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1EMET BUS KANONIZUOTAS PAL 

KUN. BOSKO

150 DARBININKŲ UŽ
GRIAUTA KASYKLOJ

ROMA, sausio 3. — Šven- 
sis Tėvas Popiežius Pijus 

LT paskyrė kun. Bosko kano- 
g naciją 1934 m. lialandžio 1 

[d., savaime aišku, norėdamas 
priduoti šventei ko didžiausio 
^kilmingumo. Kanonizacijos 

leigos-jau ir taip yra iškil
mingos, o sujungtos su Yelv- 

[ų iškilmėmis teiks nepapras-
[ą vaizdą ir įspūdį.

Velykų šventė — svarbiau
sia metų šventė visiems krik- 

r-čic-nims. 1934 motų Velykos 
bus nepaprastai iškilmingos, 

rnes jomis užbaigiami Šventie
ji i Jubiliejaus Metai, paskelb

ei žmonijos Atpirkimo 19-tam 
imtmečiui paminėti. Šven- 
leji Metai l>aigsis Šventųjų 
Turų užmūrijamo ceremonija, 
[iri įvyks kitą dieną po Ve
ikų, balandžio mėn. 2 d. Nu 
litoma, kad kun. Bosko ka-
Inizacijoje dalvvniiK didelė -
|.onių minios, daug snlez.
Jkterų, saleziečių įstaigų
[klėtinių ir buvusiųjų anklė- 
jių, bendradarbių. Snsi- 
Įiks visų saleziečių įstaigų 

misijų, pasklidusių plačia- 
pasaulvje, atstovai. Kai 

rie jau rengiasi vykti, kiti 
tolimesnių kraštų jau ’š-

[invę.

Bazilikos papuošimai
balandžio 1 dieną Šv. Pet- 

bazilikoj vyks didžiausios 
jilmės, kuriose, be abejo, da- 
l/aus ir žymūs saleziečių 
ubų rėmėjai. Didžioji |«i- 
fika tai progai bus papuoš- 

su visa galima prabanga.

Numatoma, kad priruošimo 
darbai užsitęs visa mėnesi.A fc s
llmninacija, papuošimas tik
rai duos nepaprastą įspūdį. 
Visa kupolą ir langai iš vi
daus bus uždengti, kad pri
duotų iluminaeijai didesnį 
ryškumą. Elektros lempučių 
skaičius prašoks 30.000.

Apeigos didumas
Apeigos, kurios yra gana 

ilgos, prasidės 9:30 vai. Bet 
bazilika, Visiems aišku, jau 
anksčiau bus perpildyta. Į 
vidų kitaip nebus galima įei
ti, kaip tik su bilietais. Šven
tasis Tėvas laikys iškilmingą
sias Mišias. Po Evangelijos, 
iš sosto skaitys homiliją. Mi
šių laiku kardinolai. Popie
žiaus dvariškių lydimi, aukos 
Šventajam Tėvui karakterin- 
gas aukas: žvakių, duonos ke
palėlių, vyno, vandens, balan
džių ir paukštelių. Aitas pa- 
pfcobys duot i dovanas Popie
žiui paeina iš pirmųjų Baž
nyčios amžių. Senovėje do
vanodavo per kanonizacijas 
Popiežini ir didelės vertės da
lykų. dabar dovanos atvaiz
duoja mistiškai šventojo do
rybes.

Pasibaigus ceremonijoms, 
manoma, Popiežius palaimins 
susirinkusią minią šv. Petro 
aikštėje.

Temstant, Michelangelio 
kupolu, Bramanto fasadas, ir 
Rėminio kolonadas nušvies 
žvakių ir fakelų šviesa. Tuo 
būdu bus pagerbtas naujas 
Bažnyčios šventasis.

DUCIIOVO, f’ekoslovakija,1 
saus. 4. — Kasykloje Nelson • 
III ištiko sprogimas. TTž-1 
griauta 150 darbininkų. 12 Į 
darbininkų žuvo, o kitų liki-1 
mus dar nežinomas.

NESUTIKIMAI SU 
HITLERIU

Karo laivyno patrankų šovinių kiautų dirbtuvė AVash- 
ingtoue, D. C.

LIETUVOS SESERŲ KAPELIO
NAS KUN. V. DARGI S 

SUSTIPRĖJO

DESOJ BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 
400 BADAUJANČIŲJŲ

[MENA, Austrija, sausio 3. 
Kišinevo (Rumunijos vai-į

Limos Besarabijos miestas) 
nikraštis “Telegraf” paduo
ki žinių, kad Odesoje bado 
štikti gy ventojai sukėlė riau- 
ps prieš sovietus. ..Daugiau

lUNO arkivyskupas 
METROPOLITAS IŠVYKO

ROMON .

į KAUNĄS (per paštą). — 
uodžio 5 d. Kauno nrkivy- 

lupns metropoli-tas J. Skvi- 
[•kas greituoju traukiniu iš- 
to į Romą pas šventąjį T*.

[Mctropolitą šion kelionėn 
[lydėjo dvasiškija ir daugy-

visuomenės.

kaip 44M) rusų riaušininkų 
nužudyta.

Paliegėliai iš sovietų Rusi
jon pasakoja, kad išalkę riau
šininkai pradėjo pulti maisto 
parduotuves. Iššaukta ka
riuomenė apie 10') riaušinin
kų išžudė.

Paskiau demonstrantai at
naujino riaušes. Prie jų pri
sijungė ir daug kareivių. Ta
da greitai sumobilizuotos at
sargos ir prasidėjo žudynės, 
šįkart daugiau kaip 300 žmo
nių nužudyta.

IBERLYNAS, sausio 3. — 
[kietijos vyriausybė gavo 

mcūzijog notą dėl vokiečių 
udavimų. (Vokietija paai-

itgl atsakyti į tą notą.

KASINĖJA GEDIMINO PILĮ

Gedimino pilyje vėl pradė
ti kasinėjimo darbia. Eks
pertai archeologai tvirtina, 
kad senosios (žemutinės) pi
lies išvaizdą atstatyti neeą 
galima, ne^ yra likusios tik 
atskiros pilies dalys.

Kasinėjant irasta {domių 

senovės liekanų, kurios ati
duotos muziejui.

BERLYNAS, saus. 4. —
Iškeliama aikštėn, kad tarp 
kanclerio Hitlerio ir parla
mento pirmininko gen. Goerin- 
go pasireiškia rimti nesutiki
mai.

NAUJAS RUMUNŲ 
PREMJERAS

BUKAREŠTAS, saus. 4.— 
Atsistatydino Rumunijos mi- 
nisferių kabinetas. Karalius

Buvusis amerikietis, kun. Lietuvon. Būdamas aukštes- į premjero vietą pakvietė 
Vincas Dargis, ilgametis Šv. ■ nio mokslo turėjo progos iš- prekybos ministerį O. Tata- 
Kazimiero seserų kapelionas kilti tarp kitų kunigu, bet I)ie-« reseu.
Pažaislyje, kuris praeitais vo Apvaizda kitaip surėdė.' ------------------
dvejais metais labai sunkiai Tuo metu Lietuvon atvažiavo
sirgo susidariusiais skaudu
liais viduriuose, paskučian-

Amerikos vienuolės šv. Kazi
miero seserys. Buvo jų pra-

FAŠISTAI PEŠASI SU 
DARBININKAIS

šiomis žiniomis, jau ima at-ėdžioje tik keturios, kai kurios 
gauti spėkas; skauduliai žy- net gimusios Amerikoje. Jų 
miai sumažėjo, taip kad vėl
laiko šv. Mišias ir atlieka 
bažnytinį darbą šv. Kazimie
ro seserų vienuolyno Pažais
lyje bažnyčioje ir koplyčioje.

Prie laikraščio “Draugo” 
įsteigimo ir jo užlaikymo yra 
daug prisidėjęs kun. Vincen
tas Dargis. Amerikoje jis y- 
ra klebonavęs po keletą metų 
Ne\v Philadelphia ir Mt. Car
inei lietuvių parapijose, visur 
pasižymėdamas kaipo tvar
kingas uolus klebonas, aukš
tos doros kunigas, nenuilsta
mas darbininkas lietuvystės 
reikalais, duosnus aukotojas 
kiekvienam lietuvių kultūri
niam darbiu.

Po karo kun. Vincentas 
Dargis grįžo nepriklausomon

PRIEŠ MOKESČIŲ 
MAŽINIMĄ

Cook apskrities turtų įkai
notojas Jacobs vakar toliau

PATS PREZIDENTAS SKAITĖ 
KONGRESUI PRANEŠIMA

Reikalauja, kad būtų vykdoma 
atstatymo programa

PREZIDENTAS PLIEKIA PINIGUOČIUS 
SUKČIUS

\VASUINGTON, sausio 4. lijonai bedarbių gavo darbus, 
— Vakar atidaryta reguliarė bet dar daugeliui milijonų 
J. (Valstybių kongreso sesija.' bedarbių darbas yra reikalin- 
Prezidentas RooseveltaR as-įgas. šiandien, sakė prezi- 
meniškai skaitė kongresui. dentas, dirbantiems darbinin- 
pranešimą bendrajam abiejų kams didesnis atlyginimas už-
rūmų narių susirinkime, kas 
įvyko žemesniuose rūmuose.

Kada abiejų rūmų atstovai 
susirinko ir pasirengė klausy- 

1t i pranešimo, kongreso komi- 
1 tetas nesiuntė prezidentni au
tomobilio. Tik per telefoną 
pranešė, kad jau viskas pa
rengta ir jis laukiamas.

Labai triukšmingai ir entn- 
zijastiŠkai prezidentas sutik
tas. Rūmų galerijos buvo 
stačiai užkimštos.

Prezidentas savo praneši
mu nereikalauja jokių kraš
tui naujų įstatymų. Tik rei-

tikrintas ir pačios darbo są
lygos toli geresnės. Pačioje 
pramonėje pasireiškė daugiau 
reikalingo susiartinimo ir vie
nybės. Tik vieni vartotojai 
dar stovi nuošaliai. Paga
liau ir jie bus organizuojami 
prieš išnaudojimus.

Prezidentas duoda vėjo fi
nansiniams sukčiams, kurie

SS
nuo mokesčių prievolių išsi
sukinėja. Tačiau ir jie atei
tyje bus pažaboti.

Prezidentas griežtai stovi 
už tai, kad gerai klotusi ne

, , . , tik šio krašto turtingiesiems,
kalauja, kad krašto atstatv- , . • - . • , ,,. .* bet visiems gyventojams, kadMADRIDAS, sausio 4. ■

Darbininkai pasipriešino, j mo programa ir toliau visu 
pirmieji metai buvo lie į fašistai skverbias jų tar- tempu būtų vykdoma.

pan su savo propaganda. Jis pareiškia, kad1 krašto I Apie karo skolas minėjo. 
Pasireiškė muštynės. Poliei- atstatymo programos vykdy-1 Pažymėjo, kad tik viena Šilo
ją numalšino mušeikas. į mas turi pasisekimo, kad mi-1 pilnai užsimokėjo skirtą

savo dalį. Sakė, kad karo

vargingi apgyvendinus jas 
vargingam Kauno priemiesty 
šalia Petrašiūnų — Pažaisly-* 
je

Kun. V. Dargis matyda-Į 
mas, kad Lietuvos žmonės 
vienuolių nesupranta ir jų 
padėties neįvertina, ir kad 
pačios vienuolės, kaipo nme- 
rikietės, Lietuvos apystovų

l ir vargšai nebūtų pamirštami.

NUMATOMAS ANGLUOS SUSIARTI
NIMAS SU VOKIETIJA

LONDONAS, snus.3.—Žino-
ganėtinai nepažįsta, seserų'vai tvirtina, kad šiandien jau
prašomas sutiko joms dirbti 
iki suras tinkamą kapelioną. 
Bet jos tinkamesnio nerado. 
Kun. Dargis yra joms tikras 
tėvas ir gelbėjo daug nuo 
pat pirmųjų metų, kada jos 
neturėjo nei maisto, nei' pata-

aiškiai yra numatomas Ang
lijos su Vokietija susiartini
mas, o tas daug pakenks 
Prancūzijos nusistatymui.

Mussoliuiu. Tačiau Prancū
zija atmetė tą reikalavimą ir 
pasiuntė notą.

Anglijos užsienio reikalų I
ofisas tuojau reiškė didelio

skolų klausimu pateiks atski
rą pranešimą.

Taip pat pranešė, kad pa
naikintas vaikų darbas, o ban
kuose indėliai apsangoti.

Gerovės grįžimo pagrindo 
yra ūkių produktų pabrangė- 
jimas. Tad ūkininkų stoviu 
ir toliau bus rimtai rūpintasi.

Prezidentas išlvdėtas triuk-

cūzija pasiuntė Vokietijai no
tą. Ji paneigia kone visus 

line. ligi dabar, kada pnva- VokieUjoB reik!,iavim„a lygy
čioms mokykloms Lietuvoje, fttžvilgiu AjigUjog 
aip sunku išsilaikyti. Į sienio reikalų sekretorius,

PAŠAUTAS PIENO PIRK-! ^’kdama* i RnmQ, užsuko į 
Paryžių ir reikalavo, kad 
Prancūzija palauktų su notos 
siuntimu Vokietijai iki kol

savo nepasitenkinimo. Toks Smingiausiais raliavimais.
Po to abieji rūmai ėmėsi 

darbo.
Štai kame dalykas: Pran-j Anglijos žygis ne ką gera le

mia Prancūzijai. Jei seniau 
Anglija turėjo glaudžių san
tykių su Prancūzija ir ben-

LYS PASVEIKS

Iš ligoninės pranešta, kad 
užpuolikų pašautas neprikišu-

liudijo apskrities teisme pa- somas trustui pieno pirklys J.» Italijos premjeru
atsakydamas, kad 1931 metų * Cicero’ Pakeiks. Po --------------------------------------
mokesčiai “moksliškai” skirti °PeracLi<*8 i'9 jaučias 

geriau.

drai dirbo prieš Vokietijos 
reikalavimus, tai šiandien ji 
jau kitaip ims atsinešti į 
Prancūzijos užsivarinėjimns.

Ar taip bus, ar ne, parodys 
netolima ateitis.

daug

jis, Anglijos sekretorius, pu

KUBOJE JVYKS RINKIMAI!

ŪKIŲ VARŽYTYNĖS

ir jis yra priešingas, kad už 
mažuosius namus būtų nu
spręstas koks palengvinimas.

SVAIGALŲ KONTROLĖS 
KLAUSIMAS •

Illinois leglslatflroj vykstu 
kova dėl svaigiųjų gėrimų 
pardavinėjimo kontrolės. Kai 
kurie politikieriai mato, kad 
svaigalų pardavimo kontrolė 
turės tekti valstybės komisi-

ATŽYMĖJO KARDINOLĄ 
VERDIERĄ

PARYŽIUS, saus. 3. — Če
koslovakijos prezidentas Ma- 
sarykas pripažino Jo Emi
nencijai kardinolui Verdier, 
Paryžiaus arkivyskupui, Bal
tojo Liūto didįjį kryžių.

GREENIVOOD, S. C., saus. 
3. — Dėl negro nulinčiavimo 

jai, tad biliaus pravedSnrai 4 linčiuotoji patraukti teis- 
stato kliūtis. Vargiai jie lai- Į nan. Kaltinami žmogžudys- 

mės. te.

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, sausio 4. — 
Naujam auksui kaina nepa
keista, vienai uncijai yra 
$34.(15, tad ir dolerio vertėje 
nėra įvykusi kokia didesnė 
atmaina. Vieno dolerio tik
roji vertė pirkime yra 60.69c.

Vakarykščias pinigų knr-Šio mėnesio pradžioje Vii-
HAVANA, 3. - Lai-! nianR iŠ vartytai,!

l parduota apie 600 ūkių. Ūkius1 Anglijos svaraskinoji Kubos salos vvriausy 
M paskelbė nuo.pr.ndi, kad, Pardavė f,ki’ bankas' ’* *
ateinančio balandžio mėn. 22 
dieną saloje įvyks kongreso 
narių rinkimai. Kongresas 
susirinks sesijon gegužės m. 
20 d. ir išrinks kitą provizi- 
jonalį prezidentą.

šį nu<Aprendį pasirašė pre

so šiemet tas bankas pardavė 
iš varžytynių apie 1,000 ūkių.

LANKĖSI PILSUDSKIS
Lapkričio mėnesio paskuti

nėmis dienomis Vilnioje lan
kėsi Lenkijos karo ministeris

Kanados doleris 
Prancūzų frankas 
Ttalų liras 
Belgų belgas 
Vokiečių markė 
šveicarų frankas

zidentas Martin ir pranešė, maršalas Pilsudskis ir visuo- 
kad gegužės mėn. 20 d. jis 
pasitrauks iš prezidento vie

O»O
CHICAOO IR APYLINKES.

tos.

menės globos ministeris Hn- — Šiandien numatomas snie- 
bickis. Jų lankymosi tikslas ;gas; maža temperatūros at- 
nežinomas. maina.
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lAelna kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00. Pu

sei metų — $3.50: Trims mėnesiams — >2.00: Vienam 
mėnesiui — 75o. Europoje — Metams >7.00; PumI me
tų — >4, 00. Kopija .03c.

Skelbimų kainos prluiuntiUmos pareikalavus.
bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą

žina, jot neprašoma tai padaryti ir uepn'slunčlama tam 
tikslui paito ženklų.

Redaktorius priima — 
kasdien.

nuo 11:00 iki 12:00 vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FR1END

Publlahed baily, Except Sunday,

SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00: Six Months 
— >3.50; Three Montbs — >2.00; One Month — 76c. 
Europe — One Year — >7.00: 81x Months — >4.00: 
Copy — .08c.

Advertising in “DRAUGAS” brings best results.
Advertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Clucago

KATALIKŲ RADIJO VALANDOS

H-' •
*v-

D » I U 0 I S Ketvirtadienis, sausio 4, 19
5 vulandų. Ji. duodama rūpesčiu ir lėšomis 
Nacionalės Vyrų Katalikų Tarybos (N. C. C.
M. ). Kalba žymiausi kulbėtojai ir mokslinin
kai. Pastaruoju laiku labai gerai ir moksliš
kai kalba apie Kristaus gyvenimų garsus 
kalbėtojas ir mokslininkas kun. dr. Shean, 
Katalikų Universiteto profesorius. Gieda gar
sus Paulistų choras, kuriam vadovauja kun. 
Finu. Prie šios valandos leidimo netiesiogi
niai prisideda ir mūsų Federacija, neš yra
N. C. W. C. narė ir moka metines duokles.

Taigi, Amerikos katalikai nesnaudžia. Jie 
rimtai dirba Bažnyčios, krašto ir žmonių ge
rovei, panaudodami tam ne tik sakyklų baž
nyčiose, bet ir tas galingąsias priemones — 
spaudų ir radijo.

LIGUISTAS REI&KINYS

SVEIKATOS SKYRIUS
6į skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

z

■t

U f-čielo kviečio krekėmis). Be 
to, išgerti per dienų bent tri 
jų apelsinų skystymą ii- iš
valgyti bliūdelį virtų džioviu 
tų slyvų. Pieno gerti iki so
čiai. Daugiau nieko, ’l^okia 
inonotiniška dieta sulaikys 
nuo persivalgymo ir išvalys 
“prisivėlusių” kūno sistemų. 
Gi tuo patim laiku nereikės 
atsisakyti nuo savo užsiėmi
mo, nes kalbįamasai maistas 
duos pakankamai energijos 
darbui ir .medžiagos naujiem 
audiniam atseigti ko pilnus 
badavimas negali duoti. Taip 
mintant per du mėnesiu iš
nyks bereikalingi taukai, pa-1 
gerės širdies veikimas iri 
kraujo apytaka (cirkuliacija); 
ir sustiprės apsilpę raume-i

i / te
iii

\

‘Iy:f

nrjT.. „
......s ■

Japonų keleivinis garlaivis S. S. Yocliow, kursuojanti 
tarp East lndies, Kinijos ir Japonijos. Laivas aptvertas gel< 
žine tvora, kuri teikia apsaugų nuo jūrų plėšikų užpuolimo ii 
apiplėšimo.

SVEIKATOS DIETA .

Arba didus įtuka žmogaus 
sveikatai 

Dr. J. Petriku, 
Brooklyn, N. Y. 

(Tųsa)
Ne vienas mūs esame su

gadinę sau sveikatų netiku
sia dieta. Dažnai visokie reu
matizmai, sųnarių gėlimai, ar
terijų sukietėjimai, širdies

Nacionalizmas Europoje vis labiau įsiga- nusilpnėjimai, vidurių nema- 
Jis dengiasi fašizmo ir kitokiais vardais, hinai, nefritas ir kitos pusam- 

Tai yra savotiška liga, kuria visos tautos už- ^*° M&08 pradeda kelti galvas 
sikrečia. Viena tauta ja apserga mažiau, kita aukštyn, lyg tie devyngalviai 

smakai. Perdidelį nutukimų 
irgi galima skaityti pusamžio 
liga, nes didžiuma žmonių 
pradeda tukti . apie keturias
dešimtus metus amžiaus. Ne

Ii

Amerikos kutalikai turi dvi radijo valan
das savaitėje. Abi eina kiekvienų sekmadie
nį — 3 vai. ir 5 viii. popietų. Trečių valandų 
kalba pagarsėjęs pamokslininkas ir kalbėto
jas kun. Charles Coughlin, mažos parapijos 
klebonas Detroite. Jo kalbų klauso dešimti
mis milijonų žmonių. Klauso ne virti katali
kui, bet ir kitų tikėjimų žmonės. Su dideliu 
atsidėjimu klauso darbo žmonės, bet taip pat 
klauso ir kapitalistai, kuriems drąsusis kuni
gus nebijo teisybės žodį pasakyti apie jų da
romas darbininkams ir visam kraštui skriau
das. • /

Didieji bankininkai ir pramonininkai ke
liais atvejais darė žygius sustabdyti kun. 
Couglilin’o rūdijo valandų. Baugino jį teis
mu. Bet jis nepabūgo. Jį užstojo milijonai 
klausytojų, kurie gėrisi jo kalbomis, parem
tomis ne tuščiais žodžiais, Imt gryna teisybe, 
krikščionišku meile, popiežių’— Leono XIII 
ir Pijaus XI enciklikomis. Kun. Coughlin sa
vo darbu neieško nei garbės nei pelno, bet 
trokšta ir žmonėms ir kraštui gerovės, nori, 
kad ir valdžia ir visuomenė imtųsi vykinti 
socialinį teisingumų, katalikus ragina dar
buotis, kad kuo daugiausia žmonių apšviesti 
Kristaus dieviškojo mokslo šviesu.

Kuu. Couglilino radijo kalbos milžiniš
kai pasitarnauja kraštui, žmonėms ir Katali
kų Bažnyčiai. Jis nurodo ekonominių ir fi
nansinio krizių priežastis ir kala prie gėdos 
stulpo visus kaltininkus. Jis nurodo kelius, 
kuriais einant vyriausybė galėtų pašalinti 
žmonių vargus, nedarbu ir atstatyti krašte 
gerovę. Nrkatalikus jis supažindina su tikrų-* 
ja Kristaus (Katalikų) Bažnyčia. Kun. Coug- 
lilino dalbas yra didelis ir dėl to vertas pa
ramos. ■

Kitu, taip pat labai populiurė katalikų 
radijo valanda yra kiekvieną sekmadienį
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sunkiau. Net ir šiame krašte jau šiek tiek 
yra tos ligos ženklų, nors pavojaus, sakoma, 
čia nėra.

Kraštutinis nacionalizmas, nežiūrint ko
kia forma jis nesireikštų, yra labai pavojin
gas pasaulio taikai. Jei dabar vis daugiau 
ir daugiau girdisi kalbų apie naujų karų, to. 
priežastimi yru kraštutinis nacijonulizmas, 
kuris serga imperializmu ir kerštu prieš sa
vo kaimynų. Jis nesiskaito su krikščionybės 
ir žmoniškumo dėsniais. Jani nesvarbu, kiek 
turto bus sunaikinta, kiek žmonių išžudyta. 
Jis ne tik tarptautinėje politikoje pavojin
gas, bet ir pas save viduje (savo tautoje) 
yni nepasotinamas.

Italijoj mėginta sunaikinti katalikų or
ganizacijas, Vokietijoj persekiojami ne vo
kiečių tautos žmonės ir katalikų veikėjai bei

nys. Žinoma, reikia kasdien 
visas čia suminėtas ligas ga-j kiek galint tuo laiku mankš-'
Įima išgydyti dietos pataisy
mu, liet dali jų galima, jeigu 
tik nėra kokių kitokių kom
plikacijų; vieno didžiuma jų, 
jeigu ne visų, galima išveng-

tintis tyrame ore; geriausia 
tai vaikščioti. Po tokios 
dviejų mėnesių dietos nutu- 
kėliai pasijus lyg naujas ko
jas įsigiję. Kuriem nuo per-

Multituli

AUKŠTUMOJE

Pluštakė išlėkė aukštai aukštai į vir
šų. Ji geri-josi laisve, grožiu, lx*t už vis 
labiau džiaugėsi tuo vaizdu, kuris buvo 
matomus ajaičioje.

— Lėkite, lėkite'čionai... į viršų! — 
rodos kalbėjo ji seserims, skraidžiusioms 
apačioje, ant žemės gėlių.

— Mes geriame medų ir pasiliksime 
apačioje.

— G, .jeigu jūs žinotumėte, mielos į 
seserys, kaip stebuklingai gerui matyli 
viską. Lėkite, lėkite čionai!

— O ar yra ten gėlių, iš kurių gali
mu iščiulpti medų, reikalingą plaštakių 
gyvybei palaikyti? /

Nuo čia Hiutoinos visos gėlės, ir 
tai pasigerėjimus.

— Ar yra ten medaus.'
Medaus iš tikrųjų nebuvo! •
Vargšė plaštakė, jautusi pasibjaurė

jimą gyvenimu apačioje, nuvargo. Bet vis 
tiktai ji stengėsi išsilaikyti aukštumoje. 
Jai buvo malonu žiūrėti į visą nuo vir
šaus, visų apimti vienu žvilgsniu.

metų amžiaus yra netekę vi 
sų krūminių dantų. Apie 20 
nuoš. šalies gyventojų pasi- 
taiso tokius išgedusius dantis,

tus miltus, saldintus pyragi 
baltų duonų, saldintą šokoll 
dų, skardinėse laikomus kon-] 
servus, chemikalais prezerj

gi likusieji 80 nuoš., <lel savo vuotų mėsą ir kitus “gardi
tamsumo ar nedatekliaus.

, vaikščioja su išpuvusiais dan
tim, nors šaly yra pakanka
mai dentistinės pagelbos. Tai

sius.” Eskimosų vaikų di 
tys, sakoma, dabar labiau.i 
gedę, negu baltųjų, nes jie st 
vo dantų nevalo, kaip baltiel

ti derainai reguliuojant saVoj didelio vartojimo pieno vidų- •

į tokia, šia kryptim, padėtis! ji. Tų pati galima pasaky 
Amerikoj, šaly, paskendusioj 1 apie senovės Amerikos indi 
turtuose; šaly, kur pramonė,! jonus, kurių dantys irgi buv

dietų. Uncija apsaugos yra 
vertesnė svaro gydymo!

Yra žmonių, prilausančių 
įvairiem kultam, kūne sako, 
kad galima badavimu išsigy
dyti visokias infekcijos li
gas: tik pabadauk mėnesį ar

kunigai jau sodinami į kalėjimus. Rumunijoj i du, o. būsi sveikas, kaip ridi-
nužudomas premjeras, Austrijoj ir visur ki
tur fašizmo ligos mikrobai, pradedami įsi
gyventi, daro nesantaikų žmonių t anie. Tai... ......
neigiamai veikia į visą gyvenimą.

Tas pokarines ligas tik laikus tegalės 
išgydyti.

DEL ATMAINŲ LIETUVOS POLITIKOJ

kas, nors jau viena tavo koja 
būtų grabe! Žinoma, tai ne
sąmonė ir mokslo žmonės, ku
rie žino šį tą apie fiziologijų 
ir patologijų, taip nesako; tai 
kultistų pasakos, o nu moks
lo žmonių. Bet sąmoningai 
laikantis tam tikros dietos ga
lima žymiai pataisyti sau 
sveikatų, jeigu'tai ta|x> pa- 

A gadinta nesąmoninga dieta. 
Žinomas mitybos s|>ccialis- 

tas, Alfred AV. McCann, siū
lo sveikatai pataisyti sekamą

progresas ir 
profesija stovi

i

jau esame rašę apie kai kurias atmai
nas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Bet 
šiomis dienomis gavome žinių, kad būsią ir 
žymesnių atmainų politikoje. Dr. Zaunius, 
dabartinis užsienių reikalų ministeris, būsiąs 
pasiųstas atstovu į Maskvą. Jo, vietų užim- Į dietų, kurių yra užgyięs Dr. 
siųs p. Merkys, kuris būsiąs ir lųinisteris1^Morris I^hbien- “Joudnal 
pirmininkas, nes p. Tūbelis rimtai nesveikuo- 
jųs. Jei žinios apie šias atmainas pasitvir
tintų, mes manom, kad tai reikštų kreipinių 
Lietuvos politikos šiek tiek į geresnę pusę.

Gruodžio mėnesyje įvyko tautininkų pa
rtijos konferencija, kurioj priimta naujas pa
rtijos statutas su žymiais pakeitimais, dėl 
kurių savo nuomonę pareikšime vėliau.

Joudnal 
of the Medical Association” 
redaktorius:

Atsisakyti suvis nuo viso
kio maisto dviem mėnesiam, 
o per tų laikų maitintis tik 
vienu žaliu neatmieštu pienu 
ir čielo kviečio duona lici sau
sintais, “krekėmis” (žinoma,

Bet medus... medus? Medaus viršuje 
nebuvo!

J r nusilpo vargšė plaštakė! Jos spar
nų mostelėjimai darėsi vis silpnesni ir 
silpnesni. Ir ji leidosi vis žemyn ir že
myn. Ji* matė vis mažiau ir niužiau.

Tačiau ji turėjo aistringą norų...
Bet niekas negelbėjo, ji krito...

— Acliu, štai tu ir vėl čia! — sušuko 
.seserys. Argi mes to nesakėme iš ank
sto? Taigi, tu nusileidai iščiulpinėti me
dų iš gėlių, kaip ir mes. Mes taip ir ži
nojome!

Taip kalbėjo seserys, džiaugdamosi 
dėl to, kad jos buvo teisios, nors tas bu
vo vien tik dėl to, kad jos netfUpruto ver
žimosi j grozp

— Leiskis žemyn ir rink medų kaip 
mes! »

Ir plaštakė krito vis žemiau ir že
minu... ir norėjo dur... Toje vietoje augo 
gėlių krūmas... Ar ji pasieks jį? Ji jan 
ncbcsileido... ji nukrito iš kurto. Ji nu
krito arti krūmo į pravažiuojamų taką...

Čia jų sutrynė kanopa asilas.
Išvertė Ar. Vitkauskas

dentisterijos i sveiki. Dabartinių indijom 
dantys yni prastesni, negui 
baltųjų. “Civilizacija” juos] 
užkrėtė visom savo blogojo! 
pusėm, bet nedavė jiem sa\ 
tobulybių.

įau. ne
gu kurioj kitoj pasaulio daly. 

Palyginkime šiandieninę
padėtį su gadyne, pirma, ne 
gu ją palietė “civilizacijos” 
ranka. To laiko žmonės buvo ( 
ne kultūringi, tiesa, ar net pu
siau barbarai; jie nežinojo. Į 
kas yra Beethoveno symfoni- 
jos ar Verdi o operos; jie ne
turėjo laimės sųvc A'njgįnh 
saldainiais, šokoladais, piklia- 
vota duona, saldintais pyra- 
gis ir “donorais,’’ bet už tai 
jie galėjo džiaugtis puikia

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

'KNYGAS

riai linksta prie sukietėjimo, 
galima be saldaus pieno dar 
valgyti įauginto pieno ar ina- 
slionkų. Virtos slyvos ta 
kryptim daug pagelbsti. Jei 
to kam nepakanka, galima 
prieš valgį ištirpinti pusę un
cijos, ar net ir visą unciją, 
pieno cukraus (lactose, mill: 
sugar) vandens stiklinėje i. 
išgerti. -

Nei vienoj juisaulio šaly 
žmonės ne kenčia, tiek nuo 
dantų puvimo, kiek Amerikoj.
Saoma, kad dantų gedimo li
ga čion labiau išsiplatinus,• sveikata ir sveikais dantim 
negu paprastosios slogos. Iš- J šiaurės kraštų tyrėjas, Stc- 
gedusiais dantim vaikščioja i faiissouas, sako, kad eskiu to
ne tik pasenę ar suaugę j sų dantys buvę taip geri, kad 
žmonės, liet ir maži kūdikiai. jie nežinojo, kas yra dantgė- 
9’3 nuošimčiai mokyklos vai-'la ir savo kalboj neturėjo net 
kų visuose didmiesčiuose: žodžio tai ligai pavadinti. Da- 
New Yorke, Cbicagoj, Pitts- bar jau naujoji eskimosų 
•burghe, Philadelphijoj ir ki- garta, gyvenanti Alaskoj ir 

kituose šiaurės kraštuose, ži 
no, kas yra dantgėla ir nusi
kalė tai ligai pavadinti naujų 
žodį. Dabartiniai eskimnsai 
jau susiddria su “civilizaci-

tuose — turi daugiau ar ma
žiau išgedsis dantis. Apskai
toma, kad apie 20 nuoš. vai
kų, pasiekusių 10 metų am
žiaus, yra netekę pirmųjų
pastovių (nuolatinių) krūuii-lja,” jie minta tokiu pat mai-
nių dantų. 50 nuoš. t ' stu, k.š ir mes gauname či>
y., pusė, žmonių-tarp 30 ir 40]nai “grosernėse:” pikliako

Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Katalikų Tikyba T to
mas .................................

Šventoji Dvasia III to
mas ......... ............................ !

Kristaus Patarimų Ke
liais $1

Sielos Takai Tobulybėn 1|

Trumpa Apologetika.v '
XXIX Tarptautinis Eu

charistinis Kongresas $lj

“DRAUGO” KNYGYNJ
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

LIETUVOS KARIUOMENĖ - LIE
TUVOS LAISVĖ

(Epizodai iš Lietuvos kariuomenės 
jaunatvės dienų)

Paskelbus Lietuvą nepriklausoma vul- 
stybe, iškilo reikalus turėti savą gink
luotą jėgų, kini gintų kraštų nuo sveti
mųjų visokių pasikėsinimų. 'Anų dienų 
vyriausybė išleido į tautų atsišaukimų, 
kuriuo kvietė visus kas tik gali ginklų 
nulaikyti, stoti į tėvynės gynėjų būrius. 
Zoninės šį balsų išgirdo. Metė arklus, šil
tas pastoges ir vyko ginti savo kraštų. 
Lietuvos kariuomenė pirmomis dienomis 
nekaip atrodė. Lietuva tada neturėjo nė 
ginklų, nė drabužių. Visi, kus stojo ka
riuomenėn nešėsi kų galėjo kartu. Vieni 
buvo apsivilkę kailiniais, kiti pilkomis 
sermėgomis, treti gerais apsiaustais. Vie
ni buvo npsiavę batais, kiti naginėmis, 
treti medinėmis klumpėmis. Ateidamas, 
vienas atsinešė kariškų šautuvą, kitas me
džioklinį, trečias revolverį, ketvirtas kar
dų, nenktas vėl dar kai kų. Daugelis at

jojo savais arkliais, pabalnotais ir nebal- 1 menės pirmąsias eiles. Jų svajonės bt 
uotais, dažnai vietoj bulno sulankstytą Į neišsipildė ■— batalioną išblaškė bolšet 
maišą pasidėjęs. Marga tada buvo Lietu- kui, dalį karininkų žiauriai išžudė. Betf 
vos kariuomenė kaip genys, tačiau drąsi,
sumani, ištverminga. Ji pajėgė sumušti 
tris galingus priešus trijuose atskiruose 
frontuose, kovas nuolatos laimėdama. Yra 
daug gražių atsiminimų iš tų’dienų, kai 
mūsų kariuomenė kūrėsi ir pliekė prie
šus. Iš jų galima suprasti, kokia dvasia 
buvo jų tada apėmusi ir kaip pritarė jų 
žygiams visa visuomenė. Keletą tokių at
sitikimų paduodame, kurie kalba daug 
ryškiau, negu gražiausi pagyrimui.

Lietuvaitės didysis pasiryžimas 
Didžiojo kuro gale, žlugus Rusijos 

imperijui, tarnavę jos kariuomenėje lie
tuviai pradėjo spiestis į krūvą, žadėda
mi organizuotai grįžti į Lietuvą. Tokia 
grupė buvo susidariusi ir tolimame Si
bire, pasivadinusi Vytauto Didžiojo ba- 
tulionu. Omsko lietuvių visuomenė, supra
sdama bataliono uždavinį ir norėdama pa
skatinti, padovanojo batalionui didelę, 
gražių šilkinę vėliavų su išsiūtu joje vy
timi. Po šita vėliava lietuviai kariai ža
dėjo grįžti ir sudaryti Lietuvos kariuo-

vėliuva Lietuvą pasiekė.

Šį bataliono garbės simbolį parvei 
lietuvaitė Elzbieta Kakeranaitė. Ji, ps 
mačiusi, kad bolševikai viską išplėšė, vi 
liuvų, tą didžiausių butuliorio brangenl 
bę, paslėpė |>o savo rūbais ir nęj kvočil 
ma, nei mušama neprisipažino kur jų pą 
dėjusi. ,Ji vėliavų išslapstė ištisus i 
besibastydama Sibiro tyruose, bešaldt 
koncentracijos stovyklose, kiekvienų 
nulę statydama save pavojun. Toks 
pasiryžimus ir ištvermingumus nustel 
visas, bet kartu ir nudžiugino, nc^Į 
vėliava yra atgimusios Lietuvos kur 
menės pati pirmoji vėliavų. Ji dabar 

’bo Karo Muziejuje, Kii'ine^ pruninda 
lietuvių karių tragediją šaltame" Sil| 
vienos lietuvaitės didįjį pasiryžbhų, 
kutinusį ne vieną kitų pasekti jos j>a^ 
dilu.

{Daugiau bu*^
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DIEVAS

pamiršta, kad pažadai palieka 
pažadais be stiprios valios iš
ugdymo. Neužtenka pasakyti, 
kad to ir to nebedarysiu, rei
kia dar turėti ir užtektinai 
valios savo pažadus įvykdyti 
gyvenime. Be valįos nieko ne
nuveiksi, nieko nepasieksi. Y- 
ra pastebėta, kad mokiniai, 
kurie mokyklose buvo pirmu-

galėjimų gauti prieglaudos., tė, 3/ Bertel — A. Peekhtė, 4. į artimesnius ryšius ir kad a-i Vakaras buvo labai gražus. 
Bendrai programa sudarė ge- Sena moteris —- A. Bendorni-1 teityje jie dar su didesne ene- Kaip Šv. Kazimiero parapijos 
rų Kalėdų nuotaiku Neproša-i tytė, 5. Kunigas -e M. Urbo-’rgija pasidarbuos savo para- salė stovi, dar tokio* vakaro 
lį būtų turėti daugiau meno niūtė, 6. Ponios — Rita Collis,, pijos naudai. Ačiū visiems. Ijoj nebuvo. Beje pirmų sykį
vakarėlių, o publika turėtų re-■ Dorotby Pliekei, Mary Scliad, 
mti tokius vakarėlius gausiu Marie Sekoepflin. 7. Seno mo- 
ntsilankymu. ikslinėiaus — D. Snrvinskytė,

nubalo; nusigando ir jį apė- tiniai, baigę mokslus nieku ne- Įkaipo pijanistas. Paliko nuliu-! n “Alice Gine Gown”

KRIKŠTĄ PRIEINA
ME PRIE DIEVO

mė didelis rūpestis, iš kur bepasižymi. Žymiausios vietos 
'gaus tiek daug pinigų tėvo ir yra užimamos tų, kurie moky-I *
į savo skoloms atmokėti! Nusi-Įklose didelių gabumų neparo- 
minusiam jaunikaičiui, geras dė. Ir tai dėl to, kad gabiems 

mokiniams dažnai trūksta va-
ĮITLAS:

kunigaikštis padavė kitų lai- 
Jonai, ar kri-|>kl! s" "‘’tan.'in paraSu: “Mn-

būtinai reikalingas dū-i',w t
lišganymui ? j
[NAS: — Raulai, aš, kaip! 
Ir, atsakysiu į jūsų kinu-Į 

Ii klausimu: Jeigu norėtum

no iminu, atleidžiu tavo tėvo 
skolas ir tavo paties skolas, 
ir būk ne mano augintinis, bet 
mano sūnus ir paveldėtojas 
mano turtų ir gėrybių”. Da

zažinoti 'Lietuvon, ar ne- į

bar, Raulai, gali persistatyti, vėjo.

lios stiprumo, be kurios pa
kilti aukščiau negalima. To
dėl, darydami Naujų Metų re
zoliucijas, nepamirškime su
stiprinti savo valių. Kitaip, 
visi mūsų pažadai nueis ant

x , . sau jaunikaičio džiaugsmų irc etų tau laivo? ,,
v linksmybę.

JAULAS: — Aš galiu pa
irti orlaivį, tai man nerei-'

ĮTINĄS: Gerai, imk oriai-'pirn'gi'”5 ,n,otWln5’ kwi» Pa-jke* ir »*la'k5™u dtasi?s
. , ’ , . ..pildė pirmieji tėvai, bet ir švaros. Reikia daugiau vaduo-

jnkinį jei tokį, kada nors l"’r,8'! P'*'') pap-Hytoi nnode-, 's protu, ne jausmam. Je. kas
j . , . . . . . ... I mės ir paliekame paveldėto- tave erzina, priešingai kalba,larys, bet visgi tun turėti 1 1
įkį, kuriuo galėtum važiuo-
Kaip parvažiuoti Lietuvon 

[a reikalingas tikras įrankis 
laivas, taip kad patekti į 

Įingaus karalystę, reikalingas 
rikštas. Nes Kristus pasakė:
Jei kas neatgimtų iš van-

Taip yra ir su šv. Krikštu.

Naujų Metų proga vienas 
kitam linkime sveikatos. Kas 
nori būti sveikas, privalo rū-

Kun. M. J. Kazėnas J. B. Tamkeviėius su Adomu 
,----- —— i Jankūnu suorganizavo iš senų

Moterystės luoman eina vi-'žmonių rusiškų džikų šokti.
Staigia mirtimi mirė Leonas 8. Karalienės Elvera Koff-Įsiems muroų gerai žinomas Po- Čia augusiam jaunimui labai 

Sbennan (Šnmienas). Velionis’ ler, 9. Angelo — B. Paškevi- vilas Kvederis su Domicėlė buvo įdomu, o publika tiek 
turėjo nepaprastų gabumų čifltė. Smajauskaite iš šv. Vincento prisijuokė, kiek tik pakėlė.

parapijos, MeKeesRocks. Susi- Taigi prnpertninkų parengi- 
. kurs nauja šeimynėlė Av. Ka- mus, manau, parapijai davėso-

dime tėvus, du broliu 
scris (tarp jų p- Kalvienę iš 
Cbicagos) ir daugybę draugų.'
Palaidotas is'Šv. Vincento ba
žnyčios gruodžio 26 d. visų j ----------
apgailestaujamas. * Musų Av. Kazimiero pnrn-

Amžina atilsį duok jam J pijos Namų Savininkų vaka- 
Viešpatie. Artimas rienė palydint senus ir sutin-

Per krikštų netik atsileidžia j pintis nė tiek kūno bigijena,

^.lo, F. Lorettn Aliakaitytė. 
lMniionę iš Į _____ .

SOUTH SIDE

BRI6HTW000, PA.
Gruodžio 2? d. vakare, Av. 

Pranciškaus Akademijos mer
gaitės sulošė du labai gražiu 
veikalėliu: “The Golden Slip
per”, ir “Kodėl varpai sugau
dė”. Lošimas atliktas Betliel 
Viešos mokyklos salėje.

•Linkimezinuero parapijoje.
•Povilui pasisekimo. Jei užpra- 
išys į vestuves, tai parašysiu 
apie jas. Vestuvės įvyks* ro
dos, sausio 9 d. Kur šoksime, 
nežinau. Kaip sužinosiu, pra
nešiu. , Povilo Draugas

kant Naujus Metus įvyko gruo 
džio 31 d. Tai pirmas Av. Ka
zimiero parapijos istorijoje to 
ksai įvykis! Ijabni gražiai nu- 

. sisekė. Visi buvo patenkinti 
ii jautėsi kaip namie. Žmonių 
suplaukė minios. Manoma, kad 
liks gryno pelno virš $300.00. 
Girdėjau, kad net sergantis 
mūsų klebonas labai patenki
ntas įvykiu ir liegalo džiau-

ŠVENTO KAZIMIERO 
MOKYKLOS ŽINUTES

Jaunutės lošėjos atliko savoigiasi, kad Namų Savininkai 
užduotį gražiai. Nematyt bu-į padarė jam tokį “surprizų’

Kalėdų atostogos jau užsi
baigė. Vaikučiai grįžo mokyk
lon pilni entuziazmo žadėda
mi dėti pastangų, kad tobu
liau išlavinus save moksle. 
Neužilgo įvyks pusmetiniai 
kvotimai ir dėl to visi subru
zdo. Nei vienas nenorį pasili
kti užpakalyje, todėl stropiaijais dangaus karalystės, kaip nepyk. Piktumu nieko nepa . _ „ .

minėtus jaunikaitis (našlaitis) darysi. Piktumas iššaukia pi-'vo jokių kliūčių nei veikime, Tai didelė parama parapijai i mokinasi, kad kuosekmingiau
žemišku turtų.

PASTABOS

J. V. S. ktumų. Siekdamas tikslo, ne- nei dainavime, nei kalbėjime, 
sikarščiuok, neprarask gero nežiūrint, kad lošėjos neturė- 
ūpo. Žmonės, kurie moka iš- jo progos nei sykį praktikuo- 
laikyti dvasios lygsvarą prie tis šioje salėje. Visas prakti- 
visokių aplinkybių, kurie iš- kavimas ėjo vienuolyno salė

šiuose sunkiuose laikuose. Vi-!s*a* išlaikius kvotimus. Žino-
sų tų gražų darbų sumanė mū
sų uolus darbuotojas ir para
pijos komitetas- Adomas Jan

ina, atsiranda ir tokių, kurie 
visai nesirūpina ir dėl to prie
dermė tėvų prižiūrėti kad jų

gražaus pejno.
Tat gi nors sykį Juozas ne

apsiriko atsilankęs. J. B. T.

PRANEŠIMAS

Politbania State Bankas, 
191G Carson St. Pittaburgh, 
Pa., ši norui praneša savo de- 
pozitoriams, kad nuo sausio 1, 
1934, įstojo Temporary Fedc- 
ral Deposit Insurance Fondan 
ir kad minėtoje bankoje de
pozitai garantuoti United Sta-*
tęs Government Insurance
Planu. A. M. Sutkaitis,

Kasierė

PADĖKA

. t . Pijusių savaitę skaičiau įdirba lygų, vienodų ūpų, — je, kuri yra daug mažesnė.
ven °S1OS , aS*°‘ ’ Pittdnirgh’o Lietuvių Žiniose, re^.jau serga, ilgiau gyvena ir Tat mergaitės turėjo staiga su

I0* ^ttt Z'tvi Vaizbos Butas Žada žv- fur; vĮSUr didesnį pasisekimų, ieškoti savo vietas daug dide-
‘ A(Jonas IU, 5). Del to Kri- Lietuvos nepriklausomv- 

|/s \ra būtinai reikalingas ^ės ^nj-aktj. Iš trumpos žine- Susilaikykime ir nuo pavy-

kūnas, padedant ir kitiems pa-1 vaikučiai su dideliu uolumu 
lapijos komitetams. Adomas • kreiptų dėmesio į savo moks-
Jašk linas mūsų parapijoje y- 
ra, taip sakant, toksai “ ne- 

• ♦j snėj scenoj ir pritaikyti bal- ■ nuorama geriems darbams 
sus daug erdvesnei salei/Tur Jnk 3° sumanymu Av. Kazi-Figaus išganymui. Av. Bazy- ,5a Clinun HndnrnhMi f,°- Pavydus vienas nori būti ' ” . . .. . .« sako, kad: “Krikštas yra takaX norima “^nglh M- iSmintiagaa, doros, galingas, bl“’ m»k3'toJos P*™- "“ero l’"rap11“ Un graz'”"-

įvelia, kuriuomi tiktai gali- vįsj.|ama ar vįsaį apylinkei. turtin«as; jis nepakenčia di-
'vainoti

tė tų problemų ir mokėjo jų s*as kapines Pittsburgli’e ir
• *• v • i i • i' ' . , .. išrišti taip, kad, jų mokinės, visoje apylinkėje. Jo taipgimoti bei plaiAti ) am- Nu|lrta atsišaukti į draugijas de’iiio ar sau lygau ; artimo sunkumo, sugebė- nenrioramnmu Šv. Kazimiero
yvenimą. Krikštas yra Hopas. Atr^ lig nžainl0. laimę laiko savo nelaime, arti-hų gyvenimų.

kip reikalingas dvasiškame tų. Iručiai. Bet, surengti kų mo garbę savo nužeminimu.
venime, kaip vanduo mate- nors| įdomesnio ant platesnės Pavyduolis pats save Kankina, 
diškame, nes be vandens nei | ?ku^s bft parapijų ir jų vadų Pavydo liga neigiamai veikia
[Ogus negalėtų gyventi, nei 

įenys augti”.
LUBAS: — Ar visos nuo-

^mės.yra ateistos per šv. Kri- 
Itų?

IGNAS: Taip, Raulai, netik 
- nuodėmės yra atleistos, 
dar paliekame paveldėto- 
dangaus karalystės. Pav., 
metais, Massa -Šieno mie- 

įgyveno turtingas kunigai- 
-- Albizeschi, iš kurio 

lės paėjo šv. Bernardinas! 
la, kuris buvo sykiu la- 
gailestingas. Netoli laini- 

tščio»palocių gyveno netu- 
pBgas ir labai nelaimingas 

>gus, kuris padarė didžiau- 
(skolas) prasikaltimus tu 

>liui kunigaikščiui. Netur-

parainos stačiai neįmanomas ’ir kūną.
dalykas. Tuom tarpu, tie mū- j 
sų centrai (parapijos), apie1 Paeitą savaitę pas mūsų
kurias sukasi visas lietuvių gy kleboną svečiavosi kun. Jonas
venimas lig manoma ignoruo
ti. Gaila.

Tautinės Aventės reikia švę
sti su didžiausia pompa. Ge
riausi oratoriai, stipriausios 
meniškos pajėgos turi būt į-

lo darbą. Tėvų prisidėjimas 
daug kų reiškia ir padeda mo
kytojavimo darbe.

Gerb. mūsų klebono prita
rimu, šiuos metus žadama pra
dėti energingai. Įvairiais su-

Kalėdų metu, tame meilės, 
ramybės ir dėkingumo laiku, 
kada duosnumns mūsų gerada
rių pasirodo, ypatingu būdu,

1 norime išreikšti savo nuoširdų 
ačiū pasišventusiems mūsų Rė
mėjams ir Prieteliams Av. Ju
rgio parapijoj, Bridgeport’e.

Prisiųsta mums per mūsų 
Didž. Gerb. ir mylimą Funda
torių, Gerb. Pral. M. L. Kru> 
šų, $200 vajaus, vakarienės ir 
rinkliavos pelnas, gruodžio 3 
d., 1933 m. Tariame širdingai 
ačiū Didž. Gerb. Pralotai už 

. Jo tėviškų užuojautų ir dar-

manymais manoma praleisti
jo be jokio sunkumo viską gra parapija turi 4 akerių sodui likusių mokslo metų dalį kno- 
žiausiai atlikti. ! prie pat. kapinių pavadintą! sėkmingiausiai ir tai tikimasi . .

Program, vad« šv. Valanti-[“Adomo Sodu” įvairiems pik-1padaryti ne savo silpnomis jė-1 ^Zams

.no parapijos aodalietfs. Kaj’>>ik«™> ir vasaros metu išva- ganus, bet ypatinga Dievo P»-1 1,1 U P P“t g '

paįvairinti programą, tarpuo.'^*av’,nan,s- Gražesnės vietos Raiba ir palaiminimu.
tokiems tikslams nėra

Aaulinskui ir Petrauskui už jų
darbuotę. Dėkojame gerašir
džiams aukotojams, kurie au
kojo (Seserų .rinkliavai bažny
čioje; gerb. komp. Pociui už 
surengimų vakarienei progra- 
mėlio, dvigubam kvartetui, 
p-lėms Gricaitei ir Garuckai- 
tei, p. Auksučiui. Ypatingai 
ačiū malonioms seserims Ka- 
zimierietėms už primosimų 
mokyklos mergaičių tam va
karėliui. Ačiū kalbėtojams: L. 
Račkauskienei, J. Čepulienei, 
T. Januliui, M. Sudeikienei, A. 
Valančiui ir M. Zolpienei.

Reiškiame širdingų ačiū vi
siems prisidėjusiems aukomis 
prie tvakarienės: Lovick’ui, 
Selvinienei, Ambotienei, Dan- 
gielai, Kučinskams, Av. Petro
nėlės draugijai ir visiems ge
raširdžiams aukotojams.

Ižai visiems šimteriopai Die
vas atlygina. Melšime Kūdi
kėlio Jėzaus palaiminimo šiais 
metais visiems mūsų gerašir
džių geradarių sumanymams.

Labai dekįngos,
šv. Pranciškaus Seserys

Y0UN6ST0WN, OHIO

sc jos padainavo. loKioms tutsiams norą visoj
Av. Valentino parapija nuo-įritlsburglUo apylinkėje. Bet 

širdžiai dėkinga vienuolėms ’ vienas Jaškūnas nie
ko nebūtų padaręs, jei kiti jo 
darbuotės nebūtų parėję. Tat 
matome kaip suvienytas ben
dras darbas duoda gražius vai 
sius. Todėl Namų Savininkai, 
laikykitės ir dirbkite ateity
je visu smarkumu. Nepasiduo
kite įtekmei blogos valios žino

Misius iš Bentleyville, Pa., ži
nomas kalbėtojas ir filejetonų Tranciškietėius už taip didelį
rašytojas.

Prie praplatinimo Kristaus 
Evangelijos stabmeldžių kraš- 

kinkytos į darbą tom.šventėm j^uoae prisidėjo Margareta Pa- 
ntėjiis. Reikia sudaryti tokių čkevičiūtė, sumokėdama Soci-
nuotdiką, kad ir labiausiai nu
tautę pajustų tėvų žemės dva
sios Įveikimų.

Airindienų Amerikos lietuvis 
ne be tas žmogus, kokis jis 
buvo prieš 20 metų. Šalies ku
ltūra dikčiai paveikė jo vi
dujinį. ir išlaukinį gyvenimų.

ety for tbe Propagation of

pasidarbavimą jos gerovei.
K. J. P.

VAKARO PROGRAMA:

L Kalba Marie White.
2. “The Golden Slipper”,

tl.e Faith narstės mokesnį Lo^= 1. MagTIės rolę nnb N^Pain,rskite kad musų
|2.00. V — •Turgelnitė, 2. Motinos

____________ Cronin — O. Sadzifltė, 3. Ju-
U/CCT Clin DITTCDIIDPU 1‘j°8 “ R flUgaliūnaitė, 4. 
n tol tnu rll loDUnUn Friedos — L. Alekaitė, 5. Ma-

ėSa (skolininkas) miršta pa- ĄnajM laikais 20 — 30 girgž
damas vienų sūnų apie ko- (ian^i,jt cypiančių balsų “ant

Inrių metų amžiaus. Kunigai
kštis pasiima našlaitį auginti, 
ir globoti, bet ne kaip pavel
dėtoją tik, kaipo našlaitį. Au
gin* kvnigaikštis našlaitį gra 
žiai, dvasiškai ir davė jam an
kštų mokslų. Jaunikaitis (na-

steidžiaus” riksmas tra-la-la, 
tra-la-la buvo fine dainavimas, 
lygus Metropolitan operos cho 
rui. Drįsk dabdr pasirodyti su

IR MCKEES ROCKS, PA.
Gruodžio 24 d. Av. Vincen

to mokyklos mokiniai-nės, va
dovaujant Seserims Praneiš- 
kietėms, išpildė įdomių prog
ramų, pritaikintų Kalėdų se
zonui. Trumpi veikalėliai, pil-

dame Anogant’os — E. Bag-

vadas yra — BAŽNYČIA, jos 
tatai laikykitės ir, sulig jos 
nurodymų, darbnokitėš. Nega

liu apleisti čia nepaminėjęs, 
kad tų gardžių vakarienę pa-

doniūtė, 6. Karalienės — O. Sam*no P- Paulina Martinai-

tokiais artistais, — kitų sykį domi dažnai labai mažų vai- 
publikos nebeįprašysi į salę nė kūčių, daro gero įspūdžio. Jau

v . v . isn Pyra*ais- Taa P®1* RU teat- nuoliai duoda pavyzdį sutarti-
! tl3 Rlwn,g° 1 d,dell ,r i-aiin veikalų pastatymais, mu- no veikimo. Ne veltui sakoma, 

PkS* BUtMf Z'kftliU instrunientų grie?d- kad vienybėj - galybė. Vaiku-

ateitų,
padaryti su naš 

parašydamas 
du didelius oficialius laiškus
KiAtoaUrštis pasivadino savo 
išauklėtų našlaitį (beturtį) ir 
Rako: “Jaunikaiti, padaryki
me •Muit* tavo gyvenimui, 
nes a& tave užauginau, išmo
kinau. C dabar, štai, yra lai
škas, kuriame yra tavo tėvo

Vielinės seserys buvo išva
žiavusios į vienuolyną, kad 
pradedant Naujus Metus atli
kus trumpas rekolekcijas. Ti
kimasi, kad dabar, malonėmis 
pastiprintos, dar stropiau da
rbuosis mokindamos mūsų vai
kučius Dievui ir tėvynei.

Mokyklos vaikučiai džiau
giasi kad mūsų gerb. klebo
nas sveiksta. Izinki, kad tėve
lis daugiau nesirgtų ir kad 
ilgus metus darbuotųsi jų tar
pe.

tienė. Tai gabi “knkorka”. Ir 
sugalvok tu man tokių viso- 

lizabetli — J. Leonavičiūtė, 9. ^*'1 gardumėlių... Tų viską pa- 
Pasiuntinio — B. Paakevičiū- ^aro nora*- Kaip tik žmo- 
tė, 10. Aokikių — Akademijos kų nori gero padaryti, tai 
mokinės, 11. Tarnaičių — A- atsiranda ir gabumai ir būdas, 
kademijos mokinės.

3. Recitacija Marie Conrt- 
ney. t

Kodžiūtė, 7. PonioR Roeamund 
— G. Blazeriūtė, 8. Ponios E

Gerb. klebonas, kaipo “Ka
lelių Diedukas”, buvo labai 
geras seserims. Visos yra dė- j 
kingos jam ir linki stiprios 
sveikatos, kad dar ilgus metus 
darbuotųsi savo parapijoje. L.

Av. Kazimiero parapijoj Av. 
P. Martinaitienė savo darbais [Kalėdų iškilmės buvo ręikšmi- 

ngos. Altoriai seserų Pranciš- 
kiečių buvo papučšti kfiogra- 
žiausiai. Per piemenėlių Mį-

parapijos naudai jau nebe pi
rmų kartų pasirodo. Ji moka 

“card partiesč’ surengti ir4. Komedija J. Pęnner ir J..
Walter. • į kitokias pramogas. Nepatingėk j 12 vai. naktį daugelis ėjo

5. Guitar 8olo J. Smith. ir atei.t>’> P^rbuo-! prie šv. Komunijos. Gaila tik,
6. Kaimiečių daina, trio, A- savo I^rapU0* naudai. Ge- kad mūsų gerb. klebonas ,bn-mais, kalbėtojais. Jie visi tu- gjaį pamokyti sutartinai lošia,

n būti “up to date”. dainuoja, mankštinasi ir prie Oorsic> įeRsie ’MUkr Įr ra8is Dievulis šimteriopai at- v0 susirgęs? Bet, ačiū Dievui,
Norėtume, kad Vaizbos Bu- fam tikry dekoracijų padaro j Smith

BMlvUti) mfimj malonų įnpūdį. Dainomis bei ? Daina 5okis BeMy ir
vi unaa vaizdeliais lavina sielas, o ma- jane jjake ,

nkštinimais lavina kūnų tokiu • « » • , „ _

BRIDGEVIUE. PA. būdu sveikame 
sveika dvasia.

kūne gyvens

Pradedant Naujus Metus, ne Sulošta pora trumpų veika-

lygins.

Aiuo pareiškiu širdingiausi 
8. Paroda ir kalba mokiniai eftlft parapijos ir savo vardu

Šv. Valentino parapijos. {visiems už pasidarbavimų sn- 
9. “Mažytė skalbėja”, dri- rengiant Namų Savininkų va

rlius mokinės Šv. Valentino pa- karienę. Taipgi ir Namų Savi

Prapertninkis Hveikata jau sustiprėjo ir per 
Naujus Metus jau laikė Šv. Mi
šias. Visi džiaugiamės.

Pavyko
Nors vienų sykį Juozas ne-

Per Šv. Kalėdas teko man 
viešėti vienoj lietuvių Šeimoj, 
kurios tėvas ir motina labai 
retai lanko bažnyčių šventomis 

.patriko Namų'S.vininlni ao- l’'ienomis- o »»vo vaikams ne
rengtam vakare. Jis mani: ei-1 <'raudli<‘ «'<■: "•<>«"» d“r

ninkama už apmokėjimų visų ti, ar ne. Ant galo notarė eiti Paaka^inaskolų aųraias ir tavo paties, vienas pasižada padoriau gy- lėlių, vienas vardu “ Nebuvo (rupijos, 
kų ai praleidau tave augin- vatiti, vengti kenksmingų, pa- Vietos Užeigoje” labai tinka- 10. “Kodėl varpai sugaudė” vakarienės išlaidų. Pasitikiu, iv pasižiūrėti, kas ten bus. Nu- Gavęs geros progos aš pa-
damaa ir mokindamas”. Ati- įieininančių veiksnių, nusikra- mas vakarui prieš Kalėdas,'lošė: 1. Holger — O. Platuky- kad ši pirmoji vakarienė su- ėjęs pamatė žmonių pilnų sa dėl kokios priežas-
įlaręa laiškų jaunikaitis net syti įgytų ydų. Tik daugelis nes primena iv. Šeimynos ne-'tė, 2. Steen — F. Rutkauskai- artino visus namų savininkus, lę. (Tęsinys 4 pusk)



lems, sausio 4,

VAŽINĖJOSI PO PENN 
. SYLVANIJĄ

(Tęsinys iš 3 pusi.)' virsi 
ties retai lanko bažnyčią. Alau ne. 
atsakė: Į esu

“Bažnyčios lankymas ir! Misi 
klišių klausymas, tai tik pa- man 
protys; esą Dievą gali ir na-į 
niic garbinti”.

Išgirdus tai- labai nusiste- •.] 111 K
bėjau, kad mūsų lietuvių tar- neR 
pe randasi tokių silpnų tikėji- j-, 
me žmonių, kurie nežino, o gal v 
nenori žinoti, ką yra vt>rtoR n 
šv. Mišios ir kiek pasaulyje • a 
yra žmonių, kurie su viltimi 
klausydami šv. Mišių apturėjo vyn( 
nuo Dievo visokių maloniu; dzių
kartais net stebuklų. Štai jų •ris l
vienas: . . RoV)

Anglu karalius Etelredo lai- I * *
kais viename mūšyje įvyko 
neužmirštinas atsitikimas, ku- u\sa 
rį Vilius Beda taip aprašo: ni’^ 

Tarp likusiųjų kovos lauke J‘ul 
auka, buvo vienas kareivis, HU 
vardu ima, kurs mirtinai su-! 11 
žeistas dienų ir naktį tarp VIW) 
lavonų gulėjo. Norėdamas gel- slve 
būtis, kaip galėdamas apšilai- kad 
šiojo žaizdas ir nurėpliojo ton "įai 
pusėn, kur tikėjosi draugų pa- eius 
galbos rasti, liet, ant nelai- kiek 
mės, pateko į j,riešų rankas, Mis 
kurie jį nuvedė pas savo va-Į 1 
dą. Paklaustas kas jis toks, pili' 
bijodamas prisipažinti, pasisa- D 
ko esąs pirklys, karžygiams kad 
maisto gabenąs ir iš netyčių ' Ji 
kovoje sužeistas. Tapo nuvež- ko. 
tas į ligoninę. Priešai bijoda- koji 
mi, kad nepabėgtų, liepė jį nt‘aj 
kas vakaras apkalti geleži- nią 
niais pančiais. Bet stebėtinas pair 
dalykas, kiekvieną vakarų, sa- j S 
rgybai išėjus, geležiniai pan-.lmo 
čiai nuo jo nukrisdavo, lig kad 
nematoma ranka būtų juos j Mi 
trupinusi. Nustebę priešai, y-(imk 
patingai ju vadas, klausė Ii- niir

vienuolę Kazimierietę, kuli 1934 n^k pirm. — A. Šukytė
mokytojauja gerb. kun. Kuro' (ta pati)^$iee-piru,. — J. Va-
parapijos mokykloj. Gerb. vei štakaitė, rašt. L. Mikulylė,
kėja žadėjo atlankyti ir Rytų iin. rašt. — M. Duonytė, iž-'
Kazimierietes, Newtown, Pa. j dininkė — V. Sriubaitė (ta1

A. Vaišvilienė laiminga tuo,'pati), maršalka — V. Simą-;
kad turi net dvi sesutes Kaži- nauskaitė, medalių prižiūrėto-'
mierietes (savo dukreles) Šv J ja — V. Vanagaitė.
Kazimiero Seserų kongregaci- j Linkime naujai valdybai'
joj, būtent Seseris Gerardų ir gražiai ir sėkmingai tlarbuo-
Cordią (viena jų mokytojau- lis draugijos labui.
ja Šv. Jurgio parap., Bridge-1 ... o . .. v. . e, o Gruodžio 8 d., draugijos šveporte). / ® J ,| ntej, visos nares prienie sv. 

A. VaSvilien? yra žymi Sv.’Ko„ra#ij, 5 Vld. iv.
Kazmnero Akad. Jtfmfju ir Mnri> „ 7;30 y y
visuomenės darbuotoje. • • . .,,“ naujos nares buvo priimamos

Malonių atostogų ir laiinin- j draugiją. *
gos kelionės linkime jai ir josi Viena iš daug
šeimai. Rep.' ------------------

----------------------- I Petras Karkauskas gyvenau'
IŠ SODALIEČIŲ VEIKIMO įtis su šeimyna adresu 13K) S.

----------- '49 Avė., ilgą laiką buvo dien-
Draugijos Nekalto Prasidė- ' raščio “Draugo” skaitytojas.' 

jinio Panelės švenčiausios Jiu-! Bet nedarbo metu buvo alsi-' 
nco gruodžio 5 d. šauniai pa-1 sveikinęs su dienraščiu. Ta-Į 
vyko ir dėl to ne vienas naš- * čiau ne ilgam. Be “"Draugo”, 
laitis Kalėdų dienoje džiaugė-' sako, labai jam buvę nuolat f

PRIEŠMETINIS SUSI 
RINKIMAS

Visi L. Vyčių 24 k p. : 
kviečiami šį vakarą susirinl 
parapijos salėn į priešnietl 
susirinkimą. Bus renkan 
1934 m. valdyba ir svarston 
svarbūs jaunimo reikalai.

Rėmėjos sutiko Naujus 
Metus

šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 5 
skyriaus takaras gražiai pa
vyko. Žmonių atsilankė apie 
porą šimtų. Vakaro vedėja P. 
Ivanauskienė, b skyriaus pi
rm., visiems pavalgius pradė
jo programą.

1. Buvo “Nekviestas ber
niukas”, kurį atliko A. č'es- 
navičius, 2. Tap danee, 3. Mo- 
kslainė, 4. “Kur lygūs lau- 
Jfai”, daina, 5. Dainos, (i. šo
kis .(II. Ivanauskaite), 7. 
Pypkė (A. Pesnavičius), S. 
Kalėdą giesmės. Be to, daina
vo U. Ivanauskaitė apie bo
butę; Bereničiūtė, vos keturių 
metelių, taip pat labai gražiai 
padainavo. ^Paskui akordinu 
jiagrojo 11 metų ,1. Bukaltas.

Kalbėjo kun. M. Švarlis, \ . 
Valuekis, P. .Jucienė, O. Bui- 
vidienė, Skudienė, Aukškal- 
nienė, Lukošienė. Baigus vai
kučių programą. prasidėjo Sa
bonio suruoštoji. Pirmiausiai 
dainavo Šulekaitė, paskui pa
rap. jaunimo (vaikinų) cho
ras.

Po dainų K. Sabonis ragina 
devus leisti savo vaikams, bai-

; Gruodžio 14 d. Siinonavičių 
namuose surengta bunco par- 
ty vietinių Seserų Kazimivrie- 

i čiu naudai.i
i Parengimas pasisekė Visai# 
! atžvilgiais, nes žmonių būva 
j daug. Buvo daug gražių (love

lių. Gražiai visus pavaišino 
ponia Sinionavičienė su jiaga- 
iba ponios StepoRavičien-s.

VISADA
UŽMIRŠTA

Išvengk tą Baimę
A liiji»jhii;j Mikli taip. kaip telkia 
ti'kri vyrai ir moterys — nėra 'rei
kalo kankintis nuo įtempiu nt.rvlį ir 
nusilpusios sveikut >s. Didis (lydyto
jas Specialistas iSrado preskrlpciją, 
kurią dabar vartoja tūkstančiai. Ji 
parduodama valsti'nyčiose ir vadinasi

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 pabalinti. 
Gargaliuok su Llsterlne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa

Kiekvienas lititelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už mėne
sio treatnn nt:;. Nusipirk butelį š<ta- 
dien — nepraleisk vėl naiuiegotas 
naktis. Jeigu po priėmimui ta; table- 
tkų per dvidešimts dienų būsite ne
užganėdintas. jūsų pinigiii bus sugrų- 
žlnti — jūs nieko neriziku >j«te. s.-

LAMBEKT FHARMACAL

i Kaštone, Pa., mimo šventėms, 
! ’ftą eidamas į bažnyčių 
Į ant laiptų susitiko nepažįsta- 
nių žmogų su peiliu, kuris lie- 

! pė grįsti į viršų. Užsivaręs vi- 
tišun vagis nuplėšė Augustinui

St Louts, Mo.

LISTERINE
PLĖŠIKO NAGUOSE promptly ends odors ordlnary 

antiseptlcs can’t hide In 4 daysGruodžio 12 d 
is parvažiavęs

SKAITYKITE USK

Radtvays Pilte
(Tke Vegetable Laxntlve)

to clearw« the i nt tutinai tract of 

impurities caiued by constipation. 
Your potpon-free blood will give 

you ncw “Pep.”

Mild * Raliablc At Your Druggift

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS:

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dirkart į savaitę, 366 W. Broadway,

| So. Boston, Muss. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
“‘GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or

ganas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Burre, Pa. Me
tams $2.00.

į“STUDENTĘ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadivay, So. Boston, Muss. Metams $2.00. 
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kairia 20c.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak- 
į ley A ve., Cli’mago, Illinois. Metams $2.00.
(“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos n.ėnesi- 
i nis žumalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00.
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į menesį, 

4736 S. \Vood St., Chicago, III. Metams $2.00.

They relieve and prevetu 
perioaic pain and associated 
aisorders. No nareoties. Not 
just a pain killer būt a moderO 
mttfe?cine which acts upon the 
GAVSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permaoent 
relief. Sold by all druggiAs.

K. J. žvirblis

ZAmer/ca s 
favoritei

Žurnalas “Mūsų Vilnius” 
1934 metams duoda tai, ko li
gi šiol dar nei vienas laikraš
tis nėra davęs, ko visa Lietu
va senai laukia.

Kiekvienas molinis “Mūsų 
Vilniaus” prenumeratorius, su 
mokėjęs o litus, gaus ne tik 
žurnalą per visus metus, bet 
ir grąžą didelį Vilniaus mies 
to ir krašto vaizdų albumą,

tolosbfat
Ml» M. JCatner at Itroaklyii. H. T. 

"Ra', n avd Kntaaban (ar Ha 
pa«t t mnnlb* and bare not onl, loot X 
ynonda bot tonl ao ranrh fcetter In OT-ry 
*ay. Krrn tnr p-ople who don't «are M 
rrdnre, Krntehen ip nendorfal to boop 
th« ■yotem heattb?. I bolng » aproo 
■haald bno* for r«« trlod aa 
Ihlnt, hnt anly Krdachrn anaworad all 
purpoaea." (May U, IMI).

TO loas fat SARLY and HARMU8R- 
LY, take a balt teaipoonful of Kruaphan 
Raita la a (laaa et hot trator In th« 
momlng before breakfaat—don't palu a 
mornlng—a botUe tbat laata d. traakfl 
roata būt a trtfln—rot Kruachdn Salta ar 
any d r ugi toro In Amarlcd. If na» joy- 
fully antlafled aftar tbą firtft BatUa— 
money back.

Pagoldatijoc'.is 
tikro iniiyonniii.MC 
rni acnovlšk.t."* 
"drcssing" naujo, 
hlnucijoj!'

KRAFT’S MIRACLE WHH> 
SALAD DRESSING

EDGEGATC Sjicrt oa Egfr^-But Long on MinuteiPAKVIETIMAS
CHFF- LET -THfrEE 

HOT TO’
M/NUTfc-i — /*) UST -BE

__________

H£ 2TES
IT TVrEtv-E M/NUTli

PE £
DHL'/
OblL

Širdingai kviečiu visus Chi- 
cagoH ir upielinkinią miestelių 
lietuvius, draugus is senus ptf- 
žįstanius atlankyti mane mano 
biznio vietoje. I žlaikaū dide
lį pasirinkimą. \’isokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Do vauos visiems at šliauku
siems.'

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO HALSTED ST. 

Te!.; YARrts 0801

WHĄT 'DOES TH/5
MEąm - you

&HL £6b- IH-

A A/O >TS ĄS HĄfi’O

ZHOSE- tM 

(ASOžJT jey £O6S

ITH/9EE Or
- OCll-ED TOU» S ArflHU-rLS _

Vtiu. BC. 
FU k-Fiat E©

SJ i lutcr-ubt. l tartoon Co^ N.’Y.

Nuga-fone

IT.|ĮS
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GOJĘ KAZIMIERIEČIŲ MOKYK- želį užlaiko Šv. Vincento Dr-Įlsrfolą ir tikėjimų; jei palai-

LA ŽEMAITIJOJE
Iš ŠY, JURGIO PARAP., 

BfilDGEPORT
pasilinksminimų - šokius f\Vi', 
nter Kroliu*) sekmadienį, sau-!

ŠV. JURGIO CHORO 
ŽINIOS

į‘Sveiki sulaukę Naujųjų f tą ir daug laimės šiais me- 
s”, linkėjo geri), pral. M. 
Krušas Šv. Jurgio purupi- 
cliorui.

Įlcrb. pralotas pakvietė cho- 
Įpas save ir vaišino sveikin

au Naujais Metais. 
|\čiū tariam mūsų geri), pra

lotu! ir linkini ilgiausių įimtų.
Paviešėjus pas pralotų, pra

neštu, kad dar yra vienas 
urprizas”. Mat, mūsų vedė-

[M, Anfartas Pocius, irgi norė
to pasveikinti savo chorą, tat

šio 7 d., šv. Jurgio parap. svc- tavoje šv. Kazimiero Seselės 
tainėje. (Iries Phil Palmei- (bu- mokina žemaičių vaikučius, 
vašieji “Kapering Kats”). I- štai pačioje Žemaitijos širdy- 
žilllga t ik J5e. Visas pelnas į je, vyskupo mieste — Telšiuo- 
skiriamas vargonų fondui. . se, Šv. Kazimiero Seselės ati- 

Visi ruoškitės atvykti Į ši darė pradžios mokyklų ir vai- 
vakarų. Žinutė

gija. Mokytojos užsilaiko iš'kome nekatalikiškų spaudų, 
liuosų geradarių aukų, labiau- kuri patenka ir j jaunimo ra
siu maistu. Daug joms geibi nkas, mes patys esame Kris- 
prelutas Vincas Borisevirius. tau*, priešai.
kad seselės turėtų pragyveni-1 ------------
ma.

PRAŠOME DĖMESIO

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
fų stipri katalikiška spaudu, 
i.ad ji pasiektų visus tikin-

METINI3 SUSIRINKIMAS

Kovo 4 d. šv. Kazimiero A ilgiuosius ir kad nekatalikiško- 
kų darželį. Viso turi 120 vai- |ka'lt‘,H,j°s Ibunejų Druugijui jį ^jumda būtą išmesta iš Ra
kučių. Vaikų darželį tvarko sukanka 15 inelų nuo!talikų tarpOe

... . ,, ... susiorganizavimo. Taip pat irsesele M. Matilda. Pradžios ” 11 ------------
, , , , . - jos pirmininkei geri). A. Nąumokykla dar tik antri metai,*' •

šv. Kazimiero Akad. Rėm. Į atidaryta ir tėra 1 ir II sky- 
2 sk. metinis susirinkimas Į-jriai. Mokytojauja seselė M. 
vyks sausio 5 d., šv. Jurgio Natalija, buvusio amerikiečio

Atminkime kad 
ra spauda ir pi 

yra vienas iš geriausių darbų.

LIETUVIAI DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

TeL GROvehlll 1503

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vok. 
Beredoinla po pietų ir Nodėldlonlak 

tik susitarus
2422 W. MARųUET’lE ROAD

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SU. 49lh CT., CICERO, II.I
U ta r.. Ketv. ir Fėtn. 10—9 vai.

*147 SO. HALSTED ST., CU1CAG4. 
Paned., Bered. Ir Subat. S—9 vai

Dienoms Tel. LAFayette 5793 
i Tel.Naktimis CANal 0403

parap. mok. svet., tuoj po pa- kuli. Šmulkščio sesuo; jai pa- Centras, laikytame susirinki- 
mahlu. 'geibi seselė M. Leokadija ir ine’ K1110^*0 tk» vienbal-

'sėdienei 15 metų pirmininku- ^iminKime Kati rūpinimasis 
viino draugijai. gera sI«u<la >r platinimas jos

Akademijos Rėmėjų Dr-jos

l’rušomos visos rėmėjos a- seselė M. Juljja.
teiti susirinkiman. Jei kurios 
pasilikusius su mokesčiais, pra 
somos užsimokėti, taipgi kvie 
cianais naujos narės. Kvieski
te visas parapijonkas priklau-

siai nutarė surengti didelį ba- 
nkietų savo pirm. A. E. Nau-

Tik visas savo juireigas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganymų.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Tai.; 8—4 Ir 7—8 vai. vakare

Kės. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streeį 
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Office Phoro
PROspcct įoas

Jakviete pas save. \ įsi susi . .... .
,. Į, . . .v i syti prie sius kilnios draugi-įįko ir rado vaisęs, v įsi lm- '
lesinai paviešėjo.

Valio mūsų vedėjui ir lai
gyvuoja i'- didėja choras.
UNaujos energijos apimtas su

rap. choras pasiryžo daugiau 
llirbti choro labui.

Štai, chorus rengia tlidelį

Offise Tel. REPubllc 7090 
ltea. Tel. GROvclilU 0017

<1917 B. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

8423 W. MAItŲtE'lTE ROAD 
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 rytų 

Nedalioj susitarus
Res. and Office 

8350 So. Leavllt St.
GANAU 0708PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI;

Ligi šiol valdžia nenori mo- s6dien-,s pagarbai. Bankietas 
kyklos pripažinti ir algų mo- įyyks kovo 4 aien.ų šv. Kaz. 
kytojoms nemoku. Taikų dai- Aleademijos auditorium.

Ponia Nausėdienė mūsų tau-; 
tai yra daug'davusi. Ypatin-1 
gai katalikiškoje dirvoje daug; 
dirbusi žodžiu, raštu etc. Pra-'7 I
šonie visų draugijų ir yjiatin- J 
gai A. Rėmėjų skyrių ta die
nų nieko nerengti, 

j Bankieto rengimo komisija

Metinės Sukaktuvės
jus. o tuonii padarysiti* nau-1 
dos ir Dievo garbei ip savo 

. tautos švietimo įstaigai.
Valdyba

Aln aDCMUiriNTce

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsie) 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 

8eredomis ir nerišliomis pagal 
sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY81CIAN and BURGEON

2403 W, 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

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

UI

“DRAUGE"

LACHAVVICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI GRABORIAI
juta niauju laidotuvėse kuopigiausia 
Iteiknle meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'nti 
Tel. CANal 2515 a r Imi 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago 

439 S. 49th Ct. Cicero, III.
Tel. CICERO 5027

lt J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ ORABORITTS 
Palaidoja až 125.1)0 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
W. 181 Ji M. Tel. CANal 6174 

Chicago. III.

I.J.ZOLP
GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ 

VED* J AB
11646 WEST 46th STREET

TcL UOCIevard 5208—841 s

į Tel. CICERO f94

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas nl |xs.e« 

KOPLYČIA DYKAI
134.4 H. fiUth Ava.. fTicern. Tl»

Telefonas YARds 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinamu.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

' ANTANAS PETKUS
GRAB0RTUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Ulinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMTTOTOJAB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MOffme SS77

MINTYS APIE SPAUDĄ

Dabar per “Draugo” vajų 
pasirodys aiškiai, kokia spau-j 
da mūsų namuose^ tokie ii į 
mes patys. Jei skaitome, pla
tiname, palaikome katalikiš
kųjų spaudų, kovojame už

Ofiso Tel. CICERO 49
Kez. Tel. CICERO 3656

JOS. SHINGLMAN, M. D.

Pilone GROveblU 0027
^Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W, KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTEItN AVĖ. 
Chicago, III.
i , .

BOUIevard 7589
lies. HEMlock 7801

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PKOspeot 1030

Pilono CANal 6122

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJAS. CH’O'JRCU*

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 ir 7—8 vak. 

Beredomls ir Nedėliomis pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. Caliiorma Avė.
Telefonas KEPublio 7808

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar. 
Saredoj pagal sutartį

TeL OANol 0257
Res., FKOspvet 6U3r.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED bTL'žiFUZ
fvezldcuctja 6000 So. Artesla. nvo, 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

t lk( 8:30 vakar.

T«l. LAFayette >572

J, Liulevičius
Gmhorlua

Ir
BalMunuoioJas

rntarnaujs Chl 
cattoje Ir aplella 
k«je.
Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

BRONISLOVAS
LAURAITIS

.Inu suėjo įmini kai ncgal- 
lebUnga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylm;/ vyrų ir tėvelį.

Netekome savo mylimo vy
ru ir tėvo sausio 4 d., 1933 m.

Nors laikus tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užnilršti.

1/4) gaili alingas Dievas sutelkiu 
jum milžinų atilsį.

Atmindami tų jo liūdnų pra- 
st.šalinimų iš mūsų tarpo, y.ra 
užprašytos gedulingos šv. Mišios 
už. jo sielų, ketvirtadienį, sausio 
4 d.. 1934 m., šv. Antano pa
rap. bažnyčioje, Clceroj. ir šeš
tadieni. sausio 6 d.. 1934 m. 
Visų šventų parapijos bažny
čioje. Rnselande. Abejos Mtši'os 
bus laikomos 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus giminos, 
draugus Ir pažystamus daly vau 
tl šiose pamadose.

Nuliūdę liekame .Moleris ir 
Sūnų-.

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo : Iki 4 
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

šventadi'eniais pagal susitarimų.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

Buvęs Cicero 
miestelio pir-1
»na3 Sveikatos' tc1. Ofiso BOUIevard 5019 
Komistjonie- viCtory 2343
rlus (tr laikė 
tų garbės ofi- 

per 19 me
tų) yra gerai 
Clccriečiams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoju gydyme 
Plaučių, šir
dies Ir Reu
matizmo ligų.

_ Valamlos:

-14

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:10-8:80

Office Phone Res. 6107 S. Franclse.o 
Prospcct 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURCEON 

! 5058 BO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Bunday by Appolntment

Tel. CANal 6128

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 įkl I vakar. 
SercdoJ pagal sutartį

Ofiso: Tel. CALumct 4030 
Kva.; Tel. UEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Ealsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. veli 

.Resldeneijus GRsUa; gobu W. ovUt sk
Valandos: 16—12 ryto 

Seredomis Ir Nedėliotai, pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUB
Tel. YTKginia 0036

Hm. Phone 
ENGIewood 8641

Offio. Phone 
TKIangle 0044

Ofiso leh VlCtory 6898
Rea. AeL DltKzei 8181

DR. A. R. McCRADIE DR. A. A. ROTH

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
BUD EIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalai esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 
nftT^Rb Ir hvveS į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
dic'žiausj pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis betuvią graborius, kuris 
teikia ambnlance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl germeną. Pašaukite EUDSIKĮ pinu negu kreip
site. kur kitur.

udeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas | j

1605-07 South Hermitage Avanuc

KAZIMIERAS
RAUDONIS

l'ersiHkyrė xu pasauliu sau
sių 1 d., S vai. ryto 1934 lu7 
sulaukęs puses auUUuus, gblięs 
'l;i urages apskr., Kvėdarnos pu
ru p., Gugnlčlų kaime.

Am. rlkoj Išgyveno 23 melus.
I'iiliko dideiiunie nuIlūdVne 

moterį Juzefų po tėvais Hcnt- 
vleiirtė, dukterį Dolores 18 mė
nesiu. 2 s< serls Marijonų tr Ba
rborą Raudonis ir ftvogerį Si
monų Raudonį, Svognrkų Bro- 
nlsbivu Ir ėvogerį Pranciškų 
Ašmnotls tr du pusbrolius Mu- 
llejų Ir Izidorių Vitkus i'r dvi 
brolienes Mareijonų Ir Juzefų Ir 
gimines, o Lietuvoj tėvelį Izi
dorių Ir brolius tr s<-seils.

Kūnas pašarvotas. randasi 
454 0 Bo. Roekwcll Bt.

izildotuvės įvyks šeštadienį, 
Htiuslj 6 d.. X vai. ryto Iš namų 
j Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiu aslos parapijos bažny
čių. kurtoje atsibus gedulingos 
pamal.los už velionio sielų, o 
Iš ten bus nulydėtus J Šv. Ka
zimiero kapines.

Vlsf a a. Kuzlmtorų Raudo
nio giminės, draugai Ir pužjs- 
tafnl esut nuoširdžiai kvlečloml 
dalyvauti laidotuvėse Ir sutelk
ti Jum paskutinį patornavėmų Ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Du 
Ulė. Benorys, š»ogerlnl, Ibiebro- 
llai, HcoIIcih* Ir Glmta»ės.

lattdoluvėse putu niauja gra
borius J. F. Eudei'kls. Telefo
nas YARds 1741.

-.R- I S
TĖVAS V

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE...... PAŠAUKITE........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sųryštų su firma tuo pučiu vardu)

UOZAPAS EUDEIKIi

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP.3100
’ I .. .

! 2506 W. 63rd St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

2-4 ir 7-9 vai. vakare

• DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ii.l 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki* 12 
valandai dienų.

l'eielonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Moterišką, Vyrišką, Vaiką fe 

Vi^ą chronišką ligą. 
Ofisai 3102 So. Halsted Sk

Kampo, žįst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. t 
Nedėliotai, ir fiventadieniai. 10—11

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 8 P. M. 

Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. I1L
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
K&pitonaa 

Pasanlinikmo kare

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YAIUls 0984 

Ro.S Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. «. 
Nedėldieniaia nuo 10 Iki 12 dieng

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Draugę” it 
remkite v’sus tuos pro 
fesionaius ir biznienusj 
kurie garsinasi jame.

G WIS$IG,
Specialistai iš 

Rusijos
OTDO VTRAR LIG AR VYRŲ IR MOTVIIŲ PER 18 METUS NEMURIR8 

KAIP UtMIRKNUJUSIOR Ir NEIAGVDOMO8 JOS YRA
Bpectaltftkal gydo ilgo. pilvo, plaučių. Ink.tų ir pualėa. užnuodljlmų kraa. 
Jo. odoe, ligaA lal.da., reumatigmų, gaivos skausmu., skausmu, nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus mr’dytl. ateikite čia tr persitikrinkite kų Jis Joms gali padr- 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų tr išgvdd tukstsnčtue ligonių. PataąH • 
mos dykai. OFISO VALANDOM: Koedie nuo 19 valandos ryto Iki Z J 
valandai Ir nuo k—8 valandai vakare. Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 Mtt 

Avė. Tet (HAvford 83J

,jS>.
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C H I C A G O J E
Irius, Marijonų Kol. Kėni 

Mačys, P. Vask finas.
šv. Mykolo draugija daug 

dirba Dievo garbei ir tėvynės
NORTH SIDĖS, JAUNIME! Tai pilnutinė dr-gija

Nortli Side. Ji yra kortinis n-
šį vnknrą pnrnp. svetainėj ,Jns P^'-lhn sntvvrtn ir

7 :.'K) v. vakare Įvyksta svarbus Pn,nPUfl-
Draugija yra skaitlinga na

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

T.

musą kolom įos jaunimo susi
rinkimas su programa. Visi 
jaunuoliai-ės kviečiami atsila
nkyti, nes Amerikos lietuviu 
kataliku jaunime kyla nauja 
( ra, nauja dvasia, kurios ver
žimasis prie kilniu idealu pa
sireiškė Vyčių organizacijoj.
Kini geriau supažindinus mū
sų kolon. jaunimą su šia or
ganizacija, vietinė Vyčiu kuo
pa pasikvietusi Į pagalbą. Ce
ntrą, šaukia visą šios koloni
jos jaunimą ateiti į šį įvaire

nybių susirinkimą, kuriame 
bus plačiai nušviesta Vyčiu
organizacijos tikslai. i___________I

Iš kalbėtoju Ims Vvčią Ce-Į Vos tik kelios dienos beli- 
r.tro ir Cliicagos apskr. dva-|l<° iki dainininko K. Pažars- 
sios vadas, kun. A. Valančius, kio koncerto, kuris įvyks atei- 
“ Draugo” redaktorius U Ši- "antį sekmadienį, sausio 7 d., 
mutis, A. L. K. K. Federnei-, buvusioj Meldažio svetainėj, 
jos pirm. dr. A. Rakauskas ir Į Visi jau matote ir girdėjo- 
kiti žymūs Vyčiu veikėjai, te K. Pažarskį scenoje, bet da- 
Bus graži programa: nkordi- Par atsilankę į jo koncertą tn- 
jonistas Adomaitis, nortbsidie rosite tikrą “stiprais”, nes 
čiu naujoji žvaigždė daininin- pamatysite, kad K. Pažarskis 
kas V. (’irvinškas, ir kiti. Prie bebūdamas dainininkas - lošė- 
programos sudarymo priside- jas, bet dargi esąs geras smai
lia ir varg. N. Kulys. Todėl, bildukas.
jaunime, nepatingėk šį vftkn- i Programoj dalyvaus Justas 
lą ateiti į parap. svetainę, kur'Kudirka, tenoras ir Ona J.io- 
turėsi tikrai didelio malonu- znįtį,;nė, soprano, 
lito pasilinksminti su Vyčiais,

riais ir turtinga. Keiniu visus 
kilnius darbus. Kas kokiais 
reikalais atsikreipia j draugi
ją, tas pagalbos randa. Jei 
kas dar nesate šios draugijos 
nariais, patartina įsirašyti.

Susirinkimus laiko kas 3 se
kmadieni kiekvieno mėnesio 1 
valandą popiet, parapijos sve
tainėj. Draugijos Rep.

p R X u q y a
Centro Sibire įvyko šiurpi 

katastrofa
RYGA, saus. 3. — Rusijos įminu nulio), 

t Imlševikų spaudu beveik nie-i Centro Sibire sovietą val
ko nė neminėjo, kad pereitą j <;žia yra sukūrusi naujas pra- 
lapkricio mėnesį centro Sibi-įmones. Šios be gab> daug

Ponia Ada B. Nafe\v, se
niausia J. A. V. pašto viršini-

ras pergyveno baisią katas
trofą.

Pirmą karią ]>er 50 metų 
antrąją savai- 

ikėtai minėtą Sibi
ro dalį ištiko baisus šaltis, 
prie kurio nebuvo prisireng
ta. To nenumatė ir nepra
nešė bolševiku meteorologai. 
Staiga šalčio bangos ūžtelė
jusios nuvarė į kapus daug 
žmonių ir gyvulių. Kcainiu- 
įo termometras rodė 35 lai|>-

I r r
lapkričio mėn. 
lę visai netikėt

nukentėjo. Darbininkams su
stingus, sunaikinta daug bran
gių mašinerijų. Nepaprastus 
šaltis sulaikė visokius darbas 
laukuose ir fabrikuose.

Novosibirske vandens įva
dus susprogo ir gyventojams 
pritruko vandens. Dėl stokos 
vandens daug nnken-tėjo ligo 
ui nė.

Išilgai Sibiro geležinkelio 
stočių apylinkėse žuvo daug

ūkė Eatonto\vn, N. V. Jau 44 jsnius žemiau (4 (Fabrenbeito j žmonių. Keliauti geležinio 
metus eina tas pareigas. termometro — apie 47 1. žc- liti į tas stotis suvyksta daug;

oidieni

DRMJCU oi$ koncertą; 

Sekmadieni, Vasario (Feh) 4.1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

žmonių, kurie ilgas paras lau-d< 
kia. atvažiuojančių traukinių.

žmonėsPasireiškus šalčiui, 
neturėjo kur dingti. Statysi 
mažai kūrenamos ir jose nė-
ra daug vietos 
Žmonos iššalo.

keleiviams.

Kada žinios apie šią katas
trofą pasiekė Maskvą, ten pa 
sireiškė kaip tik ne pasiauba. 
Sovietų vyriausybė pasiuntė, 
Sibiran komisijas, kūrins nu-1 
torizuotos rasti kaltininkus, į

pasiklausyti gražią jaunimui 
pritaikintu kalbų bei išgirsti 
gražią programą. Lietuvytis

Knygos
• * . . ' *• i ‘

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Prcvas. Pusi. 14. Kaina.......................................................... 10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 1G as
menų. Pusi. 71. Kaina .......................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun 
ŠnapStis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 4G. Kaina .... 20c

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Tusi. 100. Kaina .... 40c

Gyvų įožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa 
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina...................................... 20c.(

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cbicago 1920. 
Kaina ..................................... ................................................... 00c

Deaenaano Mergelė. Trijų veiksmij drama. Vertė Kun 
Didelę koncerto dalį išpil- j kini priėmė, ir pareiškė, kad1V- Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly-

UŽ KELIŲ DIENŲ K. PA- 
ŽARSKIO KONCERTO 

PROGRAMA ŽAVĖS 
PUBLIKĄ

dys ‘‘Dainos” choro kvarte
tas, vedamas muz. J. Snurio.

Šv. Mykolo draugija laikė į 
priešmetinį susirinkimą gruo
džio 17 d., parapijos svotai-1 
nčj. Pirm. T. Mačys atidarė 
susirinkimą malda; nutarimų 
rast. perskaitė nutarimus, ku
rie vienbalsiai priimti.

Iš pranešimo apie narii s li
gonius pasirodė, kad šiuo lai
ku tik vienas sirgo, bet ir tas 
jau pasveikęs. Narys (lerdž.iū- 
nas buvo sužeistas, gulėjo Ii- ; 
goninėj. Jis pats paaiškino a- į 

pie savo nelaimę.- Nutaria iš
mokėti pašelpą už savaitę.

Po to sekė raportai i« idėji-1I.
nią draugijų. Iš Pederoeijos 
atst. A. Bacevičius plačiai ai
škino apie Federacijos veiki
mą ir priminė, kad sukako 4 > 
metų, kaip Kražiuos:' lietuviui 
katalikai gindami bažnyčią 
kraują praliejo, h'edcracijos n- 
pskritis rengiasi sukaktį pa
minėti. Iš kitų skyrių rapor
tų nebuvo.

1934 m. vnldybon išrinkta: 
pirm. T. Mačys, nutarimų ra
st. J. Karašnuskas, finansų ra
st. K. Lukošaitis, kontrolieris 
A. Šūkis, kasos globėjai P. 
Karpavičių ir M. Butkus, mn- į 
ršalka J. Rutkauskas, prie ba
žnytinės vėliavos K. Krivickas 
ir A. Rėkus, prie amerikoniš
kos vėliavos V. Dumbliauskas,1 
P. JuSkis, teisėja.1* A. Palabi
nąs, teisėjo raštininkas J. Sta
nkevičių, knsicrius M. Daugi
rda, turto trustistni: J. Stan- 
kevičia, J. Unikauskas, V. Ma 
čekonis, atstovai lankyti idė
jinių draugijų susirinkimus; 
Federacijos: A. Bacevičius, A. 
šūkis, T. Mačys, labdariu: 
V. Dumbliauskas, A. Bacevi- j

nepranestn apie puvo, 
vojingą šalti, ir dėl ko mpri| 
sirengta prie jo.

PARDAVIMUI PIGIAI
Siūtai, overkaiilui ir įvair 
stvgy muzikos instrumentai.

FRANK KUZMARSKIS
2635 W. 39th Place 
(prie Archer Avė.)

Telefonas LAFayette 1347

JOHN B, BORDEN

Kas tik branginate lietuvi
šką liaudies dainą, ateikite į 
K. I'ažarskio koncertą. Būsi
te sužavėti gražiomis dainelė
mis.

Sausio 7 <1. tikimės matyti 
visą lietuvišką visuomenę bu
vusioj Meldažio svetainėj. Po 
koncerto bus šokiai prie sma
gios orkestros. Iki pasimaty
mo.

Mylintis liaudies d liną

ŽYDAI SUSIRŪPINO DEL 
EGZAMINŲ

Vvr. rabinas šafiro lankė
si pas Švietimo Ministcrj ir 
prašė naujajame amatninkų 
įstatyme atsižvelgti ir į žydu 
amatninkų reikalus. Švieti
mo Ministeris prašymą palan-i

senesniems nmatninkama eg
zaminai kliūčių nesudarvs.

NAUJI METAI
(Gyvenimo laikrodis)

Gyvenimo laikrodis vis nesustoja,
Kad dvyliką žmogui netyčia išmuš;
Jis į|)ėdin eina, kaip koja į koją,
Kol kelią pabaigęs sustos ir suduš.
To laikrodžio skaitomi slenka sau metai — 
Vienodo greitumo per dienas naktis;
Čia žmogus dar amžių gyventi sau keta,
D žiūri — jau reikia užmerkti akis.
Bet vilties, svajonių ir laimės troškinio 
Tie metai kiekvieni labiau kupini:
Šiais metais, žiūrėk, jau čia vieni nurimo 
Kitais, jau nurims nuo troškimų kitų... 
Bi't metai naujieji vis liepia mums stengtis 
Ir yra gerai juos gyvendinti rengtis: 
Nežiūrint — ar bus kas iš to, ar nebus,.. 
Kiekvieno likimas dalimis suskirstė 
Gyveninio amžių — į laiko metus — 
Gyvenkite, laukite, gal, nusiirsite 
J laimę per naujus sulauktus metus!.. 
Gyvenimo laikrodis vis nesustoja,
Kol dvylika žmogui netyčia išmuš;
Jis įpėdin eina, kaip koja į koją,
Kol kelią pabaigęs sustos ir sudi š.

. Arėjas Vitkauskas

vauja 199 ypatų. Cbicago 1919 m. Kaina.......................... 20c.
Dolpelis Mjinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.

Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23 
Kaina.............. ....................................................................... .. 10°

“DRAUGO” KNYGYNE
1334 South Oakley Avcnue Chicago. III.

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Rockwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

INSDRANCE
NOTARV

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

STUNGIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ A O ■M T O R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

W OUR OFFICE

1934

RADIOS
ADVOKATAS

1105 W. Monroe St.. prie Clark] 
Telefonas STAle 7660 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet 
2201 W. Cerraak Road

Panedėllo, 8eredo« i*r PėtnyCloc 
vakarais ( Iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.j

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas ItEPnb'.lc 9600

Yra daug tobulesnės. Išduo
da tyrą ir aišku balsą. To
dėl kas nori turėti gerą ra- 
dio, kuri perduoda progra- 
mus aiškiai, patariame iš
mainyti ant naujos radio*.

Bud riko krautuvėje jas 
rasite visas vėliausias ma
dos žvmiu išdirbisčiu PHIl/» 
CO, ZENITU, K.C.A. VIC- 
TOK, ATU’ATF.R KENT, 
CROKLEY.

Bud riko krautuvė priima 
jūsų seną radio ir už ją duo
da didelę nuolaidą.

Kada dabar yra INVEN
TORIAUS IŠPARDAVI

MAS Budriko krautuvėje, 
jūs galite pirkti pigians. 
Jūsų seną radio sutaiso 
Budriko patyrę mechanikai.

los. F. Bodrik, Ine.
Rakandų, Radio ir Muzikos 

K raut avė.
3417-21 So. Halsted St

JEWELRY KRAUTUVĖ
Sutaiso laikrodėlius ir per

dirba žiedus.
3343 So. Halsted St.

Budriko Radio Programai:
NV.C.F.L., 970 k. kas |ie- 

dėldietiį nuo 1 iki 2 vai. po
piet. \V.II.F.C.. 1420 k. kas 
ketvergą 7:30 iki 8:30 vnk.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS CO AL CO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
0332 So. Long Avė.

Chleago, III.
TEL. REPVBLIC 8409

v\'/s

Katrie perkate anglių 1S dral- 
verių. elųsltfte Juos i CHANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigu 
Porahontas Al. K. Ilk tu i >7.00 
tonas.

PEOPLES COAL CO,
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pnllnian, UI.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš | 
Peoples Coal Co.
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DlD NOO LOOK. 
AU. -THRlU IT 
mCRN CARCFO'A
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