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Serbai atsisuka prieš karaliaus diktatūrą
ŽENEVOJE TIK DAUG KALBAMA APIE 

AZIJOS RYTUS
X z

ATSISTATYDINO RUMUNIJOS 
IR GRAIKIJOS MINISTERIŲ 

KABINETAI

>•

AUSTRIJOS VYSKUPAI KOVOJA 
PRIES DUS PALŪKIUS

VIENA, Austrija, saus. 12. yra svarbiausias elementas. 

— Austrijos vyskupų į vyku- Jie yra krašto gerovės pag-

šioje Salzburge konferencijoje 

pagamintas ir paskelbtas di-

rindas. O valstiečiai yra ūki
ninkai, kurie kraštui gamina

SERBAI REIKALAUJA DAUG KALBAMA, NIEKO 
PANAIKINTI DIKTA- NEDIRBAMA

TURĄ ---- ------
------------------------ TOKIJO, saus. 12. — Japo-

BELGRADAS, saus. 12. — uų vyriausybei pranešta, kad 

Serbų demokratų ir valstiečių į didžiosios valstybės planuoja 

imtis griežtų priemonių prieš 

japonus dėl jų atkaklaus vei

kimo Kinijoj.

Ateinantį pirmadienį Žene

voje susirinks T. Sųjungos su

važiavimo skirtas komitetas. 

.Japonijos vyriausybė įsakė sa

vo atstovui tuojau apleisti su

sirinkimų, jei komitetas imtų 

tartis apie priemones prieš ja

ponus.

partijų vadai, Liuba Davido- 

vič ir Jonan Tobanovič, šių pa 

rtijų vardu paskelbė atsišau

kimų. Smerkia Jugoslavijoje 

palaikomų diktatūrų ir reika

lauja jų panaikinti. Toliau jie 

reikalauja, kad visos trys tau

tos, serbai, kroatai ir slovė

nai, kurie sudaro Jugoslavijos 

valstybę, turėtų lygias krašto 

valdyme teises. Nei serbams, 

nei kitiems neturi būt pirme

nybės. Tik tuo būdu, pažymi

ma atsišaukime, bus atsiekta 

ta Jugoslavijoj teisybė ir rei

kalinga tvarka.

STEBISI ANGLAI

M*’
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’ Biltler universiteto, Jndianapolv, studentės lanko namų ūkio ir šeimininkavimo kursus. 

Tas joms bus naudinga ateityje.

DAUGIAU KINŲ PAS
PRUKO SIBIRAN CHICAGOJE SĄŠLAVOMS IR PELE

NAMS VIETA

ATSISTATYDINO KA
BINETAS

LONDONAS, saus. 12. — 

Pranešta, kad J. Valstybių 

pasiuntinybė Londone užvers

ta anglų ir kitų klausimais, 

kame yra priežastis, jei prezi-! 

(lentas Hoover’is taip ilgai ne-

BUKARESTAS, saus. 13. -- perduoda savo ofiso naujam 

Atsistatydino Rumunijos mį.;prezidentui. Anglai negali at- 

nisterių kabinetas, kuriam va Stebėti tokia senovės laiku

MASKVA, saus. 12. — Iš 

Cbabarovsko praneša, kad į 

Sibiru dar apie 3,000 kinų ka

reivių sukilėlių paspruko iš 

naujos Mančukuo valstybės. 

Jų tarpe yra ir kinų gen. Li- 

du.

UŽ PARKŲ VALDYBŲ 
SULIEJIMĄ

Cliieagoj per ilgus metus 

veikia trys atskiros parkų ir

REIKALAUJA MAŽIAU 
DARBO VALANDŲ

dovavo Maniu. Karalius ieško 

naujo premjero..

tvarka ir tai dar tokiam pa

žangiam krašte.

18 ASMENŲ SNIEGE 
ŽUVO

BUKAREŠTAS, Rumunija, 

ATĖNAI, saus. 13. — Tik saus. 12. — Visų kraštų ištiko 

keturis mėnesius gyvavęs gnu J didelė sniego pūga. Daug so- 

vo graikų ministerių kabinę-jdžių užpustyta. Negalimi šu

tas. i U į l;B|’sisiekimai. Gauta žinių, kad

18 asmenų sniege sušalo.

GRIUVO GRAIKŲ KA
BINETAS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
WASHTNGTON, saus. 12. 

SYDNEY, Australija, saus. — Gerovės laikais ir Panamos 

Naujosios Pietų Valijos perkasas žėrėsi didelį pelnų, 

rvincijų ištiko žemės drėbė- Dabar gi turi nepriteklių, kurs

"jimas. Kai kur mūrinių namų siekia arti 300,000 dol. 

sienos su pla išėjo.

MIRŠTANTIS MIESTAS

ŽENEVA, saus. 12. — Ta

rptautinė konferencija nedar

bo klausimu reikalauja, kad 

visuose kraštuose darbo vala

ndos būtų sumažintos ir nė ko

kiu būdu atlyginimai neturė

tų būt nemažinami.

KINŲ NELAIMIŲ PRIE
ŽASTIS

ŠANHAJUS, saus. 13. — 

Kinų tautos vadai randa, kad 

Kinija nelaimes ir vargus vel

ka dėl to, nes žmonės nutolę 

nuo Konfucijaus dvasios — 

pagonizmo. Tad dedama pas

tangų tų dvasių gaivinti.

džiai svarbus pareiškimas. Vy- maisto produktui. Kiekvieno 

skupai smerkia imamus dide- krašto yra šventa pareiga žiū- 

lius palūkius už skolas. i/ėti, kad valstiečiams gerai

Vyskupai nurodo, kad už gyvenimas sektųsi, kad jie bū- 

paskolas imama nuo 15 iki 20 tų saugojami nuo sukčių ir 

nuošimčių, arba ir daugiau, Išnaudotojų.

palūkiu. Šie nežmoniški palū-| Vyskupai savo pareiškimtf 

kiai ypač ūkininkus slegia, reikalauja, kad tie visi, kurie 

Ūkiuose dėl tų palūkiu išnai- atsakingai vadovauja vieša- 

kintas gerbūvis. Žymi dalis ū- jam ir ekonominiam gyveni- 

kininku parduoda savo žemę, mui, tuojau imtųsi priemonių 

nusikelia į miestus ir didina prieš visus išnaudotojus, ku-

proletarų skaičių.

Vyskupai pareiškia, kad va

lstiečiai kiekvienai valstybei

rie imamais už paskolas ne

žmoniškais palūkiais jau gana 

daug vargo sukėlė. *

LIETUVOJE UŽDRAUSTA RODYTI 
FILMĄ

Pranešta, kad Chieagos mie

stas turi teisę sųšlavomis ir 

pelenais su skardinėmis išpil

ti senojo perkaso dalį tarp 

Westem ir Damen avė. Toj

NEBEPIRKS UŽSIENINIŲ 
PREKIŲ

Betygalos kat. jaunimas pa- f

j ROMA, saus. 12. — Vati

kanui reikalaujant, Italijos vy 

j riausybe uždraudė Italijoj ro

dyti vienų nepadorių vokiškų

daly per vasarų laikosi su§vi.; vagarininkai savo susirinkime 

nkęs vanduo ir tas tik uodus grilodžio 11 d. nutarė nepirkti 

užsienio medžiagų ir kitų pre

kių, kurių galima pasigaminti 

namie arba savo krašte kaip 

{antai: virvių, botagų, botko-

bulvarų valdybos. Miesto ma-i'“"J 11 •• ,
joras atitinkamus autoritetus

v. ., . veisia.
ragina visas sias valdybas 

(boardus) sulieti krūvon ir 

padaryti vienų. Ekonominiais 

sumetimais tas būtų labai nau 

dingą.

PO 60 DIENŲ KALĖTI

Už aukų vogimų iš dėžučių 

Šv. Andriejaus bažnyčioje du 

jauni vagiliai teismo nubausti 

po 60 dienų į pataisos namus.

Šv. Andriejaus parapijos 

klebonas, mons. Griffin, pra

šė teisėjo kad jis vagilių pa

sigailėtų ir aštriai jų nebaus

tų. ,

SMURTININKAS BUS DE
PORTUOTAS

-i

PALEIDO KAREIVIŲ 
DIVIZIJĄ

J. VALSTYBIŲ DIV0RSAI( Teisėjas paaiškino, kad Kve

KVEBEKE NEPRIPA
ŽĮSTAMI

VIENA, Australija, saus. 13.

— Šis miestas vadinamas mi-Į MONTREALIUS, Kanada, 

rštančiu miestu. Gimimai kas saus. 12.— Kvebeko (Quebec) 

metai žymiai mažėja.

beko civilinio kodekso 185

t
straipsny aiškiai pažymėta, 

kad moterystė yra neišardo

ma iki to ar kito mirčiai. Tad

J. Valstybių apygardos ape

liacijos teismas nusprendė, 

kad Chieagos svetimšalis smu

rtininkas A. Volpe turi būt 

deportuotas į Italijų. Jo ad

vokatas apeliuos į vyriausiųjų 

teismų.

GRĮŽO DARBAN

MONTREALIUS, Que., Ka-

Įprovincijos vyresniojo teismo būtį stebėtina, jei svetimų 

teisėjas Desaulniers nuspren- brastų teismai turėtų daugiau

dė, kad įgyti J. Valstybėse di-
teisės, negu mūsiškiai, sakė

orsai šioj provincijoj neturi teisėjas.
nė kokios reikšmės. Ir jei anie-

nada, saus. 13. — Nutraukė rikoniški divorsininkai čia su

streikų, ir grįžo darban Cana- situoktų, jie atliktų daugpa-

da Pacific geležinkelio 8,000 tystę ir būtų baudžiami.

darbininkų. Areštuotas vienas žmogus 

už savo žmonos neišlaikymų.

NEW YORK, saus. 13. —

Pranešta, kad šiame mieste 

per savaitę apie 2,000 kūdikių jam ir pranešta, kad jo divor- 

gema iy apie 1,300 žmonių mi- sas yra neteisėtas. Pralošęs by 

ršta. [lų žmogus apeliavo.

VISUOMENĖS PRIEŠAI

KALIFORNIJOJ VIE
SULAS

LOS ANGELES, Cal., saus.

12. — Kai kurias Kalifornijos 

valstybės dalis ištiko smarkus 

viesulas. Pranešta, kad Ramio

jo vandenyno pakraščiuos 2 klausima# labai opus. 

asmenys žuvo ir 11 jūrininkų Į 

nesurandama. J

NUREMBERG, Vokietija,

. v . . išauš. 12. — Fašistų partijos

Šių, pirStim,, kojų.., ir kt'vadas jIitlc,..is paleido vienų
Susirinkime prieš užsienio pre 

kių pirkimų pasisakė ir ūki

ninkai, jame dalyvavę. Buvo 

įdomių ginčų. Rrizio metu šis

savo kareivių divizijų — apie 

12,000 jaunų vyrų. Nėra pini

gų-

KULTŪRINS VALSTIEČIUS

GRĮŠ VYSKUPAS

SEATTLE, Wasb., saus. 13.

ANT SNIEGO RUGIUS 
PASĖJO

ROMA, saus. 13. — Italijos 
vyriausybė nusprendė kultūri

nti italus valstiečius. Vyriau- 

Suba&us. Žiliškių kaimo vie Sy|jgs agentai automobiliais
nas ūkininkas gruodžio prad-

— Čia laukiamas iš New Yor-įžioj anksti rytų, kad kiti ne

ko apaštališkas vikaras Alas- matytų, sėjo rugius. Ant snie- 

kai, Jo Eksc. vyskupas J. Cri- go pasėjęs rugius tuoj įarė. į- 

mont. Būdamas New Yorke domu, kokie rugiai jam nž 

vyskupas laimingai

gripu (influenza).

bus siunčiami į kaimus ir ten 

žmonėms visai pigiai parda

vinės naudingas knygas.

persirgo augs.

SOCIALISTAI GRĘSIA 
KABINETUI

NUPLAKTAS IKI MIRIMO
NEPAVYKUSI MEŠKŲ 

MEDŽIOKLĖ

HOMER, La., saus. 13. —1 Vilniuj paskutiniu laiku bu- 

Rastas žiauriai nuplaktas ne-!vo pasklidę gandai, būk Rud- 

gras, kurs neužilgo mirė. Ko-|nios giriose, netoli administra- 

ronerio teismas paskelbė, kad[cijos linijos, į rytus nuo Va

tų žmogų pagrobė ir nuplakė [rėnos, vienas ūkininkas matęs

trys nežinomi baltodžiai vy

rai.

Jei šios provincijos gyvento

jai negali namie kokio nors 

tikslo pasiekti, jie vyksta sve

tur. Tai pasiekę ir mano, kad 

jų tie žygiai yra geri ir teisė

ti. Taip nėra. Kvebeko provin-

Chieagos majorui įsakius, 

policija surašė ir sunumeravo 

visus vietos viešuosius prie

šus (smurtininkus). Jų suskai

čiuota 39. Policija mėgins juos 

pašalinti iš visokio jų veiki

mo.

Jis parodė dokumentų, kad į ei joje divorsai nepripažįstami. 

Chicagoj įgijo divorsų. Tada',Tik retuose, ir tai tik svar

biuose, atsitikimuose divorsų 

gali pripažinti tik provincijos 

senatas, baigė teisėjas.

Nežinomas piktadarys tyčio 

mis, ar netyčiomis, nušovė 14 

metų amž. mergaitę Rose Es- 

posito ties jos tėvų namais, 

1103 So. Damen avė.

NEPAPRASTAI SUNKUS 
GALVOSŪKIS

NEW YORK, saus. 12. — 

Prezidentas elektas randa, kad 

parinkti sau kabineto narius 

yra nepaprastai sunkus galvo

sūkis. Yra daug kandidatų. 

Vieni geri, kiti dar geresni. 

Vfsų juk negalima patenkinti.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

PARYŽIUS, saus. 13. — Pa

rlamento socialistai atstovai 

atsisuko prieš vyriausybę. Jie 

nusprendė balsuoti prieš vy

riausybės sumanymų ekonomi

kos reikalu.

IŠBARA UŽ PROTESTĄ
ŠANCHAJUS, saus. 12. — 

škuose jau seniai yra išnyku- Kinų vyriausybė pasiuntė ja- 

sios. Buvo surengta didelė me ponų vyriausybei protestų dėl 

džioklė, bet meška nesumed- ftanhaikwan miesto užgrobimo, 

žiota. Japonai už tai išbarė kinus,

pažymėdami, kad patys kinai 

yra kalti.

meškų, kurios mūsų krašto mi

AMERIKIEČIŲ KINO FIL
MŲ ATSTOVYBĖS LIK

VIDUOJASI

Praneša, kad kai kurios a- 

merikiečių kino filmų atsto

vybės nuo Naujų Metų ketina 

likviduoti savo kontoras Lie-

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien rytų numa

tomas sniegas; ne taip daug 

šalta; Vakar rytų žemiausia

tuvoje. Esųs menkas biznis, temperatūra buvo 17 laipsn.

. s rY ' .'f-
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DIENOS KLAUSIMAI
PAMIRŠTAS REIKALAS

Iš visų pusių girdisi skundai, kad, nežiū

rint prohibicijos įstatymo ir nežiūrint depre

sijos, girtuokliavimas šio krašto žmonių, ži

noma, neišimant ir lietuvių, žymiai platinasi. 

Ypač yra skaudu, kad toji blogybė prasipla

tino jaunimo ir net vaikų tarpe. Jei alkoho- 

liški gėrimai kenkia suaugusiems žmonėms ir 

priveda prie kitokių blogų darbų ir papročių, 

tai kų, jau bekalbėti apie girtuokliaujantį jau

nimų ir vaikus. Visiems aišku, kad girtuok- 

liaviipas jaunus žmones į didelį pavojų išsta

to, jį tiesiog į prapultį stumia. Užtenka atsi

lankyti į vienų kitų šeimyniškų vakarėlį, į 

viešus parengimus, šokius ir net paprasčiau

sius susirinkimus, kad įsitikrinti, kad juos 

lankantis jaunimas be svaigalų jokiu būdu 

negali apsieiti. “Ir kas būtų per balius, jei 

E«r ko išgerti” — tai į girtuokliavimų pa

krypusio šių dienų jaunimo obalsis.

Dėl to netenka stebėtis, jei žmogžudys

čių, plėšimų ir kitokių -nedorybių atsitikimų 

skaičius auga, jei pataisos namai ir kalėjimai 

prikimšti jaunai■> žmonėmis, kurių ir sveika

ta suardyta, ir ateitis sugriauta, ir geras var

das prarastas. Statistikos daviniai aiškiai pa

rodo, kad daugumoje atsitikimų girtuoklia

vimas jaunus įmones kriminalistais patfero.

Skaudžiausia, kad tų liūdnų faktų aki

vaizdoje, beveik nieko nėra daroma, kati ko 

greičiausia užstojus kelių šiam blogam, tiesa 

pasakius, pačiam blogiausiam gyvenimo reiš

kiniui.

Politikai, kurių rankose yra krašto val
džia, žino, kad prohibicijos įstatymas dau
giausia prisidėjo prie jaunimo demoraliza
vimo ir ipratinimo į girtuokliavimų, tačiau 
jokių žygių nedaro tą kenksmingų kraštui 
įstatymų atšaukti.

Mokyklos, pradedant nuo pradžios, bai

giant kolegijomis ir universitetais, matyda

mos mokinius ir studentus girtuokliaujant, 

beveik nieko nedaro, kad įrodyti besimoki

nančiai jaunuomenei alkoholio kenksmingu

mų, apie blaivybės idėjų retai kada, arba vi

sai nebeprisimena.

Draugijos ir organizacijos, rengiamos šo

kius ir pasilinksminimus, tiksliai jaunimų gi

rdo, kad tik daugiau uždirbti.

Tėvai, matydami vaikus, prie to blogo 

palinkusius, nesistengia jų sudrausti, prižiū

rėti, bet, patys begirkšnodami, juos piktina, 

duodant blogų pavyzdį.

Blaivininkų organizacijos, kurios prieš 

prohibicijos laikus taip gražiai darbavosi ir 

daug žmonių sulaikydavo nuo girtuokliavimo, 

šiandien nedaug arba visai nieko nebeveikia. 

Jos, pasitikėdamos, kad įstatymai ir policinės 

priemonės jų vietų užims ir prievartos keliu 

visuomenę padarys blaiva, savo veikimų jau 

beveik likvidavo.

Gyvenimas aiškiausia rodo, kad šiandien, 

ne tik blaivininkų, bet visos idėjinės organi

zacijos, mokyklos, spauda ir atitinkamos val

džios įstaigos sujungtomis jėgomis turi imtis 

rimto darbo, kad tų pasireiškusį blogumų ša

linti, kad vėl atnaujinti sųjudį už žmonių 

blaivinimų ir jaunimo sveikatos ir dorovės 

palaikymų.

Ypač mums, lietuviams, šiuo lyg jau ir 

pamirštu reikalu reikia pradėti rūpintis. Tik

sliausia bus blaivybės darbų pradėti nuo savo 

šeimų. Mokyklos, organizacijos bei draugijos 

taip pat negali būti laisvos nuo to kilnaus ir 

išganingo darbo. Lietuvos Vyčių kuopos, Šv. 

Vardo dr-jos, sodalicijos kuopelės turėtų į- 

vesti speciales blaivininkų sekcijas, kad patį 

jaunimų į tų judėjimų įtraukti. Mūsų laikraš

čiai taip pat dažniau turėtų priminti apie 

pamirštų blaivytes reikalą.

Susirūpinkime, kol dar ne per vėlu.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Juu vienuolikti metai, kol mH- 

sų dienrašty dr. Ročkus veda Sveikatos Skyrių. JU 
teiki* prof esi Jonai Ius patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja J klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Mim

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

Illinois.

Z) 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 klausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visad* reik pridėti pašto ienkelj ui 3 centus.

■ būt, turi širdies ligų. .Verčiau 

'nueik pas gydytojų ir persiti

krink, ir reikalui esant priva

lai gydytis.

Atsakymas J. D. — Su vais

tais galima tom ilus tik apgy- 

Į dyti bet neišgydyti. Blogus 

toninius geriausia yra praša

linti operacijos būdu, arba iš

plaunant įues lauk, arba iš- 

dosikuojant juos lauk su elek

tra. Nuo supuvusių tonsilų ne 

dr.a. m. račkus tiktai kvapus smirda, bet krau 

3051 chieago*1 hl’ 3as palengva nuodijąs, gauna- 

Tei. uatayette 3037 ma reumatizmų, gaunama Šir

v

IRMĖDĖ influenza gos. Influenza dažnai palieka dies ligų ir kitokias liga». 

žmogaus kūne sekančius pėd-l Atsakymas A. C. — Kų tik 

sakus: dažniausia nusilpnina pamilžtas, Šiltas pier.as gerti 

širdį, kiti gauna reumatizmų, lyra sveikiausia; ypač tai yru 

kitų atmintis sumažėja, kiti 'sveika džiovininkams. Bet mie 

tampa labai nervingi, kiti gan [stų gyventojams yra saugiau 

na džiovų, kiti apkursta, kitų

regėjimas apsilpsta, kitus pra 

deda inkstų ir pūslės ligos ka-

Šįmet labai siaučia influen- 

zos epidemija. Toji epidemi

ja pasireiškė gan smarkiai be

veik visoje Amerikoje. Mili

jonai gyventojų yra paliesti 

tos gan pavojingos irmėdės.

Baisiausios rūšies irmėdė,

vadinama “ispaniškoji influe-'muoti ir 1.1. Neretai pasitaiko, 

nza”, siautė po visų pasaulį kad po influenzos ištinka įvai- 

1918-19 metais; tuomet baisiai rių rūšių paralyžius. Nereikia 

daug žmonių išmirė, ir tūks- leisti toms komplikacijoms i- 

tančiai lietuvių nuo tos ligos j sigalėti ir įsisenėti. Anksty-

1

1 JŠ

0

•
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I^akūnas Paulius Redfern, 
amerikietis, kuris skrisdamas 

šia vartoti pasteurizuot» pie- iS Amerikos j Buenos Aires, 
na, mat pasteurizuotas pieną.,Amrak»- 1927 buvo ne_

............................................................................... •žinia kur dingęs. Dabar pi 

nešama, kad jis tebėra gyt 

Brazilijos džiunglėse; gyvena 

su tos vietos indijonais.

apsaugoja didmiesčių gyventu 

jus nuo užkrečiamųjų ligų.

Atsakymas V. A. S. — Ži 

noina, gintariniai karoliai yra 

sveikiau dėvėti nei stikliniai. 

Iš gintaro daroma keletos rū-
mirė. Šįmet nuo influenzos tiekbesnis gydymas yra visada pa šių vaistai, bet gintaras nėra 

daug žmonių nemiršta, bet po- sėkmingesnis. Įsisenėjusių ligų jokie vaistai tamstos ligai, 

st-influenzinės komplikacijos1 yra sunkiau pagydyti.

Ą KANKINKI KAPAI
Žvilgsnis į katakombų istorijų

Prieš porų metų Popiežius Pijus XI 

pavedė saleziečių priežiūrai didžiausias ir 

seniausias katakombas — pirmųjų krikš

čionybės kankinių kapus ir Romos krikš

čionių maldos vietų persekiojimų metu. 

G'ia dedame ilgesnį straipsnelį apie kata

kombų istorijų, pažymėdami, kad jį para

šo šalia to krikščionybės lopšio gyvenų 

saleziečiai lietuviai.

Vienas iš svarbiausiųjų krikščioniš

kosios archeologijos turtų yra katakom

bos, su kuriomis norime trumpai ir, kiek 

galimu, aiškiau supažindinti.

Pirmieji krikščionys Romoj
Manoma, kad Kristaus tikėjimus (at

siekė Roma tarpininkaujant romėnų ka

reiviams, kurie Išganytojo laikais arte 

tuojau po jo mirties atlikdavo Palestinoj 

karinę tarnybų. Nauj. Testamente galimu 

dažnai rasti kalbant apie tuos kareivius. 

Kuomet šv. Petras ir Paulius atvyko Ro

mon, jau rado didokų krikščionių šeimy

ypač Naujojoj Rumunijoj ru

muniškai, vengriškai ir voki

škai kalbantieji didžiausiam 

sutarime dirba* Pirmų kartų 

šįmet Temesvar’e buvo sušau

ktas Priešalkoholinis Kongre

sas. Kongrese nutarta įsteigti 

bendrų visos Rumunijos Prieš- 

alkoholinę Sąjungų, reikalauti 

įvesti į mokyklas ir kariuome

nę priešalkoholinį mokymą, 

kaip priemonę kovoti su val

dininkų girtavimu, įvesti grie

žtesnę svaigiųjų gėrimų par

davinėjimo kontrolę ir apskr i -

ABSTINENTAI SIAURĖS 
ŠALYSE 1932 MT.

yra labai pavojingos. Tad ma

lonius lietuvius persergstu, 

kad pasisaugotų tų pavojų.

Influenzos pažymiai yra *ie-[giltine šienauja, nes pneumo- ^rinQ rietą užima Švedi- 

kie: Ligonį sujima karštis, nija yra baisiai pavojinga Ii- Pa‘ Organizuotų abstinentų y 

čiaudulys pradeda varginti, jo|ga. Nuo influenzos apsilpęslra 3l4’42l;-N 222,807 suaug. 

sųnariai “kaip sudaužyti,” | kūnas neturi atsparumo prieš

galvų kaktoje ir apie akis J pneumonijos ligos perus. Tai- 

skauda, iina raivulys, visas gį kurie jau persirgo influen- 

jaučiasi nusilpęs ir “niekam za, Įaį saugojas, oi lai saugo-

netikęs ; kitiems kiyžkaulį jas pneumonijos! O geriausia! 2. Danijoj organizuotų abs-jtai mažinti degtinės gamybą, 

pradeda gelti, kai kada šiur- (apsauga, tai stiprinti savo jtinentų yra 98,788; iš jų 93,- 

pulvs nukrečia, kiti kartais kraujų sulyg savo šeimynos 476 suaugusių ir 5,312 vaikų.

,vemia ir viduriuoja, o apie va- igydytojo nurodymų. Gyventojų skaičius 3,600,000.

Ilgį nei prisiminti nenou. j su..įrgUs influenza, ir po 3- Norvegijoj abstinentu yrianuotų, kuri svėrė apie 180 

Prancūzija “nepajėgė” užmokėti skolų Pajutęs panašius ligos ap i- [influenzos, ligonis bent kele-Įra 1"6,906; is jų 105,181 suau- pūdų ir turi tris metrus ilgu- 

Jungtinėrtis Valstybėms, tačiau ji surado ga- reiškimus, žmogus tuoj priva- tą savaičių privalo būti gydy- gusnb Gyventojų skaičius 2,- mo. Ši armota, žinovų nuomo-

limumų paskolinti Austrijai milijonus dole- h> gulti lovon ir šaukti gydy-Jojo priežiūroje. Susirgus i n- 800,000. Ine, esanti iš 17 amžiaus,

rių. Tai parodo dėl kokios priežasties Pran- tojų. Baisiausių klaidų daro ; f luenza, įeik gydytojų tuoj 4- Suomių abstinentų yra. Brangiausias žvėris pa-

eūzija atsisakė savo skolų Amerikai laiku už-jtie, kurie mėgina “ligai nepa- šaukti, nes tinkamai gydant 121,136, iš jų 61,532 užaugu- |sauly yia žirafa, kuiis kaš

mokėti. įsiduoti,” lovon negula, ir vai-Įgalima greičiau pasveikti ir isių ir 59,604 vaikų. Gyventojų jtu°ja aIae 109 tūkstančių mil-

• • * jkščioja tol kol kojos per ke- 'gydytojas apsaugos ligonį nuo'skabius 3,400,000.

Lietuviai, išbėgę iš Lietuvos ieškoti lai-i liūs nedalaiko, ir nuodija sa- pavojingų komplikacijų; o pe- Į Šitose 4 šalyse veikia tarp- 

ve patentuotais vaistais. L z rsirgus influenza reik būti gy- tautinė guttempleriečių (L O.

PASTABĖLĖS

Žinomas lenkų pianistas Paderewskis no

ri vykti į Lietuvų koncertuoti. Leidimas dar 

negautas. Abejojama, ar Lietuvos vyriausybė 

sutiks jį įleisti. Matyti, kad lenkų artistams 

taip pat parūpo bent šiek tiek litų iš Lietu

vos išvežti ir jais zloto vertę kelti.

mės Brazilijoj ir Argentinoj, į didelį vargą 

pateko. Jų dauguma badą kenčia. Lietuvos 

vyriausybė yra priversta jiems pašalpų siųsti

Aršiausia, kad po influen

zos pradeda siausti plaučių 

uždegimo epidemija. Tuomet 

šienauja, nes pneumo-

ir 91,614 vaikų ir jaunimo. 4,- 

690 skyrių suaugusių ir 1354 

sky r. vaikų. Gyventojų skai

čius 6,100,900.

— Italijos žvejai bežvėjoda- 

mi tinklu ištraukė, senoviškų

tokias klaidas daugybė žmo- dvtojo priežiūroje, kad jis ta- G.

nių skaudžiai nukentėjo, o ki- vo kūnų sustiprintų ir kraują 

ir padėti į Lietuvų sugrįžti. Tokie atsitikimai i ti net savo gyvastim užmokė- padarytų atsparesnį prieš 
dar geriau įrodo, kad priežodis — “ten gera, jo. Skaitytojai įsidėmėkite ge-] pneumonijų, džiovų ir kitas
kur mūsų nėra” yra labai teisingas.

* #
rai, kad influenza silpnina žmo 'limpančias ligas, 
gaus širdį, c patentuoti vais
tai dar labiau širdžiai kenkia.Č. Sasnauskas, tai žymiausias lietuvių 

kompozitorius. Jo vardu Chicagos liet. var -Į Beveik visi patentuoti vaistai 

gonininkai suorganizavo vyrų chorų, kuris į turi “coal tar derivatives,” 

5ra geriausias liet. vyrų choras Amerikoj, [kurie širdžiai kenkia.

DAKTARO ATSAKYMAI I 
KLAUSIMUS

nanų

reisų.

— Vienas gydytojas apskai

tė, kad juodbruvė mergina tu-

T.) organizacija su 262,963 .rl vidutiniškai 110,000 plau- 
ikų, šviesiaplaukė — 150,000 
! plaukų, rudaplaukė tik 30,000 
plaukų.ALKOHOLIZMAS IR AB3 

TINENTAI RUMUNIJOJ Kaip žiemų sniegas apden

gia laukus, lai laikraščiai už-

Alkoholizmas Rumunijoj, kloja mus! 
kaip ir kiekvienoj vyno ir de-i Spauda į viskų gerai veikia, 

gtinės gamybos saly, yra ne- — tiktai blogus darbus peikia 

ta-'mažai išsiplėtę?. Tačiau ir ko-Atsakymas M. T. — Jei
Apie tai įsitikrinsime vasario 5 d., Lietuvių! Influenza padaro daug dau- lustą jautiesi blogai kuomet va su alkoholizmu visoje šaly

Auditorijoj.

nėlę. Pradžioj buvo sumišę su žydais, ku 

riems buvo leista išpažinti savo tikėjimas. 

Todėl krikščionys, kaip sako Tertulijo- 

nas, ąuasi sub umbraculo insignissimae 
religionis certe licitae, pasinaudojo ta pro

ga naujojo tikėjimo naudai.

Kėdėj požeminiai rūsiai ir katakombų 
vardas

žydai turėjo Romos apylinkėse atski

ras kapines su požemiuose rytiečių papro

čiu iškastais kapais. Krikščionys irgi ėmė 

sau taisytis panašias kapines. Pagonys 

degindavo mirusiųjų lavonus ir jų pele

nus supildavo induosna, kuriuos vadino 

mOBiuneatam, raauooleum ir t.t. Krikščio

nys, sekdami Išganytojo palaidojimo pa

vyzdžiu ir tikėdami į prisikėlimų, gerbė 

kūnus ir tinkamai juos lakiojo.

Katakombų vardas kilo daug vėliau. 

Jis ]>aiiiitas iš graikų kalbos (katakiim- 

bas) = žemai. Ir kad imperatorius Mak- 

sencijus fecit et ciroulum in eatoeumbas* 
t. y. pagal pylimų; kuris j>erskiria Via 
Appla kelių pas šv. Sebastijono bazilikų, 

' todėl yra manoma, kad šv. Sebastijono ka

pinės buvo pavadintos ad catakumbaa. O

SKAITYKITE TR PLATI N-

|giau žalos nei paprastos slo- guli ant kairio šono, tai, gal kas kart.vis labiau stiprėja. KITĘ “DRAUGI”

kad tos kapinės, dėl šv. Petro ir Pauliaus 

relikvijų, buvo labiausiai lankomos, tas 

vaidas pradėjo būti vartojamas visoms 

kapinėms pažymėti.

Sakoma, kad katakombos buvusios 

pirmųjų krikščionių persekiojimo laikais 

pasislėpimų urvai. Tame yra šiek tiek tie

sos, bet ne visa, nes katakombų prigim

tis ir tikslas buvo visai kitas. Nėra tei

singa no nuomonė, kad krikščionys jose 

susirinkdavo apeigas atlikti. Persekioji

mo laiku — taip, liet paprastai susirink

davo privačiuose miesto namuose. Kata

kombos buvo pirmųjų krikščionių laikų 

kapinės ir nebuvo, kaip kai kas mano, 

bendro* pagonių ir krikščionių kupinės, 

bet vien tik krikščionių, Vieno idealo su

jungtų, turtingų ir vargšų.

Bet kodėl tos kapinės buvo požemi
nis

Tai buvo daroma todėl, kad pirmieji 

krikščiony* buvo prisirišę prie Biblijos 

papročių. O kaip žinome, Palestinoj pa

prastai kapai yra iškalti uolose. Tokios 

(Mižeminės kapinė* primindavo jiems Iš

ganytojo kapų, ir, pagaliau, požemiuos 3

jie galėdavo laisviau išreikšti savo krikš

čioniškumą maldomis ir epitafijai?, kas 

galėjo būti niukinama, jei kapinės būtų 

buvusios viršuje.

Kai kas tvirtino, kad katakombos bu

vusios tam tikros statybai tinkamos me

džiagos kasyklos, paskum paverstos kapi

nėmis. Norėta tuo sumažinti jų vertę, 1*4 

nieko nepadaryta. Katakombos, tikrosios 

katakombos yra milžiniško tikinčiųjų da

rbo vaisius. Jei panagrinėtume žemę, ku

rioj jos buvo kabamos, pamatytume, kari 

pirmieji krikščionys vengdavo molėtų vie

tų, nes bijojo, kad molio vežėjai neprisi

artintų prie jų ir netrukdytų, bet kasdavo 

stambioj ir kietoj žemėj (lapis ruber), ku

ri niekuomet romėnų nebuvo statybai var

tojama. Iš 30 katakombų tik penkios turi 

molio kasyklų išvaizdų.

Bet nereikia tikėli, kad visos kata • 

kotnbos buvo krikščionių: buvo ir p«go-. 

nių (columbalium) ir žydų, kurios irgi 

yra panašaw tarp savęs.

Galima tačiau lengvai atskirti pago

nių ir krikščionių, nes pirmųjų kapai at

rodo paskiri, pasižymi dideliu išdidumu:

šeimynų karai, didikų monumentai yra 

visai atskirti nuo kitų. Tuo tarpu, krikš

čionių kapai ryškiai liudija krikščionišką 

meilę. Tuojau jauti, kad meilės ryšys ir 

po mirties jungia visus Žodžio garbinto

jus (cultores Verbi), neatsižvelgiant, ar 

jis turtingas, ar vergas.
(Bus daugiau)

TVANAS
Tai ne bangos jūrių ūžia, kriokia,

Tai ne ūmas vėsulų dūkimas,

Tai didžiavais viešo ir visokio 

Šiam pasuulyj pikto antplūdimas.

Žiba miestuos lempos elektrinės,

Bet žmonių širdyj šviesybė dingus: 
Prųienėtos nuodais tamsio? minios 
Nickin’ IMevų ir kelius teisingus.

Veltui graudžią pranašas ved’ rainių, 

Minios klyksmui jo nustelbia žodį; 

Duonos, aukso ji temato naudų,

Dvasios peno ji ieškot negodi.
Adomas Jakštas (“R. A.’ )
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Žydai Kraustosi Iš Lietuvos

Rugsėjo 10 dieną buvau pa- 
siskyręs galutinai apleisti Kau 
rup Patogiausias man trauki
nys išeina (i:40 valiavę. Kelios 
minutės prieš šešias aš su sa
vo daikteliais skubinuosi j au

gesys, tu mano — tai tikrai 
“nesvietiškas”: vieni verkia, 
kiti juokiasi, treti šaukia, rė-

Sodaliečiu
Reikalai DETROITO ŽINIOS

Mergaičių Soilaliečių drau
gijos, bemaž, yra prie kiekvie- 

kia. Stori vyriški ir ploni, ne- nos lietuvių bažnyčios; jų dva
singi moteriški balsai mai- siniai ir tautiniai reikalui yra 
šosi kartu su vaikiškais ir su-'silpnai aprūpinti. Lietuvaitės, 

tobusą, kad savu laiku susku- daro tokį aimydelj, kad žmo- kad ir Amerikoje gimusios, 
bčiau Į traukinį. Bet kokis gaus ausys negali pakęsti! turi savas ypatybes skirtingas 
monas, kati autobusai visi ki-jKuo greičiau norėtum smukti nuo airių, lenkių ir kitų kata

likių mergaičių; jos paveldė
jo nuo savo motinėlių lietuvi
škus papročius ir ypatybes. 
Mergaitė turi daugiau pamal
dumo negu berniukas; ji myli 

maldeles.

mšte prikimšti keleivių? Ir vis, į į vagoną, užsidaryti duris ir 
kiek galima pastebėti, žydai,langus ir duoti poilsio suer- 
ir žydai. Kas čia būtų, kad zintiems savo nervams... Bet 
taip jie skubinasi į stoties pu-1 praleis tave toji minia? Vie
šę? Kai kurie autobusai tiek nes, be policininko pagalbos.
prisikimšę, kad jau dalis ke
leivių nesutilpdami viduje, su

nė nebandyk ką panašaus pa- giesmes ir
daryti. Minia apkurtusi: gali kurių lietuvių kalboj vra la-

sikarstę ant vagono trepu iš prašytis, kad praleistų — ne- jbai daug. Mergaites reiktų y- 
patingu būdu auklėti pamal
dume ir doroje, kad iš jų pri
rengus geras žmonas ir pamal
džias motinėles. Nuo motinos

lauko ir, susikirtę į turėklus, praleis, net nė negirdės tavo 
nepaisydami pavojaus nukristi,balso. Visų akys ir ausys da- 
ir susižeisti... įbar įsmeigtos į vagone sulipu-

• , . ... ' sius gimines ir pažįstamuslengvai pasiseko man " *

as kupetas prasiskverbti
į autobusą. Bet vis dėlto pa
sisekė įlįsti j vidų ir gana.
Viduje, kad ir viens ant kito 
lipo, bet jau nėra pavojaus, i painiojo 
kad kas atimtu tau viela.

gimines
į Ten visa jų siela, ten mintys, [pamaldumo ir dorumo priklau 
Iten viskas. Kas čia, šalia jų so visos šeinio?, dorovė, 
darosi, jiems ne galvoj!

Visa mano laimė, kad pasi 
man policininkas.

M. J. ŠIMONIS, vedėjasv
Antrašas: — 3529 Michigąn Avenue 

Telefonas Lafayette 1298
. ; .-------—4.

EAST SIDE
ŽINELĖS

vodevilio, koncerto, šokių, bi- 
ngo ir balio.

Visi kviečiami atsilankyti į 
minėtą parengimą, nes vaka
ras bus labai idoinus. Vedėja

X Sv. Petro parap. lietuvių čižiiuskienė deda daug pa- 
di-jos ii klubas per pirm. P-įstangų, mokindama mergaites, 
K. Balsį pakvietė šv. Jurgio ikaj tik programas visus pa- 
paiap. Sodaliciją ir Sv. A aido įtenkintu. Programas prasidės 
dr-ją po du atstovus dalyvau- į6:30 vaį vak , Jnrgio pa. 
ti jų metiniame bankiete ir

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

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

“Sargybos” Adresas: Lith
uania, Kaunas, Liaudies Na
mai.

koncerte, kuris įvyks sausio 
29 d., šv. Petro parap. svetai
nėje.

Gerb. kun. V. Misevičius yra 
didelis veikėjas ir draugas su
vargusiu bedarbiu lietuviu.

rap. svetainėje. Rap.

KALĖDŲ VAKARAS

Kalėdų dieną 4 valandą po 
pietų daug žmonių suėjo pa
rap. salėn. Programą išpildė 

aipgi kun. V. Misevičius imokvklos visu skvriu moki-

Brig. gen. James Fuller 
McKinley, prez. Hoover’io pa
skirtas gen. adjutantu visos J. 

IA. V. kariuomenės.

nutarta pasikviesti sesutes pra 
nciškietes. Narė

Garsioji kinų siena, kuri sta j 
tyta 600 m. atgal, turinti 4,000 ! 
kilometrų ilgio, statyta apsi-

Tub Baths 30c. Steam 35c
CUffard 3214

THE ALFRED
•Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte Iki 12 naktį

Seredoms tik Moterims
J. Iloscnfcltl prop. 672 Alfrcd St.

! pakvietė art. Čižauskus išpil-1niai, mokytoju sesučių primo- »inimui nuo iaonSohJ ir kitu 
Musų meigaites reiktų auk-n.u da]. ogramo niinėtame Mi [užpuolikų, dabar manoma pa

lėti ir lietuvybės pakraipoje.
Ten kur yra parapijinės mo- 

Šiaip taip praskirstė jis minią'kyklos lietuvaičių seserų veda- 
—vienus gražumu, kitus už a- nios jos turi progos pažinti

vakare. | gų0 skyriaus mokiniai at-
X Steigiamam šv. Jurgio pfljvaidino “Pašėlęs dantis”. Va- 

rap. knygynui kun. J. B. Či-Ikaras buvo labai gražus. Vai- 
žauskas paaukojo virš 106 bra- kučiai sesučių gerai išlavinti, 
ngių knygų. Knygynas dabar 1 Po vaidinimo buvo pasilink- 

apie 500 naudingų knv-įminimas ir kino “party”. Tik

Juo artyn važiuojame i stoti, i ir , . , ,, • . ,. , .. pikakles nutvėręs nustūmė nuo lietuvių kalbą ir Įgyti patno- 
juo daugyn renkasi pasazienų ; . . v , . , . . ,• •• ,• . • *,
. . , w. , • -j. . tako. Aš galais negalais vis tizmo; parapijų su lietuviško-, .ir juo anksčiau darosi sėdėti, i , ,, ... . 1 . , , , . , . turiąlelto pasiekiau vagoną. Poli-;mis mokyklomis mes turime! . . . v. .

" • • i -• -ir- \...avii-oJo jo- „r,;,, 70 -r.ovo 1^' *lsl kvieemnu ateiti tre- gaila, kad sesutes negalėjo iicininkas nuėjo savais keliais, Amerikoje 42; apie 70 para-,v. ... . ° J
x v i *4.- 'L;:., įintn-iriiL-n nomnUinm ...o ipadienių vakarais paskaityti giau paimti, nes sesuo perdėo as praliejau kraustvtis savo P1. U lietuviškų parapijinių mo,, , . ± ‘ , . 1

, • !, ,, , • . .. . ‘knygų Ir laikraščiu: lietuviu tinė Aneela ture o su AVestdaiktelius vagone ant lenty- įkyklij neturi; tą parapijų jau- . , - . / . " v. .,y 1 , ir anglų kalbomis ir pasigėrė-! S ule sesute važiuoti į C b ma

Privažiuojame pagalios gelž
kelio stotį. Negirdėtas, nere
gėtas reginys — stotis sausa
kimšai užkimšta keleivių. Dau 
giausia vis žydai ir žydai. Vy
rai, moters, jaunimas, net ma
ži vaikai...

Ilgai nelaukdamas, skubinuo 
si i vagoną. Gi tokia spūstis,! 
kad nė per didžiausią jomarką i 
nieko panašaus netenka regėti. 
Užkimšti visi takai, perėjimai, 
kad savomis jėgomis, nė ne
bandyk pasiekti vagoną. O kie

versti į automobilių kelių. Jo.1 
viršaus plotis pilnai tam ati 
tinka. Kadangi toji siena ne
tiesi ir nelygi, tai padarius ke 
lių, automobiliu važiuoti bug 
didesnis trill negu Amerikoj 
vupi.

nos. Bet kas? — Gi žiūriu,'nimas lietuvybės žvilgsniu la
kini aš ne Į savo vagoną esuJbai silpnai susipratęs. Mergai-1 
pataikęs. Man užpirktas nuo į tės, baigusios net lietuvaičių 
Kauno ligi Berlyno miegama- ■ seserų veriamas mokyklas, lai- 
sis vagonas, o aš susikraustęs kili. bėgant irgi pradeda lietu- 
į paprastąjį. Vadinasi reikės'vių kalbą pamiršti ir ištautė- . . ,
netrukus vėl kraustytis! Kan, ti. Kad ugdyti j,, religinę ir|Atstovai j 
eia laukti su kraustymusi, vely tautinę dvasią reikalingas yra y.datka 
dabar, kol vietoje esame, per-,būtinai joms turėti savo žur- j p p

|ti mūsų gražiai sutvarkytu'gų tėvelių aplankyti, 
nauju knygynu. Be to, kny- Vakaro neinąs paskirtas se- 
gynė yra radijo ir viktroias. sutems pranciškietėms. Pelno 

X Sausio mėn. 8 d. šv. Va-jjko-47 Jok, už .kuriuos šešti
nio dr-jos susirinkime išrink-[t(-s ]aĮ)aį dėkingos.

Dobiliukas

Moterų Sųjungos 54 kuopos 
susirinkimas ivvko sausio 5

AMERIKOS LIETUVIAI 
MOKSLEIVIAI

Jūs norite pamatyti tą kraštų 
kur Jūsų tėveliai yra gimę ir 
augę. Jūs norite žinoti kų vei
kia ir kaip gyvena to krašto 
moksleiviai. Tai galite lengvai 
atsiekti išsirašydami mokslei
viams skiriamus ntėnesinius 
iliustruotus žurnalus: vyres
nieji —

“ATEITĮ”
o jaunesnieji —

“ATEITIES SPINDULIUS”
1933 metams šie žurnalai 

skiria ir dovanų:
" TEITIES” pi rmųjų ke- 

šimtų metinių apsimokė
jusių pr-rių kns antras asmuo 
gaus nemokamai po 1 egz. Pu
tino veikalo “Valdovas,” ku
rio kaina perkant yra 4 lt.

“AT. SPINDULIŲ” pi rmų
jų keturių šimtų metinių ap 
simokėjusių pr-rių kas ketvir
tas asmuo iraus veltui po kom
plektą (tris tomus) įdomaus

sinešti į miegamąjį, juo ]a-nalas, nors mėnesinis, lituvių , ? - ~ — susirmhimas nyąo saus
1 h •' , . . , ’ . . |kvtame susirinkime nutarta d Tnr<rin nararainsbiau, kad jau beveik ir laikas kalboj vedamas; toksai jų or-i “ . . •’ v" 'JUL-10 parapijos

. . surengti vakara kuopos nau-ito;nAiP Sn«irinkinnsniąstvti apie miega. Kinu tad ganas aprūpintų jų dvasinius , . tain •’ • irmknnas
pirmiausia susirasti, kur tas'R tautinius reikalus; gabes 
miegamasis yra. Randu jį už nioms mergaitėms suteiktų 
kelių vagonų nuo to, kuriame progos rašyti straipsnelius ir
buvau apsistojęs. Nemaža va-ieiles į žurnalą. Sesutės Kazi- 
rgo turėjau ligi kol prisiyrian Įmierietės, Pranciškietės ir Nu- 
prie, jo. Išilgai vagonus eiti kryžiuoto Jėzaus daug galėtu
draudžiama, o lauke negalima 
pro minią.

Miegamąjį susirasti susira
dau, bet kaip dabar į jj savo 
bagažus persinešti per tokia 
minią? Visa mano laimė, kad 
miegamųjų užžiūrėtojas, man
dagus ir sumanus vokietėiis, 
supratęs mano sunkią padėtį, 
pasiuntė pats nuo savęs savo

KAS NORI BŪTI SVEIKAS 
IR ILGAI GYVENTI, tas pre
numeruoja dvisavaitinį sveika 
tos ir blaivybės laikraštį

“SARGYBA”
“Sargyboje” bendradarbiam 

ja žinomiausieji visuomenės a-' 
sn:er,s.

“Sargyba” veda griežtą ko 
vą prieš girtybe.

LITHUANIAN BAK1NG
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Algr.

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

4628 — 25th ST.t
Euclid 4530

Pbone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

^ai* skaitlingas. Senoji valdyba i s
X Mirė M. Fraimontienė, Isavo pareigas perdavė naujai!S 
" ’ su bažnytinėmis apeigo-‘va]dybai.
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L.IETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros 

3 Lempas, Artlficiališką. Saulės Šviesą., Diathermią, Sinusoidal lr t. t.
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.

5 Spėt lai iškurnąs: Ligos moterą lr liejos vidurių, nervą ir reumatizmo.
5 Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.

12438 Jos. Campau Ave., kampas Halleck, Detroit
Telefonas dieną ir naktį: TOAVNSEND 6—1600
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uri
i mis šv. Jurgio bažnyčioj pa
laidota Mt. Olivet kapuose.

Laidotuvėse gražiai patar-i jus ir 'link-jjo visaį vaklvba; 
navo graborius Ch. Stepanau-'Sykiu ig v5pn darbuotis. Vice
skas< jpirm. J. Medinienė linkėjo,

X Sausio nien. 1 d. įvyku- kaj sąjungietės vienybėje dar-
leistų ir redaguotų Sv. Kazį- S!aĮ".e Jur«10 Pa™P- su«’- buotus ir tuo būdu daug dau- 

. „ T/ .. įmikime išduota metine
skaita ir išrinkta 
komitetas.

X Sausio mėn. 22 d. Mot.
Są-gos 54 kp. jaunamečių sky
rius su ved. p. M. čižauskiene,! 
rengia įdomn program®. Pro-!”""1 « knot)a t,lri 
gramas susidės iš vaMininl0> marių skan-ių ir finansiniai ge- 
___________________________  rai stovi. Taip pat ir jauname-

irgi pasidarbuoti to žurnalo 
redagavime. Toksai žurnalas 
pilnai galėtų išsilaikyti, jei jį

mero Sesei ų Kongregacija 
prie jų Akademijos Chicagoje.
Per kelis metus (1928-1929) 
buvo leidžiamas labai gražus 
ir turiningas laikraštėlis “Šv. i 
Kazimiero Akademijos Aidai’, i

. Vienai akademijai leisti tokį
padėjėja, kad surastų mano , , .č ’ v • •_ |zumalą, aišku, buvo sunku;

dabar atsidarė Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos antra a-'lfS tinkamai 
kademija Newtown, Pa. prie' loksai žurnalas 

reikalus, gavęs šaunų miega- Philadelphijcs. Be to, Seserų !j?siiaikvtį 
riiąjį iš dviejų kambarių su Pranciškiečių Juvenatas irgi I Mount Carmelio Sodaliečiu

daiktus ir atgabentų į miega 
mąjį.

Pagalios susitvarkęs visus

Pinn. K. Paurazienė gražiai 
pakalbėjo apie kuopos reika-

aPX" giau nuveiks per šiuos metus, 
parapijon

Išklausyta pranešimai fina
nsų rast. Medonienės ir ižd. 
M. Stankienės, iš praeitų me
tų kp. darbuotės. Pasirodo

“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 kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

žiau 2,000. Mergaites Sodai ie- ,tės, kaip buvo matyt iš prane- 
suorganizavus,l*inio» lahai gražiai gyvuoja ir 

galėtų pilnai auna skaičium.
Kuopa išrinko atstovę j 

Spaudos Platinimo Skyrių. Tai 
Al. S. centro pirmininkė M. Či- 

|jų) pilnai pritarė tam mano žauskienė. Nutarta surengti 
Sodaliečiu draugijas reiktų projektui ir pasižadėjo remti, j kabliuku lošimo vakarą ir 

sucentralizuoti ir toksai žur- Būtų labai gerai jai sodaliečiu'šiaip pasilinksminimą su uz-

visokiais patogumais, kokių galėtų prisidėti prie to žurna- |DraugijOR (didžiųjų ir mažų-
nė Amerikoje negalima ture- Jo. 
ti, lengviau atsikvėpiau. Klau
siu konduktorių, ką reiškia ši
tas žmonių susispietimas? nalas galėtų būti jų organu, draugijos tą sumanymą svars- 

Gi 150 žydų iš Kauno Merginų lietuvaičių, priklau-:lytų ir savo nuomones parei- 
kraustosi į Palestiną. Giminės sančių prie didžiųjų sodalie- kštų spaudoj, arba man para- kyklos svetainėje. Tame pad- 
ir pažįstami susirinko jų iš- čių, manau, yra apie 5,000 ir sytų. linksminime dalyvaus tik vie-

Kari May veikalo “Per Dy- leisti! Tegul laimingai sau va- mažųjų sodaliečiu yra nerųa-1 Kun. dr. J. B. Končius nos sąjungietės ir, be to, dar 
kūmą,” kurs perkant kaštuo- žiuoja! — pridūrė jis mažiau

kandžiu saurio mėn. 15 d., 3 
vai. po Įlietų, Šv. Jurgio mo-

Ir «« <"

!CIU AGENTŪRA

ja 8 lt.

. “Ateities” pr-tos knina: mo
ksleiviams met. 10 lt., pusnį. 
5 lt. (Lietuvoje: 6 lt.); nomo-; 
ksleiviams met. 20 lt., pusnį. 
10 lt. (Lietuvoje: 15 lt).

“At. Spindulių” knina: mo
ksleiviams met. 6 lt., pusm. 
3 lt. (Lietuvoje: 4 lt.); nemo- 
ksĮeiviams met. 10 lt., pusm. 
5 lt. (Lietuvoje: 8 lt.).
' Adr. abiejų žum. Kaunas 

Laisvės Al. 3.

girdimu balsu. — Gal kiek su
mažės jų Kaune, nes ligšiol 
per juos negalima buvo mūs 
žmogui rasti sau patogesnės 
vietos!

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pn> 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

HITT AND RUNN—A Story Without Worth~Th«l h. Worih Tha* 1?.f Cemor Would Pcrmit lo Be Publinhcd! BY HITT
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LIETUVIAI AMERIKOJE

S10UX CITY, J0WA

• bužius. Tėvas Antanas ir 
vieijus Valteris gelbsti.

no- sipylft nukentėjusiems Tevelia- visiems ge ndaiiams, be ano

ms, o ypač Tėvui Brigniuiuii'jonės, šimteriopai atlygins.

LAIDOTUVĖS

aukas klebonas širdingai drau- kad kų nors išgelbėtų nuo gai- 
■ gijoms dėkoja. Koresp. sro. Bet ugnis neleido

Pagalba

Kiti Tėvai taip imi t veikė, įkurs, kiek gaišdamas bėgiojo. Saniata.

SO. OMAHA, NEB.
Kų tik sulaukus naujų me

tų, Juozas Dičpetriš, pasirgęs 
trumpų laikų, mirė sausio 2 <1. v 
Velionis priklausė Šv. Kaži-] Pas mus naujienų nelabai 
miero lietuvių parapijai. La-į daug. Darbai silpnai eina. 
bai gražiai palaidotas. At ve- Daug žmonių be darbo. Veikl
aus į bažnyčių, atlaikyta t re- lino taip pat nelabai daug. bi
jos šv. Mišios, vienos jų buvo ras šiltas, sniego nėra. 
solemnos. Kun. Jurgis Česna 
pasakė pamokslų. Skaitlingas 
būrelis žmonių dalyvavo lai
dotuvėse. A. a. Juozas Diepet-

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO

rinkdamas Vienuolynui aukas 
ir viskų dėjo j jo gūštų, kad 
kitiems būtų patogu gyventi 

Iš keturių stočių atvykę ug- iv kad novicijai pasinaudotų 
retomis ir moksliškomis knvnegesiai stengėsi nugalėti lie 

psnas. Po dviejų valandų ne- gomis. Dabar gaisras viskų su 
Inuibstaino darbo, gaisras nu-[naikino, išblaškė sukurtų iiz 
slopintas, tačiau ugnis padarė dų...
milžiniškus nuostolius.

Švenčiausios Jėzaus Širdies

Meilės Vienuolynas labai nu~Įgelbėti Švenčiausios Jėzaus Ši 
kentėjo nuo ugnies. \ ienuoly- rdies Meilės Vienuolynui atsi- 
no rūmų rūsys visai išdega statydinti, o Gerasis Dievulis 
Priešakinė vienuolyno rūmų1 _____
dalis nudegė. Visas stogas ir 
ramsčiai sunaikinti.

Vienuolyno viduje rinkti 
niausi rakandai, meniški pa
veikslai, kaurai ir patalinės 
vandens sunaikinti. Rinkt i-

Čia gyvuoja kelios lietuviš
kos draugijos: šv. Antano, Lie 
tuvių piliečių klubas, Rožan-
eavos moterų, S. L. A. 87 kp., 

lis paliko nuliūdime moterį ir! r - , . v , . •r y Lietuviu pašalpos dr-ja.
dvi jaunas dukreles. Amžinai , T. ^ ... . '! Musų kleb. kun. Jusevicms,jalui atilsį. „ . \

sv. Antano parapijos rūpinas

Nauja Organizacija visais parap. reikalais. Svei- niausiąs vienuolyno knygynas 
J. M. vyskupo parėdiinu, ka- katos mūsų klebonui už jo da- iv didelės vertes rankraščiai j 

talikiškoins parapijoms Čionai rbštumų. Jei mes, lietuviai, se- 'niekus virto. Didelės, ir retos 
buvo visiškai uždrausta rengti niau būtumėm turėję tokį va- (knygos, kurių šiandien nega- 
šokius. Jaunimas tat neturėjo dovų, kaip dabartinis kun. Ju- j Įima pirkti, gaisro sunaikin- 

sueiti ir susipažinti. sevičius, tai skolos būtų buvę tos. Sulig apskaičiavimo, nuo
stolių padaryta arti šimto tūk-

progos sueiti ir 
Pradėjo eiti į visokias šokių 
svetaines. Prasidėjo mišrios 
jungtuvės. Jaunieji kunigai 
matydami tai, padavė J. M. 
vyskupui Edniond lleelan pra 
šymų, kad’ leistų organizuoti 
draugijų, kurios tikslai būtų: 
(1) Duoti piogos jaunimui vi
sų parapijų šio miesto sueiti 
ir susipažinti; (2) Suteiki i 
sveikų susirinkimo aplinkybę; 
(3) Priruošti prižiūrėtų rekre
acijų; (4) Sulaikyti katalikiš
kąjį jaunimų nuo ėjimo į pro
testonų centrus ir nuo viso
kių viešųjų šokių salių; (5) 
Vengti mišrųjų jungtuvių. Vy
skupas prašymų patenkino. ;

Valdyba tos organizacijos 
susideda iš dviejų narių nuo 
visų parapijų, būtent vaikino 
ir merginos, kurie bus klebonui 
paskirti. Vyskupo skiriamas

išmokėtos. Be visų darbų, mūs 
klebonas dar mokina vaikus 
lietuviškai skaityti, rašyti; 
taip pat daug pritraukė prie 
parapijos žmonių, kurie buvo 
atšalę. Dėl to ir veikimas ei
na smarkyn. Yra vilties, kad 
už metų, kitų visas mūsų jau
nimas kalbės lietuviškai.

Dar sykį širdingiausias ačiū 
mūsų klebonui. Linkiu ko ge
riausių sekinių toliau darbuo
tis mūsų tarpe.

Kaltineniškė

H ARVEYS LAKE, PA.
GAISRAS ŠVENČIAUSIOS 
JĖZAUS ŠIRDIES MEI

LĖS VIENUOLYNE

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems 
paiartina viena kita iš jų įsi
gyti. Jų kaina visai nedidele. 

Pasitikimo, kad geros va-1 Mokestį galite siųsti krasos 
lios žmonės matys reikalų pri- (pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės Šaltinis, parašė 
un. J. Vaitkevičius, kaina 10c 
Mąstymai apie Šv. Jėzaus

Širdį, vertė J. Vaišnora, M. 1 ( Tamsų vargų išblaškyk — 
C. Turi 208 puslapius. Kaina'platink spaudų ir skaityk! 

j40c. , * Šalin akloji tamsuma — te
Jėzus Kristus Karalius, pa- spaudoj šviečias visuma! 

rašė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas
naudinga pasiskaityti, kaino 

35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa
rašė J. Augustaitytė, naujas 
dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 
gauti:

“DRAUGO’’ KNYGYNE

For COLDS, COUGHS
Sore tlirout, inuscular rheu- 
matic achc8&pains,apply Mua- 
terole, the "counter-irritant”

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

» v*'

AT / . DRUCGISTS

stančių dolerių.

Stebėtini išlikimai
Vienuolyno prieangy stove 

jo aukšta ir brangintina sta 
tūla Švenčiausios Jėzaus šir
dies iš baltojo marmuro, par
gabenta iš Italijos. Apie jų ug
nis plėtėsi ir vanduo švirkštė, 
o išliko sveikutėlė.

Tėvo Ažuko kambary (antr. 
aukšte) pro sienų išsimušė u- 
gnis ir siena ugnies sunaikin
ta, tačiau šv. Teresėlės pavei
kslas ugnies visai neliestas.

Koplyčioje tarp nudegusių 
žemųjų balkių rastas kaban- I 
tis rožančius, kurio poterėliai 
sudegė, tačiau relikvijinis kry-1 
želis išliko sveikas.

Svečiuose
d. I Naujų Melų vakarų kun. S. Į 
;e- Draugelis su kitais svečiais iš : 

Ea ton, Pa., buvo atvažiavę j

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

VISADA
UŽMIRŠTA

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

LA.MBEKT PHARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.
I

LISTERINE
promptly and* odors erdinary 
antisaptlcs csm't hMa ln 4 day*

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

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

Eat this fine 
cheese food 

oftener!
Šeštadienio, gruodžio 

vidurnaktis; tai paskutinė 
kunigas vadovauja draugijai. nųjtJ ,Iietų diena.
Draugija daro susirinkimus,
nuturimus, suieško vietų šo
kiams, muzikų, garsina šokius'mai-troškina žmogų, griaužia ngregacijos narius su Naujai: 
ir t.t. [akis ir drasko krūtinę. Gaiš- Metais. Labai nulindo pama-

Klebonai savo katalikams ras> Išgąstis ir rūpestis apsau- tęs baltųjų tėvelių nelaimę, 
dalina nario, narės korteles. goti save ir kitus gelbėti. Pa- Taigi, pakvietė pas save. Tė- 
Kas negražiai pasielgia per sįgįrsta Tėvo Ažuko balsas ge- vas Antanas ir novicijus Val- 
šokius, tam atimama kortelė. Ibėtis. Po to, rūpestingojo vir- teris atvyko ir dabar yra lai- 
Be kortelės niekas negali jei- gįninko Tėvo Brigmano grau- kinai apsistoję pas kun. Drau
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Pats įmigis. į llarvey’s Lake atlankytų
Štai, netikėtas išgųstis. Dū- vienuolyno ir pasveikintų Ko- Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

ti į šokių salę.
Šokių priežiūrai išrink ia va

ldyba. Įžanga labai maža. Ti
kslas, ne pelnų daryti, bet duo-

dus verksmas ir šauksmas ki- gelį, Šv. Mykolo parapijos kb 
tiems gelbėti savo gyvybę. No- bonijoje.
vieijus Valteris ir Tėvas An
tanas puola prie langų, juos

Reiškiama užuojauta
Didelė užuojauta iš visur prt

Draugas Pub. Co,
2334 S. OAKLEY AVENUE AA. + + +

(TR I PI E PIUSJ

Aa nufiufornaty 
statuto

ti progos jaunimui sueiti ir seka viršininko brolis Petras 
susipažinti, bei pasilinksminti, ir kiti.
Jei koks pelnas liktų, apmokė- Gaisras iš apačios (rūsio) 
jus išlaidas, jis skiriamas gaL • apėmė liuftų ir ugnis kilo j 
lestingiems tikslams. Taigi ir j viršų. Elektra sugedo. Vivui. 
čionai yra katalikiškoji akci- tamsu. Pirmoji Tėvo Brigma- 
Ja- 'no rūpestis gelbėti koplyčių.

Musų šv. Kazimiero para-,pro dūmus ir ugnį jis išnešu 
pijai teko garbė, kad jauna, švenčiausiąjį. Paskui su Tėvu
gabi mūsų mergaitė, Emma 
Teresevičiūtė tapo išrinkta vi- 
ce pirmininke tos organizaci
jos. Kitas mūsų atstovas tai 
draugijai y?a jaunas, gabus 
raštininkas, p. Adolfas Žibąs.

Pinnas tos organizacijos šo
kis įvyks sausio 20 d. Kolum
bo Vyčių salėje.

Rengiami Vakarėliai

Nuo Kalėdų kas sekmadienį 
luina koks nors vakarėlis. Va
karėlius rengia Ona Stakiūtė, 
Julija Pildai tė ir Zofija Bir
žė taitė.

Parapijos metinis susirinki* 
mas įvyks sausio 22 <1.
Draugijos šv. Kazimiero, Šv. 

Jono ir Šv. Onos aukoja pa
rapijai nuošimčius už padėtus 
P&rapijos ižde pinigus. Už tas

Ažuku griebiasi gelbėti relik
vijas, kielikus, bažnytinius dra

Rekomenduoja Nebrangų 
Naminj Vaistą

"Europoje mes vlraomet laikime In
karo Pain-Eapellerį geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečiu, 
sustirusiu sąnariu, ištampytu musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlim*. gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas."

». P.
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLfcR

S1LL Y ’S UNCiE

CHICAGO, ILL.
Nedyval, kad milijonai mį 

gsta Kraft Velveeta... u: 
tepti, atsipiauti, virti su

Telefonas Roosevelt 7790

Minkštas, patraukiantis 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
VarSkus, kaip pienas. Užtvir
tintas Aftnerican Medical As
sociation. Užslpelnija aukStą 
maitingumo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT
\/elveetq

■j'T'ITT TTfflB W>1l
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Prašau Į Mano Kampelį I CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
---------------Rašo prof. Kampininkas-------------------------

Alus Ainerike tuojau pradė
tų bėgti, jei kas nors Wadii- 
ngtone atsuktų bačkos kranų.

Erelis, pasigavęs savo aukų. 
iš karto ryja liežuvį, katė — 
galvų, o Amerikoj lietuviškas 
balšavizinas — kišenes.

Balšavizinas pas mus tuojau 
išnyktų, jei atsirastų gerada 
ris, kuris visus Bimbas, Va
balus nuvežtų bent šešiems mė
nesiams į Rusiją pagyventi.

| Brazilijoj, kur, dėl pertek
ti iaus, kavų į jūras verčia;

Japonijoj, kur, dėl pertek- 
'liaus, deimantus degina;

Ainerike, kur, dėl pertek- 
Iliaus, maišių i jūras verčia.

Olandijoj, kur, dėl pertek- 
: liaus, hacintų svogūnus degi
mą.

IŠ JAUNAMEČIŲ SĄJUN
GIEČIŲ 2 KP. VEIKIMO

A. L. 1L K. jaunamečių sų
jungiečių susirinkimas įvyko 
sausio S d., Šv. Antano parap. 
mokyklos kambaryje. Susirin
kimų atidarė malda pirminin
kė B. Stulginskaitė. Po mal
dos, susirinkimas buvo veda
mas sekančiai:

Narės, kurios Beatsilankys i 
susirinkimus, turės mokėti Uk 
pabaudos, išskyrus tas, kurios 
neatsilankys dėl labai svarbios 
priežasties. Įnešimas priimtas.

S. Kįlo klausimas dėl orga 
nizavimo ‘ basket-ball” tymo 
Kadangi jau prasidėjęs šio žai 
dimo sezonas, nutarta tų daly
kų atidėti iki kito sezono. Iš
rinkta komisija, kad rūpintu-

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

10 — 9 val.
3147 S. Halsted St. Chlcago
Paned., Scred. Ir Subat. 2 — 9 vai.

Phoae Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47 th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 25th STREET 

Vai.: 2

2921

-4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

ir
W. WASHINGTON BLVD.

Kitus vai. ant Washing1on Blvd. 
4:30 — 5:30 kasdien

'Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Chieagoje vienoje lietuvių 
kolonijoj moterų draugijos va 
ldvbų, sprendžiant iš pavar
džių, sudaro vieni vyrai. To
kia korespondencija andai ti
lpo “Brauge.”

Lietuvą valdo Smetona, o jo 
vyriausybės organų “Lietuvos 
Aidų” — Blynas. (Jera kom
binacija: smetona ir blynas, 
tik kraštui neskani.

lieikalinga visokios balaga- 
i ninės, girtų žmonių dainuškos. 
Siųsti jas j Bruklyno tautiš
kos gazietos redakcijų, kur jos 

, bus išverstos į anglų kal
bių ir a t s p a u d i n t o s, 
kad Amerikoj augusį jaunimų 

^supažindintų su ‘‘lietuvių poe
zija.”. Viena tokia balaganinė, 
girtų galvų mėgiama dainuš- 

Įka, tautininkų premijuotas 
lietuvių “poezijos perlas”, jau 
išverstas ir atspausdintas. Rei 
kia daugiau panašių, kad vi
sokie bomai bile kur galėtų 

Įdainuoti ir sakyti, kad tai lie- 
tuvių poezija.

1. Iššaukta valdybos vardai; si tuo darbu ir prieš laikų gau
pasirodė, visa valdyba at ila- tų leidinių praktikuctis salė*
likė į Susirinkimų, išskyrus je. šios narės įėjo į komisijų:
nut. raštininkę M. Bartašiūtę.; J. Rašinskaitė ir 'J. Anglickai-
Jos vieton išrinkta O. Kmi- tė.
liauskaitė. n9. Pirmininke pasiūlė, kau

2. Nutarimai iš praeito su- . . v i- .. . 1 nares eitų pue sv. Komunijos
sirinkimo perskaityti ir pri- u. ,, , . ,

J 1 “iii eorpore kas pirmų sek
imti be pataisymu. ,J 1 madienį kiekv. menesio pei

3. B. Stulginskaitė, atstovė į 9 vai. mišias ir kad narės, ku- 
į Federacijos su: Įlinkimus, rios neatliks savo pareigos, 
padarė pranešimų ir prašė,1 mokėtu 10c pabaudos. Visos 
kad, pagal Federacijos .12 sky
riaus nutarimų, narės išsirin
ktų tris atstoves, kurios lan-

Tet Canal (138

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

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

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res, 6737 S. Artesian Ave.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago 
OFFICE HOURS;

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

Office Phone 
Prospect 1028

tKiuievara 7689
Rea. Hemlock 7691

s - —a*

Siūlau padėti į pamišėlių na 
mus žmones:

Laikraščius ir knygas plčsk 
- visiems ateitį apšviesk!

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
... SKYRIUS

3238 S. Halsted St, 
Tel. Vlctory 4088

LACHAVžCH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mena 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2611 arba 8(11 

2314 W. 23rd PL, Chieago 

1439 S. 49 Court, Cicero, UL
TEL. CICERO 1987

kytų Federacijos vietinio sky
riaus susirinkimus kas mėne
sį, ir darytųi pranešimus savo 
kuopai iš Federacijos veikimo 
Pranešimas priimtas. Sekan
čios narės išrinktos atstovė
mis: J. Anglickaitė, J. Rašin
skaitė ir O. Taižūnaitė. Bronė 
Stulginskaitė, kuri buvo drau
gijai atstovė per praeitus du' 
metus ir šįmet bus atstovė ir

i-.......* . v.
narės sutiko su įnešimu ir pra 
dės jį vykdyti pradedant va
sario mėnesiu.

10. Finansų raštininkė A. 
Karkauskaiiė, pranešė, kad ne 
visos narės yra pilnai užsimo
kėjusios mėnesinius mokesčius. 
Nutarta, kad visos narės, ku
rios nori naudotis kuopos tei
sėmis, turi pilnai užsimokėt’; 
kitame susirinkime, kuris į- 
vyks vasario 5 d., 2 vai. p. p.. 
pas J. Anglickaitę, viee-pirm., 
kurios namai randasi 1531 So

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

TEL. LAFAYETTE 7669

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 (4(2

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES f
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 420 VVest Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare' 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 64 56 S. MAPLEVVOOD AVE.

Tel. Cicero 1260 X—RAY
Tel. Canal 0267

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomls susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, UI.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
9420 VV. Marąuette Kri. arti Wc«tern

Ave. Pboue Hemloclt 7828 
Panedėlials. Seredomls ir Pėtnyčiomis 

1831 So. Halsted Street

AUŲ ftYDYTOJAIi

Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7iki9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį'

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residenclja 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

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

Telefonas Yards 1138

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

Chieago, LL

!. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1646 AVEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |80-Ou 

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

tuo pačiu sykiu eis Federaei- qou1.+ 

jos finansų raštininkės parei-1
gas j 11. Nesant daugiau reikalų.

4. Iždininkė J. Rašinskaitė B- Stulginskaitė paskel-
pranešė, kad pas jas yra dar bė rinkinių valdybos 1933 m. 
$2.06. Pranešimas 'priimtas. įnešta, kad valdyba pasiliktų 

'Kuopa turi nemažai kasoj pi- pati. A aldvba sutiko, išsky-
nigų ir iki šio laiko laikė au- rus Bartašiūtę, nut. rašti- 
gusiųjų sųjungiečių kuopoje.

5. Vakaro rengimo komisi
ja, susidedanti iš: O. Kmiliau- 
skaitčs, A. Karkauskaitės, A.
Kučinskaitės ir B. Stulginskai- 
tės, pranešė, kad vyriausia kuo ,žiai. 1 ikimos, kad naujoji ras-
pos globėja M. Vaičiūnienė ne- tininkė seks gražų 1 .......
užilgo išdalins roles lošėjoms, raštininkės pavyzdį. 
Pranešimas priimtas. j Valdyba 1933 m.

6. Nutarta ku nors daryti iŠ sekančių asmenų 
dėl padidinimo narių skai- Vadas, geri), kun. H. J. Vai
čiaus. Nutarta laikyti susirin-' čiunas; draugijos globėjos M. 
kimus kitokiu būdu ir dau- Juškienė, O. Rašinskienė ir vy 
giau rašyti per laikraščius a-j riausia globėja M. Vaičiūnic- 
pie draugijos veikimą, kad su-1 nė, Moterų Sųjung03 Centro 
pažindinus mergaitės su mūsų raštininkė.

u°Pa‘ .... Susirinkimas baigtas malda,
7. Įnešta, kad susiiiiikimai purj^ atkalbėto pirm. B. Stul

narių namuose ginskaitg. Rap.
pirmų sekmadienį kiekv._______ ,

mėnesio, 2 vai. p. p., ir kad po

ninkę, kuri atsisakė iš valdy
bos prieš susirinkimų. Į jos 
vietų išrinkta A. Kučinskaitė. 
Marijona Bartašiūtę ėjo
raštininkės pareigas labai gra

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street Kusas “ Chirurgu
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SV

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 
Seredontis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
LIETUVIS AKIŲ 4145 ARCHER AVE.
SPECIALISTAS Ofi8° TeL LAFAYETTK

1 Palengvins akių įtempimą, kuria .Oflao vai. kiekvieną dieną nuo • lkl 
asti priežastim galvos skaudėjimo, ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
svaiginto, aktų aptemmio. nervuotu- nuo 4 iki 8 vaL vakare UtarninkMls

nilt. tno- skaudamą akių karėti. Nuimu u- Ketvergais.
cataractua. Atitaisau trumpą regyst*

buvusios

susideda
Dvasios

ir tolimą regyatą.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

itaitiklmuoee. egzaminavimas de.ro- 
nas su elektra, parodančią mažiau- 
nas klaidaa

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos ni- 
gesuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE, 
Tel. Boulevard 7589

Rea Tel. Byrie Park 8385

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 8 lkl 4 lr nuo 
t lkl 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel. i Boulevard 7830 
Namų Teki Prospect 1080

DR. A. A. ROTH

Kampas 3 Ist Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 ▼. W; 
Nedėliomis lr šventadieniais 19—18

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. 5LYRGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patugesn* 

vietą
8323 SO. HxYLSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TSL Grovehill 1698

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CŲIRURGAB 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 lr 7-9 vak.

■srsdomls po pietų lr Nedėldle 
tik susitarus

8488 W. MARQUBTTB ROAD

būtu laikomi 
kas

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chieago, Iii.

Rea Phone 
Eaglevvood <641 
Vsntvrorth 8009

Offloe Pkong 
Wentworth 8998

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREE1
Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRAB O RIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS "

Didysis Ofise*

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

kiekvieno
I “sočiai.
I'

mo bus

susirinkimo būtų ;
‘‘šos pasilinksmini *

kasos.pade ngiamo.' iš

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAME CHI

CAGOS PAŠTE

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

Republic 3100

2506 W. 63rt Str.

501 Andiuszkiewicz Mrs Le
onarda

528 Gavėnaitienei L rsulai 
540 Masukeucb John 
548 Fuslevicia Rapolas 
570 Venckunaite T M. Adele 
573 Žebromska Mrs Dr M

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8L 

Valandos: nuo 19—4: nuo 8—1
D"« IS Iki lt.

GARSINKiNTES
“DRAUGE”

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 lkl 11 dieną 
Nuo 8 lkl S po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedek nuo 10 lkl 18 dieną

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET
!

z/

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

HISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

DR. JOHN ŠMETANA,

Oflao Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rea TeL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STR

Antras ofisas ir rezidenelja
6504 SO. ARTESIAN AV&
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7- 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-8 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-8

ftventadlenials pagal sutarimą.

GYDO Y ĮSAS LIGAS VYltV IK YIOTFRI PER 28 .tIFTES NEZIIRINT 
KAM* E8SISENMI SIOS ir SEĮAGYBOMON gOS YRA

Siiccliiltftkiil gvdo Ilgus pilvo, plaučių, Inkstų Ir puolės, ugnuudljtmą krau
jo. nit-on. Ilgas, žttizdaa, reumatizmų, ga.lvoM akaiimiiina, aknnainiia nu^u- 
foje. kosėjimą, gerklės akaudėjimą Ir paalnptlngna ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jua išgydyti, ateikite ėia Ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti- Praktikuoja per dungelj metų Ir tžgydė tnkaOinčIua ligonių. Patali
nius dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo ll valatidos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42IHI WEST 2«ih ST., kampas Keeler Ate. Tel. Crauford 5571 

i i ^ii. ,ių ų., i į meilu ■■.iisui——

. . . . . . . . . . . . .

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Dilovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 18—18 nuo 8—4 pa 

pietų: 7—8:88 vai. vakare. 
Nedėltomle 10 lkl 18

Telefonas Midw&y 2880
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENVE MRS. ANELIA K. JARUSH
Platt Bldg., kanųi. 18 st. 2 auk
štas. Pasti'bfkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 Y'akaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

l’HYSICAL THERAPY A MIDWIFE
Naujoj vietuj

6100 SO. ALBANY AVE.
l’hone HEMLOCK 9252 

Patarnauja prie gimdymo, duodii
massage, eleetrte treatment Ir mag- 
nellc blunketa ir Lt. Moterims ir 
merginome patarimai dovanai. Patar. 
nauja naaile arba ligoninėj.

Tel. .Wentworth 3000
li< z. Tel. Stewart 81S

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STRF1 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vaki

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulcvii i j 5913

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

Oflao vai.; nuo 1-3. nuo 6 30-6:1



BRTUGS S Penktadienis saus. 13 d., 1933

C H I C A G O J E IŠ METINIO FEDERACI
JOS SUSIRINKIMO

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1933 M.

įvenimą. Dėl to ir malonu yra land Blvd. Šiame susirinkimo 

'klausytis šių programų. Įbus įstaliaeija naujos valdy-

Nuolatinis klausytojas bos ir geras kalbėtojas. Bus 

• svarstoma ir daugiau svarbiu 

į nukalu. Malonėkit visi daly- 

(vauti. F. Prūsis, sekr.

tas pirm. B. Rašinskis. Daug 

sugaišinta luiko, kol į jo vin

tų buvo išrinktas Adolfas Ala- 

burda. Ši kuopa, p. P. Šalti

ni ierni vadovaujant, gražiai 

veikė, taigi tikimės, kad ir nau 

gerai darbuosis 

kuopos labui ir neleis kat. jau

nimo draugiją paversti neai

škios pakraipos klubu.

Koresp.

Šv. Jurgio parap. birž. 

ragP- 20 d. .,

Šv. Kryžiaus parap. birž. 25 . va 7.a 

if rugp. 27 d.

Gimimo P. Š. parap. birž.

11 ir rugsėjo 3 d.

Nekalto Pras. P. Š. parap. 

rugsėjo 17 d.

šv. Antano parap. birž. 

ir rugsėjo 10 d.

Visų Šventu parap. geg. 

ir rugpj. 6 d.

[knygų patikrinimo. Kasta kny 

vedamos geroj tvarkoj.

4 ir

18

21

Susiv. Brolių ir Sesenj Lie

tuvių dr-ja laikė metinį susi

rinkimą, kuriame išklausyta 

pranešimas iš praeitų meti)

Dievo Apveizdos parap. geg. i 

28 ir rugp. 13 d. £°s

Sv. Mykolo parap. liepos .10 SL S‘“iuK,ui per’ka®UR k"y
dieną.

Šv. Juozapo parap. liepos 9

dieną.

gų patikrinimo pranešimą, vie

nbalsiai priimtas.

Dr-ja turto turi virš $4,500 

grynais pinigais.

Praeitais metais dr-ja daug 

išmokėjo pašalpomis, bet, pa

lyginus turtą, jai užtikrintas 

ilgas amžius.

Į šią dr-ją gali įsirašyti vy

rai, moterys ir mergaitės, ly

giomis teisėmis iki 40 metų 

į amž. Įstojimas veltui. Kiek

vieną susirinkimą įsirašo po 

Kun. A. Linkus kelis naujus narius. Mėnesinė 

mokestis 35c. Pašalpos ligoje 

savaitėje mokama $6.00.

Reikia pažymėti, kad nei vie 

na dr-ja negali susilyginti nei 

turtu, nei nariais, nei tvarka. 

Dr-jai vadovauja gabus pirm. 

J. .Jakubauskas, rašt. yra J. 

Grišius ir A. Grišius, o ižd. — 

Bankevičius. Visa valdyba la

bai gražiai eina savo parei

gas.

Įvyksta ateinantį sekmadienį. Į» &v- J°n° Evangelisto dr-jos 

Vaikelių programai visuomet atsilankęs atstovas klausė, ar 

labai įdomūs, nes pasišventu- ga^ma būtų prisidėti turtu ir 

sios mokytojos daug darbo į- nariais prie sios dr-jos. Narių 

deda jų paruošimui. Taigi, vi- |&v- J°no Evang. dr-ja turi a- 

si į mokyklos vakarą. Parem- turto apie $2,000. Vie-

Aušros Vartų parap. geg. 7 

b* liepos 16 d. ,

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap 

liepos 23 dieną.

Šv. Kazimiero parap. liepos 

2 dieną.

“Draugo” gegužės ,14 d. 

Labdarių Sąjungos geg. 30 

dieną. 1

L. Vyčių liepos 4 dieną.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

r X Su naujais metais prasi

deda ir naujas veikimas. Įvai

rios parap. draugijos yra nu

maniusios visą eilę vakarų pa

rapijos naudai. Pirmieji — mo 

kyklos auklėtiniai. Jų vakaras

nbalsiai nutarta priimti. 

Draugija vienbalsiai Įgalio

jo St. Staniulį,

kime šitą brangią įstaigą!

X Praėjusią savaitę įvyko

iškilmingos laidotuvės a. a. A- 

ntano Subaičio. Tai buvo mū- jaus kontestininką, paimti 

sų parapijos veteranas, ilgai sPftndos darbus ir rinkti nau

doje parapijoje gyvenęs ir ją Į3UR “Draugui ’ prėnumerato- 

rėmęs. Kaino pavyzdingas tė- rius*

lt.1 ir>’
“Draugo” va-

Jonas Romanas, plačiai žinomas dainininkas, 

tenoras, dalyvaus metinio “Draugo” koncerto pro

grame vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj. J. Roma

nas žada padainuoti naujų damų.

vedamos ir nemažai yra pini

gų ižde. Vadinas, sąjungietės 

gerai gyvuoja. Po knygų per

žiūrėjimo B. Bartkienė pakvie 

tė visus prie gražiai papuošto 

stalo - vakarienės.
Dukrelės Zofija ir Kazimie

ra Bartkaitės abi yra M. S

ŠAULIŲ BURTO REIKALU
Jau kartą rašiau Amerikos 

lietuvių laikraščiuose, kad į 

mane, kaip buvusį Šaulių Są

jungos narį, 4 šaulių būrio bu

vusį pirmininką kreipės mi

nimas šaulių būrys, kad aš čia

21 kp. raštininkės, o jų įnamy-1g.y venuamas, kitiems palie

tė taipgi yra sąjungietė. Pp-' ,ailt> padėčiau padidinti 

Bąrtkai niekuomet neatsisako ' kny„yntųj

nuo gerų darbų. Yra žymūs 

parapijos ir draugijų rėmėjai.

Sąjungietės dėkoja Bartkų

)‘Į

Brighton Park. — Federa- 

• vijos 1!) skyrius laikė metinį 

sus-tną, sausio 8 d., parapijos 

1 mok. kambary.

Pirm. P. Vaicekauskas ati

darė sus-mą, o kun. A. Valan

čius atkalbėjo maldą.

PRANEŠIMAI
V. “DAINOS” CHORIS 

TŲ DĖMESIUI RŪMAI PRAVEDĖ SU 
MANYMĄ

Liet. Vyčių “Dainos” cho

ro nariams šį vakarą, sausio 

Rašt. J. Klimas perskaitė j13 d., bus nepaprastas “sur- 

nutarimus, kurie priimti. Po prizas,” kokio dar nėra buvę. 

to, knyga penUiota naujai ra- j“Surprizas” prasidės pusę va

št. O. Ivinskaitei. [landos anksčiau, negu papras- naminio paskirstymo pla

sto- jtai. Kviečiame visus choristus na krašto ūkiams (domestic

AVASHTNGTON, saus. 13. 

— Žemesnieji kongreso rūmai 

dauguma balsų pripažino de

mokratų partijos taip vadina-

Į šį sus-mą atsilankė ab

vai iš draugijų ir organizae. suvažiuoti lygiai 7:30 vai. va- a||otment plnn).

skyrių: Šv. Kazimiero K. dr- J<ai'e j Mari: \\ bite Square sa 

jos — 1, Nekalto Pras. P. M. 29tb ir H&lsted Street. Prn- 

nioterų ir merginų dr-jos — 1, nesivėluoti.

Apaštalystės Maldos — 1, Tre-: Kviečiame Chieagos lietuvių 

Įtininkų — 2, Moterų Sąjungos jaunimą, mylintį dainuoti, įsi- 

i20 kuopos — 1, L. Vyčių 36 'rašyti į didelį L. V. “Dainos” 

kp. — 2, Parapijos choro — (‘borą, nes beliko tik dvi sa-

2, Šv. Marijos Sodalicijos — vaite.; priėmimui naujų narių.

3, Susivienijimo 160 kuopos Pratybos įvyksta kas penkta-

-- 1. Kitos draugijos nepri- dienj, 8 vai. vakare, virš nu

siuntė atstovų. nėtoj vietoj.

Tat, choristai ir choristės.
J. Klimas daro pranešimą

malonėkite atvykti ir svk llliš Federacijos Apskr., kuris 

užsibrėžęs daug darbų. Arty-/
darbas - suruošti atM.lank? ^nksmai laiką pra- 

leisime.
Ieva Lukošiūte, raštininkė i

savo draugus atsivežti. Visi

nuausias 

Lietuvos Nepriklausomybės i 

(Vasario 16 d.) bendrą pami

nėjimą.
Bridgeport. — Šv. Pranciš- 

Pakelta klausimas apie su- kaus Rėmęjų ,1. skyriaus susi

šeimynai už malonų priėmimą 

ir už skanią vakarienę.

Labdarių arbatėlė
Labdarių arbatėlė su progra

mu įvyks sausio 22 d., 6 vai. 

vak., parap. salėj. Programas 

bus gražus. Iš Roselando at

važiuos pp. Vaicekauskų šei-

Kiek padirbėjus tuo reikalu, 

[pasitaikė rasti patrijotinė dr- 

ja, kuri sut’ko duoti tiek kny

gų, kiek tik aš galėsiu sukelti 

lėšų joms persiųsti minimam 

šaulių būriui.

Toji organizacija yra Tėvy

nės Mylėtojų Draugija, kuriai 

da kartą tariu nuoširdų šau- 

liškai-lietuvišką ačiū.

Kadangi čia darbas didelis,

plyna, kuri išpildys muzikali ,at a- pasikvWiau savo arti. 

programą. Dalyvaus K. Paže-

rskis, dainininkas, iš West Pil
muosius draugus, irgi tėvynės 

mylėtojus, kad man pagelbėtų

vas, išauklėjo skaitlingą šei

myną ir, kaipo sąmoningas 

katalikas, rėmė katalikų rei

kalus, ypač gerąją spaudą. Jis 

buvo gerokai prasilavinęs, to

dėl malonu buvo su seneliu 

pasikalbėti įvairiais klausi

mais.

X Bedarbių ir vargšų šel-

Dr-ja reiškia padėkos “Dra

ugui” už talpinimą korespon

dencijų. Narys

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Pranciškiečių bunco

Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3

)ifnas kas kart darosi sunkės- rengia “bunco party”
uis, nes jų skaičius nuolatos'^ 15 ? va, vak, pla.

nuga. Tačiau sv. Vincento (v.įaj žinomos veikėjos A. Ma- 

auliečio draugija nenuleidžia žvikaitės namuose, 4601 So. 

rankų ir stengiasi parūpinti paupna gt. Mažeikaitė 

jiems reikalingą pagalbą. Tik

gaila, kad dažnai atsiranda 

nesąžiningų žmonių, kurie gau 

dumi pašalpą iš kitur, tuo pa

lu laiku kreipiasi taip pat ir 

čionai, nors taip daryti yra 

uždrausta.

• X Blackstono viešbučio už

darymas palietė keletą mūsų 

jerų parapi jonų, nes prarado 

javo darbus. Kai kurie dirbo 

jame apie 20 metų, taigi nuo 

viešbučio atidarymo. Tai vis 

nauji smūgiai mūsų darbo žmo 

lems. Tiesa, yra vilties, kad 

jgėrsimainius savininkams, vie
loti s vėl bes atidarytas.

■X Paskutiniame L. Vyčių 
■ kp. susirinkime, naujai val- 

Hbai užimant savo vietas, ne

ikei ai atsisakė naujai išrink

ir

M. Sndeikienė abi darbščios 

veikėjos praeitą vasarą aplan

kė Šv. Pranciškaus vienuoly

ną Pittsburgh’e ir matė, kad 

parama sesutėms yra būtinai 

įeikalinga. Visi nuoširdžiai 

kviečiami atsilankyti ir pare

mti tą brangią įstaigą. O se

sutės savo geradarius visuo

met atsimena maldose.

A. Mažeikaitė su savo ma

myte’ visus atsilankusius ma

loniai priims ir pavaišins. Lau 

ksim svečių ir iš kitų koloni

ją J "

Gražiai priėmė 
Sausio 7 d. pas pp. Bartkus, 

4549 So. Hermitage Avė., įvy

ko Moterų Sąjungos 21 kuopos 

knygų peržiūrėjimas. Pasiro

dė, kad knygos yra tvarkingai

llmano. Labdarių prietelis A. Iguįg,ti toms knygoms pw 

Žitkevičius platina tikietus ir lgilJst; . Uetuvą taatog laigv5g 

- dideliu būriu žada aiva- R.n- jams.Saaliams. Ir> stai/

šiandien, su pasididžiavimu 

galiu pranešti, kad jau yra su

sitveręs tų knygų persiunti

mui į Lietuvą komitetas iš siu 
Moterų Sąjungos 21 kp. va. l(larbaoto1iĮ. pirm _ „

su

žiuoti. Kviečiame visus daly

vauti ir paremti Labdarių 1 

kuopą.

Sąjungiečių kursai

kariniai kursai gerai sekasi. 

Atsilanko daug moterų ir me

rgaičių. Visos yra patenkin

tos. O. Navickaitė, O. Knatau- 

skaitė, AT. Sudeikienė ir V. 

Buenienė prikepa visokių ska

numynų ir visas vaišina. Pa-1 

mokos Įvyksta kas antradienį 

Davis Square Parke.

zelevičius, vice-pirm. — P. 

Plečkaitis, rašt. — V. Rėkus, 

ižd. — A. Bacevičius, narys — 

A. Tviragas. Ši komisija jau 

yra pasiuntusi knygų už de

šimts dolerių, bet toli gražu 

dar ne visos knygos pasiųstos: 

dar nėra tiek lėšų, kiek bus; 

įeikalinga. Todėl praeitam ko

Bingo party v .. . ,
a v ■ t,- • - , misijos posėdy nutarta sure-

Sv. Kazimiero Rėmėjų 1 sk. S
rengia “bingo party”, vasa-

ngti pasilinksminimo vakarėlį

rio 12 d., 6 vai. vak. Šv. Kry

žiaus parap. salėj. Nepamirš-1 

kit atsilankyti, nes “bingo 

party” bus pirmą kartą mūsų 

parapijoj.

Margas vakaras 
Moterų Sąjungos 21 kuopa 

rengia margą vakarą su pro

gramų vasario 26 d., 7 vai. v., 

parap. salėje. Ką sąjungietės

vasario 18 d. Kizelevičių bu

te. Kurie prijaučiate tam dar

bui, nepatingėkite atsilankyti; 

paremsite gražų ir kilnų dar

bą ir smagiai laiką praleisite.

Labai būtų malonu, kad at

silieptų visi mūs krašto lietu

viai, tai yra nuo Veisėjų, Lei

palingio, Kapčiamiesčio ir ki

tų artimų apylinkių. Visi tos

. . , . . , apylinkes lietuviai turėtų pri

rengia, niekuomet nieko neap-1 ..... . . . , , ,
... ’ . . , * sideti prie to darbo, kuo kas

vilią, verta jų vakare daly-į

vauti. Visas pelnas skiriamas T/ .. , Y. . . .

. . w Kas norėtų plačiau apie tai
parapijos naudai. W. B. B. M. v . . . .. .v * žinoti, prašomas kreiptis į ra

št.: V. Rėkus, 1850 Wabansia 

Avė.; arba telef. Armitage 

5870. Ypač čikagiečiai turėtu

mėm pasirodyti. V. Rėkus

GARSINKINTES
“DRAUGE”

traukimą visų parapijos drau 

gijų į Federacijos 19 skyrių.

Kun. A. Valančius nuodugniai 

išdėstė Federacijos darbuotę ir 

dėl ko turi draugijos susido

mėti Federacija ir išrinkti at

stovus į vietinį skyrių. Kriaučių lokalo 269 A. C.

B. Kazlauskas pakelia klau-lW- of A. metinis susirinkimas 

simą apie organizuojamą ko-^'Y^8 penktadienį, sausio 13 

kią ten naują vienybę, apie 7:30 vai. vak., Amalgąmn-

rinkimas jvyks šiandien, 7:30 

vai. vak., Šv. Jurgio parapi

jos svetainėje. Kviečiame vi 

sus narius atsilankyti.

Valdyba

A. TA.
PETRAS KERULIS

Mirė Sausio 10 d., 1 933 m., 
12 vai. nakt), 50 metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį, du sunu, dvi dukteris, 
dvi seseris, broli Simonų, Sprl- 
ng Valley, III.

Kūnas pašarvotas 5521 West 
63rd Place, Chicago, III. laido
tuves įvyks Subatoj, Sausio 14 
d. 1933 m., Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas j ('.lininio šv, P. 
Marijos parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliulę: Moteris, Simai, Du
kterys, Seserys, Brolis lr gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vesi uvių sezo
nų, kurie fotografuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englewoo<l 
584(1

P. CONRAD 
(1023 So. Halsted St.

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

kalbamą katalikų ir socialistų 

jaunimo bendrą sportą. Tas 

duoda visiems suprasti, koks 

gudrus bedievių sumanymas, 

kad traukti katalikų jaunimą 

ant socialistų kurpalio.

Nutarta surengti vakarą pa

rapijos naudai, kovo 5 d.

Kun. A. Valančius, Dramos 

Ratelio vedėjas, su savo artis

tais apsiėmė sulošti gražų vei

kalą. Išrinkta tam vakarui ko

misija: O. Ivinskaitė, B. Va- 

lūnaitė, K. Zaromskis. Išrink

ta atstovai ; Federacijos aps.: 

J. Klimas, O. Ivinskaitė, B. 

Kazlauskas. Koresp.

RADIO
PEOPLES FURNITURE CO.

RADIJO PROGRAMAS

Praeito antradienio vakare 

ir vėl buvo malonu pasiklau

syti gražaus ir gerai prireng

to lietuvių dainų, muzikos ir 

kalbų programo iš stoties \V 

GES, leidžiamo pastangomis 

Peoples Furniture krautuvių. 

Tarpe gražių dainų labiausiai 

patiko solo, kurį dainavo ba

ritonas Antanas Čiapas, plok

štelė operos artistės L. Sipa

vičiūtės ir kitų. Taipgi gražūs 

ir rinktiniai muzikos numerai 

davė daug malondmo pariklau 

syti. Prie to įdomios kalbos 

ir svarbūs pranešimai tikrai 

įdomino kiekvieną, nes šį syki 

apie sveikatą kalbėjo Ameri

kos Lietuvių Daktarų draugi

jos pirm. dr. Petras Zalatoris 

Mūsų senas menininkas B. Vai 

tekūnas ir pats radijo vedė

jas pranešė daug naudingi] 

dalykų apie ekonomiškesnį gy

ted centro name, 333 So. Ash-

RAY-DIO SALVE
MOSTIS, ypatingai geru 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

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

RUMATIZMĄ
ETRRNŲ DIEGIMĄ

ŠALTI MUSKULUOSE
PASTYRIMA NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų paruėginslt RAY—DIO 
mostj ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

J ilsu apteikoj — 50c

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7860 

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

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonns Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergals 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

5332 So. Long Avė.
/a

■uic MO1

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

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

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Exprcssing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenae

Chicago, BĮ.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
PM mus pirmiau, nea mes užlaikome 
vienų 18 geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

44M ARCHER AVEMt'B 
Telephone lafayette 7119

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

^iHKiĖwiez&gr M

rMORTCAGE BAMKERS bonus
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA *

LAIVAKORČIŲ AGENTURA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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