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Mirė buvusis prezidentas Calvin Coolidge
PREZIDENTAS HOBVER’fS PASKELBI 

M! DJENU GEDUL/į
DIDELIS J. VALSTYBIŲ IŽDE 
UŽ PUSMETJ NEPRITEKLIUS

ieioss’o anglių kasyklų sritį 
kariuomenė valdo

MIRĖ BUVUSIS PREZI
DENTAS

KRAŠTO IŽDE NEPRI
TEKLIUS

KINAI ATMETA JAPONŲ 
REIKALAVIMUS

ŠANCHAJUS, saus. 5. — 
Del įvykių Šanhaikwane kinai 
griežtai atmetė įduotus japo
nų atsiprašymo ir kitus rei
kalavimus.

KAIP GI, KALTINA KINUS

ŽINIOS IS LIETUVOS
GRASINA BAUSME UŽ 

KRYŽIAUS PASTA
TYMĄ

JVASHINGTON, saus. 5. — 
Už pirmąjį šių metų pusmetį 
(nuo birželio 30 iki gruodžio 
31 d., 1932 m.) valstybės ižde 
pasidarė 1,159,286,502 dol. ne-

TOKIJO, saus. 5. — Did
žiųjų valstybių ambasadoriai 
aplankė japonų užsienių rei-

Žmonių gelbėjimas jūroj. Žuvininkų laivas skęsta. Žmo-/<a^l niinisterį, kad pasiteirau- 
nių gelbėjimui atplaukia didelis keleivinis Pietų Amerikos, H apie įvykius Šanhaikwane. 
laivas ir netrukus visus žuvininkus paima iš skęstančio laivo. JCų gi, ministeris kaltina ki

nus, kurie, girdi, japonus pro-
MIRĖ TRENTONO, N. J., 

' VYSKUPAS CHĮCAGOJE

.dabar jau pradėtas tvarkyti, 
į Pati viršūnė jau sulyginta? o 
(nuo plento pusės padirbti me-

--- ——— aliniai laiptai iki pat kalno vi-
Kaip žiauriausios rusti prie- ršūnės. Kiek teko nugirsti, šį 

spaudos laikais, taip ir dabar kalnų pavasarį žada nuomuoti 
Vilniaus lietuviams neleidžia- šauliai, norėdami pasistatyti 
ma ne tik savų mokyklų stei- paviljonų ir rengti gegužines, 
gti, bet ir kryžių statyti. Šie- koncertus ir t.t.
met Rimkažerio kaimo lietu-.--------------- --------- ----- —----
viai pasistatė savo kaime gra
žų akmeninį kryžių. Pasikvie
tęs kaimo seniūnų, okupantų 
policijos komendantas Zmie- 
jauskis grasino nubausiųs 50

JAPONAI LAUKIA SU
TARTIES

NORTHAMPTON, Mass., 
saus. 6. — Vakar vidudienį ši
rdies liga staiga mirė buvu
sis J. Valstybių prezidentas 
Calvin Coolidge, 60 m. amž.

Buvusis prezidentas rytmetį
išvyko į savo ofisų. Tačiau pa- piitekliaus 
sijuto nesveiku ir su sekreto
riumi apie 10:00 grįžo namo.

Jo žmonos nebuvo namie — 
buvo išėjusi į parduotuvę. Coo 
lidge kokį laikų pasikalbėjo su 
sekretorium ir paskui nuėjo į 5

KASYKLŲ SRITĮ VALDO 
DURTUVAI

BUFFALO, N. Y., saus. 5. 
— Čia Mercy ligoninėje mirė 
Trenton’o, N. J., vyskupijos 
vyskupas J. J. McMahon. 
Prieš pat Kalėdas vyskupas 
susirgo ir atvyko į vietos li
goninę, kur jį prižiūrėjo jo 
brolis, dr. H. M. McMahon.

PERKAINOJA TURTUS

TAYLORVILLE, Ilk, saus.
— Anglių kasyklų sritį Velionis vyskupas buvo 57 m. 

antrąjį namų aukštų; kur yra ĮChristian apskrity valdo pen- 
miegkainbariai. kios kareivių kompanijos.

Sekretorius apačioje laukė. Streikuojantiems angliaka- 
Artinosį pusiaudienis' Bet Coo siams pikietavimas griežtai 
lidge iš antrojo aukšto negrį- uždraustas. Kareivių lydimas
žo. Tuo tarpu parėjo jo žmo- apskrities šerifas ir paserifiai Šv. Pauliaus Apaštalo misijo- 

nierių draugija (paprastai va-

amžiaus.

PAULIEČIŲ JUBILIEJUS

NEW YORK, saus. 5. —

na. Nuėjusi, į antrąjį aukštų. įtariamuose namuose ieško gi- 
rado vyrų mirusį. Pašauktas Įnklų ir pasislėpusių pikietini- 
gydytojas. Tas rado, kad prieš nkų.
keliolikų minutų jis mirė. Iš kitur streikuojančių an-

dinami tėvais pauliečiais) ši 
mėnesį minės savo deimantinį 
jubiliejų. Sukanka 75 metai,

Miręs buvusis prezidentas 'gliakasių suvykimas taip pat ,kaip ši draugija, žiemių Ame-
Coolidge apie šešerius metus 
prezidentavo. Mirus preziden
tui. Hardingui 1923 m. jis bu
vo viceprezidentu ir tuojau u- 
aėmė jo vietų. 1924 m. rudenį 
jis išrinktas prezidentu. 1928 
metais nenorėjo daugiau kan
didatuoti. Jis numatė slenka
ntį ant krašto ekonominį slė
gimų, tad pasitraukė iš poli
tinių krašto sukuriu.

Prieš patapsiant viceprezi
dentu 1920' m., jis buvo porų 
terminų Massachusetts valsty 
bės gubernatoriumi.

uždraustas.

ŪKININKAI PUOLA ŠERI
FĄ IR KITUS

PASKELBĖ GEDULĄ

TOKIJO, saus. 6. — Japo
nų spauda, praneša, kad japo- 

vokųoja. zlotų ir kryžių nuversiųs. Ko- !r-ų vyriausybė laukia iš J. Va-
Japonų vyriausybė įsakė vi- dėl, girdi, greta lietuviško už-jlstybių pasiūlymo daryti nau- 

siems savo atstovams užsi e- rašo kryžiuje “Dėl Dievo gar- į jų sutartį su Japonija. Nauja 
niuose, kad jie valdžioms *‘iš-;bės aukoja. Rimkažerių k. ”Į sutartis, sako japonai, J. Val- 
aiškintų” Šanliailnvaiio inci- nesu lenkiško užrašo.
dentų. ' • Į ____________

LAVALTS TEISINA 
HOOVERĮ

SUMANUS IR DARBŠTUS 
MAŽAŽEMIS

Vabalninkas, Biržų aps. Au
lu- kštuolių vienk. ūkin. Pr. Va- 

rabau-skas visoj apylinkėj lai
komas sumaniausiu ir darbš
čiausiu ūkininku. Jis labai ak
menėtų savo 6 1 ra ūkį išvaiė

Turtų įkainotojas Jaeobs ė- 
mėsi perkainoti Chicagos tur
tuolių asmeniškus turtus, ūži 
kuriuos apeliacijos boardas
sumažino mokesčius. Jaeobs ė- j ------------
mesi to ne savo noru. Gyven-I PARYŽIUS, saus. 6 
tojai sukėlė protestus prieš vusis Prancūzijos premjeras 
minėto boardo darbų. Į tur- Lavai’is vakar pranešė, kad 
tuolių namus, kurie yra taip Lada jis lankėsi J. Valstybėse, 
vadinamoj “Gold Coast” mie- prezidentas Hoover is:-jam ne
što srity, įkainotojas siunčia žadėjo ateity mažinti karo sko nuo akmenų ir baigia apsodin- 
savo atstovus, kad jie pama ^as* 
tvtų, kaip tie namai įrengti.

stybėms yra reikalinga apsau
gos palaikymui vakariniam 
Pacifike (Ramiajam vandeny
ne). Tuo labiau sutartis rei
kalinga, kada J. Valstybės 
sprendžia Filipinų salų liki
mo klausimų.

PAŠAUTAS BEGINKLIS 
PLĖŠIKAS

ti vaismedžiais. Be to, jis la-
Mirtinai pašautas Jerry Bu- 

rke, 30 m. amž., kurs kesino-

SUIMTAS PINIGŲ 
DIRBĖJAS

PASIEKĖ PRANCŪZŲ 
KOLONIJĄ

bai rūpinasi gyvulių ūkiu. Vi- si apiplėšti Rush skalbyklų, 
sa dirba pats su savo negau-,670 No. State gat. Pas jį Tvo
sią šeima. Mokslo jis niekur

---------— įnėra ėjęs, bet skaitydamas at-
MADRIDAS, Ispanija, saus. į sidėjęs laikraščius ir knygas

•Federaliai agentai areštavo A vriausybė gavo žinia, yra labai apsišvietęs.
i • v , j j. • i kad laivu pabėgusieji 29 ispa-! jaunų New Yorko gydytojų dr. ■ . . . . ..

rikoj sukurta.
Svarbiausias pauliečių misi-į—— į^tirn^ nai tremtiniai iš Ispanijos ko-

jonierių darbas vesti misijas,: 
ypač nekatalikams. priklausymu tarptautinei pini

gų klastuotojų organizacijai.

rasta jokio ginklo.

ŠEN. BORAH PRIEŠ 
PREZIDENTĄ

LE MARŠ, Iowa, saus. 5. — ŽUVO 17 ASMENŲ
Šiame Plymouth apskrities. ---------- .
miestely vakar šerifas pasiren-Į CHERBOURGAS, Prancūzi-I
gė parduoti ūkius, už kuriuos ja, saus. 5. — Su sudegusiu 
nemokėti mokesčiai ir inorgi-; jūroje dideliu puošniuoju pra
eini. Apie 800 ūkininkų suplū-Įncūzų keleiviniu laivu “Atla- 
do ir išvaikė visus valdinin- fntiąue” žuvo 17 asmenų įgu

IŠVAIKĖ DARBININKUS

ltus. Pardavimas atidėtas.

SENATO KOMITETAS UŽ 
PROHIBICIJOS AT

ŠAUKIMĄ

AVheaton miestely statomi 
pašto namai. Apie 200 vyrui 
apsiginklavusių akmenimis ir 
kastuvais, susiri: 
dirbusius darbininkus.

Tas įvyko, kada patirta, kad
tie dirbę darbininkai vra ne 

yo už 75 mylių nuo ši, pakra- naminiak bct ig kitur atvykę 
ščių. Su juo buvo daromi iš
bandymai.

los. Kiti išgelbėti.
Katastrofos metu laivas bu-!

JVASHINGTON, saus. 6.' — JVASHINGTON, saus. 6.
Mirusiojo buv. prezidento C. Juridinis senato subkomitetas
Coolidge atminimo pagerbimui j pripažino rezoliucijų, kuriajaĮ reikalauja, kad kongresas vie- 
prezidentas Hoover’is spe-cia- norima atšaukti 18-ųjį konsti- nu bilijonu dolerių sumažintų 
liu atsišaukimu paskelbė 30- tucijos priedų. „ 'išlaidas 1933-34 metais,
iai dienų gedulą.

JVASHINGTON, saus, 5.
J. Valstybių prekybos rūmai

SENATAS PAGERBĖ 
MIRUSĮ

IR KATALIKAI DAUG 
DIRBA

JVASHINGTON, saus. 5. — 
Kaip žinoma, vargšų naudaiJVASHINGTON, saus. '6.

Gavęs žinių apie buvusiojo .kongresas skyrė 500,000 med- 
prezidento C. Coolidge miri-ivilnės balijų (hales). Ameri-j zacijos.

Drabužių siuvimu užsiima ir 
įvairios katalikų organizacijos, 
kaip tai Šv. Vincento Paulie
čio draugija, našlaitnamiai, li
goninės, vienuolijos, ir kitos 
labdarių pasaulininkų organi-

Jonijos Afrikoj pasiekė pran
cūzų kolonijos pakraščius va
karų Afrikoj.

TIRIAMA VIETINĖ AGUR
KŲ SĖKLA

NESIŲS SPECIALĖS 
ATSTOVYBĖS

LONDONAS,
*. Laikraščiai pranešė, kad Ansirinkę išvaikė į .. . .

saus. o.

PADUOTA POLICIJOS 
PRIEŽIŪRAI

Už norėjimų sudeginti savo 
namus Mrs. Mary Joukas (?), 
50 m. amž., teismas padavė 
policijos priežiūrai per pusme
tį.

UŽDARĖ VIEŠBUTĮ

/mų, vakar senatas mirusio pa- 
>, gerbimui nutraukė dienos po

sėdį.

kos Raudonasis Kryžius auto- j Dešimtys tūkstančių katali- 
rizuotas šių medvilnę suverp-jkų, daugiausia moterų, dirba 
ti ir suausti į audeklus. Da-’šį gailestin,gurno darbų, už kų 
bar iš tij audeklų dirbami (siu tik Dievas galės atlyginti. A-

Blackštono viešbučio likvi- 
duotojas visiškai uždarė vieš
butį, Pranešė, kad bus atre
montuotas ir pavasarį atida
rytas.

not Raudonojo Kryžiaus, šių 
žiemų keliolika milijonų varg-

WASHINGTON, saus. 5. —Įvami) įvairios rūšies drabu- 
Demokratų partija per praei- žiai ir per labdarių organiza- 
tų metų kampanijų pasidarė cijas dalinami vargšams ir be-Įsų ir bedarbių gaus reikalin 
apie 800,000 dol. skolų. , darbiams. gų sau drabužių.

NUBAUSTAS KALĖTI

W. McDaniels, pas kurį po
licija. rado paslėptų dinamitų, 
teismo nubaustas kalėti nuo 1 
iki 5 metų.

JVASHINGTON, saus. 5. — 
Kad Prancūzija skirtų laikų

------------ nemokėjo Amerikai karo sko-
Praeitų vasarų Dotnuvos že- lp dalies, senatorius Borah už 

mes ūkio akademijoj buvo au- (tai kaltina prezidentų. Iloove- 
ginamos vietinės agurkų sėk-jr’į.
los. Dabar su ten išaugintomis
ir gautomis iš kitų vietų agu- Des Plaiues’e policija šuse-
rkų, sėklomis daromi bandy-/kė slaptų bravorų, kiniam
mai. Norima nustatyti tinka
mų vietds sąlygoms Lietuvosglija siųs į Ameriką specialę 

misiją karo skolą reikalu. Vy-;agurklJ atmain( 
riausybė tai užgynė.

Touhy brolių vadovaujama 
gauja gamino alų. Du asme
nys areštuota.

TRUMPINA TARNYBOS 
LAIKĄ

ATĖNAI, saus. 5. — Eko
nomiškais sumetimais graikų 
vyriausybė nusprendė sutrum
pinti privalomų kareiviavimų 
nuo 14 iki 12 mėnesių.

MAŽINA BUTŲ NUOMAS

ROMA, saus. 6. — Genoa 
mieste naujai susituokusioms

RUOŠIA PARKĄ ORO STOVIS

Jėsia. Netoli Jėsios upelio CHICAGO IR APYLIN- -.M

randas Napoleono kalnas, ku-i-K-ES. — Šiandien saulėta; kiel
ris buvo baisiai apleistas. Bet šilčiau, i

įtartis siSia pinraBybes C. Y. B. 
karaštynese Stadi jume

Pranas Keturakis (Ketter), kas jau pelnęs daug pasižy- 
sunkiojo svorio kumštininkas, įniėjimo. Jis yra laimėjęs A. A. 

poroms butų nuoma 50 nuoši- įuris “Draugo” ir C. Y. O čempijonatų ir patapo run-
n,čią sumažinama. kumštynėse pasirodė, kad’km|ner-uP “D™S»” ir C- T- °-

v.. . , .. . įtumamentuose. Taip gi irmstimnkų tarpe jis yra vienas i, , , .. . . , ••/ . Įdaugely kitų kontestų jis yra
iš geriausių, šį vakarų susire- laimėtojas ir pagarsėjęs kaipo 
ms su Kalifornijos čempijonu. Į vienas iš geriausių kumštinin

kų ne tik tarp lietuvių, bet ir

KALEVA, Mich., saus. '6. —
Plėšikai užpuolė vietos bankų.
Nužudė kasininkų ir paspruko 
pagrobę 3,000 dol. iFrank Connelly, Chicago sta-

---------------- dijume. Šis Kalifornijos mil-
NE1W. YORK, saus. 6. — žinąs sveria 240 svarų.

Vienų namų gaisre 2 asmenys | Keturakis dar tik 19 metų 
žuvo. amžiaus, o kaipo kumštinin-

visų kitataučių. Ateityje rei
kia iš jo daug kų tikėtis. Visi 
Chicagos lietuviai linki jam 
pasisekimo.
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DIENOS KLAUSIMAI.

ROMA IR MASKVA

Lietuvos katalikų dienraštis “Rytas” į- 
dėjo žinomo rašytojo Fr. Muckermann’o ra
šinį, kuriame gvildenama bolševizmo pavojai 
ir kova su juo. Fr. Muckermann’as rašo:

Bolševizmui materialinė pažanga. — vis
kas. Krikščionybei fundamentas yra tikėji
mas į Dievą, tą didžiąją paslaptį. Bolševiz
mas trokšta kolektyvios visuomenės, kurioj 
dingsta asmenybės. Kiekvienas tampa maši
nos ratu, mase. Krikščionybė gi kuria orga
nišką visuomenės tvarką, tikrą, tobulą žmo- 
nią organizaciją. Krikščionybė yra nesuderi
nama su bolševizmu — taip oficialiai skel
biama Maskvoje. Kas yra komunistas, tas 
negali priklausyti Bažnyčiai. Krikščionybė ii 
bolševizmas taip skiriasi, kad tarp jų eina 
kova gyventi ar mirti.

Paskutiniu laiku bolševizmas pradėjo vėl 
paaštrintą kovą. Rusijos Bažnyčia yra kan
kinių Bažnyčia. Šiandien bolševikai varo pro
pagandą ir tarp Afrikos juodukų ir Kinijos 
gyventojų, kad juos sukiršintų prieš misijo- 
nierius, kuriems ir taip sunkiai vyksta įgyti 
jų pasitikėjimą. Propagandinės bolševikų f'il- 
mos yra rodomos net tolimiausiuose rodžiuo
se, kuriuose vaizduojama mirtinai varginami 
jų rasės žmonės deimantų kasyklose ar plan
tacijose, o europiečių elegantiškuose hoteliuo 
se, kurie drauge su misijonieriais šampaną 
girkšnoja. Europiečiai vadinami primityviam 
žmonėmis ir jų kolonijose toji propaganda 
randa puikią dirvą.

Šiandien gresia sugriūti kolonos, ant ku
rių remiasi visuomeninė Europos santvarka. 
O Europa tyli. Europos ramybė įtartina, tuo 
tarpu kai jos priešas iškėlęs galvą. Iki 1927 
m. bolševikai yra išžudę 2,200,000 žmonių, jų 
tarpe 34,000 kunigų. Ir tuo keliu tebeeina. 
Šimtai tūkstančių politinių kalinių dirba Šiau 
rėš uostuose, Sibiro miškuose. Dirba dykai 
ir žūsta, tuo tarpu Rusija tų vergų darbo vai
sių parduoda Europoje ir Amerikoje ir šių 
vergų dėka varo konkurenciją. Nesuskaito

mos daugybės nelaimingųjų krauju yra ap
laistytos Rusijos prekės, o pasaulis jas per
ka. Kodėl Eluropa nekovoja prieš tai? Todėl, 
kad ji savo dvasine struktūra nėra nepanaši 
bolševizmui. Todėl, kad Europoje šiandien 
veikia toki pat laisvamaniški įstatymai, ku
rie Rusijoje jau yra ir plačiai įgyvendinami. 
Čia yra paslaptis. Šiandien kone visur die
vinama valstybė kaip viešpats privatinio gy
venimo, auklėjimo, šeimos. Valstybė garbi
nama kaip religija. Nes tik Rusija turi to
kių įstatymų, paliečiančių religiją ir drau
gijas, kaip Europoje laisvamaniai ir liberalai 
—demokratai garbina. Tik tuo skiriasi, kad- 
jie Rusijoje jau įgyvendinti, o Europoje tik 
gyvendinami.

Kas gali atsitikti, jei taip bus kovojama 
su bolševizmo pavojum? Mes turime veikti, 
nes mes esame atsakingi už valstybę, už Eu
ropą, už savo vaikus. Tikrų krikščionių jėgos 
turi būti sumobilizuotos. Jei šiandien didžiau
sioji kovos dalis eina parlamentuose, kur lei
džiami įstatymai liečią auklėjimą, mokymą, 
tikėjimą, tai reiškia, kad politika šiandien 
svarbiausia. Todėl katalikai yra įpareigoti 
veikti viešajame gyvenime ir politikoje. Kri
kščionybėje turi vėl išaugti visuomeniškumo 
mintis, kaip pasipriešinimas klasių kovai. Pa
lietis su savo sotaus pilvo filosofija turi atsi
sveikinti, nes krikščionybėje nėra jokių luo
mų. Žinoma, yra. skirtumų turto, kultūros at
žvilgiu. Tačiau joks tikras katalikas neturi 
nuo savęs stumti brolį, o privalo pildyti aukš
čiausiojo valią ir būti pavyzdžiu vidujinio 
žmogaus. Europa yra tokių krikščionių rei
kalinga ir net gi socialistas Tomas, tas anglų 
socialistų šulas, pasakė: “Broliai, mes reika
lingi žmonių, kaip Paulius.” Visuomeniškumo 
mintis turi viešpatauti. Kunigai ir pasaulie
čiai turi dirbti drauge. Tai yra svarbiausias 
Romos noras, kurį ji nuolat pabrėžia. Kuni
gai turį pasauliečius uždegti bendradarbiavi
mui. Būkime geradariais krikščionimis! Sta
tykime našlaičiams prieglaudas, steikime dar
bininkams bibliotekas ir kitas naudingas į- 
staigas. Nesišalins jie nuo mūs ir tada mums 
tiks žodžiai: “Tik vienas nuošimtis yra to
kių, kurie darbininkams skolingi.” Krikščio
niškoji artimo meilė yra tada, kai praktiko
je ji pasireiškia ir kuri yra svarbiausias ir, 
berods, vienintelis tikras pasipriešinimo gink
las prieš bolševizmą. Jei išalkusieji bus pa
valgydinti, ištroškusieji pagirdyti, tada vi
suomenė bus pakankamai tvirta, kad be jo
kio smurto pasipriešintų bolševizmui. Tada 
vėl bus mylima tėvynė, tada žmonijoj atgims 
ir tikėjimas į Dievą.

PASTABĖLĖ IS

Sveikata -- Brangus Turtas ŽINIOS IŠ LIETUVOS
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesijonalius patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja į klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios: /

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkui, 3051 W. 43rd St., Cliicago.

Illinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei krausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti į laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto ženkelį už ® centus.

NĖTOS PERIODINĖS 
SPAUDOS 100 METŲ 

SUKAKTUVĖS

KAIP ŠIAULIUOSE PAMI- spaudą, atiduodanti ją į neat-

(Musų korespondento).
Gruodžio m. 11 d. ‘ ‘ Kapi- 

tol” salėj susirinko kviestinė 
ir šiaip Šiaulių visuomenė. Y-

dr.a,m. račkus [pač daug buvo jaunuomenės-
3051 W. 43rd St. D _ . . TTV . , . . .Gidcago | moksleivijos. L z tą moksleivi-
Tel. Lafayette 3057 . . . ?

________ L--------ha reikia pagirti. Nekartą jau
PERDAUG DRUSKOS, 

NESVEIKA

sakomingų žmonių valią. Pa
geidauja, kad nors šių sukak
tuvių proga cenzūra būtų pa
naikinta. Prof. Vac. Biržiška, 
įžymiausias Lietuvos bibliogra- 
■ fas, labai vaizdžiai nušvietė 
'pačius pirmuosius mūsų perio
dikos bandymus, znet prisiren
gimą prie jos.

Gyvi buvo ir spaudos vete
ranų atsiminimai. Kalbėjo kun 
Jasinskis api e ‘1 Tėvynės ' Sar-,ro. Kurie kenčia nuo blogo vi- 'ji parodė didesnį už vyrės- '

rškinimo, ar nuo kepenų li-Jniuosius domėjimąsi mokslo ir į 8’°” redagavimą, apie savo su-.|^-
' ------------ gų, patarčiau vartoti kuoma-' spaudos reikalais, gausingiau jsirasmėjimus su laikraščio ko-

Lietuviai mėgst a labai sū- žiausia druskos. Ypatingai ku- i lankydamasi į tokias paskai-| respondentai s ne paštu bet per 
riai valgyti. Tūli yra įsitikinę, rie jan sirgo inkstų liga, arba tas
kad druska priduoda kūnui1 kurie turi širdies ligą, turi 
daugiau jėgų. Šioks sąprotavi- saugotis nevalgyti per sūriai, 
mas yra visiškai klaidingas.1 Druska ant inkstų veikia ly- 
Kas per sūriai valgo, tas tik’giai kaip skaudus botagas ant

; pasiuntinius-davatkėles, nes
.kitaip galėjo sugauti tą bran- 

Įspūdingas buvo dai gyvų gd^ korespondenciją. Tarp ki- 
mūsų draustines graudos dar-

savo sveikatą ardo.
Faktai apie 'druską, 1) Dru-

V. Mažonas, M. I. C.

(Tęsinys)
— Bet vis kas nors gali atlikti, — 

pastebėjau norėdamas daugiau išgirsti.
— Bet ką pirksi? Juk nieko negali

ma Rusijoj padoresne kaina pirkti be kor
telių. Blogiau negu buvo ten karo metu. 
Tiesa, duonos svaras kaštuoja tiems, ku
rie perka “ant kortelių” 20 kapeikų. Bet: 
kadangi daug žmonių kortelių visai ne
gauna, o ir gavusiems neužtenka paskir
tos porcijos (po vieną svarą1) prasimaiti
nti, nes kitų maistingesnių produktų nė-' 
ra, tai reikia menkose rinkose pii'kti “lai
sva kaina ’ *. Čia juodos duonos svaras 2 ' 
rubliai, o baltos, jei kur pasitaiko, tai ne, 
mažiau 3 rublių. Sviesto po. 20 ar 30 rub
lių svaras, bet Joks blogas, kad negalima 
ir valgyti. Būtų laimė, kad būtų kiek 
panašus į margariną. Bet nieko panašaus. 
Pamėginome, bet valgyti negalėjome: ka
žin kas ten būta. Argi reikia stebėtis. Juk 
iš ūkininkų visa, kas geresnio atimta,

tų atsiminimų pažymėtini mo
kytojo M. Vasiliausko apie lie 
tuviškos draustinės spaudos 
Skaitymą, Veiverių mokytojų 
seminarijoj ir tarp mokytojų, 
ijakavičiaus — apie įvairias 
'suktas priemones ieškant, pe
rsiunčiant ir platinant draus- 

lingų pagalbos. Mirusieji dar-[tiną gpaudą<

bininkų: rašytojų ir knygne
šių pakvietimas į garbės pre
zidiumą. Čia susėdo greta švic 
šuolių, inteligentų, vadinamų

penisusio žirgo nugaros.
Žmonės valgo sūriai ne iš 

ska yra inoiganiškas minera-^reikalo, o iš įpročio. Truputį 
las, todėl nėra maistas. Žmo- druskos maiste sveikatai n«-įdingtij nagingtį. Tarp jų jau 
gaus gyvybės palaikymui yra pakenks; bet kas per daug, tai buvQ paliegUsių, reika
reikalingas maistas paeinantis ’ jau nesveika.
iš organiškų šaltinių, būtent
iš augalų ir gyvulių. Jei žmo
gus kitokio maisto nevartotų, 
o valgytų tik mineralus, tai 
negalėtų gyventi.

2) Druska yra įrituojantis

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas R. I. — Orand- 
žių skystimą, perkoštą per sie

bininkai pagerbti atsistojimu. 
Buvo pasakytos kelios pra-

Šiaulių žurnalistai paskaitė 
savo deklaraciją, kurioje ne

kalbos. Ponas Bugailiškis pe- i,. , , - • • j ,° 1 įtiek savo busimuosius darbus
riodinę grandą pavadino vi-! . ,U . ... . įminėjo, kiek reikalavo is vi
suomeninio socialinio ir ben- _ , , .suomenes labiau prenumeruo-
drai kultūrinio gyvenimo vei ' įtis laikraščius, kviestis repor-mineralas. Suvalgius daug dru telį, galima duoti kūdikiui kai drodžiu> ana]izuotoja; kelrod- . .

skos, tuoj burna džiūsta, jau- sulaukia 2 mėnesiu amžiaus.1 _ ........ - tenus į susirinkimus n sven-skos, tuoj ouina aziusia, jau- žįu> Jqs plėtojimosi geriausios', :.n£rnnintl b(,t ktTr:„
čiasi troškulys, pulsas žymiai Pradžioje duoti nedaugiau kai gąlygog esangios: laisvg) spau. |leS’ infoimuotl 3UOS bcl kuria£, 
padažnėja. Kinijoj seniau žmo'vieną arbatinį šaukštelį į ’ ažini ’ " . proga* . . . .. '. v. ,dos darbininkų sąžiningumas, 
nės žudydavoš su druska, bū- ną, o po to su kū įkio amžių budrumas, teisingumas, idea- 
tent Suvalgydavo porą svaru mi galima šalčiu kiekį padau- liSkumas Ja; tvarkyti užtcn. 

į druskos ant syk, ir mirdavo, ginti. Nepatartina duoti kadi- paį teMijl iem0.
| 3) Druska turi antisepti’skas k,ui Grandžių sulči, tuoj pa- -r atskiriems ilie.
ypatybes. Kas perdaug drus-/žindžius, mat kai kada pienas 
kos suvartoja, tam maistas 
blogiau virškinasi, ir sėkmė,
serga įvairiomis vidurių ligo-'čių saldinti su cukrumi.

Valstybinio teatro Šiaulių 
skyriaus artistai padeklamavo 
atitinkamo turinio eilių, suvai
dino S. Kymantaitės-čiurlio- 
nienės “Aušros sūnų” pirmą -; . čiams — teismų. Atskiri laik- 1 _. __ . , .istas su rūgštimi susimaisęs gali: ją dali. la scena labai vaiz-I , . . . . . , (raštininkai gali susitvarkvtn ,7. . , , . .mėie pakenkti; taipgi nereikia sul-1 i i -v, 7 jdziai parodo su kokiu pasiau-•J 1 j savo kolegiška drausme. Cen- l

mis. Druską' daugeliui žmonių
Įzūra tik kraipanti, darkanti,:'kojiniu mūsų žmonės kovojo

Atsakymas E. š. Randus, jUateriališkai
kurie veido išraišką gadina, į-------------- -
gali sėkmingai prašalinti tik manijas. Gera slauge būti

skriaudžianti.’.su neteisėtu spaudos draudi-

Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietu
viai katalikai planuoja išleisti laikraštį. To 
sumanymo priešakyje stovi tų apylinkių veik
lieji dvasininkai. Sumanymas sveikintinas ir 
linkėtina, pasisekimo jį kogreičiausia įvykin
ti. Katalikiškas laikraštis tam kraštui reika
lingas.

verčiasi jie, kad tik badu nemirti. Nėra 
jiems noro nieko gaminti, auginti, tobu
linti, nes žino, kad 'tuoj apšauks “kuia--' 
kū” (buože) ir pradės baisiai persekioti 
apiplėšę ūkį.

Jei ten laip brangi paprasta, korte
lėmis jų pačių duodama duona, kuo tai 
galima išaiškinti? Juk prieš karą Rusija 
buvo visos Europos aruodas. O gal pini
gai ten neturi vertės?

— Mario paprastu protu pastebint, 
pasakysiu, kad abi priežastys čia susiei
na. Duonos negali ir būti per daug, nes 
ūkiai padaryti “kolchozais,” tai yra su- 
kolektyvinti, subendrinti: atimta jų šei
mų gerai sutvarkyti ūkiai, liepta važiuo
ti į “kolchozus,” kur ūkininkai neturėda
mi paprasčiausių patogumų, blogiau nei 
kareivynėse gyvendami sugrusti į bara
kus, turi dirbti “Vendram labui.”' Žino
mą, toks ir darbas, ne iš malonumo, bet: 
iš prievartos. Ir kerštas daug gadina pro
duktų. Štai .pernai užėjus žiemai mums : 
žinomam bulbių didžiuliame sandely kaž 
koks keistuolis, kad atimama iš ūkinin
kų jų pagamintas turtas, kur buvo suva

rytos avys, — ir žiemos metu visos avys

imu, kaip tiems kovotojams te
ko grumtis ne tik su caro tar-

'sugadina skilvelius.
4) Druska yra deh.ydraci.ji-'

nis mineralas ir blogai veikia specijalistai ‘plastic surgeons. ’ turėti ne vien mokslą ir gul
ant žarnų. L z tat, kurie labai Neparanku per laikraštį favo - j lestingumą, bet taipgi gerus 
sūriai valgo, paprastai turi už- rizuoti kurį nors chirurgą, tad nervus, daug kantrybės, ma- 
kietintus vidurius. Į tamstai adreso čia nurodyti lonų būdą, greitą sumanumą,

5) Druska dilgina didžiumą negaliu. Pasiklausk savo šei-'taktingumą. Slaugės profesija 
kūno liaukų, o ypatingai dil- m ynos gydytojo, o jis patars yra labai atsakominga, po-
gina prakaitavimo liaukas. Už prie kurio plastikos chirurgo Į draug yra labai sunkį ir pri-istinės spaudos ir Šiaulių mie
tai kas perdaug vartoja drus- kreiptis. kli; jautresnių nervų mergai-Į sto su apylinkėmis spaudos
kos, tai labai prakaituoja, y-| Atsakymas O. G. — Norint .tės neištveria, nes nuolat va-'paroda. Ją surengė mokyt. J. y 
pač prakaituoja naktį miego- įstoti į slaugių (nurses) mo- lyti ligonių mėšlus, tvarstyti Kirlys iš savo didelio rinkinio.^ 
damas; jų kojos ir pažąstys la-j kyklą, reik minimum turėti dvokiančias žaiždas, klausytis Be įvairių leidinių pavyzdžių 
bai šlapiųoja. Pamėginkite va- High Scbool kreditus, o tūlo- sopulius kenčiančių dejavimus,'dar jų plėtote pavaizduota di- 
lgyti prėski au, o patirsite, kad se valstijose vra statoma net tai nėra malonus dalykas. Už- ogramomis. Gaila tik. kad su- 
mažiau prakaituosite. [didesni reikalavimai. Kiekvie- tai gerą slaugę visi gerbia ir nkū buvo. tos parodos pasižiCi

reik
nais, bet ir su savo tautos bai
lesniais, tamsesniais nariais; 
ta kova ėjo net tarp šeimos 
narių. Ši scena daugelį net pra 
virkdė.

Salės fojė buvo įrengta drau

Druska žmogaus sistemai nas gydytojas suteiks tamstai neveltui, ją vadina “mielašir- 
padaro daugiau žalos, nei ge- reikalingas tame dalyke infor- dystės angelu.”

pastipo. O kiek genda visokių gerybių dėl 
pačių komisarų apsileidimo, kaltės. Štai 
dabar grįžtant iš Rusijos teko matyti linų 
galybės laukuose. O juk jau senai reikėjo 
juos suvežti į kluonus. Kas gi liečia pa
čių pinigų, tai bolševikų valdžia oficia
liai laiko juos senų, caro rublių vertėje. 
Bet tikrumoje patys bolševikai tik ir gau
do svetimą valiutą. Tiesa, už mano iš An
glijos atvežtus pinigus jie man davė rublį 
už angliškus 3 šilingus? Bet tuoj supra
tau, kad kaž kas su rubliais negerai, kai 
už juos ir paprasčiausių dalykų vargu 
gausi. Taip už obuolį prašo rublį, pieno 
stiklas — pusantro rublio. O visa vertė 
bolševikiškų pinigų pažinau išvažiavus

iš Rusijos: Latvijoje nenori nieks jų imti,' 
o Vokietijoje už du rubliu norėjau gauti 
nors vieną fenigą, ir tai nedavė.

— tai tur būt neverta jums rodyti ir 
kitus “Russia to-Day” puslapius.

Bet vis dėlto atskleidžiau toliau porą 
puslapių sakydamas: y

Mums visiems dabar suprantamas štai 
šis po kito atvaizdo parašau n-rio vidu
ry: “1917 m. valstiečiai reikalavo duo

nos ir žemės. Dabar jie viena ir kita tu
ri.”

Nuvarginta Rusijoje badu ir dar ne- 
atgavu: i jėgų. vyresnioji mergina liūdnai 
pažvelgė į paveikslus su parašu ir palin
gavus galvą ištarė: “Na ir melagiai, ke
kių svietas nematė.”

Pasiūlau arbatos, liepiau paduoti ku
mpio; kai padėjo prie to šeimininkė ir 
krienų, paklausiau, ar tenai teko ragauti 
rusiškų krienų, atsakyta man:

“Kam gi jų? Juk ten mėsos beveik 
visai negalima gauti. Tiesa, pardaviau už 
silikusius rūbus ir jporą vertingesnių dai
ktelių, kurie dar išliko' nepavokti, pirkau 
rinkoje už 3 rublius “avienos,” kaip ją 
buvo pavadinęs pardavėjas, gabalėlį apie 
ketvirtį svaro (100 gramų), tai rusai pa
matę ėmė; juoktis iš tos “avienos.” Bet 
vis dėlto išviriau iš jos sriubą. Kadangi 
kvapas iš to viralo buvo toks nemalonus, 
mano dukters visai neragavo, nors kaip 
paprastai buvo labai išalkusios. Aš pamė
ginau valgyti, bet ir man tas valgis “nė
jo prie širdies.”

(Daugiau bus)

rėti dėl vietos siaurumo ir lai
ko trumpumo. B. Tarvid'as

Savo širdies žiburių nebijojęs užpūsti. 
Chaoso vėtras tiktai iš krūtinės išraus 
Ilgesnį skausmą ir rūstį.
Laistysis jūrės ir kainai ugnim prašnekės, 
Degs mano apmaudo žodžiai žvaigždes pa-

! . ' siviję,
Rymoti vienas: negreit dar dangumi pa

tekės
Ženklas aštraus kalavijo. Putinas

Niekas negali mūsų pažeminti išsky
rus mus pačius. Bovel

Į * *
i Mergaitės garbė — visas jos turtas: 
ji brangesnė už didžiausį paveldėjimą.

i šekspiras
;■ * ą: #
1j Gera tvarka namuose, kur šeima an- ’ 
ksti kelia.

j’ # *
| Kas neaišku, reikia išaiškinti: kas 
, sunku, reikia dirbti su didžiausiu atsidė- 
! jiniu. ‘ Kinų išmintis
i i * * *
1 Gera mokytis angliškai, bet dar ge
riau mokytis iš anglų: visai nesiskaityti 
su žmonių plepalais. , ,
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X L,. Vyčių 102 kuopos me
tinė darbuotė. Jau 12 metų kai 

, Vyčiai gyvuoja. Kuopa suor
ganizuota gerk. kun. I. P .Bo
reišio pasidarbavimu. Per ta 
laikų Vyčiai nuveikė gražių 
darbų, ypač daug surengė pra 
mogų: koncertų, teatrų, vaka
rienių, piknikų, išvažiavimų ir 
t.t. Virš $8,000.00 suteikė šv. 
Antano parapijai (daugiausiai 
teko vargonų fondui). Tai gra 
žus ir girtinas Vyčių pasidar
bavimas. Šį syki, neliesdamas 
visos gyvavimo darbuotės, pa
žymėsiu tik kas buvo nuvei
kta pereitais metais. Ateityje 
L. Vyčių 102 kp. ras tinkamų 
progų savo darbams smulkme
niškai aprašyti.

Prie kuopos darbuotės visa
da stovėjo ir tebestovi kun. I. 
I. Boreišis, kuris kiekvienų 
progų ragina ir kviečia jauni
mų rašytis į Vyčių ėrgariiza- 
ČTjų. Jis vadovauja Vyčiams, 
išauklėjo kuopai vaduš ir dėl 
to šiandiei gali pasididžiuoti, 
kuomet beveik visi čia augę 
jaunuoliai patys tvarkosi, pa
tys vadovauja kuopos veiki
mui. Narių turi arti 300, tai 
retenybė tokia jaunimo kuopa. 
Prie kuopos narių priklauso 
net iš šv. Jurgio ir šv. Petro 
parapijų. Mat, pas Vyčius bū- 
na daugiau pramogų, draugiš
kumo ir vienybės.

Sausio mėnesio sus-me įsira
šė du nauji nariai. Nutarta nu
eiti į šv. Antano parap. mo
kyklų ir prirašyti visus jau
nuolius prie Vyčių, kurie bai
gę 8 skyrių (kun. Boreišio į- 
nešimas). Valdybai palikta tai 
atlikti. Nupirkta kauliukų ve- 
rfidiui stalai ir kiti reikalingi 
tani dalykai. Nutarta po susi
rinkimų ruošti pasilinksmini
mų: šokius, žaidimus, kas ir 
buvo vykdoma nariams veltui, 
o pašaliniams už 15c. Pana
šūs pasilinksminimai sutrauk
davo daug narių į susirinkimų 
ir pašalinių atsilankydavo, Vy
tės dar pavaišindavo su už
kandžiu, arbatėle. Pašaliniai 
jaučiasi, kaip nariai; žinoma, 
ilgai nelaukdami ir prisirašo 
prie kuopos.

Vasario mėn. įsirašė 20' nau
jų 'narių. Iškilmingai paminė
ta Lietuvių Diena. (vas. 14 d.), 
Lietuvių svet. Komisijoj buvo 
C. Samsonas, P. Dambrauskas, 
S. Klapatas. Pelno liko $57.00; 
pusė atiduota šv". Antano pa
rap. Išrinkta komisija ieškoji
mui naujų narių: J. ir A. Ado
maitytės, A. Narauskiūtė, V. 
Švelniūtė, F. Dambrauskas, A. 
Urbonas ir A. Šimanskis. Su
ruošta kauliukų (bunco) va- 
lyaVas. Išrinkta komisija kelie
ms vakarams suruošti: M. An- 
driliūnaitė, M. Vilčiškaitė, V, 
Švelniūtė. Pajamų gauta $48; 
pusė paskirta šv. Antano pa
rap.

Kovo mėnesį įsirašė 9 nauji 
nariai. Nutarta, kad Glee Club

būtų prie Vyčių ir vienas kuo
pos iždas. Kauliukų vertimo 
vakaro (kovo 20 d.) komi ija 
buvo ta pati; pelno padary
ta $3,5.00. Seserims "mokytojo
ms šv. Antano parap. paskir
ta $20.00, kuopai liko $15.00. .

Balandžio mėn. įsirašė 8 nau 
ji nariai. Velykų šokių vaka
ras gerai pavyko. Komisijoj 
buvo A. Ringis, J. Mileris, A.
Vilčiškas. .Pelno liko $96.00.
Kauliukų vakarėlio (bal. 24

kom. buvo C. Samsonas,: darbuoti

dėorganizuota L. Vyčių 102 kp. jau išpažino popieras 
Daug darbo padėta, bet sma- ■ savo žmonelės, 
gu pasigerėti jaunimu, kuomet i + Pirmas šįmet' vyksta į 
patys savo veikime tvarkosi;! Lietuvų A. Kisielis, biznie- 
apibudino Vyčių pareigas. Irius, valgomų daiktų krautuv- 

Ištikrųjų, smagu buvo dva-i įlinkas. Geros kelionės, 
sios vadui pasigerėti darbo vai _į_ gv. Antano dr-jos Nau-
siais; kun. Boreišis nuolat ža
dina taip jaunimų, taip ir au
gusius prie savo tautos papro- gįdarbavo 
čių, lietuvybės palaikymo, 
spaudos platinimo ir t.t. ir t.t.

Baigus programų jaunimas 
pasilinksmino, pašoko.

Šeimininkės Vytės su šyp
sena skaniais vaisiais svečius

Viktoras Bendoraitis antrus vaišino.
metus einųs pareigas L. Vy-,| ' Baigtis gražiai senus metus, 
čių 102 kp. pirmininko. Yra kp. pasiryžus per šiuos metus 
čia augęs jaunikaitis, veiklus, dar daugiau pasidarbuoti Vy- 
sumanus, energingas darbuo-įčiams, tautai ir Bažnyčiai, 
tojas Vyčių tarpe; visuomet j L. Vyčių. ,102 kp. turi skai- 
pasiryžęs Bažnyčiai ištikimai tlingų chorų, kuris gieda šv.

d.) Kom. buvo O. Samsonas,; darbuotis. Linkėtina, kad xsa-J Antano bažnyčioj ir puošia va- 
J. Aleliuna.>, A. Ringis, pelno i vo pasiryžimu išaugintų dar karų programus. Choro moky- 
jliko $18.00. Šv. Antano parap. ,didesnę Vvčiu kuopa. tojas J A Blažis
•komiteto narys J. Jurkūnas pa į-----------------_____--------- Turi stiprų baSebofe ratelį,

basketbolės merginų ir vaiki
nų ratelius, vyrų Glee Club 
chorų, kuris šauniai scenoje

kvietė Vyčius į metinę para-Ar - i ir v/ . . ., Vyčių basebolio ■ zaideųpųos vakarienę; prisidėta suU,- , ... ,
auka.

Iš laimėjimo, pasidarbavus 
Vytenis, "pelno parapijai pada
lyta $20.00. Bal. 18 d. laikv-

as V.
Malinskas žaidžiant buvo su
žeistas ir gydytojui užmokėta 
iš iždo $10.00.

Rugsėjo mėn. įsirašė 1 liau

ta nepaprastas susirinkimas'ias narys. Surengta vakarėlis 
reikale nupirkimo uniformų[pagerbimui L. Vyčių 102 kp. 
basebolininkams. į ir U. Vyčių 4 kuopos iš Cbica-

Gegužės mėn. įsirašė ,7 nauji J 8°’s basebolininkų. Rūgs. 17 
nariai. Nutarta surengti pik-

pasirodo.
Iš šios trumpos metinės' ‘ap

žvalgos skaitytojas supras, 
kad L. Vyčių 102 kp. nesigi
ria, bet darbais pasižymi. Va
rgiai rasis kita tokia kuopa, j

EAS1S1DE
D.K.S.R. DR-JOS SUSIRIN

KIMAS.

jų Metų vakaras (šokiai) ge
rai pavyko. Nariai gražiai pa- 

draugijos naudai.
+ Gruodžio 23 d. mirė 

Kazimiemas Gaižauskas-Ga- [išrinkti valdybų 
tęs, 54 metų amž. Palaidotas
gruod. 29 d., iš šv. Antano 
bažnyčios, kurioj atlaikyta 
gedulingos pamaldos, šv.. Krv 
žiaus kapuose.

pavestų žmonėms pasiskaityti. 
Tapgi yra pas sesutes Prarici- 
škietes knygų, kurias taip 
pat galima naudoti. 

Atidarydami skaityklų, pri
pratinsime žmones prie skaity
mo ir tuomet bus 'lengviau 
platinti kat. spaudų.

Kun. J. Čižausko įnešimas

Kast Gide D. K. S. R. dr-jos 
susirinkimas įvyko sausio 2 d., 
šv. Jurgio svetainėje.

Susirinkimų malda, atidarė su džiaugsmu priimtas.
kun. J. Čižauskas ir pasiūlė

Velionis buvo

d. piknikas; Kom.. buvo: M. 
Gelys, V. Versiackas, J. Rani- 
scvičius. Pelnyta $29.00. Rūgs.

nikų, geg. 28 d. Del lietaus, pi
knikas nedavė pelno. Motinu 
pagerbimui, Motinu Diena nu- 25 d- Piknikas irgi davė pelno j™! prirašęs. Reiškia, kad'da-
tarta gyvomis gėlėmis ’papuo- 
|šti altorius šv. Antano bažnv-
etoje. Geg. 12 d. surengta šo-!rranas’’

$45.00. Kom. buvo: J. Daili-i 
sevičius, V. Versiackas, J. Kai

nevedęs, 
gražiai užsilaikė, paliko turto. 
Kadangi čia giminių neturė- 

tat viskas tvarkoma per.U

Į valdybų išrinkta: pirm.— 
J. Usaris, vice pirm. — S. Bu 
kšaitis, rašt. — M. Aukščiū- 
nienė, ižd. — K. Jokūbaitis ir 
tvarkdarys — P. Tarpelis.

Susirinkime dalyvavo šių 
draugijų atstovai: šv. Jur
gio parap. — kun. J. Čižaus
kas ir P. Tamelis; S. L. R. K.

, • T) -• -v i i i 'A. 171 kp. — J. Čižauskas ir teismą. Paėjo iš- Paluknio k.,, 1
P. Medonis; Sus-mo 190 kp.—Variiių valse.,

Lietuvoje turi 
liūs.

A. a. Kazimieras visų laika 
gyveno pas svetimtaučius ir 
nepriklausė jokiai .lietuvių 
draugijai, tik šv. Antano pa
rapijai. . Laidotuvėse pora 
svetimtaučių automobilių ly
dėjo. Rūpesčiu grab. D. B. 
Bražio, grabnešiai surinkti 
lietuviai. Nežiūrint, kad ir 
turtingas buvo, lietuvių nesut-

Telšių apskr. 
seserį ir bro-

Skaityklos tvarkytojum iš
rinkti: Medonis, A. Širvaitis, 
S. Bukšaitė ir K. Jakubaitis. 
Skaitykla bus atdara trečia
dieniais nuo 7 ligi 10 vai. ra 
karo. Knygos ir laikraščiai 
bus lietuviški ir angliški, Na
mo nešti nebus duodama.

K. Jakubaitis įneša pakeis
ti šios draugijos vardų; kun. 
Čižauskas įneša nekeisti, nes 
vardas gražiai skamba; pagal 
jos vardo mes stengsimės ir 
veikti, o tik išrinkti žinių ve-- 
dejų ir, rašant koresponden
cijas, pažymėti EAST SIDE. 
Apie korespondencijų rašinė
jimų taip nutarta: draugijų 
atstovai parašys apie savo 
draugijas, o parapijos kores
pondentai bus vėliau išrinkti.

P. Medonis įneša išrinkti 
asmenį, kuris užsisakytų 
“Draugo” pavienių numerių 
platinti prie bažnyčios, drau
gijų susirinkimuose ir prie 
kiekvienos progos. Šiam dar-* 
bui išrinktas P. Medonis.

J. Čižauskas patarė, kad 
“Draugo” pavieniai nume- 
rai būtų platinami parengimų 
—vakarų pertraukose.

Žinių . vedėjum išrinktas J. 
Usaris.

Susirinkimai nutarta šaukti 
pirmų antradienio vakarų 
kiekvieno mėnesio, 7:30! vai.

Pirm. J. Usaris pažadėjo 
nupirkti nutarimų knygų.

(Tęsinys 4 pusi.)

Usaris; Mot. Sų-gos 54, kp.— 
M. Aukščiūnienė; Lietuvos 
Dukterų dr-jos — M. šalašę- 
vičienė; Maldos Apašt. dr-jos 
— O. Aksomaitienė ir Jokūbai 
tis; Merg. Sodalicijos — O. 
Rakauskaitė; Tretininkų —J. 
Straukas ir A. Širvaitis. Sve-! v.įčias — Aksomaitis.Į

Pirm. J. Usaris paprašė 
kun. J. Čižauskų pakalbėti šios 
draugijos reikalu.

Kun. J. Čižauskas paaiški
no, kad Detroit’o Žinių vedė
jas labai šaltai žiūri į mūsų 
parapijos žinias ir net nenori 
jas pilnai siusti į redakcijų; 
kad nėra reikalo mums vargti 
—važinėti po kitas kolonijas; 
kad mes turime gerų veikėjų 
ir galime susitvarkyti savo 
kolonijos reikalus. Taip pat 
kun. Čižauskas davė įnešimų 
atidaryti skaityklų,kuriai kam 
barys yra patogus. Pas kun. 
Čižauskų ateina daug lietu
viškų laikraščių, kuriuos jis

ar choras, kuris per metus, ir j raukė. Pavyzdys tiems, kurie 
dar tokiais blogais laikais bū-(šalinasi nuo savo tautiečių.
tų tiek veikimo parodęs ir na-į . „ ,v. n_ ,1 -j- Gruodžio 27 d., mirė a. a.

Aleksandras Vidugiris, 14 m., 
amžiaus, šv. Jurgio parap. 8 
skyriaus mokinys. Iškilmingai 
su trejomis Mišiomis šv. Jur
gio bažnyčioje, palaidotas Mt. 
Olivet kapuose.

Patarnavo grab. Chas Ste
panauskas. { laidotuves buvo

. irbui nėra blogų laiku. Kas di

Uvg. j.^. n. surengia su-j-------? f • I udolskas. Nutarta
kiai pasidarbavimu Glee Club j suorganizuoti merginų ir vai- 
narių. Pelnyta $14.00.

Birželio mėn. isirašė 1 nau
jas narys. Birž. 5 d. piknike 
su parapija pelnyta $13.00. Pi- 
jknikas birž. 11 d. pelno davė 
$53.00. Nutarta suruošti meti
nį Vyčių išvažiavimų Vilučio 
ūky, birž. 26 d., kuris gražiai

kinų basketball ratelius. 
Spalio mėn. įsirašė 2 nauji

nariai. Šokiuose spalių 9 d. ne
laimėta. Kom. buvo: L. Šilai- 
kis, J. Narauskas, B. Puod
žius, S. Sakalauskas.

Lapkr. mėn. įsirašė 3‘nauji 
nariai. Padėkos Diena šokiu

pavyko. Išvažiavimas buvo Apkarę pelnyta $20.00. Kom 
skaitlingas, linksmas ir drau- buvo: J. Kairiūnas, A .Vilčiš- 
giškas. Komisijoj buvo lt. Sta
niulytė, K. Bansevičiūtė, II. 
Vasiliauskaitė, J. Valaitė, V. 
Bendoraitis, A. Petrulis, J. 
Narauskas, A. Urbonas. Nuta- 

■ rta nupirkti dvi dovanas ge-

rba, tas randa ir pasisekimo.
Darbuokis skaistusis jauni

me; nuo tavęs priklauso tau
tos ateitis.

L, Vyčių 102 kp. susirinki
mai būna kas mėnuo pirmų 
antradienį, Lietuvių svet., 8 
vai., vakare. Valdyba šiems 
metams: dvasios vadas — kun. 
I F. Boreišis, V. Bendoraitis 
— pirm., V. Versiackas — I 
vicepirm., E. Russell — II vice 
pirm., nut. rašt. — J. Adomai
tytė, fin. rašt. -— H. Staniu- 
liūtė, ižd. — S. Sakalauskas, 
C. Samsonas biznis mang. Tva

atvažiavę
lando.

'■iminės iš Cleve-

kas, J. Narauskas, C. Šiukai-
tis.

Gruodžio mėn. įsirašė '6 nau
ji nariai. Kauliukų vertimo irkda'riai — A. Ringis, J. Kai-

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

E

vakarėly pelnyta $11.00. Ka
lėdų šokių.vakare, kuri rengė

nunas.

riausiai šv. Antano parap. mo-[Vytės, gauta $21.00. Gruod. 29 
kyklų 8 skyrių baigusiems įnoįd. pagerbimas naujų narių gra 
'kiniams. 1 Dovanoms nupirkti \ žiai pavyko. Į Lietuvių sve-
išrinkta II. Staniuiytė', V. Šve
lniūtė.

Sužeistas J. Kairi ūnas, vie
nas iš geriausių Vyčių base- 
bolės žaidėjų. Jo gydymo da
ktarui užmokėta iš kuopos $14. 
L. Vyčių 102 kp. rašt. p-lė V. 
Švelniūtė svečiavosi Cleveland,

tainę susirinko skaitlingas V
du būrys. Prieš vakarienę pri
imant naujus narius-, suruošta 
“teismas,” prikrėsta skanaus 
juoko, kaip naujieji nariai tu
rėjo atlikti Yyčių darbuotės 
pareigas. “Grand džiure” ra
dus visus gerais nariais, pa-

ŽINIOS IR NAUJIENOS

+ Naujus Metus prade
y- dant, žmonių ūpas daros ge

resnis. Michigan vals. jau 
demokratai užėmė vietas. Ti
kimos daugiau darbų, tuo bū
du ir geresnių laikų susilauk
ti.

Automobilių dirbtuvės kai 
kurios po kiškutį geriau dir-

Tub- Baths 30c. Steam 3 5c
Cliffo,rd 321.4

THE ALFRED 
■Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte iki 12 naktį

Seredoms tik Moterims
J. Rosenfeld prop. 572 Alfred. St.

:Obio; parvežė linkėjimus nuo kvietė prie stalo; vist buvo 
L. Vyčių 25 kuopos, kurie su- [rožėmis papuošti. Naujų nariui^51’ darbų judėjime kol 

'kas nematyti gerumo.
+ Per P. Molio agentūrų 

prieš Naujus Metus iš Lietu
vos sugrįžo A. Bylas ir tuo-

sirinkime aplodismentais pri-.priimta 60. Per vakarienę pa
imti. ■ sakyta kalbų bei linkėjimų.

Liepos mėn., dėl šilto oro, i Vyčių pirm. V. Bendoraitis, 
susirinkimas greitai atliktas.
Priimtas basebolininkų rapor-

nors čia augęs, bet gražiai lie
tuviškai į subrinkusius pra

LITHUMIAN IMK
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausia lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
balta duonų. Pri.statom Į vi
sas miesto dalis ir i Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

N A U JA 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 Marųuette Road,

' Chicago, Illinois

4

4
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itDRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENIORA

?

tus ir išlaidų bila $345. Iš tos'kalbėjo; kvietė, kaip naujus, 
sumos basębolininkai nusipir- į taip ir senus narius, gražiai 
ko reikalingus žaidimui irau-1 darbuotis katalikui gerovei. M. 
kius ir gražias uniformas. Vi-,J- Šimonis irgi sudėjo gražius 
sas veik išlaidas patys base- linkėjimus, varg. J. A. Blažis,
bolininkai padengei pramogo
mis ir kitais būdais.

Rugp. mėn. įsirašė 1 naujas 
ųiarys. Piknike liep. ,16 d. pe
lnyta $45.00. Komisijoj buvo: 
C. Mičiulis, A. Belaisis, A. U-

PRANAS WiLLIS 
MM,

11920 CONANT ROAD 
Detroit, Mieli.

Kepame skaniausius py
ragus ir duonų

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Phone Lafayette 1275

D, B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

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 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

Vyčių choro mokytojas, kvietė 
visus, katrie tik gali, daly
vauti chore, nes jam visi ly
gūs;. norįs, kad choras būtų 
skaitlingas ir galingas.

D- B. Brazis anglų kalboj
rbonas, D. Pangonis, A. Smo- Audėjo naujiems nariams lin- 
lek ir A. Janušaitė. Nutarta kėjimus. Ant galo dvasios va- 
ruošti kitų piknikų, kuris pel- das kun. I. F. Boreišis gražiai 
no davė $27.00. Po to dar vie- apvainikavo Vyčių darbuotę, 
nų piknikų rugp. 27 d. Komi- pabrėždamas, kad suėjo lygiai 
sijoj buvo: II. Mikulis, J. ir A. 12 metų kunigavimo ir kaip 
Adomaitytės, M. Velčiškaitė ir‘ parapijoj eina klebono parei- 
V. Švelniūtė. Pelnyta $27.00. [gas; taipgi 1.2 metų, kaip su-

DR. J. B. RYBZAUSKAS
■s LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S! Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros s 
:: Lempas, Arti f i ciaUšką. Saulės šviesą, Diathermią, Sinusoidal ir t. t. S

Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina. “
5 Speciališkumas; Ligos moterų ir ilgios vidurių, nervų ir reumatizmo. S 
“ Valandos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare. S
y 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit i
= Telefonas diena ir nakti: TOWNSEND 6—1600 “

L1/

ORCIU AGENTŪRA
TEL.

ROOSEVltT^7770



D RAUGAS Penktadienis, sausio 6 d., 1933

Marijona Janušauskienė dainuos Šv. Petronėlės dr-jos 
20 metų jubiliejaus vakarienėj, sausio 8 d., 7 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje.

jkienė “Gloriain exelsis,” (mu klek. kun. J. B. Čižauskas nie-liee A. McCoy) lietuvių kolo- (pašto) ženklais (stamps).
Gyvybės šaltinis, parašė 

un. J. Vaitkevičius, kaina 10c
Bažnyčia buvo pilna žmonių.1 pasilinksminimus, kad visus bert varo biznį. Lig šiol laike j Mąstymai apie Šv. Jėzaus

v • • v * I 1 ’ I _ •
Daug nugirsta gražių iš i- pritraukus prie choro. Už tat krautuvę adresu 8940 Oakland širdį, verte J. Vaišnora, M. I

Ji irzika kun. J. Čižausko) ir kitas kad nepamiršta jaunimo; vi-nijoj. 
labai gražias Kalėdų giesmes. I suomet surengia jam gražius sūriais James

dabar sykiu su 
AVilliam ir Ro-

dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Ariršminėtas knygas galima 
gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

DETROITO
2INI0S

kurios baigėsi gruodžio 23 d.

reiškimų apie choro vedėjų ir šv. Jurgio parap. choras yra! avė. Šie rakandų pardavėjai 
patį chorų. nepaprastai skaitlingas ir kie-yra daug aukoję statant lie-

' Gražų, Kūdikėliui Jėzui, pri J;vienų progų, ko gražiausiai tuvių šv. Jurgio bažnyčių; ir 
taikintų pamokslų, pasakė kun. :pasirodo. Įteikia pažymėti, kad dabar visuomet' aukoja ir re- 
J. Čižauskas. Po pamokslo 'choro vadu turime įžymų varg mia katalikus. Uždarę krautu- 
kun. J. Čižauskas sveikino vi- J J. Čižauskų, kuris daug dirba'vę ant Oakland avė. atidarė 
sus savo parapijoms ir parap. muzikos srityje. Choras dau- viršui. sakvtoj vietoj.

iausiai gieda jo paties para-į Nauja vieta nedidelė, bet 
graži. Toji vieta vadinama 
Kast Side. Gyvena daug ir lie
tuvių. Rakandus parduoda už

chorų linkėdamas linksmų šve 
nčių. R. M.

LIETUVOS DUKTERŲ 
METINIS SUS-MAS

sytas kompozicijas.
Linkime jam ir toliau nenu

ilstančiai darbuotis Bažnyčiai 
ir tautai. Choristas keš ir ant Mokesčio. Eap.

po Moti- 
įvvko

metinis .susirinkimas sausio 
mėn. 1 d., šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Pirmininkauja- , .. . ,. , _ . , ,. davėjai atidarė, naujų krautu- dingos knygele nt p. Bandzienei, mūsų drau- 1

Lietuvos Dukterų
nos Švenčiausios globa

MoCOY BEOŠ, ATIDARĖ 
iKRAUTUVE PRIE KARPĘS

Gerai žinomi rakandų par-

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau- 

ir visiems
vę prie Ilarper ir Van Dyko. i pai artina viena kita iš jų įsi-gija vis auga nariu skaičium , . .

. v • , , !Pirma ju krautuvė buvo atidgvti. Jų narna visai nedidele.ir siais laikais gan gerai sto-l d .....................
vi. Ypač. daug rašosi jaunimo. į t-a 1914 metais (ivlrs

Susirinkimas buvo labai ri
mtas; rinkta, nauja valdyba: 
pirm. — Kulikauskienė, vice- 
pirm. — Bandzienė, finansų 
rast. — D. Barkštienė, imt. 
rast. — O. .Kasevičiūtė', ižd.
— M. Dailidienė, iždo globė-

A-'Mok galite siųsti krasos

ja
žiū n

— Žvirblaite, knygų per- 
— Paulauskaitė, J.

Rekolekcijas laikė atvykęs Jšganaitė ir C. Pranaitė, tva- 
rkdarė — M. Aukščiūnienė.

Linkiu naujai valdybai vie
nybėje dirbti draugijos ir vi-

j iš Chicagos marijonas kun. A. 
i Petrauskas, kurio aiškūs ir 
į vaizdingi pamokslai giliai pa
siliko Detroit o katalikų šir- J suomenės labui.
, dyse. Taip klausytojams pa- • gį draugija daug rengia į- 
įtiko kun. A. Petrausko pamo- .vairių vakarų. Ir dabar ren- 

(Tęsinys nuu-5-cio pusi.) .kslai, kad, kuris jų pradėjo, i giasi prie vakaro. Reikia pa- 
Priimta rezoliucija (atsi- ■ klausyti, klausė kasdien lygi j žymėti, kad buvusi per ilgus 

šaukimas) į Detroit o Žinių ; pabaigos ir dar ragino savo j metus dr-jos pirmininkė p. Pa
vedėjo parašytų “Drauge,” (draugus

KAST SIDK.

Detroit’o Žiniose, No. 296, 
straipsnelį — “Spaudos pla
tinimo reikalu.”

Susirinkimų uždarė pirm. J. 
Usaris, maldų sukalbėjo kun. 
J. Čižauskas.

Pirm. J. Usaris,
Vice pirm. 8. Bnkšaitė
Ižd. K. K. Yokilbaitis 
liašt. M. Aukščiūnienė 
Kun. J. Čižauskas.

C. Turi 208 puslapius. Kaina 
40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. A’aitukaitis, kai
na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas, 
naudinga pasiskaityti, kaina 
35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa
rašė J. Augustaitytė, naujas

u
Sunaikinamas Peršalimas 
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijij metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.
Travis, Staten įsi a n d.

VISADA
UŽMIRŠTA

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

LAAIBERT PHARMACAB 

COMPANY

į St. Louis, llo.

Obalsis

DRAUGO” KONTESTININKŲ

LISTERINE
prompfSy ends odors ordinary 
antiseptics can’fr hide in 4 days

Eat this line 
cheesefood 

oftener!

Miūno
JKL 4- + +

(TRIPLĘ P1US)

ateiti pasiklausyti. 
Kasdien bažnyčia darėsi pil
nesnė ir pilnesnė.

Per rekolekcijas daugelis ka 
tai ik ų aprūpino savo dvasios 
reikalus.

Išpažinčių klausyti pagelbė
jo šv. Petro parap. klebonas 
kun. Y. Misevičius ir kun. Asi
laitis.

Gruodžio 23 d.- buvo rekolo- 
įkcijų užbaigimas. Kun. A. Pe
trauskas suteikė Šv. Tėvo pa
laiminimų, šC. Krikšto atnau
jinimų ir šv. Kryžiaus relik-

ndzienė daug yra pasidarba
vusi šiai draugijai ir visuo
menei. Lietuvos Dūkto I

SUTIKIMAS NAUJŲ METŲ

šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 
“Draugą.” Jie aplankys kiekvieną lietuvių šeimyną jųjų kolonijose 
užrašinėdami “Draugą.” 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 Lietuvą ir atgal arba 

§200.00 už nemažiau kaip 3,000,000 balsų.
U. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 

Mount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) 
Washington, Philadelphia, (Aplankant šv. Kazimiero Seserų naują 
mokslo įstaigą,) New York, Wa-terbury, Hartford, Thompson, Conn. 
(aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) AVorcester, Boston, Quebec, Mbnt- 
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chioagą 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: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie 
pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas — 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

Šv. Jurgio parapijos svotai 
nėję įvyko iškilmingos Naujo | 
Meto sutiktuvės gruodžio mėn. 
31 d. Sutiktuves surengė kun. 
J. B. Čižauskas savo lėšomis 
choristams pasilinksminti. .Vi
si choristai-tės ir vedusieji su 
savo žmonomis, kaip viena šei
ma, finksmai baigė leisti senus 
metus ir laukė naujųjų.

Be pp. Čižauskų, dalyvavo

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

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Almerican Medical As- 
sociation. Užsipelnija aukštą 
maitingumo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

šv. Jurgio 
Čižausko rū-

Gruodžio 19 
parapijoj, kun. J 
pėsčiu, suruošta lekolekcijos, i vjją. rpu0 įr baigėsi rekolekci- 

jos

d.,

KAS NORI BŪTI SVEIKAS j Linkimo gerh. pamokslinin- k“»- K- Valaitis, kuris nega
IR ILGAI GVVENil, tas pre-jkūi kun. A. Petrauskui geros J 
numeruoja dvisavaitinį sveika j sveikatos įr nenuilstančiai da
tos ir blaivybės laikraštį jrbuotis brangiame pašaukime.

argyboje” bendradarbiau

24 d.. į 25 d., 
12 vai. naktį, šv. Jur

gio bažnyčioj buvo laikomos

Iš
lv-giai

gruodžio

ja žinomiaušieji visuomenės a- Piemenėlių Mišios.
smens.

’riežtų ko-“Sargyba” veda 
vų prieš girtybę.

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

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

‘ ‘ Sargybos ’ ’ prenumerata 
Lietuvoje metams 5 litai, pu
sei melų — 3 litai. Amerikoj 
ir kitose šalyse metams 1 do
leris.

“Sargybos” Adresas; Lith-

Per Mišias grojo orkestras 
ir gražias Kalėdų giesmes gie
dojo parapijos choras, veda

te j o atsigerėti dar Kalėdų gie
dojimu (kun. K. Valaitis yra 
seserų vienuolių kapelionas. 
Nors jau senas žmogus, bet la
bai linksmo būdo, labai myli 
muzikų ir yra* parašęs net ke
letu kompozicijų).

Sugaudus varpams 12 vai., 
prasidėjo linkėjim'ai; vieni ki
tus sveikino su Naujais Me
tais, visi taip pat sveikino

KRAFT

uania
Inai.

mas muz. J. Čižausko. Solo kun. J. B. čižauskų ir dėkojo 
giedojo dainininkė M. Čižaus- [jam už skanias vaišes. Mūsų

For COLDS, COUGHS

Sore throat, mnscular rheu- 
matic aches & pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

3ILL T UKCtS



Penktadienis, sausio 6 d., 191

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
eiūnienė, dėkodama visoms, 
reiškė džiaugsmo, kad jaunes
nės narės ima sekti pėdomis 

gerbtų nares naujos valdybos; buvusios valdybos, 
ir priduotų joms ūpo, taip pat, | M. Juškienė, A. Šatkienė ir

Gruodžio 29 d. pp. Bukaus
kų bute susirinko būrelis sų- 
jungiečių 2 kuopos, kad pa

kad pagerbtų praeitų metų va
ldybų už pasidarbavimų.

Vaiširitasi skaniai ir links
mai.

Vakaro vedėja buvo musu
linksmo budo sųjungietė p. Lu 
kauskienė.

kitos taip pat reiškė širdingus 
linkėjimus. x

Po pasivaišinimo ir linkėji
mų, vakarėlis, buvo praleistas 
smagiai ir linksniai.

i

DRAUGAS 5
yra žymus Ciceros biznierius, ;naus bei dukters kalbų, kurių 
apavų siuvėjas. Biznio vieta kalbėjo jos tėvai, protėviai ir 
yra prie lltli Street ir 48tb ir kurios nei Rusijos caras, nei 
Court. j lenkų baudžiava negalėjo pa-

Ponai Bukauskai dažnai sa- naikinti. Per jos, o ne kieno
I DENTISTASvo namų paveda, draugijų rei- kito, kaltę lietuviškoji tradi- 144fi g0 49th et.

DAKTARAI:

DR, ATKOČIŪNAS
kalams ir daug darbuojasi cija bei istorija vaikams neži- i utar- Ketv. ir 

10 — 9
draugijų reikalams Šv. Anta- noma; svetimos jiems lietuvių 3147 s. Halsted st.

‘ , . Paned., Sered. ir Subat.no parapijoj. Ten buvusi meliodingos dainos, kurios taip
Phone Boulevard 7042

LIETUVYBĖS PALAI
KYMO KLAUSIMU

gražiai vainikuoja mergelę su 
jos darželiu bei bernelį afto; 
jėli su* jo bėru žirgeliu. Ji sa
vo sūnų bei dukterį nepadarė 
lietuviu, bet iš jo niekad, o 
niekad neišeis nei svetimtau
tis, nors jie ir gėdysis viso,

Dažnai tenka laikraščiuose
skaityti nusiskundimus apie ...

t •• , , kas lietuvio sielai yra brangu,musu naujesnes draugijas, kad. • °ir save “amerikonu” vadins.
Motinai reikėjo su savo šei

ma lietuviškai kalbėti, tada 
jie nebūtų užmiršę, kų lietu
viškoj mokykloj išmoko.' Žino
ma, gera ir jai mokėti tų kal-

Cicero,
Pėtnyeiomis
vai.

111.

Chicago 
2 — 9 vai.

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So, Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 30 57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė, netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėiiomis pagal

sutarties

I Office Phone Res, and Office
J Prospect 1028 2359 So. Leavitt St
i 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 Appointment

Vienu daiktu stebėjomės pp.
Ponia Vaičiūnienė1, buvusi Bukauskų namuose. Tas daly- 

^pirmininkė, kuri net per de- ^as - ra P- Bukausko lankų j _ _

Vvynis metus nenuilstančiai iridarbas> padarytas pavydalu !jos laiko susirinkimus anglų'11 save 
su didelėmis sėkmėmis darba--) -tribūne Tower. Per tris (kalba. Kiti dar apgaili rnoti- 
vosi kuopos gerovei, šįmet tu- įmetus Bukauskas nenuilstan- mėlę, kad ji nesusišneka su sa
ręs poilsį; jos vietų užėmė p. n&r5 tūkstančius šipuliu-j vo užaugusiais vaikučiais. Ko- 
Gerdžiūnienė. Darbas yra sun- pvkb be vinių, klijų ir kitos pa-' dėl taip yra, kad, priaugan-
kus-, bet žinome, kad p, Gerd-|8albos- Puikus darbas. Paro- čiai kartai mūsų kalba, jos is- .

do, kų žmogus gali padaryti, torija, tradicija bei gražios dai .0S sa ies’ kurioje gyvena 
jeigu nori. Mums, ciceriečiams, nos yra svetima? Kieno čia
garbė turėti tokį gabų žmogų kaltė?
savo tarpe. Šis “Tribūne Tovz- per aštru, gal, bus pasaky- _ . . . . ,v
er” bus išstatytas Pasaulinėj ti, kad toji kaltė glūdi namie SkStų' Jei motina nori ismoktl 

darbų praeitųjų metų. Pareik- parodoj> jig gtovi pp. dr lIŽ tai kaltinama ne kas ki-Jmglų *kalbos’ tun lankytl
šta džiaugsmo, kad tokios tu- LukausklJ nąme, 1624 So. 48 |tas, kaip tik motina, kuri au-imokyfelą- Cia nesudaro ^ku- 

Court, Cicero, 111. Kas nori, gina sūnus bei dukteris sveti-
gali nuvykti ir pamatyti. Tik
rai stebėsis.

Kaip žinome, p. Bukauskas

žiunienė gerai savo užduotį iš
pildys.

Prasidėjo nuoširdūs linkėji
mai ir apvainikavimas graži ų

bet tos kalbos niekad taisyk- { 
liūgai neišmoks iš savo vai- i 
kūčių, nors jie jų ir gerai mo

reta valdyboje.

Ponia Gerdžiūnienė savo ka
lboje pasisakė dirbsianti kiek 
galėsianti kp. labui. M. Vai-j

mų, nes vakarines mokykla? 
gali bile kas lankyti.

D

G R A B O R I A 1:

J. F. RADŽIDS
PICIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

moję dvasioje.
Štai, pav., mamytė atvyko Paaugėjus jos vaikams, pa- 

į šių šalį; paaugėjus jos vai-Į baigus pradžios mokyklų, no- 
kučiams, jie leidžiami į mo- rint juos toliau lietuviškoj dva
kyklų. Jei nesvarbu, ar toji 
mokykla lietuviška, ar ne. To

šioj palaikyti, reikia paragin
ti, kad jie įsirašytų į parapi-

negana. Parėjus jos mažyčiui jos chorų, į kitų kurių gerų

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4988

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėms patar
nauju goriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu' kiti to- Reikalo meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tai. Roosevelt 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Ccnrt, Cicero, UI.
TEL, CICKRO 1817

iš mokyklos namo, mam ytė j jaunimo dr-jų. Ten jie susiras 
“grabaliojas” su juo angliš-, naujų lietuvių draugų, išmoks 
kai, kad ji tos kalbos pramo- 'gražių lietuviškų dainelių bei

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 2'2nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Va!.: 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

Nedėiiomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St Cicero, Iii.

Dr- C-Ke Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Westero

Avė. i Phone Hemlock 7828 
PanedSJiais. Seredomis ir PStnyčiomi# 

1821 So. Haisteei SJrroet

Ofisas Tel. Grovehiil #617
Res. 6787 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehili 0817

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 Weat Marąuette Road 
TfcLs ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Medelio j susitaręs

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. f. G. WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24tb St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos; ll ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Htarn ir Ketv. vak. pasml sutarti

Tek Lafayette 579-3

BR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

i Nedėlioję pagal sutartį

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. SKŪDAŠ”
BIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, Dl.

I, J. ZOLP
ORABORIUB IR TATDOtlI ¥1U 

VSDRJAB

1650 WEST 46th STREET 
Kampas <lth Jr Paulina BU 

Tel. Boulevard 52*1-8412

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

LIETU
GRABORIŲ

V I Ų

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

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint ų 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.

1 ®I ®Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą#

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

i esmių, kurios amžinai pasi
liks jo ar jos atminty. Motina, 
užuot draudus, turėtų raginti 
vaikus lankyti švarias jauni
mo pramogas.

Reikia pasidžiaugti, kad ne- • “
daug atsiranda tokių motinų, MUS. ANELIA K. JARDSH

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

Pilone Canal 6122
DR. S. BIEZiS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėiiomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

ktų. Tas traukiasi per metų. 
metus kol toji mamutė jau ga
li liežuvėlį angliškai apversti.
Tuoini ji didžiuojasi; didžiuo
jasi, gal, ir jos vaikučiai.

Kokių, skriaudų ji savo šei
mynėlei padarė! Ji pirmutinė,
atvažiavus į šių svetimų Dėdės į bet negalima užginčyti, kad to PHYSĮCAL THERAPY & MIDWIFE 

Šamo žemę, drįso išplėšti, be'bdj nėra. Pasididžiuoti ypati- SKALDANT
jokios prievartos, iš savo sū-(nSai galima čia augusiomis 

'motinomis, kurios, gerai mo
kėdamos abi kalbas, kai ku
rioms lengviau yra susikalbė
ti angliškai, visgi jos su savo 
mažais piliečiais pirmiausi;)
(prūdeda lietuviškai kalbėti ir 
jam paaugėjus kalba abiem 
'kalbom. Jei ji pradžioj būtų 
vien anglų kalbų kalbėjus, vė
liau sunku būtų vaikui lietu
viškumas įdiegti.

AVĖ.

' A’li

IGNACAS PUPELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 d., 7:10 vai. ryto, 1933 
iru, sulaukęs 36 metų amžiaus, 
gimęs Ežerėnų apskr., Obelių 
parap., Dičunių kaime.

Amerikoj išgyVeno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą., po tėvais Žėkai
tę, sūnų Albertą ir gimines, o 
Lietuvoj du broliu ir seserį.

Narys Red Rose Pašelpinlo 
Kliubo, Kareivių Draugijos ir 
Sus. Ryrn. Kat.

Kūnas pašarvotas '•randasi 
1410 S-o. 49 Ct., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 5779.

Laidotuvės įvyks subatoj, sau
sio 7 d , 8 vai. ryto iš Eudei- 
kio koplyčios į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Pupelio gi
minės, draugai ir pažystami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Simus ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas
Yards 1741. ,

H

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

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

Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Biudnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

Phone HEMLOCK 9252 
Patarnauja prie gimdymo, duodu 

massage, eleetrie trcatinent ir mag- 
netic blankets ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

GARSINTOS
“DRAUGE”

AKIŲ STOYTOJAIž

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ,

O tiso Tek LAFAYETTE 7SS7

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo v iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo d iki » vai. vakare L larninkME 
Ir Ketvergais,

Rez. Tel. Hyde Park 2395

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

BR. A. A. RGTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėiiomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGERIO 

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3325 SO. H2YLSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehiil 1595

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

Seredomis po pietų ir NedėldieniaU
tik susitarus

2422 W. SiARCiUETTE ROAD

Ir aš nenorėčiau būti moti
na, kuri pati. pirmoji mažyčiui 
išplėštų tai, kų mane motina 
išmokino. Kai kas gal pasa
kys, (beveik visuomet galima 
išgirsti čia augusių, kurios ne 
mokina savo vaikučius lietu
viškai) kad lietuvių kalba ne
gali ilgai čia pasilikti. Aš sa
vo “piliečius” tačiau lietuvių 
kalbos mokinsiu; tegul jie vie
ni jų mokės, o ir tai jiems bus 
naudos ir, kaipo lietuvė, savo 
pareigas būsiu atlikus.

Jei aš moku šių brangių ka
lbų, jos dainas dainuoju bei 
trokštu pamatyti tų kraštų, iš 
kur mano tėvai kilę, kur įžy
mūs vyrai pasauliui pasirodė 
raštais, poezija bei nuveikė di
delius darbus, tai aš žemai le
nkiu galvų ir, su didžiausia 
pagarba savo širdyje, atiduo
du garbę savo mylimiausiai, 
brangiai mamytei, kuri mane 
ir mano broliukų užaugino ne 
tik katalikiškoje, bet ir lietu
viškoje dvasioje. Jos garbei ir

DR. VAITUSH, GPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
»sti priežastim galvos skaudėjimo, 
Jvaigimo. akių aptemmio, norvuotu- 
no, skaudamą akių karštį. Nuimu 
:ataractus. Atitaisau trumpa regvate 
r tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitikimuose, egzaminavimas da.ro- 
uas au elektra, parodančią inaži&u- 
das klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky- 
clos vaikučiams.

Valandos nuo 1» ryto iki 8 vaka
re. Nedėiiomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnes, kaip kitų. W

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIAIUSTAS

skiriu šį raštelį. Alfa

“DRAUGE”

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35tb STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Maąšūfijaiiss 18 Skl II,

DR. M. T. STRSKOL'IS
U1DTTOJAS Iii CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Oliso valandos; nuo 2 iki i ir nuo 
« iki 8 vai. vak. Nedėiiomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Houlevard 7820 
Mamų Tel.: Prospect 1V30

PHONE GROVEH1LL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 R. M.

Trečiadieniais ir sekmad, susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas i.r Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. MADRIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Piaza 3200
VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVEa
SPECIJABISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 p® 

pietų: 7—8:39 vai. vakara. 
Nedėiiomis 1* iki 13

Telefonas Midway 2880

Rėš. Phone 
Englewo»d 6641 
Wentworth S008

Office Phone 
Wentworth 309*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47tb STREET

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2S74

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso ir Rez, Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35tli STREET 

Ofiso vai.; nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
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P. Jucevičius įvykusį Sei-įtame ir trečiame ir vis tiems, 
kuriu susirinkime nėra daro- Scfinol Pbys hj Studeirts o! Tite Liti 

Mi. &. Setais Fsature Mday 
EiMisnit for Iter Pareets

Nativity Leads Lith. Cath. Gr. School Basket- 
ball League in Team Standing. St. Anthony 
Defeats Imm. Conception for 2nd Place 
Honors; StJ George and Ali Saints tied for 
Third Place, More Competition being creat- 
ed in League Games

Christmas plays by tlie fident St. George’s team in the 
school children of tlie Lith. -finai minutes of play in lašt 
Cath. Gr. Schools during the VVednesdav’s league games by 
Christmas vacation stood out a score of 8—6. Andruška of 

!as the most colorful entertain- 'Nativity and Riska of St. Geo- 
meut ever put on by the Lith- įrge’s lead their teams in a 

pagalbos jie susitvarkys. s^inb ar pastabų. Tas parodo, į Kuopų atstovai dar pakelia juanian boys and girls of our hard fouglit game featured by 
Gerai. Linkime cicerieeiams vi|^a^ atstovams jau atsibodo vieną kitą klausimą, į kuriuos ĮCatholie Grammar Šehools. E-įelose,

CHICAGOJE

IŠ L R, K, S, A GHIGAGOS 
APSKRITIES DARBUOTĖS

gyventi ir dabar dauguma na-r*
riu bedarbiai.

ima, Susivienymo stovi ir cen
tre tvarką mato ko 
šioj

■'mi užmetimai.
šviesoj. j ig Pasaulinės Parodos ren-

Antrą su raportu pirm. iš-jgimo komisijos susirinkimo ra 
' šauki

sti. valdybos nariai kuopę pri-
----------- vedė prie suspendavimo. Bet,

Sausio 1 d., Nekalto Prasi- Apskrities ir Centro pagai
lėjimo P. Šv. parap. mokyk- j^a> tikimos dalykai tuojau su
los kambary įvyko skaitlingas isitvarkys. Ir dar viena, verta

255 kuopos bedarbės palie-
isirinkime atsisakiusį raportą 
išduoti p. Tarną Šeimj. Šeimini

pirmiau įvykusiame su- portą išdavė p. Pr. Čižauskas.

1933 metams valdyba lieka 
.jvisa ta pati. Nutarta kreiptis

jr gražus metinis L. R. K. S. 
A. Chicagos Apskrities susi
rinkimas. i

pažymėjimo, kuopa, tai 48 Ci- 
ceroj. Su Centru nesusiprati
mai — kuopoj betvarkė. Oi!

pradėjus kalbėti pirm. p. J.
Aukštaitis reikalauja, kad šei- 
mis kalbėtu vien apie įvykusį 
seimą ir daugiau nieko, šel
mis kalba apie viską, išsky-K'i kas antras mėnuo,
rus Seimą. Pirmininkas dar, Susivienymo nariu, bedarbių

į Kunigi} Vienybę, kad paš
iurtų Apskričiui dvasios vadą. 

Susirinkimus nutarta laiky-

... . . Vienoj iš veikliausių kolonijų!kdet* s7ki’į dar0 Prabas;
Apskričio pirm. p. J. Auks- L . .’ q • l“lrolKolr nmo nnrtnni ftoimo'1 1 Susivienymo kuopa nepajėgia,

taitis susirinkimą atidaręs pa-1 -, J .. . , ■, , , • 'pasakų kląusyti neturime‘ 1 susitvarkyti. Apskritys tuojau J y. • . .
kvietė centro valdybos pirm. L,____ 1....:....^: ; : iko.” Kiek pasiginčijus k
p. A. J,

šelpimo komisija išdavė rapor- 
kalbėk apie įvykusį Seimų, tą. Nežiūrint komisijos skel- 

:ie lai- binio per organą, kad kuopos,
valdybos pii,,... , ......1 [planavo pasiųsti i artimiausį i .. v 
kuris sveikino , • . 'dija užsibaigė.kuopos susirinkimą atstovus •' *

susirinkusius delegatus su Nau I organizalorius> kad padėtų 1 Kuopų atstovai . 
jais Metais, aiškino apie Sus- U kuop&. susitVarkvti. Bet 48 .dalyvavusių delegatų raportus 
mo stovį ir ateities ^rbuotiu k s atstovas kad Jr priėmė be jokių ginčų, klau
piantis. Tarp kitko p. pirm.
pažymėjo, kad, kaip kitos fi
nansinės įstaigos, taip ir Su- 
sivienymas dėliai esamos de-
presuos turėjo nemažai nuke- KR

so labo, kad jų kuopoj tuojau 
atsirastų pageidaujama tvar-

ijus kome-

šiu Seime

kurios turi narių bedarbių, ku
rie nepajėgia apsimokėti į Su- 
sivienymą, kad kreiptųsi į ko
misijų, iki šiol nei viena kuo
pa nesikreipė.

visa ilga ir keista raportų iš- 'atsako Centro Pirm 
davimo “procedūra.” i Sutkus.

Susirinkimas užsidaro

p. A. J.

ntėti. Nežiūrint to, Susivienv- 
mas pilnai saugi apdraudos 
organizacija, gerai laikosi ir, 
sulig išgalės, progresuoja.

Seka kuopų raportai iš ku
rių matoma, kad Susivienymo 
kuopos Chicagos Apskrity ne
skaitlingos, bet narių stovis i 
daugumoje kuopų neblogame[ 
padėjime. Beveik visose kuo
pose jau išrinktos 1933 m., va-' 
ldybos, dalykai gerai tvarko-' 
ma ir nariui suspenduotų tiki 
nekuriose kuopose randasi.

i

Nors jau pusmetis, ar dau
giau, praslinko uuo įvykusio 
mūsų organizacijos Seimo
dar tik šiame susirinkime kai 
kurie atstovai išdavė savo ra-

Žiūrint iš šalies į Seime da
lyvavusių atstovų raportus, 
juokinga atrodo. Mūsų atsto- 

bet vai važiavo į Seimą su Chiea-
gos Apskrities kuopų jiems į- 
duotais įnešimais — su pasu

very stage program held by j St. Anthony continued to 
the schools vas highly praised climb to the top by defeating 
by the attending audiences. the quick improving Imm. Con 

Mucli credit and praise is to ception team. Šaltis of St. An- 
kalbėjiinai-iinkėjimai Laimiu- be given to tlie Sisters of St.'thony’s slioved great possibi-
gų Naujų Metų — širdingas, Casimir for their untiring ef- Ilties of becoming a star in 
draugiškas, pasiryžimų pilnas forts in preparing these pro- the near future. His playing

ir
prasideda atstovų tarpe pasi-

klegesys. A. J. Ž.

sį atstovą raportą išduoti pi
rm. pakvietė p. J. Jucevičių. 
I’. Jucevičius pažymėjo, kad 
buvo rašyta apie įvykusį Sei
mą “Drauge” ir “Garse.” 
Bet “Drauge” tilpęs aprašy
mas buvęs vienpusiškas. Taip
gi tiems apskričiains, kurie 

Gal prie blogiau stovinčių'daro Centro Valdybai Įvairius 
kuopų galima būtų priskaity- priekaištus, pasitikėti negali- 
ti 181, kuri praeitą

portą. Pirmą Seime dalvvavu- ryžimu visiems laikytis “ben
dro fronto”. Kai sugrįžo iš 
Seimo, pasirodo kad kiek at
stovų pasiuntėm tiek ir “fro
ntų” atvežė. Rodos po seimo

EVANSTONAS TURI SAVO 
PINIGUS

Evanstone apyvarton palei-
} pirmą Apskrities susirinki-j^a'P va(,'naTni eirma pi- 
mą reikėjo visiems atvykti ir niSai- šiuos PiniSus parūpino 

“Evanston Independent Ne

vasarą ma. Kaipo pavyzdi paėmė New Jauko. Vieni raportą išduoda ga‘ 
daug nemalonumo turėjo per- Yorko apskritį. [viename susirinkime, kiti k i- j

grams and for their rvonder-’vas outstanding as,be scored 
fui arrangement of interesting 16 points against bis oppon-
stage produetions.

BASKETBALL

ents.
All Saints beat the inevperi- 

eneed Holv Cross. team bv a
------------ 'one-sided score of 43—14. A.

Nativity upset the over con- šilius scored 11 bųskets te

Vyčių Bąsketball žaidimai
c .YiArTZ‘1/K/an J 1 ■ II W iX L W l Iii M *išduoti raportus. Dabargi ra-

nnrtai vieni kitipm« miešta tail Merchants Association” kas ned'ėldien/, 1:30 vai. po 
L,ia, niekuomet vM svkiu i atgaivinimui, šie pini->iet. St. Philip s gym, 3151 W.|

Apskrities susirinkimą neatsi-igai ^rantuojami aukso atsar- Jackson Blvd. Įžanga tik1 35c. Liet. Vyčių “Dainos” Cho- 
i ras, po trumpų, atostogų, vėl

lead the individual scoring of 
the Lith. Cath. Gr. School 
League.

Our Lady of Vilna ąuinlet 
was all sėt to play a winning 
game, būt had to be content 
with a forfeit vietory over tlie 
Providence of God team who 
for some complicated reason 
have been detained from tak- 
ing part in the league’s play. 
However it is hoped that this 
matter will soon be straight- 
ened out and I am sure that 
Providence will show their 
strenght in future league ga
ilies.

LITH.
STANDINGS 

CATH. GR. SCHOOL
LEAGUE

Won
5Nativity7 

St. George’s 3
All Saints 3
St. Anthony’s 3 
Imm. Conception 2 
Our Ladv of Vilna 1 
Holy Cross 0
Pro v. of God 0

Lošt
0
1
1
o

Oo
4
•i

RESULTS OF GAMES OF 
WED. DEC. 28

Nativity 8 — St George’s
6.

j Ali Saints 43 — Holy Cross 
14. :

Our Lady of Vilna 2 — 
Providence 0 (Forfeit).

RESULTS OF GAMES OF 
SAT. DEC. 31

VASARIO-FEB.
5 d. 1933 m.

Visi Rezervuokite

“DRAUGO”
ir

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

MOTIEJUS LELINGIS

[pradės pamokas. Taigi ši va
karą, sausio G d., 8 vai. Į Mark 
AVhite Sąuare salę, So. Hals-.

Nativity 22 — Holy Cross 5 
Imm. Conception 2 — Our 

ted St., ir 29, kviečiami laiku Lady of Vilna 0. (forfeit) 
suvažiuoti. Norintieji įsi r ašy-1 George 12 — St. Antho-
ti į chorą, taip pat kviečiami ny 7.
atsilankyti. Choras pradės 
mokintis naujas giesmes ir 
dainas. ValdybaANDRIEJUS

ČIŽAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gra
žiai prisirengęs Sausio 2 diena,
1 933, 10 vai. vakare, sulaukęs 
6 9 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voj, Suvalkijoj, Plokščių pa
rap., Maldažių kaime.

U, S. A. Comdola, Pa. išgy
veno 42 metu. Priklausė prie 
Lietuvių R. K'. Susivienijimo
2 9 kuopos, kurioje sekretorin/vo 
20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elzbietą Čižauskienę, ke
turias dukteris: Sesutę M. Juo
zapą, Sesutę M, Andrieją ir Se
sutę M. Consuellą, vienuolės šv. 
Kazimiero Seserų Kongregacijoj, 
o ketvirta Ona y,ra vedusi. Ji 
su savo vyru ir su mažu šune
liu gyvena pas tėvelius ir jais 
rūpinasi.

Velionio kūnas buvo pašar
votas jo namuose Comdola, Pa. 
Laidotuvės įvyko Ketverge, Sau
sio 5 dieną, 9 vai, iš ryto iš 
švenčiausios Jėzaus širdies baž
nyčios, New Phila., Pa.

Nuliūdę: Moteris ir Dukterys.

Mirė sausio 4 d., 19'33 m„ 4 
vai. ryto, sulaukęs pusamžiaus. 
Kilo iš Suvalkų gub., Panemu
nio parap., Panemunio t liesto. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Žurkaus- 
kaitė; tris sūnūs: Motiejų 18 
m,, Pranciškų 17 m. ir Antaną 
6 m.; 2 pusbrolių, pusseserę ir 
trys šv-ogerius Žurkauskus.

Kūnas pašarvotas 2042 Coul- 
te,r St. Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 7 d., iš namų S vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gea ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Simai, Svo- 
geriai,Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I^achavičius. Telefonas 
Roosevelt 2 515.

Ali Saints ,2 — Providence 0 
(forfeit).

jPHAN KŠIM AS ŠI AUGIAMS

Kas norėtu ge.rą, išdirbtą šiaudini 
vielą, tuoj lai kreipiasi. Pasilaikysite 
senus kostunierius. Dabartinis šiau-

Town of Lake. — Šv. Ceci
lijos giedorių dr-ja laikys me
tinį SUS-mą sausio 6 d., parap. ; ^uasl į kitą miestą. Renda y i 

salėje, 8:30 vai. vak.
C. B., nut. rašt.

sai pigi.

8239 AUBURN AVENUE

RAY-DIŪ SALVE
MOST1S, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

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

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
Vvest Side: 2151 W. 22nd St.

Fanedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninkn, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

i

RUMATIZMĄ.
ETRĖNŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE
PASTYRIMA NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PEitSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamėginsit RAY-—DTO 
mostį ir pajusit palengvinimą, Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

BRONISLOVAS LAURAITIS
Mirė Sausio 4, 1933 m., 5 vai. vak., 40 metų amž.

Kilo iš Panevėžio Apskr., Krikinavos parap., Ra- 
pikių kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime moterį Stanislavą, po 
tėvais Rasinanskaitė, sūnų Bonifacą, brolį Dr. A. 
Lauraitį, seserį Antaniną Pocienė ir gimines, o Lie
tuvoje brolį Feliksą ir seserį Adelę Kanauska.

Kūnas pašarvotas 10631 So. May St. Beverly 
8789..

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Sausio 9, 1933, iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečia visus gimines, draugus ir pa- 
žvstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Broliai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis. Tel. Yar
ds 1741.

Kiekvienas Yardas parduoda 
'Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kainą 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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS EABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPBESS GO,
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių autolmobl- 
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nehrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44*2 ARCHER AVENUH 
Telephone Lafayette 7123


