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Telefonas: Roosevelt 7790

Hoover’is tariasi su Roosevelt’u
WASHINGTONE DAUG KALDAMA 

APIE DOLERIŪINFUACtJA
ITALIJOJ SUSEKTAS PRIEŠ SERBUS 

SĄMOKSLAS

TARSIS KARO SKOLŲ 
KLAUSIMU

WASHINGTON, saus. 20.

NEPAPRASTAS SĄ
MOKSLAS

ROMA, saus. 20. — Iškel-

— Sužinota, kad prezidentas tas aikštėn policijos susektas 

Hoover’is tarsis šiandien su ir sukoneveiktas Trieste nepa- 

prezidentu elektu Roosevelt’u prastas italų sąmokslas. Ita-

karo skolų klausimu.

Sakoma, d. Valstybių vy

riausybė smarkiai spaudžiama, 

kad ji sutiktų karo skolas Eu

ropai mažinti. Prezidentas gi 

Ho'over’is pats vienas nenori 

to klausimo spręsti.

HOOVERTO KONFEREN
CIJA SU ROOSEVELT U

lų būrys dviem greitais moto

riniais laivais planavo persi

kelti j Dalmatijos pakraščių 

miestus Trau ir Veglia<, ten 

subombarduoti vyriausias se

rbų policijos stotis ir per Ad 

rijatiką atgal pasprukti. Šį 

dalų planą policija sugriovė, 

o spaudai neleista apie tai 

skelbti.

Mi

t 2
■į”

Mirusio buv. prezidento C. Coolidge laidotuvės Plymouth, Vt., kapuose.

PAGERBIA MIRUSĮ 
KUNIGĄ

SAN SALVADOR, saus. 19. 
- EI Salvadoro vyriausybė

NORI HINDENBURGUI 
GRĄŽINTI VĖLIAVĄ

REIKALAUJA DAUG 
PASKOLŲ

PARYŽIUS, saus. 19. — Pa 
starojo karo metu prancūzai,

VOKIEČIŲ KATALIKŲ SIAIS 
METAIS IŠKILMĖS VIENOJE

VIENA, Austrija, saus. 19. 250 metų, kaip ties Vienos
- Jo Eksc. Vienos ark i vys-j miestu nugalėti besiveržiantie-

’ kūpąs T. Innitzer paskelbė į .P Europon turkai; 3..70 metų,
Į . , • v • . . ikaip šiame mieste didysis vo-1 visus vokiečius, nepaisant to, i . /

,v j kiečiu katalikų suvažiavimas
kur jie gyventų, atsišaukimą. Į. ,
j- . v • v- . i j įvyko.

Kviečia įuos šiemet bendrai . ......*. . . Šie trvs įvykiai visiems vo-
su Austruos katalikais nunė- , . .. ’ .. Jv. • •, v .. . kieciams vra didžiai reiksmi-
ti “vokiečių šventus metus.” . , , .’ . „* ngi, sako arkivyskupas. Sąry- .

Arkivyskupas nurodo, kad šy su tuo, Vienoje šienaet į- 
šiemet, 1933 m., supuola net vyks bažnytinės iškilmės, vo- 
trijų didžiai svarbių įvykių kiečių katalikų susirinki:?.?!, 
sukaktuvės: 1. Sueina 500 me- Be kita ko bus atidarytas 
tų kaip užbaigta statyti vie- jas Vienos arkivyskupijos mu- 

tos Šv. Stepono katedrą; 2. ziejus.

AVASHINGTON, saus. 19. 

- Iš Reconstruction Einance

CHICAGOJE
DEL PILIEČIŲ REGIS

TRAVIMOSI

Illinois valstybės

LIETUVOJE
ŠIAULIUOSE UŽSIDARĖ 

DAUG KRAUTUVIŲ

VVASHINGTON, saus. 19. 

— Prezidentas elektas Roose

velt’as čia atvyksta. Jis turės 

pasitarimų su prezidentu Hoo-

ver’iu.
Sakoma, šiuose pasitarimuo

se dalyvaus valstybės sekre- 

torius Stimson’as, iždo sekre-1 

torius Mills’as ir kiti.

DAUG KALBAMA APIE 
PINIGŲ INFLIACIJĄ

WASHINGTON, saus. 19. 

— Kelinta savaitė kongrese 

daug kalbama apie dolerio in

fliaciją (atpiginimą). Eilė su

manymų tuo klausimu įduota. 

Bet visą laiką j tai rimčiau 

neatsižvelgiama.

Kiek žinoma, prezidentas 

Hoover’is infliacijai yra prie

šingas. Taip pat ir preziden

tas elektas. Tačiau kongrese 

tuo reikalu spaudimas didėja.

> IŠ VIEŠOJO FONDO 
ŠELPIAMI

NEW YORK, saus. 19. — 

Iškeliama aikštėn, kad 100 te

chnokratų, apie kurių išvadas 

šiandien daug rašoma ir kal

bama, gauna šelpimą ir grei

tosios pagalbos fondo. Kiek

vienam jų mokama per mėne

sį po 54 dol.

GREEN PROTESTUOJA

27 SUŽEISTA

MUKDENAS, saus. 19. įM. Delgado šimto metų mi- 

Tarp šia miesto ir Daireno rjmo sukaktuvių paminėjimui 

nušoko nuo sugadintų bėgių

traukinys. 27 japonai ir kinai

, . . . • • lęgislatu-

išleido keturių rūšių pašto že-Rovos lauke iš vokiečių atėmė Corporation* ’ reikalaujama ra svarsto du Chicagos reika- 

jnklelius. Ženkleliai bus naudo-1vėliavą, priklausančią Potsda- daug paskolų. Komitetas turi sumanymu. Norima panai- 

ijami oru siunčiamiems laiška- mo pulko batalijonui, kuriam iki pusės bilijono dol. reikalą- kinti piliečių registravimosi 

ms. Tai Salvadoro kunigo J. kitados vadovavo šiandieninis' vilnų. [prieš aldermonų rinkinius, ku-

rie. turi įvykti ateinantį mėne

si, ir pačius šiuos rinkimus

MIRĖ MISIJONIERIUS

prezidentas Hindenburgas.

Prancūzų karo veteranų gru 
pė nutarė tą vėliavą Hinden- 

Iburgui grąžinti, pasiuntus spe-

DU PAŠAUTA
nukelti į pavasarį kartu su

SPOKANE, Wash., saus. 20.

FILIPINAI ATMES LAISVĘ _ Mirė tarp indijonų per n.

MANILA, saus. 19. — Pra

neša, kad Filipinų salų legis- 

latura nepatvirtins saloms pri

pažintos laisvės. Filipinai sto

vi už visišką nepriklausomy

be.

RASTA APIE 3,000 BOMBŲ
MADRIDAS, saus. 19. — 

Šalia Barcelonos nugirsta bo-

Po naujų metų daugelis

Šiaulių prekybininkų uždarė 

savo krautuves. Užsidariusių 

tarpe yra ir žinomų prekybi

ninkų, pav., “Birutės” saldai

nių, Brasiškio radio 'laborato

rija ir kt.

Tiu riem tu on ”” Šiaulių apyg. teismo nui

r’ . . ’ . 7 7-v • ^eisejij rinkimais. Tai norima 'farįmu prįv .advokatui Stasiui

on/lrvici miacfnlv . ■nlocil.’oi i__________ • _____ j* • icialę delegaciją į Berlyną. Tuo. Mendovta miestely 3 plėšikai ekonominiais sumetimais pa-,Bukauskui

gus metus dirbęs įžymus mi 

sijonierius kun. A. Diomedi, Jziejuje. 

jėzuitas, 90 m. amž.

380 KINŲ KAREIVIŲ 
SUŠALO

ŠANGHAJUS, saus. 20. — 

Pietų rytų Mandžiūrijos vieno 

kalno viršūnėje kinų kariuo

menė pasitaisė tvirtovę. Per

mbos sprogimas. Policija ėmė dvi savaites japonai tvirtovę 

ieškoti sprogimo vietos ir ra-į buvo apgulę. Pagaliau įsiver- 

do apie 3,000 bombų. Trys as- žė vidun. Rado 380 kinų ka-

menys areštuota. reivių negyvus. Sušalę.

ŽADA ATVYKTI Į CHI- 
CAGĄ

KOPENHAGENAS, sausio- 

19. — Danijos premjeras Stau- j

MIRĖ IMPERATORIAUS 
DĖDĖ

reikalu veteranai kreipės į sa-1 parduotuvę ir leido-

vo vyriausvhę. Paimta vėlia- •*> automol.iliu. Per 21) myliu

va laikoma Les Invalides mtl-|iki 5io n,,e8to J“ buv0 vu-'a 

mi. Pagaliau 2 pašauta, o vie

nas paspruko.

KESINTASI PRIEŠ MAN- 
ČUKUO REGENTĄ I

ŠANCHAJUS, saus. 19. — 

Tik dabar patirta, kad sausio 

12 d. su bomba kesintasi prieš 

Mančukuo (Mandžiūrijos) re

gentą H. Pu-yi. Jis tačiau iš

liko. Pavojingai sužel tas vie

nas jo palydovų.

PRINCAS OTTO BERLYNE

BERLYNAS, saus. 19. — 

Patirta, kad į čia slapta atvy-

------------------------- Iko Vengrijos sosto ieškotojas

TOKIJO, saus. 20. — Mirė princas Otto von Hapsburg.
ning žada vykti į Ameriką — japonų imperatoriaus dėdė Mi- Čia jis matėsi ir tarėsi su bu- 

aplankyti paiodą Chicagoj. čizane Kūjo, 63 m. amž-. vusios Austrijos Vengrijos im

perijos vadais.

KUNIGŲ PAULIEČIŲ 
JUBILIEJUS

NEW YORK, saus. 19. — 

Kunigų pauliečių draugijos 

šiame mieste įkūrimo 75 metų 

sukaktuvių minėjimas prasidė 

jo praeitą sekmadienį vakare.

AViASHTNGTON, saus. 19. Jubiliejus baigsis ateinantį tre 

— Senate yra sumanymas ma- [čiadienį — šv. Pauliaus Apa- 

žinti atlyginimą valstybės ta- stalo Atsivertimo dieną. Tą

rnautojams. Amerikos darbo 

federacijos prezidentas Green 

protestuoja prieš šj sumany

mą.

dieną iškilmingas šv. Mišias 

laikys Jo Eksc. vyskupas

kilmės įvyks ateinantį sekma

dienį, sausio mėn. 22 d., toje 

pat bažnyčioje. Iškilmingos šv.

Mišios prasidės 11:00. Pamal

dose dalyvaus ir Jo Eksc. a- WASHINGTON, saus. 18. 

apaštališkas delegatas J. Vai- — Karo sekretorius Hurley 

stybėms, arkivyskupas P. Fu-[sakydamas prakalbą pareiškė, 

masoni-Biondi. • kad po kovo 4 d. reikalinga

Tą pačią dieną 3:00 popiet visiems mesti į šalį partijine 

bus laikomi taip vadinamieji politiką ir remti preaidentą 

pontifikaliniai mišparai, daly- Roosevelt’ą. 

vaujant apaštališkam delega

PATARIA REMTI ROOSE 
VELTĄ

darvti.

SUSPENDUOTAS PO
LICMONAS

už įvairias “kom

binacijas” atimtos advokato 

teisės. Kaip teko patirti Bu

kauskas tokį teismo nutarimą 

skųs vyr. tribunolui.

tui. Šių pamaldų metu visos

Dunn, New Yorko arkivysku- bažnyčioje vietos bus rezervuo 

pijos vyskupas pagelbininkas. Tos tik vienuolėms ir vienuo- 

Šiam jubiliejui minėti kuni-jliams (broliams). Pasaulinin- 

gai pauliečiai pasirinko savo kams nebus vietos, nes apie 

Šv. Pauliaus 14,000 asmenų priėmė kvieti

mus ir bažnyčioje vargiai dau

INAUGURACINIS PA
RADAS

SUNAIKINO ŠELPIMO 
OFISĄ

Suspenduotas policmonas 

Wm. K oi b, 27 m. amž., 3310 

W. 66 place. 'Jo uošvis, gyve

nantis namuose, 3339 IV..66

PROF. VOLTERIO DARBO 
PLANAI ŠIEMS METAMS

Prof. Volteris jau pradėjo

LOS ANGELES, t ai., saus. place gamino alkoholį. Tad že-'sudaryti naują darbų planą 

19. Komunistai sunaikino ntas naktimis gelbėjo alkoholį šių metų kasinėjimams atlikti,

apskrities gerovės biuro oi i- pristatyti “kostumeriams.” Numatoma kasinėti. Balninkų, 

sus. 8 asmenys sužeista. 5 ko

munistai areštuota.

'Nidos, Laumėnų ir Senkaunio 

!(netoli Raudondvario) pilkal-

----------------------------- nius. Be to, būsiąs padalytas

Cook’o apskrities autorite- apžiūrėjimas ir Dobilų ežere, 

tai pagaliau įsitikina, kad Pakuonio valse, ir ištirta sijų 

jiems nebus galima S. Insull’iol statyba esanti ežere. Be šitų

AVELL1NGTON, Naujoji Ze išgauti is Graikijos. Jis ten paminėtų kasinėjimų ir tyri-

INSULLT3 APSAUGOTAS

ATSISTATYDINO MI- 
NISTERIS

landija, saus. 19. — Iždo mi- yra apsaugotas, 

nisteris Stewart atsistatydino.

Numatoma, kad visas kabine

tas grius.

mų būsią padaryta ir daugiau.

DU ŽUVO

Palatinato greitasis trauki-

IŠRADO LENGVĄ BŪDĄ 
LAIKYTI PIENUI

LOS ANGELES, Cal., saus 

,19. — Čia nužudyta 3 “būt- įoriginalę vietą 

legeriai.” Tai kitų “butlege- j Apaštalo bažnyčią, 

rių” darbas. Svarbiausios jubiliejaus iš- giau galės tilpti.

WASHINGTON, saus. 20. 
— Kovo 4 d. įvyks preziden
te inauguracijos paradas, ku
rio priešaky bus gen. Pershin- 
g’as.

24 PATRAUKTI TEISMAN nys sudaužė automobilį. Žuvo

------------------------------- buvusis ūkininkas TT. Bicknn-

NEW YORK, saus. 20.

24-ri rinkimų viršininkai už Earl, 35 m. amž. 

suktybes patraukti teisman.

Aukštąjį mokslą baigęs J. 

Markevičius, gyv. Šančiuose, 

se, 65 m. amž., ir jo sunūs išradęs labai gerą ir lengvą 

ibūdą ilgai išlaikyti saldų pie- 

iną, visai jo nedestiliuojant.

7 MĖNESIAI KALĖTI Tai €Santį ypatinga bonka, ku

---------------------------- ri tinka laikyti ne tik pienui,

II. Walker, 46 m. artiž., vie- |)ef jr kitiems greitai gendan-

DINGUSI LAKŪNĖ RASTA

PARYŽIUS, saus. 20. — Di- noj vidumiesčio parduotuvėj tiems produktams, 

ngusi prancūzų Vakarų Afri- pavogė Bibliją. Areštuotas ir 

koj anglų lakūnė Bailey rasta teismas nubaudė jį 7 mėnesius 

su sulamdytu lėktuvu arti Ta-jjpdėti, 100 dol. pabauda ir dar 

houa. Tjakūnas B. Hinkler dar .teismo lėšomis.

nerastas.

APIPLĖŠĖ VIEŠBUTĮ

PRIEŠ ALAUS FLATUS’
SMURTININKŲ AUKA [spruko.

Policija rado nužudytą ir 

pamestą E. Fitzimmons’ą, 34

Penki plėšikai iš Fort Dear- 

|bom viešbučio su 700 dol. pa-

ORO STOVIS
Chicago majoras užvakar 

vakarą kalbėjo per radiją, m. amž., pietuose nuo Calu- CHICAGO ĮR APYLIN- 

Sinerkė “alaus flatus” ir įsa- met City. Matyt, jis svaigalus KĖS. — šiandien debesuota; 

kė policijai juos naikinti. 'pardavinėjo, i [šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
□

I
VOKIEČIŲ ŠMEIŽTAI

Vokiečiai vis dar negali pamiršti Klaipė
dos krašto. Ir sakosi, niekada nepamiršiu. 
lAaipėdos klausimas keliamas visoj Vokieti
joj. Keliamas organizacijose, mokyklose, span 
doj ir valdžios sferose. Nesenai spaudoje bu
vo paskelbtas labai karakteringas vokiečių 
studentų “susirūpinimas Klaipėdos krašto at
vadavimu.” Pastaruoju metu net Šveicarijoj 
atsiradę vokiečių agentų, kurie net evangeli
kų bažn. pradėjį rinkti aukas Klaipėdos kraš
to vokietinimo reikalams. Kad labiau visuo
menę sugriaudinti, jie rodų tam tikras fil
mas, kurios neva vaizduojančios lietuvių prie- 
spaudų “Memellendo” brolius ir jų nesamų 
skurdų. Tai yra aiškiausias šmeižtas, leidžia
mas Lietuvos adresu.

Be to, pranešama, kad Berlyno vokieti
ninkai sausio 15 d. rengė “gedulo” šventę, 
kurios obalsis buvęs: “Dešimt metų lietuviš
kos prievartos viešpatavimo Klaipėdos kraš- 

^te.”
Tarp kitų dalykų, yra leidžiamos knyge

lės apie Klaipėdų, įos skleidžiamos vokiečių 
tarpe ir tuo būdu keliama neapykanta ne tik 
prieš Klaipėdos krašto lietuvius, bet prieš 
visų mūsų tautų.

Lietuvių tarpe yra buvę nemaža vokiečių 
“aukštos kultūros” šalininkų. Dabar ir jie 
turbūt apsivylė tuja “kultūra”, matydami, 
kaip nekultūringai vokiečiai elgiasi, kaip ne
gražiai šmeižia savo kaimynų ir prieš ji savo 
nieku neparemtos neapykantos tulžį lieja.

Gaila, kad mes, lietuviai, per mažai rea
guojama į vokiečių daromas mūsų tautai 

• skriaudas. Net Klaipėdos atvadavimo 10 me
tų sukaktuvių neminėjome. Tai jau neleisti
nas iš mūsų pusės apsileidimas. Dėl to, mi
nėdami vasario 16 d., Lietuvos Nepriklauso
mybę, nepamirškime ir Klaipėdos atvadavi 
mo sukaktuvių. Išneškime tinkamus ir griež
tus protestus prieš vokiečių šmeižtus. Tuo 
pačiu paremsime ir Klaipėdos krašto lietu
vius, kurie ištikro sunkių kovų veda su vo
kietininkais, gaunančiais ir moralę ir medžia
ginę paramų ne vien iš Berlyno, bet iš Švei
carijos ir iš kitų kraštų.

Jau buvo paskelbta, kad Lietuvos vyriau
sybė paskyrė pensijų dr. J. Staugaičiui, bu
vusiam lll Seimo pirmininkui. Kiekvienų mė
nesį jis gaus po 600 litų.

Dėl šios pensijos paskyrimo spauda įvai
riai komentuoja. Vieni sako, kad, skirdami 
pensijų dr. Staugaičiui, tautininkai nori kai
riesiems gerintis, ypač liaudininkams. Kiti 
kitokių nuomonę pareiškia.

Dr. J. Staugaitis, tiesa, yra vienas iš ra
mesnių ir sukalbamesnių laisvamanių šulų 
Lietuvoje. Tačiau nieko ypatingo mūsų tau
tai nėra nuveikęs, jokio didesnio darbo nėra 
padaręs. Dėl lo abejotina, ar pensija jam pa
skirta dėl jo nuopelnų tautai.

Be to, dr. Staugaitis yra vienas iš tur
tingesnių žmonių Lietuvoje. Jis turi gražių 
nuosavybių, per daug metų ėmė iš valstybės 
algų, uždirbo iš praktikos kaipo gydytojas, 

i tad pensija ir tuo atžvilgiu jam nebuvo rei
kalinga.

Davinėti tokias .“dovanas” turtingiems 
žmonėms šiais laikais, kada krašte siaučia Į

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

sų dienrašty dr. Račkus vedu Sveikutes Skyrių. Jis 
teikia profolJoiuVIiis patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Tuisyklės yva 
Šios:

1) Klausimus Kalima siųsti ‘‘Draugo’’ redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kačkui, 3051 W. 43rd St., Clilcago. 

Illinois.

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

3) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto ženkelf už 3 centus.

KAIP APSISAUGOTI NUO 
INFLUENZOS

DR.A. M. RAČKUS' 
3051 W. 43rd St. 

Clilcago
Tel. Uai'ayette 3057

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

Praeities Pabirus
(Tęsinys)

Aš dar kiek suabejojau, ar bus tai 

nuoseklu ir nepavojinga? Bet jaunimas 

nenori nė klausyti apie kokius ten pavo

jus ir nuoseklumus. Nutarta — bus ir pa

daryta! Dėl didesnės, turbūt atsargos, vie

nas iš mano svečių, rodos bus Viktoras V., 

kaip spėju iš vėlybesnių nupasakojimų, 

perkūnu žvilgterėjęs į mane, tarė:

— Bet jei kazokai ar koki šnipai pn- 

sirodytų, tamsta turi sužinoti ir mums 

pranešti. Kitaip savo krauju atsakysi!

Man nei šis nei tas. Kų aš būdamas 
kunigu galiu susekti, kur koki kazokai 
ar šnipai slapstosi, ir kodėl aš galiu už 
keno neatsargumų, savo krauju atsakinė
ti? Norėjau jau protestuoti prieš tokį grą- 
siniir.. i. Mane tačiau pavadavo p. C.

Nesikarščiuok, drauge! — pertrau
kė jis kalbėtojų. — Kų kunigas gali at Į 
sakyti uz mūsų žygius? Mes darysime, tai

Dr. Modesto Annijo, Nicaragua senato pirmininkas, sega 
prie pečių kaspinų dr. Juan Bautista’i Sacasa’i, kaipo gj 
būti tos respublikos prezidentu. Iškilmės įvyko Managu* 
atvirame ore.

i stoka tinkamo maisto, alko
holis, stoka tyro oro, stoka 
vitaminų, stoka saulės spindu
lių, ir esanti kūne toksinai - 
srutos.

N.enusivargink, nelaido- 
kauk, maitinkis tinkamai, gai
vink kraujų tyrų oru ir sau
lės spindulius, nesinuodyk, 
pūnančius dantis taisyk, blo-

i,gų tonsilų nelaikyk, užkietė
jusius vidurius tinkamai gy
dyk, venk sirguliuojančių žmo
nių ir negailėk savo švarumui

lnfluųnza yra limpamoji li
ga. Tuja liga galima apsikrės- 
ti visur, kur tik yra žmonių 
kamšatis. Kuomet influenzos 
epidemija siaučia, tai verčiau 
vengti tų vietų, kur

sunkus ekonominis krizis, kada ūkininkai dėl ^in<in’ll susirenka, 
lo negali mokesčių užsimokėti, yra valstybės Influenzos ligos perai 
pinigų eikvojimas ir didinimas mokesčių mo- ^ni0^aus kimų įeina per kvė- 
kėtojų ir taip jau sunkios naštos. {pavimo organus, dažniausiai

Tad ir reikia manyti, kad tautininkų vy-1 Per nosL žtai reikia vengti
riausybė skiria stipendijas ne vien tiems, ku-l^’ kurie čiaudo, kosti, ir
rie savo darbais jų yra nusipelnę ir, be to, snargliuoja. Čiaudantis ar ko- vengsi ne tik influenzos epi

daug

MIRĖ, AR SPROGO 
(IŠGAIŠO)

Gyvybės užsibaigimui įs-

jų reikalingi, bet ir tiems, kurie gali panau
doti savo įtakų į kai kuriuos visuomenės 
sluogsnius ir tuo būdu jiems pasigerinti. Va
dinasi, politikuojama valstybės iždo suskai
tom i

PASTABĖLĖS

Dvi amerikonės mergaitės, pervažiavu
sios per Rusijų, savo įspūdžiuose Chicagos 
Tribūnoj rašo, kad pas kaimiečius dar yra 
užsilikę nuoširdumo ir noro artimui padėti, 
bet komunistai ir komisarai tai visai bešir
džiai, tikri azijatai. Jos nieko daugiau Ru
sijoj neniaeiusios, kaip purvų, apsileidimų, ne
švarumų, baisų skurdų, vergijų ir valdininkų 
žvėriškumų. Įvažiuojamos į Rusijų, apie ko
munistus jos gerų nuomonę turėjusios. Būtų 
gera, kad visi komunizmo perais užsikrėtę

santis žmogus 
oių milijonais mikrobų, ir 
jei kitas žmogus įkvėps į 
plaučius tų mikrobų, tai, aiš
ku, gali save liga apsikrėsti.

Rankas reik dažnai mazgo
ti ir save švariai užsilaikyti. 
Ypač reik nekrapštyti nagais 
nosį. Rankos visų čiupinėja, 
rankos lengvai visokiais mik
robais apsivelia, rankos ligų 
perais žmogų apkrečia. Pa
galvok, kiek daiktų per dienų 
tavo rankos1 paliečia: ir nešva
rius pini,gus, ir durų ranke
nas, ir dulkinus drabužius, ir

muilo ir daug vandens, tai iš
reikšti lietuviai turi net kele-1 

apiprunkščia{dėmijos, bet ir kitokių ligų. tų žodžių: numirė, sprogo, iš-j

DAKTARO ATSAKYMAS 
Į KLAUSIMUS

KLAUSIMAS. Gerbiamas 
Daktare. Aš dirbu naktimis 
ir miegu dienomis. Man žmo
nės sako, kad taip gyvenant 
ilgai netversiu, kad gausiu 
kokių nors ligų. Labai prašy- 
šau daktaro duoti man žinot, 
ar yra sveikatai pavojus die
nomis miegoti ir naktimis dir 
bti. Rasi turėčiau mesti dar-

y. jo siela atsiskyrė nuo kūno. 
Todėl mes turime tiesos pik
tintis. jei išgirstame kų sa- 

ikant apie žmogų, kad jis 
j sprogo, ar išgaišo, nes tai yra 
| tikriausias melas. Žmogus 
kad ir blogiausias negaišta, 
nesprogsta, jo siela yra gyva, 
gal tik nelaiminga.

gaišo ir t.t. Žiūrint koks gyvis 
gyvybę baigia, tokį žodį pa
vartoja tai sųvokai išreikšti.
Žmogaus gyvybei išsekus,
mes sakome; jis mirė, o gy- piktintis, bet aš nesuprantu, 
vuliui užbaigus savo gyveni- kodėl panašiu išsireiškimu kai

Taigi mes tikintieji 
netinkančiu posakiu

tokiu
galime

mų, sakome sprogo ar išsti- 
po, ar išgaišo. Tuo norėda
mi pabrėžti skirtumų mūsų 
supratimo apie žmogaus ir 
gyvulio paliaigų. Žmogus, ir 
krikščionių ir senovės mūs

kurie netikintieji ir nepripa- 
žįstantieji žmoguje sielos ir 
amžino gy venimo norėtų ly
giai piktintis su tikinčiaisi
ais? Jei žmogus iš beždžionės, 
tai ir jis beždžionė. Gi bez-

tėvų pagonų z supratimu, kai džionė yra gyvulys. Gyvulys
miršta, dar nebaigia savo gy
vybės, bet tik jų atnaujina ir

sprogsta, gaišta, stimpa, bet 
ne miršta. Taigi, jei netikiu-

tobulesnį gyvenimų pradeda. | tiems kas pavartoja žodį spro 
gti, ar stipti ar gaišti, tai tik 
pagal jų mokslų išsireiškia. 
į jų dūdų pučia .. Tai už kų 

Pasipiktinęs.

Gvvulvs su kūno gvvvbe bai- ’

bų jei tas mano sveikatai pa
purvinu avalinę, ir rakandus Į kenktų. Dabar aš nei sveikas, 
ir šimtus Įvairių daiktų; ir kų 1 nei ligonis, tik dažnai užeina
žinai koks žmogus pirm tavęs j kad galva skauda, akys silp-jgia viskų — jo daugiau ne-

žmonės nuvyktų pamatyti Rusijos, kaip ji {tuos pačius1 daiktus čiupinėjo, nokos, esu labai piktas ir ne-jbėr. Dėl to lietuvis apie gy- 
prie komunistų režimo atrodo, be abejojimo,
komunistinės idėjos greitai išdulkėtų.

* # *

Lietuvos laikraščiai praneša, kad dėl su
mažėjusių pajamų Lietuvos biudžete praėju
sių metų gale susidarė 10 mil. litų nepritek 
liaus, kuris liko padengtas iš iždo rezervo 
fondo lėšų. Tokiu būdu 1932 m. valstybės 
biudžetas siekia 276,000,000 litų sumos. 1933 
m. biudžetas manoma sumažinti iki 235,000,- 
000 litų. Bet oficialiai biudžetas nesųs dar 
paskelbtas.

, “j• * e
Vokietijos sočiai fašistai dažnai susire

mia su komunistais. .Jie susiremia ne tik par
lamente, bet taip pat ir gatvėse. Mat, tok? 
tokio nepakenčia.

Už tat miestuose labiau epi-. daug vyriško stiprumo. Už pa-
demijos siaučia. Už tat epi
demijos metu yra labui svar
bu dažnai rankas su muilu 
mazgoti.

tarimus apie sveikatų kokius
vulį, kurio kūno gyvybei bai- čionai pykti? 
giantis viskas baigiasi, sako

randu “Drauge” labai dėko-1 nusprogo, t. y. nutrūko jo gy- 
’ju. Mykolas Č. vybė; arba išgaišo, t. y. dingo

mes ir apsižiūrėkime, kad nepatektumė
me šnipams Į. kilpas! —

Atslūgo kiek ir ano įsikarščiavimas.

Aš pasižadėjau, kiek gulėdamas suži
noti, kas darysis dvare ir raštinėje, bet 
už žinių tikrumų aš jokiu būdu atsako
mybės ant savęs imti negaliu. Nes aš galiu 
jiejns pranešti tik tiek, kiek girdėsiu iš 
kitų, pats gi neisiu tyrinėti. Kitų pasa
kose juk gali būti primaišyta ir netiesos. 
Už kų pirksiu, už tų ir parduosiu!

Pasitenkinę tuo, mano neprašyti sve
čiai susėdo į vežimų ir iškūrė į Ūdrija, 
kur tuo inefu buvo klebonu plačiai pagar
sėjusia Lietuvoje kaip tikras patriotas iv 
dideli< jaunuomenės mylėtojas — kun. A- 
domus Grinevičius (Viešpatie! duok jam 
amžinų atsilsį!) Nes kaip tik šiuo mome
ntu, rašydamas šias eilutes, išskaičiau šios 
dienos “Drauge”, kad tasai idealus sene
lis jau persiskyrė su šiuo pasauliu, su
laukęs 87 metų amžiaus).

Naktį žadėjo būtinai jie grįžti ir sa

vo sumanymų įvykdyti

Nesenai Lvdavėnų apylin
kėj, Raseinių apskr., mirė du 
šimtamečiai žmonės: Baltkar
čių kaime Kėvušienė — 103
m. ir Šienlaukio kaime Kru.'- 

vistiek ar jis tiki į tą ar neti- (kis _ W1 šimta.
mes visiems žino- mečiai žmonės naujiena, Lie-

ATSAKYMAS MYKOLUI įvlslSka1’ daugiau nėra.
Mūs katalikišku supratimu, 

kiekvienas žmogus turi sielų,

Kai limpamoji liga siaučia, £ — žmogui dirbti naktimis, 

švarumas yra gera priemonė 10 miegoti dienomis yra ne-

apsisaugojimui nuo užsikrė-' ormalu. Nakti8 yra ne darbo, ______
timo. Bet už vis svarbiausia, J pasilsio laikas. Nors žmo- j.į jr jgj |0 
tai nenusilpninti savo krau-Įgug prie visko pripranta, bet1 ’ 

jo atsparumų.

Stiprų kraujų mikrobai ne- 
taip greis įveikia, gi prie nu
varginto kūno kiekviena liga Paryžiuje nuo atidarymo ga 
greičiau kabinasi. Kūpo pajė- rsaus Eiffelio bokšto, t. y. per 
gas silpnina; rūpestis, neda- 34 m. bokšte yra buvę ,15 mil. 
miegojirpas, persišaldymas, žmonių.
------------------------------------------------------------------ ------ t ■ -

nenormalus gyvenimas ilgai
niui sveikatai pakenkia.

Vidurnaktyje a*
Dabar jau ri< pasakysiu, kurio tikrai 

mėnesio ir kuri buvo diena, tiek tik atsi

menu, kad jau buvo pradėję gerokai šalti. 

Naktį taip smarkiai šaltis spustelėjo, kad 

purvynas bematant sustingo ir kėlė leng

vai vežimų ir arklius. Tik, žinoma, ūmai 

purvynui sustengus, kelias pasidarė/ visai 

nepavažiuojamas. Aštrūs kaip ylos gruo

dai piaustė arkliams kojas, kad jie nega

lėjo paeiti. Vežimas šokinėdamas po gruo

dų mėtė ir kratė* keleivį, kųip atpa mėto 

grūdus po sietelį. Tokiu keliu nieks pa

prastai nevažinėja. Maniau, kad ir mano 

revoliucijonieriams pereis noras pulti raš

tinė, kai pastebės tokį kelių. Susiraminęs 

ir nieko nelaukdamas, nuėjau sau poilsio.

Vidurnaktyje tačiau girdžiu, lyg koks 

perkūnas atidunda nuo rytų pusės vadi

namuoju Liuklingėnų keliu. Kas čia, ma

nau, būtų? Gjil Ietis pas ligonį tokiu keliu 

atsiskubino, ar vagį kas vejasi, nr kokis 

galas?

Man jas dundesys ypač buvo labai

girdimas, nes mano mažytis namelis sto-

nėms vartojame žodį: mirė, t. tuvoj — ne.

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 193 

Chicagos Lietuvių Auditori jo
*

i vėjo kaip tik prie pat vieškelio ir gana 
■ atokiai nuo kitų trobesių. Todėl ir šiaip 

kiekvienas smarkesnis subildėjimas dary
davo mano nervams kiek nemalonumo, tai 
kų bekalbėti dabar, tokiu neramiu metu, 
ypač kai paerzintas dienos atsitikimais 
kaip ir kažko lūkuriavau. Pakylu tari iš 
lovos ir priėjęs prie langelio, prasidengęs 
užlaidų, bandau stebėti, kas čia taip sma
rkiai tokiu I.iauriu keliu lekia.

Nespėjau gerai pažiūrėti, o jau gir
džiu, vežimas stapt sustojo visai po mano 
langu ir koki vyrai iėlipę iš jo eina tie
siog man prie durų. Laukiu, kas bus to- ( 
liau. Pradeda klabintis man į duris. Ne
daviau ilgai jiems laukti. Atidarau duris, 
gi prieš mane ar keturi apsiginklavę vy
rai. Naktį iš pradžios lyg kiek nesmagu 
pasidarė, kol patuuise įsižiūrėjau ir pa
žinau juu pirmiau imis mane lankiusiuo
sius revoliucijonierius ir porų nepažįsta
mų. Nežiebiau šviesos, kud nepastebėtų 
kus nereikalingas. Nesivedžiau net jų į 
kambarį. Priemenaitėje ėmėme kalbėtis.

vo paklausimas. Aš į tų paklausimų vie
ton atsakymo, pats juos paklausiau, ar 
jie yra pasiryžę tikrai eiti plėšti kance
liarijos, kaip buvo ryte kalbėję. Gavęs* 
atsakymų, paaiškinau, kų uš esu sužino
ję

Mano žinios ne labai buvo jiems ma
lonios. Aš, mat, Sužinojau iš žmonių, kud 
valsčiaus ponai, t. y. vaitus Virbauskas 
ir jo sekretorius abu apsiginklavo ir, pa
siėmę dar ar keturis taip pat ginkluotus 
vyrus į talkų, budi kanceliarijoje. Pasity-. 
žę stoti į kovų, jei kas bandytų juos pulti.

Be to, sužinojau, kad dvaro nuomi
ninkas p. Raiuozeris taip pat naktį pa
skyręs šešis ui- daugiau vyrų panaktę eiti, 
apginklavęs juos lazdomis ir šaunamai
siais, įrankiais. Man jiems taip pakuždo
mis beveik pasakojant, susyk išgirstame 
švilpukų sušvilpiant dvaro kieme. Paskui 
tų antras, trečias. Dvaro šunes sulojo...

(Daugiau bus)

I — Na kas girdėti? — pirmas jų bu
Lengviuu nugalėti kito stiprumas kaip

savo silpnumas.
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Detroito Lietuvių
MEST SIDE L. VYČIŲ 102 KP. GLEE 

CLUB MARGUMYNŲ PRA
MOGA PAVYKO

labai pavyzdingai darbuojasi, ,nografės parašu, kad pašalpa 

nusipirkdamos dienraštį pavie I ligoniui pilnai išmokėta.

X Sausio 13 d. Šv. Antano Sausio 7 d., Lietuvių svet.

parapijos įvyko skaitlingas ir L . «...r 1 - , . Vyčių Glee Club sumose įvai-pavvzdingas metinis susirinki , „• • • i1 . . . rų programa. Pirmiausia kun.mas. Pirm. M. Bendoraitis a- T ,, .v. i - •»I. F. Boreisis pasakė jzanginę
tidarė susirinkimų, kleb. atka
lbėjo maldų. J. Yurkūnas, nut. 
rast., perskaitė nutarimus, J. 
Andriuškevičius, fin. rast., iš
davė pilnų pajamų ir išlaidų 
atskaitų. Kun. T. F. Boreišiui 
ir komitetui parėmus, kad vis
kas pilnai sužymėta, vienbal
siai priimta.

Namo pirkinio komisija pra

kalbų.
Vaikinų choras padainavo 

keliolikų gražių dainelių.
Tarpuose šokikė Žyrinifitė 

pašoko klasiškų šokių.
Lietuviški “juodukai”: P. 

Padolskas, J. Banisevičius špo 
sų prikrėtę.

niais numerais, ypač p. Žvirž- 

dinienė prižiūri, kad jos sūne

lis “Draugų” prie bažnyčios 

išparduotų. Gražus, girtinas: 

darbas yra platinti katalikiš

kųjų spaudų.

X Sausio 3 d. iš radijo sto

ties W»JR, 11:00 vai., Billy Re 

Page, Detroito raporteris, da

rydamas dieninius pranešimus 

pranešė, kad adv. J. P. Uvick 

per praėjusius 4 metus davęs 

sumanymų padalyti Wayne 

county vienų iždininkų (ofi-

Nutarta pasiųsti centro pir

mininkui klaidos paaiškinimų 

ir pastebėjimų, kad centras ve

ngtų daręs tokias klaidas (dar 

gi teisingų pastabų nepriima).

Į naujų kuopos valdybų šie

ms metams išrinkta: dvasios 

vadas — kun. I. F. Boreišis, 

K. Mišeikis — pirm., J. Kat

kus — pagelb., J. Žemantaus- 

kas — nut. rašt., V. Alenskas 

— fin. rašt. ir iždininkas, iž

do globėjai — J. Keblaitis, J.

PRANEŠIMAS LIETUVIU 
SVETAINĖS RĖMĖJAMS

Sausio 11 d. Kronk Gym. 
Vyčiai turėjo nepaprastų žai
dimų. Kadangi abu tymai bu
vo geri, tai prisėjo net virš
laikį žaisti. Tai pirmas toks 
šioj vietoj atsitikimas. Žaidi-

Lithuanian Roman Catliolic 
Association, paprastai, žinoma 
kaipo “Lietuvių Svetainės Be i”'« la™*>r>’ Pripi 

ndrovė” praranda savo namų.

nimo reikalu,” parašytų žinių
vedėjo.

Gerb. žinių vedėjas pranešė, 
kad D. K. S. R dr-ja susikūrė 
dėl to, kad sustabdžius rašy-

(Tęsinys 4 pusi.)

Bukanas, ligonių prižiūrėtojas 

buvo žydo rolė], sų) tr pats kandiedatavęs į t« _ F. Keblaitis, tvarkdarys _A. Petruli
o J. Kulikauskas palaidūno. Jofisų. Pereitais rinkimais irgi

rieše, kad nužiūrėtas namas jie irgi karts nuo karto juo- kandidatavęs į tų pačių vietų,
rijai nebuvęs pilnai tin-;kus krėtė. bet nelaimėjęs. Politikieriai šį

ls, nors ir buvęs barge-Į Gražiai duetu dainavo vytės sumanymų laikė žemu, nors

nas; pataisymas būtų daug at- V. Švelniūtė ir M. Raimiūtė. 
sėjęs. Susirinkimas užgyrė, 
kad namas nenupirktas.

vietos laikraščiai gana palan- 

V. Švelniūtė švelniu balse-įkiai adv. Uvick’o straipsnius 

liu padainavo “Kur bakūžė talpino. Dabar keletas įžymių

V. Luckus praneša, kad se
serų namų išremontavęs; dar
bų paaukojęs parapijai; kitas 
išlaidas surinkęs aukomis (a-
pie tai buvo ‘ ‘ Drauge ’ ’

samanota” ir “Vilija”.

Merginų choras padainavo 
porų gražių dainelių. Progra
mas buvo ne nuobodus, nes po

politikierių su adv. J. P. Uvi

ck’u pradeda sumanymu pilie 

čius užinteresuoti; esu suma

rašv- skanaus juoko sekdavo žavin
ta). Pranešimas užgirtas ran-'goji daina, ypač Glee Club 
kų plojimu. V. Luckui palik- daug dainų padainavo. Pianu
ta seserų name padaryti dar 
reikalingų remontų.

akonip. varg. J. A. Blažis; {iro 
gramų perstatinėjo V. Versia

skas.

Baigus programų E. Paura

zienė, Lietuvių atstovė Inter

national Institute, susirinku-

Kleb. kun. I. F. Boreišis 
pranešė, kad, neturint komuni- 
kantams dirbti įrankio, daugi 
pinigų išmokama kitiems. Su-1 
sirinkimas nutarė. Brinkti ko-,S1US kvietS <Wv»«« Lietuviu

Dienoj, kurių, International 
Institute, 2431 K. Grand Boule

mitetų, kuris pasidarbuotų su

rinkti aukų ir nupirkti para

pijai tokį įrankį. Į komitetų 

pateko veiklios mergaitė-s If. 

Valai tė, IT. Ribokaitė.

V. Bendoraitis, L. Vyčių

102 kp. pirm., pranešė, kad 

Vyčiai nutarė rengti didelę 

puotų parapijos naudai ir pra 

še parapijonų prisidėti su pa

rama, šeimininkėmis. Praneši

mas su džiaugsmu priimtas ir 

išrinkta šeimininkės: Šilaikie- 

nė, Šaltienė, Ivanauskienė, Be- 

ndoraitienė ir Petraitienė.

Kom. praneša, kad ateinan

čios vasaros piknikams dienos 

jau užsakytos.

- Einama prie parap. kom. l i

nkimo.
t

Kun. I. F. Boreišis dėkojo 

senam parapijos komitetui, ku 

ris rūpestingai dirbęs parapi

jos naudai, visokius darbus at-

•
i, kokie tik buvo reikali- 

parapijai. Pagal kleb. knn. 

Boreišio užvedimo, nuo pat 

pradžios, parapijos yra gera 

tvarka.

vard, sausio 28 d. Programas 

bus iš lietuviškų dainų bei mu

zikos. Po piogramo bus šokiai.

Programai pasibaigus, pra

sidėjo šokiai abejose svetainė

se.

Publikos buvo gana daug. 

Patėmijau svečių ir iš kitų

parapijų. Šis Vyčių vakaras jai. 

davė pelno, kuris paskirtas pu

t. y. Lietuvių svetainę, prie 
Verbor Highwav ir 25tb st.,
Detroit, Mieli.

Užėjus visiems jaučiamai de 

presijai, sumažėjus įeigoms, pi 

rmojo morgieio nustatyti mo- 

kėsinai nebuvo galima besu

rinkti. Morgičius yra uždaro

mas (foreclosed) ir svetainė manedžeris, nori rasti progos 

su žeme yra išstatoma varžy- žaidimui su bile kokiu Chica

gos Vyčių besketbolės tymu

lem 46. Vyčių kapitonas V. 

Malinskas gerai pasižymėjo, 

taip pat ir A. Majauskas. Vy

čių besketbolės tymas pasiry

žęs lietuvių vardų iškelti. Pu

blika skaitlingai lanko ir vi

sada Vyčiai gauna daugiausia 

katučių.

P. Padolskas, besketbolės

Tub Baths 30c. Steam 35c
Clifford 3214

THE ALFRED
•Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte iki 12 uaktĮ

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

T. Rutkelis, kuopos kvotėjas

— Dr. J. P. Siurbia. "Valdyba tinėnis (auction sale) vasario 

gabi, pasiryžus darbuotis kuo-[94., 1933. 

pos gerovei.

X Nauji biznieriai Z. Bai- 

bokas ir I. Ivinskas yra ati

darę valgyklų adresu 2810 Mi

chigan Ave. Valgiai gamina-

Jau pusantrų metų Bendro- ^’uo adresu:
Detroite. Prašomi atsiliepti

vės valdyba iš svetainės namų 
visai rendų nebegauna. Sulig 
morgieiuje numatytų teisių, 
rendas kolektuoja ‘resyveris.’

Pet Padolskas,
1916 — 25th Str. 

Detroit, Mich.

mi' sveiki, skanūs; pačios šei- Išlaidų visgi susidaro. Netekus

nymas turės būti įgyvendin

tas. i

Smagus buvo klausytis, kad 

mūsų tautiečio veikimas aukš

tinamas; darbas, be abejonės, 

bus įvykdytas ir, ateity lietu

vių prof esi jonalai pasieks au

kštų vyriausybėj vietų.

X E. Kirstukienė, sena biz

nierka Lietuvių svet. name, 

pereitų savaitę buvo išvykus 

į Cambridge, Mass., į pusbro

lio a. a. Petro Mažuolio laido

tuves. Nuvykus atrado jau pa

laidotų, nes žmonės, pas ku

riuos Petras mirė, nepranešė. 

Jei V. Vištejūnas nebūt pra

nešęs, būtų ir nežinojus. A. a. 

Petras buvo pasiturintis, gra

žių aukų paliko Šv. Panelės 

Nekalto Prasidėjimo parapi-

siau su Šv. Antano parapija.

X Šv. Rožančiaus dr-jos me 

tinis susirinkimas įvyko sau

sio 8 d., parap. mokykloj. Ap

tarus visus reikalus, išrinkta 

nauja valdyba: Petraitienė — 

pirm., A. Jurgelaitienė — pa

gelb., O. Parinskaitė — nut. 

rašt., A. Andruškevičienė —

mininkės visų atlieka. Šios šei-Į namo ir pačios bendrovės

mynos yra pasižymėjusios ka

talikų tarpe Šv. Antano para

pijoj. Bolis Ivinskas lanko Šv. 

M arijos kolegijų, Thompson, 

Conn., sesutė — Pittsburgh’e 

seserų pranciškiečių mokyklų. 

Naujiems biznieriams linkime 

pasisekimo biznyj.

X Laisvamanių — raudonų

jų “Aido” chore ištiko skan

dalas. Choro mokytojui J. Žiū

ronui sulaikytas už mokinimų 

mokestis ir prašalinamas nuo 

pareigos, dar centrui duodama 

pipirų, kad atsiuntė ne jų pa

rtijos žmogų. J. Žiūronas tik

rina, kad komunistėliai verk

dami turės jam užmokėti, nes 

yra padarę sutartį.

Laisvieji tiek nusigyveno, 

kad jų choras baigia susmuk-

Pasak jos, Cambridge lietu- ti: senesni 1‘esilanko’ 0
viai geriau gyvuoja, negu De

troito; labiau vieni kitus re

mia, .ypač pandėliškiai tvirtos 

laikosi vienybės. Netikėtai su

sitikus ir giminę Feliksų Ma- 

žuolj. Nors pusbrolį rado pa

laidotų, bet kelione pasiten

kinus.

X Sausio 8 d., S. L. R. K.

A. 265 kp. įvyko susirinkimas,

fin rašt., O. Piragienė ižd., Anįano parap. mokykloj. 

O. Šulckienė — tvarkdarė.
Susirinkimas buvo metinis, tat

t 1
ir narių daugiau susirinko. Nu 

tarta pasitraukti iš S. L R.

Šv. Rožančiaus dr-ja perei

tais metais pasirodė daug di

rbo parapijos ir seserų naudai K. A. Michigano valst. apskri 

Be abejonės, ir šiais metais ties. Gautas M- Bakšienei li-

gos pašalpos čekis virš $78.00. 

Kuopos rašt. V. Alenskui pra

nešus Centro rašt. J. B. Šaliū- 

nui, kad per daug pinigų pri-

nemažiau pasidarbuos.

Pageidautina, kad draugija

'susirinkimuose karts nuo kar-

Klebonas įnoSa, kad katrie |‘° Paragint'’ nares platinti 
komiteto nariai randasi susi- “<’"»>««•” Kai kanos narės,s,ųsta, gavęs atsakymų su ate
rinkime, kad vienbalsiai juos 

išrinkti, o kurių nėra, kad į jų 

vietas nanjus išrinktų. Taip ir 

padaryta. Seni parap. komi

teto nariai liko: M. Bendorai

tis, E. Kuculis, J. Andriuške

vičius, J. Yurkūnas, V. Luc

kus, K. Belskis, J. Jurgelevi

čius; nauji: V. Bendoraitis, E.

Russell, P. Adomaitis, A. Ši

leikis ir V. Zemliekas.
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EAST SIDE

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

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

Smagu žymėti, kad į komi

tetų įėjo ir čia augusiųjų vy

rų; vis tai dėka kleb. kun. Bo

reišio, kuris jaunimų traukia 

prie vadovavimo parapijos ir 

tautos reikalams.

'Susirinkimas baigės geru ū-
pn. ii

kimas nebus galimas ir nebe 

turės reikšmės. Valdyba dar 

tebesirūpina bendrais bendro

vės reikalais ir bylomis, bet į Mes, Detroito East Side D. 

namų oficijaliai atėmus ir at- K. S. R. dr-jos atstovai ir vei- 

pirkimo teisių terminui išėjus ,kėjai begalo nustebome per

vadinama Lietuvių Svetainės'skaitę “Drauge” Detroito ži- 

Bendrovė faktinai likviduosią.

Bendrovės ižde pinigų nelie
ka. Kitokio turto taipgi nėra.
Visi į šių įstaigų sudėti lietu

vių pinigai žūsta... Pirmasis 5 
morgičius, kurį yra išpirkę = 

grupė ne lietuvių investorių, 

taipgi numatoma nebus pilnai 

patenkinta.

Bendrovės Valdyba:

Juozas Rukšėnas, pirm.,
Juozas Sakalauskas, vice p.
Povilas Molis, fin. sekr.
Matas Mozūras, nut. sekr.
Vincas Bukšnis, iždininkas 
Jonas Žyrinas, užveizda.mas nemato jokios naudos pri

klausyti.

X O. Vasiliauskienė, Cbam- 

terlain duonos kepėjo žmona, 

užsiprenumeravo metams ‘Lai

VU M

PATAISYMAS

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

niose No. 296 tilpusį straips
neli antrašte: “Spaudos plati-

X Adv. J. P. Uvick’as, 

“Draugo” rėmėjas, vis randa 

naujų skaitytojų.

X West Side spaudos rėmė

jai sveikina East Side naują 

Spaudos Rėmėjų skyrių. Lin

ki gero pasisekimo platinime 

katalikiškos spaudos.

Dirva plati, darbo daug, tat 

petys į petį.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

SPORTAS
X L Vyčių 102 kp. basket- 

bolės komanda visu smarkumu 

žengia žaidime pirmyn. Nėra 

abejonės, kad bus pirmoje vie

toje.

Sunaikinamas Persalimas 
sn Nebrangiu Vaisto

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Ai ištepiau Pain- 
Erpelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Paih-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pidų.”

8. D.
Travts, Staten Island.

PAIN-EXPELLER

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

^lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[¥(

DR. J. B. RYDZAUSKAS S
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo jrankius: Elektros s
5 Lempas, ArtificialiSką Saulės šviesą., Diathermtą, Sinusoidal i.r t. t. S 

Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
3 Special Iškurnąs: Ligos moterų ir ligos vidurių, nervų lr reumatizmo. = 

Valandos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare.
12438 Jos. Campau Ave., kampas Halleck, Detroit jf

Telefonas dieną ir naktj: TOWNSEND 6—1600
tiiiiiiiiiimiumiiiiiiiiiiiimiiiiiimimmiiiimimiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiimiiiiiiKt*

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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 j

M CIU AGENTORA
|2334 SoOAKLEOvj?-

ll 'L

„ tearei



I s
I

n n a r o a s Penktadienis, sausio 20, 1933

DETROITO
ŽINIOS

čiuose ir kas uiškino, kati ko-1 Bus sulošta “Barbutės Edu- nę ir mėsos krautuvę Grand
ltapids, Mieli, ant Leooard st. 
Dennia Barštis žada vesti p-lę

yra savininkas garadžiaus ir nai reiškia. Tokiu kleb. dar KVIETIMAS

(Tęsinys nuo o-čio pusi.)

mų neteisingų 'korespondenci-

respondentai laikytųsi tiesos? .kacija”, keli juokingi “votie 
O tik parašei: “kuomet buvo vii’’ ir vaikų koncertas.
aiškinama, kad koresponden-Į įdomu dėt roitieč iams bus įL. Banusiok’iutę. Abu yra mo
tai laikytųsi tiesos.’’ Gal tas pamatyti mūsų scenoje ukrai-jkytojai llamtramck viešose 
buvo daug metų atgal ir kažin niečių vaikus, kurie pasirodys (mokyklose. 1). Barštis mokslų
kokiuose laikraščiuose. | tautiškais rūbais ir paseks(ks baigė Western State Teaeliers

jų. Tai kodėl, gerbiamasis, sa
ve minties pepareiškei tada,

gazolino stoties.
Detroito Žiedas

bu purapijonys džiaugiasi.
Mūsų kolonijos dr-jos, kad' Širdingai kviečiu visus De- 

palaikius narius prie dr-jų, da tr°‘to ‘‘etuviu. atsilankyti j

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS iro pasitarimus ir deda pusta
_________^ngų, kad tam tikslui sukeltų

Pas mus veikimas taip pat Pl,nblh

Lietuvių vakarų, kuris įvyks 
! sausio 28 tl., International In
stitute, 2431 East Grand Blvd. 
(tarpe Dubois ir Joseph Cam-College, Kalamazoo, Midi.

X Regina Barstytė iš Grand
Rapids lankosi pas L. Barščių 
šeimynų ant Pasadena avė., i 

Detroite.

kazokų” ir kitus šokius.
Jaunametės su vedėja deda

,” , pastangų, kud vakaras pasise tarpo veikėjus, kad ; , ’ v

Ir vėl tamsta rašai: “Buvo 
pranešta per kelis įžymius ka
talikų

kada toji di-ja buvo steigia- “Drauge“ Detroito žiniose ve 
maKodėl iai di-jai neduota ngtų tuščių pagyrų.” Taipgi, 
vardas: Neteisingų korespo- tamsta, žinių vedėjas, nenu-
ndencijų stabdytųjų dr-ja”, i-Oelai nei tų žymių veikėjų as- 
bet tik 1). K. S. R. dr-ja? meniškumo, nei kada, nei kur,

neužmirštas. Platinama katal. 
spauda, dirbama ir kiti kilnūs
darbai. Vienų tų gražų, miela-Į Tas žymiai atsiliepė į vi. okj 

veikimų. Geriau ant vietos pa

Mūsų kolonijų yra apleidę pau gatvių), 8 vai. vakare. Į- 
keletas veiklių darbuotojų.

(Tųsa 5 pusi.)
ktų. Įžanga maža. Visas pel
nas skiriamas parapijai.

Po programų bus balius iki 
vėlumos.

X Miesto šerifas T. Wilcox 
išrinko du lietuviu į aukštų 
valdžios darbų: Edv. Zareckų 
ditų tvarkytoju ir Juozų Lie- 
pinaitį deputy sheritf.

Linkime lietuviams laimin
gos darbuotės.

X Mūsų geras parapijomis 
ir dailidė, kuris didino' mūsų 
parapijos mokyklų ir ištaisė 
seserų namų, Petras Gabrys,

nei kam jie tokius pranešimus 
darė. Ir kokiems garbės ieško
tojams nepatiko. Tik ne mums. 

tinti katalikiškųjų spaudų, o,^ j*‘i tamsta gavai pastabų, 
ne gaudyti neteisingas korės-,tai nelygink prie kitų. 
pondeneijas. Jeigu mes būtume i (Jevb. žinių vedėjas rašai, 
žinoję, kad D. K. S. R. dr-ja ka,į korespondentai, norėdami 
kūrėsi dėl tokio beprasmio ti- patikti kai kuriems žmonėms, 
kslo, nebūtume piie jos prisi- garbina kaip tik beišmanyda- 
dėję, nes tai per tuščias dar- inį, kaj tapus “Big shots.”
bas. Tų, turbut, ir gerb. žinių Ne dėl ko kito ir tamsta gar- apsigyveno ant farmos 38 my- 
vedėjas supratai, todėl ir ten kįuį kai kuriuos asmenis kaip Ros nuo Detroit’o. Žada vi- 
pritraukei- Bet mes visvien ne tik> kad būtį «Big shot „ juk,suoinet pnklausyti mfisy pu, 

pats D. K S. Ri. dr-jos susirin- rapijai ir jų remti.

Kada ši dr-ja tvėrėsi, mes 
visi dirbome, kiek galėjome, 
tikslu, kad paremti bei išpla-

sijaučiame neteisingų korespo
ndencijų gimdytojų dr-jos at
stovai, o D. K. S. R. dr-jos. at
stovai.

Kodėl gerb. žinių vedėjas
sakai, kad “Bėgyje trijų me
tų iš Detroito tilpo visuose 
laikraščiuose daug neteisingų 
korespondencijų, kas skaityto
jus labai erzino?” Ar dėl to, 
kad prieš tris metus tik tam
sta vienas sugebėjai jas para
šyti, gi dabar ir daugiau to
kių atsirado. Mes turime pa
sakyti, kad mes ne. kaitome vi-

kime, kuris įvyko 1932 m., lie
pos 27 d., Šv. Jurgio parapi
joje, ;-akei, kad jokio atlygi
nimo už tai negauni.

Dar mes turime pasakyti, 
kad gerb. žinių vedėjo tokios
keistos užgaidos labai netin
ka spaudos platinimo metu. 

Pirm., J. Ušaiis,
Vice pirm., 8. Bukšaitė, 
Ižd., K. K. Yokūbaitis, 
Rašt., M. Aukščiūnienė

Pp. Barsčiai Detroite visi 
priklauso Šv. Jurgio parapijai.

X Lietuviai, turintieji auto
mobilius, kurie reikalingi pa
taisymo, malonėkite kreiptis 
pas lietuvį Highland Parį Au
to Service, kuris darbų gerai 
atlieka. Steve Stephenson, Co
rtland avė. ir cor. Hamilton,

širdingų darbų čia pažymėsiu 

Prieš Kalėdas kleb., kun. V
Misevičius savo parapijonams

[gyventi, kad ir be darini, negu
J važiuoti į kitus miestus ba- > *

bedarbiams dalino krepšius vi-ldauti- Jei viet°j n5re »«'™. tai 
šokio maisto, kad šventos lin- nors išlaidų daryti,

ksmiau praleistų. Gavusieji to 
kia aukų džiaugėsi. Dabar kle
bonas su motina duoda bedar
biams duonos. Gautas veltui 
duonos kepalas daug šeimy-

važinėjant. Tikimosi, kad 
teis geresni laikai.

Paukštelis

a-

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic aches& paine,apply Mus 
tcrole, the "countcr-irritaijt’’

AT ALL DRUGGISTS

' Linkime p. Gabriui pasise
kimo naujame gyvenime.

X Sunkiai serga savo na 
niuose 5932 St. Aubin st. Ma
rijona Kirvaitienė.

Linkime ligonei greitai pa
sveikti.

Ieva Melinavičienė. Fonl’o 
ligoninėje turėjo sunkių ope
racijų. Linkime gerb. Melina- 
vičienei greitai pasveikti.

X Sekmadienyje šv. Juoza
po dr-ja laikytame susirin

kime išrinko du atstovu į D. 
K. S. R. dr-jų.

Mot. Sų-gos 54 kp. jauna- 
sų laikraščių ir į juos nerašo- mečių skyrius, vadovaujant 
me. Mes skaitome tik katali- centro pirm. M. Čižauskienei, į X Sekmadienyje Šv. Jurgio 
kiškus laikraščius ir juose pa-'rengia nepaprastai įdomų va- parap. buvo apsilankiusios se 
stebėję neteisybę pataisome, ikarų sekmadienį, sausio 22 d.,

Gerb. žinių vedėjas nenuro-j 6:30 vai. vakaro, Šv. Jurgio 
do, kuomet, kokiuose laikraš- parap. svetainėje.

BARGENŲ KAINOS

Federal Moto-Brush

Federal Molo-Brtish 
davikas yleoija šlavi
mą mi kalinto šepečiu 
ir turi did<--iir? jėgą 
ti-iukliinii negu dau
guma tiesiog ori, Iru u 
klanu, vulytojtj. Or
der:.lokite dabar, kol 
Jų >m-

Elektrinis Valytojas
vertas

COMMOVUFALTH EDISON
ELECTRIC SHOPS

S/

I

sutės praneiškietės iš Grand 
Rapids, Mieli. Labai trumpai 
pabuvo, nes po pirmųjų šv. 
Mišių išvažiavo namo.

Žinių vedėjas

X Šv. Pranciškaus Tretinin-I
kų draugija laikė metinį susi
rinkimų. Dr-jos valdyboj yra 
šios narės: 0. Vaškevičienė — 
pirm., V. Yervickienė — vice 
pirm., 0. Skubienė — nut. ra
st., kun. J. B. Čižauskas — 
dvasios yadas. Narė, Banionin 
niamytė, po operacijos jau svei 
ksta. Operacija buvo padary
ta ant akių.

X šv. Jurgio parapijos mo
kyklos svetainėj sausio 11 d, 
atidarytas knygynas. Gera pro 
ga visiems pasiskaityti knygų 
ir laikraščių. Knygynas atda
ras trečiadieniais nuo 7 iki 10 
valandos vakaro.

Detroito Žindąs

HIGHLAND PARK, MICH.
X P. Barštienė ir A. Bars- 

tienė su sūnnuin Leonardu per 
Kalėdas buvo išvykę į Grumi 
Rapids, Mich., atlankyti gimi
nes ir kun. Lipkų. O I). Barš
tis sykiu išvyko aplankyti sa
vo tėvelius, kurie turi groser-

Vidurinio* t y _ 72 AV. Adams SI. — 132 K. Detuhom Street 
Telefonas KANtlolph Lotai (ltt.5.15

Skyrių Sankrovos Atdaros Rnšladicsilals iki »:SO Vakare, 
uado. v 15,,? Bio!,dw»y Ashland -ISS4 South Aahlnnd z\vo.
Ing I’arlt 4333 Irving l’ark Blvd. South Hiate -34t>0 South State St.

Stpiare 2H1R Mllamikee Avė Kiigli'Wood S52 W. #»rd St.
‘I <>„-< i a» I. i ■ i 4 \l , South ( bi. I

,tos, Ino,I 11,14 So. .VIIchlK,n Avn.
Ma/.i- prlmokėjlma- not Inin<>k<su'-t«, plano
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DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI

<«' ‘z Vi-' i ž tr«>' i’i

ATLIEKAME

h

„.'ib

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Draugas Pub. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Eat Hdš~fh^P

cheese food
oftener!

Aa įiMftu&crnaiį
stotina isi +.,+ +

J <TR4P^ nus)

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta ... užsi
tepti. atsiplautl, virti su juo.

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

KRAFT

VISADA
UŽMIRŠTA

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

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY

Rt. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary 
antisepties can’t hide ln 4 deys

Hltt and Runn — Fifty Cents? Leis See, What Will That Buy Nowadays?-»Hcip!? BY HTTT
—^■7

ntašės-t «|T- loo* 
e,s VQtL toOwt

tiii d i

nnt.
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CHICAGOJE “DRAUGO” METINIS KONCERTAS D A K T A

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

VASARIO - FEBRUARY S, 1933I Kap. Jurgėla lietuvių kai- 

Į bos mokinosi pas kalbos tėvą j Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
IJ ablonskį, ‘ ‘ ltygišk i ų J onų ’ ’-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svarbu įsidėmėti

Didžiuma mūsų nori būti vei

j ir kitus lietuvių kalbos žino- lis, Šv. Jurgio mokyklos kam- 
Įvus. Už tat jo duodamos pamo bary.

’kos begalo įdomios. Ne tiktai j Pramogų įengia Šv. Kaži- 

įgalima išmokti taisyklingai ra' miero Ak. K. 2 skyrius, kad

kūjais, visuomeninkais, kores

pondencijų rašytojais, tik, de

ja, ne visi moka gražiai, tai

syklingai savo gimta lietuvių 

kalba kalbėti, rašyti.

Kuomet rašome ilgas kores

pondencijas, manome, kad vi

skas, kas parašyta, turi būti 

patalpinta. Jei redaktorius 

kai kų išbraukia, kįla didžiau

sias triukšmas. “Kaip tai re- Į

KVIETIMAS

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. III.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčloinis 

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paued., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

(Tąra iš 4 pusk)
žanga veltui. Kalbės adv. Juo- 

Syti, bet jis aiSkina ir tai, ko pagelbėtų mūs mokyklos rao-l^ L,vick.a3 anglų kalba Plu.

gramatikoj nėra. Kap. Jurgi-, kytojoms seserims. Visiems ai- ,grame Ja,yvaus pianiat8 Tcve. 

la aiškina tai, kas dėstoma Sku, kad depresija visus be Bukantalts> donininkas Jo- 
Lietuvos universitete, t. y. ka- pasigailėjimo spaudžia. Tat ir

lbos tarme, gražų skaitymų ir parapijos atsidūrė sunkioj fi- 

teisingų žodžių kirčiavimų. To nansinėj būklėj, taip kad nėra 

mes, amerikiečiai, nei vienas galimumo sesutėms algas iš- 

nežinome. Jei tas taisykles iš- mokėti. Be to, daug vaikų te

moksime, tuomet neužduosimo nko mokyklų nemokamai, iš 

vargo redaktoriams ir patie- priežasties neturtingumo. Už 

tat rėmėjų 2 skyrius šiidingai 

kviečia visus atsilankyti. Įža 

nga tik 25c. Patys linksniai 

,,0.,^ laikų praleisite, gražių dova

nų laimėsite ir paremsite kil

iui darbų. Rengimo Komisija

ims bus malonu.

Užsiregistruoti galima adredaktorius drįsta išmesti, ne 

viskų, kas yra parašyta, tai- sais 3251 S. Union ave. (3-čios 

pinti!’’ j lubos) arba Kiro ofise,

Kati suprasti rašto taisykli- S. Halsted st.

ngumų, būtinai reikia pasinio- i-y • » i •!. * , ,

k? . 1 Užsirašykite ten, kur kam

parankiau. Viena mokinių

Dabar yra auksinė proga pa___________________________

simokinti, tat šiuo noriu pra

nešti, kati visi pasinaudotu- Į 

mėm ta nepaprasta proga.

NEPAMIRŠKIT LINKSMOS 
PROGOS i

Phoae Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
▲rtl 47th Street

TeL LAFAYETTE 1057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617

Pamokai duoda kap. P. Ju- Samdo 25 d. rengiama sma

rgėla. į gus kauliukų žaidimo vakarė-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia Ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
pfie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
66 8 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WE8T 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
lr

2»S4 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien. 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2883

Office Phone
Res. 67 37 S. .Artesian Ave. Prospect 1028

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mustj patarnavimas 
visuomet sųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

TeL Roosevelt 7532

nas Valiukas, muzikantas Juo 

zas Aukštakalnis, Šv. Jurgio 

parap. choras, vedamas Jono 

Čižausko, Liet. Vyčių 102 kp. 

Vyrų choras (Glee Club), ve

damas Juozo Blažio. Be to bus 

keletas tautiškų šokių, kuriuos 1 

.išpildys kelios narės Lietuvos 

' įVyčių 102 kp. tautiškuose rū- 

buose.

Po programo bus šokiai. Mu 

zika — Aukštakalniu orkes

tras.

Tel. Canal 0182

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal aptarti

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette 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., Chicago 

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

Z

Širdingai kviečiu visus at

silankyti. Pasirodykim tarp 

svetimtaučių, kad esam tikri 

lietuviai.

Tat, visi į lietuvių vakarų.

Elzbieta Paura.zienė,
Lietuvių atstov

metinis parapijos susirinki- 

rimtas. Klebonas kun. A. Lin-!me svečius iš kitur atvykti, 

mas, kuris buvo skaitlingas ir' X Sausio 22 d., parap. mo

kus perskaitė parapijos įplau- kvkla, vadovaujant mokytojo

ms ir išlakias 1932 m. Pasiro- šv- Kazimiero seserinis, re-

Boulevard 7680
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

TEL. LAFAYETTE 7850

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 0408

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
f Rez. 6456 S. MA1JLEWOOD AVE.

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

X Sausio 15 d., 2 vai. po

pietų, parup. svetainėje įvyko

dė, kad parap. stovis kuo ge

riausias, už tat parapijonys

Tel. Cicero 1260 X—RAY
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6859 Tel. Lafayette 5793

DR. GUSSEN DR. P. Z. ZALATORIS
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Vai.

ngia gražų vakarų. Bus rodo

ma jaudinanti filmą “Over

sustoję dideliu rankų plojimu the hill’’. Veikalas yra pamo

kinantis ir labai gražus. Bus 

rodomas parap. svetainėje 2 

vai. po pietų ir 7:30 vai. va-

klebonui už pasidarba-

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt ISIS arba 1518
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICERO 8087

Dr. C.K. Kliauga
DENTIST A'S 

Utarninkais. Ketvergais lr Subatomls 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western

Ave. Phone Hemlock 7828 
Panedtltals, Seredomls lr Pit n vėlomis 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ RYDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 8600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

Phone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomls ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

vinių ir ekonomiškų parapijos 

reikalų vedimų.

Be to, svarstyta tolimesnis ikare. V isas pelnas eis piokyk- Į

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

veikimas parapijos naudai. 

Ant galo buvo renkama šiems 

metams parap. komitetas. Iš

rinkta 16 jaunų, darbščių vy

rų.

X Sunkiai serga: M.

niauskienė ir A. Malinauskie

nė. Guli savo namuose. Klebo-

los palaikymui. Rap.

LIETUVIAI Į DARBĄ! LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria 
kati priežastim galvoa skaudėjimo.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už *8 5.00 

KOPLYČIA DYKAI

. DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

North Side. — Brangūs lie- 

Vvš-'tuviai, stokime į darbų dėl 

Lietuvos šaulių.

Skaitėme “Drauge’’ apie 

tai, kadvNorth Side’je susi-

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 9 Iki 
|12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SK
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 y. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—U

Ofiso TeL Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 3S74

.svaiginto, aklų aptemmlo. nervuotu-'nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais

nas jas aplankė ir aprūpino 

Šv. Sakramentais. 'tvėrė komitetas, kuris rūpina-

X Sausio 22 d. gražus bū-,si padidinimu šaulių knygynė- 

rys vestpulmaniečių važiuos į lio- Tas komitetas gauna kny- 

Town of Lake rengiamų lab- gU iš Amerikos knygynų dy- 

darių vakarų, kuris bus šv. kai. Žinote, brangūs lietuviai,

Kryžiaus parap. svetainėje. A. 

Žitkevičius jau pritrūko tikie

tų, bet, sako, nuvažiavus bu* 

galima jų dar gauti.

kad persiuntimas tų knygų į 

Lietuvų daug kainuoja, o tų 

pinigų nėr iš kur gauti.

Tat komitetas rengia viso-

tno. skaudamų akių karštį. Nuitnu 
sataractua. Ati taikau trumpų regyste 
Ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau* 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi-
ss kcmT' ’*■

4713 S. ASHLAND AVC. 
Tel. Boulevard 7589

Ir Ketvergais.
Rez. Tel. Hyde Park 5305

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.J
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7- 
vak. Antro Of. vaL; nuo 3-8 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 va

Šventadieniais pagal sutarimą.

_____ ________ įtarta surengti šaunus parapi-

1344 & AOth Av... Cicaro, Ill.,jos naudai Sokių vakaras __

X Parapijos susirinkime nu kias pramogėles ir iš to suda

ro lėšų knygoms persiųsti. 

Dabar rengiamas pasilinks-

balius; jis įvyks sausio 29 d., minimas vasario 18 d., Kizele-

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.

Ofiso valandos; nuo 1 iki 
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7810 
Namų Tei.j Prospect 1280

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui 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 

namu3 ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums- visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvia 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDEIKJ pinu negu kreip
sitės kur kitur. - ,

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

parap. svetainėje. Naujas pa-

!rap. komitetas, smarkiai ren- 

| ginsi prie vakaro. Muzika bus'remti komiteto darbų. laibai 

. labai gera, tai p. Felikso Pali-j būsime už tai dėkingi.

Jei kas norėtų įsirašyti į 

koniitetų, lai kreipiasi į raš

tininkų adresu 1850 Waban»ia 

ave. Tel. Armitage 5870.

Buvęs šaulys

liūno. Įžanga tik 25c. Kviečia-

i. 1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Sb.
Daktaras

Kapitonas 
• Pasauliniame kare '

vičiaus namuose. Gerbiamieji, 

nepamirškite atsilankyti ir pa

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

39 Jankelienei Agotai 

42 Kaspučiui Antanui 

46 Kramer A F 

62 Paturiįskiui Jurui

DIISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
(•YIK) VISAS LIGAS VYRŲ llt MOTOM PER 28 METi S MUII ItlNT 

KAIP I ZSIS1.M.II sios Ir NCMOYOOtfM JOS YRA 
Sppciališkal gvdo ilgas pilvo, plaučių, Inkstų lr pūslės, užntiodijimų krau
jų, od-oa, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skanumus nuru- 
ro|». kosėjimą, gerklės Mknudėjlmų Ir psslnptlng-is Ilgas Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite k* Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukstsnčiūa ligonių. Patali
nius dykai. OFISO VAI.AVIMIS: Kasdle ųuo 11 valandos ryto Ikt 1 
valandai tr nuo 5— 8 valandai vakuze Nedėllomla nuo 10 r vto Iki 1 tai. 
4200 UI.M Jiiib ST., kampas Keeier A»e. TeL Gteufor.l 5\7.I

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. KAŪZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, Iii.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8L 

Valandos: nuo 10—4: nuo
MeSšliAmts! nwn !• Iki 18.

25 METŲ PATYRIMO

, DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLĄND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 18 diena 
Nuo > iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki S vakare 
Nedai, nuo 10 iki 11 dienų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tek Virginia 0036

DR. MARGEKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesni 

vietų
3.125 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: '0-11 ryto 2-4 Lr 7-9 vak.

Seredomls po pietų ir Nedėldlel 
tik susitarus

8423 W. MARQUBTTH ROAD

Ree. P ji one 
Cnglewood 0041 
Wentworth 8000

Office Pbon 
Wentworth 100

Pritaikyme akinių dėl visokių_---------

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

2KE

DR. JOHN SMETANA,

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo f—4 po 

pietų: 7—<:80 vai. vakara 
Nedėllomla 10 iki 18 

T«l«fonafl Midvay 2880
OPTOMETRISTAS

,»1 s. ASHLAND AVENUE ANELIA K. JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk

štas. Paa tebėk it mario iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 8.

Phono Canal 0523

PHYSICAL THERAPY * MIDWIFE
Naujoj vietoj

6109 SO. ALBANY A VU. 

Phone HEMLOCK 9252
Patarnauja prie gimdymo, duodu 

mosaugs, electrlc treatment ir mag- 
netlc blanksta ir tt. Moterims ir 
merginoms pataliniu d<n imu. i'ui.ur 
nauja uųude erbe ligoninėj.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

Tek 1 ,nt'a\• 11<> Kiltį

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 TVEST 47th STREET

TeL ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgo 

6558 S. HALSTED STliEl
Vai.: 4 ir J vai. vakarti

< y

Ofiao Ir Rez. T. I. Boulevard 5919

DR. A. J. BERTASH
756 W. 

Ofiso v*l-:

:;5th STULET

nuo 1-2. nuo 6.30-8:1
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CHICAGOJE

TfiU/M fir I AtfE 7iNtlTĖ2 savo man^aSumn patraukia IU" Ui LAKl blrlU I fcv (daug žmonių, kad paremtų lie
tuvių įstaigas: vienuolynus, ko 
legijų ir Labdaringųjų Sujun
gę

Sv. Pranciškaus Sesučių A- Daugiau tokių veikėjų ir to-

RĖMŽJŲ BUNCO

kad. Rėm. 3 sk. sausio 15 d. 

surengė “bunco party’’ žino

mos veikėjos Anastazijos Ma

žeikaitės — mamytės bute, 

4GO1 So. Paulina st.

kių draugiškų vakarėlių.

Z. L. O.

X Jau žinome, kad mūsų 
!lakūnai, kap. S. Darius ir S. 

Svečių prisirinko labai daug.Į(ijrpnas, rengiasi skristi per 
Matėsi daug veidų net ir i8'Atlantikų iš New Yorko sta- 
kitų kolonijų. Buvo ir V. Sta-j Kaunu. Visi Amerikos 
neikas, dienraščio Diaugo ,lietuviai vra tuo susidomėję; 
vajaus kontestininkus. Svečiai Įtam tiks)ui yra -au įteigtas 
klausė A . Stanciko, kodėl jis jr skridimo fondas, kurio ko- 
liko nustnnitas į trecių vietų nijsį ja atsišaukė j plačiųjų lie- 
** Draugo vajuje? V. Stanci-^uvjų vįguOmenę, kviesdama
kas atsakė tebelaikųs Kalėdų

vakacijas. “Man tik juokas iš 
P. Labučio ir A. Švilpauskie-

orgaiuzacijas ir pavienius pri
sidėti aukomis padengimui lė-
vsų.

Unity Lietuvių Pašelpinis 

Klubas, gavęs tokį atsišauki

mų, nutarė remti finansiškai 

_ e ! ir išrinko komisijų iš trijų,

Prašalėjus kauliukų žaidi- kaj atsišauktų į vietines drau 

mui, visi linksniai žaidė ir ba- gijy jr ]<Įuy,y valdybas, suda- 
ndė laimėti pirmų dovanų. T)°-jry,nuj bendro Town of Tjake 

vanų buvo įvairiausių; daugu- i<oiniteto.

ma jll — rankų darbo. Tas ro-

nės”, sakė V. S. “Tiktai vie

nų dienų padirbėsiu ir vėl bū

siu “number one” kontestįni

nkąs.”

do, kad tovnofleikietės moka 

gražių dalykų pagaminti, o p- 

lė Mažeikaitė turi gerų įtaką, 

kad jos rengiamam vakarėliui 

6v. Pranciškaus sesučių nau

dai sunešta tiek daug dova

nų.

^Pasibaigus lošimui, Mažei

kienė su savo dukrele pavai

šino svetelius gardžiais ūžka-į 

ndžiais. Pavalgius, laimingie 

siems išdalino dovanas. Po to,

Klubo svetainėje.

X Sodalietės rengia dideli 

šokių vakarų (Annual Dance) 

sausio 21 d., Carpenters Hali.

, Įžanga 35c. Visus kviečia atvisi, gavę ir negavę dovanas. |.. 

linksmai skirstėsi, dėkodami p.

Mažeikienei ir jos dukrelei už 

vaišingumų ir mandagų priė

mimų.

J. SAURIS, įžymus muzikas-kompozitorius, 

L. V. “Dainos” choro vedėjas. Vasario 5 <1., 

Lietuvių Auditorijoj per “Draugo” koncertų jo 

vedamas didžiausias ir geriausias Chicagos lie

tuvių tarpe mišrus “Dainos” choras išpildys eilę

X Gerb. tovnofleikiečiai, 

draugijų valdybos ir pavie

niai, kurie įdomaujat šiuo

naujų dainų. *</*•*;

X Labdarių 1 kuopa rengia 

arbatėlę su programų sausio 

22 d., parap. salėj, 6 vai. vak. 

Programas bus labai įvairus. 

Bus dainininkų, dainininkių ir 

muzika, taip pat svečių ir iš 

kitų kolonijų. Komisija daug 

darbuojas, kad vakaras pavy-

daugiau naujų dalykų, pirm. 

K. Gaubis uždarė susirinkimų 

malda.

Estelle Minkiūtū,

♦ choro korespondentė

KAS GIRDĖT WEST SIDE
kyti ir paremti labdarius. Šiais 

laikais labdariai šelpia daug 

vargšų, o lėšų nelengva gau- 

silankyti. Muzika — Metrikų. ,ti. Tat bandoma pramogėlė-

X Viena sodaliečių narių, 

būtent Ona Katauskaitė susi- closlos 

tuokė su J. Norkum, gruod.

Laimingi tovnofleikiėčiai tu,31 d., 1932 m. Linkime jiems 

rėdami tokiu veikėjų, kurios,viso gero.

IMI? SUSTABDYTI ŠALTĮ TAIP 
GREIT KAIP KAD J| PAGAVOTE

Naujas Metodas, kurį Gydytojai Visur Rekomenduoja
.SEKITE DIREKCIJAS KAIP NURODYTA PAVEIKSLE________

Imis uždirbti. Vienok be pla- 

visuomenės paramos 

sunku Įpilu kas nors nuveik

ti. Tat ateikite visi — jauni

ir seni.

X Sv. Kazimiero Akad. R. 

1 sk. rengia bingo party šv. 

Kryžiaus parap. salėj, vasario 

12 d. Visus kviečia dalyvauti 

ir paremti kilnų tikslų. Tikie

tų galima gauti pas rėmėjas.

Onytė

X Sekmadienį, sausio 22 d. 

vestsidiečiai žais kauliukais 

parap. salėje, 7:30 vai. vaka

re. Pramogų rengia labdariai.

X Sausio 29 d., parap. sa

lėje tokių pat pramogų rengia 

sųjungietės. Sųjungietės ne 

tiek susirūpinusios dovanomis, 

kurių, sako, turės užtektinai, 

kiek užkandžiu. Dar nenuta

rė, kokio gardumyno duos vi

siems atsilankusiems.

Artimiausias kuopos darbas 

— tai “bunco” žaidimas sau

sio 29 d., parap. salėj. “Biui- 

co” bus įdomi tuoni, kad vi

sos žaidėjams dovanos bus ra

nkų darbo; jas pagamins pa

čios sųjungietės. Kiek tenka 

girdėti, visos tik siuva, tik ne

ria įvairiausių prašmatnybių. 

Brangintina kuopos nagę R. 

Mazeliauskienė susirinkime an 

kojo $1.00 “bunco” reikala

ms. Pati komisija: J. Klikfl- 

nienė ir S. Balčiūnienė daug 

dirba bunco pasisekimui.

Daug kalbėta ir apie M. S. 

vajų. Kp. pirmininkė ragino 

visas į darbų, kad kiekviena 

narė gautų kp. naujų narių.

Nutarta Motinų Dienų Šiais 

metais minėti sykiu su viso

mis kuopomis, kaip yra nuta

ręs Ch. Apskritis.

Kuopos knygų finansų per- 

tikrinimo komisija išdavė ra

portų, iš kurio pasirodė, kad 

pereiti metai kp. buvo gan sė

kmingi. Viso pajamų buvo ar

ti 200 dolerių, iš kurių aukota 

įvairiems naudingiems tiksla

ms, būtent: parapijai, seima

ms, ligoninės fondui ir t.t. Iž

de dar randasi 50 dol. Trum

poj ateityj nutarta nepamirš

ti ir Centro, pasiųsti aukų Lė

šų fondui.

Maloniai vaišino
Sausio mėn. pradžioj įvyko 

kp. valdybos ir komisijos sus- 

mas finansų knygoms pertik

rinti. Suėjimas įvyko pas kp. 

iždininkę p. S. Balčiūnienę, ku

ri, po atlikto darbo, visas vai

šino turtinga vakariene. Per 

vakarienę neapseita nepasida

linus gražiomis mintimis. Kie

kviena tarė po žodelį ir dėko

jo maloniems šemininkams pp. 

Balčiūnams už vaišingumų.

Negaliu praleisti nepažymė

jus p. Balčiūno, kuris yra di

deliu “busteriu” Moterų Sų

jungos. Prie kiekvienos progos 

jis gražiai atsiliepia apie sų- 

jungietes ir visas moteris ra

Dar sykį kviečiame Chica

gos lietuvių jaunimų įsirašy

ti j dideli L. V. “Dainos”

I chorų, nes jau paskutinė sa

vaitė priėmimui naujų narių.

Pratyba jvyks punktualiai

i8 vai. vakare, Mark VVhite

i
Square svetainėje, 29-th ir 

Halsted Street. Norintieji pa

sišokti ir pasilinksminti prieš 

pratybų, malonėkite suvažiuo

ti 7:30 vai. Prašome nesivė- 

luoti. —Ieva Lukošiūtė, rašt.

mu iš pradžių bus amerikoni

škų dainų bei muzikos, mat 

norima geriau patenkinti ir 

mūsų jaunimas ir kitataučiai 

klausytojai. Tai labai girtinus 

sumanymas, todėl klausysime.

T. B ės

RADIO
PASIKLAUSIUS IR PASI

GERĖJUS LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMŲ

Antradienio vakare, 7 va

landų tarsi kas kviesti kvie

čia prie radijo ir jį nustatyti 

ant numerio 1360. Mat tada 

pasigirsta įdomios kalbos, ža- 

I vejančios lietuvių dainelės ir 

graži muzika. Viskas žmogui 

I nusibosta, bet šie programai 

!juo toliau, tuo darosi gražes

ni ir įdomesni dėl to, kad jie 

stropiai ruošiami, kad juose 

dalyvauja visų mėgiami dai

nininkai, muzikai ir kalbėto

jai.

. Negaliu praleisti nepažymė

jęs, kad ir praeitą antradienio 

vakarų žinomas Peoples par

lor kvartetas ;r duetas ypa

tingai gražiai dainavo, taip 

pat solistės i e solistai. Be to, 

i išgirdom naudingų kalbų apie 

sveikatų, pasakota gražaus ju

moro ir įdomybių. Žodžiu, kie

kviena programo dalelė žavėjo 

klausytojus.

Beje programo vedėjas pra

nešė, kad su sekančiu progra

RAY-DIO SALVE

H KO
Paul Ash, Chlcago’a own hombred 

maestro, returns wlth hls newly or- 
ganized stage, radio and dance ban-1 
as the headllne attraction at the 
RKO Palace Theater for the week 
stn.rling next Friday. Jan. 20.

The Ash engagement is for one 
week only due to a scheduled routo 
of week stands to the west coast. 
He plans to retum to Chicago for 
the tenure of the worlds fair to 
wield a baton and play host in one 
of the ace spąts belng arranged for 
that oeeasion.

Just to make the home-comlng 
“double,” RKO has booked on the 
šame show Johnny Perkins, the ro- 
tund comedlan who achiėved his 
first big suecess wlth Paul ln Clli
cago several year ago. Others on ihe 
blll Include Lilllan Milės, the new 
platinom blonde torch-beauty. with 
her pianist-discove.red Al Siegėl; Bee 
and Ray fic|nan and Dolly Arden 
wlth her foursome.

SAUSIO 7-tų ir 23 5ią

STATYMO-SKOLINIMO 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WED0
1210 KILOCYKLES

IntradlenJ, Ketvirtadieni ŠeStadlenj 
ir Sekmadieni 7:2O vai. vak. 

Trečiadieni. Penktadieni ir Pirma
dieni 10:20 va], vak.

Taupymo Savaitės Apvaiks- 

riojimas ir Šokis Sausio 21, 

1933, 8 vai. vak. — Sokol 

Chicago Jlall 2339-47 South 

Kedzie Avenue

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per SJ vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele- 
fonuokite Englevvood 
6840

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

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

SO, CHICAGO ŽINIOS

X Šį vakarų didysis parap. Igįna dėtis į Sųjungų. Bendrai, 

pp. Balčiūnų šeima yra viena 

pavyzdingųjų West Sidės ko

lonijoj. Jų sūnus Pranelis lan

ko Šv. Marijos Kolegijų Tho- 

rnpsone, gi dukrelė Katrytė

choras vėl praktikuos vaizdelį 

su dainomis ir šokiais — “Ve

lnio išsigando.” Choro vaka

ras bus vasario 26 d. Tikietai 

pigūs — 35c.

Paimkite 1 Arba 
2 Bayer Asplrln 
Tabletkas

Skaudamą gerklę 
gydyti, Ištarpykl- 
t< f Bayev Aspl- 
rtr TaMctkas H 
stiklo vandene Ir 
gargaliuokite.

Beveik V mai Palengvina Siame Atsitikime.

Šv. Juozapo, parapijos cho

ras laikė metinį susirinkimų 

sausio 13 d. Pirm. K. Gaubis 

jsusirinkimų atidarė, o dvasios 

vadas kun. B. Urba atkalbėjo 

maldų. Užrašų raštininkei M. 

Kazakevičiūtei neatsilankius, 

nut. pereitojo sus-mo perskai

tė finansų raštininkė B. Kvie- 

tkiūtė. Knygų peržiūrėtojai A. 

Grigalaičiūtė ir‘A. Juška pa- 

jdarė pranešimų. Pasirodė, mū- 

,sų -choras yra ne tik gerai 

tvarkomas, bet ir finansiniai

X Neužilgo West Side įvy-' šimet baigs parapijos pradžios 

ks dr-jų atstovų susirinkimas, i mokyklų; ji taipgi yra Moterų 

kuriame bus įsteigtas komite- Sųjungos 55 kp. jaunametė na

tas remti vietines seseris mo

kytojas.

West Side. — Metinis M. Sų 

gos 55 kp. susirinkimas įvyko 

sausio .10 d. Garbė toms sų- 

jungietėms, kurios supranta 

Moterų Sųjungos reikšmę ir 

rūpina:! kuopos gerove. Nes 

skaitlingas narių susirinkimuo 

se dalyvavimas, taip pat ir vi

re. Ta pati

V. “DAINOS” CHORO 
SVARBIPRATYBA

Penktadienį, sausio 20 d., 

įvyks Liet. Vyčių “Dainos” 

choro svarbi pratyba.

Kad sėkmingiau prisiruo

šus prie ateinančio “Draugo”

koncerto, kuris įvyks vasario 

suose kuopos darbuose, visuo- 5 d., visi choristai ir eboris-

MOSTTIS, ypatingai gert. 
del didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ diegimą

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

Z PERSID1RBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą parnSginslt RAY—DIO 
most) Ir pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite Ją savo namuose. 

.Kišų aptelkoj — 50c

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7560 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlps 
vakarais 6 Iki 9 <

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockivell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 ikt 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais- Utarninkais lr Ketvergais 
'— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. T^l. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phons Roosevelt 3072 
STANISLOVAS FABIONA8, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, VVood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, m.

Jelgru Jūs turite šalti — nerizikuokite 
su "šalčio užmušėjais" lr paslapty 
litkomals vaistais, šaltis yra per 
daug pavojingas, kad imti bile ko
kią riziką.

Šis paprastas metodas, aukščiau 
parodytas paveikslėliuose yra dabar 
visų gydytojų visur vartojamas gy
dymui šalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ČIAUSIAS, saugiausias lr tikriausias 
hfldas. Nes Jisai sulaikys paprastą 
šaltj bevelk taip greit kaip kad j j 
pagavote.

. Tai yra todėl, kad tikrasis BAYER 
Asplrln turi tam tikras medlkales

Gerklė sustos skaudšjus J keletą Remi stovi.
kėunaV’ nor” *al *r ’kamba rtc°-Į Mūs mylimas klebonas kun.

ypatybes, kurtos pasiekta pati bran- 
©r *

JOs galite nugalėti bile šalti vi-
■MMT ~ ATI

duolį lr šaltis sustabdomas ©MAI.

sat lengvai. Jeigu priimsite BAYER 
Asplrln tr išgersite ganėtinai van- 
d ■ n a kas 2 iki 4 valandų pirmą die
ną lr 3 lkl 4 sykius j dieną vėliau. 
Jeigu skauda gerklę, gargaliuokite 
s i 3 BAYER Asplrln Tabletkomls, 
sutrupinus Jas ir Ištarpinus pusę 
stiklo vandens, pakartojant kas 2 
arba 3 valandas reikalui esant.

/T\

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 
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

tės kviečiami būtinai atsilan

kyti j šių svarbių pratybų, 

nes laikas jau trumpas, o 

darbo dar daug yra.

met kelia kp^ vardų.

Kaip paprastai, išklausyta

eilė įvairių pranešimų, kurio 

priimti.

Jei manai pirkti automobllj. ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną ii geriausių rūšių autotnobl- 
llus — STUDEBAKER. kuris yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone I-afayette 71X

Paklauskite apie tai savo gydy-!r> TTrKa tlėkoio chorui ir iotojo. Ir Jeigu pirksite, pažiūrėkiteIn’ ' 1 ,a hoJ° CnOPlll II ,|O
kad gautumėte tikras BAYER As- j vpdėilli UŽ tain CTHŽU DCroi-pirlr. Tabletkas. Jos Ištirpsta be- VKU'.IUI lulP fS,a/-U |BTvl
velk ūmai. Ir jų veikimas yra taip- f.)įs metais darbavimųsi bftž-
gl Omus, kuomet Jas priimsite. Ir ' .
del gargaliavimo, Tikrosios Bayer TlvČioS ir Uarapiįos labui ir
Asplrln Tabletkos ištirpsta gnaa J ; r ,
greit ir visai pasileidžia, nepalik- prašė kad ir per ŠIUOS metus
damos jokių šmotelių arba tirš- , . .
tumų. Gaukite dėžutę is 12 arba taip pat vienybėje darbuotus.
buteliuką iš 100 pas savo vaisti- . .
ntnką. __ Choras maloniai įsklausė

klebono kalbos ir visi pasiža

dėjo darbuotis dar daugiau, 

negu pereitais metais.

Įnešta surengti vakarų pa

rapijos labui. Nutarta rengti! 

koncertų ir šokius. Diena pa-' 
skirta vasario 26 d. Vakaras į 

jvyks parapijos svetainėje.

Prie choro prisirašė nauja i 

Į įarė Julija Evans. Nesiradus

TARI FTKO8 NtRA TIKROS BAYER ABPIRIN BE IIP KRYŽIAUS
viy

Milžiniško Metinio Inventoriaus ir Ugnies 
Vandens Suteptų Daiktų Išpardavimas 

NUO SAUSIO 14 IKI SAUSIO 22, 1933
Daug daiktų panrtduoda ui pusę kainos ir mašlaii. Pavyzdžiui: 
11.00 vertės Cod Llver Oil už 3»c. 75c Russian Mlneral Oil 37o. 

85c Turpo 28c. 1 lb. Epsom Salt 13c. 50c P. D. Tooth Pašte 26c. 
11.00 lkl 32.00 Hot Water Bottles 4#c. 50c Shavlng Creams 26c. 
1 lb. Hospltal Cotton 2»c. Į 1.25 100 tablete Standard Aspirine 4»c. 

Ir <taug dalykų labai pigiai kol Jų bus.
Seniausia ir atsaknmlnglausla aptleka šioj apylinkėj. Patari

mus suteikiam veltui. Teisingas lr mandagus patarnavimas.

GRANT WORKS PHARMACY
J. KESER (Keserauskas) R. PH. Sav.

4847 WEST 14th ST., CICERO, ILL.
PHONE CICERO ttO

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-n B R ' zr < -j^PlI I hlFAVICZ^^-;

.HORTGAfiE RAMKERS

PERKAM
| Lietuviškus 

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
I.A I V A K O .R č I V AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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