo savo kaiboje taipgi visus pa. ilgimų. Bengiama vakarai,
ėjusiems so

dovanos parengimas bus “card party 
Anaztazija Azine Parapijos naudai, sausio 8 dic- 

abu T’
Cascade, Wis.

X Apsirgo Vincas Stauskas, KO DAUGELIS LIETUVIŲ
įžymus parapijos atletas ir vi
dujinės mokyklos mokinys. -Už

pie 240 dol., bet dar daug pi
nigų trūksta vien spaustuvei 
sumokėti. Tad prašome <gerb. 
tautiečių, kurie dar neužsipre- 

“card parties”, ir t.t. Pirmas [numeravo šių knygų, tapti tos 
knygos leidėjais ir pagreitin 
ti jos išleidimų.

t i

Be anksčiau minėtųjų as
menų, prie knygos išleidimo 
prisidėjo: kun. I. Albavicius 

j 10 dol., muzikas A. Visminas, 
p-lė Gaižaitė, bank., J. Bren 
za, dr. Kelia ir Valonis po 5 
dol. Dėkodami šiems astneni- 

rės kojos, kurių susižeidė pra [gailėk mūsų” prenumerato-i ms, prašome ir kitų mūsų in 
eitų rudenį bežaisdamas fut ’riams, kad ši knyga jau bai- teligentų, visuomenės veikėjų, 
liolų. Išpradžių matyta maža giania spausdinti. Knyga bus biznierių ir kitų prisidėti prię 
pavojaus. Per šventes Vincas i gana storoka: apie 400 pusk, šio kilnaus darbo. Pinigus pra

LAUKIA

&

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

iii U M
VARTOK VELDORA TABIA-U’I S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of R)ie- 
umatism” dykai. Kreipkis }:

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

Obalsis
“DRAUGO” KONTESTININKŲ

šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 
“Draugų.” Jie aplankys kiekvieną lietuvių šeimynų jųjų kolonijose 
užrašinėdami “Draugų.” Nepamirškime, kad “Draugas” yra vienin
telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir turėtų būti skaitomas 
visų lietuvių. Kontestininkų šitam dideliam darbui turime daug, bet 
norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides
nės bus pasekmės.

Kontestininkams yra skiriamos sekančios dovanos:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvų ir atgal arba 

$2CO.OO ūži nemažiau kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 

Mount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynų,) 
Washington, Philadelphia, (Aplankant Šv. Kazimiero Seserų naujų 
mokslo įstaigų,) New York, Waterbury, Hartford, Thompson, Conn. 
(aplankant šv. Marijos Kolegijų,) Worcester, Boston, Quebec, Mont
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chioagų arba $100.00 už nemažiau 
kaip 2,000,000 balsų.

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje 
minėtas vietas arba $50.00 už nemažiau kaip 1,000,000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.
PASTABA: Pirmų dovanų gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrų, trečių, ketvirtų ir penktų gaus visi, kurie 
pasieks pažymėtų skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas •- 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

Don’tN

neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba garlęlėj .gali 
būti pavojingas. Pąlengvins 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.

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi

patogumų
namie

t PROBAK FlArSF'

Nesirūpink nlel 
I mu, pleiskanomis,

ISbėrlmala, spuogai. 
Ir kitai, odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. S6c., (Oo.,
$1.00.

Atiduokime kas kam pri-
Lietuvyt:3

žemo
*=OH S K irsi iuPi rnTiONS



Trečiadienis, sausio 4 d., 1932 DRAUGAS

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
NELAIMĖ CICEROJ Jaunas biznierius yra Antn- 

------------- nas Šileikis, labai mandagus
Sudegė dr. Gussen’o ofisas vaikinas, pavyzdingos šeiniy-

CHICAGOJE
IŠ PRIEŠMETINIO SU

SIRINKIMO

gruodžio 28 d. apie 9 vai. ry
to. Nuostolių padarė labai

nos sūnūs. 
'“Draugo”

daug.

Jo tėveliai seni Brightcoi Park. —< L. Vyčių 
kaityto,jai ir rė 36 kuopa laikė priešmetinį su- 

mėjai. Visi lietuviai paremkit sirinkimų gruodžio 22 d. Pirm 
Dr. Gu ssen sakė, kad pači- 1 jaunų biznierių. S. Ališauskaitė sus-mų atidarė

entus priims į savo gyvenamus 
kambarius toj pačioj vietoj,

A. Šileikio krautuvėj gali niulda. Rašt. A. Tebelskaitė
ma gauti visokių saldainių.

kur jis gyvena. Jei kam skau-j ice creamo, cigarų, tabako, ci- 
da dantis, nekentėkit skuus- garėtų; vaikams mokyklai rel
ino; kreipkitės tuojau į tų pa
čių vietų: 4847 W. 14 st.

Vaistininkas J. Keserauskas 
taip pat nuostolių turėjo. Ge
sinant viršui ugnį, vanduo su
bėgo į apačią ir suliejo kai ku
riuos dalykus. Bet apdraudos 
kompanija apmainė prekes ir

kalingų dalykėlių, lietuviškų 
ir angliškų knygų. Taįp pat 
galima gauti ir “Draugų” pa
vieniais nuim rais. Neužsimirš- 
kite adreso: 1447 So. 5Oth are.

Rap.

perskaitė nutarimus. Į kuopų 
iš 16 kuopos persikėlė apt. V. 
Petrauskas.

Išklausyta pranešimai iš me 
ji ginų ir vaikinų sporto. Visi 
nariai kviečiami būti riute- 

i riais.

The Knights

Šokių kpinisija E. Ališaus
kaitė, A. Šurna, B. Lindis da- 

of Litlmania /kuojas. Šokiai įvyks sausio
Council 14, is sponsoring s 

atlygino nuostolius. Biznis ei- unusual event of tlie season s 
<aip ir pirma. Kviečia vi ;“Blizzard Frolic,” Saturday 
kostumerius lankytis. Evening, January 21, 1933. At 

------------- ’the St. Aiithony Parišk Hali,
Senai laukta ir susilaukta 15th Street & 49th Court, Ci- 

“Darbininkų užeiga” vir vėl cero. Music will be furnisbed 
perėjo į lietuvio rankas. Ba- by tlie popular Frankie Sku
bai’ mums, lietuviams, bus pien and bis 10 piece orclics- 
daug smagiau, kad mūsų žmo- tra.
gus turės biznį prieš bažnyčių, Ali Conciis are invited te 
o ne svetimtautis. attend this dance, The Pen.

GRABO R IA I:

. J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

SEi V . ii F

Laidotuvėins patar
nauju goriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

»'■ •*-> i.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt ĮSU arba ISIS

2314 W. 23rd Ph, Chicago
V

1439 S. 49 Court, Cioero, UL 
TEL CICERO 1*97

8 d., Paliulio svetainėj.

korespondentai: S. Ališauskai
tė, A. Vaitkaitė, E. Karanaus- 
kaitė, maršalkų — A. Land
žius.

Metinis susirink. įvyks sau
sio 5 d. McKinley Park sve
tainėj. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Koresp.

L. V. 36 kp. gerai gyvuoja, i 
Turi darbščių narių, kaip tai: , 
kun. A. Valančius, St. Ališau
skaitė, A. Gužaitė, M. Stan- 
kaitė, J. Masūnas, K. Šeputis, 
F. Narbutaitė, E. Valiulaitė, ! 
J. Šunia, B. Lindis, J. šušai- Į 
įtė, A. Lindžius, Bagutaitė, A. 
Tebelskaitė, A. Vaitkaitė, L. 
(Sritis, Iz. Laucaitė, F. G vai
kaitė, V. Nakrošas, E. Kara-
nauskaitė, 
daug kitų.

K. Zaromskis ir

PADĖKONĖ

ib

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 Avenue

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Y&rds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, DI.

L J, ZOLP
a kabo roti ir lHdotutių

VRDEJAfl

1650 WEST 46th BTREET
Kampas 4lth Ir Paulina Ita

Tai. Boulevard 63®l-8418

Nuiludlmo valandoje kreipkitės 
orle manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
Kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Į valdybų 1933 metam išri
nkta: dvasios vadas kun. A. 
Briška, pirm. — L. Gritis, I 
vice pirm. — J. Masiūnas, II i - 
vice pirm. — S. Tarulis, nut. • 
rašt. — A. Tebelskaitė, fin. 
rašt. — E. Valiulaitė,-ižd. —
K. Zaromskis, iždo globėjai —- 
V. Nakrošas ir J. Peraitis, 
sporto (merginų) direktorė S. 
Ališauskaitė ir F. Narbutaitė; 
(vaikinų) — B. Lindis. Atsto- j 
vai į Apskritį — S. Ališaus- į 
kaitė, M. Stankaitė, į L. R. K. i 
Federacijų — K. Zaromskis,

SIMEONAS Wm. ŽIBĄS
širdingai dėkojame visiems, 

kurie tik kokiu nors budu pri
sidėjo prie a. a. Simeono laido
tuvių, kurios jvyko gruodžio 
(Dec ) 28. 1932 iš Aušros Var
tų parapijos bažnyčios j Šv. Ka
zimiero kapines.

Ačiū sakom gerb. Aušros Va
rtų parapijos klebonui, kun. 
Mačiulioniui už įspūdingas pa
maldas. taipgi už jausmingus 
ir suraminančius pamokslus mu 
sų šiame sunkiaime padėjime; 
dėkojame vietinėms šv. Kazi
miero Seserims už parengimą 
gedulingai bažnyčios; dėkojame 
gerb. vietiniui vargonininkui p. 
Juozui Brazaičiui ir Vargonini
nkų chorui už taip gražiai iš
pildomą muzikos dalį namuose, 
bažnyčioje lr taipgi ant kapų; 
dėkojame šv. Petro ir Povilo 
draugijai už grabnešius; dėko- 
jii ne giminėms, draugams, prie
teliams, Aušros Vartų chorui. 
Nekalto Prasidėjimo mergaičių 
draugijai, ir, taipgi brangiai 
dvasiškijos narei už šv. Mišias 
ir užuojautas; dėkojame drau
gijai ir draugams už gėles; La
bai ačiū sakome Peoples Fur
niture kompanijai ir Margučiui 
už pranešimus per radijo; ačiū 
tiems, kurie budėjo per ištisas 
naktis prie velionio karsto; Dė
kojame tiems kurie išlydėjo iš 
n:|nų, dalyvavo šv. Mišiose ir 
taipgi lydėjo j kapus; Dėkoja
me graboriui Pachavifiiui ir jo 
sūnaitis kurie savo geru ir ma
ndagiu patarnavimu palengvino 
mums perkęsti nubudimus ir 
rūpesčius; dėkojame giminėms, 
draugams-ėms ir pažystamiems 
kurie taip meiliai ir škaitlin- 
gai lydėjo velionio kūną j ka- 
pinea

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir Sunai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
ArU 47th Street

5

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

So. 49th Ct. Cicero,
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomls

10 — 9 
3147 S. Halsted St. 
Paned., Sered. ir Subat.

Chicago 
2 — 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

.t

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Ofisas Tel. Grovehill 6617
Rea 6737 8. "Artesian Ava 

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8428 Weet Marąuatte Road
VaL: 2-8 lr T-« P. M. Ket. 1-18 A-M. 

Nedėlioj nusteni

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURC
3429 Weat Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 18 ryto, T Iki 9 vakare 

ntam. tr Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St Cicero, III.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marąuette K«l. arti Western

Ave. Pitone Hemlock 7828 
Panedtl•»is, Seredomis ir Pttn vėlomis 

1821 So. Halsted Street

T^L. LAFAYETTE 7666

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9463

Tel. Canal 0257 Res. prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos:
6

11 ryto iki 4 po pietų 
iki 8:3u vakare

Tel. Lafayette 5793

I DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Dreiel 9191

Jei neatsllieoia šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 8lst Street 

Vai.: 19—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis ir šventadieniais 19—11

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. 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. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysia Ofisą*

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

ANTANAS SUBAITIS
Mirė sausio 2 d., 1933 m., 2 

vai. ryto 60 metų amžiaus. Ki
lo iš Čekiškės parap., Berno- 
rečių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 inetu.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Anastaziją, dukterį My- 
koliną ir tris sūnūs* Adomą( 
Antaną ir Vladislbvą; brolį Ka
zimierą, brolienę ir žentą Brie
dį.

Kūnas pašarvotas 1934 S. U- 
nion Ave. Laidotuvės įvyks ket
verge, sausio A d, iš namų 8 
vai. bus atlydėtas J Dievo Ap
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pašy
si.;* tius-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Hu
nai, Brolis, Brolienė, žentas Ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Butkus. Tel. Canal 3l.il.

AI A

MARIJONA
AUŠURIENĖ

(Po tėvais Andriukaičiutė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 2 d., 2:50 vai. po pietų, 
1933 na., gimęs Lietuvoj, Nau
miesčio apskr., Gryškabudžio 
parap, Kubiliškįų kaime. Pri
klausė prie Tretininkų ir A- 
paštalystės draugijų.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Oną ir žentą Juozapą 
Lopatas; 2 anukus Vincentą fr 
Viktorą, anūko sūnų Bernardą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au
burn Ave. Laidotuvės įvyks ke
tvirtadienį, sausio 5 d., 7:30
vai. iš ryto iš koplyčios j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ton 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a .Marijonos Aušurie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Duktė, Že
ntas, Anukai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

Teh Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

MRS. ANELIA K. JARUSH
PHYSICAL THERAPY &'MIDWIFE 

Naujoj vietoj
6199 SO. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 92 52 
Patarnauja prie gimdymo, duodu

massage, eleetrie treatinent ir mag- 
n.tic blankets ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja* namie arba ligoninėj.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI i

DR. VAITUSH, OPT.

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

Tel. CICERO 394

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 936.60 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Av&, Cioero, Iii.

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

JIEVA
STRAVINSKIENĖ

po tėvais Bnjorunikė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 2 d., 7:25 vai. ryto, 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, gi
mus Ramunių apskr.. Gaurės 
parap., Zuikiškio kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Narė Šv. Onos draugijos ir 

Susivienijimo L. R. K. A. 36 
kuopos.

I’aliko dideliame nuliudime 
sūnų Juozapą, marčią Oną. a- 
nuką Albiną, anūkę Matildą, dvi 
dukteris Oną Janauskienę. žen
tą Antaną, anūką Jurgį, dvi a- 
nukea Juliją ir Daratą, Elzbie
tą Podžluntenę, žentą Antaną, 
anūkę Oną ir gimines, o Lietu
voj dvi seseris Ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikio koplyčioj. 3319 Au
burn Ave.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 5 d., 8:60 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazih.iero kapines.

Vist a. a. Jlevos Stravinskie
nės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir smel
kti Jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. Sumiš, Du
kterys Marti, faUti, Arnikai, 
Antikės ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grn- 
borius Mateika. Tel. Yardgj 1138

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą. kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
itaitikimuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
ūks kl&ldaa.

Specialė atyda atkreipiama moky- 
Klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus P<- 
gessĄs, negu buvo. Musą kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETU Via AKIU 8PCIALI8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valandos: nuo 1®—4: nuo •—8

i« iki IV ..

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tek LAFAYETTIC 7187

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 8 Ud 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkaia 
lr Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 8396

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAM IR CHLULKGAN

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 lr nuo 
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal

sutartj
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Mainų Tei.: Prospect 1930

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

Trečiadieniais U sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

_ DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 19 dieną 
Nuo S iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 1® iki 18 dieną

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę | 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1695

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

Seredomls po pietų ir Nedėldienial* 
tik susitarus

3433 W. MAROUETTE ROAD

Rea Phone 
i Englegood 6641 

Wentworth 3006
Office Phone" 

Wentworth 3996

DR. A. fi. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 1-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Ofiso Tel. Vlctory 8487
Of. ir Rea TeL Hemlock

. J. P. POŠKA
8174

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po 
plet Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

iventadienlais pagal sutarimą.

-

Teh Wentworth 3000 
. Rez. Teh Stewart

DR. H. BARTON
8191

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

DHovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 1®—II nuo t—4 pa 

platų: 7—■ :>• vai. vakara.
Nedėliomis 1® Iki 18

Telefonas Midway 2880

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

Tah: 2-4 ir 7-9 vah vakare.

Ofiso Ir Rea TeL Boulevnr I h 91J

DR, A. J. BERTASH
756 W. 35th STRI.ET

Ofise vai.: ana 1-*. aa®
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ST SIDE ŽINIOS PRANEŠIMAI
Trečiadienis, sausio 4 d., 1932

Visiems “Draugo” Skaitytojams
“Draugo” administracija šiuo praneša visiems skai

tytojams, kad pradedant Naujus 1933 Metus dienraštis 
dus siunčiamas ir išnešiojamas tik pilnai užsimokėju- | 
siems už metus, pusę metų arba tris mėnesius. Kurie 
neišsigalės iš anksto užsimokėti prenumeratos, tie mo
kės kas savaitė arba kas mėnuo. Be to, išnešiojant bus 
ypatingai atsižvelgta j tuos, kurie skolingi už šiuos me
tus. Taipgi proga įsigyti ir praplatinti gražu “Draugo” . ™.
alpndnriii 103? m nemiega ir dirba, kad pasie- omensing Ave., Phila.,.ąienaony ihm . kus pirmųjų vietų “Draugo” Pa.................................................................... 26,750

rr, °- r nskr 1639 rth

įokant kas mėnuo išeina net $9. Tat didelis skirtu- Ra^mskienę, I. A. Condra- Ave., Cicero, Tll.....................  22,800

masv Visus skolingus už šių metų “Draugo” prenume- tą- S. Balčiūnienę, S. Staniulį Paul P. Petrauskas, 14 Jo-

A. GILIENĖ IR K. ŠERPETIS PASIVARĖ 
PIRMYN

Naujų Metų 1 dieni}. Aušros 

Vartų parapijos mokykloje, 

pirmininkaujant Antanui Gry

bui įvyko Kolegijos Rėmėjų 

19 skyriaus visuotinas susirin

kimas, kuriame praėjusių me-, 

tų skyriaus veikimo apžvalgą

K. Šerpetis visiems kontes- St., Chieago, III.....................  30,000 (darant, pasirodė, kad ir šiais

tininkams davė žinoti, jog jis F. A. Condrat, 1706 E. May- bedarbės laikais ištvermingas 

valdybos ir narių veikimas vi

sgi Kolegijai davė paramos Į

Federacijos Chicagos Aps

krities metinis susirinkimas j- 

vyks trečiadienį, sausio 4 d., 

Aušros Vartų parap. mokyk- 

įlos kambary 8 vaj. vakare.

Naujoji valdyba užims vie

tas. Turėsime nustatyti 1933 

metams susirinkimų tvarkų ir 

vietų ir apkalbėti daug svar

biu reikalu.

ratą širdingai prašome atsilvginti per agentus arba pi
nigus atsiunčiant tiesiog į ofisą.

“Draugo” vajaus kontestininkai norintieji kolektuoti se
nus dienraščio skaitytojus, pirmiau turi paklausti “Drau
go” ofise ir gauti leidimą, bet nuošimčiai už kolektavimą 
seny skaitytojų nebus duodama tik balsai; už naujus tik 
pirmą metą bus duodami nuošimčiai.

Kolonijose paskirti šie kolektoriai šiais metais:
Tovvn cf Lake: Steponas Straukas. Jis yra dienraščio 

išnešiotojas turi daug patyrimo. Jisai savo greitu patar
navimu pristato j namus anksti ir reguleriai.

Marąuette Park: Adolfas Gudėnas, generalis “Drau
go išnešiotojas. Jam pagelbsti brolis Vladas ir Stasys 
Staniulis.

Brighton Park: F. Gubista, jam pagelbininkas Ste
ponas Straukas.

VVest Side: Brolis Vladas; pagelbininkai Jonas ir Juo
zas Zalatoriai.

North Side: K. šerpetis; pageblininkas A. Bacevičius 
ir P. Masys.

18 Klonijai: Petras Varakulis; pagelbininkai P.1 Bal
čiūnas ir Juozas Puplesis.

Cicero: VI. Shemetulskis; p.agelbin. A. Janušauskas.
Bridgeporte: Pr. Gudas pagelbininkai Jonas Dimša 

r J. Labutis.
Roselande ir VVest Pullmone: Mykolas Misiūnas, Mik. 

’avilonis ir VI. Gaižauskas.
Melrose Park, Bellvvood, Mavvvood: Jonas Žvirblis.

“DRAUGO” ADMINISTR.

ir A. (lilienę ir dabar stovi hnson St., Binghamton,

8-toj vietoj. N. Y................................................................ 18,000

A. Cilienė pralenkė S. Sta- J. Motikaitis, 1305 S. 51 st

niulį ir smalkiai varosi, kad Ave., Cicero, III.....................  16,400

pralenktų K. Šerpetį, P. Pabi- A. Gubysta, 4355 So. Mo- 

zart Ave., Chieago, III. 13.000 

A. .T. Janušauskas, 1233 S.

jonaitį ir kitus.

Kontestininkų stovis: 

Kontestininkų stovis:

V. Stancikas, 1706 VV. 47tb

St., Cbicago, III.................... 263,265

P. Labutis, 917 W. 34th St.,

Chieago, III.................................... 261,530

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 

Ave., Melrose Pk, III. 198,135 

A. Stulginskas, 1628 S. 50th

Ave., Cicero, III.................... 179,385

S. Stašaitis, 1413 So. 48tb

Ct., Cicero, III........................... 80,750

A. Valančius, 1226 So. 50th

Ave., Cicero, III.................... 63,500

P. Fabijonaitis, 2231 W. 23

PI., Chieago, III.................... 50,250

K. Šerpetis, 1710 N. Girard

St., Cbicago, III.................... 48,350

A. Cilienė, 3131 S. Emerald 

Ave., Chieago, Tll. .. 45,075

S. Staniulis, 6651 S. Talman 

Ave., Cbicago, III. .. 42,240

virš $200.00, kurie susidarė «š Į Apskričių, kuopų, draugijų 

parengimų, žiedo laimėjimo ir i atstovus ir kolonijų darbuo- 

pasidarbavimo dvejuose išva-'tojus kviečiame. Valdyba

žiaviinuose į Kolegijos ūki. j ----------------------------- -

Valdybai ir skyriaus darbuo- i Dievo Apv. parap. — Dran- 

tojams padėkojo Kolegijos C<*-Į gi ja Susivienijimo Brolių ir 

ntro vice-pirmininkas kun. L. S< serų Lietuvių metini su>iri- 

Draugelis. jnkinių laikys sekmadienį, sau-

šiems metams 1 valdybų iš-,sio 8 mokykloj. Vy-

VASARIO-FEB.
5 d. 1933 m.

Visi Rezervuokite
“DRAUGO”

47 St. Kviečia klubų delega

tus būtinai atsilankyti, nes

bus rišami svarbūs klausimai.

Taipgi kviečiu tuos klubus, 

kurie da nėra centro nariais. 

Išgirsit, kų lietuviai veikia po

litikoj dabar ir kų tikisi nu

veikti ateity,

Paul P. Barsheack, P. S.

VAIKAI DIRBO PINIGUS

Žagarėje buvo išplatinta 

netikros 2 lt. monetos.

Vėliau paaiškėjo, kad žaga- 

rietis A. Kriaučiūnas, 18 mt., 

būdamas be dariu), susitarė 

su Zigmu Lukošiūnu dirbti si

dabrinius pinigus. Nuėjęs į 

vienų kalvę iš cino ir švino ly

dinio padirbo 4 monetas, ku

lias paleido apyvarton.Grybas - pirmi-1*’"-' ka,ulllu'-v

v Bus daug svarstoma svarbių Šiaulių apyg. teismas tuos 

Fr. Žebrauskas, 2253 So.'pirm. ir skyriaus narių dantų r‘ lka';.’ kl,'ga peržiurę,jimo j jaunus pinigų “fabrikantus” 
Oakley Ave., Chieago, „ Įgydytojum; A. Peldžius — rft_ komisija isduos raportų, laip nul>aU(lė po f uit. 6 mėn. s. t

UI............................................ .... ........................ 11,550 štininku ir Pranciška šlioge-į8.: ka^ kllI ie nau-^ val,1'1,os jkal., 1x4 kaipo nepilnam!

, ,iiai užims vietas. Todėl visi čiams po trečdali numušė

49tb Ct., Cicero, III.

rinkta: A.

12,650 | ninku, dr. P. Atkočiūnas

1 vai. po pietų.

O. Aksomaitis, 100 Karmon'rienė — iždininke. Koresp 

Ave., Detroit, Mich. 9,880

A. Bacevičius. 1850 Waban- 

sia Ave., Chieago, III.

X. Pas žinomus biznierius 

9,750 pp. Jasnauskus gruodžio 31 d. 

V. Mandravickas, 815 — 45|huvo susėję kai kurie giminės 

St., Kenosha, Wis. .. 9,500 ii artimieji draugai: varg. Bra

nariai kviečiami skaitlingai 

a'susirinkti ir nesivėluoti.

J. Jakubauskas, pirm.

. . . o*-“
Chicagos Lietuvių Auditori- tjnjn|,

A. J. Sutkus, 1007 — 8thizaiti.s pp. Labanauskai iš Bri-: ios. bo"<lslJ ™'mmkų ekstra 

9,500 gliton Park, p. Valonis laukti isuslrlnklmas ivyks sausio 4 d , 

Mar- Naujųjų Motu. Ponia Jasnaua-i8 vala”'1» vakare’ Chicagos 

kienė svočias pavaišino turtin-,Lie‘avil> Auditorijos salėje, 

9,500 ga vakariene. Sulaukus Nau- ant 3 «><*"<•"<» P™s°-

St., Waukegan, III. ..

J. Endžiulis, 1713 N.

shfield Ave., Chieago,

Ui.. . . ...........................................................
»

Pr. Vaičekauskas, 4242 So. j jųjų Metų trumpose kalbose

Maplewood Ave., Chieago, (padaryta pereitųjų metų ap

lik ............................................................... 9,000 žvalga, po to vieni kitiems pa-

V. Gaižauskas, 148 E. 107th linkėjo laimingesnių naujų nm

St., Chieago, III.....................  8,400 tų ir, pažaidę, pasilinksminę,

M. Misiūnas, 245 W. 108th išsiskirstė. Pirmadienio vaka-

S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 Pk> Chieago, III.....................  5,000 rų taip pat turėjo pas save

J. J. Aukškalnis, 1354 Har- svečių: savo augintinę su vy-
, , . I • __ *

rison St., Gary, Ind. 5,000 ru iš Riverside, Tll., daininin

kų K. Sabonį su žmona ir gra

žia jų šeimynėle iš Dievo Ap-PLĖŠIKŲ AUKA
Brighton Park.

T
‘ ‘ Drau

Lietuviu Auditorijoj
3133 SO. HALSTED STR.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus įžy- 
, miausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ Iš SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KĖS.

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

X.

mas atvykti. Turime labai sva

rbų dalykų apsvarstyti. Daug 

yra draugijų atstovų ir pavie

nių bondliolderių, kurių ne

turime adresų, todėl kviečiame 

per dienraščius.

Bondholdeiių Komiteto 

Valdyba

Šv. Onos draugijos ekstra 

susirinkimas, šiandie, sausio 4

. . • i c d., 7 vai. vak., Šv. Jurgio pa-
. veizdos parap. ir kitus. Sma- ’ v

giai pasilinksminta.
rapijos svetainėj. Sus-mas šau

kiamas iš priežasties mirusios 

Pp. Jasnauskai pasižymi di- narės, Tęvos Stravinskienės.

Valdyba

ge” tilpo pranešimas apie mi

rtį a. a. Kazimiero Laucio, deIiu širdingumu ir nepapras- 

2232 W. 46 PI. Daugelis skai-.1’1 vaišingumu.

Rytojų, gal, pamanys, kad ve-Į y Biznieriaus Balsevičio 

lionis sirgo ir liga pakirto jo žmona nors šiuo metu jau ge-|tia,inė Organizacija šaukiame 

gyvybę. Ne. A. a. Laucius ir resnė, tačiau ligonės padėtis nesini susirinkimų sausio 5 d., 

šiandie dar gyventų ir galėjo rimta. Jau trečia savaitė kai 8 vak vaL adre u: 2608

gyventi. Jis buvo auka plėši-'gnlį gv. Kryžiaus ligoninėje, i-----------------------------------------------------------------------------------------

kų siaučiančių po plačiųjų

Čhicagu- Naujųjų Metų išva- X Biznierius Aitui,s jau

karėse į jo krautuvę įėjo plė- |ka,P \r I»swik«s ir Palengva, 

pradeda darbuotis. Taip pat

Lietuvių Respublikonų Cen

RAY-DIO SALVE
šikai-holdaperiai ir norėjo a-»

sveiksta ir Feravičius.

X Vasario 26 d., parap. sa 

lėj didysis choras parodys ve-

stsidiečiams, kaip Dunduli?

lnio išsigando. Tai perdėm juo 

kingas vaizdelis su dainomis

s ve

piplėšti. Velionis bandė pasi

priešinti. Du plėšikų paleisti 

šūviai atėmė jam gyvybę.

Velionis huvo pavyzdingas 

dietuvis-katalikas. Pavyzdin

gai išauklėjo ir savo šeimynų.

Jei ne klystu, jo duktė yra ir šokiais. Vaidinime dalyvaus 1 

aktyvi L. Vyčių narė, ėjusi net visas choras.

Centro valdyboje iždininkės | 

pareigas.

Aružin,jį atilsį duok jo šie- 2g d kai ,)nvo „Dran 

lai viešpatie. Rap.

X M. Sąjungos 55 kp. “bu 

nco party” rengiama ne vasa

:ge“ rašyta, bet sausio 29 d. 

parap. salėje.

PAGERBS KLEBONĄ

A',

Stanislovas Patek’as, nau

jas Lenkijos pasiuntinys J. A. 

Valstybėms.

So. Chieago. — Pagerbimas 

mūsų gerb. klebono kun. Ur

bos įvyks sausio 7 d. Prasidės 

šv. mišiomis 8:30 vai. rytą.

Po mišių parap. svetainėj 

bus pusryčiai.

Vakare 8' vai. bus suruošta 

vakarienė pei kurių bus išpil

dytas gražus programas.

Visi So. chicagiečiai, svečiai 

ir iš kitų kolonijų širdingai 

kviečiami atsilankvti. Nei vie- 

nas nesigailės. Rengėjai

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGA”

Švietimo ministerija šiuo 

metu svarsto, kaip padėti bai

gusiems amalų mokyklas ama- 

ininkams jų gyvenimo pra

džioje. Manoma jiems padėti 

aiba įrankius įsigyti arba pi

nigais.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie| 

eglaitės už dolerį. 

Telefonuokit:

Englewood 5840

.. P. CONRAD ..
730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Tanedėlio, Serędos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockvvell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9C00

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearbarn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

MOSTTS. ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimo., kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvl- 
na skausmų, giliai jsiga- j 
Įėjusi kaip:

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. lafayette 7537

RUMATIZMĄ
ETRliNŲ DIEGIMĄ 

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PASTYRIMA NARIUOSE 

MĖŠLUNGĮ 
NEURALGIJA 

PERSIMRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

Namų, Tel. Hyde Park 3395

R, ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma-

•
dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projecj 

torius dėl judomų paveikslų'

I ftM F GI IV Ii 111']Jeigu kartą parnčgtnslt RAY—DIO rodymo. KaillOS labai Ulipigiu 

mostĮ ir pajusit palengvinimą, Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. | tOS.

2650 W. 63rd St., Chieago, UI.
Tel. Hemlock 8380

Phone Roosevelt 207J 
STANISLOVAS FABIONA8. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood. Expressing and

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

' Chlcago, m.

Jūsų aplelkoj — 50c

Kiekvienas Yardas parduoda 
Blaek Band anglis, bet dangji- 
rna gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Crane Coal 
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr ui! mažesnę 
kalną negu kur kitur,

Green. Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ,.$8.00

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mus pirmiau, nea mes užlaikome 
vieną 14 geriausių ruSių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mea turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44*1 ARCHER A VĖMUSI 
Telephone Lafayette 7119

■ -I A'


	1932-01-04-DRAUGASw-i7-8.pdf

