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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

.AUKSODŽTO PARAPIJOJ respondencijomis remia perį-
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Argentinoje komunistai negali 
būti piliečiais

Vii
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NAUJOS JAPONŲ KAUTY 
NĖS SU KINAIS.

NURODO PAVOJŲ

WASH1NGTON, saus. 2. —
I Amerikos darbo federacijos 

Šanhaikwano apylinkėse ir į viceprezidentas M. AVoll pas- 
pačiam mieste iškilo kruvinos Įkelbė įspėjimą, kad ateity kra- 
japonų kariuomenės kautynės Į Sto gyventojai turės brangiai 
su kinu kariuomene. (užmokėti, jei ir toliau leis vv-

Šanhailnvan via ne m-ažas gausybės paternalizmui ir blu

PEIPINGAS, saus. Oo. į

B

Lauksodis. (Žeimelio valse.) 
Nesenai grįžęs vienas ameri- Į 
konas, senas žmogelis, paau- j 

i kojo paminklui pastatyti 5(XX) ( 
[litų. Pinigus įdavė vietos kle- 
Į Bonui kun. Vaitiekūnui, kuris 
rūpinasi paminklo statyba. 
Paminklas manoma statyti ku 
riam šventajam, nes šioj para
pijoj nuo 1930 metų yra jau 
pastatyti du paminklai. Bar- 
diškių km. Vytauto Didžiojo 
paminklas. I^auksody — Birū-

Hawaii salų gubernatorius L. M. Judd su savo keturiais palydovais atvyks į Washing- tės ir dar iš eilės trečias vėl 
toną, kur kovos prieš sumanymą, kad salose pakeisti šiandieninę savyvaldą. 'pradėtas statyti Lauksody

Šiam paminklui visą medžia-

jodinę spaudą, susiskundžia 
pašto tarifo brangumu. Esą 
beveik neįmanoma už papra
stą sĮMiudos laiškutį kiekvieną 
kart mokėti 30 centų pašt. 
ženklams.

— Lietuvoje norima įsteigti 
durpių fabriką. Jau renkamos 
žinios ir klausimas tiriamas.

— Kaune ir provincijoj do
rovei smunkant plinta užkre
čiamos venerinės ligos. Kai 
kas siūlo išleisti įstatymą ir 
visus šiuos ligonius priversti 
gydyti.

kinu miestas ties didžiąją ki
nų siena, kuri Mandžiurijų at
skiria nuo žiemių Kinijos.

Japonai sako, kad kinai 
juos suprovokavo. Jie sus
progdino kelias rankines gra
natas į japonų žandarus.

“Ass. Press” žiniomis, yra 
daug žuvusiųjų ir kautynės 
vyksta.

BERLYNE RIAUŠĖS, 
ŽMOGŽUDYSTĖS

BERLYNAS, saus. 2. — Iš

rokratijai augti.

IŠŽUDĖ MONGOLŲ 
VADUS

PRIEŠ KATALIKŲ VIE
NUOLES CHICAGOJE GAISRAI.

MARYNAI APLEIDŽIA 
NIKARAGUĄ

BUENOS AIRES, Argen- 
PEIPINGAS, saus. 2. tina, saus. 2 d. —‘ Šio miesto 

Išorinėj Mongolijoj, kurią vai taryboje raudonieji gaivalai 
ėnu^ vyrauti. Jų pastangomis

uždraudė -■ vietos ligo-
do Rusijos sovietai, kilo revo 
liucija prieš bolševikus, .Šukiui 
lėlius nustelbus, daug mongo
lu vadu išžudvta.

MOKESČIAI UŽ PAJAMAS

TALINAS, Estija, saus. 2.-

vakaro ir Naujų Metų dieną Estijos vyriausybė, kuriai ne 
fašistui su komunistais šukė- senai seimas pripažino diktn- 
iė kruvinąsias riaušes. 3 as-turos autoritetą, visiems kraš- 
menys žuvo, 12 sunkiai ir a-,to tarnautojams sumažino at- 
pie 300 lengviau sužeista. 60 lyginimą nuo 4 iki 8 nuošim

čių ir gyventojams padidino 
mokesčius už pajamas.

riaušininkų areštuota.

KOMUNISTAI NEGALI 
BŪT PILIEČIAIS

BUENOS AIRES, Argenti
na, saus. 2. — Federalis teis-

IŠKILO NESUSIPRATIMAI

ninese katalikų 
dirbti. Girdi, vienuolės nėra {
palankios protestantams ligo
niams.

BIZNIO ĮSTAIGOS 
PANAMOJ

Tarp turtų įkainotojo Jacob- 
s’o ir apeliacijos boardo iški
lo rimti nesusFjtfatimai. Boar- 

vienuolėms (įas visai eilei turtuolių skir- 
asmeniškus mokesčus žv-

Kalėtlų dieną kilo gaisras 
Lido teatre, Maywood’e. Tas 
įvyko prieš teatrą atidarant. 
Sužeista gaisrininkas ir teat
ro tarnautojas.

4 KINAMS ĮVYKDYTA 
MIRTIES BAUSMĖ

HONGKONGAS, saus. 2. 
Kantone priešjaponiško boiko-

mas nusprendė, kad tarptau- L , ........ . . to draugija keturis kinus nnr-
tinės komunistų partijos na
riai negali būti Argentinos pi-

PANAMA CITY, saus. 2.— 
Vyriausybė paskelbė įstatymą, 
kuriuo įsakoma čia visas biz
nio Įstaigas kaip '6:00 vakarą 
uždaryti. Kas nori turėti biz
nį vakarais, turi gauti specia
lų leidimą ir atidarytose įstai
gose vakarais neturi dirbti die 
(nos darbininkai.

tus
miai nukapojo. Pasigirdo pro
testų ir Jacobs pranešė, kad 
jis nori sugriauti boardo spre
ndinius, o boardo nariai pa
reiškė, kad jie nepasitrauks iš 
savo pozicijos.

Jocobs šiandien tuo klausi
mu ves tardymus.

NĖRA NUODŲ

liečiais.

22 KOMUNISTAI TRAUKIA 
MI TIESON

t imi nubaudė už japonų pre
kių šmugeliavimą į 
Kantono vyriausybė 
bausmę įvykdė.

VALLEIO, Cal., saus. 2. —
Kiniją. |^U(^eg‘‘ Eikš kliubo trijų auk-
skirta Stų mediniai namai. 5 asme- 11

nys žuvo.

MASKVA, saus. 2. — Vol
gos srities 22 komunistų vadai
patraukti tieson. Jie kaltina- MENKO (IT\, saus. 2. - 
mi darbininkų išdavikiškutnu, era Uruz’o valstybėje pas- 
nes aiisileidę toj srity javų va kelbtas legislatūros priimtas 
lyme ir nekovoję prieš sovietų ' įstatymas. Šiuo įstatymu visoj

Nepaprastas katalikų priešų 
šėlimas Meksikoj

priešus ūkininkų tarpe. valstybėj miestų, miestelių ir 
sodžių šventųjų arba religi
niai vardai pakeičiami pap-

UŽDARĖ LĖKTUVŲ 
DIRBTUVĘ

__ _____ į rastais kokių revoliucininkų
PARYŽIUS, saus. 2. —Ne-1 vardais. O reikia žinoti, kad 

naikinami vardai yra istori
niai, turintieji tokio ar kito
kio sąryšio su istoriniais kra
šte įvykiais. Kol kas tik vie
nas Vera Cruz’o (Tikrojo 
Kryžiaus) miesto vardas ne
kliudomas.

Katalikų priešai, kurie yra 
(valstybės pr.ešakv, persekio- 
lami katalikus mano, kad jie

Cook’o apskrities ir Chica
go miesto chemikai randa, kad 
Chicagoj parduodami įvairios 
rūšies svaigieji gėrymai yra 
be nuodų. Tai gi daug geriau, 
negu kituose miestuose, kur 
“butlegeriai” žmones nuodais 
vaišina.

STATYBOS IŠJUDINIMUI

Cicero švietimo boardo pre 
zidentas F. J. Petru paduoda 
sumanymą, kad Chicagoj sta-

dirba pažangos darlią. Ištik- tybą būtų galima išjudinti ne- 
rųjų gi jie dirba atžagariai, imant mokesčių per penkis 
Kraštą ir tautą tempia atgal metus už šiais metais pastaty- 
į poros tūkstančių metų pra- tus gyvenamus namus, 
eitį. Nori gyventojus paverg
ti taip, kad jie nematytų švie
sos ir negirdėtų tiesos. Per il
gus metus visas kraštas šau

CHICAGO AUGA

Apskaičiuojama, kad Cbioa-

turint naujų užsakymų, užda
ryta Blerioto lėktuvų dirbtu
vė. Apie 400 darbininkų pa
leista.

ANKARA, Turkija, saus. 2. 
— Turkijos vyraiusybė liepė 
savo ambasadoriui Washing- 
tone, Abmet Mulitar bejui, at 
sistatydinti.

MANAGUA, Nikaragua, sa
us. 2. — J. Valstybių mary- 
nai apleidžia šią vidurinės A- 
inerikos respubliką, kurioje iš
buvo apie 39 metų. Marynai 
šiai respublikai išmokslino ke- 

: lis tūkstančius kareivių, ku- 
‘rie šiandien yra svarbiausias

-----------  respublikos apsaugos brandurt
Pereitais metais cukraus jys 

fabrike gautos melasos dide- < _____________

gą: akmenis, žvyrą ir kitus 
reikalingus pastatui mūryti 
dalvkus veža vietos ūkininkai.

į LIETUVOS CUKRAUS FA- 
IBRIKO MELASA GABENA 
' NET Į AMERIKA

Kitas gaisras įvyko pietinėj-L _ _________
Chicagos daly. Sudegė tuščias
sandėlis, 6100 So. La Salle
gat.

Tą pačią dieną gaisras išti
ko Block Brothers departmen- 
tinę parduotuvę Kenoshoj.

IŠSIĖMĖ IŠ BANKO 
DOLERIŲ

500

P. T. Zimmerman, 46 m. 
amž., išsiėmė iš banko 500 dol. 
užmokėti morgičių. Einant na
mo jį užpuolė plėšikai ir pi
nigus atėmė.

MAŽIAU AUTOMOBILIŲ

lės dalis jau parduota. Iš vi- VYSKUPO KONSEKRACIJA 
so to melosos tikimasi šiam
fabriko veiklos sezone gauti 
iki 4/X)0 tonų. Pernai mela
sas buvo gauta 1,180 tonų ir 
į Vokietiją melasos parduota 
1,(XX) tonų. Vienai čekų fir
mai,, kuri priklauso vienos 
anglų firmos skyriui, parduo
ta 1,500 tonų. Čekų firmos 
pirktos melasos Klaipėdoj 
kraunamos į laivus ir vežamos 
į Ivondoną, o iš čia, fabriko 
turimomis žiniomis, lietuviška 
melasa gabenama tiesiog į 
Ameriką. Melaso centeris vi
daus rinkoje kaštuoja 6 litus.

BOSTON, MASS. saus. 2. 
—Kun. D. F. Desmond iš So- 
mersville, kurs paskirtas Ale- 
xandria, La., vyskupu, bus 
konsekruotas šio sausio mėn. 
5 d- Šv. Kryžiaus katedroje. 
Konsekratorium bus Jo Emi
nencija kardinolas O’Connell.

SUŠAUKĖ KONFEREN
CIJON

AUKŲ
3932 metais Cook’o apskri

ty ir Chicagoj nuo automobi-| 1)EGTTNft Vp;DA BANKRO-

lių žuvo 1,109 asmenys, 
metais — 1,306.

1931 TAN PASIENIO KARČIA
MA S.

ALBANY, N. Y., saus. 2. — 
Prezidentas elektas Roosevel- 
't’as konferencijon sukviečia 
kai kuriuos krašto demokra-I

itų partijos vadus. Konferen
cija įvyks sausio 5 d.

PAVOGTA DAUG AUTOMO
BILIŲ

1932 metais Chicagoj pavo
gta 32,721 automobilis. Iš jų 
apie 31,000 policija surado.

NUŠAUTI TRYS SMURTI
NINKAI

Chicagoj prieš Kalėdas nu
šauti trvs smurtininkai: F.

kiasi laisvės ir teisių. Tai vi- R° miestas 1933 metus pradėjo Buglio, Stanley, negras, ir M. 
sa jiems griežtai atsakoma, turėdamas .,,524,000 gyvento- Barrett.
Žmonėms įsakoma vilkti ver- j’F Hraeitals metais apie 49,- 
guvės nai,, ir tylėti. MiKjo- 000 žmoni1 P"a”«°
nai gyvena didžiausiam skur
de, o jie patys, viską susigro
bę, pertekliuje gyvena.

Šis paikas ir aklas tikėjimo

APSKRITIES TEISMO 
PELNAS.

DIDINS MOKESČIUS

TURKŲ SANTYKIAI SU 
GRAIKAIS

Atpiginus valstybinę deg
tinę ir išleidus naują penkias- 
dešimtinę, iš Latvijos per sie
ną ateina nemaža pasienio gy
ventojų į mūsų teritoriją išsi
gerti. Dėl tos priežasties ke-(momis.
lios Latvijos pasienio karčia- Į _____________
mos jau užsidarė, nes anks- SUMAŽINO ATLYGINIMĄ
čiau į jas eidavo ir mūsiškiai, ---- --------
o daliar neina nė saviškiai. Te- DUBLINAS, saus. 2. — Ai
ko sužinoti, kad ir Vokietijos rijos vyriausybė sumažino at- 
pasienio gyventojai mūsų vai-,lyginimą valdiškiems tarnau- 
stybine dabar labiau domisi, tojams. Kalbama apie streikų 

------------- i galimumus.

RYGA, saus. 2. — Latvijos 
vyriausybė nusprendė didinti 
mokesčius už pajamas, kad iš
laidas subalansuoti su paja-

IŠ KAUNO.

ISTANBUL, Turkija, saus. 
12. — Turkijos santykiai su 

Cook’o apskrities teismas,1 Graikija nėr Naujus Metus 
priešų šėlimas Meksikoj yra anot klerko Sweitzer, 1932 me- padidėjo. Graikų vyriausybės 
glaudžiai surištas su garsiuo- tais turėjo 305,763 dol. pelno, nariai pasikeitė nuoširdžiais 
ju bolševikų šėlimu. Tas baig-'l931 m. pelno kiek daugiau sveikinimais su turkų vyriau
sia jų pačių pragaištimi. ' būta. sybės nariais.

Daug kas nusiskundžia l
SVAIGALŲ AUKOS

NEW YORK, saus. 2.
dviem negeistinais dabartinio Naujų Metų dieną nuo nuo- 
mflsų viešojo gyvenimo reiš- idingųjų svaigalų čia žuvo 8 
kiniais: 1) papiginus “valsty- asmenys.
binę” smarkiai padidėjo gir-j ____________
tuokliaviinas su savo padiari- SKAITYKITE IR PIiATIN- 
niais; 2) piliečiai, kurie ko- KITĘ “DRAUGĄ”
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KUN. PIUS JURAITIS
Vyskupas, teikdamas jaunuoliui pirmuo

sius šventimus arba tonsūrą, kuri atidaro jam 
kelią į dvasinį luomą, kalba šiuos žodžius: 
“Viešpats yra mano tėvonijos ir mano taurės 
dalis: Tu esi Tasai, Kuris sugrąžinsi man 
mano tėvoniją!” Kaip kryžius yra tikėjimo 
simbolis, ikaras — vilties, širdis — meilės, 
taip taurė arba kielikas yra skausmų simbo
lis. Išganytojas nekartą klausė savo mokinių 
ar jie galės gerti iš Jojo kančių taurės. Būti 
Išganytojo sekėju reiškia būti Jojo kančių 
dalininku.

Gerb. kun. Pijus Juraitis, Athol, Mass. 
liet. par. klebonas, šiomis dienomis mi
ni 25 m. kunigystės sukaktį. Ta proga 
nuoširdžiai sveikiname!

daug iškentėti: praūžė karas su visomis sa
vo baisiomis pasėkomis, pasikeitusiomis į kru 
vinų revoliuciją. Bolševikai, paėmę valdžią į 
savo rankas, naikino visa, kas jųjų nuomo
nei ir pasaulėžiūrai buvo priešinga. Pirmiau
sia ėmėsi griauti tikėjimą ir žudyti kunigas. 
Šios kruvinos kankynės neišvengė nė kun. 
Pius Juraitis. Bolševistinė valdžia ji suareš
tavo, laikė kalėjime, išsiuntė į sunkiųjų dar
bų stovyklų... Kas apsakys visus tuos paže-

nybės atkviestas į Maskvą ir paskirtas ka
riuomenės kapelionu prie štabo, (’ia vėliau 
jam teko eiti šš. Petro ir Povilo parapijos 
vikaro ir tremtinių kapeliono pareigos. Pa
sauliniam karui jau pasibaigus, 1919 m. pa
skirtas klebonu į Pskovu.

Čia jam beklebonaujant, 30 <1. rugsėjo 
m. 1920 m. suareštavo jį bolševikai ir įka
lino. Dienos ir naktys bolševikų kalėjime pra
leistos yra nuolatinė baisi merdėjančių gyvy
bių rauda. Žmogaus dvasios padėtis, laukian
čio kiekvieną minutę mirties dekreto, matan
čio kas naktis iš savo kalėjimo kameros iš
vedamus nelaimingus kalinius nužudymui — 
sunku įsivaizduoti, nes mūsų protas nepajė
gia šių baisenybių suprasti, vaizduotė pana
šių vaizdų nesugeba sukurti; vien širpuliai 
krečia mūsų kūną ir baimė atima jausmą. Bai 
su, šiurpu... Deja, tokioje padėtyje reikėjo iš
gyventi pusė metų.

Bolševikų y aidžia nenoii pasisakyti, kad 
ji žudanti kunigus tam, jog norinti išgriauti 
tikėjimą. Todėl kiekvienam kunigui reikia 
surasti koks nors apkaltinimas prasižengime.

1936 m. Springfield, Mass. "vyskupas pa-Ti rėmėjai. Kodėl dabar nepa- 
kvietė kun. P. Juraitį į Atimi, Mass. kad už-remiut? — A, — atsako, — 
imtą klebono vietą. Čia tai jam ir tenka jau užpvkau ant kunigo, tai nei j 
tre-ias metus klebonauti. Pirmiau Athol’yje bažnyčią cinu, nei “Draugo” 
klebonavo kun. Augustinas Petraitis, kuris neskaitau.” Kai paklausi prie- 
šią parapiją išugdė, pastatė puošnią bažny- žasties, tai pasirodo, kad tos 
čią, atmokėdamas skolas, todėl tvarkioje pa priežastys vaikiškos. O tuo ta- 
rapijoje, neapsunkintoje skola, nė nuošim- rpu nesupranta, kad toks “už- 
čiais/, nesunku klebono pareigas eiti. Kaip pykintas” jam pačiam nuosto- 
Viešpaties Apvaizda veda žmogų iš vieno Ii daro, nes ką-gi tu, brolau, 
krašto Į kiti}, iš seno pasaulio Į naująjį, nu- pabaidysi.'
rodydama darbuotei dirvą ii tinkamesnę vie- Taigi, visus marketparkie- 
tą poilsiui po dideliu vargu ir iškentėtų kan- čius kviečiu j talką. Padėkite 
čių. Laimingi Atliolio lietuviai, turintieji sa- mums katalikiškos spaudos 
vo vadu garbingą tėvynainį, garbų Kristaus platinimo darbe. Kiekvienas 
avijos ganytoją, pergyvenusį daug audrų ii užsiprenumeruokit “Draugą” 
laimėjusį daug kovą, taurios asmenybės ku ar “Laivą”: jei kas neišsigali 
Iiigą Pijų Juraitį. 'metams, galima užsisakyti pu-

Aukštoji Dvasinė Vyresnybė, prisiminti- J sei metų. Pinigus, kam nepa
si kun. Pijaus Juraičių iškentėtus vargus ir'ranku tiesiog į “Draugo” ad- 
skausmus bolševikų kalėjimuose, pernai at-įministr. nuvesti, gali man pri- 
žymėjo jį aukso kryžiumi kaip kankinį už ti- duoti.
kėjimą. Kun. P. Juraitis yra toksai žmogus, 
kuris tų visų pažymią mažai tepaiso. Jam te- 

Kadangi prie kun. Pijaus Juraičių bolševi- rūpėjo dirbti Kristaus darkąs. Nesiskundė ji- 
kai negalėjo jokiu būdu prikibti, todėl jo žu- sai savo karčia kančią tau?, priimdamas iš 
(.lyti nebuvo jau taip lengva. Teismas paliko Aukščiausiojo rankos kaip ypatingą Jojo gi- 
jį neribotam laikui sunkiųjų darbu stovyk- i lios meilės pareiškimą ir džiaugėsi, kad bu-

Stasys Staniulis, 
Kontestininkas

DŽIAUGIAMĖS SAVO 
DAKTARU

! minimus ir kančias, kurias teko šiam/garbin- 
Kiekvienas kunigas yra Išganytojo kan- gam kunigui iškentėti dėl Kristaus!

čių dalininku, nes, kaip Išganytojas pastebė
jo, mokinys negali būti aukštesnis už savo

Kun. Pius Juraitis gimė 2 d. gruodžio m., 
1884 m. Ožkabalių kaime, Vilkaviškio para- 

mokytoją. Jeigu Išganytoją persekiojo, skriau pijoje. Baigęs šešias gimnazijos klases, įstojo 
dė, niekino, kankino, žudė — nė kunigas ne- j Petrapilės dvasinę seminariją. Kunigu įšvę- 
gali būti nuo šių įvairių kryželių laisvas. Ku- ' Stas Petrapilyje 8 d. gruodžio, 1967 m. Pir- 
nigui skausmų ir kartybių taurę dažniausia Į niiausia, pora metų jam teko eiti tikybos

loję — Šiaurės giriose medžių kirstų.

Prietelių rūpestingumu kum P. Juraiiis 
pasiekė Lietuvos pasiuntinybės duris Mask
voje. Juo susirūpino Lietuvos pasiuntinybė. 
Čia du mėnesiu priglaustas, .1921 m. jau glo
bodamas 4 vagonus lietuviškojo archyvo, su
grįžo Į Lietuvą. Suvargęs, iškankintas, be 
skatiko, be pastogės, giminių ir prietelių pa
dedamas pasirįžo toliau tęsti savo aukštuo
sius mokslus ir įstojo į naująjį Lietuvos uni
versitetą Kaune. Mokęsis šiame universitete

vo rastas vertu kentėti dėl Kristaus.
Athol lietuviai, norėdami viešai pažymė

ti savo brangaus dvasios vado šias sidabri
nes sukaktuves, ruošia 8 <

Nesenai Bridgeporte (3147 
S. Halsted St.) savo ofisą ati
darė dentistas dr. P. Atkočiū
nas. Bridgeportiečiai, ypač ka

sančio m. 19o3 m. tulikai, džiaugiasi tuo, nes dr,
jo pagerbimui iškilmes. Visu pirma tos iškil- j, Atkočiūnas vra plačiai ži- 
mės Įvyks bažnyčioje. Gerb. Jubiliatas atlai- ll01na8 lįetuvių katalikų visuo-
kys iškilmingas šv. Mišias. Vakare parapijos n nės veikėjas. Ir “Drauge”
salėje, dalyvaujant apylinkes dvasios v adams, e&anie skaitę daugybę jo strai

tris metus, išvyko 1924 m. j Prancūziją, aukš- 
patiekia tie, kuriems jisai darbuojasi, kurių mokytojo pareigas mergaičių realinėje moky- tąjį Katalikų Institutų Paryžiuje.

kloję, mūsų dainiaus Adomo Mickevičiaus tė- Būdamas užsienyje 1924 metą vasarą,
viškėje, Naugarduke. Vėliau, perkeltas į Pet- kun. P. Juraitis aplankė Škotijos lietuvių ko 
rapilę, ėjo šv. Katrinos bažnyčios vikaro ir lonijas. Ilgiau teko sustoti Glasgove. Pava- 
tiky^os mokytojo pareigas bernaičių progini- Į duodamas kun, J. Petrauską, redegavo Ško- 
nazijoje.

191^ metais paskirtas j tolymąjį Ufo

gerovei jisai paaukojęs visą savo gyvenimą. 
Neretai jam, kaip avijos ganytojui ir Kris
taus kariuomenės vadui, tenka nukęsti žiau

rių persekiojimų, kuriuos vykdo krikščioni

jos priešai. *

garbaus Jubiliato draugams, ir brangiems jo
jo paiapijieciams, bus iškelta vakaiienė, ku- priežiūrų. Mūsų kolonijoje šis 
rios metu teks prisiminti skaudžias ir links- lla-Isll gerbiamas dentistas jau 

tapo populiariu. Paminėtinas
vienas didelis jo darbas: da

goje Tavo dvasinio gyvenimo sukaktuvių die- baf Ra,ė(,u atostogu nietu jis 
noje reiškiame Tamstai savo giliausios pagar- nemokaniai apžįūrėjo ir sutva- 
bos ir linkime ilgiausių metų toliau darbuo- rkg dantis Jnfisų parapijO8 mo

mas praėjusio gyvenimo valandas.
Garbusis Dvasios Vade, šioje iškilmin-

psnių apie sveikatą ir dantų

Mūsų laikais, vykstant tikėjimo perse
kiojimams Rusijoje, šimtai kunigų turėjo 
progos paragauti Kristaus kančių taurės, y- 
šaromis ir krauju sklidinai pripildytos. Šių 
kankinių-kunigų tarpe yra kelios dešimtys 
lietuvių. Jų vienas — kun. Pius Juraitis — 
šiomis dienomis mini savo 25 metų sidabri
nes kunigystės sukaktuves. Didesnę savo ku
nigavimo darbuotės dalį jisai praleido Rusi-

tijos lietuvių laikraštį “Išeivių Draugą.”
Baigęs aukštuosius mokslus, sugrįžo at 

cal į Lietuvą ir buvo valdžios paskirtas eiti 
te būta daug mokyklų, kuriose mokėsi ne- tikybos mokytojo pareigas Marijampolės Ry- 

1 maža" katalikų, lai jose kun. Juraičiui teko gi^kių Jono gimnazijoje ir Mokytojų Semina 
rijoje.

Nuolatos savo prieteiių kviečiamas, 1927 
m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Elizabeth, 
N. J. Vietinėje lietuvių šš. Petro ir Povilo 

Kuomet iškilo karas, jisai daug darba- parapijoje ėjo vikaro pareigas. Išbuvęs du

miestą klebonu-kuratu. Kadangi šiame mies-

eiti tikybos mokytojo arba prefekto parei
gos. Tuomet jisai mokė bernaičių ir mergai
čių gimnazijose, matininkų ir gelžkelininkų 
aukštesnėse mok \ klose.

joje, kur keleta paskutinių metų jam teko į vosi pabėgėlių gerovei, kurdamas ir vadovau- Į metu Elizabeth, N. J., atkviestas savo draugo

tis Kristgfflfc avijoje!

KVIESIU

Marąuette Parko lietuviai 
katalikai. N< malonu man pra
nešti. kad ne visi skaito kata
likiškus laikraščius. Kelis sy
kius e. u jau kvietęs visus pa
remti besidarbuojančius kon- 
tcstininkus, užsisakyti katali
kiškąjį laikraštį, mesti skai
čius bedieviškuosius.

J. N. kyklos vaikučiams. Vaikučiai 
ir jų tėvai yra labai dėkingi 
dr. Atkočiūnui už tokį labda- 
rišką darbą ir pasiaukojimą. 
Tiek daug burnelių apžiūrėti 
ir dargi nemokamai — tai ne 
juokai! Esame labai dėkingi 

J jam už tokią didelę malonę. 
Dar kaitą ačiū dr. Atkočiūnui! 

, l'ž tai mes jo ofiso neužmirši
me, kada dantys to reikalaus.

Viena iš motinų

LOWELL, MASS.
Genį laikų liūdinitiktti. Niekur nera

si tokių aiškių nedarbo ženklų, kaip mies
tuose, kurių pradžia ir visas pagrindas 
buvo ir likšiol yra dirbtuvės. Kol dirbtu
vės dirbo — miestas klestėjo, viskas buvo 
gyva, judru... Dirbtuvės pritrūko darbo— 
visas miestas apmirė, nusigando. Gyven
tojai nebeteko ūpo.

Prie tokių miestų priklauso ir Lovvell, 
Mass. Jgm visą pradžią ir plitimą buvo 
davusios audimo Imi kitų rūšių dirbtuvės. 
Jų čia buvo gyva bala. f r vis dideliausi 
trobesiai, gražiausiose vietose — kuone 
pačiame vidurmiestyje...

Kui darbai sekėsi, galima sau įsivaiz
duoti, kokis čionai buvo judėjimas! Tik
ras žmonių skruzdėlynas! Tuomet čia dar
bininkui buvo galima ne tik gražiai pragy
venti, bet dar ir gražaus skatiko senatvei 
ar netikėtai valandai susitaupyti.

Geri uždarbiai sutraukė čionai nema
ža ir lietuvių. Nuostabu, kodėl čion apsi
gyvenę Iieveik vieni tiktai iš Vilniaus 
krašto ateiviai! Kodėl įiepasimagino ge-
ru uždarbiu ir kiti lietuviai, man nesup- , Jurui ir dabartiniam Lmvellio klebonui—
rantanias dalykas. Paktas tiktai, kad ėia 
beveik vieni Vilniečiai.

Kad nebloga čionai buvo darbininkui 
gyventi liudija, kad ir tai, jog beveik vi
si lietuviai turi didesnę ar mažesnę savo 
nuosavybę (pru perti). Dabar jau viskas 
susmuko. Važiuodamas per miestą paste
bėjau daugelį dirbtuvių visiškai sustab- 
clvtą. Kai kurią troliesią langai baigiami 
Aižyti, kiti jau nugriauti — nė ženklo 
ją nelsdikę. Sako, kyd daugelis savininką 
tūtų nugriovę neveikiančias savo dirbtu-

ves, jei miesto majoras nebūtų tam pasi

priešinęs. Dėl to kai kurios dirbtuvės 

pradėtos ardyti, ligi pusės suardytos, ir 

taip stovi... Liūdną tai sudaro miesto iš

vaizdą.

Lietuvi u pa rupija.
I

Kad ir gražiai čionykščiai lietuviai 
seniau gyveno, tačiau savo parapiją ne 
lengva jiems buvo sukurti. Jos kūrimas 
ėjo labai palengva. Iš tiesų ji pradėjo 
tvarkytis tik nuo to laiko, kai gavo sau 
klebonų gerb. kum Kazimierų Urbonavi
čių. Jo yipesčiu atremontuota nedidukė 
medinė bažnytėlė, nupirkta puikioje vie
toje gražus dviejų aukštų namas, kuriame 
įrengta klebonija. Vienas jos tebėr tru
kumas, kad kiek-ne-kiek tolokai nuo pa
rapijos bažnyčios. Tiesa, šaligatviai (sai- 
dvokni) Įtaisyti gana patogūs, bet vis dėl
to, kai reikia nuolatos bėgioti i vieną ir į 
antrą pusę geros dvejos varsnos, dažnai 
vėjuotose dienose, ar lyjant, ar pustant— 
tai nelabai patogu... Bet kur tu visus pa
togumus suvaikysi!

Kum Urbonavičiui tačiau neteko nau
jose klebonijose gyventi nė vieną dienelę; 
diria) ir taisė savo Įpėdiniams: kum Dr.

kum Pr. Strakauskui. Šiuodu 
uolūs kunigai stengėsi toliau 
pradėtąjį kum l rbonaviėiaus gražų dar
bą.

Kum Juras |><> bažnyčia įrengė gra
žią parapijos susirinkimams bei kitokioms 
pramogėlėms salę. Bažnyčią nuo gatvės 
atitvėrė gražia geležine tvorele. Sutvar
kė visas bažnytines draugijas, ypač tre
tininkus. Gražiais savo pamokslais žadino 
žmones prie krikščioniško bei blaivaus 
gyveninio. Kun, Juro darbavimosi vaisiai

abu labai 
pastūmėti

dar ir dabar Lovvellieeiuose, anot dabar

tinio klebono žodžių, visame kame atsi

liepia.

Persikėlus kum Jurui į Lawrence, 
Mass., jo vieta teko kum Pr. štrakauskui. 
Neapsileisdamas darbštiems savo pirniii- 
takams, naujas klebonas visu savo sielos 
uolumu ėmėsi parapijos darbo. Lovvell’is 
bematant gavo naują išvaizdą. Bažnyčia 
atnaujinta. Altoriai gavo naujus parėdus: 
vieton seniau čia buvusiųjų sunkių ir ne
labai gražių statulų, jie gavo lengvutes, 
gražiai nudirbtai angelukų figūrėles. Al
toriai dabar visai gražiai atrodo. Pertai
sė jis taip pat ir klebonijas, patogesnes 
jas darydamas ir sau ir parapijoniuns. 
Tiek klebonijas, tiek bažnyčią apsodino 
aplink gražiais žalikrūmiais. Lietuviui, 
nuo mažens pripratusiam grožėtis žaliais 
miškais ir puikiausiais rūtą darželiais, ši 
tie žulikrūmiai itin patinka.

Ja unimas.
Ne mažiau už žalikrūmius puikiai pri- 

žiūromi ir auklėjami čionai jaunuoliai, 
mūsą tautos visa viltis ir pasididžiavimus. 
Kum Strakauskas jau ne nuo .šiandie yra 
plačiai žinomas, kaip didis jaunimo žino
vas ir auklėtojas. Jis, So. Bostone lit'i-
damas vikaru, mokėjo sutraukti apie sa-8°U keletą gražią dainelių. Kiti trys tu-
ve jaunuomenę ir sužadinti joje tikybinę 
ir tautinę dvasią. Jis vadovavo jaunimo 
vasaros mokyklai, kur uoliai dėstydavo 
šalia tikybos ir tėvą kalbą taip uoliai, kad 
jaunuoliai pramokdavo visai taisyklingai 
lietuvių kalbos. Jis leido savo mokiniam 
gražų lietuvišką laikraštėlį. Pats savo 
ranka jis surašydavo jį ir padailindavo 
įvairiais iš vaiką gyvenimo paveikslėliais. 
Ir reik pripažinti jį t|rint ne mažos me
nininko dovanos!

Jaunimas be gaiJmėgęs tą nediduką

laikraštėlį. Ilgėdamos laukdavo jo pasi
rodant. Pasirodžiusį ryte rydavo —taip 
jiems patikdavo!...

Kurį laiką kum Strakauskas buvo re
daktoriumi einančio prie “Darbininko” 
jaunimui skiriamo kampelio. Ir labai 
sėkmingai savo darbą dirbo. Nežinia, ko
dėl tą.gražų darbą yra pertraukęs. Ma
nau, kad ne dėl to, kad būtų jam tasai 
darbas nusibodęs, nes jis panašą darbą 
dirba ir dabar savo parapijos jaunimui 
ir suaugusiems. Gaila, kad tasai gražus 
dajbas nesiekia plačiau už Louell’io pa
rapijos ribų. Rašant “Darbininke” galė
jo naudotis visi Amerikos lietuviai.

Katalikiška akcija.
Norėdamas daugiau savo parapijom} 

katalikišką dvasią bei apskritai kultūrą 
sustiprinti, kun. D. ►Strakauskas daro tam 
tikins susirinkimus, kur su juakalbomis 
kviečiami ne tiktai Įžymesni lietuviai kal
bėtojai, bet kai kada net svetimą tauty- 
bią. Ir tai išeina mūsą naudai. Pavyz
džiui, prieš pat šiemetines Misijas buvo 
surengta ūkininką vakarienė. Prisirinko 
pilnutėlė šulė. Svečią tarpe dalyvavo ke
turi ir airiai katalikai — Kolumbo Vy
čiai. Vienas ją labai gražiai padainavo

rejo prakalbas. Visi kulliėjo gražiai, ir kas 
ypatinga, kad tikrai katalikiškoje dvasio
je. Retas kuris ir kunigus gražiau patai
kys pakalbėti. \ ienas ją savo prakalbai 
paėmė lx> galo gražų ir pamokinantį atsi
likimą iš garsaus menininko Leonordo da 
\ inci. Šis menininkus, norėdamas gyvai 
ir tikrai atvaizduoti Kristaus veido šven
tumą, panaudojo vieno dievobaimingo jau
nikaičio veido išraišką. •Šventame žmoguje 
juk Kristus gyvena, ir tiek veide, tiek 
darbuosA temutos Kristus,

Dabar reikėjo menininkui atvaizduoti 
pardaviko Judos veidas. Kiek jis ieškojo, 
norėdamas atrasti žmogų su panašia vei
do išrraiška! Niekur negalėjo surasti. Po 
kelelių metų tiktai jam netyčia pasitaikė 
panašus i Judą žmogus užeiti. Bet kaip 
jis nustebo, kai tame žmoguje, turinčia
me Judo pardaviko veidą, pažino tą patį 
jaunikaitį, kuriame pri<*š kelis metus jis 
buvo matęs gyvą Kristaus veidą. Nuste
bęs klausia, kils tokią griežtą ir taip greit 
atmainą jo veide padarė?—Nedoras gyve
nimas! — buvo atsakymas.

rI’aip. Doras gyvenimas žmogų daro 
panašų į Kristą, o nedoras — į Jo išda
viką, Judą apaštalą!...

Kokia graži iš to išvada; laikykimės 
Kristaus, kad visuomet būtumėme Į Jį pa
našūs !...

Tai tokios buvo Kolumbiečią prakal
bos. Žmonės klausėsi ją ne mažiau ati
džiai, negu bažnyčioje klausosi iškalbin
go pamokslininko... Kad daugiau tokią 
kalbėtoją vieton tuščią arba net ne visai 
švarią juokavimą.

Misijos.
'I’aip gražiai vadovaujamoje parapi

joje, žinoma, turėjo gerai pasisekti ir Mi
sijos. Žmonių rinkosi kasdien pilnukė baž
nyčia. Daugelis pasinaudojo malonią me
tu ir susitaikė su \’iešpačiu. Svečią kuni
gą liet per dvi dienas turėjome. Vieną die
ną buvo klebonas su savo vikaru iš Camb- 
ridge, Mass., o antrą dieną iš So. Bostono 
gerb. jubiliatas kun. K. Urbonavičius ir 
kun. K. •lenkus, į iš Nashua—kliu. Dr. 
Bružas.

Net m^onu padirbėti tokioje para 
pijoje, kur ■šame kame jauti pavysdingą 
darbštumą A dvelkiančią tėvų dvasią...

Kun.Antanas Petrauskas, M. 1. C.
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HOMPSON, CONN
šeimyninis vakarėlis, kuriame kį gražų pasiaukojimų lietu- ke B. M. T. kompanijoj. Gy- džiai privalgėrrie ir girdėjome

įvių

’ūcios švč. Marijos Kolo

je buvo praleistos sulig

Marijos Kalnelių Kūlė

jos (Marian Ilills College)

papročiu.

Kadangi toks dalykas Be

tarpe yra labai brangi

ns, prie jo reikėjo pirmiau 

tinkamai prisiruošti. Na

rni buvo “special” apvalyti 

kalėdiniais papuošalais pa- 

idyti. Svarbiausias patraukl

ias, papuošalas, tai bnvo Ka

lėdinė eglaitė, kuri, gražiais 

žibučiais papuošta, buvo pa

statyta refektoriuje. Savo gra

mui neapsakomai sužavėjo 

įrinčius. Valgio metu, kai 

irie užmiršo net ir valgyti, 

dienas taut persiėmė eglaitėm 

rožių *kixf kaimynas jam šu

ktelėjo: “Žiūrėk kų valgai, 

Tonai, bematant šakutę suk ra

itysi!” Tenka didi garbė tie- 

įs, kurie rūpinosi eglaitės ap

rėdymu.
6 valandų Kūčių vakare vi

sa šeimyna susirinko valgoma

jame kambaryj. Kun. T)r. J. 

Navickui, Kolegijos direkto-

dalyvavo: .Jo Ekscelencija vy

skupas P. Būčys, namų vyres

nieji, svečiai, mokytojai, mo

kiniai, šeimininkai-ės. Vakarė

lio programų sudarė įvairios 

dainos ir giesmės, kurias at

giedojo Kolegijos choras, ir 

muzikos griežiant kolegi jos or

kestrai. Vadinamas “main at- 

traction” buvo Santa Claus 

(Kabalų Diedukas). Jis mūsų 

neužmiršo ir kiekvienam davė 

po dovanėlę. Programo metu 

Jo Ekscelencija vyskupas P. 

Būčys savo žodžiuose pabrėžė, 

kad dabartinis pasaulis toli at

sitraukęs nuo Evangelijos ir 

kad gręsia didis nupuolimo 

pavojus. Pasibaigus progra

mai visi išsiskirstė pilni gra

žių įspūdžių.

Antanas

Kaip jau pirmiau buvo ža

dėjęs, Jo Ekseelencija vysku

pas P. Būčys, Švenčių vaka

rų, malonėjo pribūti Švč. Ma-

rijos Kolegijoje valgyti Kūčias 

kartu su mylimais šios Kolegi

jos mokytojais ir mokiniais.

vių biznierių ir profesijonalų. [vena Bav Ridge, Brooklyn. Ve 
dęs lietuvaitę vaterburietę Ve-

SĄRAŠAS AUKOTOJŲ, KU
RIE AUKOJO KALĖDŲ 
VARGŠŲ KREPŠIAMS

rseckiūtę. Abu labai gerai iš

rodo.

Toliau mačiau vienų lietu

vaitę, kuri dirba “in tbe mov

ing pictures.” Tai p-lė Abro

mavičiūtė iš Waterbury. Tai 

Shirley Mason. Ji yra lošiusi 

“Subway Express,” “The Wo 

man in Room 13” ir “Tbe

kalbų prof. Aleksio, kuris jie

ms vadovauja, gerb. klebono 

kun. Valantiejaus ir kun. Kri- 

po. Visi ragino laikytis vie

nybės ir ant toliau dėtis prie 

parapijos veikimo. Išsiskirstė

me gražioj nuotaikoj.

Nelaimės atsitinka ne tik 

gatvėse, liet kai kada ir baž

nyčiose. Pereitų savaitę kun. 

Choąuette belaikant Mišias 

St. Sauveur, Kanadoje, užsi

degė jo drabužiai. Žmonės už

gesino ir kunigas galėjo Mi

šias užbaigti.

KUKULIAI
VIRTI BOAVLING LEAUGE

I

Lietuvių Katalikų Moksleivių 

8-to Skyriaus.

Po $5: adv. E. Bobbin, dr.
M. Colney, d r. W. Selens, A.
Račas.

Po $2: T. Matas, .T. Kopiezh,
J. Jenušaitis, adv. A. Bronskv,
J. Stokos, V. Kenahsis, V. Šu- Sliorts.” Gabi ir, gal, sulauksi- 
kaitis, C. Slokus, J. Klisli, J. me iš jos Clara Bow arba Ja-
Kairis, J. Vaitukaitis, P. Dre- 

vinskas.

Po $1: T. Deliniks, C. Ba-

net Gaynor. Linkime jai dar 

aukščiau prasimušti. Waterbu- 

ry’is gali didžiuotis, kad ir iš

landa, M. 3alanda, J. Grables, lietuvių yra “ant Broadwav.” 

D. Stokes, M. Jacobs, M. She- Tai P-’e Baranauskaitė (Miss 

E. Lasky, C. Lasky, M. Tulia Baron), Valentinavičiū-
ron,

Stokes, A. Valionis, J. March, tė (Miss Leoną AVallace). Gal 

A. Jokūbaitis, J. Orintas, W. ir yra daugiau bet iki šiol ne- 

J. Miciūnas Bradunas, A. Vaitukaitis, G. 'susekiau. Valio, lietuvaitės, va 

Kankel, J. Marcb, E. Yana- rykitės!

wich, II. Smitli, A. Francis.

A. Zubras aukojo cukraus,

J. Mendle ir J. Yanavicli — 

duonos, Dan Stokes konden-

suoto pieno ir obuolių košės. 

Dr. J. Stanislovaitis — apel

sinų (oranges), A. Radvila — 

ke-

Mūs parapijos skautai buvo 

paruošę Kalėdų eglutę mokyk

loje, kur jie turi po atskirų 

kambarį ir renkasi mažiausiai 

sykį į savaitę visokioms pra

tyboms. Be narių buvo ir ko

mitetas, kurį sudaro: p-lė Be-Ant rytojaus, Jo Ekscelencija dvi vištas, P„ Krugelis

atlaikė iškilmingas šventas Mi turis bušelius obuolių, kun. Va įndleriūtė, p-lė Ragiūtė, p-nia 

iui, sukalbėjus "maldų, buvo'šias sulig Rytų apeigomis. Ka- lantiejus — didelį maišų mip'Jenušaitienė, kun. Kripas, V 

►erskaitvta Evangelija. Po to 1?dų vakare buvo paprastas tų, J. Stokes — pardavė mė-^lo^'ku\ visi Virėjo “good

metinis šeimyninis vakarėlis, sos ko žemiausia kaina, 

kuriame taipgi malonėjo daly-

jrskaityta Evangelija, 

lo Ekscelencija Vyskupas P. 

iBūčys savo nuošįrdžiais žod

žiais palinkėjo visiems geros 

Joties ir pasveikino visus li-

vauti Jo Ekscelencija. Čia 

kaip tik ir buvo Jo Ekscelenci

ATOSTOGAUJA

smomis šventomis Kalėdo- 3°s Jei«u Jo Kkscelenci-

iViedant nuo Jo vyskupas P. Būčys, M. I. C.

būtų buvęs kur kitur apsisfo-

,is. Paskui, pr t {ėdant nuo Jo 

lencijos ir kunigų bei 

kai kurių mokytojų kiekvie

nas atskirai sveikinosi ir lau

žydami plotkeles linkėjo viens 

kitam geriausio pasisekimo. 

Po to sekė Kūčių vakarienė. 

Kaip visi džiaugėsi! Pažvel- 

, gus apie kambarį kiekviena - 

‘ me veide matytis linksma šy- 

į psena. Atgijo Kalėdų dvasia!

Kalėdų atostogoms iš- Įvai

rių mokyklų buvo parvažiavę 

šie studentai: G. Urbaitė, ku-

jęs kaip kad Švč. Marijos Ko- ri lanko Marywood College, 

legijoje tai; rasite jog Kalėdų j Scranton, Pa. Pats, ačiū pre- 

,Diedukas, kurs nors ir pasi-, latui Miliauskui, iš Duryea, 

vėlino, tačiau lietuvių bernai- ĮPa., toj mokykloj su kun. Gra- 

čių Kolegijos visiškai nega-įdecku iš Hartford buvau. Se- 

lėjo užmiršti, būtų Jo Eksce- sutės visų aprodė. Reikia džiau 

lencijų aplenkęs. gtis, kad katalikai Amerikoje

turi tokių gražių mokyklų. Te

nka džiaugtis, kad ir lietuvai-Pasibaigus kvotimams dau-

* O kad šioji Kalėdų dvasia vie- ffnma mokinių išvažiavo savo eių tenai mokinasi, 

v t t^vplin nnlnnkvtn "PfisiliVnį špatautų visose gyvenimo die

nose! Visi linksmi, užmiršę 

praeituosius vargus tikisi lai

mingos ateities. Po vakarie

nės visi linksmai praleido li- 

i kusį laikų iki vakarinių mal-u ,
Kalėdų diena! Kiek daug 

. prisiminimų ji neša su savim!

‘ Nors nekurie yra toli nuo sa

vųjų tėveliu, vienok — links

mi. Šeštų valandų ryte Švč. 

Marijos Kolegija pradėjo švę

sti Jėzaus Užgimimo Dienų iš

kilmingomis šventomis Mišio- 

kurias celebravo namų 

esnysis kun. J. J. Jakaitis 

asistuojant kun. A. Ješkevi- 

čiui ir klierikui V. Šauliui. Pa

mokslų pasakė celebrantas ku

nigas Jakaitis. Kun. J. J. Ja

kaičiui ir kun. Dr. J. Navic

kui atlaikius po trejas Mišias, 

buvo pusryčiai. Po pusryčių, 

9 valandų, Jo Ekscelencija at

laikė šventas Mišias, kurias iš

klausė visi. Mišioms pasibai

gus visi linksmai praleido lai

kų iki pietų. Po pietų visi, ro

dę įvairius būdus, linksmai 

praleido likusių dienų. Tvaike 

vakarienės susilaukėme garbi

ngų svečių: kun. Uliou ir J. 

Kundrotavičiaus, kolegijos pro 

fesorių, kunigų Petraičio ir

kilni

-

tėvelių aplankytų. Pasiliko 

broliai Marijonai ir keletas ki

tų. Antroje Kalėdų dienoje 

kai kurie broliai taipgi išva

žiavo. Liko tiktai vienuolika 

mokinių. Visuose namuose už

viešpatavo tyla sulyginus lai

kui kuomet Kolegijoje buvo 

septynias dešimts du mokiniu..

Tėvas A. Būblys, M. I. C.. 

kurs kiek laiko buvo išvažia

vęs tikslu laikyti misijas, gruo 

džio 27 d. vėl sugrįžo į kole

hknno šv. Kazimiero \\'or 
ccster parapijos klebono ir v i

karo. 7 valaidų vakare Įvyko

RINKINIAI
Žiema su savo sniegu ir le

du yra labai pavojinga ir dėl

to visi turėtų būt atsargūs.
* * *

Bečiuožinėjant ant Bradley 

Alėjos, keturi jaunuoliai susi

dūrė su troku. Trokų valdė 

M. Krokauskaitė. Sužeisti: 

Marcelynas, Šakočius, lx>m- 

bordo ir McLarey. Visi nuvež

ti į ligoninę, kur pastarajai 

reikėjo tuojau operacija da

ryti.

Septvnių metų Yenzelis be- 

čiuožinėdamas ant Green gat 

vės susidūrė su automobiliu. 

Galvų ir akis sužeidė. Reikė

jo vežti pas gydytojų.

good

time.” Visi atnešė dovanėlių. 

Čia gražiai darbuojasi ,Stoč

ių u s, Sterbaitis ir keli svetim

taučiai. Buvo kalbų, kurias pa 

sakė Cliief Executive Masters 

ir kitas Greeves. Kalbėjo ir 

pats kun. Kripas.

Mūs našlaičiai taip pat tu-

Millville, šalę 

V. Butkus, dvylikos metų vai

kas automobilio suvažinėtas. 

Tų vakarų labai snigo. Vaikui 

bėgant skersai gatvę, nebuvo 

matyti automobilio. Ratai per 

važiavo kojų ir labai skau

džiai sužeidė.

Viename Ohio mieste pro

testantas ministeris, nusibo

dus ištisus mėnesius kalbėti 

tuštiem suolam, sumanė štai 

kaip pritraukti žmones. Pa

samdęs orkestrų įsakė vedė

jui griežti visus moderniškus 

šokius. Tiesa, žmonių prisirin

ko pilna maldinyčia, bet suė

jo tik dėl žingeidumo. Ar su

manymas sąmoningas? Ne. 

Jis tikėjimų išstatė pajuokai. 

“Hot-Cha”, “Boop-Boop- 

A-Doop” ar ar kita panaši 

muzika nepakels žmonių šir

dies prie Dievo. Bažnyčia ne

vieta teatrui arba šokiams.

Matot, koks skirtumas tarp 

Katalikų Baynyčios ir protes

tantų maldinyčių. Mūsų baž- 

nyčose yra Dievas, pasislėpęs 

altoriuje. Mes į bažnyčių atei-

Naugatuck, nam garbinti mūsų Sutvėrėjų, 

dėkoti Jani už atpirkimų ir už 

visas malones, maldauti Jc 

naujų malonių.

Tiktai mes turėtume įvertin 

ti mūsų bažnyčias ir žiūrėti, 

kad nebūtų tuščios.

Mūsų bažnyčios Dievo Na

mai, o. teatrai.

X
Penktadienio vakarų pabai

gus darbų dirbtuvėje, J. Stro- 

kataitis ėjo ir, štai, nelaimė, 

rėjo Kalėdų eglutę. Dalyvavo Automobilius jj smarkiai tren

daug svečių. Kilnu yra atmin

ti vargšus, nes jie ypatingoj 

Kristaus meilėje ir globoje. 

Čia daug darbuojasi gerų šir

džių moterėlės, kaip tai ponia 

Stokes ir daug kitų, kurių va

rdų ir pavardžių nesuspėjau 

sužinoti. Sveikinam geraširdes 

Prie progos stud. G. Urbai-^moteris ir linkime joms tesėti 

tei reiškiame užuojautos dėl įna**laieių šelpimo darbe, 

mirties jos močiutės Valenti-

Anų vakarų Vyčiai turėjo 

naujų narių priėmimų (initia- 

tion). Suėjo iki 50 naujų na

rių. Išrinkta nauja valdyba. 

Kupstas liko vienbalsiai pir 

alininku, P. Jesulaitė — raš 

tininkė, Yokša — kasininku ir 

O. Kalvaitė — vice-pirminin- 

kė. Sveikinam naujų valdybų.

Visi turėjo “good time,” 

nes priėmimo apeigos buvo Ja

navičienės.

Matėsi ir studentas Ališaus

kus. Jisai mokinasi George- 

town universitete. Šiais me

tais žada baigti teisių skyrių. 

Linkime Juozui gerinusių sėk

mių. Jis labai darbuojasi su 

Vyčiais ir kitu jaunimu. Taip 

pat mėgsta žuvauti su šerifu 

Jenušaičiu, vaistininku Kenai,

gijų. Nemanykite, kad sugri- is*IU’- dentistų Selenu, Vaitukai- 

žęs be darbo sėdi. Kadangiičiu’ Leškevičiu, Dubausku ir bai originalės ir gan keistos.

jis yra Švč. Marijos Kolegi

joje bažnytinės ir viduramžių 

istorijos mokytojas ir lig šiol 

neradęs galimybės kvotimų ra

šinius peržiūrėti, dabar tarp gQSfhno. 

kitų darbų lurės kuomi užsi 

imti.

S. P. Vaičaitis

kitais. Tik, girdėjau nuo pa- Jonukas, prof. Aleksis, šerifas 

ties šerifo, jiems nelabai se- Jenušaitis gali tai patvirtinti, 

kasi. Sako, Dubauskas griu- Paskui ir pats klebonas kun.

vęs ant ledo visas lydekas iš- Valantiejus, kun. Kazlauskas 

ir kun. Kripas.

Matėsi ir Steponaitis. Jis

mokinasi medicinos Katalikų Jvėlų valandų visi išsiskirstė.

WATERBURY, CONN.
Į "

Kaip visur, taip ir pas mus 

daug žmonių kenčia badų. Tom 

šeimynom sušelpti L. I. P. klu

bas sudėjo valgių ir pinigų. 

Kalėdoms išdalinta iki šimto 

krepšių, čia daugiausiai pasi

darbavo šerifas Jenušaitis. Vi 

siems klubo, nariams reikia už 

tai širdingai padėkoti. Duon

kepiai Mendelis ir Janavičius 

paaukojo duonos.

T’ jju, reikia sveikinti to

universitete, Washington, D. 'Taip vėlai, kad šerifas Jenu- 

C. Linkime jam geriausių ge-Haitis žada protestuoti. Sako, 

kmių moksle. |J. V. su savo sėbrais tyčia rė-

Paskui matėsi Švč. Marijos kauja ir neduoda ramiesiems 

Lietuvių Kolegijos, Thompson, AYaterbury ’io žmonėms miego- 

Conn., du studentai: Urboniu- ti. O šis teisinasi, kad 2 vai.

kas ir Snlemoniukas. Gerai iš

(Without permission of the 

Copyright owners.)

Marė Varčiūnaitė pereitų se

kmadienį pavėlavo ateiti bov- 

lyti. Jos sesutė, Bernicė, pa

klausė priežasties. Atsakė, kad 

buvus susirinkime.

— Kokiam, susirinkime? — 
užklausė Bernicė.

— Naujos draugijėlės, ku

rių mes, merginos, susitarėm 

“Slaptybės draugijėlė,” — at

sakė Mariutė.

— Kokia čia draugijėlė, — 

sako Bernicė, “kad merginos 

slaptybių negali užlaikyti.”

— Matai, mūsų tikslas slap

tybes išpasakoti.

Mūsų du broliukai, Balan- 

dukai, Clarence (Cliief) ir A- 

dolph (Spike), buvo išėję zui-

(Tųsa aut 4-to pusi.)

^BREMEN 
EUROPA

Vjr.jas — Chef.

Greičiausi garlaiviai ant van
dens. 7 dienos i

LIETUVĄ

Puikus geležinkeliu susisie
kimas Iš Bremenhaven i
LIETUVĄ

Del Informacijų kreipkitės:
130 W. Randolph St., Chieago

kė į gatvę ir labai primušė. 

Automobilistas nesustojo ir 

paliko aukų gulint gatvėje. 

Kitų žmonių rastas 

nuvežtas i ligoninę, 

labai rimta.

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

ONORTHCE3MAN

į-a LO YD

be žado 
Padėtis

Ne vienas automobilistas 

buvo sniego ir ledo prigautas. 

Ir mūsų redaktorius pereitų 

savaitę labai artimai susipaži 

no su nepajudinamu medžiu.

Naugatuck įvyko laidotu 

vės Jurgio Luišio, 41 metų 

amžiaus, veterano Pasauli

nio karo, kuriam jisai buvo 

labai sužeistas. Iškilmingos 

Mišios buvo atlaikytos Šven 

tos Marijos bažnyčioje ir pa 

laidotas Šv. Jokūbo kapuose. 

Laidotuvėse dalyvavo atsto

vai visų vietinių veteranų 

draugijų, k. a. Union City kp., į 
Disabled American Veteran?, 

Crusader post Veterans of j 

Foreign Wars, Naugatuck ,

Po apeigi], buvo šokiai. Tik H.1 American Ugi.,n ir r.a-, 
riai Watcrbury National Gua- , 

rd. Grabnešiai buvo Šv. Jur-i

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:

CONVENT OF ST. CASIMIR,
2601 West Marąuette Road,

Chicago, Illinois

ryto visai ne vėlu. Kažin kie-

rodo. Tėvai Marijonai gali di- no teisybė? Manau, šerifo. Aš 

džiuotis, kad iš paprastų jau- pats irgi buvau bemanųs pro- 

nikaičių išvysto tokius gerus testuoti, nes kalbamų valandų

lietuvius ir sveikus studentus. girdėjau gana “strange noi-
Taip ir dr. Aukškalnio sūnus, sės

Mačiau Waterburv’je ir j- 
žymesnių žmonių, kaip tai inž* 
Juozų Die'lnikų (žinomo Wa- 
terbury’io lietuvio gnyborians 
sūnus). Jisai dirba Yor-

Visgi vyčiai, gyvuokite!

Mūsų jaunasis choras anų 
dienų'turėjo savo metinį balių. 
Dalyvavo apie 60 narių. Gar

giu draugijos nariai — Kasi- 

liunas, Bernaitis, Zurinskas, 

Damušis, Milleris ir Belickis.

B. Krikščiūnas stud. Maba- 

ttan kolegijos, buvo parvažia

vęs namo Kalėdų šventėms.

Kazys Matukaitis su savo 

žmona jau mėnuo kaip yra iš-: 

vykę į Kalifornijų. Dėl dide-1 

lio sniego, ilgų laikų buvo tru 

kdomi Hot Springs, Ark. vai. 

Orui pagerėjus, leisis į Kali- 

fomijų. Ponia Matukaitienę 

pirma buvus E. Počkaitė.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

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

Lietuvą.
Laivakorčių ir su keEone surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į
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PIENININKYSTĖS TRIOBESYS PASAULINĖJE PARODOJE autorius j savo rašinius įdeda įlinkus dienos švieson. Tačiau, baigti bažnyčių ir “gydyti” savy t 

daug sato sielos, išlieja pa- sakau, korespondentai turi ii-Į mūsų visuomenę nuo visų ga- Pienas 
žiūras; straipsniuose, lyg vei-'kti nežinomi visuomenei. Juk ngrenų ir kitokių kvarabų.
drodyje, galima išskaityti au- kitaip korespondentas, atvirai ’ . Senex
toriuus asmenybė. Bet tiek to. eidamas, nieko neužeis: visi 
Jei gerb. “Draugo” bendra- nuo jo slėpsis, visi vengs, jam 
darbia kun. J. Zabulionis sa-'niekas savo minčių atvirai ne- 
vo straipsnių pavarde pasira- išsipasakos, bijodamas, kad 
šyli nenori, — tai čia jo da- tos mintys nepatektų laikraš- 
lykas. Skaitytojai neturi jo- jčiams. Tuo būdu koresponden- 
kios teisės, reikalauti iš auto- ta$ nieko nesužinos, 
rių straipsnius pasirašinėti pa Gerb. kun. J. Zabulionis tai- 

; varde, nors. ir labai norėtųsi po jau yra vienu tokių visuo- 
sužinoti kartais, kas tų ar aną menės gangrenų “gydytoju.” 
straipsnį paraše. Tutinu šiaip Tačiau svarbu mums ne tai, 
visokių straipsnių autoriams Mums svarbu, kad jam teks 

nėra jokio reikalo pasirašine- visas tas sunkusis parapijos 
ti slapyvardžiais. Kas kita ko- darbas, teks baigti įrengti ba- 
respondentams. žnyčių, sutvarkyti parapijos

Korespondentas, jei nori tu- le*kalus.’ Apie tai, kiek čia y- 
rėti, sveikų kailį ir būti neži- Ia ^ar’)O’ a* jau rašiau ‘ Drau 
noniu, — būtinai turi pasira- ni* lapkr. niėn.O 1til o rvvzvro t*/Jr/i 11 i »• fily '*•

SKAITYKITE B1ZNIERI 
APGARSINIMUS IR 

BARBENUS
ĮSfe 'į

MOSTIS, ypatingai gere 
de-l didesnių skaudėjimą, 
t uoja.ua suteikia palengvą 
rvinią. kuomet kitas nejU 
veikia.

Šitoks, atvaizde parodomas, pienininkystės triobesys šįmet bus pastatytas Chicagoje, 
G raut Parke, Pasaulinei Parodai. Jame bus išstatyta pieno gaminių pramonė ir atvaizdai 
parodoma, kaip iš pieno daroma įvairūs produktai.

Pamėginkite ir pamaty- 
lclte kaip greitai įal—lg-V-/ 
na skausmą, giliai įsiga.. 

• Itjusį kaip:

RVMATIZMA
ETRRNŲ DIEGIMĄ

SALTI MU8KULUOOB '
PA STYRIMĄ NARIUO8E 

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ 

PEB81DI RUIMĄ
NUGAROS 8KAUD. 

l&MFCINKITE
Jeigu kartą pamCginait RAY—DIO 
moatj ir pajusit palengvinimą, Jks . 
visuomet laikysite Ją savo namuose. Y 

Jflaą aptetkoj — *0c

KUKNLIAI LIETUVOJE

Iš savo pusės mes linkime 
naujam klebonui sėkmingai 
tvarkyti parapijos reikalus,

— Suaugusio žmogaus kū
nas, atsimenant jo svorį, turi40 VAL. ATLAIDAI

jau tikrai pa- Canibridge man jau ne nau- * 
tsakė: — T ei- jiena. Prieš porų metų man : 
įp tik tu pa- teko čionai ištisas tris savai- 
abar greičiau tęs darbuotis. Nuo tada pa

žįstu gerus ir maldingus čio- j
--------  nykščius lietuvius ir darbštų- j-
į anų sekma- [jį klebonų. Ne kartų pasidžiau- 
l obuoliu. Ma-. Igdavau ir kitiems jų darbštų- j 
ei, savo sesu- mu. Jak -visoje Bostono'-vys- 
liūtei padary- kopijoje vieni tik cambridgie- i 
iu pamokinti čiai pataiko išlaikyti savų pa | 
elė sako jai: Įrapijinę mokyklų. Kitos kur, 
•iau atsinešus ].:as didesnės ir turtingesnė? > 
bučiau davus parapijos nepajėgia savos nio- , 

pasilikus ma- Ryk los įsikurti, o Canibridge i 
■pajėgia. Pajėgia ne dėl to, kad , 

tu karščiuojes, ! jio Rūtų galingesni už save į 
našesnį, — at- jkaimynus ar turtingesni, bet 

[dėl to, kad daugiau susipratę
--------- tikybiniu ir tautiniu atžvilgiu.
Lėk mūsų Bow- Todėl daugiau juose drųsos it 
:uri brolių ir -noro tais atžvilgiais darbuo- 
Patricija Ali- j{įs įr nesigailėti kilniems tiks- 

red ir Clarenee (}ams aukų. Tai jiems ir seka- 
as ir Clarence sį q ypač daug priduoda sti- 
troliai minėtų Įpfuino tai, kad eina išvien su 
ir \ ineas Bu- <avo dvasios Vadu. Vienybėje, j 

;ra ir Aleksan- mat, visados buvo ir yra nc- 
Adelė ir Ona nuveikiama galybė!., 
ir Juozas Pu- jr šiemet cambridgiečiai pa
lata, Ona ir rodė savo dvasios kilnumų, rū 
Bernieė ir Ma pestingai dalyvaudami devy

nių dienų pamaldose. Tiek ry- 
jovlinimas yra [tais, tiek vakarais žmonių pi- 
ikrečiama liga Jna būdavo bažnyčia. Kai ku-
__________________________  riais vakarais, pavyzdžiui, per

ŽTI SVEIKAS i visuš tris, Švč. Sakramento 
ENTI, tas pre-[garbinimui skirtus vakarus, ir 
availinj sveika Motino; Švč. Nekalto Prasi- 

laikraštį dėjimo dienų — tiek buvo žmo
nių, kad, anot klebono, nė per 

lYKfl Velykas ar Kalėdas daugiau
* ■ niekuomet neprisirenka...
bendradarbiai! Miela kataliko slidžiai, ma-
visuomenės a-ltant’ >'ra ^ar nen,a?41 »iy- 

i linčių Dievų lietuvių, kurie, 
įmoka savo tikėjimų branginti 

ėda griežtų ko- jr vį(>šai jį pareikšti žodžiu ir 
darbu.

lačiai ruso svei Kun. Petrauskas, M. I. C.

Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis gulėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžius 
pinigus.

SULIESĖJO 10-ŪIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedera iš Dayton ra- | 
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui I 
— per vieną savaitę aš suliesėjau i 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių Į 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai.’ saugiai Ir 1
neavojingai imk pusę Kruschen pusę ! 
arbatinio šaukštuko su karštu van- I 
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. į 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute- 1 
lio nenuliesėsl, tai gausi pinigus at- | 
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen j 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tuii saugotis.

DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO’

šių metų Konte^tininkai smarkia: darbuojasi, kad išplatinti 
‘ Draugų. ’ Jie aplankys kiekvienų lietuviu šeimynų jųjų kolonijose 
užrašinė darni “Draugų.“ Nepamirškime, kad “Drangas” yra vienin
telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir tnrėtų 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 Lietuvą ir atgal arba 

$2C0.00 ūži nemažiau kaip 3,OCO,COO balsų.
H. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 

Mount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynų,) 
Wa.shington, 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 Chicagų 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.

Imant Lydia E. Pinkhams 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterį; sako. Jis stip
rina nervas... (Inotia geresnį apeti
tą... geriau miegi... atleidžia gaivos 
skaudėjimo, nugaros skaudėj.mą... 
sunkiosios dienos paketui:.,mos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

Tyros, Aiškios, Rveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murins valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “E y e 
Beauty” ant pareikalavimo.

To All Who Suffer Stomach 
Agony, Gas and Indigestion
Money Baclt If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.
Oh! What blessed reHof; h,it why 

not get rid ot such attaeks altogether? 
Why have indigestion at all?

AVith this vonderful mediclno you 
can overcome indigestion or dyspepsla, 
or any abnormal condition that keeps 
the stomach tn conatant rebellion and 
one bottle will prove lt.

Over «,n00 bottles sold in one nmall 
New Jersey town lašt year—ask your- 
self why? Domand Dare’s Mentha Pep
sin, a pieasant to take, health building 
stomach ellxlr that reguiar pharma- 
cists anywhere in America guarantee

You can be so distressed with gas 
and fullness and bloating that you 
thtnk your heart is going to stop 
beating.

Your stomach may be so distended 
that your breathing is short and gaspy.

You think perhaps you are suffo- 
catlng.

You are dlzzy and pray for ąulck 
rellef—what’s to be done?

Just one tablespoonful of Dare’s 
Mentha Pepsin and In ten minutes the 
gas disappearg, the presslng on the 
heart ceases and you can breathe deep 
and naturally.
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Antradienis, sausio 3 d., .1933 DRAUGAS

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
« ———
Federacijos 12 skvriaus su- Kolegijos Rėmėjų 21 skyriaus 

sirinkimas buvo gruodžio 26— vienas, Jaunamečių sųjun- 
d., parapijos mokyklos 8 ka-' giečių — viena, Jaunamečių 
mbary. Susirinkimas atidary- choro — du. Keturių draugijų 
tas malda. Valdyba buvo visa, atstovai nedalyvavo šiame su-

Motinos draugija ir kviečia vi |vė A. Janušauskas. Labai gra-

išskyrus iždo globėjus. įgilinkime, lų draugijų atsto-
Nutarimai praeito sus-mo vai nepamirškit dalyvauti atei į 

perskaityti ir priimti. nanciam susirinkime. Kitaip
Skaityta laiškas iš lmbda- dr-jos bus papeiktos, kad ne

rių 3 kuopos. Laiške prašoma, rangios savo darbuose. Iš 14 
kad Federacijos sk. išrinktų draugijų atstovų susirinkime 
atstovus dalyvauti jų susirin
kiniuose. Laiškas priimtas.

draugi-

Sekančių draugijų atstovai 
dalyvavo susirinkime: Šv. An
tano — vienas atstovas, Die
vo Motinos Sopulingos — dvi. 
Visų Šv. — trys, Moterų Sų
jungos 2 kuopos — viena, Gy
vojo Rožančiaus — vienas, A 
nežinojo Rožančiaus — du, Šv. 
Pranciškaus Tretininkų — ne
buvo, Apaštalystės Maldos —

buvo 24. Garbė toms 
joms, kurios turi išrinkusios 
gerus atstovus.
Draugijų atstovų pranešimai 
Šv. Antano draugija turėjo 

vakarų gruodžio 18 d. Rapor
tas nebuvo pilnas. Kitame su
sirinkime priduos pilnų.

Dievo Motinos Sopulingos 
draugija rengia šokių vakarų,
sausio T d., parapijos svetai
nėje. Nepamirškite jauni ir se-

trys, Susivienijimo 4S kuopos niai. Tikietai pigūs. Bus gra-
— nebuvo, Šv. Grigaliaus cho- žus programas. Vakaro pelną '
ro — nebuvo. Lietuvos Vyčiu skiriamas toms narėms, kurio-
14 kuopos — du, Šv. Vardo negali užsimokėti savo mėne-
— du, Labdarių 3 kuopos —■ sinių mokesčių. Ši draugija vi-
trys, Nekalto Prasidėjimo —• sados dirba gerus darbu* pa- i 
nebuvo, Akademijos Rėm. J j rapijai, labdarybei ir gelbsti t 

skyriaus — viena, Bernaičių savo nariams. Dėl to Dievo

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABČRIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia lr 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų Išdirbys- 
tėa.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS 

3238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atalSauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt >818 arba 8818

2314 W. 23rd PL, Chicago

sus ciceriečius ir bulvariškius 
bei ebieagiečius atsilankyti,. 
Muzika bus “Doc Benny’s”.

Visų Šv. moterų ir vyrų dr- 
ja turės gružų vakarų, kurio 
pelnas skiriamas parapijos nau 
dai. Bus atvaidinta “Geltonas 
šešėlis,(verstas iš anglų kal
bos). Šis veikalas tik vienų 
sykį buvo loštas Brighton Pa
rke. Antrų sykį bus Ciceroj. 
Bus daug juoko. Nepamirškit 
atsilankvti. Matę “Baidyklių

e
parodų’’, manau, visį buvote 
patenkinti. Ir dabar nebūsite 
užvilti. Vakaras Įvyks vasario 
5 d., parapijos svetainėje.

Moterų Sųjungos 2 kuopa 
turėjo vakarų. Pelno padarė 
$30.00. M. S. kp. pradeda vei
kti. Labai gražu, kad prade
da atsiųsti atstoves j Fed. su
sirinkimus. Bet tik viena te
ateina, o trys yra išrinktos. 
Kur kitos? Federacijos skyrius 
reikalauja, kad būtų trys, nes 
taip mūsų konstitucija sako. 
Visos draugijos turi daryti 
taip kaip konstitucija rodo.

Lietuvos Vyčių 14 kuopa re
ngia šokių vakarų sausio 21 <1. 
Visus kviečia paremti jų dar- 

įba. Vyčiai pradeda veikti. Jei 
i taip darys, Federacija visados 
j rems ir padės. <

Šv. Vardo draugija dirba ir 
daug padaro. Turėjo porų va
lhalų; pelno padarė $100.00. 
'Narių turi jau apie 200. La

žu, kad Federacijos Apskritys 
pradeda smarkiau veikti.

Iš Labdarių 3 kuopos vaka 
ro, kuris buvo lapkričio 13 d., 
pasirodė pelno padaryta 
$81.35. laibai puiku. Dabar la 
bdariai nutarę surengti kitų 
vakarų gavėnios metu, kad su
šelpus vargšus. Labdarių 3 kp 
kvietė kad ko daugiau įsira
šytų ir kad kuopos veikimų 
paremtų.

Raportas iš Federacijos 12 
skyriaus kas link vakaro, ku
rį rengia skyrius vasario 19 d. 
Dar nieko nėra padaryta, bet 
komisija sakė, kad bus kas 
nors nepaprasto. Komisija su
sideda iŠ sekančių veikėjų: J. 
Motiekaičio, A. Stulginsko, A. 
Janušausko ir A. Valančiaus, i 

Jr.
Duota patarimas, kad Fede 

racijos 12 skyrius nepriimtų 
tokių atstovų, kurie yra apsi
ėmę atstovauti kelias draugi
jas. Jei atstovas apsiėmė vie
nų draugijų, tai jis negali ap
siimti iš kitos draugijos. Sky
rius vienbalsiai nubalsavo ne
priimti tokių atstovų.

Ant galo įnešta rinkti val
dybų. Į valdybų įėjo dvasios 
vadas kun. H. J. Vaičūnas, 
pirm. — M. Dambrauskas, pi
rm. pagelb. — J. Vilkas, nut. 

i rašt. — A. Valančius, finansų 
rašt. -
— A. Stulginskas, iždo globė

DAKTARA

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vąl.
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phoue Boulevard 7441

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4G45 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. Canal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampai Leavitt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Kės. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomia ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Sered-omls lr nedėllomis pagal

sutarties

Ofisas Tai. Grovehill 4817
Rea 87 87 S. Artesian Ave.

Tok Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8488 West Marąuette Road 
TaL: 8-8 Ir 7-9 P.M. Ket 8-18 A-M. 

MedėlloJ susltaraa

I Office Phone Res. and Office
Į Prospect 1028 2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

TEL. LAFAYETTE 7660

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 9488

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldencija 6600 So. Artesian Ave.

pietųValandos:
6

ryto iki 4 po 
8:30 vakare

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8429 Wast Marąuette Road 

VALANDO8:
9 Iki 18 tarto, 7 Iki 9 vakare 

ntarn. tr Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JA VOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak. 
Office: 4439 S. Califomia Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sužliungąs 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

Ofiso: Tel Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191,

Jei neatsUienla Saukite Central 74

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas^

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas tlst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėllomis tr iventadieniaic 10—11

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėlioinis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DENTISTAS 
. , Utaminkais. Ketvergaia ir Subatomle

B. Stulginskaitė, ižd, 2120 W. Marąuette Kri. arti įvestom 
Ave. Pbone Hemlock 7828 

Panedėllaia. Seredomis lr Pltnyčiomls
1821 Ro. Halsted Streeti bai gražu, kad vyrai pradeda įjos — Ona Rimkienė ir S. Ku-

1439 S. 49 Court, Cicero, UI 
TEL. CICERO I8ST

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, EI.

darbuotis. Basketball lošime 
Šv. Vardo draugijos tymas a- 
bu sykiu sumušė savo oponen
tus. Valio Šv. Vardo draugi
jai! Lietuviai, nepasiduokit 
svetimtaučiams.

Šv. Kazimiero Akademijos 9 
skyrius turėjo vakarų seserų

caitė.
Nutarta susirinkimus laiky

ti reguliariai pirmų valanda. 
Visų draugijų atstovai turi at
vykti laiku. Susirinkimai trau 
ksis neilgiau kaip vienų va
landų.

Po to rinkta atstovai į Fe-
naudai. Pelno padarė $50.00. deracijos Apskritį; išrinkta A. 
Skyrius gražiai darbuojasi, 'Janušauskas, J. Vilkas, O. Iii-
kad pagelbėjus seserims. Taip
gi rengiasi prie kito vakaro. 
Visas dovanas tam vakarui 
duoda Sasnauskienė. Tai labai 
geros širdies moteris.

Kolegijos

mkienė, O. Rašinskienė ir A. 
Valančius.

Komisija knygoms peržiūrė
ti J. Vilkas, J. Meteliūnas, S 
Kucaitė. Knygos peržiūrėtos

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

S401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDUL1AI

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel Virginia 0036

I. J. ZOLP
BBABORIUP IE LAIDOTUVIŲ

▼EDflJAJ
1650 WEST 46th STREET

y am paa 4<tk lr Paulina Ita.
Tai. Boulevard 6288-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
jrle manės, patarnausiu simpatiS- 
Ical,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
Kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Bernaičių Kolegijos Rem. 'tuojau po .susirinkimo. Rapor- 
skyrius nusiskundė, kad nega- tas bus išduotas kitame Fede- 
Įima įvykdyti susirinkimo. Tas racijos susirinkime, kiek sk. 
klausimas pavestas Federaei- turėjo pajamų ir kiek išlaidų.
jos skyriui. Mūsų dvasios vado patari-

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir v51 nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui 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 IUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

Jaunamečių choras pradeda n ai visados gražūs ir naudin- 
veikti, dabar visados atsiun- j gi. Gerbiamas klebonas daly- 
čia po du atstovus. Pranešė, vauja kiekvienam susirinkime 
kad choras rengias dideliam į už kų skyrius taria nuoširdų 
vakarui vasario 12 d. Vaidins !&čiū. Prie progos Federacijos 
“Kuprotų Oželį’’. \ isų prašė 12 skyrius sveikina savo dva- 
parernti. Tikietai 25c. Vaidi-*gįos vadų kun. II. J. Vaičūnų 
nimui vadovauja Ona Skiriu- '8u Naujais Metais ir linki ko 
tė, kuri taip pat veda ir jau- geriausios kloties, 
namečių chorų, kuris narių tu Pastaba draugijoms. Sekan- 
ri 52. Labai gražu, kad mūsų ėjuįs po $2.00 ir atstovų var- 
jaunimas veikia. Visi eieerie (į priduoto? blankus su mokės-
čiai atsilankykim į jų vakarų, 
kuris įvyks parapijos svetai
nėje.

Raportas iš apskričių išduo
tas ir priimtas. Raportų išda

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimu 
galimas už >35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

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

Republic 3100

63rd Str.2506 *

čiais iki $2.00 i ratstovų var
dais bei kiek narių turi drau
gija. Laiškus ir blankas drau
gijos gavo pereitame susirin
kime ir visos draugijos jav. 
turėjo susirinkimus. Tat visos 
dr-jos tai padarykit, kad ne 
reiktų daugiau raginti. Sekan
tis Federacijos 12 skyriaus su 
sirinkimas bus sausio 22 d., 1 
vai., Šv. Antano parapijos mo 
kyklos 8 kambaryje.

Išlaidų nebuvo. Pajamų gan 
ta $4.00, tai draugijų mokes
čiai. Užsimokėjo Visų Šv. mo
terų ir vyrų draugija (narių 
turi 94 ir gerai gyvuoju), šv. 
Antano parapijos jaunamečių 
choras (narių turi 52 ir gra
žiai gyvuoja). Labai puiku, 
kad mūsų jaunimas laikų su
naudoja geriems ir naudingie
ms tikslams.

Anastazas Valančius

GARSiNKINTES 
“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI I

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ
specialistas

Palengvina aklų įtempimą, kurta 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivalgimo, akių aptemmto, nervuotu- 
tno, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regyata 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsltiklmuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mailau- 
Uaa klaidas.

8peclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
ra. Nedėliomls pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kalnus pi
gesnės, kaip kito.

4712 S. ASHLAND AVK. 
Tet Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIALISTA8

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halated SL 

Valandos: nuo 10—4: nuo 8—
18 IU 18-

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
, Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvieną dieną uuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 \ak vakare L tarulnkals 
lr Ketvergaia.

Res. Tel. Hyde l’ark 33VS

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 8 Iki 4 lr nuo 
8 Iki 8 vai. vak. Nedėllomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel. t Boulevard 7880 
Mamų Tel.: Prospect 1830

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii- sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6869 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, 111.

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 3 iki 8 po pietų*
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 18 iki 18 dieną

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesnę 

vietą
3323 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tek Grovehill 1596

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

Seredomis po pietų lr Nedėldleniaia | 
tik susitarus

8428 W. MARQUETTH ROAD

Rea Phone 
Englewood 8841 
Vantrrorih 8008

Office Phone 
Weptworth 89981

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Tek Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki II valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio lr ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 1887
Of. lr Rea Tek Hemlock 3874

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVE.
Ofiso vak: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vak: nuo 8-6 po 
pisk Utarn. lr 8ubaL nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVK.
SPECIJALISTAS

Dilovų. Moterų ir Vyrų TJgų 
Vak: ryto ano 18—18 nuo 3—8 pa 

pietų: T—8:18 vai. vakare.
Nedėliomls 18 Iki 13 

Telefonas Midway 2880

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso tr Res. Tek Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
Į 756 W. 35th STREET
Ofise mirt- nuo 1-3. n*o lil» «88
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Užsiregistravo 24 šeimynos, valcarą, 7:30 vai., parapijos sn-

KALĖDŲ ĮSPŪDŽIAI prie Dievo stalo su atviromis

_________________ širdimis Dievo meilei. Visi tč-

North Side. — Taip ilgai vėliai turėti} paraginti savo 

ūktos malonios Kalėdos jau vaikelius, kad prisirašytų prie 

rdbėgo. Ir pas mus, nartuose, Lietuvos Vyčių.

pr Kalėdas, žiūrint per lau-J Kas kaip praleido Kalėdas 

nesudarė įspūdžio, kaip Ka- namuose, tai nežinau; manau, 

os, bet labiau buvo panašu kad tai nėra net įdomu.

Velykas, nes blizgančio snie-' Dabar laukiame Naujų Me-

?o niekur nesimatė, tik per tų, iš kurių tikimės daug kų 

visų, dienų, lietutis lašeno. naujo ir geresnio. Bet aš no- 

Kūčių vakare nuėjus į baž- riu sykiu su tuo poetu saky- 

nyčią susidarė šventa nuotai- ti, kad:

ca, ypač matant Kūdikėlį .Tė-' “Nauji nietai, naujos bėdos; 

zų gulintį prakartėlėj ant šie- žmonės sveikindami šaukia ir 

HO. Žmonės garbino Dievų; ii- kiekvienas, kas tik gyvas au

giausios eilės ėjo išpažinties, jų metų laimės laukia. Bet ta 

kad rytų per piemenėlių Mi-j laimė laukiamoji, ne į kožnų 

šias atiduotų savo širdį girnų- eina sodžių, ne kiekvienų su 

šiam Jėzusėliui.

Kad nevarginus žmonių ir 

ačiam nenuvargus, klebonas

sikvietė svečių kunigų vie 

olį S. Seikauskų, kuris pa- 

įjo klausyti išpažinčių ir per 

ledas pasakė labai įspūdin- 

pritaikintus šventei pa

sius, ypač per piemenėlių 

'šias, mokindamas imti pa- 

;dį iš Kūdikėlio Jėzaus. To- 

ie pamokslai žmonėse sukelia 

didesnį pamaldumų ir uždega 

didesnę Dievo meilę.

I
Žmonių per piemenėlių Mi

šias buvo pilnutėlė bažnyčia; 

kelios draugijos ėjo “in eor-

kurioms buvo pasakyta, kad 

pačios ateitų atsiimti. Tat Kū

čių dienų, 4 valandų, patariant 

klebonui komisijos buvo vis

kas priruošta parapijos sve

tainėj. Visi paskirtu laiku a- 

tėjo atsiimti jiems skirtų val

gių, taipgi gražiai vieni kitie

ms linkėjo linksmų Kalėdų su 

viltimi, kad ateis geresni lai

kai ir visiems bus malbniau.

Buvęs

Įėję. Ten bus paaiškinta, kas 

if iš kur gali gauti pašalpos.

I

švarbūšpranėm:s
-X- ^ntradięnis, satbslo 3 d., 1933

Lldyd greičiausiais garlaiviais BRE
MEN ir EUROPA, bus sutikti tisl- 
Jos atstovų lietuvių Bremeno ir tuo
jau bus išsiųsti ekspresiniu trauki
niu | Berlyną, iš kur jie gaus paran
kų tiesioginiu traukiniu susisiekimų 
| Kaimų ir Klaipėdų. Sulig šios ke
lionės tvarkos, lietuviai keleiviai pa
sieks savo namus tėvynėje ) savaitę 
laiko nuo išvykimo iŠ New Yarke’ 
uosto.

Nereikalinga nė sakyti, kad patar
navimas garlaiviuose BREMEN ir 
EUROPA, kaip lygiai ir kituose šios 
linijos garlaiviuose, yra kuo puikiau
sias ir kas tik keliauja per juras Stos 
linijos aptarnavimu, kiekvienas su
daro sau tokių kelionę, kurių su ma
lonumu galės prisiminti visų savo 
gyvenimų.

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

tytojams, kad pradedant Naujus 1933 Metus dienraštis 
bus 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 į tuos, kurie skolingi už šiuos me
tus.* Taipgi proga įsigyti ir praplatinti gražu "Draugo” 
kalendorių 1933 m.

Norime gerb. skaitytojų dėmesį atkreipti į tai, kad 
užsimokant iš .anksto “Draugas” per metus atseina $6, 
gi mokant kas mėnuo išeina net $9. Tat didelis skirtu
mas. Visus skolingus už šių metų “Draugo” prenume
ratą širdingai prašome atsilyginti 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 
senų skaitytojų nebus duodama tik balsai; už naujus tik 
pirmą metą bus duodami nuošimčiai.

Kolonijose paskirti šie kolektoriai šiais metais:
Town of Lake: Steponas Straukas. Jis yra dienraščio 

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

IŠ LABDARIŲ SUSI
RINKIMO

■v ’ s * * ‘ ' <
Brighton Park. — Gruodžio 

11 d. Labdarių 8 kuopa laikė 

priešmetinį susirinkimų para

pijos mokyklos kambary. Skai

tlingai nariams susirinkus, 

daugelis užsimokėjo metinius 

mokesčius ii dar trys nauji 

nariai įsirašė, būtent gerai ži

nomas veikėjas K. Žaromskis, 

veikėjos Paukštienė ir Mila

šienė. Į valdybų 1933 metams 

pirm. išrinkta B. Grybas, pa

dėjėju P. Vaicekauskui atsi

sakius išrinkta J. A. Klimas,

manyta sutaisyti krepšių var-'A- Gendroliui, nnt. raštinin

kui atsisakius išrinkta O. Kas- 

pcrienė, fin. rašt. — O. Gubis-

VAKARAS KILNAM TIKS
LUI. NEDAUG PUB

LIKOS

Marąuette Park. — Gruo

džio 18 d. Šv. Vincento de 

Paulo dr-jos skyrius buvo su

rengęs vakarų, kurio pelnu

ramina, ne kiekvienų ji paguo . „ . . , .

,v. ,, t • ± -t- gsams bedarbiams,
džia. Lietuvytis f

Deja, va-

karas buvo ne visai sėkmin

gas. Žmonių atsilankė nedaug, 

dėl to nedaug ir pelno pada

ryta.

„ * ,T. , Ne visi žmonės atjaučia var-
North Side. — Šv. Vincento „

, •• • , i j • • gsus. Ne visi gal žino, kad šv.
a Paulo draugija ir labdariai ® "
. , . , o Vincento de Paulo dr-jos skv-
buvo surengę bunco party 181 . • .
, .. . . rius pas mus gyvuoja jau ant-

d. gruodžio, parapijos svetai-1 1 6 . '
.. t, , x . ras metas. Skyrių sudaro 25

nej. Pelnas buvo skinamas su- . . , , , , ,
, . . , v. , . Ivyrai ir kleb. kun. Baltutis
taisymui krepšių neturtmgie-ų . 

ms per Kalėdas. Vakaras ge

rai pavyko, žmonių daug at

silankė. Yra geraširdžių, kurie

RŪPINASI ŠELPIMU 
NETURTINGŲJŲ

atjaučia neturtingus.

Hv. Vincento draugijos su

sirinkime buvo nutarta, kad reme-las- 

kurie norės gauti Kalėdoms 

krepšį valgių, kad ateitų į kle

bonijų ir užsiregistruotų. Taip

mis. Labai gražu žiūrėti į tokį klebonas bažnyčioj iš sakyk-

» ’’ *
jaunimo būrį, sykiu einant los paskelbė.

pore” prie šv. Komunijos; jų 

tarpe ir vietinė Vyčių kuopa, 

KSipucš.iS raudonomis rožė-

ijft1ETKIEWICZ£
^MORTGAGE RAMKERS

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 

Texų informacija suteikiama
Dykai

2608 VVest 47th St

kaipo vadas. Visi nariai dir

ba veltui. )

Yra ir rėmėjų skyrius į ku

rį jei kas aukoja 1 dol. gr 

daugiau, būna įrašytas kaipo

Anų sekmadienį klebonas iš 

sakyklos paskelbė, ir visiems

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

i Nufotografuoju jū-

Marquette Park: Adolfas Gudėnas, generalis “Drau-i sų namuose prįe 
go išnešiotojas. Jam pagelbsti brolis Vladas ir Stasys e„laitgs ž dol • 
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. Bal- 
Klimas ir K. Ža- į čiūnas ir Juozas Puplesis.

Cicero: VI. Shemetulskis; pagelbin. A. Janušauskas.
Bridgeporte: Pr. Gudas, pagelbininkai Jonas’Dimša Telef0„„ sut. „„

IF J. L3DUtiS. Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Roselande ir West Pullntone: Mykolas Misiūnas, Mik.
Pavilonis lr VI. Gaižauskas.

Melrose Park, Belhvood, Mayvvood: Jenas Žvirblis.

taitė, ižd. — J. Valskis, iždo 

globėjomis Kulikauskienė ir 

Sadauskienė, tvarkdariu — F. 

Gubista, korespondentu — J. 

A. Klimas, atstovai į centrų: 

Kulikauskas, Bumbulienė ir 

Steponavičienė. Komisija per

žiūrėjimui knygų: O. Kaspe- 

rienė, J. A

romskis.

Iš raportų pasirodė, kad La

bdarių 8 kuopa buvo suren

gus vakarų parapijos naudai, 

lapkričio 20 d. Vadov. kun. A. 

Valančiui, grupė scenos mėgė

jų sulošė “Baidykles”. Ačiū 

jų pasidarbavimui, sutraukta

Telefonuokit:

Englevvood 5840

.. P. CONRAD .
730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark

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

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Roosevelt 9090

Iš jų beveik visi yra įstoję į “Draugo” kontestą ir Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
nori laimėti pirmas dovanas. “DRAUGO” ADMINISTR. i utarmnk©, Ketvergo tr subatos

genturų departumento manadžerls p.
| l’ieper ir lietuvių departamento ve-

Vakarals 7 iki 9 
Telefonas Republic 9GOOkų. Dainuos E. Bartušienė, p

, v. , , a daug publikos. Buvo ir svečių lė O. Skeveriūtė, A. Ciapas, j^p- ^“‘Jus paaakt, kalbQ

vargšams pranešė, kau Sv. V. j» kolonijų; J. Romanas, Peoples radijo ^girdamas L'.oyd »nij,as pateznavi-

do P skyriaus susmukimai KomMja pron(,a, kad „bu. duetas ir kvartetas. “ “
bus laikomi kas tremdlemo,^ p>rty„ rengiama sausiolA. Yuška. Taipgi

8 d Anie tai vėliau htm dau- “Pasaulio keliauninkas,” Ca- ^entantai painformavo sąjungos O U. -Apie tai VCUO.U uut, UUU v , rius, kad p- Podlesskl (vedėjas ,
e’ian nnraivta Tno ir haie-ės lis Kepurė. Bus graži orkest- tuvių departamento) bus siunčiamusgiau patašyta. JUO ir uaioes U . .... .j Europą, kad pagreitnus pervežimų Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais

A. A. SLAKIS
ADVOKATASS. Kalbės dr, riai gyrė puikų patarnavimų ir šios 

linijos teikiamų agentams kooperaci-
dalyvaus M-

Laike šių pietų Lloyd linijos repre-
ĮĮa* , Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų *

Miesto Ofisas 77 W. Washington ftt. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

VASARIO-
5 d. 1933 m

Visi Rezervuokite
“DRAUGO”

susirinkimas.

Koresp. J. A. Klimas

RADIO
NAUJŲ METŲ PIRMA LIE

TUVIŲ RADIJO PROG
RAMA

ro muzika, ir kiti įvairumai, 'lietuvių pasažierių.'Taigi p. rodiesskt [ a — « iki 9 vai
. . i „ . . kuris kelios dienos atgal -s-ugrįžo iš 4145 Aj'cher Ave. Tel. Lafayette 7., 37

Todėl atsiminkite užsistatytl Europos, .raportavo, kad lietuviai ke- ; ------------- -
.... ... . ’ ileiviai, keliaujanti North German

savo radijo ir pasiklausyti. Namų Tel. Hyde Park S395

Kas.

Pranešimas
Bridgeport. — Draugija Sa

ldžiausios Širdies Viešpaties i 

Jėzaus laikys metinį susirin- Į 

kimų sausio 3 d., 7:30 valandą 

vakare, Chicagos Lietuvių Au- Į 

ditorijoj. Visi nariai malonė- 

kitę atsilankyti, nes yra daug ' 

svarbių dalykų svarstymui dėl 

draugijos labo. Valdyba

SUTRVMpinta kelionė Į Lietuvų

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va

kare, iŠ stoties WGES, 1360 

kilocykles bus transluojama o- 

ro bangomis šių metų pirmas 

programas, leidžiamas pasta

ngomis Peoples Furniture Co.

krautuvių. Tūlas laikas atgal North German
Lloyd linija laike pietų vaišino iš dvy-

Teko nuo-irsti knd nrnfrrn. ,ikos asmenų burelĮ lietuvių agentų,JCMI nugireu, KUil progra- kurip yro nariais Amerikos Lietuvių
mas bus lftbni linksmnbi ir i laivakorčių Agentų Sąjungos. Pietus mas mis mnai ujiKsmas ir p | ,vylto lalve columbus. Tarp daiy-
domus, nes prie io stropiai re- vlų buvo ,r Sios ^jungos prezidentas 

r <i " i p. J. Ambraziejus, sekretorius p E.
ngiasi grupė įžymių meninin-^,udunlkasp-Trečlokas; N,ort’?

° 1 * J * Geilaan Lloyd linijų reprezentaVo A-

ir

Lietuviu Auditorijoj
3133 SO. HALSTED STR.

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

15 ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ Iš SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KES.

KAZIMIERAS LAUCIUS

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

Mirė Grumižio SO d, 9 vai. vak., 1932 m. pusamžio nv-tii.
Kilo (š Tauragės Apskr,, žigaičių |tarap., Auštupių kaimo. A- 

merlkojo igšyveno SI metua.
I*al1ko dideliame nulludiine moterj Marijonų po tėvais Kata- 

lavičaltę, du aftnu Kazimierų ir Antanų, dukterj Izabelę, dvi 
Marčias Kazimierų, Ir Marijonų lr gimines. O Lietuvoje tris bro
lius Aleksandrų, Jonų lr Stanislovų Ir pamotę Onų.

Kūnas pašarvotas 22:12 W. 40 Plaoe, Cbicago, UI.
lAldotuvėu įvyks Ketvirtadieni. Sausio 5 d., IMS m. Iš na

mų H vaL bus atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo švenė. Pan<xv 
Marijoa par. bažnyčių, kurtoje Jvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio slęlų. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimlneis, draugus lr paiystamus 
dalyvauti Moša ladotuvėse

Nnlladę MOTERIS, HUNAI, DUKTfi IR OIMINftfc. 
laidotuvėms patarnauja grab. En<letkts. Tel. Varda 1741.

PETRONĖLĖ

BARANAUSKIENĖ
Po tėvais Sakevičhitė

Mirė gruodžio 13 d, 1932 m. 
apie 69 metų amžiaus. Ki’> iš 
Suvalkų .rėdybos. Mardosų kai
mo.

Amerikoje išgyveno 26 metas.
Paliko dideliame nuiiudime 

vyrų Andrių, sūnų Andrių, West 
Prankfort, III., dukteris Vikto
rijų Ivanauskienę, Erankfort, 
III , ltozaltjų Cižienę, I.edford, 
III., Marijonų Vasiliauskienę, 
Grand Rapids, Mich., ir 18 a- 
nukų ir gimines.

Laidotuvės Įvyko gruodžio 17 
dienų su iškilmingomis pamal
domis iš šv. Jono bažnyčios bu
vo nulydėta i šv. Jono kapines.

Nuliūdę: Vyras, Šonus, Duk
terys ir Giminės.

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite geri, 
anglių kreipkitės Į Cranc Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

į
Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lutnp-
sai tiktai tonas .........$R.5O
Poeahontaa lumps ....$9.00 
Summer Creek lump ,.|8.00

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

lO.Trd PLACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

ICO N. LA SALLE ST.— pagal sutartj

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl j’udomŲ paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, Dl.
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseils šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 207S 
STANISLOVAS FABIONAS, Bar.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing aod 

Moving

2146 So. IIoyBe Avenne 

Cbicago, BĮ.

Jei manai pirkti automobili, at 
pas mus pirmiau, nes mes ullalko 
vienų 11 geriausių rūšių autosno 
liūs — STUDEBAKER, kuria j 
pagarsėję savo stiprumu Ir gra tu r

Taipgi mes turime pilnų pssirtn 
mų vartotų karų labai prieinamų 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALE

44M ARCHER AVĖTO® 
Telepbone Lafayette 7139
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