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Šv. Kazimiero Seserys turi kraustytis iš Saules rūmų Kaune
AMER!KIEC!Ų SESERŲ VEDAMA
GIMNAZIJA YRA PAVOJUJE

PREZ. ROOSEVELTAS REIKALAUS
KŪNGRESO DAUGIAU IŠLAIDŲ

SESERYS NEGALI RASTI
ATITINKAMOS PATALPOS

BIRŽELIO M. PABAIGĄ BUS
MILŽINIŠKAS NEPRI
TEKLIUS

Sv. Kazimiera seserys Lie-ilikų universitetui Lietuvoje,
WASHINGTON, saus. 5.—
Šių išlaidų tačiau iki liepos
lutoje, l>e keletas pradžios j “Saulės’’ rūmai yra ganėPrezidentas Rooseveltas pa įnėn. 1 d. nebus pakankamai.
moltyklų ir vaikų darželių, j tinai dideli sutalpinti mersiuntė kongresui priedinį pra Prezidentas, sakoma, kongre
dar turi mergaitėms gimnazi-j gličių gimnazijų ii* jaunų
nešimų apie krašto sųmatų. so reikalaus skinti dar 1,1GB,jų Kaune. Savos patalpos I universitetų, tačiau vyriausyJo pranešimu, šiais admi ‘X)0,000 dol.
gimnazijai vienuolės neturė-' liu
atsisakius
pripažinti
nistraciniais
metais, kurie
Apskaičiuojama, kad tuo
jo, ir ligšinl tam tikslui nuo-1‘‘Saulės’’ namus tinkamus ri
baigsis
birželio
mėli.
30
d.,
būdu
krašto iždas pasijus tu
muodavo,— daugiausia Ame- niversi-tetui,
kadangi juose
Panamoje potvynis,
neužbaigtų Madden užtvanka. Su- vyriausybė turės 10,570,000,ri milžiniškų nepriteklių —
rikos lietuvių aukomis pa- yra mergaičių gimnazija, to- naikinta daug durim.
000 dolerių išlaidų. Iš tos 1 daugiau kaip 7 bilijonus dole
statytuosins, — “Saulės" Į dėl seserų giBina-zija yra prid rangi jos rūmus. Rodos, ii" versta ieškoMs naujos patalMUSSOLINIS UŽ VOKIE sumos daugiau kaip G bilijo rių. O tokiu būdu ir viešosios
nai dolerių teks ūmiems kraš valstybės skolos visu smarku
tiko, kad Amerikos lietuvių nos.
Bet raip didelės, erdTIJOS GINKLAVIMOSI
to reikalams gaivinti pramo mu pašoks aukštyn.
aukomis pastatytuose rūmuo-į yios triobos, kad sutalpintų
se mokytojautų iš Amerikos! s įvirs 600 gimnazisčių ir peROMA, saus. 4. — Anglijos nę.
Spėjama, kad iki 1936 me
at vykusias lietuvaitės pėda-: ipgogių stalių visame Kaune
užsienio reikalu sekretorius i
tais krašto vyriausybė pada
NEGALES IŠSISUKTI
gogės, juo labiau, kad jos už- į pi kelių mėnesių ieškojimo j
Šių savaitę įvykusiame A. L. R. K. Federacijos »PS- Į Si r John Simon valiai ir sian-'
rys iki 32 bilijonų dolerių
ėmė tik namų dalį ir mokėjo <kir nerasta. Tuo tarpu vie krities susirinkime galutinai nutarta įsteigti lietuvių 1 *Ia "1 dien per kelias valandas tarėAVASHTNGTON, saus. 4.— skolų.
pti $2,500 nuomos |x*r melus.; molių
nuolat
klausiama: dics kursai, kurių atidarymas įvyks pirmadierų Aušros Var si su Italijos premjeru Muk Teisingumo
departamentas
Tenka sužinoti, kad “Sau- "Kada gi jūs išsikraustosi- tų parapijos mokyklos kambariuose, 7:30 yni. vakarų. Kur soliniu.
nusprendė, kad tie visi, kurie
KONGRESE SENOJI
lės” draugija įsakė seserims t,>?” O ligišiol Šv. Kazimie- sų atidarymo iškilmėj įžanginę kalbų pasakys J. M. gerb.
'
nusikaltę
prohibicijos
aktui
TVARKA
kun. Jonas Jakaitis, M. L ('., Marijonų Provincijolas Ame
Suprantamas dalykas, kad
sit savo gimnazija išsikraus- n seserų gimnazija buvo la- rikoje. Kita programos dalis bus paskelbta vėliau.
('18-ajnm priedui) privalo būt
tyti iš “Saulės" rūmų, ka- liausią pagirta mokslo įstaiKursuose, kiek girdėjome, bus dėstoma tikybos daly jųdviejų pasitarimai slepia traukiami tieson irprivalo atWASHINGTON, sausio 4.
dnngi jie basių pavesti Kata gi Lietuvoje.
kai, bendrieji mokslai, lietuvių kalba, žurnalistika, lietuvių mi. Oficialiai tik pažymima.’ Įsakyti už savo nusikaltimus, — Nesenai daugeliui kongre
literatūra ir istorija, ekonomika, sociologija ir kiti dalykai, kad pasitarimai yra draugin nepaisant to įstatymo atšauki so atstovų ir vėl iškelta prie
Pamokos įvyks vienų kartų savaitėje, •pirn’Shdieniais.
' gi ir sklandus.
VYSKUPAS MATULIONIS
mo.
t
•
kaištų, kad jie riebiai apmokaman valstybės dnrban yra
KAUNO BLAIVININKŲ
CHICAGOS TARYBA UŽ ATRODO, KAD TAS NE-1 Neoficialiai gi pažymima,
kad
tais
pasitarimais
padary

DĖL PIGAUS PARDAVIMO įstatę savo žmonas, arba ki
REFERENDUMĄ
GALĖS ĮVYKTI
SUSIRINKIME
tos išvados, kad nieku būdu
BERLYNAS, sausiu 4. — tas gimines.
KAUNAS (per paštų). — pisisekę ūmai nublaivinti vi- Chieagos miesto taryba pri
TOKIO, saus..4. — Kalba- nėra Kalhna
valstybių mi
Gruodžio mėnesį Liaudies Na- s» Lietuvų. Blaivybės drau- ėmė miesto majoro sumany nia, kai japųnų vyriausybė y. ( ginkluoti, nes negalima su Turingijos mieste Geschwen- Priekaištai praėjo lm atgarrin areštuotas vienas pirklys šio. Nepasi reiškė jokia reakmų Teatro salėje įvyko nepa- gijai sueina 25 melai ir jų šia mų, kad per ateinančio ba
ra pasirengusi Mandžukuo, sitarti su P raneuzija.
už
tai, kad jis pigiau parda-' cija.
Apie 60 kongreso na
prastas L. K. Blaivyliės Drau- proga sveikinu, linkėdamas | landžio mėn. rinkimus mieste
(Mandžiurijos) valdovų prin-I Kad taip, tai nusiginklavi vinėjo prekes, negu vyriausy rių -turi išrūpinę saviškiams
gijos Kauna susirinkimas, Valančiaus laikų pasisekimo.; jvyk-tų piliečių referendumas
cų I’u-yi paskelbti to krašto. mo konferencijos a-tnaujimas bės nurodyta.
valdiškus užsiėmimus.
kuriame dalyvavo ir kalbėjo J,«j prieš 75 metus vienas svaigiųjų gėrimų kontrolės
imperatorium.
yra neįmanomas ir premjeras
Autoritetai pareiškia, kad
neseniai sugryžęs iš Rusijos žnogus galėjo nublaivinti vi- klausimu.
Sumanymas paAtrodo, tas negalimas dnik- Mussolinis stovi už tai. kad tos rūšies “barganai” stato Kas įdomiausia, kad, štai,
J. E. vyskupas Matulionis, sų Lietuvų, 'tai dabar, turint
vestas “laisnių" ir juridi-jtas. Juk japonų imperijoje reikia leisti /Vokietijai iš nau klinčių pramonės atstatymui. net žemesniųjų rūmų pirmi
Jis susirinkusiųjų buvo labai t'ikstančius narių, nėra ko nuninko Rainev žmona turi
niam komitetui, kuris parengs | negali būt kitos imperijos,
jo apsiginkluoti. Galima nu
entnxijas>tiškni sutiktas ir iš- įminti. Telaimina jūsų dar- viešuosius išklausinėjimus.
“džiabų” su 327 dol. atlygini
-------- -------statyti jos ginklavimuisi ri
NATA L, Brazilija, saus. 5.
lydėtas.
1.1 Dievas.
x .
Kaip žinoma, majoras yra SOCIALISTIŠKOS IDĖJOS bas, bet negalima jos reikala- — Iš Afrikos per Atlantikų mu per mėnesį.
Štai J-a Ekscelencijos kai-j Į---------------griežtai priešingas, kad svai
Nestebėtina, jei prezidentui
vinių paneigti, jei visos kitos I čia atskrido prancūzų lėktubos.santrauka:
INSULLiUI YRA
giųjų
gėrimų
pardavimų
LONDONAS, saus. 4.
j valstybes vra nuo galvos iki; vas Southern Cross. Kelionė j sunkiai vyksta vykdyti kraštf
Blaivininkai yra prakilnūs (
VILTIES
Chicagoj kontroliuotų ne pats Anglų spauda įvairiopai at kojų apsiginklavusios.
atstatymo programa ir jei
ėmė 18 valandų.
žmonės.
Jų uždavinys yra
miestas, bet valstybės komi siliepia apie prezidento Roomilijonai bedarbių negali gait
nublaivinti lietuvių tautų. Jie' A TEN AT, Graikija, sausio
sija.
sevelto pranešimų kongresui.
ti darbo.
KATALIKŲ
KUNIGŲ
PERSE

nori padaryti laimingų šei-Į 4. — Pabėgėlis iš J. Vaisty
Kai kurie laikraščiai aukšmų, nes blaivioj šeimoj y- tų buvęs
milijoiiinkas S. NUŽUDE DU KODlKIUSj -tina kilnias Roosevelto ideKIOJIMAI VOKIETIJOJ
Pinigų vertė —
ra sutikimas ir gerovė. Ne hsullis, kuriam leista Orai
SUŽEIDĖ ŽMONĄ
I jas.
Kiti vadina jas socia- MUNICHAS, Bavarija, gau tik kaltinamas, l>et dnr kali-į
vienas senelis -tėvas ir močio-1 Kijoj gyventi tik iki šio sausio
mainyba
sio. 4. — 'Vokietijoj ir toliau namas.
Areštuotas J. Piotroivskis, i listiškomis.
tė verkia, kad jų šeimoje nė-'mėn. 31 d., turi vilties pasi
vyksta katalikų kunigų perse- Štai tomis dienomis Freisin- NEW YORK, saus. 5.
27 metų amžiaus, 5019 Nonth
ra blaivybės. Jūsų uždavinys lĮai šiame krašte,
kiojimai.
Hitlerio stnogikaū go katalikų seminarijos dir. Po prezidento Roosevelto pra
Melvina avė., kurs nužudė du * KONGRESE YRA
nublaivinti šeimų. Jei prasi
Graikų ministerių kabinete savo kūdikius, 10 mėn. ir 3
visam krašte ne tik kur kitur, kun. dr. Rossbergerį hitleri nešimo kongresui dolerio ver
MOTERYS
platintų Lietuvoje blaivybė,’,
' yra numatomos svarbios at-1 metų amž., ir pavojingai su
bot ir pačiose lmžnyčiose se ninkai suėmė, o jų teismas tė staiga ėmė pulti, bet pas
tai pasidarytų visai kitokia
| mainos.
Jei tas įvyks, gal' žeidė savo žmonų, 23 m. amž.
AVASHINGTON, saus. 4.— ka katalikų kunigus. Klauso nubaudė jį 8 mėnesius kalėti kiau ir vėl atsigavo ir pasili
Lietuvos išorinė išvaizda, nes,
I Insnllis laimės naujos vyriau-1
Kongreso žemesniuose rū si sakomų pamokslų ne pasi- neva už tai, kad jis “įsiki ko kaip buvę, kadangi narni
vartodami svaiginančius gė 1 syhės palankumo ir tada jam1 Piotrowskis dirbo prie civi
moterys
mokinimui, bet kad' tik suga šęs į vyriausybės vedamų žie i niam naujam auksui kain
F,
*
linių darbų. Iš pradžių jis muose »vra devynios
rimus, mūsų žmonės praleid
' tereikės apleisti šios prieg-1
vus vienų kitų įtariamų žo mos šelpimo programų.’’
už tas žmogžudystes kabino atstovės.
žia daug milijonų litų. Tanepadidinta.
burbs, kuri kol kas yra jam “bnrdingierių,” kurio ieško
Kun. <lr. Rossbergeris teis Vakarykščias pinigų kur
dį
apie
gyvuojančių
krašte
i> da išnyktų barniai, nesutiki
saugiausia.
policija. Bet paskiau išpaži ATSISTATYDINO KAUNO didelę netvarka, neteisybę ir me neprisipažino kaltu. Jis sas:
mai ir muštynės. Lietuvoje
įvairios rūšies uzurpaeijų. sakė, kad tas viskas prieš jį
BURMISTRAS
pakiltų dora, nes doros nu-Į Graikų spauda praneša, kad no, knd tai jo paties darbas.
Anglijos svaras
$5.b
Atsistatydino Kauno mies-1 Kiekvienas kunigo ištartas yra pramanyta. Valstybinis
Krypimai dažniausiai atsitiii-Trpni.i'‘,ns Tsaldaris, atoinanKanados doleris
1
NORIMA UŽPILTI UPĖS to burmistras inž. A. Grnuro- nepalankus žodis pranešamas kaltintojas (hitlerininkas) tu
1
tį
pirmadienį
prezidentui
jka njwisvniginus. ,I)ang yrii
Prancūzų frankas
ŠAKĄ
kas.
Tai
padarė
dėl
pasi

vyriausybei ir tada praside rėjo pierš kunigų tik vienų
^^pĮfUos
savo
atsistatydinimo
gražių organizacijų, Imt tftrpį<UOf’
Italų liras
Iš AVasjnngtono praneša, reiškusių nesutikimų su mies da kunigo kamantinėjimai.
liudininkų. Ir šis padavė ap Belgų belgas
visų blaivininkų draugijų rei-^^’b * HnlclaTiH bus pakvieskia pastatyti pirmoje vietoje: j
daryti naujų kabinetų. kad kongresui įduotas biliuR, to valdvba.
Tikėjimo ir doros dalykai siblaususius liudijimus. Ta Vokiečių markė
čiau teismui to pakako. Ku
iš kabineto pasiša- kad užpilti ir panaikinti ChiŠveicaru frankas
šiandien taip glaudžiai yra
75 metai
«
Chicagoj pradėta byla raintų pora didžiųjų Insullio! fagoj pietinės Chieagos upės
nigas pripažintas kaltu ir nususiję su viešuoju valstybės
I.i< tavos blaivinimo (tyreli ,riešų. Jei tas tikrai įvyktų, šakos vakarinę jos šakų, kuri kieteriams ryšium su drabu
I baustas kalėti.
gyvenimu, kad katalikų ku-’
šiemet sueina reikšmių g din
prasideda
iš
upės
šakos
ir
tę

žių
valymo
pramone.
Aiškėja, kad kunigų perse, ORO STOVIS
Aujas kabinetas pakeistų aenigui nėra galimybės išvengti klojimai Vokietijoj tęsis tiek CHICAGO IR APYLINKĖ
yvįokabineto nuosprendį In- sias iki California bulvardo.
Ši šaka jokiems tikslams
SANTIAGO, Čilė, saus. 5. nepalietus tų visų neteisybių, ilgai, kiek ilgai visam kraš- — šiandien numatomas Ii
nenaudojama, o vasaros metu ' — Čia atvyko J. V. sekreto- kurias dainai sukelia valdžios 'te vy raus Hitleris su savo tus, o paskiau ir sniegas;
rius liuli.
taip daug šalta.
organai. Jr ui tai kunigas ne smogikais.
TE “DRAUGĄ” joje tik uodai veisiasi.

CHICAGOJ ATIDAROMI LIETUVIŲ
LIAUDIES KURSAI

H
'-C.

b

Penktadienis, sausio 5 d., 1931
———————-............ -r -ve
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DRAUGAS”

Išeina kasdion, į'šskyrus sekmadienius

l’RENUMERATOB KAINA: Metams — $6.00, Pu
sei metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $100. Kopija .03c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
žinu. jei neprašoma tai pudaryll ir neprislunčlama tam
tikslui pušto ženklų.

tačiau plačioji Amerikos visuomenė yra su
juo ir nuoširdžiai parems visus jo žygius,
surištus su krašto gerovės gaivinimu ir so
cialinio teisingumo vykdymui

Kraštas taip put karštai pasveikins sa
vo vadą dėl jo griežto ir drąsaus pasiryžimo
apvalyti Jungtines Valstybes nuo spekulian
tų, kriminalistų ir visokių kitokių nenaudė
lių, kurie tunka. žmonių išnaudojimais, jų
prakaitu ir kniuju. Į tų darbų jis kviečia
kongresų ir visų padoriųjų visuomenę, nes
tai yra visų bendras reikalas.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu•ų dienrašty dr. Kačkus veda Srelknioa Skyrių. Jis
telkia profesljunallus patarimus skaitytojams Ir mie.
lai atsakinėja J klausimus sveikatos dalykuose. Vld
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Uosi

gų nelaiminguose atsitikimup- uiiny, jeigu gausi man rytoj

se”. Semkite, malonūs lietu tos ponios vardų ir antrašų.
viai, naudingas jums žiniw. Su tokiuis žodžiais ateik reiJei matysite, jog tie malio pė mūsų nepažįstamasis į kastraipsniai via naudingi, pa-, žin ką iš prueivių, ir šį kurtų
tarkite ir savo kaimynui^ sužinojo tai, kas taip buvo
kad ir jie skaitytų straipsnius sukėlę jo durnumų.
“Sveikata — Brangus

Tur

Kaip ten nebūtų buvę, kilų
tas
”
,
kurie
yra
spausdinam
dieną jis atėjo į laimingos moRedaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
“Draiige” kiekvienų penk a' tinos namus ir liepė pranešti
dienį.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
apie save.
ardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori il
5 vai. po piet.
D-ro Račkaus atsakymai
— Poniute, aš turėjau gar
su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
klausimus
bės buvoti...
Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
DR.A.M. KACk.CS
Nežiūrint kokių politinių įsitikinimų žmo ti *)J lalkraštj,
lel. Dafayettc 3051
tada
klausėjui
bus
atsakyta
laišku.
“DRAUGAS”
— O,, tai tamsta buvai prie
Atsakymas E. J. K. — No
gus nebūtų, jis turi pripažinti, kad iš buvu Ui tat visada reik pridėti pašto ienkclj ui 8 centus. >061 Cldcago
W. Mrd Su
lėčiau žinoti, ar tamsta esi gy to? Tamsta matei visų? Aš
L1T11UANIAN DAILY FBIEND
sių Amerikos prezidentų nė vienas nėra pa
I'ubliahed Daily, Except Sunday.
rodęs tiek daug iniciatyvos ir trumpu- laiku IŠMOK ŽMOGŲ GELBĖTI i plūstantį t Kų darytum, jei dytojo priežiūroje f Jei ta P» nieko nemačiau, negirdėjau,
rastum kaimynų pasikorusį, klausyk visų jo patarimų. L d aš tiesiai šokau.
8UB8CRIPTIONS: One Year — $6.00; Slx Months tiek daug nuveikęs kaip p. Rooseveltas. Rei
— $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c.
Gelbėti nelaimėje žmogų, ar nuo dujų pritroškusį? Kaip mė, kad džiovos plėtimasis y- — Atleisk tamsta man, po
t'uropo — One Year — $7.00; Slx Montlia — $4.00;
kia tikėtis, kad ir kongresas ir visa visuo
Copy — .03c.
gelbėtum nelaimės ištiktų ir į ra sustabdytas, ir turėk vi tį, niute, aš girdėjau...
menė rems prezidento.pastangas grųžiriti kra- mielaširdingas darbas.
Adverttsing in “DRAUGAS” brings best rcsults.
štai normalinę ekonominę būtį.
Nėra SianM
kilne- vos tik gyvų žmogų! Ar gel- rasį pasveiksi. Jei gydyto,as — Girdėjai tamsta?
Advertislng rates on appllcation.
snio dalyko, kaip noras pagel bėtum dideliam pavojuj esan įsakė tamstai lovoje guliti, Į
’l^ip, poniute, aš girdė
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago
bėti sergančiam ar sužeistam tį žmogų, ar mokėtum kaip ge tai gulėk lovoje; nesibijik, ^u’ ktt*P tamsta...
LIETUVOS KATALIKŲ UNIVERSITETO artimui.
lsti? Jei tau pačiam taip at nuo to kuprotas nepasidarą ši.
Tamsta girdėjai, bei ka
REIKALU
Bet nepakanki vien tik ge sitiktų, ar nenorėtum kad Atsakymas A. D. — Girti gD
DIENOS KLAUSIMAI
ro noro; reik mokėti, kaip koks žmogus tave gelbėtų; ir šantų-nielisų arbatėlę svej Ai — Aš girdėjau, kaip tamsta’
teikti pagalbų esančiam pavo ar tau malonu būtų jei maty tai nepakenks. Ne nuo v sų susukui, poniute... ir dtėjau su
PREZIDENTO KALBA KONGRESUI
Lietuvos katalikų visuomenė jau antri
juj žmogui. Neišmanėlis, “ge tum bailį bėgantį pro šalį ir moteriškų ligų šautos pagtjb- tikslu pasiūlyti tamstai angametai laukia progos atidaryti Katalikų Uni
žamentą į teatrą.
lbėdamas” sužeistų - mirštan neteikiantį tau, mirštančiam, sti, bet skaudžias mėnesi
Prezidento Koosevelto kalba, pasakyta versitetų. Tačiau tautininkų vyriausybė da
tį žmogų, gali padaryti dau pagalbus t Kaip tu norį kad kai kada palengvina.
Vargšė motina.
užvakar susirinkusiam kongresui, įliejo daug ro visokių trukdymų. Kaip žinoma, jau vis
tave nelaimės ištiktų kas nors
giau žalos nei" gero.
Tas žmogus- buvo impresa
optimizmo į šio krašto ekonominį ir finansinį kas buvo prirengta universiteto atidarymui
lib, ieškojęs vaidilų .mažoms
Nelaimingų atsitikimų, dide gelbėtų, taip ir tu privalai
gyvenimų. Jo kalba išblaškė visas ligšiol dar 1932 m., bet vyriausybė neleido. Dabar, Baž
rolėms. Jo vardas buvo: Pu
lių ir mažų, pasitaiko visur žmogų nelaimingame atsitiki
buvusias abejones dėl vyriausybės programo nyčios ir valstybės santykiams šiek tiek su
blika.
ir visada. Nežinome nei vie me gelbėti. Žmogus žmogų pa
vykinimo. Nuo pradėtojo darbo vyriausybė švelnėjus, tas klausimas vėl pradedama ju
tos, nei valandos, kada nelai vojuje privalo gelbėti!
Puikiai apsiiWęs ponas, [su
Išvertė Arėjas Vitkauskas
nesitrauks', bet žengs pirmyn. Anot preziden dinti. Tai matome iš to, kad organizuojamo
mė gali įvykti, kada reiks
Kai įvyksta kokia, baisi ne auksiniu grandinėlių ir pi eto, dirva išarta, grūdas pasėtas, sunkioji pra universiteto vadovybė ieško patalpų ir tam
šauktis pagalbos, arba kada laimė, kai mirtis žmogui į a- nkinta išvaizda, vaikštinėjo
džia padaryta, nors kai kur reikės taisymo tikslui perimanti “Saulės” rūmus.
tau juičiaiu reiks artimų nuo kis žvelgia, negalima nei mi ilgai vieno iš Amsterdamo
ir naujinimo, bet be atodairos bus einama
Patikrintomis žiniomis, J. Et Kauno ar mirties pavojų gelbėti.
nutėlės gaišuoti, tuoj reikia rkasų. Į miestą jis atvažiiįvo
pirmyn ir vykinama krašto gerovės gaivinimo
kivyskupus praėjusį mėnesi ilgai užtrukęs * ‘Malonus skaitytojau, būk pagalbų teikti, stengtis praša “reikalais” ir jūs tuojaus
programa, ant senosios ir atgyventos tvarkos
kHydas
. . ,
. .
. ,
... • Romoje. Skubiai i Romų buvo iškviestas pasirengęs teikti pirmų pagal linti mirties pavojų. Žinoti, matyti, kas tai buvo per “
griuvesni bus statoma liauja struktūra, tin- I
. ,
, . .
. .
. ,
. ...................................... .....
l mons. Arata. Rinitai ir sėkmingai buvo ve bų žmogui, kada jį nelaimė kaip prašalinti mirties pavo kalai”.
kanti šių laikų civilizacijai ir žmonių reika- i
liamos derybos. Ir dėl to spėjama, kad nau ištinka. Išmok tinkamai teik jų yra pats svarbiausias i? Prieš jį ėjo vaikštinėda na j Jėzus Kristus II tolaviniams. Prezidentas dar kartų griežtai pa
ju susitarimu galutinai bus leista steigti pa ti pirmųjų pagalbą. Nėra sun visų mokslų dalykas. Tiesa, pouiii su vaiku. Jau nežiiau Imas $2.00 (su kietais apsisakė prieš didinimų pramonės dirbtuvių,
tulikų Universitetų Kaune. Tai būtų padary- ku išmokti Pirmosios Pagal- žinome, kad gydytojai daugi1(1 kokio atsitikimo vaiką: į- 'taisais $2.50)
prieš eikvojimų natūralių resursų, prieš vaita didelis žygis pirmyn.
i bos Dėsnių, tik reikia netin melų pašventę mokslui yra krito į vandenį. Motinu suiu-1 Katalikų Tikyba I to
kų darbų, išnaudojimų darbininkų, prieš spe
Lietuva yra katalikiškas kraštas, bet gėti susipažinti” "su tais dės vybė ir sveikatą: bet dažnai ko, šoko paskui vaikų iri iš- mas .......................
kuliacijų žinonių pinigais ir .t.“Mes turi
ŠVėnioji Dvasia III to- ’
me būti tikri, kad pertvarkihs mūsų gyve katalikiško universiteto neturi. Toji didelė niais. Kiekvieno t kultūringo
mas ..................................... $1.25
nimų nebebūtų dirvos tokioiiis piktžolėms vėl spraga turi būti užkimšta. Kitaip neįmano asmens pareiga žinoti, kaip pasitaiko nelaimių tokiose vie Reikalų žmogus būvi
ma katalikiškos tautos pažanga. Mes tik ste gelbėti gyvybę. Reikalui pri tose, kur gydytojo negalima prie to, išsiėmė savo užrašų Kristaus- Patarimų Ke
augti’' — pareiškė prez. Rooseveltas.
liais
$1.00
.
.
•*
<
.
bimės, kaip tautininkai, kurių rankose yra siėjus, jei nemokėsi žmogų ge greit prisišaukti, o iki gydy knygutę ir pasirengė kažką liž
Nėra abejonės, tokį prezidento nusista
Sielos
Takai
Tobulybėn
L00
valdžios vairas, lig pat šiol neleido tos taip lbėti, bus gėda, o jei diirysi tojas atvyks į nelaimės vietą, sirašyti.
tymą sveikins ir teisingas pramonininkas,
Trumpa Apologetika
.G5c
— Gerbiamoji ponia, ar
reikftlingos<Lietuvai įstaigos steigti. Juk kuo ką negerai ir nelaimingam pa tai jau gali būt jiervėlu, žino
prekybininkas ir milijonai darbininkų, nes
XXIX Tarptautinis Eu
daugiau valstybės ribose aukštųjų mokyklų, kenksi, turėsi sudrumstą sąži gaus gyvybė jau gali užgesti. liu drįsti paklausti tamstą
p. Rooseveltas savo darbais jau įrodė, kad
charistinis Kongresas
$1.(X
Tat, mokinkitės kaip gelbėti'įlįstos pavanlės ir antrašo.
kuo daugiau aukštus mokslus einančios jau nė.
jis nekalba tuščiais žodžiais. Dar nė metų
Apie Tai Kas Brangiausia.
nuomenės, tuo greitesniu tempu kils tauta
Pagalvok, kad žinotum ką žmogaus gyvybę, kad ji neuž — Vaikas, mano vaikas,
nėra, kaip jis valdo krašto vairų, bet jo pa
Parašė K. V. Kaina.......uč.
kultūroje, moksle, augs jos pajėgumas ir at daryti, jei elektra žmogų pri gestų iki gydytojas atvyks. vėl su manim.
skelbtas “Ne\v Deal’.’ bankusysutvarkė, kelis
Apeigos R. Katalikų Baž
Aš, kaipo lietuvis gydyto
sparumus. Tik doru, šviesi, kultūringa ir vie trenktų? Kaip gelbėtum per
— Taigi, taigi, bet ar niĮliu
milijonus darbininkų į darbų si/grąžino, vaikų
nyčios. Parašė Gerutis . .5Oc.
ninga mūsų tauta tegalės išlaikyti taip sun kūno pritrenktąjį f Ką dary jas, jau per dvyliką metų tar drįsti...
darbų panaikino, darbininkų darbo sųlygos
Apsvarsty. Knygelė pa»rteiig«
— .Mano vaikas išgelbėtas
kiai įgytų nepriklausomybę. Tai ypatingai, tum, jei vaikas per klaidų iš nauju savo mylimiems lietu
pagerinta, ūkininkų būtimi susirūpinta, be
ta
iš Tėvo Kaz. Kapucino paužsispyrusi kartojo motiin,
rodos, turėtų suprasti tie, kurie stovi valsty gertų iodino*, karbolio, vitri- viams. Per dvyliką metų mo
darbių šelpimo reikalai patvarkyta ir daug
skaitytojus. kuri negalėjo suprasti, k lipjmbkslų. Kaina ......... .5c.
bės priešakyje.
jolio, amoni jos? Ar mokėtum kinu “Draugo”
kitų dalykų padaryta. Dėl to krašte atsirado
Vertė
iš sužeistos arterijos smarkiai i kaip išvengti ligų ir kaip dvei-j galima jai dabartinę valan p*.. Dievo Akytalzuoj.
daugiuu pasitikėjimo vyriausybe, daugiau ju
švirkštanti kraują sustabdyti ? i kai sulaukti ilgo amžiaus. Tū- lę užduoti pašalinius klausi Byrąs. Kaina................ :.30c.
dėjimo visose gyvėnimo srityse, daugiau tik
Kongreso atstovams, susirinkusiems į Va
Dvasios Vadovybt............ 10c.
Kalp gaivintum žmogų nuo katančiai skaitytojų naudojosi mus, nelietusius jos vaikų.
rumo ir vilties.
šingtoną, jau nebereiks ieškoti “palankių”
šalčio sustingusį kur nors gi mano profesi jonai iais patari — Su ja nieko nepaduosi Dievo Stebuklai Šventose
kitų
kraštų
diplomatų,
kad
savo
“
troškulį
Nors didžiojo kapitalo remiamoji spau
Mišiose. Kaina .................. 20c.
rioje? Ką reik daryti kai nuo mais apie sveikatos dalykus. — sumurmėjo domus klui
nuraminti
”
,
nes
galės
gerti
legalizuotąją.
Bet
da ir kai kmie užsienių laikraščiai kritikuo
“DRAUGO” KNVOYNAS
dinga gyvatė įkanda? Kaip Tarnausiu savo tautui ir to kas.
ja p. Rooaevelto kalbą ir jo programų, vadi užtat atstovybės kai kuriami! laipsnyje neten gelbėtum žmogų, jei rastum jį liau. Rašysiu dabar visą eilę — Ei, klausyk mielus žilio
2334 So. Oakley Avė.,
nant jį revoliucionierium ir kitais vardais, ku savo populiarumo.
Chlcagc, m.
pusgyvį gulintį ir kraujuose straipsnių “Kaip gelbėti žmo- gan, tu gausi padorų utį; gi ;
1) Rlaoslmus galima siųsti “Draugo" redakcijai,
arba tiesiog Dr. Račkui, 8051 W. <3rd St, Cbicago.
UUnols.
Siaučiant klausimus, visada reikia paduoti ta-
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ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS

LIETUVOS KARIUOMENĖ - LIE
TUVOS LAISVĖ
Pirmasis kraujas
Lietuvos kariuomenė neteko pačių pi
rmųjų karių ne fronte, bet kurui už ne
priklausomybę dur neprasidėjus.
Nors
Lietuvą nepriklausoma valstybe buvo pa- :
skelbta 1918 m. vasario 10 d., tačiau vo- j
kiečiui viešpatavo joje dar pusantrų me
lų. Pirmi Lietuvos kariai žuvo nuo jų
šūvių.

Buvo tai 1919 m. sausio 11 d. vakaras.
Lietuvos kuriuotuonės .būrio A. Panemu
nėje vadas, išsišaukęs 5 vyrus, įsakė
jiems vykti saugoti Raudonojo Kryžiaus
ligoninės. Tie js-nki ii išėjo. Pasiekė Vy
tauto prospektų, jie staiga išgirdo šūvius,
ir kol spėjo suvokti, iš kur jie paleisti^
pastebėjo, kad du iš jų tai po susmuko
negyvi ant gatvės grindinio. Kilo triukš
mas. Pasirodė, kad j lietuvius karius Sau.
de girti vokiečiai iš vieno viešbučio. Tie
du žuvusieji taj Juozas Kalininas ir An
1

tauas ZambacevičiUs. Už Lietuvą iš ka

bes Taryba, yra girna erdvūs rūsiai. Nicriuomenės tarpif kraują praliejo jie pir ko nelaukdami, jie pasičiupo iš kažkur
mieji. Tai aukos vokiečių žvėriškumo ir šiaudų, priklojo jų rūsius ir apgyvendino
keršto, nes Lietuvos kariuomenė trukdė čia kareivius. Rūsiai buvo drėgnoki, dvo
jiems plėšlkatlti ir skriausti nekaltus žmo kė pelėsiais, tačiau visgi tai buvo šiokia
nes.
tokia priedanga nuo lietaus ir vėjo.
Šūviai rūsy
ftiuose tai rūsiuose buvo paleisti ir
I
Susidarius būreliui kariuomenės ir pirmieji mokomieji šūviai. Mokintis šau
įsigijus truputį ginklų, buvo jau galima dyti viešai tada buvo negalimu, nes sve
pradėti pusiruošimą karu?. Dauguma ka- timieji Lietuvoje jautėsi dar perdaug jau
čią, atstoję tik nuo urklo, ginklo iląr ne kiai. Reikėjo tad slėpti. Taigi, ir Valsty
buvo turėję savo rankose. įteikėjo tad bes Tarybos rūmų rūsiui šiam tikslui bu
«*
juos mokyti šaudyti ir siųmžindinti šiaip vo tinkami...
— Vyrai, — vieną kurią tarė savo
su įvairiomis karo gudrybėmis.
Pirmieji kariški pratimai buvo atli vyrams to pirmojo kuriuomębės būrelio
kti Vilniuj*, kur buvo sudarytas ir f>ir- vadus, — kad mes čia praf iriamės vartoti
iiiasis lietuvių kariuomenės branduolys. ginklą, niekam neprusiturkite”.
Kareiviai suprato, kad bereikia sklei
Vilniuje tada buvo dar vokiečių, o be jų
sti
nereikalingų
gandų ir tylėjo. Kad ko
buvo atsibusčiusių šiek tiek ir lehkiį. Jie
buvo užėmę visas kareivines irVisas Šiaip kie nors praeiviai netyčiomis pro rūsio
erdvesnes patalpas. Lietuviai pradžioj sau langelius nepastebėtų kas čia darosi, jie
langelius užkamšė senais maišais, o du
pastogės neturėjo.
To pirmojo kariuomenės būrelio va ris dieną ir nuktį saugojo stbvėdami ptie
dui tačiau nenusiminė. Jie patyrė, kari jų po du su užtaisytais šautuvais.
Nedaug tada buvo šovinių. Reikėjo
name, kurį buvo užėmus Lietuvos Valsty-

juos taupyti geresniam momentui. Ir tu
dvidešimts ar trisdešimts vyrų kuopelė
paleido gal tik po tris šūvius, norėdami
patirti, kas atsitinka šūvio metu. Daugu
moje jie lavinosi taikyti, mokėsi dirbti
su kulkasvaidžiais, mokėsi juos išnarsty
ti ir sudėlioti, pratinosi pašalinti pasituikančias ginkluose šuudymo metu kliūtis.
Sąlygos mokintis buvo labui sunkios.
Reikėjo dirbti ankštumoj ir prie menkos
šviesos ir pan. Nežiūrint to, tie keli šūviai
rūsy ir nuolatiniai užsiėmimai su ginklais
nenuėjo niekis. Pirmieji Lietuvos kariuo
menės kariui paskui buvo geriausi šau
liai.
,
(Daugiau bus)
Arėjas Vitkauskas

LYJANT
Lauke lietus — dangus verkia.
Širdis verkia man taip pat.
Liūdesys man dvasią merkia, —
Argi bus taip visuomet f

Ni atsiektieji troškimui
tikiu kurtu su durnomis: —
gyvenimo pratimui
Di vo sunkūs su kovomis;
n laimužės idealų
adė nuolatos nuktis, —

ik it šviesesnį kokį galą
An sutiks vargų akis?..
Ki nta verksmas iš aukštybių:
Purvu skystu jis lauke, —
Tai ar duotis man silpnybių,

Kid pravirkčiau liūdnume?

jų

Nt tu verks akis manoji, —
N< i iš verksmo liks purvai,
Kilu gi tas: dalis kietoji
Siaudžia ne mane tiktai;
t-gsta mano brolių miu’-is
Įiod/liu-l Minkia našia.

iūa^d^ys

nors de$ą

mane!

-

f •
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Lietuviui
KALBĖS APIE S’AUDĄ

Avye.ių
r *•

i plačiai vietos darbuotę išgarsino, labai daug patarnavo Or
gijoms, parapijoms, biznieria
ms, profesijonalams ir 1.1. įlo
damas įvairius aprašymus, ra
I ginančius remti savuosius. Žoilžiu, “Draugas” pavestu Dei troitui puslapiu tarnavo kata
likams be jokio atlyginimo.
Visokie įvykiai lietuvių tarpe
i buvo aprašomi visuomenei.
I Tas ir kėlė kolonijos vardų.
Daugelis užsiprenumeravo dieJ
nraštį, biznieriai parėmė gar, sinimais. Tas rodo, kad kat.
j spauda pasklido lietuvių šeit mynose.

susirinkimas įvyks sausio 9
d., parap. mokykloj, 7:30 vai.
vakare. Visi nariai kviečiami.
Bus išduota pilna apyskaita iš
pereitųjų metų.
A. a. Juozapatu Bakienė, 39] šį sekmadieni parapija, remetų mirė gruoil. 23 d. Pa-ingiu balių. Programa prasidės
laidota su bažnytinėmis pa- G vai. vok. Paskui bus šokiai
Antano
maldomi
iki vėl
naujuos: t ros.
nyčios gruoi
lloly Sepulcbre kapuose. Pa
Visi kviečiami skaitlingai
tarnavo graborius |). B. Bra dalyvauti ir linksmai praleis-'
zis.
Ii laika.
i
Pailydienė, gulėjusi Henry
Ford ligoninėj, po operacijos,
parvežta namo. Sveiksta.
Linkime Dailvdienei stijirios
Lietuvių bovlerių lyga pe
ir greitos sveikatos.
reitame žaidime padarė per
mainas. D. B. Brazio tymas
Parap. choras, atjausdamas
supliekė stipriausi Grcen Gold
nenuilstantį triūsų lavinime
Pate tymų; Willis Baking Co.
choro, muz.' J. Čižauskui įtei
supliekė
Litliuanian Sweet
kė gražių Kalėdų dovanėlę.
Sliop. Tas visus sv.įdomino a' M. ('ižauskienė taipgi džiau
pie tolimesnį žaidimų.
giasi gavusi gražių dovanėlių
Laimėjimai stovi šiaip:
; nuo kai kurių parap. veikėjų
Green (lobi C'afe laimėjo 12,, bei chorisčių.
Sausio 14 d. Liet. Dukterų
pral. (i, nuoš. 667.

SPORTAS

Sausio 14 d., Lietuviu sve. 1
i tainėj, 25-tos ir Vernor lligh
1W. gatvių, įvyksta didelii,
“Draugo” vajaus koncertas.
Programų išpildys Cbicagos
j dainininkai: K. Sabonis, SaĮ bonienė, Aneifitė, č'hapas. L.
• Šimutis pasakys kalbų vajaus
reikalu. Vietos .kleb. kun. I.
F. Boreišis pasakys kalbų
spaudos reikalu. Bus ir dau
giau* pamarginimų. Kiekvie
nas susipratęs lietuvis turėtų
Garb. kun. Antanas Boreišis. šv. Antano parap. klebonas, i dalyvauti tame koncerte. Tuo
kuris “Draugo” koncerte Detroite, sausio 14 <1., kalbės apie
į pačiu sykiu prisidės prie pa
D. B. Brazis graborius lai
spaudos reikšmę.
rėmimo kat. spaudos.
mėjo 11, pral.‘7, nuoš. GI L
Spaudos platinimo darbas,
Litliuanian Sweet fchop lai
kad ir blogais metais, Detroi- i Sausio 7 d., tuojau po miSmėjo 10, pral. -8. nuoš. 55'G.
te paliko žymių rezultatų. ■ parų, parap, mokykloj įvyks
Dain. Kastas Sabonis, kurio vadovaujamas radijo kvar \Viilis Baking Co. laimėjo
“
Drauge
”
Detroito
Žinių
sky:
“
Draugo
”
vajaus
koncerto
ne

tetas
atvyksta iš Cbicagos dainuoti “Draugo' jubiliejinia- , pral. 15, nuoš. 1G7.
PALYDĖJOME SENUS
rius
per
pereitus
du
metus
Į
niėjų
susirinkimas.
Prašomi
me
koncerte
Detroite. Jis dainuos ir solo. K. Sabonis v ra
METUS
populiarus dainininkas.
_
Dedamų šiame numery atRETA VIEŠNIA
Pažvelgus į pereitus metus,
bfitinai dalyvauti visi, kurie žiai vaikučių išpildyta. Žuidi-1 vaizdų tarpe nėra atvaizdo dar

(Tęsinys 4 pusi.)

KĘST SIDE

randame labai daug neišdildo
mų ženklų ir mūsų, lietuvių,
gyvenime.
Darbo žmonių panešta sun
ki našta, nemažai nukentėjo
it biznieriai.
Baigiant metus, pradėjo šiek
tiek rodytis didesnis darbų
judėjimas, kas priduoda dau
giau vilties, kad einama prie
geresnių laikų.

Detroito lietuvių tarpe ve
dybų skaičius buvo bene skai
tlingiausias, negu kitais me
tais, gemose laikuose. Patėmi
jau daug maišytų porų, kas
lietuviams nedaro garbės, o
poroms neneša laimės. Kai ku
rie mano, net ir girdėt kal
bant, jog su lietuvaitėmis ned rauga n j am a dėl to, kad jos
esu. “žemesnės klesos”.
O
Į/kuomet tos “aukštos klesos”
vestuvių nemoka nei baldų
švariai išvalyti, nei tinkamo
maisto pagaminti, tuokart ki-'
taip apie lietuvaites pradeda
kalbėti. Vaikinai ir merginos,
turintieji daugiau supratimo,
tik savo tautoj susiranda gy
venimo draugę, draugų. Tokia
šeimyna žydi lietuvių tautai
ir būna pavyzdžiu kitiems.

dalyvavo praeitume susirinkime; kviečiami ir nauji, kurie
prijaučiu katalikiškai spaudai.
t Visiems užteks darbo ir spau-

mai, dainos sutartinai atlikti;
buvo kuo pasigerėti. Dainoms
ir šokiams pianu skambino
muz. J. A. Blųžvs.
Garbė seserims, kad tain
gražiai vaikuč'us išmokina;

dos vajus bus sėkmingesnis
*
Gruod. 31 d. Šv Antano pa- tėvai jr publika pilnai pasira p. mokyklos vaikučiai su tenkino,
ruošė, margumynų vakarėlį.
J<|eb. knn j
Boreršis
Programa susidėjo iš: 1) Pa- pradžioj pasakė kalbų nurodysveikinimas — d. Rebokas, 2) damas kamlikiškos mokyklos
Dainos: Džiaugsminga naujie- sva,bų, taipgi prašė, kad ir
na, The Toyman’s Dream, J) negalintieji užmokėti už mok■ Šokis, 4) Pliek danee, 5) Hoop S|Ų> |(,js1ll vaikus į parapijos
Drill, G) Deklemacija: Sugė- į ,„(,kykbi.
dinta lapė — A. Černauskns,
Sulaukus Naujų Metų De7) Tndian War Danee, 8) Ka- troite nuo automobilių žuvo
ledų dvasios, !)) Dek. Kalėdos 7 žmonės. Šiemet visur triukšP. Rebokas, 10) Russian niingian buvo sutikti Nauji
danee, 11) Dainos: Krestingė- Metai. Prieš Naujus Metus va
lės, arkfiai, vienų šaltų dienų. ldži >s krautuvėse pradėta pa12) Dek. s S. Borisius, 13) Pan rdnvinėti degtinė.
Kadangi!
kstytės, 14) Dek.: Lietuva — ant greitųjų vos tik keletas
Al. Grybas, 17) Dainos: Ke- kfcntuvių buvo atidaryta, tat
lias vieškelis, Pelėda ir užimi- žmonių eilės per ilgas yalangoj Lietuvos himnas.
|das laukė, kol galėjo nnsipir

P-nij L. Saboniene, pagarsėjusi smuikininkė, dalyvaus
Programa, triūsu mokytojų k ii.
Draugo koncerte Detroite, kinis įvyksta sausio 14 J., Li<
seserų Pranciškiečių, labai gra j
sa'e-i

j

----------

vienos įžymios artistės - daini-•
ninkės, L. V. Dainos choro
solistės AKVILĖS AN6IŪTĖS. Ji per Draugo ’ koncert$ Detroite- Lietuvių salėj,

CKME «N 4Nl> TUlED TO

Mirtis prarėtino lietuvių ei
les; nežiūrėjo, senas, ar jau
nas; išplėšė ir iš šeimos narį,
palikdama didelę spragų, liū
desio ir skausmo. Tai nelai
mingiausias namams įvykis.
Nors ir vargelį vargdamas vis
tik nori ilgiau pagyventi. Bet
nelaboji mirtis neatidėlioja.
Laikas atėjo, nuskynė gyveni
mų ir baigtas visas vargelis
ant šios ašarų pakalnės.

Orrr

■ —

-

-fKND JUST

TKEnI

THG BOS S CAK1

Fwl wid*-«*ak<

USB

Radway’s Pilis
(1Ae Vesetablr baiatlve)
ta rkaroe th« inuatinal tract oi
ioipuririas cauaad by conaūpalion.
Your poiron-frre blood will giva
you ncw “Ptp.**
MilJ ■ Raliabla

At Your Orucgut

DRUG STORE F0R SALE
Geriausias pirkimas lietuviui nptiekoriui. Randasi Lie
tuvių Svet. name, priešais šv. Antano bažnyčių. Parsiduoda
su rakandais ir tavom tik už $1,200.00.
3570 Vernor Hy. W. Tel. Laf. 6213

APDRAUDOS - INSURANCE
AGENTŪRA
Aporaudiiame visokių nuosavybę: Namus. Biznius, Rakan
dus, Automobilius ir tt. Didelėse kompanijose.

MATAS ŠIMONIS
Sterling Agency Ino.

,

5 W. Kamed St.

Mortgage Bond Bldg. Tel. Cadillac 3695
Namų antrašas 3547 Vernor Hy. W.

T

-e -JUST MKbe AN
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LIETUVIS WATCHMAKERIS
Taisome visokius laikrodžius tik už $1.00.
Perkanie senų auksų už aukšta kaina
GEORGE NOVIKAS
1835 Springwells Avė.
Detroit, Mich.

OUK OFFICE
1 so BKCrreo
afeou-r

Enjoy lik.

DI& I 1J X
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS .

kuuskus.
Po niūkios —t vaka*
rienė.

Viskiu užvaldo lietuviška
Sy. K. A. II. U skyrius ren-, hauj» utvaidin. draugijai We- prie<,u prie nlnKW> ž(l,lži,
dvasia — rodos ne Amerikoj
g,a Šokių vakarų sausio 14 d.,, va Motinu S.ipalingos. Si ilr,ln|n|l.j|i5
esame, Ik! Lietuvoj.
8 vai. vak., parapijos svetai- ja yra pasidarbavus parapijos j.
Per vakarienę girdisi juo
da iš klierikų Nuudžiįino, šnii- kai, šnekučiavimas; visi link nėj. įžanga 25c. tlros Mehxly j labui, todėf visus įiarapijonus
MaRIRN
Kings orkestrą.
! kviečiame susirinkti ir parom-į
Berlyne orgauizuo,
gelskio ir kolegistų V. lira-j smi! ,
11
i ...
i • i, ti dr-ios
vakaru Ižanuu tik-i, bankas operacijoms
kinu
Žulio ir ,1. Sabaliausko.
Pelnas
eis parapujos naudai.
•’
1
•'
Po vakarienės nueinam j ko
i-i visų
i . prašome
.
i u-. n-j
• tai
0 R rmonėje. Bankai bus 1 imu
Per antras Mišias chorus plytėlę, sukalbam vakarines lodei
ateiti
11“ 25c.
.•
i
n
t
»
»
gieda lietuviškus giesmeles. maldas.
paremti rėmėjų vakarų. B. R. I_____________________ -_____ I i visi 1 patentai. garsiuiams
“
,
i. ,
• gimains, kurie iki ši»» laih
Per trečias, kurios yra skuity-j Po maldą, atsisveikinę su
-------------— Alak Somie, zuioinas pri- .
............
. - . , i •
...... , vo atskiru firmų raukui*
Visur tamsu, ramu, tyku; tos, visi meldžiasi sveikiuda-' svečiais ir kitais, grįžtam į
Sausio 7 d , 7:.»0 vakaie, pa- statytojas pasauliniai rinkai j
tik štai, suskamba skambutis, mį Jėzų “Sveikas Jėzau ma savo namus — Mariau Kilis. lapijos svetainėj įvyks įdomus komiškų paveikslų, patiekė pa ( — Italų ekranas gavo
lyg koks trimitas, ragindamas žiausias, Kūdikėli brangiau ' Laikrodis muša pusę po as vakarąs. Atvažiuos pas mus siūlymų dėl išnaudojimo šim-. “Neronas’’, kurios vyri
visus keltis ir eiti pasveikinti sius’’! Po trečiųjų mišių, pa-1 tuonių -— metas gultų.
North Side artistai, vadovai!- tanuošimčių kalbamų filmų: vaidmenį vaidina garsus
naujai gimusį Kūdikėlį Jėzų!! laiminimas. Pagaliau Mišios ir j Visur šviesos užgesintos. jami Muskoluieių, ir kų tokį “Perdaug žodžių ir permažai artistas E. Petruliui.
Kambariuose sužiba šviesos. kitos apeigos pasibaigia. Ei-i Vėl tamsu, ramu, tyku!!
Už pusvalandžio visi nueinam nnni pusryčių. Suėjus valgykJ. Sabaliauskas (L. K.)
į koplyčių.
lon, prasideda linkėjinlai. Vi
Pirmiausiai ten sukalbam si džiaugiasi!!!
Po pietų, susirinkę muzikos
Mytmetines maldas. Po maldų,
kambaryje
giedam ir klauso
prieš Mišias, choras gieda:
RINKIMUS LAIMĖJOM
“Naktyj tykioj’’...
Žmonės mės kalėdinių giesmių. Įraukė
subraška automohiliuus ratai.
meldžiasi.
Mūs mieste buvo rinkimui
Žvakės uždegtos. Išeina iš Visi bėga prie langų! Iš au
teisėjo (Cotirt Judge) 11) <1.
zakristijos kunigas ir tarnau tomobilio išlipa svečiui. Atda
gruodžio.
Kinkinius laimėjo
tojas. Prasideda iškilmingos rome duris — prašome į viltų.
“Žinote kų“, pradeda vie mūs tautietis W. VVimbiscus.
šv. Mišios, kurias laiko kun.
Prieš jį buvo stojęs garsus iV. Kulikauskas. Choras gieda nas iš svečių, “kitame auto
tulas advokatas, Paul Peroną.
Gregorines Mišias. Per “Of- mobilyje atvažiuos Provinci
Nors italai dėjo didžiausių pa
fertorium“ “Adeste Fidelis’’ jolas, kuri. Jakaitis. Tuoj tm
stangų, kati išrinkus saviški,
gieda kvartetas, kuris suside- būt atvažiuos, nes beveik kabet pastangos nuėjo niekais.
i tu išvažiavome’’.
Tai buvo karščiausia rinkimų
Linksmos naujienos’!!!
\ isi liekant raudami, žiūri diena, kokios mūs mieste dar
pro langus.— nuimi, dar ne .nėra buvę. Mat,-italų buvo
simato! Na, gal, Inoj atva daug karų ir žmonių prisnliižiuos — palauksime!
dyla, o mūs tautietis visai Ina
Skambų skambutis — laikas žai galėjo pasirodyt prieš to
(Tęsinys iš 3 pusi.)
eit j koplyčių.-Ten srtkalbain kį turčių. Visi lietuviai jau
»lr-,ja rengia gražų programų, rožančių. Po rožančiaus sutin manė, kati pralaimėsim. Skai
]iarap. svetainėje. Bus suloš ka mus brolis su automobiliu tant balsus, mūs tautietis bu
ta juokingas teatras. Vaidins
kviečia nuvežti į ūkį <- - vo paskutinis ir paskutinis.
įžymūs meno mėgėjai. Progra mat, ten valgysime vakarienę, Italai krikštavo iš džiaugsmo.
moj taipgi bus ir muzikalė* da j Pagaliau jau ten — išlipam Bet, ant galo, nusiminė, kada
lis. Kurie kada nors dalyva — skubam į vidų, nes jau snie išgirdo, jog mūs VVimbiscus
vote Liet. Dukterų dr-jos va gas pasirodo ir lauke šalta.
gavo IV balsų daugiau ir liko
karuose visi žinoto, ir kitiems
Nusivelkant viršutinius %i- išrinktas. Italai prieš rinki
pasakykite, kad neliktų namie ponėlius, durys atsidaro ir j- mus mėčiojo prasčiausius žod
sausio 14 d.
Tylutė eiba Gerb. provincijolas, kun. žius ant lietuvių. O kas blo
Jakaitis!
giausiai, kad kai kuriuos lie
“Sveikas, Tėveli — Linki tuvius buvo pasisamdė dir
Don’t Read This mų Kalėdų“! sušunkame. bti už italų. Gėda tokiems lie
Sargas
"Sveiki, sveiki“ —-atsako. tuviams.
Unless you are interested in a

— Amerikos finuos MetroGoldvin-Majer visas tarnybos
personalas apdraustas sumo
mis nuo 25,IKK) iki 250,000 fra
nku.
w

W

HILtS
NAMAI PRALEIDO

Nusa-fone
Tikrasis TONIKAS — tonikos. kuria
atgaivina jūsų organizmų. Jeigu jus
i-šit t e tik pusiau žmogus arba mote
rį*. pamėginkite Nt’tlA-TONE. Jeigu
jus ne būsite užganėdinti gautomis
pasekutėmfj, dolerį, kurį jus užmo
kėjote savo vaistininkui bua sugra
žintas — NIOA-TONB ima visą at
sakomybę. Ne laukite nei dienos arba
nesikankinkit? nei vienos
nakties,
gaukite buteli DABAR .— jus ge
riau valgysite, — geniau miegosite
— ir busite pilnai sveikas Ir norįualiftkas.

DETROITO
ŽINIOS

mcdicine which has helped
over 700,000 womcn and
girls. Take it before and after
childhirth, at the Change or
whenever you are nervous and
rundown. 98 out of 100 say,
"It helps me!"

Lietuvių Auditorijoj

Kai kurie mūs miesto lie
tuviai susitarę Kalėdoms su- i
rengė vakarų pasikv iesdamį įš ■
Chicago Vanagaitį su Olšaus
ku. Po programos jų muzikan

LYDIA E. PINKHAM’S
VEGETABLE COMPOUND

3133 So. Halsted Str

tui griežė šokiams. Be vieti

nių, vakare buvo lietuvių iš
Granvillc, Oglesby, La Šalie,
Poru, nei ir iš Kewane<•

fladway’s Pilis
For Constipation

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvi
r įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.
Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestinin

Sargas
Kuli-1 PLATINKITE “DRAUGĄ
tyfcnt Tliry

RINE^

Arei

A
mild
reliable
vrgttahk
whkli dnce nnt gripe,

Uxjtjve

nf

dutitrb digMtion.
N« hnbit fortning.
CoataA no harmful drugį.

What Tfccy I)o:
Milium*

oi

mm

and

tmmen,

širve

IH47, ha v« used rfwm to r derva auk
headArhaa,
nervouanaaa,
fatigue,
f taa
of Apprth?, poor emnptaion and bad
breath
cauaad

whan
tSaar
condidona
by conatipation.
'At Ali

Raduray

OC

art

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

Tyro*, Alikloa, Bvclko*
GRAŽIOS AK Ta
Yra Mideli* tarta*
Murina valo, Švelnina gaivina
be pavoju o*. Jus Ja pamėg*lt*
Knyga "Eye Care” arba "Ey«

Dnivi'tj

Co., 1*4., Naw Y«k, N.Y.

lleauly” ant pareikalavimo.
Mūrio, Co., Dpt. H. S.. 9 B. CSioSt., Ctikojo

Gydomos Kauju Būdu
Be operacijos, be JsvIrkKtlmi,. Tie
priversto poilsio. Gydanti* galėsi
dirbti po eenovel, nebent Jau daoui
priversta* gulėti. Tam vaistas yr»
Emerald Oll. Gyd-o greit, mažina ti
nimą Ir gėlimu.. Nurodymai prie vau,
* tų. et negelbės apUeklųlnka* grgilpe
plnlgtia

RHEUMATISM

Palty—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Day* Ahead for You

Tht.-ik nt lt—how thin oH vrorld
doru m*kn progrese—nnw eo»e* a
prcsrriptlnn vrhleh I* known to phar
rnarlsts n« Allenrn and v l»liln tt
hniir* after you start to take thls
rwtft Mr-tlng formule palo, agony snd
Inflammatlnn caused by exce** uric
erid has start ed to depsrt
Allenrn doe* Just what thls rvitlee
sayi lt wlll do—lt Is guarsnt*ed. Ynu
can get «ne gV-ncrous bnttlo at leadIng driigstoM* everywhere for *S
cents and If It doesn’t bring the Joynas remi,ta you *xp«ct—your money

vrhol* hwtedlx return«4.
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C H 1 C A G O J E
rdd stebuklingas vietas ir
daug kitų. Kviečiame visus
skilitlingai ateiti ir pamatyti.
Rep.

ŽINIOS Iš ŠŠ. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN
X Sausio (» d., IS vai. vaka
re, parapijos svetainėje įvyks |
ta šauni puota pagerbimui mfi
sų bisnierkos ir veikėjos Ba- Į
rboros Sueilienės. Girdėjau,!
dalyvaus daug kilnių svečių, i

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.
JAUNIMAS VEIKIA
'
________
l»ri<*š mėnesį, su klebono ku-

švcnčiuusiui aktus ir pttsiryži- ’ię. Išgulėjau veik dvi suvai- LIETUVIAI DAKTARAI:
mai veikti sodalicijai. Tie po-į tęs.
A. Vardauskas
Tel. LAEzyetle SOS 7
perėliai buv^ paaukoti Dievui
ant didžiojo altoriaus per pa
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
laiminimų ir Įuduiminti su Šv.
^-spinduliai
Suk ramentu.
3051 West 43rd Str.
Mes, sodalietės, šia proga
(Prie Archer Avė. neloll Kedzle)
dėkojam misijonieriui kun.
Valandos: nuo t Iki 8 vai. vakaro
Seredonda Ir uedėllomls pagal
Bružikui už tokį rūpestingų
sutarti
patarnavimų; kun. Albavieiui,
Ramygalos Aido klubas lai- Pilone GKOvehUl 0027
Valandos: 8-4: 7-8 P. M.
seselei Virgilijui, panelėms Pu kys metinį susirinkimų penk- TreCIadlenlala
Ir sekmad. susitarus
žauskaitei,'Vistartaitei ir Pi- tadienį, sausio 5 d., J. Baraukelifitei už jų pasidarbavimų, sko (buvusioj Meldažio) svel’radžiai mergaitės tuojau ji. į dainėje, 8 v. vak. Kvięčiami Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
0850 SO. WESTEItN AVĖ.
Chicago. 11L
mėsį veikimo. Ir, štai, ruošia '
nusirinkti, nes bus svarotomą svarbūs reikalai
BOUIevard 7589
“Snowball Frolic” sausio
Kės. UEMloek 7481
Ramygalietis
d., pampti jos salėj. K*oniisijon

DR. A. RAČKUS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ t
WEST SIDE

Tuomi rūpinasi jos dukrelė, njgv Albavičiaus, seselės Onos
Mortutė Sucilaitė.
Marijos iš šv. Kazimiero AX Sekmadienio vakare, sau akademijos ir seselės Virgilijos įėjo: S. Sabonytė, A. Pužaus-/ Ofiso Tel. CICERO 4»
DENTISTAS
šio 7 d., buvusioj Meldažio pagalba, vyresnės parapijos kaitė, A. Astrauskaitė, S. Sle-iiui. tcI.cicerjg saoo
i
4712 So. Ashland Avenue
svetainėje įvyksta dain.
K. mergaitės sutvėrė Panelės Šve- džiūtė ir S. Vištartaite.
Visus
kviečiame
į
šį
nepa,
Vai.: Nuo 10 ryto lld 8 vakaro
Pažarskio koncertus, o po ko- nčinusįos sodalieijų.
Buvęs Cicero
prastų
balių. Įžanga 35c.
miestelio pir- Į
ncerto linksnius prie geros Pirmų vakarų atsilankė net
»Jius Sveikatos Tel. Ofiso UOUIvvard 3813—14
Grieš
populariška
Stepliens
KomisijonieRea. VICtory 2343
muzikos šokiai. Dainininkas dvidešinit-penkios mergaitės,
rius (ir laikė
tų. garbės ofi
K. Pužarskis visiems yra ge- pilnos noro ir energijos veik-'
vt
sų per 10 me
Kadangi pelnas eis parapi
tų) .yra gerai
Irai žinomas, kaipo geras bari- Ii Panelės Šv. garbei ir paCiceri'ečlains
756 W. 35th Street
jai ir įrengimui ‘Club Booin’,
žinomas
per
tonas ir visose kolonijose yra lapijos labui. Tuojau išrink27 metus. Da
tikimės, Joni visi užjausite įnii
bar
speciali Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:80-8:88
gelbėjęs išpildyti programų, ta “Membersbip Drive” kozuoja gydyme
sų gerų darbų ir atsilankysite
Pinučių,
Šir
Dabar turime progų jam už misija, kuri per keletu saVųidies ir Reu Office Phone Res. 6107 8. Franclsco
kuoskaitlingiausiai.
Aš
Phone Grov. 0951
tai atsilyginti dalyvaudami jo «‘ių prirašė dar 25 nares,
matizmo ligų. Prospect 2280
Valuudos.
rengiamam koncerte.
Gruodžio 8 <1. per misijas
X Šv. .Jono Evangelisto vy Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo s iki 4 į
X Sausio 7 d., parap. sve bažnyčioj įvyko įspūdingas
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare; :
PHYSICIAN and SURGEON
šventadfcnials pagal susitarimų.
tainėje bus^rodonia gražūs ir priėmimas narių. Visos viešai, rų draugija rengia 25 melų
5058 KO. ASHLAND AVĖ., Cbicago
4930 West 13th Street
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M.
naudingi judamieji paveiks- prie altoriaus, įdavė popetė-j jubiliejaus vakarienę ir gražių.
CICERO. ILL.
'
Hiinriav hv Anoolr,tm«r>»
Kviečiami
visi
da1
lai. Paveikslai bus įdomūs tuo- liūs su savo parašais ant *:u- i P,otf,an,,b
• , , ,
i
• ,
- i
.
,,
,
Ivvauti. Vakarienė įvyko sau-'
nu, kad bus rodoma apie Lu- nų buvo alsui,ivmio Panele:. \ _
. _____
šio 7 <1., 7 vai. vakare, purap.
svetainėj.
GRABOR 1 A I:
X Sausio 14 <1., 0 vai. va - d
KAZIMIERAS BARTKUS
kare Šv. Duos draugija, pa- Į
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
M
i
v.
sausio
4 d., 1934 ir»., 2:10 vai. ryto, sulaukęs
rap. svetainėj rengia buiieo
piisė-s
amžiaus.
Kilo iš Taiuagės apsk., Kaltinėnų pa
party. Bus visokių rankų da
IR SONOS
nų). ir miesto. Amerikoje išgyveno 33 metus.
LIETUVIAI ORABORIAI
iliu dovanų.
Visi kviečiami
GRABORIUS
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborų po tė
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
dalyvauti.
vais
Šulcaitę, dvi dukteris Sol'ijų iV Kazimierų, šVoTuviu
automobilius
visokiems
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdini i
geri
Ignacą Adomavičių, jo sūnų Juozapą, šeimynas
X
Sausio
27
d.,
Nekulld
Pra
veikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANal 2615 artu. 251U
Koslanto ir Stanislavos Zajauskų, Petro ir Adelės
sidėjimo sodalieijų rengia šo
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
Sbaputis, .Jono ir -Adelės Shaputis; Juozapų Sbaputį,
kių vakarų purap. svet. Tiki
Chicago,
JII.
pusseserę
Apoloniją Jjezickienę, dvi švbgerkas, Petro
•1439 S. 49th Ct. Cicero, III.
nėlę
BaneviėRMtę,
i»- Aleksainlrų MeGouan, taipgi ir
mos,
kad
visi
j
latvius
pirmų
T«4e>CICEHO 59»7hė>«*
šeimynų
Karčiauskų,
Raudbjiių ir Saiiiionų^ Butkevi
kartų mergaičių draugijos re
čienę b gimines; o Lietuvoj brolio dukterį Kostdneingiamų pramogėlę.
GRABOBTUS
jų ir Aleksandrų Budavicz ir gimines,
Nekalto Prasidėjimo df-jai
Koplyčia Dykai
i Kūlius pašarvotas 4549 S. llermitage Avė. Tel.
Yards 424/. Laidotuvės įvyks pirmadienį,’sausio S d.,
tno.
4830 WEST 15th STREET priklauso rinktinės šios kolo
LIETUVIŲ GRABORIU8
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos
nijos merginos'. Narių turi su
Cicero, Illinois
Palaidoja už >25.00 ir aukfičtan
bažnyčių,
kurioje įvyks gedulitigds pamaldos už velio
ModernUka koplyčia dykai.
Tel. CTCEBO 2109 ir 859-.T, virš 70. Valio, mergaitės, dir
•88 W. 18th Ht.
Tel. CANal <174
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
Chlcago, III.
bkite Dievui ir tėvynės mm
kūjiiiies. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus dalyvauti šidse laidotuvėse.
dai. Dr-jos pirm. yra žinoma
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS
Nuliūdę: Moteris, Dukterys, švogeriai, Svogerkos,
dainininkė O. .Pužauskaitė.
Patarnavimas geras ir nebrangu*
šeimynos ir Giminės.
718 W. 18th St.
Rdp.
I-a.
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis.
Tel. MONroe 8X77

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JQ5,

DR. A. J. BERTASH

DR. J. SZUKIEWIGZ

STANLEY P. MAŽEIKA

ANTANAS PETKUS

J. F. RAOZIUS

SIMON M. SKUBĄS

I.J.ZOLP

GRABORIUB^I R ^LAIDOTUVIŲ

1646 WEST 46th STREET

PADĖKA

JM

SYREVVICZE
GRABO RIUB
Laidotuvėm* pilnas patarnavimas

galimas ai 885.04
KOPLYČIA DYKAI
J344 R. fiOth Avie.

Tll

GRABOR1AI:

Aš, A. Vardauskas, noriu
It
Bakam notojaa
išreikšti padėkų visiems ir viPatarnauja ChU
apieua- souis, kurie ąllankė mane ma
cagoje
ktje.
no nelaimėj ir sirgimo dieno
Didelė Ir grali
Koplyčia dykai
se. Vagys mane buvo priniu-

-

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA
•
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nėr o kuoj ame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no Į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reiiemenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite SUDRIKI pirm negu kreip
sitės kur kitur.

ELudeikis

-

-

..............................................--

■■

—--- -------------------------------------

UOZ APAS
EUDEIKI
-IR-

40*9 Archer Ava.

DENTI8TA8
1444 KO. 4#th CT., CICERO, 114
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—# vai.
2147 KO. HALSTED ST., CO1CAGC
Paaed., Sarsd. Ir Subat 8—8 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai.: 8-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak.
Berado mis po pietų ir Nedėldlenlal
tik susitarus
sus
8422 W.. UARQ UETTE ROAD

Olenoma Tel. LAFajette 6722
Naktimis Tel. CANal 0408
Tel. LAFayette 7250

I

Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioja pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
zal vakare
Bes. 2136 W. 24th St.

Offlse Tel. REPubllc 7090
1U». TcL GltOvchlU 0017
0217 S. WASHTENA\V AVĖ.

Vai.: 8—4 Ir 7—8

TeL CANal 0408

Office Phoce
FROsfrect 1088

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
2423 W. 31ARQUET1'E ROAD
Vai. 8-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt«

Ree. and Offi'ca
8258 So. Leavut St.
CANAL 0708

Nedėlloj susitarus

OR. J, J. KOWARSKAS

Fbone CANal 8122

DR. S. BIEŽIS

VUYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJA^ Ir CHr,’ŲRQA2

OFFICE HOURS:
8 to 4 and 7 to 9 P. M.
Bunday by Appolntment

2201 W. Cermak Rottd
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Seredomis ir Nodčlioiuls pagal sutari

DR. M, T. STRIKOL'IS

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Telefonas ItEPubllc

7848

4645 So. Ashland Avė.
•>

Tel. CANal 0257

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir utio 6 Iki S vak.

lies. PROsp<ct ooas

Nedėllornla pagal sutarti
Ofiso tolef. BOUIcvard 7820

DR. P. Z. ZALATORIS

Namu tol. PltOspect 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 b»UTH ItALSTED ST*i£FT

Rezidencija 6000 So. Artelia™ nva
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
t lkf 8:30 vakare

Tel. BOUIcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS

Ofiso: Tel. CALumet 4039
Rcs.: Tel. UEMloek 0286

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th

DR. A. G. RAKAUSKAS

Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vek
Itestdcncljua Ulbfc; 2«M W. 49Ur t>k

TeL CANal 8122

Valandos: 18—18 ryto

DR. G. I. BLOŽIS

Seredomis Ir Nedėlloans pagal sutarti

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavltt SL)
Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 fkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

4142 ARCHER AVENUE
TeL VIRgiiila 0038

IV A 11Ū 8

DAKTARAI

a

h

KAZIMIERAS
RAUDONIS
l’cr.4»kyrė «u pusJuliu
siu 1 u . S VUl. rytd 1924 m.,'
huIuuKŲs pusėn amžiau*, gimę*
Tauragės upskr., Kvi diirnoH pu
ru p., Gugnlčių kaimo.
Amtrikoj lAgyvcno 23 metus,
l’uliko dideliame
nullOdltnO
niotcrj Juzefų po tėvuls».Miahevlčafte, dukterį Jiolorea J 3 mė
nesių, 2 seseris Marijonų Ir Burborų Raudonis Ir Mvogerj ni
utonų Raudon), ftvogerkų Itronlsl.ivų
ir Svok'Tj PfanrlSkų
Aftmutis Ir du pusbrolius Mo
tiejų Ir Izidorių Vitkus i'r dvi
brolienes MurcIJoftų ir Juzefų Ir
gkndies. o Lietuvoj tėveli Izi
dorių ir 7 brolius, 4 sbserls, dl-dę, 2 pusbrolius Ir 4 pusseseres.
Kūnus
pašarvotus,
ra n d a.vi
4540 Ho. Roakwell Nt.
laidotuvės |vyks Aežtudlen),
suuMto 6 d., 8 vai. .rylo iŠ namų
| Nekalto I’rasldėJinro Panelės
švenčiausios
parapijos bažny
čių. kurioje atsibus gedulingos
pamaldos už velionio sielų, o
1.4 ten bus nulydėtas ) 8v. Kuzlntlaro kupinės.
Visi* u. a. Kazimiero Raudo
nio giminės, draugai Ir patjzlufnl esat nuožlrdžlul kviečiuml
dalyvauti laidotuvėse Ir sutelk
ti jain laiškotlnJ puturnuvi'mų Ir
atsisveikinimų.

JŪSŲ URABOIIUS
Didysis Ofissg

Nuliūd* liekam** .Moteris, Du
ktė, šcsrrys, Arogcrtdt, 8*»*l#ollnl. Brolienės Ir fJnihtė*.

4605-4)7 South Hertnitagej\vehue

I.uklotnvėsc puturpauja graborlus J. F. Eudefkis. Telefo
nas YARds 1741.
- i

Rea. Tek l>HKxal 2121

DR. A. R. McGRADIE

DR.A.A.ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

7850 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe.
visų chroniškų ligų.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

REPublic8340
5340 So, Kedzie Avtfntie

J.J.BAGDONAS
* ***

Ofiso TeL VICtory 6892

Ofisas 3102 So. Halsted St.

JEIGU MOKITE DAILUMO IR KEBKAKOUMO
LAIDOTUVtSE.......PASAUKITE.......

•

Offlc* Phona
TRlangle 0044

ROOM 810
vai.: 8-4 Ir 7-8 v«L vakar*

TĖVAS

Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742

•

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

1U8. Phone
KNGIcwood 8641

J. Lhilevičlus
Grahortua

Tol. CICERO

TeL GRUvehUI 1505

Telefonas VARds 1741.

Tel. LAFayette 2678

ToL BOLlevard 4202—8418

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

OR. J. W. KADZEWICK DR. F. G. WINSKUNAS

27

DAKTARAI

LIETUVIAI

• *

f

Kampus Slst Street
Vai.: 10—-11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. •
Nedaliomis Ir iventadleniala 10—-ll

4729 So. Ashland Avė.
2 -lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALzVNDoė:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
NodėUornts nuo 10 Iki* 12
, valandai dienų.

lelelOBM MlDWay 2880

Office:
Rea.:
PBOspect 2011 BEVerly 0081

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 so. Ashland avė
Tel. YAlLla 0994
'v
Bc».! Tel. l*LAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. f y to; 2-2 Ir 7-9 v. «.
Nedėldienials nuo 10 Iki 18 dtang

Df. JOHN F. ftUZIC Skaitykite ;r platinkite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
tai.: f to ie 7 to s P. K/

4

Ketv. Ir Sakmad. pagal atitarti
Ryto vak ftv. Kryžiaus Ligoninėj

»: HSSSlbėk 6706
Phone:

dienraštį “Draugę” ii
remkite vsus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manĮs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2306 W. 63rd St.

Daktaras
Kapitonu
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistu iž
Rusijos

I8TI»O V1HAH MrtAH VVRŲ IR MOIEI.Ų PER 89 HtSTriTS NKJII KUO
KAIP USKIHENfcŠUHlOS Ir NEI4OYDOMO8 208 YRA
Rpeetallžkal gydd* ilgas pildo, plaučių. Inkstų ir pualto. utmsodljlmg kra»Jo. odoa. Ilgas, žaizdas, nbumatlsmų, galvos skausthuR. skhusmns nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų IT pazlaptlnkas llgėa Jeigu kiti asgalėjo Jus lėg-dytl. ateųuto čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pa^.
ryti. PraSufcuojft per dndgelj metų Ir lAgydč tUkžtoBčlna ligonių. PatasTi
mas dykai
<>&8oT<LAIIl>t*i Kėtfle auo 11’jąMĄdo. ryto Iki *
valandai Ir aao 4—8 valgAdal vakare. Nsdė'tonds fino lt ryto iki 1 va.
. Ava.
Kak CRA*fasnd 8DM

rr

1

-*■

s

o

Peaktadieni6, »ausiu.5 d.,

REIKALINGA 30 KRAŽIE- Į . . .. ,. _.
cry -1KRAžiy sker
DYNĖfolS ATVAIDINTI

.

ifeld Avė. ir kasdien eina ge kad jaunuomenė remia savo kambaryje. Visos narės maloryn ir stipini. Linkime ir vėl parapijos reikalus. Bet ir seni nėsite atsilankyti, nes bus re.
1 nai savivaldybė turėtą pakangrjšti į visuomeninį veikimą, komitetai nelabai nori jauni-' nkama valdyba, taipgi aptari- j kainai ir savų žemės ūkio prov
Sausio
4
d.
mirė
K.
Bart-1
""ii
pasiduoti.
P.
Stoekus
taip
mas
ir
sutvarkymas
užsilikuI dūktu.
gos vestuvės įvyks sausio 27
Aria
d., šv. Kryžiaus bažnyčioj. kus, 4549 So. llerinitage Avė.,; smarkiai šoko, kad tik kur siu reikalą.
BERLYNAS ,salia. 5. —
Jaunai porelei linkini laimės veikėją Kaziinieros ir Zofijos nekur kojos grindis siekė.
Federacijos (’hieagos Aps Vokietijoj iš visą kalendorių
Bart kaičią tėvelis.
Veikė----------ir pasisekimo.
joms ir ju mamytei reiškiame: Pasveikinti su Naujais Mekritys sumanė per Liet. I
pašalintos žydą šventės.
Šv. Kazimiero Akiui. RėmoX Šv. Pranciškaus Vienuo u/.iiojautos didelio liūdesio va- tais ein buvo atvykęs Šv. Krv-Į
Vakarinių
Vai.
seimelį,
visa1
i skyr. metinis susirinkimas
lyno Rėmėju 3 skyr. rengiasi landoj.
rio 18 d., N’ek. Prasi.l. P. [šv.
*
Rep. pinus parap. varg. V. Daukša, j
įvyks sausio 7 d., 2 vai. po
'
.
............
~ vt" »•* i tprie didelio vakaro, “Arbatė*Nuo Sustingusių Sąnarių
______________ Venekevičius. Viešėjo pas sa-į
parap. salėj paminėti Kržžiy
pu t, parap. salėjo. Nuoki nl-L.
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju
.
.............................
. les su programa . Vakaras į-i Dr-ja šv. Agotos motorą iriVo seną choristą S. Milinavitų sustingusius, skaudamus sąnarius,
Simono
Daukanto
draugija
skerdynių
40
m.
sukaki).
Tai

ziai prašomi visi nariai susi.
.
4
kaip geras, vikrus iisitrynimas su
ANCllOR
Pain Kapellcriu. Įtrinkite
.
. . vyks sausio 28 d., (i vai. vak., mergaieiu laikys metini susi- <-iu, 7124 So. V aslitennvv A v. laikys metinį susiripkinią sek gi tą pačią dieną ir toj par’mj Į
užtenkamai Pain Ext>ellerio ir apnikite
rinkti. Bus svarstoma svarbus Į •
.
’
flaneliniu bandaiu. račiais blogiausiais
.
parap. salėje. Komisijų dar- rinkimą sektu., sausio 7 d., 2
madieni, sausio 7 d., 12 vai., salėj vakare įvyks tas pami
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu
dalykai. visos nares, kuriosI, ...
vakarais ir rytais iki palengvės.
v
buojasi,
.kad
vakaras
jiasise-1
,
•
*
*
,Pain Expelleris yra labai persun
užsisakėte paveikslus, prašo
so. ......................... 1
. valandą popui, Sv. Kryžiaus Nelaimė atsitiko Atkočiūnui. (’hieagos Lietuviu Auditorijos nėjimas. Tuo tikslu ruošiamos
kiančiu per odą ir jų n galite patirti su
kokiu
greitumu varomas skausmas lauk.
... . .. :
. .
i klą. Nuoširdžiai kviečiame vi-1,
••
, •
.
atvaidinti Kražių skerdynes.
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c. mos atsilankyti į susirinkimą
.•
. .
. . parapijos svetainėje. Naro Sudegė mėsos krautuvė ant svetainėj.
■ skirtingo didumo Uju kūtės.
•
. . . sus alsilankvti ir paremti kil-į. •
•
• • 71 prie l’oekivell gatvės. (Jai
■ Tiktai tikrasis turi lukaro vaiabaienklį.
paveikslai Ims gatavi,
ir
. .
‘
1
[kviečiamos ki'.oskaitlmgiausiai
Visi nariai kviečiami būti- 3 veiksmą drama.
Iną .laibą, nes seselės reikali- į atsiinIlk vfl>
Vildyba la darbštaus mūsą parapijinio. iSUSŲ.jnkti, nes yra svargalėsite pasiimti.
Todėl, pirmad., sausio 8 d.,
ingos paramos. Kviečiame šve
Senas Choristas j,us susirinkimas. Yra vienas 7:30 vai. vakare kviečiami
X Mūsą veikėjos S. Jurgai
ičiu iš 1 ir 2 skvrią. Lauksim.
tės brolis, kliu. F. .Jurgaitis,1
klausimas, kuris buvo atidė |('bieagoj gyvenantieji kražieX
Sausio
21
d.,
Kreneiaus
sunkini serga; guli Šv. Kry
tas šiam susirinkimui galuti I eini (vyrai ir moterys) atva
PARDAVIMUI PIGIAI
salėj,
1800
\V.
40
St.,
rengia

Siūtai,
overkautai ir įvairūs
žiaus ligoninėj. Zofijai ir jos
nai sutvarkyti ir nutarti, tai žiuoti Į Aušros Vartą parap.
stvgu
muzikos
instrumentai.
mamytei reiškiame užuojautos ma vakarėlis lietuviu parapi
pomirtinės mokestis nariams. t salę (\Vest Ride) rolėms pilsi Į
FRANK KUZMARSKIS
niam. Jurgaičiui greit pasvei-Į..i,xs '^ao Paulo, Brazili joj, bąYra ir kitokiu svarbią klau i dalinti. Norima, kati Kiužiu
2635 W. 39th Placc
kti.
i žnyčios statymo fondo naudai.
simu draugijos labui. Kiek skerdynes atvaidintu Įiatys
(prie Archer Avė.)
Nekalto Prasidėjimo Pane
X Visi townofiakiečhd npJ Tenykfičios lieluvi,J P»'apijosj NAUJŲ METŲ SMAGUMAI
Telefonas LAFayette 1347
vienas narys privalo pasirū- kražieeiai, kas priduos dau
lės Švenčiausios mergaičių soIR NELAIMĖS
pinti su mokesčiais, kad mum giau reikšmės. Skerdynėms atgailestauja kliu. M. Švarlį, ku- kleboiui via kliu. B. Sugintas.
dalieijos
narės
eis
in
corporei
1. .
,
......
K.
Y.
IV.
ris apleido mus ir dabartiniu įmingu .' >»alę ,»(»e.
ijoj teisių.
teisią.
...................
..
.
..
stojus draugijoj
\aidinti reikės: guliernatorio,
buvo|Prie sv- Komunijos sekinadieParapijos
komitetas
laiku yra Dievo Apveizdos pa-1
P. K^, nut. rast. pristavo, uredninkų, kazoku,
nj,
sausio
7
<1.,
jier
pirmas
šv.
1
X Jau grįžo namo iš ligonismaR5J vakarą sekžandarų, policijos ir kaimie
įap.
ADVOKATAS
Mišias.
nė-s
plačiai
žinoma
veikėja
B.
,
madienį,
gruodžio
JI
d.,
pa

105 W. Monroe St.. prie Clark
X Mūsą varg. VI. Daukšo
čiu.
•
i
Telefonas STAte 7««0
Metinis susirinkimas Įvyks
sėmus Edvardas rengiasi pri- l’ivarfmieiiė. Jai buvo padarv-1'"l”.)’^ sale.b ka;* sulaukti
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
Kražieeiai, parodykite vi-j
2201 W. Cermak Road
imti Moterystės Rak ramentą ta sunki operacija. Dabar ra į Naujus Metus. Grieže 4 muzi pirmadieni, sausio 8 d., 7:30
sienis,
kaip
prieš
40
metų
bu

Panedėllo,
Seredoa fr Pėtnyčloc
kantai.
Gražu
buvo
žiūrėti,
vai. vak., parapijos mokyklos
su Ona Kasputaite. Iškilniin-, ndasi namie 4620 Ro. Marsh
vakarais « tkl 9
vo liejamus jūsų tėvu kraujas.
Telefonas CAJfal <129
Ig. Sakalas, režisorius Namai: 6459 S. Rockwell St.

C H I C A G O J E

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

PAIN-EKPELLER

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE
MAROUETTE PARK

GARSINKINTES
“DRAUGE”

60
JR

17

TIKRINIMO ĮRANKIŲ

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos
Vakarais 7 tkl 9
Telefonas REPnblIc 9«0O

GENERALINIO KONSULO
AUKA DARIAUS -' GI
RĖNO FONDUI

BUDRIŲ MOKSLININKŲ UŽTIKRINA

Geriausios Anglys Už
konsu-1 Žemiausias Kainas

DIDŽIAUSIĄ VIENODUMĄ

Lietuvos generalinis
las New Vorke p. P. Zadeikis i
prisiuntė Dariaus - Girėno pa-1
minklo fondui stambią auką
— $25.00. K. Šimkaitis auko-’1
jo $1.00. I.igšiol fonde buvo
$4.300.13, dabar viso $4,326.13.
Kas daugiau?

IR KOKYBE

KAS NAUJO CHICAGOS
OPEROJ

TUMONIS GOAL GO.
12132 UNION AVĖ.
Cbicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

(’bieagos Grumi Opera konii panijos sezonas eina pasekI mingai. Rtatomi žymiausi ir
gražiausi veikalai, dainuoja
| pasauliniai dainininkai artis
tai. Rytoj |Hi piet (2 vai.) sta
toma “Aida”, kurioj dainuos
Burke, LaMance, Oblių. Dane Gasser, Frigerio, (’ordou, Raromeo. Rytoj vakare — “Madame Butterfly” .su Mason,
Pavlovska, Cbanibec, Frigerio
Kitą savaitę pirmadienio va
kare eina “La Bobeine” su
Diano, Maxwell, Borgioli, Fri
gerio ir Rjovik. Antradienį,
sausio 9 d., “Fanst” su Ma
son, Onofrctl, Baromeo ir Fri! gėrio. Trečiadienį — “Turandot” su Rosa Raiša, C’lair, Li
ndi, Ijiskotvskv, Bnromeo ir
Frigerio. šeštadieni po pietą
— “Manon” su Clair, Lindi,
fMorelli (debiutas), Baromeo.

j

•I-

aip apvalūs, taip kieti, taip pi'h-iai prikimšti

lioosujalu
išbyrėti lauk arka
J>rify)tiJrrie lūpų

Ant kiekvieno puikaus tabako
augalo randasi tik keletas lapų,
kuriuos mes perkame dėl Lucky
Strike. Ne viršutinius lapus—ka
dangi jie yra ne pilnai išvystyti. Ne
•apatinius lapus—kadangi anie yra
žemesnės kokybės. Mes išrenkame
tik vidurinius lapus—kadangi vi
duriniai lapai yra lengviausi ir
pilnai išnokę puikiam rūkymui.

Tik viduriniai lapai naudojami
išdirbime Luckies—taip apvalių,
taip kietų, taip pilnai prikimštų—
laisvų nuo liuosų galų, kurie išbyra
lauk, arba prilimpa prie lūpų. Taigi
ar stebėtina, kad Luckies lengvi ir
švelnūs? Ir atsiminkite, “It’»
toasted”—dėl gerklės apsaugos—
dėl puikesnio skonio.

Tieiiog ii Metropolitan Opera Houte
Pilna optri kiekviena keitadleni 2 vaL po piet,

Raatern Standard

PIRKS DVARĄ
Kauno miesto savivaldyliė
Įkurs nors netoli nori įsi
gyti nemažų žemės plotą, kusigvti nemažų žemės plotų, ku
riame būtų galima užvesti me
delynų, sutalpinti senelių ir

5332 So. Long Avė.
Chlcago. 111.

TEIj. REPI BI.IC 840«

Katrie perkate anglis IS drnlveriii. sliinkfte Juos ) CRANK
COAL CO. (laimite gereanen
anglla. ui matlau pinigų
Porai Mintas M. lt. Ūkini $7.00
tonas.

PEOPLES GOAL GO,
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.
Galite nusipirkti Saugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

PiM-hy
Kent.
I.nnvp
Black
Rg«
faimp

M. R.
M. R.
......
llaiul

1, 2. or 4 tona
I i,m,a ormore
. 97.7K
97 25

. 95.75

95.45

H.75

95.25

9S.5O

9S (XI
5*95

9S.75

INSURANCE
N0TAR7

Lietuviškus

PUBLIC

BONUS

Time, per NBC Raudona ir Mėlyna radlo tinkina.

PERKAM

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

"ū

ir

Crane Coal Co.

LAITAKOROIŲ

AOIMTCRA

PRISIRAAYKJTE Į MŪSŲ SPULKĄ

tiktai Viduriniai Lapai

TKI MIKO IMI

PAMATrOTAB

2608 WE8T 47th STB.

t .
_

BIZMT8

—

Tel. LAFayette 1083

