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Karo skolos Amerikai turi būt mokamos

NĖRA GALIMYBES HITLERIUI 
PATEKTIįKANCLERIO VIETA

Vokietija be lygybes pripažini
mo negrįž konferencijon

KARO SKOLOS TURI BŪT 
MOKAMOS

HITLER IS NORI DIKTA
TŪROS

AVASHINGTON, lapkr. 24. BERLYNAS, lapkr. 24. —

— Po pasitarimo su prezi-' Fašistų (nacionalsocialistų) 

dentu elektu Rooseveltu pre- 'vadas Hitler’is atsisako suda- 

zidentas Hoover’is paskelbė J ryti naujų, ministerių kabine- 

sumanymų, kad susirinkęs tų paduotomis jam prezidento 

kongresas sudarytų naujų ko- IUndenburgo sąlygomis, 

misiją karo skolų patikrini

CH'CAGOJE IR LIETUVOS KONSULAS DALYVAUS 
KĘSTUČIO IR VAŠINGTONO < 

SUKAKTUVĖSE
PADĖKOS DIENA

Padėkonės diena vakar vi

sam krašte gražiai praleista. 

Visur pasireikšta daug gailės 

tingumo. Bedarbių ir vargšų 

šeimynos aprūpintos maistu. 

Daug gailestingumo darbo y- 

pač parodyta katalikų tarpe. 

Katalikiškose parapijose ku

nigai dėjo pastangų visus var

gšus aprūpinti maistu, taip 

kad visi galėtų bendrai su vi

sa tauta padėkoti Aukščiau

siajam už viskų. Dievas siun

tė pasauliui vargus, Jis grą

žins ir gerovę. Tik daugiau ti-

DĖL KO VISI TOSE IŠKILMĖSE 
TURI DALYVAUTI?

Chicago Daily News rašo apie 
komiteto darbus

mui. Tuo būdu prezidentas rei
škė palankumo karo skolų ma
žinimui, nors prezidentas elek- 
tas šiam jo nusistatymui ne
pritarė.

Vakar prezidentas Hooveris

Bet jis sutinka sudaryti dik ■ New Yorko turtuolio Alberto Guggenheim sūnus Holly-• ’jmo vįjtįef. ir meiles 

totorišką kabinetą, kurs netu-iwoodo vienoj valgykloj yra patarnautoju. Sako neturi pini-' 

retų skaitytis su parlamentu £ll gyvenimui, turi dirbti. Namiškiai kažkodėl juo nesirūpina, 

ir kurio vyriausiuoju vadu bū
MAJORO PADĖKA

tų pats Hindenburgas.

Jei einasi apie diktatūrą, 

lai prezidentas gali rasti tin-

NEDARBO KLAUSIMAS 
KANADOJ

NĖRA VILTIES GRĄŽINTI 
VOKIETIJĄ

tuo reikalu atsiklausė kongre- diktatorių už Hitlerį.

so vadų. Šie griežtai pasiprie- . . .
Kaip matosi, kanclerio vie- 

,ton ar tik nebus grąžintas von
šino prezidento nusistatymui.
Tada prezidentas savo nusis- ,

ta tymą pakeitė ir paskelbė aPfcIl as< 

plalų apie skolas pareiškimą,; 

o valstybės departamentas at

sakė j Europos valstybių no

tas, kad karo skolos turi būt 

mokamos. i '

KAVOS PABRANGINIMUI

OTTAAVA, Ont., Kanada.

Chicago miesto majoras Cer- 

mak’as pareiškia, kad jis Pa- 

Qe_. dėl;onės dieną yra Dievui de
ŽENEVA, lapkr. 23.

lapkr. 23. — Kanados minis- neralinė nusiginklavimo kon- kingas už grąžinimą jam svei- 

teris pirmininkas Bennett par ferencijos komisija pagaliau balos, už ‘sėkmingus mieste 

neteko vilties konferencijon ,sc'0 pasižadėjimų vykdymus, 

patraukti Vokietiją. Prancū- legislaturos nusprendimą 

zija planuoja Vokietijai pripa- gelbėti bedarbius ir už aiškiai 

ž'nti lygybę ginklavimosi. Ta- jumatomą kraštui gerovės grį-

RIO DE JANEIRO, lapkr.(klausimas.

lamentui pranešė, kad jo vy 

riausybė nusprendė sušaukti 

konferencijon visų devynių 

provincijų valdžias. Bus svar

stomas bedarbių apdraudimo omu tie planai yra toli nuo 

tikrenybės.

žinių.

SUSPENDUOTA SOČIA 
LĮSTŲ SPAUDA

24. — Brazilijos prezidentas 

• -5,!G. Vargas uždraudė per tris 

sekančius metus visam krašte 

sodinti ir auginti kavos au

galus.

KOELNE, Vokietija, lapkr. 

24. — Pareino komisijonierius 

šiame krašte trims dienoms 

suspendavo visus socialistų 

laikraščius už jo, komisijonie- 

riaus, kritikavimą.

KOLUMBIJĄ IŠTIKO 
POTVYNIS

KINŲ VILTIS

NANKING, Kinija, lapkr.1 

24. — Kinų vadai tubi vilties, 

kati Azijos rytų klausimu J. 

Valstybės sušauks konferenci

ją. Nes iš T. Sąjungos tary

bos nieko gera negalima su

laukti. t

NE TEN PAGALBA 
IEŠKOMA

KARALIUS ATIDARĖ 
PARLAMENTĄ

SERBAI MELDŽIAS UŽ 
GEROVĖS GRĄŽINIMĄ

LONDONAS, lapkr. 23. — 

Anglijos karalius vakar atida

rė parlamentą. Savo kalboje 

lis reiškė pasigailėjimo bedar

BOGOTA, Kolumbija, lapkr. !biams- SaW’ kad *>

23. — Huila departamentu iš- bC ilnsls nedarbu

tiko didelis potvynis. Apie 100

asmenų prigėrė ir šimtai nete

ko pastogės.

mažinti.

DANŲ KALINIŲ MAIŠTAI
KOPENHAGENAS, Danija, 

VIENA, lapkr. 23. — Aus- į lapkr. 23. — Senajam Aker- 

iiija padarė prekybos sutarti shus kalėjime kaliniai sukėlė 

su Vengrija. Sutartis dar ne- riaušes padegę patalpas. Nu- 

pasirašyta. malšinti.

TAUTIŠKOJI BAŽNYČIA 
MEKSIKOJ NETURI PASI

SEKIMO

MEXICO CITY, lapkr. 24. 

-- Kovai prieš Katalikų Baž

nyčių Meksikoj anais metais 

MASKVA, lapkr. 24. — čia sukurta taip vadinamoji tau-

atvyko žinomo Kalifornijos 

kalinio Toni Mooney’o motina. 

Ji pas bolševikus šaukias pa- 

ga’bos, kad jos sūnus būtų 

paleistas iš kalėjimo. Ji mano, 

kad bolševikai vra labai “ga

lingi.” Ar gi tai ne tuščios 

pastangos.

GINKLUOTIS TURI PINIGŲ

PARYŽIUS, lapkr. 23. — 

Prancūzija dvejoja, ar galės 

ji mokėti karo skolas Ameri

kai, ar ne. Bet jos vyriausy

bė nusprendė vykdyti ginkla

vimosi programų.

tiškoji nepriklausoma Romai 

bažnyčia. Prie šios bažnyčios 

sukūrimo prisidėjo pati kraš

to vyriausybė, kuri veda at

kaklią kovų pri^š katalikybę. 

Vienas bnvnsis katalikų kuni

gas pasiskelbė tos tautiško

sios bažnyčios “patriarchu.” 

Vyriausybė jam šiame mieste 

pavedė iš katalikų atimtų is

torinę bažnyčią.

£<iam “patriarchui” iš pat 

pradžios /besisekė apgaudinėti 

es. Katali

BELGRADAS, lapkr. 23.— 

Ateinantį sekmadienį visose 

Jugoslavijos stačiatikių cerk

vėse jvyks specialės pamaldos 

už gerovės grįžimą J. Valsty- 

Jrėse. Šios pamaldos aiškina

mos tuo, kad J. Valstybėse 

gyvena daug serbų, kurių dau

gumas šiandien vargsta.

TEIS DIKTATORIAUS 
PADĖJĖJUS

PLĖŠIKŲ VEIKIMAS

Prieš Padėkonės dieną Clii- 

cagoj, ypač šiemet, pasireiš

kė nepaprastas plėšikų veiki

mas. Labiausia nukentėjo val

gomųjų produktų parduotu

vės.

Vienas ūkininkas iš Wyomi- 

ngo valstybės su žmona troku 

atvežė į Chicagą parduoti ne

mažą skaičių užmuštų kalaku

tų. čia trokas su kalakutais 

pavogtas. Žmogus liko be jo

kio ištekliaus. Vienam teisme 

jum suaukota apie 23 dol., kad 

ra'ėtų grįžti namo.

Kęstučio ir Vašingtono sukaktuvėmis kas kart labiau su
sidomi Chieagos lietuvių visuomenė. Be abejonės, mūsų vi
suomenei bus įdomu žinoti, kad ir p. Antanas Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas Chicagoj, sutiko dalyvauti šiose reikšmingo
se iškilmėse.

Komiteto pirmininkas, kalbėdamas per radijų praėjusį 
i antradienį, pabrėžė, kadi Kęstutis buvo vienas iš mylimiausių 
ir patrijotiškiausių Lietuvos didvyrių, kuris ir savo galvelę 
paguldė dėl Tėvynės, dėl Lietuvos... Jis davė mūsų tautai Vy
tautų, kuris savo laiku Lietuvos garbę ir didybę į aukštybes 
iškėlė, kuris sutrynė galybę nuolat i Lietuvą besiveržiančių 
vokiečių. Jei ne Kęstutis ir jo sūnus Vytautas, Lietuva vi
sai būt buvus sunaikinta. Dėl to kalbėtojas pažymėjo: “Men
ki būtumėm lietuviai, jei Kęstučio atminties nepagerbtu- 
mėm! ”

Kęstučio 550 metų mirties sukaktuvių iškilmingas pami
nėjimus įvyks ketvirtadienį, gruodžio 1 d., St. Agnės salėj.

Tenka pasidžiaugti, kad Chieagos Daily News plačiai 
garsina Kęstučio ir Vašingtono sukaktuvių reagimo komiteto 
darbus.

Mūsų chorai eina lenktynių, kurie gausingiau tose pat- 
ri j oriškose iškilmėse pasirodys.

DRAUGO VAJAUS PASEKMĖS 
KASDIEN DIDĖJA

Du kontestininkai turi suvirš 100,000 balsų

“Laikai yra prasti”. Mes 

visi žinome, kad depresija vi

sus prispaudė. Dėlto, “Drau

go” kontęstininkai visomis

Kitų kontestininkų stovis: 

Stasys Staniulis, 6651 So.

Talman avė., 25,670;

A. Valančius, 1226 So. 50th

jėgomis dirba, kad išvarytų avė., 20,750;

šių metų vajų, sėkmingai. Ir į Pr. Balčiūnas, 2212 W. 23rd

kur yra noras ir pasiaukoji-, st., 20,000;

mas, ten yra pasekmės. { Kaz. Šerpetis, 1710 N. Qe- 

Kontestininkai smarkiai dir rard st., 20,000;

MADRIDAS, Ispanija, la-
_______________________________________________________ pkr. 22. — Iš steigiamojo su-

l:it9 miesto dalį. Aplink jį su-1 airi"kim0 21 "ari° sudarytas 

s,burė keliolika tamsuolių ir tui’mM na«ri"«8 by'» 26 >»

vyriausybėj tarnų. Kiek pagy

venęs jis mirė, o jam mirus 

tarp jo įpėdinių prasidėjo rie

tenos dėl “patriarcho” titulo. 

Jų vienas uzurpavo tą titulų 

ir jų bažnyčia dar daugiau ė- 

mė smukti.

Šiandien “patriarchu” yra 

kaž koks Lopez Sierra. Turi 

vos keletą sekėjų. Kad nepra

rasti titulo jis sugalvojo savo 

tautiškąją bažnyčią pavesti 

Rytų stačiatikių žinybai, O 

Pytų stačiatikių vyriausias 

patriarchas gyvena Istanbule 

(Konstantinopoly).

Meksikos raudonoji vyriau

sybė kovoja prieš katalikybę, 

nes katalikai priklauso Romos

ponams, kurie kaltinami tuo, 

1 ad jie dalyvavo diktatoriaus 

Primo de Rivera diktatūroje 

ir tuo būdu jam gelbėjo pa 

neigti krašto konstituciją. Ta

rp kaltinamųjų yra keletas ge

nerolų.

ALAUS GRĄŽINIMO 
KLAUSIMAS

WASHINGTON, lapkr. 24. 

— Po rinkimų visą laiką 

daug kalbama apie alaus grą 

žinimą. Rengiami visoki pla

nai. Žinovai pareiškia, kad 

iš to didelio debesio gali būt 

lahai mažai lietaus.

MIESTO ŽENKLAI

Nuspręsta, kad visi Chiea

gos parkų hoardų naudojami 

automobiliai turi būt aprūpin

ti miesto ženklais (laisniais). 

Tki šioliai to buvo vengiama.

P. Sabutis, 917 W. 34th st., • 

13,750;

A. ftvilpauskienė, iš Melro-1 P. Fabijonaitis, 2320 W. 23 

se Park, turi 121,000 balsų; pi., 13,500;

V. Stancikas, 1706 W. 47tb A. Gubysta, 4355 So. Mo-“ 

st, turi 119,130; zart avė., 13,000;

S. Stašaitis iš Cicero, III, Adomas Stulginskis, 1628 S. 

turi 80,750 balsų. 50th avė., 10,250.

ba ir jų du jau turi įgiję dau

giau kaip po 100,000 balsų.

į žemiečių ligoninę. Ten išbu- 

'vo iki grįžimo Lietuvon. Smo-

--------------- įlenske turėjo įsigijęs savo nuo

Lapkričio 4 d. mirė žinomas savybę, kurių bolševikai kon- 

Launo gydytojas dr. Povilas fls]ęavo. Kaunan atvykęs dir- 

. . u i, j r, * m j^a’ni^Stis. Jis buvo išėjęs į |bo Kauno miesto ligoninėje ir

I e \rafi r- a u ’ t ° ’ » n,iest* Pasivaik^ioti ir stai^ ^vertėsi privačia praktika Bū

ni am . i. versi e, urs nuzu pafjidarg jam bloga. pastebėję Įvo žinomas kaip geras diagno- 

npalpusį gatvėj praeiviai įne- zo nustatytojas ir bendrai 

še į Mickevičiaus g. N. 14. Iš kaip geras vidaus ligų |i«‘fia- 

ten buvo nugabentas į ligoni- fotas.

MIRĖ DR. POVILAS 
KAIRŪKŠTIS

RADO SVEIKU

Valstybiniai proto ligų eks-

dė savo pamotės motinų, yra 

sveiko proto ir už savo darbą 

atsukomingas.

Šiandien jis bus statomas llP jęur įr

pr.eS “grand jury.” j Povilas K,irūksti, gim, 18-
sausio 13 d. Pakuonio

NORI PASIDUOTI KVAILU
i 68 m.
pdrapijoj, Girininkų km. Bai-

GYDYTOJŲ DĖMESIUI

Plėšikas žmogžudys J. Va- gęs Marijampolės gimnaaijųį-

WASHINGTON, lapkr. 23. recha, 17 m. amž., kurs anų stojo Mdhkvos universitetan ir
žmones. Katalikai keletu kar- Katalikų Bažnyčiai. Kų gi ji —Prezidentas Hoover’is daug dienų teisme pasisakė nekal- Į jį baigė 1892 m. Baigęs uni

tų jį su jo tarnais išvijo iš dabar dabys, kada jos pačios “ v **-«—• -*------------ ,

bažnyčios, neleido jam “pa- Isukurta bažnyčia teks sveti-

maldų” turėti. Jis nusikėlė į mo krašto stačiatikių globai.

dirba. Dabar jis daug laiko | tu, nori pasidaryti bepročiu versitetų buvo Maskvos guber- 

praleidžia rengdamas kongre-’ir tuo būdu išvengti mirties natoriaue namų gydytoju, o 

sui pranešimų. 'bausmės. paskui persikėlė Smolenskan

Lietuvių Daktarų Draugijos 

j&nsirinkimas įvyks p«o.i-tadio- 

nyje, lapkr. 25 d., 9 vai. vak., 

Masiulio ofise, 6641 S. Vest

am Avė.

Dr. G. BĮ oris, sekr,

T
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DIENOS KLAUSIM/J

KATALIKYBĖ — GYVUMAS IR 
NAUJUMAS

Gyvumas, judrumas atsiranda gyvenime 

kartu su veiklumu. Juo daugiau veiklumo, juo 

daugiau ir gyvumo, dvasinės gyvybės. Ka

talikybė — tai veiklumo, ergo ir gyvumo, 

dvasinės gyvybės, religija: jos kasdieninis 

darbas — tai perdirbinėjimas chaoso (netvar

kos, palaidumo) į harmoniją (į darnumą). 

Nuodėmė — tai netvarkos kūrėja: kas kovo

ja su nuodėme, tus perdirbinėja netvarką į 

tvarką. Kur chaosas paverčiamas harmonija 

(darnumu), kur šalinami iš gyveninio diso

nansai. (nesutarimai), ten atsiranda tikrai tei

giamo naujumo ir gyvumo, kuris nieko ben

dro- neturi nei su idėjinių sezonų madomis 

nei su pastoviai principų (Įsitikinimų) netu

rėjimu, kuriuo ypačiai pasižymi dabartiniai 

strpagonėję krikščionys (t. y. laisvamaniai). 

Katalikybė atremta j nekintamus, amžinuo

sius Dievo įstatymus, kurie ne tik ne kliudo 

tikrajai pažangai, bet dar skatina nuolat to- 

būlėti, nuolat daryti savo ir kitų gyvenimą 

geresnį ir gražesnį. Katalikiškoji ideologija 

praktiškai skiriasi nuo visų sezoninių ideolo

gijų tuo, kad griežtai radikališkai kovoja su 

blogybe ir jos šaknimis, su nuodėme ir pa

gundomis, su tais akstinais, kurie stumia Į 

piktą. Fašistų ir komunistų ideologijoje svar

bią vietą užima smurtas, prievarta; protes

tantai pasistengė įsiteikti žmogaus puikybei 

ir leido kiekvienam “evangelikui” 'savaip 

suprasti Dievo žodi, — štai pavyzdžiai, kurie 

rodo, kaip blogumas įsileidžiamas j idealų 

tarpą. Katalikų pasaulėžiūra ryškiai skiria 

gėrį nuo blogo ir tuo apsaugo žmonių sąmo

nę nuo chaoso įsiteisinimo joje. “Non licet 

facere malum, ut eveniret bonum” “Ne

galima bloga daryti ir tada, kai iš jo gali 

gera išeiti." Tuo būdu katalikybė nepatai

kauja žmonių silpnybei ir nemaišo chaoso su 

harmonija, gerumo su blogumu, todėl gali

ma rasti ydų katalikybės atstovuose, bet jo

kių dėmių nerasi Kąt. Bažnyčios doktrinoje 

• (moksle)'.

Hari jam Kolegijss Gestoji 
Šeinio Protokolas

(Tęsinys)

Skyrių atstovai duoda seimui piūiire- 

šimius iš savo darbuotės: 19 skyriaus pir

mininkas A. Grybas nurodo, kad buvo Ko- 

tegijos naudai padaryti |>arengimai ir lai

mėjimai ir daliar Seimą sveikina su $30.00 

dovanėle; 35 skyrius Kolegijos naudai per 

porą žaidimų kauliukais padarė $170.00- 
ir dviejuose išvažiavimuose į Kolegijos 

ūkį —57.95 ir dabar Seniną sveikina su 

$85.00

Skyriai: 1, 2, 4, 12, 38 ir 41 savo ats

kaitas prisiuntė raštu. Už nepaprastą pa

sidarbavimą ir aukas Kolegijai, 

Uentras pasiūlė Seimui išreikšti padėką 

5fc»ms Rėmėjų >k\riams. 1 Melrose Pa 

rfc, III., 2 — North Side, Chicago, III., 4 7- 1 

Kenosba, Wie., 12 — Worcester, Maus , 

10-- \Vph) Salo, CllCago. III. JI Cice
ro, III., ir 41 — Archer lligbts, Cbicago, 

Illinois. Seimo padėka perduota laiškais.

Sveikata -- Brangus Turtas Lietuvos GyvenimasKatalikybė duoda žmogaus gyvenimui 

kristališkai švarius ir sunkiai pasiekiamus 

idealus ir pagal juos. (tuos idealus) perdir

binėja patį žmogaus gyvenimą, pradėdama 

nuo paskirų žmonių sąžinės ir eidama į idea

linės visuomenės santvarkos įsikūrimą žemė

je, kur viskas būtų pagrįsta ne vien grynu 

teisingumu, bet ir nuoširdžia artimo meile.

Aukštų, amžinų idealų siekimas daro kata

likus gyvus, veiklius ir pažangius; nos ne

leidžia jiems doroviškai sustingti kasdieni

nio gyvenimo trafarete. Dėl žmonių silpnybių, 

dėl nepajėgimo nepasiduoti savimylai (egoiz

mui) iki šiol dar niekur katalikybė nebuvo 

sukūrusi vien meile ir teisingumu pagrįstos 

visuomenės, bet tai dalyko esmės nekeičia: 

tiesa, katalikybė yra ne tam, kad žmogų pri

rišti prie žemės, kad žemę padarytų galuti

niu jo gyvenimo tikslu, betgi teisingos visuo- . .

• -v - “dideli ponai”, o Amerikoje atbėgo i mano otisą ašarodu- 
menes ir valstybes įkūrimas eina įs pačios . .1 . , . . .
, , , ... ... , . • .kiekvienas. Čia beveik kieK-'ma motina, kad eičiau jos
kataliku doroves: jei paskiri asmens bus tei-l . . , . .i , ... , .

. . . .v , .. • iviena šeimyna suvartoja labai .astuonių metų vaikuti gelbe-
singi ir pasiryžę pasiaukoti artimo gerovei,! J ...
. . , , , . . . , 4. i I daug kavos. Kas prie kavos 11. Esą, vaikas staiga pašoko
tai tuokart ir visuomenes veidas nebus toks! . 6 . . f . . . |.„ . . . .....

rūstus, toks negailestingas kai kurioms savo 

klasėms, pav., proletariatui (varguomenei).

Juo žmogaus gyveninio idealas aukštesnis ir 

sunkiau pasiekiamas, juo jis įdomesnis, ir kuo 

į aukštesnį idealą žmogus stiebiasi, tuo jis 

pats darosi doroviškai aukštesnis. Katalikų 

Bažnyčia mums stato prieš akis be galo aukš

tus ir kristališkai švarius gyvenimo idealus, 

kurių nepasieksi be kovos su chaoso (blogu

mo) pradais savyje ir savo visuomeniškoje 

aplinkumoje. Kova su savo nuosavu ir su 

savo aplinkumos egoizmu nuolat keičia savo 

pavidalą, nes istorinis gyvenimas nestovi vie

toje, tad tikro kataliko gyvenimas taip pat 

niekuomet negali visiškai sumiesčionėti ir 

sustingti kasdieniškame pilkume: toji kova 

savaime turi reikštis metodų naujumu. Iš 

antros pusės reikia be atvangos budėti ir ko

voti su piktumu kaip savyje taip ir savo vi

suomeniškoj aplinkumoj, o tai moko mus vei

klumo, gyvumo; tatai stiprina dvasinės gy

vybės impulsą. Tuo būdu katalikų Bažnyčio

je niekuomet netrūksta nei veržimosi į tobu

lumą (į pažangumą) nei gyvenimiškos ener-

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. JU 
telkia profesijonalus patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveikame dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės y<-a 
šios:

1) klausimus galima siųsti “Drauge” redakcijai,
arba liealog Dr. Karktai, SO61 W. 43rd Sk, CMcago. 

Illluols. ,

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

S) Jei įkaušimo ir atsakymo negalima butų dė
ti j laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto ženkelj už » centus.

GERK MAŽIAU KAVOS

Lietuvoje kavą. geria

(“Draugo” koresp.)

VIENUOLIJŲ PRIŽIŪ 
RĖTOJAS

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Lietuvos Bažnytinės vy 
riausybės parėdymu Marijonu 
vienuolijos viršininkas Kaune 
tėvas V. Dargis, M. I. C. yra 

'ita' w Pakirtas Lietuvos vienuolijų'
ciūeago _____ I prižiūrėtojumi.

Tel. Larayette 3057

Motinos daro didelę klaidą, 

jei. savo vaikams duoda kavą. 

Vieną kartą, nakties metu

Kol vyskupas P. Būčys, M 

I. C. gyveno Lietuvos respu

blikoje, be kitų pareigų, jam 

tekdavo ir užduotis vienuoli 

iu Komisaro.

PAŽAISLIO KAPELIONAS 
SERGA

Edgar Douglas Adrian, pro

fesorius Cambridge universi

teto, Anglijoj, numatomas No- 

Ibelio dovanai gauti už pasi- 

jžyniėjinią medicinoj ir fiziolo

gijoj-

pripranta, tai lygiai kaip prie iš lovos, pradėjo smarkiai kly 

Snapso — sunku atsipratinti. jkti, akis išplėtęs laksto, visas KAUNAS. — Buvęs ameri-

Kava savyje neturi jokio dreba, nieko nepažįsta, ir sų kietis, gi dabar Šv. Kazimie- 

maisto, ir yra tik nervų dil- kumštimis muša į sieną. Ir'ro Seserų Vienuolyno Pažais- 

gintoja. Žmogus, išgėręs ka- Įtaip jau ketvirtą sykį atsitin-' Iv kapelionas, gerb. kun. V. 

vos, jaučiasi lyg linksmesnis, ka. Nuėjau ir pamačiau, kad Dargis serga visi metai; jį ka- 

lyg stipresnis ir blaivesnis, [vaiko nervai yra labai suįrę, nklna atsiradęs skaudulys vi-

ir yra apsinuodijęs nuo stip

rios kavos. Iš burnos net ka

dmiuose. Jau du kartu jam 

teko eiti į Kauno miesto ligo

va atsiduoda. Motina prisi-'ninę, kad skaudulius apmalši- 

pažkio, kad vaikas labai mė- nūs. Ligonj prižiūri Kauno žy- 

go kavą, ir šį vakarą išgėrė mus chirurgas dr. Kuzma.

Spal. 24 d. ligonis grįžo Pa

žaisim, kiek tvirtesnis. Ligi 

šiol buvo daromos pastangos

tai taip veikia kavoje esan

tis nuodas “cafein.” “Cafei

nas” žmogaus kūnui jokio 

stiprumo neteikia, tik smege

nis bei nervus padilgina, ly

giai kaip kad botagas arklį, [net du puodeliu stiprios ka- 

' Silpna kava, sveikatos žy- v os. Apnuodintą vaiką atgai- 

miai nesunaikins. Bet gerti iv inau ir prisakiau, kad dau-

stiprią kavą, ir daug ant sykjgiau vaikui nei lašelio kavos! gydyti ligonį be operacijos, 

tai yra labai nesveika. Ka- neduotų. Dabar vaikas yra Kapelioną ligos metu pavada-

vos mėgėjai tegul įsidėmėja, 'sveikas, gerai miega ir dau- 

i kad nuolatinis nuodijiinasis giau niekad “neblūdija.” Vai-

“cafeinu” kada nors sunai- kų kūnas auga, bręsta, jų

pins sveikatą ir paskui teks nervai yra jaunučiai ir labai 

gailėtis. 'jautrūs. Taigi nesubrendusio

[vaiko kūną neapsimoka ir y- 

jta pavojinga nuodinti kava.

Kava kietina vidurius. 

Kava neleidžia skilviui gę-

gijos. Kas nekovoja sų nuodėme, tas tuo pa-1 ra,i' maistą suvirškinti

čiu nesiveržia į Dievą', tą vienintelį dvasinės 

gyvybės ir tobulumo šaltinį. Moderniškas su- 

pagonėjęs pasaulis mėgina paneigti nuodė

mę, nepripažinti jai blogumo požymio; mo

derniškasis pasaulis bando nuodėmę neutra

lizuoti, t. y. nelaikyti nei geru nei blogu da

lyku, o vien gyvenimišku reikalu. Šis nuodtr- 

mės baisumo ignoravimas (nepaisymas) ir y- 

ra didžiausia mūsų amžiaus nelaimė; iš čia

Kava silpnina kraują.

Kava suvargina inkstus

Kava suardo nervus.

Kava yra priežastimi 

vos skaudėjimo.

Ypatingai reikia saugotis 

negerti kavos vakare. Kas 

geria kavą pirm eisiant gultų, 

tas negali gerai išmiegoti — 

pasilsėti. Jį ir nemalonūs sa-

ral-

cina smurto, teroro, viešo melo ir ištvirkimo 

bangos. Kai kurioms nuodėmėms mojierniš- pnaį kamuoja, o rytmety atsi- 

kasis pasaulis pripažįno pilietybės teises. Tai kėlęs jaučiasi lyg pavargęs.

yra žmogaus valioje, bet ne jo valioje pada
ryti tai, kad nuodėmės prigimtyje nebūtų to, 
kas yra savaime bloga ir dvasios gyvenimui 
žalinga. Toji dvasia, kuri blogybei neprięa-

Šv. Kazimiero seserų veda

moji mokykla A. Panemunėje 

tapo įtraukta į Kauno moky 

klų tinklą. Šita' mokykla ren 

gias prie atidarymo ketvirto 

komplekto.

Norvegijoj
Štavangerio (Stavanger) 

miestas (turįs 45-,000 gyvento

jų) nusitarė degtinės, vyno ir 

alaus parduotuves ir visas smu 

klos uždaryti. Dalis gyvento

jų tuo nepatenkinti sušaukė 

antrus rinkinius, kuriuose iš 

atvykusių 9,908 balsavo už pro 

bi bicijos įvedimą ir tik 6,891 

prieš. Tuo būdu Štavangerio 

miestas paliko sausas. 

Švedijoj
! Naujoji švedų valdžia turi 

,trls organizuotus abstinentus: 

jlličardą Zamdlerį, — užsienių 

reikalų ministerį, Ernestą Wi 

'gt'orss’ą — finansų ministeiį 

relės labai dėkingos Seselėms^1’ h’erą Skoeldą — ūkio mini- 

už taip reikalingos įstaigos a- {Steli- naujosios

vo tėvas Grigaitis, M. I. C.

KAZIMIERIEČIŲ DAR
BUOTĖ

PAŽAISLIS. — Šv. Kazį- 

iuiero Seserys Lietuvoje šį ru- 

Vaikai, kurie geria daug ka- deni mergėlėms-studentėms a- 

įVos, paprastai yra pikčiurnos j tidarė bendrabutį. Bendrabu- 

ir išauga nedorais; Geriausia čio vedėja yra sesuo M. Geno

i vaikams bei mergaitėms iki vaite. Išsyk įstojo į bendra- 

16 metų visiškai negerti kū-^butį dvidešimt viena studen- 

vos. Pienas ir sriuba, tai tė. Tai vis idėalės, dorų šeimy

nų dukrelės. Ir tėvai ir duk-sveikiausias jiems gėrimas.

Mūsų tėvučiai Lietuvoje ne

geria kavos, vaikai net pauos

tyti kavos negauna. Už tai Lie 

tuvos piliečių ir kūno ir sie

los sveikata yra daug gores

nė, nei mūsų “merikontų.”

Vakare sveikiausia yra išgerti 
puodelį karšto vandens su pie
nu.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Iš naujosios valdžios 

laukiama dar didesnio susirū

pinimo ir didesnės materiali- 

Pažaislyje vedamoji Šv. Ka- 'n-g paramos krašto blaivini- 

zimiero Seserų mokykla šį ru- ;]nQ reikalams Nežiarint ben. 

denį atidarė trecią komplek- !(]ros visam kraštui taupymo 

tą. Prie valdžios užtvirtinimo politikos, Vyriausybė blaivybe 

išgavimo daug prisidėjo Tėvų [kaskart labiau remia ir žiūri

tidarymą.

I Komitetas.

, toja, tad tos doktrinos, kurios bent kiek sim- , sinio gyvumo) mokytoja. Ji žmogų parengia
Meta joe aubrtaflt-O - blogumo, negali žmo- i patkuoja „U()d5mei įj uoretiškoe pueft, 
gaus veiksnių nukreipti į tikros pažangos j prįe5įngOS tikrajai pažangai ir tikrajam ak 
kelią ir negali žmųgaus padaryti tikrai veik- tingumui (veiklumui). Katalikybė yra tikro- 

lauš. Nuodėmė — dvasinės gyvybės naikin- ji pažangos kūrėja ir tikroji veiklumo (dva-

J. Navickas Seimo sveikinimą ir metinę 

organizacijos veikimo apyskaitą prisiuntė 

raštu, kurią perskaitė vice pirmininkas ir 

Seimas užgyrė ir “Laivo” Redakcijai pa

vedė atspausdinti visuomenės žiniai.

Rėmėjų Centro iždininkas, kun. V. 

Kulikauskas kasos apyskaitą:

Metinių narių mokesčių . .$2,780.50.

Amžinųjų ir garbės narių. .$1,145.00

Dienos uždarbio aukų ................... $372.28

Kalėdų dovanėlių....................................... $204.12

Velykų dovanėlių.........................................$270.75

Misijonierių mokslui..................................$226.00

Įvairių aukų .. . ..............................................$135.00

A.a. Tėvo Kudirkos pamink- $509.87 

Viso......................$5,643.52
Išlaidos:

Rėmėjų organui “Laivių.” . .$2,6OOiOO
Centro raštinės išlakios ....$1,030120 

Nuošimčiai už paskolą Koleg. $2,250.09
Viso išlaidų ..................................... $5,880.20

Viso įplaukų ...................................$5,643.52

Kasoje nedateklius .... $236.»8

Unikalų Vedėjas kun. M- Urbonavi

čius Seimui praneša, kad prie padarytųjų 

apyskaitų jisai nebeturi ką pridėti dau

giaus.

Studentas J. Kriksčiuiw< skaito refe-

į ją kaip į būtiną fizinės ir 

dvasinės sveikatos laidą. 

Tarptautinė Socialistų Abs-

ir prileidžia prie Eucharistinio Kristaus, to tioentų Sąjunga su centru Be- 

galingiausio dvasinės pažangos, tobfllvbės, Į rlyne po ilgesnio apsnūdimo 

gyvumo ir artimo meilęs Šaltinio. [ paskelbė savo organe priešal-

J. Gs. “Š.” ,k ulinio veikimo deklaraciją.

Lietuvių Kolegiją kalba kun. M. Švarlys ( šą bendrai su aukomis čia paduosime, 

ir kun. J. Jakaitis. Apie katalikiškas mo- Iš Nekalto Pras. par. --(Hripliton Park) 
kyklas plačiai nušviečia šią vasarą lankę

sis Lietuvoje J.M. d. g. pralotas M. Kru-

Marijonų Kol. Rėm. 35 sky.r. ..$85.(X) 
Atstovai: (). Bambalienė, T. Atraškienė,

šas. Anot jo, gal nebūt galima sakyti, kad J. Rudienė, J. Yalskis ir M. Klidienė.

Lietuvos valdiškos mokyklos būtų bedie

viškos, bet jų mokyto-jų yra 80 nuošimčių 

nekatalikų ir aiškiai nusistačiusių prieš 

katalikiškąjį auklėjimą. Dėl to katalikams 

tenka rimtai susirūpinti. Tas pats yra 

ir su valstybės universitetu. Katalikams 

būtinai reikėjo steigti savo universitetą, 

tačiau tautininkų valdžia sutrugdė, neleis

dama jo atidaryti. Gerb. pralotas taip put 

pažymi, kad ir šiame krašte lietuviai kata

likai daugiau kreiptų domės į savasias 

mokyklas it remtų Marijonų vienuolijos 

vienintelę bernaičiams skirtą Švč. Mari

jos Kolegiją.

Rezoliucijų komisija sutvarkius Sei

mo visus įnešimus, per savo sekretorių J. 

Juozaitį pasiūlė išklausyti jos suredeguo- 

tus Seimo nutarimui šešis punktus, kurie 

pilnai- tapo Seimo atviru balsavimu priim

ti ir tuojaus spaudoje paskelbti.

2. Apaštalystės Maldos Dr-ja $5.00 
Atsovai: Svenciskienė, Ramašauskienė, 

Klumbienė, Kazragienė Kalanauskienė ir 

Meištininkienė.

3. Tretininkų Draugija aukų ..$5.00 

Atstovai: S. Jusevieienė, T. Bartušienė, 

B. Gestautienė, M. Bartkunienė, A. Balsie
nė, M. Petkienė, M. Stulginskienė ir M. 

Navickienė.

4. Kazimiero Karai. Dr-ja ^$2.50

— A .Barščius, V. Baliunas ir P. Kviet- 

kus.

5. Kaz. A kad. Rėtn. 6 skyr. $2.00

— PI Paulienė, B. Lindžiutė, B. Rudokie

nė ir M. Anužienė.

(i. Sv. Prane. Seserų Rėm.. 2 skyriai.
— O. Kazlauskienė, P. Milašienė ir

V. Giečienė.

7. Dr-tė Nekalto Pras. Mar. P. Mole- 
I rų ir Mergaičių, $5.00— B. Gotautienė,

Mandatų komisija per ponią O. Atko- M. Anužienę, M. Pratapienė, O. Kraučiu- 

čninienę pranešė, kad šiame Seime apart nienė ir O. Kazlauskienė.

130 Kolegijos Rėmėjų svečių, dalyvauja

Centro pirmininkas kun. - ratą “Mūsų tautos švietimo keliai.” Apie 268 atstovai nuo 63 draugijų, kurių sąra-
Aušros Vartų pa,r. (West Side) 
i. Mar. Kol. Rėm. 19 skyr, $30.60

-r-. Kun. L Draugelis, A. Grybas, Dr. At

kočiūnas, A. Peldžiųs ir J. Kudirka.

2. Apaštalystės Maldos Draugija $~>. 
—K. Paukštienėj Laucaitienė, Žostautie

nė, Radzevičienė ir Dočiulienė.

3. Aušros Va>rtų Svč. M. P. Vyrų ir 

Moterų Draugija $3.00 — A. Bartkus, P. 

Fabijonaitis, A. Linkus, O. Bartkienė, V. 

Glebauskienė ir V. Duoki.
4. Tretininkų Draugija $3.90 — O. 

Juodikienė, Rimkevičiūtė, Šarkiėnė, Kai- 

raitė ir Budrikienė.

5. Lietuvos Vyčių 24 kp. $3.00 — M. 

Stankelis, R. Zalatoris ir S. Zaura.

6. Šv. Kaz. AkatL Rėnu 10 skyr. $3.00 

— F. Šliogerienė, M. Stumbrienė ir M. 
Sebastijonienė.

7. Sv. Onos Draugija $3.00 — J. Šiau

lienė, E. Pocienė ir E. Raubienė.

8. Aušros V.artų Moterų ir M e r gintį 

Draugija $3.00 — Danikauskienė, J. Pe- 

cbukienė, E. Cbapas A. Senevičienė ir D. 

Gasparkienė.

9. Labdarių 7 kp. — V. .Junevičienė, 

L. Jusevičius, K. Zaurienė, P. Fabijonoj- 

tis ir V. Glebauskienė.

10. Ailšros VrBtttįParapija---- P. Bal

čiūnas, G. Gasjiarkas- ir P. Kalirig

(Bus daugiau)
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vernor Highway AV. 

Telefonas Lafayette 1298

— 8 B ■ ,a B .'-.nfr ii.—

savaitės atgal, velionis Juo

zapas ir žmona Marijona Lip

iai minėjo 50 meti) auksini 

jubiliejų.

Po iškilmingo palaiminimo, 

pasirgęs vos porų savaičių lai-

Gcrb. kun. S. Kučas ant ka- intlami ir besimokindami su

pu pasakė labai labai gražų į laukė džiaugsmo. Užbaigė my NAUJOS KNYGOS
Juozapui sudiev pamokslų!

Pamokslo klausė didelė minia

žmonių, dvasininkų ir seserų tas kunigu ir paskirtas ištiki- 

vienuolių. Keliolika šimtų žmo imu Viešpaties tarnu, 

ko klebonijoje, a. a. Juozapas »i«l atlydėjo velionį į kapus ir | gu,a, u . (<>

sumanė prašyti, kad nuvežtų atidavė kiekvienas paskutinį .R)s Di(,v0 pa|ailnos ir džiau.

limas sūnus .Juozapas akade

mijos mokslų. Tapo įšventin-

IŠ MOT. S-GOS 54 KPS. 
VEIKIMO

Begalo džiuginančių žinių 

patiekė mūsų kuopos choro 

narėms M. S. cent. pirm. M. 

Čižauskienė, kad trumpu lai

ku šauks choro pamokas.

Kadangi žiemos vakarai il

gi, o mpsų moterys mėgsta 

dainuoti, ir su didžiausiu no

ru lanko pamokas, tat malo

nu bus šj sezonų naujomis dai

nelėmis palinksminti šios ko-įkviečiami atsilankyti

ja mėnesiniame susirinkime,

1 oris jvyko lapkričio 6 d. pi

rm. Ona Škulienė pranešė, kad 

dabar eina “Draugo” vajus 

ir prašė narių paremti savo 

narę, Onų Aksoniaitienę, kuri 

yra šios draugijos korespon

dentė, taip pat išrinkta atsto

ve į D. K. S. dr-jų.

Šįmet įsirašė apie 25 nauji;* 

nariai j Ap, Maldos dr-jų. Ki

tas susirinkimas (svarbus) 

bus gruodžio 4 d. Visi nariai

Narė
lonijos žmones. j >( Narė Petronė (Zilinskie- 

jnė) Zalionienė prašo ‘Draugo’

Kuopa 'sekantiems metams' skaitytojų, jei kas žino kur

jos giminės: Antanina Mau- 

rutienė ir Joneska Inkratienė, 

kad duotų žinių, Norvvood, 

Apt. 5, 100 Harmon avė., De-

daktaru kvotėju paskyrė lie

tuvį Dr. J. B. Rydzauskų, ku

rio ofisas yra Įrengtas moder

niškai visokioms ligoms gy

dyti. Br. Rydzauskas yra ma- troit. Mieli.

lonaus būdo žmogus, geru va- j --------------------------------------------------- -

rdu, netrukus teks ir mums sul LINKSMAS VAKARAS 
juo arčiau susipažinti.

jį pas savo mylimų'žentų Šu- Įpatarnavimų. 

kevičių, nes jautėsi daug ge- t Anka pašarvotų
resniu. Jo troškimas mielu no- per |rjg dienas ir naktis dau

ru buvo išklausytas.

Spalių 27 vakare buvo par

virtas pas savo mylimų duk

relę Marijonų Šukienę. Tėve

lis rodė visiems džiaugsmų sa

vo kalba ir išvaizda stiprėji

mo. Ir, štai, tik vienų trumpų 

dienelę juomi džiaugtasi... An

trų dienų vakare Juozapas su 

syk nusilpnėjo. Šalti prakaito 

lašai išpylė visų jo kūnų. Pa

sirodė pirmas ženklas baisios 

mirties! Atvyko gydytojas, ku 

ris jį gydė, mylimoji jo žmo

na, sūnus kunigas, dukrelės 

ir žentai. Ir, štai, prie visų my

limųjų akių amžinai užmigo. 

Mirė sunkiai dūsaudamas, gai

lesčio suspausta širdimi. Kry-

įgybė žmonių, vietinių ir iš ki

tų miestų liūdėjo prie velionio 

karsto. Aplankė ir vietinės se

serys pranciškietės, ir seserys 

domininkonės iš sekančių pa

rapijų: Šv. Antano, Šv. And

riejaus, Šv. Jokūbo, Šv. Mari

jos, Šv. Alfonso, Šv. Jono ir 

kitų, taip pat daugybė dvasi

škių iš Grand Rapids .dioee- 

zijos ir iš kitų miestų. Ištiki

mas Dievui vaikelis Juozapas 

buvo apklotas aukomis šv. Mi

šių, kad net karsto nesimatę.

Už tokių gausių užuojautų 

ir gerų širdį parapijonų, dva

siškių kunigų ir seserų vienuo 

lių lai Dievas atlygina tūks- 

tančius tūkstančių kartų. P-

kurį visų amžį karštai i nai I. Meškiniai ir Bali Flcvv- 
. mylėjo, spaudė ir glaudė prie'er Co., Stankus prisiuntė vė

savo širdies ir drebančia ran-dioniui po puikiausį gyvų gė-

J v •<zių,

Lapkričio 13 d., Šv. Jurgio

Mūsų kuopos narės netingi i parap. choras, po vad. muz. 

pasidarbuoti parapijai. Pav. į J. Čižausko, surengė linksmų

nut. rašt. M. Aukščiūnienė. 

Jauna, energinga moteris, ku

ri tik keli metai kaip iš Lie-

vakarų.

Programas susidėjo iš dai

nų ir operetės “Kam ink rėtis

tuvo*j, baigusi penkių klesų ir Malūnininkas.”

Kauno gimnazijų, niekuomet Muz. J. Čižauskas paaiški-

neatsisako pasidarbuoti svar-į no veikalo turinį ir perstatė 

besniems parapijos arba kuo- dainininkes,

ka, keldamas prie pamėlyna

vusių lūpų, Jį bučiavo!

Velionis paliko didžiausia

me nuliūdime ir ašarose sa

vuosius: moterį Marijonų, su 

kuria kaip angelas per visų 

savo gyvenimų gražiai sugy

veno; sūnų kunigų su kuriuo 

vos kelis trumpus metelius ga

lėjo gyventi ir pasidžiaugti; 

vyriausių dukrelę Marijonų,

lių bukietų. Velionis labai my

lėjo gėles ir daug laiko pa- 

švęsdavo jų auginimui, tačiau 

mirdamas jų netroško; troško 

šv. Mišių aukos...

Daug laiko imtų velionio 

gražų ir pavyzdingų gyvenimų 

aprašyti. Kadangi daug žmo

nių pažįsta jį svetur, tai nors 

trumpai aprašysiu.

A. a. velionis paeina iš Aly-

pos reikalams. L. Petkienė padainavo so-

kurių velionis labai gerbė ir taus miestelio, Lietuvos. Ame

Bazare šių savaitę p. Auk?- lo’ “MeihTs Nameliai”. Jos

gsmo, neilgai galėjo sykiu su 

savo ženteliu jau gyventi. A.

Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems 

pakartina viena kita iš jų įsi

gyti. Jų kaina visai nedidelė. 

Mokestį galite siųsti krasoš 

(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės Šaltinis, parašė

Rekomenduoju Nebrungų 
Naminį Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sųnarių, ištampytų musku
lų, ar reurnatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlimų, gripų ar 
mėšlungį greitai palengvina sis ne
brangus vaistas."

P. P.
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER
a. vyskupas Kelly jaunų, sma- kuri. J. Vaitkevičius, kaina 10c

rkų kunigų paskyrė į Sagi- 

naw, Mieli., lietuvių parapijų. 

Su.juo išėjo šeimininkauti tė

veliai ir jauniausioji dukrelė. 

Kun. J. Lipkų visi saginieeiai 

lietuviai labai pamylėjo. Ne

mažiau mylėjo ir jo mylimus 

tėvelius. Ten begyvenant ište

kėjo ir jauniausioji dukrelė su 

moksleiviu K. Rinkum.

Velionis vyskupas Kelly, ma 

tydamas kun. J. Lipkaus da-

Mųstymai apie Šv. Jėzaua 
Širdį, vertė; J. Vaišnora, M. I. 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 1 Oe.
Žmonijos pradžia ir galas,

naudinga pasiskaityti, kaina 

35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa

rašė J. Augustaitytė, naujas

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

rbštumų, ir patyręs, kad Grand ^1.dykas, vakarų rengėjai gali 

Rapids lietuvių didžiajai pa- | pas i naudoti. Kaina 50c,

Eat this fine 
cheese food 

oftener!
Viršminėtas knygas galima 

;au< i:

‘ DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, TU.

rupijai reikia sunki našta ne-, 

šti, kun. Lipkų atkėlė klebo

nu, prie sunkaus darbo ir di

delės atsakomybės. Drauge su 

mylimu kunigu grižo ir jo tė

veliai ir gyveno pa rupi jos kle

bonijoj.

Per aštuonis metus velionis 

ir jo moteris Marijona šeimi

ninkavo savo sūnui kunigui. 

Visi parapijonai velionio dar

bštumų ir gerumų gerbė. Ir 

taip sulaukė didžiausios Die

vo palaimos, auksinio 50 me

tų jubiliejaus, o Juozapus lai

mingos mirties.

Velionis nuo pat jaunystės 

priklausė prie Šv. Pranciškaus 

tretininkų. Neėmė į savo bur

nų alkoholio, nė žalingo taba

ko. Per 26 metus išbuvo na

riu B. R. K. S. A. 54 k p. Šių 

organizacijų velionis labai ge

rbė. Patsai buvo kuopos tvė

rėjas ir pirmininkas. Todėl ir 

sulaukė iš Susivienijimo narių 

paskutinio patarnavimo. Jie 

liūdėjo prie jo lavono ir nešė 

karstų.

A ra žmonių, kurie velioni 

pažinojo virš 50 metų. Todė

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

Aa ■nuftu&cnaĄ

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

jiatLną + + +
J ( T R IP t E PIUS)

Nedyval, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Kepam skaniausių lietuviš
kų. ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pristatom i vi
sas miesto dalis ir į Ham 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

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

rikoj išgyveno apie 35 metus. 

Tris syk buvo parvažiavęs į 

Lietuvų pas savo žmonų ir 

vaikelius. Atvykęs Į Amerikų, 

į Pittsburgh, Pa., sunkiai dir 

bo geležinėse išdirbystėse. Bet 

dar . sunkiau taupino kruvinai 

uždirbtų centelį, nes manė at

siimti Į Amerikų savo mylimų 

šeimynėlę ir jų gražiai čionai 

išauklėti... Kadangi buvo kai-

mylėjo, kaip savo vienintelę 

sielų, ir jauniausių dukrelę 

Rozalijų. Paliko didžiausiame 

nuliūdime anūkutes: Elziukę, 

Meriukę ir Alenukę, kurios 

vos kelios savaitės atgal taip

stiprus soprano balsas publi

kai patiko ir ji buvo apdova- 

šti prie jaunameeių Vkyriaus, !nota/ausiais aplodismentais, 

bemokindama naujus lietuvis-1 ^a^ Pa^ P’ Petkienė ir

kus šokius. Beje, ji yra Liet. jJ®siolionytė padainavo gra^jaį jubiliatus procesijoje 

Katalikų spaudos platinimo Į^'01iJ' gražių duetų, kurie taip- jvetĮg j bažnytėlę. Taip pat 

draugijos nut. rašt., gieda kuoj^ publikai labai patiko. Įpeliko nuliūdime mažų anūku- 

pos chore, parapijos chore ir) .\ol‘au sek ė operetė, “ka-Juozuku, kurį labai mylė

čiūnienė su didžiausia energi

ja darbuojasi, taip pat gclb-

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

KRAFT

darbuojasi kitose šios koloni

jos draugijose.

miiikrctis ’ ir Malūnininkas”,
jo... Paliko vienintelę sesutę

Kuopos iždininkė p. Stan-l]<0 rolėj Baikauskas, jo dūk- 

kienė irgi darbuojasi bazare, terš Teklytės — M. Petrokai- 

gieda chore. Jos dvi dukreles jGrafo Kaminkrėčio — Va-

kurių išpildė musų gabieji vai jnudniskienę Lietuvoje, Prie- Įš<as sūnus Motinos Bažnyčios, |labai graudu pamintijūs, ka< 

dylos: Pikliaus — Malūninin- i .

priklauso jaunaniečių 'skyriui. 

Žodžiu, kuopa didžiuojasi sa 

vo darbščiomis narėmis, kurių 

nemažai yra.

Lapkr. 14 d. Cath. Womens 

Crvstal Ballroom, skaitlingai 

publikai (apie 500) su did

žiausiu pasisekimu art. Af. Či- 

žauskienė išpildė dainų prog

ramų. Teko dainuoti daugiau 

dainų negu buvo tikėtasi.

Gruodžio 1 d. įvyks priešme

tinis kuopos susirinkimas. Vi

sos narės privalo dalyvauti, 

nes bus renkama valdyba se

kantiems metams.

Jaunameeių skyrius spar

čiai rengiasi prie programo. 

Mergaitės taip savo roles mo

kinasi, kad net pati vedėja 

M. Čižanskienė stebisi.

Iš pašalių girdėti, kad visi 

įdomauja jaunameeių progra

mų, nes, kiek jau buvo staty

ta, jų vakarai visuomet buvo 

įdomūs. Šis vakaras, gal, net 

perviršis visus buvusius. Ne

kantriai laukiame.

Sųjungietė

latkcvičius, Prano, Grafo sū

naus — R. Valatka, Petronė

lės, Pikliaus tarnaitės — V. 

Čepelionvtė, Barboros — Pik

liaus gaspadinės — A. Juod- 

snukaitė ir Sabuko Kaminkrė

čio gizelio — A. Širvaitis.

Vaidinimas gražiai išėjo.

Vaidinimas baigės 'gražiu ba 

lėtu, grojant muzikai ir pri

tariant visam Šv. Jurgio pa

rap. chorui.

Po vaidinimo sekė pasilink

sminimas — šokiai, kurie tę

sėsi iki vėlumos.

Publikos buvo nemažai. Ma- 

į tesi profesijonatų ir biznierių 

ir iš kitų Detroit’o lietuvių 

kolonijų.

Choras dėkingas visiems, ku 

rie atsilankė į tų vakarų.

Pelnas skiriamas parapijai.

Alba Langu

nuošė.

Mirus Juozapui nuliūdo ir 

gailias ašaras liejo visi nami

škiai ir daugybė pažįstami?, 

kurie aplankė jo karstų.

Iškilmingos laidotuvės spa

lių 31 d., 10:30 vai. ryto, iš 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

Velionio lavonas buvo at

lydėtas į bažnyčių 5:30 ryto. 

Pirmas šv. Mišias laikė, kun. 

V. Masevičius, antras — pra

lotas M. Krušas, trečias — 

kun. J. S. Martis, kuris pasa

kė labai gražų „ pamokslų, ke

tvirtas, — kun. S. Kučas.

Iškilmingąsias mišias laikė

velionio sūnus kun. J. Lipkus.

Jam asistavo kun. Martis dija-

konu, kun. Gervickas subdija- 

• __
konu. Tarnavo kun. R. Dark, 

kun. C. Baker, kun. A. Toma- 

szewski ir kun. D. Drinan.

Gražų pamokslų pasakė kun. 

V. Masevičius ir pralotas M. 

Krušas.

tat išprašė Dievo to, ko nore- visas gyvenimas tiktai trūni

jo ir troško! j pa valandėlė ir po to prasi-

Pirmiausia atsiėmė vyriau- deda amžinas džiaugsmas, 

šių dukrelę Marijonų. Po pen- Džiaugsmas kur nėr gailių a- 

kerių metų velionis atsiėmė šaiu. nėra baisios mirties, vien 

moterį, sūnų Juozapų ir duk-|yra linksmybė per amžių am- 

relę Rozalijų. žins.

Tiesa, gerų tėvelių, geri ir j Trūksta žodelių, kad išreiš- 

vaikeliai. Marijona buvo gra- kus padėkų visiems ir visoms

ži, jauna ir prielanki. Todėl 

neilgai trukus ir ištekėjo už 

gero jaunikaičio, Š. Šukevi-

mūsų mylimiems geradėjams 

už užuojautų.

Amžinų atilsį Viešpatie,

čiaus, kuris buvo ir yra darb- duok jo sielai, o šviesybė ani-

štus žmogus ir, turėdamas ke- žinoji tegul jam šviečia..

rų darbų ir uždarbį, o savo 

šeimynėlės nesulaukdamas, bu 

vo mylimu tėvu visos velionio 

šeimynos. Davė jieins stubelę 

gyventi ir gražų darželį gė

lėms sodinti. Velionis didžiau

sio džiaugsmo surasdavo gėlių 

kvepiančiuose žiedeliuose. Jis 

jas sodino, laistė ir ravėjo. 

Velionis turėjo jau lengvų da- ji 

rbų medinėse išdirbystėse.

Nuliūdę, kun. .Juozapas 

pkus ir šeimyna.

Rudens Ąžuolėli?

j

GRANO RAPIDS, MICH.
A. MIRĖ JUOZAPAS 

LIPKUS

,1 Titt Mm
**T MU -

IS SV. JURGIO PA
RAPIJOS

Spalių 28 d., 5:30 vai. va

kare mirė a. a. visų didžiai 

mylimas žmogus, Juozapas Li

pkus, Tėvelis gerb. klebono 

kun. J. Lipkaus, 75 metų am

žiaus.

Apaštalystės Maldos draugi- Kaip žinome, vos keinrioa

PRANAS WILLIS

LITHUANIAN BAKING
S H O P P E

11920 Conant Avė., Detroit

HOGARTH 16 31

DR. JOSEPH W, BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte ikt 9 vakare 
Seredomls: 10 Iki 12-tos diena

9821 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT. MICH.

Pbone lafayette 1275

D. B BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

3tfiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiuiiiiiimiimiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiin£

I DR. J. B. RYDZAUSKAS I
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius 
Lempas. Artiflciallšką Saulės SvUesą. Diathermlą, Sinusoidal lr 1.1. S 

Bandau krauju. Slapumą ir t. t. Prieinamą, kaina.
SpcrtaJIftluimas: Ilgos mot.-n, Ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. S 

Valandos: KI—2 dieną Ir 4—S vakare.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit |

Elektros —

T i oi TV m'or/ioi «7:a; kncrvvn S Telefonas diena ir nnktj: TO\VnSKNI) 6—1600 X
lr taip gražiai visi negyvi • į ,im„mi,||||„mi,mi,||,|||||,||||ininiiiii||||iniiiiiiin»iimiiiiummmiimilllllllil«

IM.,.—Ohl Quite a Chic LV “ .'vnre? » jne Elashed tlfį Stirl

VISADA
UŽMIRŠTA

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

LAMBERT PIIARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly end* odors ordinary 
antlseptlci can’t hide In 4 dayi

BY Hin

M ^4.
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DRAUGAS BOKING OS
BANQUET HONORING 
BOXING CHAMPIONS 
PROVES SPLENDID

SUCCESS

by

Konnie Savickus
The (lold Room of the Con

gress llotel assunied
ied air as earlv arrivals — , .

, . , .... * , und dancing began.seinbled vitliin the lounge i °
room for the Draugas Champ- , Music Well Selscted 
ionship Banąuet. The young i Throughout the delivery of 
ladies, in their beautifully co- atldresses, a short musical solo 
lcred gowns, were fascinating, oi piano rendition was inter- 
and their very presence radi- posed to diversify the prog- 
etcd splendor and chanu. The ram. This arrangenient aplly 
gentlemen too, among whom displayed the care and time 
were leading professional andĮdevoted by the conunittee, toj 
Business men of Lithuanian assure everyone a pleasant eve, 
eileles, were neat and inipos- ning. The seleetions of Mrs.1 
ing in appearance as they Pierzinskas and Mr. Sabonis/ 
stood about anti chatted. v ere especially delightful., 

The affair itself did not get Each soloist, liaving chosen I 
under way as earlv as planned his favorite musical piece, 
and desired since guests were presented it in praiseworthy, 
rather tardy in arriving. Ne-įstyle. I
vertheless the notables were Į The entire event 
seated around their tablo of cluded in a short 
lionor without unnecessarv de- time, considering

vmner in the tournament, the a dignit-1 ,1 r
lomiai program vvas at an eini oiaiion 

i S-

lav, anti dinner vas served. length of the program. To all
Excellent Program Provided those who aidėti the Draugas1 
Rev. Mačiulionis, the origin- m this affair, this publication!

ator of the touniament, pieš- j heartily extentis its appreci- 
iled as toastmaster for the 'alion; and to those who parti- 

evening, disposed of the cipated, we \vish to statė that 
entire program in commend-jtbis neevspaper will again 
able fashion. The first speaker stiive its utinost to please yoni 
lie introduced was the noted in the future
Prof. F. B. Mastauskas, who 
set an unpreeedenteti example
for after dinner speakers by 
delivering an address wliich 
lasted but two minutes. His 
address was follovred by that 
of Rev. J. J. Jakaitis, who 
deseribed the efforts of the 
chanipions in glowing temis 
ana urged them to continue 
leing leaders in boxing as 
well as inxitlier walks of life. 
Mis. Nausėda, the only wo- 
iuan speaker, cheeretl the 
guests and proved herself a 
lovai BridgejKirt rooter. Then 
our congenial Rev. Valančius, 
speaking on belialf of tbe 
Knights of Lithuania, expres- 
sed a hope that the youngsters 
piesent that evening would 
continue to figlit for God, 
country’, auti elean living. The į 
\ ery Rev. F. V. Corcoran re-! 
ceived a rounti of applause 
from the assemblage for he ex- 
pressed their sentinient in re
gard to Jhe purpose of

Boxi'ng Champions
112 lbs. John Petkus,
118 lbs. George Petrutis,
126 lbs. Charles Shedwill,
135 lbs. John Zajauskas,
147 lbs. Frank Meškauskas, VVistort, 
160 lbs. Frank Bockus,
175 lbs. Eli Rungaitis,

Heavyweiglit Adam Smith.
Runner-ups 
\nthony Margevicius,

Vinc. Grisnianauskas
112 lbs. 
11S lbs.
l?d lbs. Bruno AVinikaitis 
156 lbs. Roman Zalatorius 
147 lbs. John Bagdonas 
160 lbs. Victor Kukeckas 
175 lbs. Charles Gajauskas 
lleavyweight Frank Ketter.

HIGHLIGHTS OF THE 
DRAUGAS TOURNAM 
ENT FINALS AT THE 

C. Y. 0. CENTER

By Al. Kumsk’s
lu behalf of those wbo could

,, 'not vitness tbe Draugas Box- tlie' ,. ,, . , , . ing Finais I will ondeavor tobauąuet and to tbe respect i ., . , , , . describe them to tbe best oi'vhicli everyone bad m tbe a-1 . . , , , ii, • įnv obility, as tbe spectaculartility of the boxers. .

Speakers FoUow Leader <° '"«• H
• Perhaps because of tbe ex- 

r.mple set by the first speaker, 

or probably for some unex- 

plained fact, every subsequent 

individual called lųmn conti- 

įmeti in the rendering of but 

a short address. The audienet 

was evidently pleased v.ith 

this type of speaking for a 

hearty ovation was given Mr. 

šimutis of the Draugas, and 

Enne, represeiiting the C- V. 

O., for their few but sineere 

r.nd stimuhtiing word« to* the 

w i n n e r š o f t h e 

tournament. Then Paul Salti- 

meras, in his flowing style, 

earnestly reąuested the conti- 

nuous interest of spectators of 

the bouts, in tournaiiients to 

come. Our country, Lithuania, 

had M r. Kalvaitis, the consul

AVith the Tnusic of the St. ] 
George’s Grammar S<‘hool 
Championship Band, under

n

DRAUGAS
the able leadership of Mr. A. Judges, John Brenza and Mr. lis, Mr. John Borden, Mr. 

Fo 'ius, striking up the nation- Diesel rendered dicisions tliatįJustin Mackieviičius, Mr.

anthems which inspired theSnct witli the approval of lhe Frank AVoidat, Mr. Stanley 

spectators and fighters witli taus. Chief timer, .Jack Elder,‘Mažeika, Mr. J. Eudeikis, Mi 

a love for our nation, the eve-'Athletic Director of the C. Y. Lachavičius, Mr. John Brenza 

iiuiig began. j O., perfomied his d uties in Mr. Julius Brenza, Capt. S.

thorefrom, pay d e f e 
ential regard to the Drau
and the chumpions for foster- , ... - it • -r ,
mg tbe contests aud promot I rom then on the bouts were an eftieient manner. A bet ter, Darius, Mr. Joe Katauskas 
ing l'avorablv, all that is Lith- rapidly and systematicallv llnun could not bave been ap-'Mr. L. ^miutis, ^r- & 
uanian. AVitii tbe distribution handlcti by tbe Draugas Box- ’pomted for tins important Sakalas, Mr. John Budrik, anti j 
of awards by Rev. H. J. Vai į'ng Coinmissioners. Each hout
čiunas, to everv runner-up and l,Ioved t° be a thriller and the 

over-cro\vded Hali gavę out an
many times that was 

deafening. This event received 
the approval of all sport foi- 
knvers as the greatest and 

j most successful athletic event 
ever sponsored.

The evenings program con 
s’sted of 7 
and 8 finai 
15 bouts for the 
A. A. U. and I. S.
\vt-re enforced to the limit un 
der the supervision of Mr. 
Fred Currie, the A. A. U. In- 
vestigator,| assuring the fans 
that the tournament was run 
on a strietly aniateur basis.

Dur announcer for the eve- 
ii ngtivas Paul Saliner, popul-

task. Michael Pavilonis and 

Jack Mohr were in charge of 

the drawing and mateh-mak- 

ing of the evening. Jack Juo

zaitis and lg. Sakalas, co-oper- 

n ied with chief clerk, Leonard 

šimutis, in recording the dė

tai ls of all bouts.

I.ast but not least, as

vas con . ,P ar young man, knovn amongstspace ofi , .... .
, ,our youth as an influential the unusual | , į . ,and dynamic speaker in either

AVe, gi tbe Boxing Tourn
ament Comniission, extend our 
sineere thanks to Mr. Banis 
of Bridgepoii; who did all the 

the- photographic woix during the
suying goes that the best pc-! tournament. Splendid and ac- 

semi-final bouts oP^e are ;i'ways laM to be cal-J eurate results were ohtainec- 
bouts, a totai of od’ 80 ^°°’ am from such ąuick work. AYe re

evening. Al! t!iat outline. Tbe man heli imi c.nninend Mr. Banis to all read 
V C.°rules;tlli8 wliole movement of our ers of Draugas for any photo 

Lithuanian youth and one who'graphie wont, vrhicli is by ak 
deserves our congratulations i means up-to-date and reason-i 
because of bis interest in our ably priceti.

youth anti their development__________________________ U

is none other than the Rev. Į IXIŠ KATALIKU PASAULIOJ. Mačiulionis, M. I. C., pastor 
of Our Lady of Vilna parišk 
and administrator of the Drau 
gas new*spaper. For Rev. Ma-'r^n^° vadinamas “Jurų Apaš- 
čiulionis was the backbone of Italavimo” Sųjungos tarptauti- 
this whole tournament, and J'uis suvažiavimas. Suvažiavime

X Amsterdamo mieste susi-

Englishthe Lithuanian or 
hnguage. A luini worker i n 
the rauks of our youth and 
a great sports follower. You 
have lieard his voice over the 
l.itluianian Radio Hour, many 
times and the Lithuanian pe- 
cple are proud to elaim him 
as one of their own.

The officials of the evening 
were responsible for the 
smoothness and orderly man- 
iner witli vrhich the tournam- 
Jent was run off. Referee, Pete 

our own
professional, did 
ivitli the bovs

kno\v without bis keen inter
est in our youth our efforts 
wou.I l not have been as suc- 
c issful.

Just a word about some of 
lhe prominent leaders that at- 
teutied tbe Finais of tliis tourn 
ament. Many no doubt were 

Į proseni only in desire because 
of impeding circumstances but 
amongst those actually seen 
were His Excellency Bishop 
Sheil, a large number of our
clergy, Lithuanian Consul Kai-' 

Lithuanian Įvartis, Mr. Frank Mast, Mr. 
a good job A. Pocius, Dr. J. Simonaitis J 

in tbe ring. Į l)r. F. TYinskunas, Mr. J. Zu-

many others whom I miglu 
have failed to mention beoause 
of the innnense crowd.

I
!dalyvavo Haarlemo vyskupas 
1 ir Olandijos krašto apsaugos 
ministeris, ir Anglijos laivyno 

; admirolas Chartan.

Ši sųjunga rūpinasi jūrinin
kų dvasios reikalais. Daugely
je pajūrio miestų yra atidary
ti užeigos namai, kur jūreiviai 
laisvu laiku galėtų užeiti ir pa 
doriai laikų praleisti. Draugi
ja rūpinasi, kad didesnieji lai
vai, kur yra katalikų didesnis 
jūrininkų skaičius, turėtų sa 
vo kunigų, kuris ilgos kelionės 
metu apžiūrėtų tikinčiųjų dva
sios reikalus.

A| A

ANTANAS JAKSEVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 22 dienų 6 vai. 
vak., 1932 m., sulaukęs pusę amžiaus; gimęs Panevė
žio apskr.. Naujamiesčio parap., Strulionių kaime. Pa
liko dideliame nuliūdime moterį Anastaziją, po tėvais 
Krikščiūniukę, 5 dukteris: Veronikų, Oną Sklioris, 
žentą Stanislovą, Marijonų Janušauskas žentų Boni
facų. levų Churas žentų Antanų, Kazimierų Vizgard 
žentų Petrų, brolį Dominiką, 7 anūkus, pusbrolius, 
pusseseres ir gimines, o Lietuvoj brolį Adomų ir bro- 
lienę, 3 seseris Marijonų, Martą, Paulinų ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randami 817 AV. 33rd St.

Laidotuvės įvyks subatoj, lapkričio 26 d., 8 vai. ry
te iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

A’isi a. a. Antano Jaksevieziaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimų ir at
sisveikinimų. Nuliūdę liekame: Moteris, Dukterys, 
Brolis Žentai, Anūkai ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
telefonas Yards 1138.
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UŽUOJAUTA

Poniai Marijonai Janušauskienei, įžymiui Cbica
gos lietuvių dainininkei, dėl josios tėvelio Antano 
Jaksevičio mirties, reiškiame gilių užuojautų.

Draugus'’

UŽUOJAUTA

Buvusiai ‘‘Draugo” darbininkei ir įžymiai mūsų 
visuomenės veikėjai, p-lei M. Gurinskaitei, taip pat 
ir jos mylimam tėvui dėl mirties motinos Onos Gu- 
rinskienės reiškiame užuojautų. “Draugas”

BRIDGEPORT
UŽUOJAUTA P-LEI M. L. GURINSKAITEI ..
A. L. R. K. Moterų Sų-gos 1-ma kuopa reiškia 

gilios užuojautos p-lei M. L. Gurinskaitei, žymiai 
visuomenininkei, Mot. Sų-gos organizatorei ir josios 
Garbės narei, dėl jos mylimos motinos mirties.

Mot. Są-gos 1-mos kps. valdyba

UŽUOJAUTA P-LEI GURINSKAITEI IR 
JOS TĖVELIUI

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų Dr-jos Centras reiškia 
gilių užuojautų savo gerb. raštininkei p-lei Monikai 
Gurinskaitei, taip skaudžioje gyvenimo valandoje — 
mirus jos brangiai motinėlei. Reiškiame užuojautos 
ir jos tėveliui, Juozapui Gurinskui.

Akad. Rėmėjų Draugijos Centras

TEL. PROSPECT 7960-^61

Atlas Fuel Company
^5—r.

Lietimo Anglių Yardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sųskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Bot AVater ir štyino 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, betiuminės. Peniisvl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliam anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chieago, Illinois

GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, See. and Mgr.
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Penktadienis, iankv. <A'' n R A U O A R K

CICERO LIETUVIU MS
RADIJO C. 2. jaus kontestininkai Cieerojt i

------------ I labai gražiai darbuojasi. Jie '
X Penktadienio vakaru, la- žada nepaleisti is Ciceros pir- 

pkvieio 25 d., parapijos sve
tainėje įvyks smarkios imty-

D A K T A R A
lel. Cicero 6756

mos vietos. Bravo!

s- -v X Lapkričio 28 d. vakarenės. Risis Blozis iš Nevv Yor- z,. < . „ , - ... •ibv. Antano bažnyčioje prasi-
ko su Jansen ir J. Baneevičia i j- Ąf- •• , - ,dės Misijos, kurioms vadovaus

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vul.: lu-.’1 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Choiia Buuievurd 7 041

su Zbisko Jr.
X Ateinantį sekmadieni va

kare, Šv. Antano bažnyčioj, 
bus šventas koncertas. Prog-

gerb. pamokslininkas kun. J. 
į 'Jakaitis, marijonas.

1
X Lapkričio 22 d. rytų per

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Aslilaud Avė. 
Arti 47th Street

Tei. lafayette 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredouiis ir nedėliomis pagal

sutarties

Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PIIYSICIAN AND SURGEON

2403 VV. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. S. A. DOWIAT

rami} išpildys Chieagos vargo- .mišias Šv. Antano bažnyčioje 
nininkai, vietinis choras ir ke- įvyko sutuoktuvės Juozapo 
liolika įžymių artistų. Gerb.,Mockaus, buvusio “Draugo” 
kun. A. Linkus sakys pamoks- ! agento Ciceroje, su Magdele-
lą.

X Praėjusio sekmadienio va 
kare įvyko metinė mūsų para 
pijos vakarienė. Valgiai buvo 
skanūs, programas gražus 
Žmonių atsilankė daug. Para
pijai liks nemažai pelno.

X Du Šv. Antano parapijos 
jaunuoliai: Meškauskas ir Gri- 
šmantauskas, laimėjo dovanas 
dienraščio “Draugo” kumšty
nių konteste. Abu jaunikai
čiai yra nariai Šv. Vardo Jė
zaus draugijos.

X Dienraščio “Draugo” va

na Seleniene. Sveikiname jau
navedžius, linkėdami viso
kios Dievo palaimos.

1
X Kazimieras Žilvitis jau 

grįžo iš ligoninės. Sakosi jau
čiasi daug geriau. Linkime Ka 
zimierui geros sveikatos ir il
go amžiaus.

X Sekmadienį, lapkričio 27 
d. 1 valandų po pietų įvyks 
svarbus katalikų Federacijos 
susirinkimas, mokyklos 8 ka
mbaryje. Visi draugijų atsto
vai ir atstovės ateikite. Bus 
svarstoma svarbūs dalykai.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
U E N TĮSTAS

2201 VVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valau dus. įsuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Ofisas Tai. Grovehill 6617
Rea <727 8. Artesian Avė. ___________ .

Tai. Grovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
6147 AVEST 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet tr 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

Ir
2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:3« — 6:86 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba 
Cicero 662. Rea. tet Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4428 V* ėst Maruueila nuau 
▼at: 2-6 ir 7-9 P. II. Ket. 9-11 AM. 

ftadglloj vusiiaraa

GRAB O RI A

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 AVest 18 Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS

3238 S. Halsted (Et. 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
. IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt MII arba 8616

2314 W. 23rd PL, Chicago

Ponia Aleksandra Pieržinskienė, viena įžymių lie
tuvių dainininkių Chicagoje, sekmadienį, lapkr. 27 d., 
giedos Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, III., per šven
tąjį koncertą.

.boulevard 7689
Kvz. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

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

Tet Cicero 12uu A—hAl

MELROSE PARK, ILL
LIETUVIŲ REIKALAIS

, tuvių parapija, kožnų seknia- 
iaienį atvažiuoti iš savo vie- 
nuolyno į Melrose Parkų: at
laikyti šv. Ališių, pasakyti pa-

. įmoksią, išklausyti šv. išpažin-
Jau nuo seniai .čionai gvve-'v;.. u , m- •Įcių. Savo prižadėjimų Ievai

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo IU v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir seredomis susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, lll.

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

į Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

V1SO8 Dr. C.K. Kliauga
. . J . j Marijonai ištikimai pildė lig dantistas 

pastangos įsikurti lietuvių pa- rj, . b savait- 1 Utarnmkais. Ketvergais ir Subatomk
1 ° 1 2420 W. Marų u e 11 e Kd. arti Western

Aaitės, suėjo mėnesiai ir me- Avė. pn«»ue Hennock 7»2»
' ■.. . Panedėlials, Seredomis ir P6tnyčtomls

tai, bet savos parapijos ir po įsai so.

na daug lietuvių, bet

rupijų nueina niekais. Tiek tik 
laimėta, kad Tėvai Marijonai 
apsiėmė koliai neįsikurs lie-

Tel. CICERO 2G4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

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

t«t Lafayette 67 82

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: » iki d po pisiu, 7 iki 9 vak. 

Office; 44oy S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

1439 S. 49 Court, Cicero, UL
TEL. CICERO 6217

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
graborius

Musų. patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III.

A A

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
OBABORIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VBDBJAB

1660 AVEST 46th STREET
Kampas liti tr Paulina eta

Tsl. Boulevard 6261-8412

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
jrle manęs. patarnausiu slmp&tlš- 
<ai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
<ltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia; ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS 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.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

BARBORA BRIEDIENĖ
Po tėvais Uanblaitė

Mirė lapkr. 22 d , 1932 m., 5:30 
vai. ryto, 41 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės apskr., Šilalės 
parap., Striukų kaimo. Ameri
koje išgyveno 2 9 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincentų, dukterį Birutę, 
motiną Marijoną Lebrikienę, 
patėvį Kazimierą, sunu Aibei- 
tą brolį Povilą ir brolienę Oną 
Baublius, 2 seseris Marijoną 
Butkienę ir Juozapiną Pilkienę, 
švoge.rį Butkų, pusbrolį Juoza
pą Baublį ir gimines; o Lietu
voj seserį Domicėlę Tamašaus
kienę.

Kūnas pašarvotas 3331 Le 
Moyne Street. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, lapkr. 26 d., iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta Į Šv. My
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldi, bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir panys
tei nus-inas dulyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Mu
mis. Brolis, Mintina. Patėvis, Se
serys, švogerls, Pusbrofis ir gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Syrewicze. Cicero 294.

A.
KOMSTUM IJA 

BFNE&E VIČ'fENft

po tėvais Lenkausku itė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 d.. 5:00 vai. vak. 
1932 ,n., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Luokės parapijoj, 
Vertelių kaimo, Telšių apskr. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

A. a. Konstancija Beneševi- 
čienė prigulėjo prie Draugysčių 
Royal Neighbors of America ir 
Forestors.

Paliko dideliame nulludlnie 
dukterį Htefanią Jagminienę, 12 
anūkų Ir gimines, o Lietuvoje 
seserį ir gimines. ,

Kūnas pašarvotas 4511 So. 
Spaulding Avė., Tel. Lafttyeite 
1290.

Laidotuvės įvyks pėtnyčiole, 
lapkričio 2 5 d. 8 :30 vai. ryte 
iš namų j Dievo Apvcizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Konstancijos Bene- 
ševlčlenės giminės, draugai ir 
pažysttumi esate nuoširdžiai kvle 
čtaini dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jai paskutinį patarna
vimą Ir atsisveikinimą.

Nuiludę liekame, Duktė-, Arni
kai ir Giminė*.

Iztldotuvėae 
Sklidus, Tel.

patarnauja grab. 
Roosevelt 7532.

šiai dienai neįsikurta. Tel. Republic 2266
Kai kurie lietuvių garbingi

dvasininkai iš Cbicago buvo 
susidomėję lietuvių parapijos 
įkūrimu Melrose Parke. Buvo 
net pažadėję savo paramų, bet pąone Hennock 2061 
ar buvo kas daryta ir kas at
siekta tai melroseparkiečiai ne 
žino. Pagerėjimo nėra.

Lietuvių pamaldos ligi šiol 
vis buvo italų bažnyčioje. Se
nelis klebonas lietuviams labai 
prielankus. Kuomet kitos kai- 

'myninės bažnyčios klebonas te 
ketino sykį j mėnesį lietuvių 
pamaldas Įsileisti koliai būsiu 
nesuprantančiai angliškai, tai 
italų klebonas priėmė lietuvių 
pamaldas kožnų sekmadienį, 
koiiai jis bus klebonu ir kol 

| užtektinai lietuvių rinksis į 
lietuviams skirtas pamaldas, 
kad per jas surinktos aukos 
padengtų lietuvio kunigo par- 
traukinio lėšas.

1 Melrose Parko lietuviai yra 
geri žmonės. Padaužų maža.
Apsileidėlių tikybinėse parei
gose nedaug. Bet tautiniai nu
sižengusių tai diktokas skai
čius. Į savo įsteigtąsias lietu- 

(Tųsa C pusi.)

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

PR, JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. IVESTKKN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557

N-SP1NDULIAI

DR. MAKGEKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
32125 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ •YDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

a|a

EVA JAGIELLA
Persiskyrė su šiuo pasauliu la
pkričio 22 d, 1932 m.. 6:30
vai. vak., sulaukus 60 m. ;Jnž.

Marijampolės apskr., 
parap., Varakiškių

Kilo iš 
Pilviškių 
kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Leonardą, 5 dukteris: Ma
rijoną, Magdeleną, Evą, Oną lt 
Jadvygą: 2 sunu Baltramiejų ir 
Andriejų, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randfesl 
1288 N. Lincoln St. Arniitage 
4548. laiidotuvės įvyks lapkri
čio 26 d-., 9 vai. iš ryto iš na
mų į šv. Mykolo parapijos ba
žnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie'ą, 
o iš len ims nulydėta į šv. A- 
dalbertos kapines.

Visi a. n. Eyos Jagieita gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą Ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame. V.vrn* Duk
terys, Simai Ir teminė*.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius. Telefonas Ca
nal 6174.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
isti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
iio, skaudamą akių karštį. Nuimu 
lataractus. Atitaisau trumpą regyatę 
r tolimą regyatę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitiklmuose, egzaminavimas daro- 
aas su elektra, parodančią mažiau- 
uos klaidas.

špeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryte Iki 8 vaka
re, Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO 'Į TRTJM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Miuų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.. 
Tol. Bonlevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Ofisas Ir Altinių Dirbtuvė

756 VVEST 351 h STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
NėdėUomia: nuo II UU 11.

Pliene Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmcnd Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tat LAFAYETTE 7287

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki H vaL vakare Ltaraluluus 
Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

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

lel nratsili«-ola Saukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk
Kampas 3lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. V. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—1>\

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IK CUIKUKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos- nuo 2 iki 4 ir nuo
t iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol.: Prospect 1930

pagal

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWN1K
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

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

Trečiadieniais it sekmad. susitarus

DR. J. W. JADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

5859 SO. \VESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 lki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:39 vai. vakare. 
Nedėliomis 1| iki 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURCAS 
2429 Wost Marąuette Road 

VALANDOS:
~9 Iki 18 ryto, 7 Iki 9 vakare

(Rara. It Ketv. vak. panai sutarti

Tel. Grovehill 1595

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

Seredomis po pietų ir Nedeldiemata 
tik susitarus

2422 W. MAitųlhiTTE ROAD

Res. Phono 
Engiewood 6641 
toeuiworih žuuti

Office Phone 
AVeutnurm zuut

DR. A. R. MCGRADIE
UgjjKTGJAa U ChlKUkuaa

6558 S. HALbTEL STREET
Vai.: X-« ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICBIGAN aVENUE 

Tel. Kumvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rea Tet. Hemlock 2276

DR. 1. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

_ DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

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

OOao mt: nuo 1-K nuo

4
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TITU T HAS

CHICAGOJE
ŠIS TAS IŠ WEST PULL- 

MANO

X Lapkr. 16 d. baigėsi pa
rap. bazarėlis, kuris neblo
giausiai pavyko, nežiūrint ir 
bedarbės laikų klebonas ir 
parap. komitetas labai dėkin
gi svečiams ir vietiniams už 
atsilankymų ir parama.

X Lapkričio 20 d. parap. 
svetainėje įvyko gražus vaka
rai parap. naudai, kuri rengė 
visos draugijos. Publikos bu
vo pilnutėlė svetainė. Vyčiai 
suvaidino dviejų atidengimų 
juokingų komedijų ‘Laižvbos.* 
Publikai labai patiko. Pagei
dautina, kad vyčiai dažniau 
pasirodytų scenoje. Po vaidi
nimo, parap. choras, vadovau
jant varg. S. Railai, padaina
vo gražių dainelių. Žodžiu, va
karėlis ko puikiausiai pavyko.

X Lapkr. 30 d., parap. sve
tainėje bus rodoma laimi gra
žūs ir pamokinantieji judamie

KONCERTAS
IŠPILDYS

Artistė
P-lė EMILIJA MICKŪNAITĖ

Eighth Street Theatre
Wabash & Eighth Streets

NEDĖLIOJĘ, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė Emilija Mickūnaitė sekmadienį, lapkričio 27 d., 

3:15 P. M., Eighth Street Teatre išpildys ilgokų kon
certą, kurį ji nesenai išpildė Philadelphijoj.

Emilija Mickūnaitė mokinosi Romoj 5 metus 
Ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrjžus iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuviu muzikos dvasią.

Chicagiečiams bus progos Išgirsti Ir pasigė
rėti nauja muzikos meno artiste.

įžanga: Main Floor

Balcony ........................... $0.55 Ine. Tax

Tikietus galima gauti “Draugo” Ofise 2334 So. 
Oakley Ave., Tel. Roosevelt 7790.

ji paveikslai “Išpažinties Pa
slaptis” ir daug kitų. Moky
klos vaikučiai jau paskleidė 
tikietus po kolonija. Pelnas 
eis parapijai. Kviečiame pub
lika skaitlingai atsilankyti.

Rap.

CHICAGOS LIETUVIAMS
Daugelis Chicagos lietuvių 

yra Amerikos piliečiai. Bet 
pusėtinai yra ir nepiliečių. 

Į Tat, atėjo laikas nepiliečiams 
lta)iii Amerikos piliečiais. Ki- 
J taip ir -nebegali būti. Ilgiau 
'lauksi, bus dar blogiau.

Dienraštis “Draugas” daž
nai primena lietuviams, kad 
susirūpintų savo pilietybe, kad 
neatsiliktų nuo kitų tautų.

Keturi mėnesiai atgal turė
jau laimės įgyti Amerikos pi
lietybę. Teismo klerkui iššau- 
'kus tautas, palei jų daugumų, 
.italai pasirodė pirmoj vietoj. 
'Antroj vietoj buvo lenkai, tre
čioj — slaviokai ir kitų tau-

$1.65 Ine. Tax 
$1.10 Ine. Tax

^ų. Lietuviai huvo septintoj 
vietoj, viso lietuvių apie 25, 
tame būry ir viena moteris su 
mažu vaiku ant rankų. Visi 
nustebo, pamatę moterį su ma 
žu kūdikiu ant rankų.

Šis moters pavyzdys turėtų 
paakinti kiekvienų lietuvį — 

įvyru ar moterį — nepilietį, 
j susirūpinti Amerikos piliety
be.

Jei kas abejotų, kad sunku 
jam bus gauti pilietybės po- 
peras, arba negalės gauti, to
kiems širdingai patariu lan
kyti pilietybės kursus, kuriuos 
veda adv. J. J. Grisk, 4631 S. 
Ashland Ave.

Aš irgi buvau tokiame pa
dėjime. Senai atvažiavau į A- 
metiką, užmiršau laivo vardų 

j ir taip metas po meto negalė
jau prisibausti išsiimti.

Tariu širdingų ačiū adv. J. 
J. Grisk. Su jo pagalba ir pa
mokomis lengvai gavau pilie
tybės poperas.

Marąuetteparkiečiai turėję 
gerų progų per tris nietus. 
Adv. J. J. Grisk vedė piliety
bės kursus ir daugumas, kurie 
norėjo, jau tapo Amerikos pi
liečiais.

I'abar tokių progų turi tovvn 
oflakiečiai. Nesnauskite! Dar 
galima užsiregistruoti. Galimu 
per telefonų ar į ofisų. Adv. 
J. J. Grisk žada padidinti kle
sų. Bus plačiai aiškinama visi 
reikalingi klausimai.

Chicagos lietuviams nepilie
čiams tai auksinė proga, tik
tai tegu naudojasi kol dar ne
vėlu. Naujas pilietis

UŽUOJAUTA
Vargonininkų Sųjungos Chi 

cagos kuopa šiuo reiškia gili?; 
užuojautų p. Marijonai Janu
šauskienei, bendradarbio B 
Janušausko žmonai, dėl mir 
ties jos mylimojo tėvelio, a. a 
Antano Jaksevičio.

J. Brazaitis, sekr.

UŽUOJAUTOS ŽODIS
Dėl mirties a. a. Onos Gu- 

rinskienės, reiškiame širdin
giausios užuojautos jausmų 
jos mylimam vyrui Juozapui 
Gnrinskui ir mylimai dukrelei 
Monikai, Šv. Kazimiero Akad. 
Reni. Dr-jos 2-jo skyriaus fi
nansų rašt.

Mirtis, aplankiusi Jūsų na
mus, skaudžiai sužeidė jūsų 
širdis. Raminkitės, nes i tai 
Dievo valia.

Sv. Kaz. Akad. R. dr-jos 
2-ras skyrius

PRANEŠIMA!
Dievo Apv. parap. — šv. I

Jono Evangelisto dr-ja laikys 
svarbų susirinkimą lapkr. 27 
d., 1 vai. po pietų. Prašomi vi
si nariai susirinkti. Bus svar
stomi lpbai svarbūs dalykai.

Pirmininkas

MELROSE PARK, ILL.

(Tąsa nuo 5 pusi.)

I vių pamaldas išpradžių ėjo 

kas gyva-galva. Bet dabar tas 

Į tautinis barometras yra kiek 

nupuolęs. Jau lietuvių pamal

dose mūsų jaunimo nedaug te

būna. O ir kai kurie suaugu

sieji taip jau ima pareikšti 

lietuvių pamaldų nebrangini

mo. Yra 'tokių, kurie eina į 

kitas bažnyčias, arba lanko

lutoms tautoms skirtas pama
ldas.

Į Ernus mažiau rinktis lietu- 
pių, pasitaiko, kad klebonui 
būna jau per sunku iš per tas 
pamaldas surinktų aukų lietu
vio kunigo partraukimo išlai- 

Įdas padengti. Tas klebono su
sirūpinimas lietuvių pamaldų 
[ateitimi buvo aiškiai patielp 
|tns, kuomet lietuviai panorėjo 
į kad jiems būtų suruoštos mi- 
j sijos. Nors ir sutiko, bet pa
sakė, kad patys lietuviai tu- 

j res sudėti lietuvio misijonie- 
riaus išlaidas, kuomet misijų 
užbaigimo dienoje bus bažny
čioje padaryta kolekta.

Minijos vyksta šių savaitę: 
nuo lapkr. 23 ligi 27; baigsis 
sekmadienio pavakarėje. Misi
jas sutiko duoti tėvas marijo
nas, kun. Jonas J. Jakaitis. 
Tai jau gerai melroseparkie- 
čiams pažįstamas pamokslini
nkas, kuomet pora metų atgal 
jis čionai sekmadieniais, užva
žiuodavo lietuvių pamaldoms 
vadovauti.

Reikia tikėtis, kad Melrose 
Parko lietuviai per tas misi
jas sustiprės ne vien tikybi
niai, bet ir tautiniai ir kad 
;po tų misijų vėliai sukrus iū- 
'pintis savos parapijos įsteigi
mo reikalu. Žinnešys

raičius, bondsus ir deposit ce- 
'rtifikatus. 134 No. l^aSalle St.I
'Kambarys 316. Atdara vaka-
rai s.

.tos.

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CR0WN GESĄ IR ALYVĄ,

jūsų automobilis ar trokas visuomet greičiau važiuos 
ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš
mainymu alyvos — išgryzavimas veltui.

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.
5854 S. Western Ave.

N. W. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

Geriausia cash kaina už mo- 5

SKAUDĖJIMAI
PASALINAMI

TUOJAUS

Bayer Aspirln pašalins bile kokį 
skauš nų Neabejokit apie tai. Vie
na tabletėlė tai (rodys. Nurykit ją. 
Skausmas išnyko. Pagelba yra to
kia paprasta.

Jokio kenksmingo atslllentmo 
nuo Baye.r Aspirln. Jis niekad ne
veikia širdį, ir jums nereikia abe
joti apie šių tabletė'ių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo, 
danties skaudėjimo ar neuralgi
jos. Sciatlca, lumbago, reumatiz
mo ar neuritis skausmai visiškai 
išnyksta j valandėlę laiko. Perijo- 
dlškas moterų kentėjimas gali bū
ti suramintas; šalčio nemalonumai 
gali būti išvengti.

Tikras Aspirin turi ir kitokių 
naudingu vartojimų — viskas ap
rašyta ištirtuose nurodymuose prie 
kiekvienos dėžutės. Dėžutė ir tab
letės turi Bayer kryžių. Žiūrėk 
Bayor vardo ant dėžutės — kiek
vieną kartą kai perkate šias tab
letes — lr bukite tikras.

A. f A

ANTANAS P. 
BAGDONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 23 d., 1932 m. 3:45 vai. 
Iš ryto. 44 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, Ramtgalos pa
rap., Skurdėnų kaime, Panevė
žio apskr. Amerikoje Išgyveno 
25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, seserį Uršulę Ba
rauskienę lr švogerj Joną Ba
rauską; Svogerį Juoz Rimkų ir 
Uršulę Rimkienę, -o Lietuvoje 
seną motinėlę ir 4 seseris Anas
taziją ftvarllenę, Marcelę Tarno- 
Šilinienę, Jagasę Vlrbieklene, 
Alpunę ftvarllenę Ir švogerius.

Kūnas pašarvotas .randasi 17- 
50 8. Union Ave., Chicago, III. 
laidotuvės įvyks Pirmadienyje, 
Lapkr 28 d., 8:30 vai. iš namų 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz
dos par. bažnyčią, kurioje Į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
ve’lonlo siela. Iš ten bus nuly
dėtas į ftv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Antano Bagdono gi
minės, draugai ir pažystami e- 
sate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laMotuvėso lr sutelkti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nullvdę Įtekame, Moteris, Se
serys, ftvogerlal Ir filminės. 

lAldotuvėse patarnauja grab. 
Butkus Co. Tel. Canal 8161

LIETUVOS VYČIŲ DAINOS REIKALINGAS DIDESNIS 
CHORAS , - FONDAS

, Valdyba širdingai kviečia 
visv.,- narius šį vakarų, lapkr. 
25 d. atvykti į praktikų. Yra 
labai svarbu, kad visi atsi
lankytų, nes yra surengtas 
chorui malonus “surprise”. 
,Kas tas “suprprise” yra, mes 
'dabar negalime pranešti, bet
tiek mes galime užtikrinti, kad i . . . .
[nesigailėsite atsilankę. Žinosi- 
'te viskų po trumpos repet.ici-
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I WOOD ST. DEPARTMENT f 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
ši dideliausi aprėdalų — drabužių krautuvė jau perėjo į lietuvių S 

S rankas. Čia rasite didelj prekių pasirinkimą: vyrams, moterims, taip- jg 
S gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis. ■>

Wood Street
DEP T. STORE

s 1800 W. 47 Street |
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PAUL M. SMITH & CO.
Reni Estate - Loans - Insurance

T irime pardavimui ir mainymui visokioj rflšies properčių, biz
nių, Uotu ir farmu. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas negalės.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apdraudos įstaigomis.

Knlektuojnine morgičius, notas ir bi'as. Padedade namų sa- 
v Ii,Inkams surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant jų pro- 
TV’rčių \ankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų raštinčn visokiais reikalais ar tai biznio 
a.r patarimo, kuria bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455
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= Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą į įvairų pa- 5 
i tarnavimų, kurį mūsų įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van- x 
= denio hitas ir morgičių kuponus.

Išrašom gaisrų visokias apdraudas. ,
Darome pirmus morgičius ant namų.
Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. 
Parduodame Foreign Exchange ir čekius.

j UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT 00.
Not. Tnc.

s 3320 $• Halsted Street Tel. Yards 5215
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A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SITLFERINfiS VANOS IR ELEKTROS 

T R E A T M E N T A I 
Švediški mankštininini ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kn.mipns So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

JOHN A. KASS
(KAZAKAU8KA8)

I^iikrodlnliikas, Auksorlirs Ir Muzikalių Instrnm. Krautuvininkas

DVI KRAUTUVĖS
Abiejose didelinusis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taippi taisome akinius, 
visokius laikrodžius, muzikalius 
instrumentus ir akinius pritaiko
me.

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.4216 Archer Ave.
Tel. lafayette M«17

“Emergeney Welfare Fund 
of Cook County, Ine.,” kurs 
renka 7,500,000 dol. fondų var 
gšų šelpimui, pranešė, kad 
ateinančių žiemų šelpimui bus 
reikalinga 16 milijonų doleriu.

Visi Cbicagos priemiesčiai 
pakilo kovon prieš viešosios 
naudos kompanijas, kurios ne
nupigina gazo, elektros, tele-

Valdyba. fonų ir kitų kainų.

Tel. lafayette SS1A.

Sluoml Tatnwoms patartam pirkti 
anglis IS (KREIN) COAI.”
Kompanijos, tat yra vienintelis yar
da. Chicagojė, kuris užlaiko ir par
duoda geriausias anglis už žemesnę 
kainą, negu kur kitur.-ar-. - - . ----

Blnek llaml T.ump tiktai SS..10 tu
nas. Musą ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare.

Grane Coal Co.
Lietuvių Anglių Kompanija

• 5332 So. Long Ave.

Tel. Republic 8402

PERKAME skolas (Acc
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate popieras.
SECURITIES DISCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Clark Street

Room 818
Matykite — Mr. Gross

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollyvvoode mueų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra- 

■ žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
[ poinBmentų Ir sempelių pašaukit mus
| telefonu- ENGLEllOOD 5840 

Kės. 730 W. 02nd Si.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

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

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 90 90
Namai: €459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals lr Ketvergais 
— 6 iki» vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7197

Namų TeL Hyde Park S896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MICHIOAN AVE. 
Tei. Pullman 5950—4377

<400 S. WflOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

1*0 N T.A SAT.T.E ST—perai sutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projcc- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
j STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS 00.•»
i Coal, Wood, Expressing and 

Moving

1 2146 So. Hoyne Avenue

Chieago, T11.

BUDINKU8 TAISOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 

i taisom. Plusteruojam skliautus — 
Cadfarnljos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. AVest Side WEST O«M 
Tel. South Side YARDS fllSS

JNO. LYNCH
50» WEST 47tli STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikoma 
▼leną Iš geriausių rūšių autotnobl- 
Uus — BTUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu. 

' Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

i . 440 ARCHER AVENIU
Talephona Lafayette 7189

t
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