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Vysk. Griffin dalyvauja pamaldose už žuvusius angliakasius
LENKIJOS MIESTUS APNYKO VAL

KATŲ VAIKU BŪRIAI

NEPAISANT EKONOMINIO 
SLĖGIMO, KATALIKŲ 
MOKYKLOS PAŽAN- 

GIUOJA

PRANCŪZUA REIKALIN 
OA NUGLOSTYMO CHICAGOJE

Graikijos teismas nusprendė 
Insull’io J. Valstybėms 

neišduoti

AVASH1NGTON, gr. 27. — 

Krašto Katalikų Gerovės kon

ferencijos švietimo departame

nto surinktomis žiniomis, ka-

PARYŽIUS, gr. 27. — J. 

Valstybių ambasadorius Edge 

įsitikino, kad Prancūzijos pa

rlamentas, kurs atidėjo karo 

skolų mokėjimų, nė kokiu bū

du nenorės pasitraukti iš už-

NORIMA PANAIKINTI 
MIESTO TEISĖJŲ RIN

KIMUS

ANGLIJOJ IR VALI JOJ 1932 
METAIS 12,019 ASMENŲ 
PEREJO KATALIKYBĖ N

LONDONAS, gr. 27.

jam Anglijos ir Valijos kata- 
--------- likų metrašty, kurs yra spau

di icagoj vedama kampani- doje, pažymima, kad šiuose
talikiškos mokyklos šiame imtos pozicijos be kokio nors 

krašte, nepaisant ekonominio J J. Valstybių pažado.

Nau 1932 m. pasaulinių kunigų 

skaičius 82 padidėjo, dabar y- 

ra 3,057, o vienuolių kunigų 

— 45, dabar — 1,651.

Atidaryta 14 naujų bažny-

ŽUVUSIŲJŲ ANGLIAKA
SIŲ LAIDOTUVĖS

LENKIJĄ APNYKO BE
NAMIAI VAIKAI

MOWEAQUA, 111., gr. 28. 

— Sprogimo apgriautoj an

glių kasykloj dar pasilieka 15 

angliakasių lavonų. Prie jų 

dar neprieita. Jie užgriauti žie 

miniam kasyklos tunely, iš ku

rio per plyšius veržiasi dūmai 

ii nuodingosios dujos. Tenai 

dar neišgesęs gaisras. Iki 

šio laiko tarp jų n e • 

gali būti gyvųjų. Nes jei jų 

nenužudė sprogimas, tai jie 

nuodingomis dujomis užtroško. 

£‘ie nelaimingieji bus išimti j 

žemės paviršų, kaip tik bus 

prie jų prisikasta.

Iš 39 išimtų lavonų kai ku-

—. Eko
nominis slėgimas Lenkuose 
skaudžiai ir baisiai paveikė 

benamius vaikus. Šiandien 
jų kiekvienam mieste yra ši

mtai ir tūkstančiai. Tai tikri 

driskių ir valkatų būriai. Jie 

naktis praleidžia krūvomis 

kur tvartuose, šunidėse ir pa

LODŽIUS, gr. 27.

siūgimo, daro pažangų. Pažan

ga ypač reiškiasi dar tuo, kad 

kai kuriose vyskupijose sta

toma daugiau mokyklų, kada

ngi esamose mokyklose nėra 

vaikams vietos.

Tai ypatingas pasireiškimas. 

Ir tai lengva suprasti. Kad 

nugalėti visas kliūtis, tarp ku

rių svarbiausioji yra finansi

nė, daug pasiaukoja švietėjai 

ir tėvai. Ne stebėtina tad jei 

šiandie visam krašte katali

kiškas mokyklas lanko dau-

Tad pranešta, kad ambasa

dorius Edge savo vyriausybę 

AVashingtone ragina, kad ji 

duotų kokį nors pažadų Pran

cūzijai skoių reikale. Nes tik 

tokiu būdu prancūzai gali būt 

numaidinti ir nenukentėtų jų 

tautiškoji garbė.

GAU ATSILYGINTI 
SALOMIS

šiūrėse. Įsirausią kur į šiau-

dus ir mėšlus ir miega. Pra- ’«iau kaip Pytreč-io milijono 
švitus jie. pakrinka gatvėmis. valkp ,r ■iallr'll"°- 
Vieni prašo išmaldos, kiti už
siima vagystėmis.

Pagalba nenumatoma. Vie

šosios įstaigos yra be fondų.

Vyriausybė negali parūpinti

INSULL’IS IŠTEISINTAS

rie vakar popiet palaidota, i jiems užsiėmimo. Paimti į į-.

Šiandien gi laidojami žuvu

sieji šeši katalikai. Gedulin

gose pamaldose dalyvauja Jo 

Ekscelencija Springfield’o vy

skupas J. A. Griffin. Gedulin

gos šv. Mišios" laikomos vie

šosios vidurinės mokyklos gi

mnastikos salėje.

staigas, iš tenai jie pabėga ir 

vėl grįžta į valkatų eiles.

ATĖNAI, gr. 28. — Graikų 

apeliacijos teisinas vakar iš

sprendė, kad iš Chieagos pas

prukęs viešųjų įstaigų vedėjas 

Samuelis Insull’is kriminališ- 

kai neprasikalto. Todėl negali 

būt išduotas J. Valstybėms,

ŽIOGAI APNYKO ARGEN- jkaip to reikalauta, ir jis palei- 

TINOS SRITĮ džiamas iš policijos priežiūros

------------------------------ ir yra laisvas.

FORMOSA, Argentina, gr. 

Dalyvauja 27. — Bormeo paupio sritis 

kone visi* miestelio gyvento- 5 apnyko žiogai. Ūkininkus iš- 

jai, kurių yra apie ,1,500. tiko pasiauba. Mirijadai žio-

Niekais nuėjo visos Cook’o

Sudarytas komitetas žuvu

siųjų angliakasių šeimų šelpi

mui. Bus imtasi visų priemo

nių, kad nukentėjusiųjų šei

mos >11 badu nesusidurtų. Tuo 

tikslu bus atsišaukta į visuo

menę. Nes nedarbas ir dabar 

ši katastrofa miesteli skaud

žiai paveikė.

gų visokį derlių naikina. Ko
va prieš juos neįmanoma. Ūki
ninkai šaukias vyriausybės pa 
galbos.

NUSIKĖLĖ Į NAUJĄ 
AMBASADĄ

ROMA, gr. 27. — J. Valsty

bių ambasadps personalas nu
sikėlė į naujų ambasadų. Tai 

buvusieji karaliaus rūmai. 

1930 m. už juos užmokėta vie

nas milijonas dolerių.

PRADEDA VIEŠUOSIUS 
DARBUS

HAVANA, gr. 27. — Ku

bos vyriausybės įsakymu sa

loje imami vykdyti įvairūs

ja už sumanymų, kad panai- kraštuose 1932 metais Katali- , v. . , , , .

kinti miesto teisėjų rinkimus. , v . • lomo i** 11 koplyčių ir dabar tų ir
Norima, kad užuot rinkimu BaZ ^?°n ** *? u ' lkitU abiejuose kraštuO8e 3™

.. ... ... ... , . žmonių, įsomus Notningnamo, o 288jie butų skinami. Ši atmaina «^oo.
reikalinga naujo įstatymo, ku- vyskupijų, iŠ kur dar žinių ne- Antraeilių mokyklų skaičius 

rį gali užgirti tik valstybės sulaukta. 1931 metais atsiver- 

legislatūra. timų buvo kiek mažiau — 11,-

_____ ____________________  980.

Šiandien Anglijoj ir Valijoj 

yra 2,253,420 katalikų, o 1931
ŽMONĖS DAUG SKAITO

Praneša, kad šiais nedarbo m- būta 2,235,237. 

laikais žmonės nepaprastai 

daug skaito. Viešieji miesto 

knygynai kasdien žmonių ku-

------------------------------ !pini. Bet kų tie žmonės, ypač

AVASIUNGION, gr. 27. jaunimas, skaito, tai jau kitas 

klausimas.

trimis sumažėjo, dabar yra 

516, o pradžios mokyklų skai

čius nuo 1,331 iki 1,376 padi

dėjo. Šiandien anas pirmąsias 

mokyklas lanko 58,859 moki

niai, o pradžios — 386,631.

LIETUVOJE

Valdiškuose sluogsniuose at

gaivinamas sumanymas, kad 

Prancūzija ir Anglija savo mi

lžiniškas karo skolas J. Val

stybėms gali išmokėti salomis, 

kurių turi šen ir ten Ameri

kos pakraščiais. Kai kurios tų 

salų J. Valstybėms būtų nau

dingos prekybos atžvilgiu.

ŠOVĖ Į VADOKLIŲ KLE
BONIJOS LANGĄ

SURINKTA DAUGIAU 
KAIP 4 MILIJONAI

TŪKST ANČIAI GĖLIŲ 
ŽUVUSIŲJŲ PAGARBAI

Emergency Welfare fondo 

kampanija Cook’o apskrity 

stumiama pirmyn. Surinkta 

jau daugiau kaip keturi mili

jonai dolerių.

VIS TOLIAU VILKINAMA

PANA, III., gr. 27. — Vie

tos keturių gėlynų savininkai 

žuvusiųjų kasykloje angliaka-

apskrities buvusiojo prokuroro “imoms j J«oweaqua mie- 
Swanson0

išgauti iš Graikijos.

pastangos InsulVį :s,el> P“™1“6 rožių' Tai

AMBASADORIUS
DŽIAUGIAS

PITTSBURGH, Pa., gr. 27. 

— Parvykęs šventėms amba

sadorius Anglijai A. Mellon

------------------------------ j reiškia džiaugsmo, kad atei-

NEW YORK, gr. 27. — Šv. nančio kovo mėn. 4 d. jis ga- 

Andriejaus parapijos nauja'lės pasitraukti iš viešosios ta- 

klebonija pastatyta vietoje, rn y bos.

kur nešertai stovėjo namai, ku-

KALINIŲ MAIŠTAS

žuvusiems pagarba.

Iki žuvusiųjų palaidojimo 

vietos kasyklos bus uždary

tos.

VYKSTA KVOTIMAI
KARDINOLO GATVĖ 

NEW YORKE Del rastos pakely nužu

dytos Miss Gertrude Modrow, 

19 m. amž., vyksta platūs kvo

timai. Ji rasta nušauta ir pa

mesta arti Addison miestelio, 

j Du Page apskrity, šiuo įvy- 

ikiu susirūpino ir Cook’o aps-riuose gimė Jo Emin. kardi

nolas Hayes, New Yorko ar

kivyskupas. Šalia naujos klc-Jlija, gr. 28. — Vietos kalėji- į Spėjama, kad ta mergaitė bus 

bonijos išvesta nauja gatvė ir me apie 200 kalinių sukėlė alkoholio pirklių auka. Mel- 

pavadinta Kardinolo gatve ' maištus, norėdami išsiveržti ro8® Park’o apylinkėse' yra 

(Cardinal place). Tai kardi- laisvėn. Ašarinėmis bombomis svarbus tų smurtininkų lizdas, 

nolo Haves’o pagarbai.

PIRMASIS NEW YORKO 
VYSKUPAS

NUŽUDĖ UŽ TAI, KAD 
ARKLYS MAIŠĄ PRA- 

KANDO

Skvamevieius Jonas, Sta- 

Jkiūnų km. ūkininkas, Obelių 

(vai. atvažiavo į turgų. Šalia 

Lapkričio 27 d. vietos kle-|jo sustojo ūkinink. Kostas De, 

bonas kun. Jusis, pasakęs ba- ksnyg> įg šviipiškių km> 

žnycioje pamokslų, su Įntere-(mininkamg pasitraukuS; Deks.

santu p. P. Vaiteliu parėjo kleįnįo arkĮyS prislinko prie Skva 

bonijos raštinėn, paprašęs rn- rnevįįjaus iatų. įr praplėšė a- 

teresantų sėsti prie stalo, pats,'!viŽŲ maišą. Skvarnevičiug su. 

ieškodamas reikalingo laiško,!grįžęg baigiai įnirgo ir ištrau. 

pavartė ant stalo knygas ii kęg bip3jb trim smūgiais į gal-

išėjo į kitų kambarį. Paliktas 

raštinėje interesantas sušuko,

vų Deksnį užmušė.

. . ,|kad šaudoma į langų. Po va- .
Visuomene reikalauja, kacii, ... _ ... . . , ,

•’ ’ . landikes atėjo klebonas. Rado 
ko gren-.au būtų pap.gmtaa 1 #nt sta|o

gazas, elektra, telefonai ir ga-

tvėkanaia važinėjimas. Tariau ■ *. k|ebonas Atsi į.
šie svarbūs reikalai vis toliau1, . . , . , ,. . i keję klebonas su interesantu

vilkinami. Randama visokių .... .. , x. , išėjo kieman tirti, kas čia sau-
pnezasčių ir kliūčių. ,T . .. ,
r * de. Netoliese pamate du vyru,

kurie skubėjo per laukų be ke-

PLĖŠIKAI SUSIRINKIME .. ... .............. ,lio. Atvykus policijai šaudę
m . .. ...... . vyrai pranyko iš akių. Polici-

Trys kaukuoti plėšikai uz- . . . .
U* i ♦ n • Ja .TO nepnvijo. Įvykį tiria,puolė Šv. Onos katalikių mo

terų slovakų unijos kuopos 

susirinkimų, 730 W. 17 gat.

Paspruko su 400 dolerių.

GAILISI PASISKUBINĘ

Balbieriškis, Marijampolės

apskr. Apylinkės ūkininkai iš

seno augina daug žųsų. Bal-

_ .. 7 v v . ibieriškiečin, kaip ir visų mori-

Per trijų dienų švenčių lai- . .... • * . • . v
. . . . ijampoliskių zųsys ir stambios,

400 ASMENŲ ŽUVO

DOSNI BROLIJA

Naumiestis, Šakių aps. Ge

rai veikia Gyv. [Rožančiaus 

brolija. Šios brolijos intencija 

kiekvieno mėnesio pirmų sek

madienį laikoma suma. Broli

ja iš savo kasos paaukojo Vil

kaviškio Kunigų Seminarijos 

statybai 500 litų; Katalikų U- 

niversitetui 500 litų, parapijos 

knygyno praplėtimui 300 litų, 

1 bažnyčių elektros įvedimui 

1000 litų (elektra jau įvesta). 

Taip pat laikas nuo laiko su

šelpia gausesne auka “Žibu

rio” Dr-jos vedamų senelių

prieglaudų ir vaikų darželį.

RJO DE JANEIRO, Brazi- ,krities prokuroras Courtney. kotarpį įvairiose katastrofose ’ir ger^ yard^ turf Vokiečiuo.

;o 98 _  VJofno lAii.! Soėiama. kad ta mergaitė bus visam krašte žuvo apie 400L. j___•*_______:.xi_____

asmenų.

KŪDIKIS UŽTROŠKO
vos numalšinti.

NEAV YORK. — Pirmasis 

New Yorko vyskupijos vys

kupas nematė savo vyskupi-

skirtas New Yorko vyskupijai 

vyskupas susidūrė su visa ei

le kliūčių. Galų gale jam pa

sisekė pasiekti Neapolį, iš kur

ŽUVO ALKOHOLIO GA- 
MINTOJAS

Namų rūsy, 2225 North Ma- 

nsfield avė., susprogo alko’io- 

turėjo laivu išvykti į New Yo- liui gaminti katilas. Kilo gai- 

rkų. Kadangi Neapolis buvo aras ir nuo apdegimo mirė al

DEJONĖS VIETOJ 
DOLERIŲįse dar iš prieškarinių laikų.

,Šiemet balbieriškiečiai taip! ----------------------------

pat jau daug žųsų augino ir į Kalvarija, Telšių aps. Se- 

skubinosi jas parduoti iki spa- įniau ūkininkai iŠ Amerikos

Edwin Kein, 4 mėnesių amž., 

trumpam laikui paliktas ant

lių 15 d., nes vėliau, vokiečių 

atpigti. Taip jiems pirkliai,

v . . , . . . kitaip ir laikraščiai aiškino. Pra

šaligatvio kanetaitėje, 600 ,,

laiškų labai laukdavo, nes be 

gero žodžio dar ir doleriukų 

laiške rasdavo, o dabar ame

rikoniškus laiškus nenoriai i-
Stratford place. Kūdikis įsi-

ėjus minėtam laikui žųsų kai

na ne tik nenukrito, bet dar ma- Giddi, nieko nauja juose

suko į užklodalus ir užtroško. kjtu pa1)rang0 dau nesu: vietoj dovanų — grau-

įgelis ūkininkų gailisi pasisku- dejavimai ir nusiskundi-

NUSKENDO BRITŲ 
LAIVAS

viešieji darbai, kad tuo būriu Įjos, praneša lovos katalikų 

sumažinti bedarbių skaičių, istorinė draugija.

New Yorko vyskupija suku

rta 1808 metų pradžioje. Pir

muoju vyskupu paskirtas tuo

met Romoje gyvenęs kun. Lu-

KTNGSTON, TJamaika, gr.,kas Coneanen, airys domini- 

27. — Morant įlankoj miške- konas. Jis ten vyskupu kon- 

ndo britų prekybinis laivas sekruotas balandžio mėn. 24, 

“Newborougli.” 35 įgulos iš-T808 m. 

gelbėta. 1 Norėdamas apleisti Italijų,

pi ancūzų militarinių autorite-[koliolio gamintojas Bm 

tų rankose, tad tie autorite- chise. 

tai jį apkalino ir laikė Šv.

Dominiko vienuolijoje. Tenai 

tas pirmasis New Yorko vys

kupijos vyskupas ir mirė 1810 

metais.

PRIEŠ DIVORSUS

l>o-

SUDEGĖ GRŪDŲ 
SANDELIS

Chieagos teisėjas J. Sabatb 
rengia įstatymui projektų, kad 

Kada New Yorko katalikai juo suvaržyti divorsus. Įžy- 
gavo žinių apie savo vyskupo mieji visuomenininkai reika
lu irimų, jie aukojo gedulingas lauja divorsus visiškai išnai-

Hammond’e gaisras sunai

kino javų grūdų sandelį, pri

klausantį Nowak Milling kom

panijai.

mai, o vietoj gyveninio sųly 

gų aprašymo — pagalbos šau

ksmas. Nots ir krizis, bet 

duug kas iš čia saviškiams siu- 

Pamaravos vai., Blai.diiyln/ia pin'k"" A'"<‘l'ikon-

binę žųsis parduoti.

NUŽUDĖ AMERIKIETĮ

kelionei, kiti kaip pašalpų.

ORO STOVIS

šv. Mišias už jo sielų. kinti. (

Summerdale stoties policija 

areštavo 7 plėšikus ir tuo bū

du išaiškinta net 18 įvykusių 

apiplėšimų.

sodžiuje nužudytas amerikie

tis Ant. Petrauskas. Jis ras

tas griovy, užmuštas. Velionis ------------------------

Amerikoj paliko šeimų. Įtaria->' CHICAGO TR APYLTN- 

ma, kad jį nužudė A. Stukys. — f^in!i<li<ii saulėta; tna-

Jis suimtas. ža temperatūros atmaina.

s
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“DRAUGAS”
tteln* kasdien, ltakyrua Mkmadlanloa

PBKNUMURATO8 KAINA: Metama — !«.«•. Pu- 
oel Metų — fl.SO, Trinia Mėnealnma — UJU, Vlemun 
MAnaelul — Tie. Europoje — Metama 17.M. Puael Me- 
t« — ««.•«. Kopija APa.

Bendradarblama Ir koraapondentama raMų negr*- 
Mna, Jai neprašoma tai padaryti Ir aaprlalančtama tam 
Uksini pakto lankių.

Rodaktorlua priima —- nuo 11:M lkl 1I:M vai.
■kalblmų kainos prlalunOamoa pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
LTTHUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Bzoept Bunda,. 
BUBSCR1PTION8: Ona Year — ««.0». Str Montha

— M-M. Ykrae Montfcs — Ona Montfc — t*e.
—rapi — Ona Yaar — ft.M. — Montha —
Dopy — Ha

Adventams »■ “DRAUOAS" brtnsa bart reeulta. 
AdVartttlas tataa «n applleattaa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

“Šiandien, galima sakyti, jau nė viena. 

Šeima neapsieina be laikraščio. Daugeliui laik

raštis ne tik žinių nešėjas bei pramoga, bet 

patarėjas, mokytojas, prietelius. Ypač. mažes

nio išsilavinimo žmonės nekritiškai pradeda 

gyventi savo nuolat skaitomo laikraščio min

timis. Jie laikraščiu tiki ir pasitiki. “Tur 

būt, tai tiesa, nes taip parašyta laikraštyje,” 

— nekartų girdime sakant. Teisingai galima 

pasakyti: pasakok tu man, kurį skaitai laik

raštį, o aš tau pasakysiu, kas tu esi. Tai yra 

neabejotina tiesa, dėl kurios niekas nekels 
ginčų.

Laikraščiai tikybos atžvilgiu galima su

skirstyti į tris rūšis: 1) tie, kurie tikybų gi-

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. federacijos Reikalai

laimingų Naujų metų /Jtai tokiais baisiais įvykiais 

buvo labai gausingi.

Dėl nedarbo prasiplatinęs 

žmonių tarpe skurdas padidi

no ir nedorėlių skaičių. Iš tos 

priežasties daugelio kraštų

Keleri praėjusieji metai 
buvo sunkūs, nenormalūs. Vi
so pasaulio kraštų ne tik dar
bininkus, bet visus žmones
kankina užėjusi depresija ir vyriausybė suka galvas iš kur 

paėmus pinigų, kad pristatyti 
naujų kalėjimų, kad apsaugo- 

visuomeni

IRGI SĄJUNGA

Jį- Į jui negali būti vistiek, kurios rūšies jo pa

rapijiečiai skaitys laikraščius.

Kai dėl antireliginių laikraščių, tai aiš

ku, kad ganytojas turi stengtis nuo jų ap

saugoti savo aveles. Tai pat reikia pasakyti 

ir kai dėl vadinamų neutralių laikraščių. Jau 

Katalikai rinitai susirūpino savųja spau- tatai yra bloga, kad tos rūšies laikraščiai 

da. Daugelyje kraštų dabar varomi katuli- pratina žmones į visų kų žiūrėti tik šios že-

DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKIŠKOS SPAUDOS REIKALU

nedarbas. Milijonai šeimynų 

na; 2) tie, kurie tikybų stengiasi griauti; 3) ]^n^a didelį varK$ y baimin-

tie, kurie sakosi tikybos dalykais neužsiimu. &aĮ i savo ateitį. Milijo- (į visuomenę. Vyriausybės 
Suprantamas dalykas, kad sielų ganyto- na* pbadėjusių kūdikių, ne- ] vis daugiau ir daugiau turi 

gaudami pilnai pasisotinti, ne-, pasiremti policijinėmis prie-
žino dėl ko jiems reikia ken- (nU)nėmis ir kardu, kad išsi- 

tėti. Milijonų motinų širdys j laikyti. Taip yra dėl to, kad 

skauda, matant savo vaikelius tvarkos ardytojai socialistai

pusbadžiu gyvenant. Visi sku 

ndžiasi kad negerai, sunku, 

kad tokių laikų dar nėra bu

vę. Kapitalistai, kurie neteisy

bėmis, skriaudžiamų darbo 

žmonių prakaitų buvo susik

rovę turtus, kai kurie iš jų tų 

turto prarado ir dėl to atsira

do tokių, kurie neišlaikę to 

nusižudė.

mės akimis, kai geras katalikas į gyvenimą 

turi žiūrėti sub specie aeternitatis. Tai viena.

Antra. Išganytojas ne be reikalo yra pasa

kęs: “Kas nėra su manim, prieš mane yra”

(Mat. XII, 30). Tikybos dalykuose neutra-

i v-*.- r r< ' „ ■ j 4.^1.:,.'smūgio, nusižudė. Ne vienaslumo būti negali. Gyvemme daug yra tokių i. . ’ . .

ir iš darbininkų žmonių, pase
kę blogų pavyzdį iš savo be-

ar prieš Jį. Sakysime, dabar Meksikoje vyks. vallli' darbdavių
ta baisūs persekiojimai katalikų. Katalikiš

kieji laikraščiai plačiai apie tai rašo. Vadi

namieji neutralūs tyli, tartum, ten Meksiko

je nieko blogo nebūtų. Ką tie laikraščiai sa-

kiškos spaudos vajai. Ypač Italijos katalikai 

spaudos platininio reikalu pastaruoju laiku 

lubai susirūpino.

Kaip praneša dienraštis “Rytas”, nese

niai Bolonijos “L’Avveniie d’Italia” (did

žiausias Italijos katalikų dienraštis, spausdi

namas 18 laidų, su specijalia įvairių pusią- ’ momentų, kada reikia pasisakyti, ar bent dar 

salio provincijų kronika) sušaukė savo ben- į bu parodyti, ar tu, žmogau, esi su Kristum, 

dradarbių ir rėmėjų suvažiavimų. Apsilankė 

ir Bolonijos arkivyskupas kardinolas Nasali- 

Rocca. Suvažiavimui baigiantis, jis taip pra

bilo į susirinkusius:

“Atvykau pas jus ne dėl mandagūnio, 

ne vien kaip Ganytojas, kuriam negali nerū- į vo tylėjimu parodo ? Parodo, kad jiems Kris

pūti katalikiško dienraščio gyvybė ir pažan

ga, bet atvykau pas jus verčiamas asmeninio 

įsitikinimo, kuris giliai man įsmigo į sąmonę 

jaunystės dienose, ir kuris niekada nepasi

keis ir neatšals. Tą įsitikinimą galima iš

reikšti šitaip: “Laikratis šių dienų gyveni

me suvaidina nepalyginamai svarbų vaidme

nį.” Be jo negalima jokiu būdu apsieiti. Ma

no nuomone, katalikai tiek tautos ir valsty

bės gyvenime sveria, kiek imponuoja stipru 

mu ir kokybe jų dienraščiai. Dievas gali pa

daryti stebuklų, bet paprastai reikalauja, kad 

patys žmonės žmogiškais būdais ir ginklais 

gintų Jo karalystės interesus. Visi supranta, 

kad svarbiausias ir reikalingiausias iš tų gin

klų — tai katalikiškas dienraštis. Dėl to ka

talikai turi paaukoti geriausią veiklą savo 

spausdintam Šaukliui. Jei daugelyje tautų, 

kur katalikai daug dirbo ir labai daug gra

žių darbų atliko, o pakilo viską naikinanti 

bedieviška ar laisvamaniška audra, tai įvyko 

labiausiai dėl to, kad katalikai buvo užmir

šę svarbiausią savo kasdieninės spaudos rei

kalą.”

Lietuvoje taip pat smarkiau pradedama 

varyti katalikiškos spaudos platinimo darbas. 

J. EL Telšių Vyskupas išleido dvasiškiai lai

šką, kuriame tarp kito ko yra sakoma:

tus ir Bažnyčia nerūpi. Vadinasi, krikščionis 

katalikas turi nepalaikyti ir neskaityti tokio 

laikraščio, kuris neina už Kristų.

“Kai žmonės miegojo, atėjo priešininkas 

ir prisėjo į kviečius raugių” (Mat. XIII, 25), 

— sako Išganytojas. Blogi laikraščiai įs- 

skverbia ten, kur tinkamai nebudi ir nesau

goma ganytojas. Gerbiamieji Broliai, atsimin

kime, kad mums reikės prieš Dievą atsiskai

tyti ne tik iš to, ką būsime padarę, bet ir iš 

to, kame būsime apsileidę. Jei tat per mūsų 

apsileidimą blogoji spauda įsiskverbs j mūsų 

parapiją ir sugadins sielas, tai mums už jas 

teks atsakyti. Žmogaus gi siela taip yra bran

gi, kad už ją Kristus yra išliejęs savo krau

ją. Didelė bus atsakomybė už taip brangaus 

daikto pražuvimą.

Žinia, kati ligų bakterijos puola ant silp

nesnių organizmų; tame pačiame organizme 

pasiduoda ligai ta kūno dalis, kuri mažiau 

turi atsparumo. Mūsų Bažnyčios priešininkai

1932 MEHį APŽVALGA
(Tęsinys)

Lietuvių Katalikų Sns-mo seimas — 

daugiausia rūpinsis šių dienų aktualiau

sia klausimu — bedarbių šelpimu. Sus

inąs savo esmėje yra pašalpų dalintojas, 

todėl jojo reikalai ir rėmėsi savyšalpos 

klausiniais. Visgi čia tenka konstatuoti ir 

negeistinų reiškinių: viena, tai seimo da

lyvių nekultūringumas; antra, kai kurių 

arčiau prie Sus-ino stovinčių asmenų e- 

goizmas: sau algas didinti, kitiems jas 

mažinti. Toki reiškiniai, nekultūringi ir 

nekrikščioniški.

Lietuvos Vyčių seimas buvo skaitlin

gas, bet savo darbais negausus. Vienas 

kitas centro valdybos narys savo netaktu 

gal daugiau, negu savo įsitikinimais, su

kėlė seime blogiausios nuotaikos — nepa

sitikėjimo. Iškilo kivirčių, visai tokioje, 

kaip Vyčiai, organizacijoje nereikalingi}. 

Tie visi nemalonumai galutinai buvo pra

šalinti, priėmns keletą esminių rezoliuci

jų. Reikia tikėti, kad panašių apsireiški

:r
i. 1 / :

< i:

•'Ac’ijį* A '<£; I
Londono žvėrinčiuje kas rytas bendrai pusryčiauja (pie

nų iš viėnos lėkštės laka): čerepckas, persiška katė ir Afri
kos mongusas.

bedievių ir įvairaus plauko so kime į katalikiškos akcijos iš- 
cialistų užpuolimus ir visų jų gailingų darbų!

ir komunistai, pasinaudodami 
blogų laikų būtimi, pasėjo 
žmonių tarpe neramumo ir 
kerštavimo sėklų, praplatino 
bedievybę, apardė pasitikėji
mą dvasinės ir pasaulinės vy
riausybės autoritetu.

Dėl to netenka stebėtis, jei 
Katalikų Bažnyčios galva 
Popiežius, gerai suprasdamas 
visų pasaulio kraštų žmonių

pragaištingų darbų, kad įvyk- 
dinti pasaulyje teisybės ir ly- 

i gybės dėsnius, kuriuos yra nu- 
! rodęs Popiežius Leonas XIII 
enciklikoje “Rerum Nova- 
ruin” ir Popiežius Pijus XII 
“Quadragesimo anuo.” — Pa 
saulis nebūtų matęs tokių ne
darbo ir visokių nelaimių me
tų, jei būt ėjęs Kristaus ir Jo

A.L.R.K. Federacija, kuri 
pertaisius konstituciją, šiemet 
savo veikimą sugretino su 
Amerikos Vyskupų vedama 
katalikiška akcija, trokšta, 
kad ir Amerikos lietuviai kata 
likai savo glaudžiu susiorga- 
nizavimu ir uoliu apaštalavi
mu bent maža dalele galėtų 
prisidėti prie to, kad naujieji 
metai būtų laimingesni, kad

savo laisva valia sau gyvybę

„ dinta energija, geresniu susi
atėmė, tuo naciu kartu prazu- . . ,. . ,. . ,organizavimu dirbti, kad pa
dedami ir brangiausių savo ; lengvinti žmonių bfltį, kad ap
turiu — sielų, kuri yra neuž- j rūpinti badaujančius vaike- 
mušama, ir nemirtina ir am- liūs, kad visų pasaulininkų 
žinai gyvena. Paskutinieji me-Į bendru apaštalavimu atremti

įpėdininkų nurodytais keliais.
Pradedant naujuosius metus, j gerovė grįžtų, kad ramybė 

būtį, atkartotinai raginą išti-i rimtai įsigilinkime į tuos vi- žmonių tarpe viešpatautų, 
kimuosius katalikus su padi-ĮSUs gyvenimo klausimus, ku- (Gražūs, naudingi darbai tik

rie rišasi su žmonių medžią-1 vienybėje' dirbant teįveikiami.

da laikraščiai renka, kartais gaudyte gaudo 

prenumeratorius. Gerb. Klebone, žinok, kad 

į tavo parapijų eis ne tik kviesliai, lapelių • 

pavidalu, bet veiks ir gyvi žmonės, brukda

mi tavo parapijiečiams antireliginius ir neu

tralius laikraščius.' Ar tu į šitų jų darbų žiū

rėsi rankas sudėjęs? Ne, taip elgtis tau ne

leistina! Tu turi išvystyti visų savo veiklu

mų, kati j tavo globai pavestų dirvų žmonių 

išganymo priešininkas nepijsėtų raugių. Ta

vo žodis, maršalkos, pasitikėjimo žmonės, 

draugijų nrfMM — visa kas turi būti sunaudo

ta, kad tavo parapijon neįsiskverbtų nė vie

nas ne tik antireliginis, bet ir neutralusis 

laikraštis. Jų vietoje kiekviena šeimyna tu

rėtų užsiprenumeruoti katalikiškąjį laikraštį 

Jis tau padės ganytojavimo darbe, 1; artais 

ir pavaduos tave.”

Šiuos gražius Vyskupo Staugaičio para-
akylai seka, kur pastoracijos darbas men-! ginimo žodžius perspausdiname, manydami,
kesnis ir į tas vietas skverbiasi su savo spau

da. Antireliginės ir neutraliosios spaudos iš- 

siplatinimo laipsnis yra geriausias įrodymas, 

kaip klebonas atlieka savo ganytojavimo už

davinius.
Artinasi Naujieji Metai. Tai laikas, ka-

kad jie ir mūsų dienraščio platininio darbe 

daug padės. Kiekvienas šviesesnis lietuvis ai

škiausia nusimano, kad šiandien ir mes, Ame

rikos lietuviai katalikai be nuosavo katali

kiško dienraščio jokiu būdu negalime apsi

eiti. Dėl to mūsų prieteiiai stengiasi, kad

gine ir dvasine gerove ir įsi
tikinę, kad tik Dievo įsakymų 
pildymais ir Bažnyčios nuro
dymais vadu<xlaniies tegalė
sime tos gerovės atsiekti, sto-

gauti 1933 metams nors 

“Draugui” skaitytojų.

PASTABĖLĖS

Nors mūsų ir nedaug šiame 
krašte tėra, tačiau, jei visi su
sitelksime po Federacijos vė
liava ir visi bendrai pasidar
buosime, daug įdarysime. 
Tuo būdu daug kuo prie ben-

P° vienų naują (jros žmonijos gerovės prisidė 
sime, lietuvių vargus suma
žinsime ir visus savo religi
nius ir tautinius reikalus ap
rūpinsime.

Jau gavome “Studentų Žodžio“ pirmąjį Visoms lietuvių katalikų or 
numerį, kuris mus tikrai džiugina. Šį žurna-, ganizacijoms, draugijoms, lič
ių leidžia naujai susiorganizavusi Amerikos tuvių katalikų įstaigoms, dva- 
iietuvių katalikų Studentų organizacija. “Stu, sininkams, veikėjams, visiems 
(lentų Žodis“ turėtų rastis ne tik kiekvieno rėmėjams ir prieteliams A.L. 
lietuvio studento, bet kiekvieno inteligento į R.K. Federacija linki laimin- 
ir šviesesnio darbininko namuose. Netrukus gų ir darbais vaisingų naujų 
apie šį žurnalų parašysime plačiau. įmetu!

* * * ' VISIEMS SKYRIAMS.
Vk-ose Illinois mainosc užgriuvo 54 da- J ])ar kart;} primenama skv.

rbininkuL Jie žuvo.. Tai baisus įvykis, kuris Į rianis> kftd jie maIonėtų sekre 
visuomenėj sukelia ir užuojautos jų šeimoms j torijatui prisiųSti naujai iš- 
ir drauge pasipiktinimo darbdaviais, kurie rinktų valdybų adregus Ku. 
nesistengia apsaugoti darbininkų gyvybės. rfe skyriai metinių s^irinki.

• • o mų dar neturėjo, prašome se-
Rooseveltas atsisako tartis su Hooveriu nųjų valdybų adresus prisiųs-

dėl Europos skolų, užtat llooveris nepasira-■ ti. Centras yra pasiryžęs pa
šysiąs legalizuoto alaus biliaus, jei kongre- laikyti ko artimiausj kontaktą 
sa ; jį galutinai ir priimtų. Tokie užsispyri-1 su visais Federacijos skyriais,
mai šiais krizių laikais yra pavojingi. (Tąsa ant 3 pusi.)

mų Vyčių organizacijoje daugiau nepa

sikartos. Konstatuota, kad spaustuvė yra 

geresnėje finansinėje padėtyje, negu per

nai kad buvusi. Narių skaičiumi organi

zacija nežymiai teprogresuoja. Vienu žo

džiu, to entuziazmo, tos kūrybinės dva

sios, kurioą visuomenė laukia iš jaunimo, 

Vyčiai neparodė.

LDS seimas — Darbininkų organiza

cija šiandie, reikia pripažinti, geriausia 

gyvuoja. Organas “Darbininkas” puikiau 

šia vedamas, darbininkų kuopos labui gy

vos. Tai vienintelė organizacija, kuri dar 

sugelia suruošti savo reikalais sėkmingas 

prakalbas kolonijose. Seimas buvo labai 

kultūringas ir gausus savo nutarimais. 

Visa tai apylinkės dvasios vadų nuopel

nas; tai gyvas pavyzdys — ką reiškia 

bendras dvasios vadų darbas su savo žmo

nėmis.

Blaivininkų Sus-mo seimas, kaip pa

prastai, nebuvo labai skaitlingas. Čia jo

kių lengvatų ir pašalpų nedalinarr.a —

reikalaujama pačių dalyvių pasiaukojirao.

*
Seime šį karią dalyvavo ir jaunų pajėgų;

tai naujas reiškinys Blaivininkų judėji

me. Jaunimas daug prisidėtų prie savo 

tėvelių prablaivėjimo, jeigu parodytų dau

giau idealizmo. Seime plačiai reiškėsi min

tis Sus-mui suteikti daugiau dvasinio po

būdžio; organizaciją padaryti grynai dva

sine brolija. Dvasios vadai šių mintį sma

rkiai rėmė. Reikia tikėtis, kad šioje kryp

tyje Blaivininkų darbuotė bus naudinges
nė ir gausesnė.

Vargonininkų seimas praėjo dideliu 

pasisekimu. Konstatuota, kad mūsų mu

zikai yra pagaminę nemaža naujų kompo

zicijų ir laukiama atiduoti spaudai. Gra

žiausios jų pastangos pasireiškė, beruo

šiant lietuviškas valandas per radio. Lie

tuviška dairia, mūsų muzikų rūpesniu, ga

li mūsų tautai atnešti daug garbės, nes 

amerikiečiai svetimtaučiai lietuvių dainas 

myli. Kitas gražus reiškinys — vargoni

ninkai savo seime nutarė imti aktyvaus 

dalyvumo Katalikiškoje Akcijoje. Šioje 

srityje, kaip pasaiulionys inteligentai, jio 

gali padaryti dadg gera.

Studentų Organizacijos steigiamasis 

seimas — Kunigų Vienybės seimas išrin

ko komisijų organizuoti jaunimą. Tą ko

mi. ijų smulkiai parėmė Federacijos kon

gresas ir centro valdyba. Šios tai komisi

jos pastangomis ir buvo sušauktas stei

giamasis moksleivijos seimas, kuris įvy

ko lietuviškojo mokslo židinvj — Lietu

vių Kolegijoje. Seimas buvo gyvas, atsto

vais ir svečiais skaitlingas; dalyviai visi 

inteligentai — studentai ir sendraugiai. 

Nuotaika susidarė labai puiki, lietuviška, 

inteligentiška; dalyvių kalboje ir elgesvj 

/pasireikšta daug refinuotumo. 

i Seimas priėmė naujų Studentų Orgo- 

nizacijos konstituciją. Nariai, padalinti į 

dvi dali: mokslų einančių ir sendraugių, 

kurie bendrai besidarbuodami siekia vię- 

no tikslo — (“išugdyti sąmoningų katali

kiškų lietuvišką inteligentiją Amerikoje.“ 

Šiam tikslui siekti nutaria leisti mėnesi

nis žurnalas, kiltis keltų šią mintį ir bur- 

fų į bendrą darbą lietuviškąją šviesuome

nę Amerikoje, Tasai žurnalas, užvardin 

tas “Studentų Žodis,” jau išėjo iš spau

dos.
Federacijos Kongresas šiais metais 

buvo žymus tuomi, kad jame dalydavo
daug lietuviškosios šviesuomenės. Kongre

so pradžia ir vi. a eiga buvo iškilminga, 

supinta su Seselių Pranciškiečių 10 metų 

sukaktuvėmis. Visos paskaitos buvo ak

tualios ir įdomios. Patys svarbiausi kon

greso nuopelnai buvo šie: įstojimais j A- 

merikos Katalikų Akcijos bendrą darbą, 

įkūrimas Lietuvių Infotmacijos Biuro ir 

Moksleivių klausimas.

Administracijoje padaryta keletas pa

keitimų: pirmininku išrinktas pasaulionis, 

Prof. B. Mastauskas; sekretorijatas iš Ry

tų perkeltas į Vakarus ir sekretoriumi iš

rinktus vyriausias dienraščio “Draugo” 

redaktorius p. L. Šimutis. Centrą Rytuose 

atsvers Informacijų Rimus, kurį veda 

kun. J. Balkūn&s. jau spėjęs įrodyti savo 

didelius šioje srityje gabumus.

Vienu žodžiu, šiais metais mūsų or-

»
1 ganizuotėje pasireiškė atbudimas, didelis 

darbštumas, kas laiduoja skaisčią ateitį.

Sportas — Senovės priežodis “svei

kas protas sveikame kūne“ pilnai atatin- 

ka Amerikos lietuvių jaunimą. Mūsų jau

nuoliai sporto srityje užima pirmas vie- 
tas.

(Daugiau bus)

■ i
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Prašau Į Mano Kampelį
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ŠUNIES KAILIS — SOČIA-1 šunelių vienas menkniekis. Jie
LIZMO RAMSTIS.

Rusijos komunistai išgalvo

ja nepaprastų šūkių tamsioms 

minioms mulkinti arba kokiam 

nors naujam sumanymui įvyk-

jau ne tiek neteko. Taigi iš pi

liečių pusės jokio pasipriešini

mo nebus, juo labiau, kad ten 

nėra poniučių kaip Kaune, ku

rios už Mylimų šunelį komisa

rams akis iškabintų.

dyti. Pav, ne taip tenai jie Taisįau pj,^

metė šūkį “licom k svinje” prasitorja> kal, Sim, lupim|} 

(veidu į kiaulę). Tas reiškė, r(,iktl} atjdėti Bcmai( ka(,a 

kad visi turi imtis kiaulių augi užejs ba(,as j. tikrl)j,J kai kaln

nimo. Vėl nesenai buvo mes

tas šūkis kralikams auginti.

Dabar štai socialistinės tė

vynės piliečiai turi naujų de

kretų, pagal kurį visi šunų sa

vininkai savo kudlius turi ati

duoti valstybei.

Naujas įstatymas ir Sovie

tų piliečiams atrodo neįtiki

mas. Jau, rodos, valdžia iš jų 

viskų atėmė, kų galėjo. Bet 

štai tau vėl naujas sumany

mas, vėl nauja socialistinio 

ūkininkavimo šaka. Atiduokit 

šunis ir tiek.

Klausimas, kam tų šunų so

cialistinei valdžiai prireikė?

Bene Europos buržujams už

siundyti. Pasirodo, kad beveik 

taip ir yra. Valdžia sumanė 

surinkti 2 mil. 600 šunų kai

lių, iš kurių gamins savo rau- 

donojai kariuomenei kailinius.

Taigi, šunų kailiais aptaisyta 

armija. Gal geriau puls buržu

jus.

Sovietų valdininkai

mėgėjai skaičiuoti, taigi jie ap Tačiau valstybingumas dik- 

skaičiavo, kad pagal naujų de- tuoja reikalų tam tikrų abiejų

iš karto net sunku suvokti, kas 

svarbiau — maistas ar rūbas. 

Komisarai, matyt, yra tos nuo 

monės, kad jų valdiniai badui 

yra atsparesni, negu šalčiui, 

todėl šunims kailius liepia lup 

ti dabar, ir į mėsų nekreipia 

dėmesio. O gražios mėselės 

i būtų. į

Kad dekretas būtų įvykdy

tas, sudarytos tam tikros val

džios įstaigos šunų gaudymui 

prižiūrėti. Uolesni šungau

džiai gaus net tam tikras pre

mijas. Matyt, sudarys net

Apie “technokratijų” šian

dien daug laikraščiai rašo, su

augę ir net vaikai kalba. Kas 

ji yra?

New Yorke dirba 100 brai

žytojų ir inžinierių grupė. 

Juos visus apmoka New Yor

ko architektų specialis šelpi

mo komitetas. Columbia uni

versiteto profesorius W. Rau- 

tenstrauch tai grupei yra pa

rūpinęs patalpų universitete. 

Tai grupei vadovauja II. 

Scott. Apsukrus publicistas 

W. W. Parrish uoliai remia 

tos grupės darbų. Be to, šis 

publicistas plačiai skelbia ki

tų 350 individų idėjas. O šie 

jau kelinti metai kala teori

jas apie didelius perversmus 

biznyje. Šiuos perversmus pa

darys taupomosios darbų ma

šinerijos. Minėta braižytojų ir 

inžinierių grupė užimta naujų 

mašinų galvojimu. Ji žada at

siekti stebėtinus dalykus. Ir 

savo visus siekimus ir svajo

nes ji pavadino “technikrati-

“ūdarninkų” būrius šunims jos” terminu. Patys gi pavie- 

gaudyti. Prieš galimus piliečių niui vadinasi ‘‘technokratais.”

dideli ’ Salas-

bandymus savo šunelius gel

bėti taip pat jau sugalvotas 

būdas. Tokį pilietį neva dėl 

kokio nors reikalo pašauks ir 

policija, o tuo tarpu jo namuo

se šungaudįs ir sugriebs savo 

brangų grobį.

Sovietų Rusijoj ir šunims

kretų jie surinks 5 milijonus 

pūdų šunų kailių.

Kų gi? Beveik kertinis ak

muo piatiletkai!

Kad piliečiai neteks savo

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBĖ

(Tęsinys iš 2 pusi.)
dėl to nori turėti valdybų ad

resus.

Šia proga raginame, kad 

veikėjai pasirūpintų suorgani

zuoti Federacijos skyrius vi

sose lietuvių parapijose ir 

kolonijose. Pareikalaukite iš! 

centro reikalingų instrukcijų, 

konstitucijos ir kitokių, reika

lingi} daiktų, mielai prisiusi

me, painformuosime. Kuriose 

kolonijose draugijos nėra su- 

sirišusios bent kokiais arti

mesniais ryšiais, jos mažiau 

tegali nuveikti. Federacijos 

skyrius jas suvienys Bažny

čios ir tautos darbams.

lyčių šunų kiekį palikti veislei. 
Juk dar ne viena žiema bus ir 
dar negreit iš komunistų galvų 
piatiletkos išgaruos.

(“L. Ž.”)

KATALIKIŠKO VEIKI
MO IR SPAUDOS SA

VAITĖ
Fed. centro valdybos nariai 

svarsto patiektų planų, kad 
Gavėnios metu kolonijose būtų 
suorganizuotos katalikiškosios 
akcijos ir katalikiškosios spau 
dos savaitės. Tų planų netru
kus paskelbsime spaudoje. Iš 
anksto pranešame, kad aps
kričiai ir skyriai galėtų prie 
to svarbaus darbo rengtis. 
Apskričiai iš anksto turi nu
matyti, kad neliktų nė vienos 
jų rvbose esančios kolonijos, 
kur nebūtų suorganizuota sky 
rius ir katalikiškojo veikimo 
ir spaudos savaitė. Plačiau 
apie tai bus pranešta vėliau.

Sekrctorijatas.

-n=T7T “RT

Arklių parodoje Madison Garden, New Yorke, šis arklys 
(“Seaton Pipin”) pripažintas puikiausiu arkliu ir laimėjęs 
•■Hipijonatų. Jo savininkas ūkininkas P. Sfoore iš Monis- 

Iomii, N. J.

‘Prancūzijos tigro” — - Clemenceau paminklo atidengimas Paryžiuje. Kariuomenė paro-

Juododziai (negrai) gema 

balti. Tik už kelių dienų po 

gimimo jų oda juodėja. Nu-, 

skendusio juododžio kūnas po 

kelių dienų išplaukia baltas.

GARSINKINTES 
“DRAUGE”

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

"Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Ezpellerį ir nusipirkau jo bon
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J- O-
Buffalo, N. Y.

PA1N-EXPELLER
duoja.

ga pirkimo jėga. Tačiau “te-įko atsiuntė Lužytei saldainių tvtojams priedų duos “Lai- 

chnokratai” ras priemonių ir ant tų saldainių popierių- Į mės” kalendorių ir loterijos

žmones padaryti laimingais. 

Toliau jie nurodo, kad ne-

kų prirašė įvairių žinių. Kai bilietų, kuriuo bus galima lai-

tik Lužytė tų siuntinį gavo

gerovė siaučia dėl per didelės (t.uoj perdavė komendantūrai, o 

gamybos (viršgamybos). 'Jie J toji savo keliu suareštavo Ba- 

sako, kad šiandie visi krašto kanauskų ir užvedė bylų. 

darbininkai dirbdami keturias

valandas per dienų ir ketu

rias dienas per savaitę, maši

nų pagalba gali lengvai visų 

kraštų visakuom aprūpinti, 

pradėjus namais ir automobi

liais ir baigus maistu, drabu

žiais ir kitais gyvenimui rei

kalingais daiktais.

Chicagos universiteto socio

logijos prof. W. F. Ogburn 

siai socialistu svajonei apie i‘* technokratus” pajuokia. Jis 

jų žygius vadina fantastiška

Ir štai šie “technokratai’ 

išjudino visų kraštų. Daug kas 

apimti baimės, rūpinasi neto

lima ateitimi. Kiti tuos “tech

nokratus” tik pašiepia. Sako, 

tai neįvykdoma svajonė. Sa

ko, ši svajonė yra lygi buvu-

“rojų.”

“ Technokratai " pareiškia,

kad per dvylikų metų studi

javo ekonomines šio krašto są

lygas ir štai kų rado:

lvad nepaprastas krašto me- 

chanizavimas nesulaikomai že

ngia pirmyn ir artimoj ateity 

čia bus sugriauta šiandieninė 

ekonomiškoji tvarka. Per 30 

metų žmogaus darbo energi

ja mašinomis 8,766,000 kartų 

padidinta.

Kad šiandien visam krašte 

yra apie 14 milijonų bedarbių. 

Jei rytoj būtų atidarytos visos 

dirbtuvės ir grįžtų, taip va

dinama, gerovė, nė 50 nuošim

čių šių bedarbių negautų dar

bo. Jų vietas darbe užimtų ma

šinos.

Jei bedarbių skaičius nuolat 

didės taip, kaip didėjo per 

praeitus porų metų, tai 1934 

metais visam krašte bus jau 

25 milijonai bedarbių. Ir jiems 

nebus vilties gauti darbų. Ma

šinos dirbs.

utopine svajone. Sako, jie mė

gina atvirkščiai statyti pira- 

midų. Jie protauja, kad me

chaniškieji inžinieriai gali va- 

rkyti pasaulį.

Savo keliu “technokratai” 

žada paskelbti daugiau smul

kmenų apie savo teorijas.

SUŠAUDĖ LIETUVĮ 
BARANAUSKU

Pavėluotai gauta žinia, kad 

spalių mėn. 14 d. Vilniuje bu

vo sušaudytas energingas ir 

jaunas Vilniaus krašto lietu

vis Juozas Bakanauskas.

Bakanauskas kilęs iš Molių

kaimo, Valkininkų valse. Jo KAg NQRI BŪTI SVEIKAg 

tėvas, Tomas, dar prieš didi- JR ILGAI GYVENTI, tas

Kadangi lenkų įstatymais

šiuo metu mirties eiliniams ne ir kitose šalyse metams 1 do- 

skiriama, todėl lenkai judoši- ieris. 

škai kalėjime sėdintįjį Baka-

nauskų pakelia į puskarinin

kius ir teisme pareikalavo mi

rties bausmės.

‘ Sargybos’’ Adresas: Lith 

uania, Kaunas, Liaudies Na

iniai.
Į Bakanausko pareiškimų, 

per tardymų, lenkai nekreipė 

dėmesio ir spalių mėn. 33 d. 

buvęs Vilniuje karo teismas 

nuteisė Juozų Bakanauskų mi

rti.

Jaunas žmogus, nebežinoda

mas kokios nelaimės jį užgriu

vo, verkė, aiškinosi, o paga

liau pasiuntė lenkų preziden

tui malonės prašymą, bet pre

zidentas jo nepasigailėjo.

Spalių mėnesio 14 diena 

Juozas Bakanauskas Vilniuje 

buvo sušaudytas.

Prieš mirdamas Bakanaus

kas parašė savo motinai laiš

kų, kuriame sako, kad “suė- į 

dė mane ir mano jaunas die- j 

nas mano geri draugai ir pa

žįstami.”

Tenka pažymėti, kad lenka

ms parsidavusi Lužytė yra

lietuvių tėvų duktė, išdavikis- ' 

kai tarnaujanti lenkams.

RAY-DIO SALVE
mėti daug brangių daiktų ir 

Valstybės loterijos bilietų.

‘ ‘ Sargybos ’ ’ prenumerata 
Lietuvoje metams 5 litai, pu

sei metų — 3 litai. Amerikoj

MOSTIS, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRENŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

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

Jūsų aptelkoj — 50c

. NAUJA K N Y G A

Tik ką išėjo iš spaudos daili, didelė 350 
pusi. knyga: “Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacija — 1907 — 1932” ir Seserų 
Kazimieriečių pirmosios mokyklos istorija. 
Knyga iliustruota 35-kiais paveikslais, dai
li, įdomi. Jos kaina — kietais, stipriais ap
darais $2.00 egzempliorius, minkštais ap
darais $1.50.

Tų knygų galima gauti visuose Kazimie
riečių Seselių namuose prie parapijų ir jų 
Motiniškuose Namuose:'

CONVENT OF ST. CASIMIR,
2601 West Marąuette Road,

Chicago, Illinois

jį karų įvairiai buvo baustas 

už lietuvybę, pagaliau, pabė

go nuo caro žandarų į Ameri

ką ir po kurio laiko ten mirė. 

Sūnus Juozas, kaip ir tėvas, 

Į tai atsižvelgus, “techno- j visa siela mylėjo Lietuvų ir 

kratai” ir pareiškia, kad tada drąsiai visada užstodavo

krašte ne lik ekonominė, bet 

ir politinė tvarka bns sugriau

ta. Iškils nauja tvarka, “te

chnokratuos” tvarka. Visam 

krašte viskas bus sumecbani- 

zuota. Visoki darbai bus atlie

kami ne žmonių rankomis, bet 

mašinomis. Tr bus bloga. Daug 

visko greitai ir pigiai bus pa

gaminta. Nebus pirkėjų. Žmo

nių minios neturės pinigų. Iš

nyks šiandien žinomoji galin-

skriaudžiamus lietuvius.

Šių metų pavasarį jis buvo

pašauktas atlikti karinę prie

volę. Jam bekareiviaujant Vi

lniuje, piktieji jo kaimynai nu 

tarė pražudyti žmogų. Štai 

Molių sodžiaus jo kaimynė E. 

Lūžytė įskundė lenkams esą 

Bakanauskas šnipinėjęs Lietu

vos naudai. Lužytės sužadėti

nis lenkas kariškis Levandov- 

skis tariamai nuo Bakanaus-

pre-

numeruoja dvisavaitinį sveika 

tos ir blaivybės laikraštį

“SARGYBA”
“Sargyboje” bendradarbiai! 

ja žinomiausieji visuomenės a- 

smens.

“Sargyba” veda griežtų ko- i
vų prieš girtybę.
“Sargyba” plųčiai rašo svei 

|kato8, blaivybės ir higienos 

klausimais, pataria, kaip būti 

gražiam ir sveikam, kaip au- ' 

ginti savo vaikučius ir kaip 

prailginti savo gyvenimų.

“Sargybos” metiniams skai

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes j Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į
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LIETUVIAI AMERIKOJE

PHILADELPHIA, PA.
• ________________

UKRAINIEČIŲ ATSIŠAU- 
RIMAS Į BROLIUS 

LIETUVIUS

PITTSBURGH, PA.
LIETUVIO KAMBARIO 

FONDO REIKALAI

kių nazeretiečių vienuolyno, 

lietuvaičių seserų, atsiskyru

sių nuo lenkių, įžymių dvasi

ninkų, kurie darbavos už at

skyrimų, pirmųjų seserų įėju

sių į savo motiniškųjį namų, 

jų vadovių, naujojo vienuoly

no apylinkės ir statybos-vaiz

dai, kunigai ir pasaulionys, ku 

rie daugiausiai darbavos ir 

rėmė naujųji vienuolynų Jani 

įsikūrus, mokyklos, kuriose 

seserys praneiškietės mokyto-

įrengimui Lietuvių Kamba

rio Pittsburglio Universitete 

Broliai ir sesės, lietuviai, 'rejkįtt sudėt bent $5(XX).()0. Ne 

Pily Broliškos Meilės — į lengva tiek sudėti šiais lai-

iadelphijoj, Pa. Gruodžio 31 d. i<ttjs> Bet ne tuįp jau baisiai:. . . , , , »•

vakare, ukrainiečių svetainėje ir sunku. Aishninkime m«.» ?

- Ukrainian Hali, 849 N. Fra-Įskyriaus rcnginię Paryiiau; Šventinimo lskll'"ra' I™™

nklin str., tarti Girard avė.,) pasaulinėje. parodoje 1900 m.

Tada laikai nebuvo geresni, 

— sako vienas Paryžiaus Pa

rodos darbuotojas. Prezidento 

Clevelando laikais, 1893-96 me 

tais, krizis buvo baisesnis, ne

įvyks puikus koncertas. Prog

ramų išpildys geriausias išei

vijoje ukrainiečių choras iš 

Scranton’o, Pa. Choras skait

lingas (suvirš 50 narių) ir vi

si choristai, taip vyrai, kaip gU dabar. Mes visi buvom bie- 

ir merginos, per koncertų bus dilesni. Inteligentų, — kažin, 

pasipuošę ukrainiečių gražiai-, at- buvo koki penki redakto 

spalvuotais tautiškais rūbais; nai, keturi daktarai, o advo- 

prie to, tame koncerte viena katu, rodos, nebuvo nė vieno, 

iš chorisčių, mokanti lietuvis- Biznierių ir nedaug tebuvo, 

kai, jei neįvyks kokia nors Lietuviai buvo paprasti dar-

vaizdai iš seserų ir mokinių 

gyvenimo, buvusio Federaci

jos seimo 1932 m. atvaizdas, 

pirmojo Šv. Pranciškaus Rė

mėjų I)r-jos seimo atvaizdai ir 

daug kitų. Ši knyga bus tik

ras namų papuošalas. Užsa

kymai jau dabar priimami. 

Sisters of St. Francis.
Mt. Providence R. D. 8 

South Hills, Pittshurgh, Pa

kliūtis, padainuos solo ir lie- bininkai. Ir jie sudėjo gerų

tuviškai. Tat, gerbiamieji, bro sumų, — palyginamai gana 

liai ir sesės, lietuviai, Phila- greitu laiku. Amerikoj surink- 

delpliijoj ir apylinkėj, prašo- ta $2163.24. Europoj — mar

ine padaryti mums tų garbę, kių 1273.35. Išviso pustrečio 

atsilankyti ko skaitlingiausiai tūkstančio Amerikos dolerių 

į tųjį mūsų koncertų. Mes jį (žiūr. Albumas Liet. Pary- 

ruošiam ne tikslu uždirbti, žiaus Parodos).

bet vien tara, kad mūsų uk-'! Taigi dabar gaUma vbjas a. 

rahuečių dainos menas skleis-;bejoncs mosti į pa5a|į ir drQ. 

tus, bujotų, todėl ir įžanga, pasisak5li;

LAWRENCE, MASS.
KOLEGIJOS RĖMĖJAI 

PRADĖJO VEIKTI

veikiausia atsilygint užvilktų klos vaikučiui neatsiliko; jie šais, kurių vidus išklotas ta- ganams sužinojus, kad po po- 

mokestį, arba, jeigu jau kokia programėlių paįvairino vaka-ijerų gabalais. Jo kišenėse ra- licijos nutraukto sus-mo pav- 

kliūtis būtų ii negalėtumėt už- rėlį. Žmonių susirinko labai sta raudonų pipirų, rankinis kų surengtam garlaiviu pa i-

simokėt, tai malonėkite prane- daug ir visi buvo patenkinti, 

šti žemiau nurodytu adresu: Pelno liko arti $500.1X1.

F. A. Krancevičius,
48 Tenney Str., 

Lawrence, Mass.

Mūsų pampi joj susiorgani

zavo didžiųjų mergaičių Ne

kalto Prasidėjimo draugija.

Vienų sekmadienį buvo viešai dus.

laikrodėlis įvyniotas į šilkinę 'važinėjimo po Nemunų 

nosinę, kenas nagų, trys pvp- [mitinguota.” 

kės ir trys kalnieriai. Išmau-,

džius jį vanoję pasirodė, kud 

abi jo kojos turi po .šešis pirš-

‘bu\ o

įrašytos į draugijų. Nors da*

NEW PHILADELPHIA, PA. ‘j.ktai 5',’ių 1,1kilnos, kad visos sios parapi- 
IR 6IA VEIKIAMA ** mergaiW,S ‘,asi"aud0!i Sia

Nepersenai pradėjau labai j- 

dnnauti lietuviškais laikraš

čiais. Beskaitydama apie įvai

rų lietuvių veikimų apylinkės 

kolonijose, pastebėjau, kad 

nieko nerašoma apie mūsų ko

lonijos veikimų.

Čia žmonės irgi 

dirba visi, kiek gali. Pav., Pa

dėkos dienų liuvo surengta ska 

ni vakarienė. Visi prie jos dė

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 

skyrius buvo sutvertas ir vei

kė. Tačiau depresijos laika 

veikimas buvo apmiręs. Bet 

klebonui kun. Jurui raginant 

gruodžio 18 d. įvyko rėmėjų 

kad lietuvių susirinkimas. Susirinkusieji

kad padengus išlaidas, bus la- tautos kultūros paminklui su- 'g? vai svarstė reikalingumų at
bai žema ir visiems lygi; 

Už Rengėjus pasirašo:
dėti reikiamų sumų galima, ir [gaivinti skyrių. Pirmininkavo 

lai gana greitu laiku. Galima F. A. Krancevičius, rašt. iš-

Dr. Vladimir Levitsky ir dėl to, kad tai darbas ne poli 
Miehael Dubas.

rinktas M. Jodka. Nutarta

MONTREAL, CANADA

ti ustavas Wrage, vokietis, 

k alkas vaidininkų seržantas pa 

sauliniame kare, lankydamas 

proga ir įsirašys į kilnių drau J. A. V., eidamas AVoterloe, 

gijų. Jau pradėjome rengti ir jia., miestelio gutve banko la- 

krauti dalvkėlius-siuvinius ba-' nge pamatė išstatytų kulko- 

zarui. Tikimės, kad bazaras jsvaidį. Apžiūrėjęs jis sulig nu 

pasiseks taip, kaip ir vakario- merais rado, kad tai tas pat 

nė. M. Leskevič ūto j kulkosvaidis, iš kurio jis peri

Netoli Nevrton miestelio, N. karų Arras kalne, Prancūzijoj,1 

J. vai., vieškelių policija ne-[pliekė Amerikos kareivius.

senai sulaikė keistų žmogų. Jis ------------------------------------------------------------------------------------------

nemiega; i buvo užsimovęs penkiom kel-[ Raseinių karo komendantas
nėm, užsivilkęs keturiais over- kapelionų kun. Bikinų nubau- 

kotais, trim svederiais, ir man dė 1,000 lt. arba 1 mėn. kalė- 

tlynios siutu, apsiavęs trim po jimo. Jis nubaustas, kaip lai-

josi, kiek galėjo. Net ir moky- rom pančiakų, ir dideliais šių- kraštis rašo, atitinkamiems or-

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 tr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienias.

I

LAMBERT PHARMACAL 

COMPA5Y 

St. Louis, Mo.

VASARIO-FEB.
5 d. 1933 m

Visi Rezervuokite
“DRAUGO”

LISTERINE
promptly ends odors ordinary 
antisepties can’t hide in 4 day.

Eat this fine 

cheese food 

oftener!
tinis, ne partyviškas, bet kur kreiptis į kiekvienų katalikų 

visokių įsitikinimų žmonės ga [prašant prisidėti prie kolegi- 

li dalyvauti — gali ir priva- jos rėmėjų; kolektuot užvilk

tas mokestis ir prašyt aukos, 

abelnai, ragint prie katalikiš

kos akcijos.

Todėl, gerbiamieji, kurie se

niau priklausėt prie kolegijos 

rėmėjų skyriaus ir kurių jau 

“Laivo” prenumerata išsibai 

gė, neatidėliojant atnaujinki

me, nes neatnaujinant darote 

.skriaudų leidėjams ir nusto- 

jate kolegijos rėmėjų teisių. 

Todėl privalumas kiekvieno, 

kuris tik skaitote “Laivų”, ko

lo.

Čekius rašykite: Lithuanian 

Memorial Room Fund; arba 

lietuviškai: Lietuvių Kamba

rio Fondas, o siųskite sekre

toriui: W. Zamblauskas, 31

1932 m., lapkričio 20 d. Šv.
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Bobinas suruošė Šv. Ceci-
lijos Šventei paminėjimą: Bu- Av.;/p^huVgb,'Pa
vo laukiama garbingų svečių:
J. E. vysk. ,J. Monahan ir J. 

E. ukrainiečių vysk. B. V. La- 

dykos.

MontFealio lietuviai ruošėsi 

tinkamai garbingus svečius 

priimti. Svečiams atvykus vie

Spaudos Komisija B.

Neužilgo Išeis
Pradžioje 1933 m. išeis iš

. . . spaudos didelė, graži knyga
toj lietuvybės, pasirodė tikra vardu „šv. Pranci§kaus Dva. 
Prancūzija. Pirmiausia sve

ir
AdŪMĄ za + + +

(TRIPIE PLŪS)

čius pasitiko prancūzų vaikų 

choras. Lietuvių tinkamai pa

siruošęs choras liko paskuti

nėj vietoj.

šia.” Knyga bus albumo pa- 

vydalo: didelio formato, liuk- 

siukinės poperos. Šv. Pranciš

kaus Seserų Vienuolynas, Pit- 

tsburgh’e, švęsdamas dešim-

Nors parapijos choras buvo ties metų sukaktį tų knygų lei-

paskutinėj vietoj, bet vis tik 
savo geru jsilavinimu ir gra
žiu giedojimu pasižymėjo.

Tautos mylėtojas

džia sukakčiai paminėti. Kny

ga bus arti 2(X) puslapių, su 

daugiau kaip 80 paveikslų. 

Joje bus smulkiai aprašyta 

lietuvaičių seserų atsiskyrimas 

nuo lenkių seserų nazeretiečių 

ir savojo, Šv. Pranciškaus vie
nuolyno, įsteigimo istorija. Pa | 

veikslai taip pat įdomūs: Ietį-1 

-------------- ----- ■■■ -—

PASIKVIESKITE
Amerikos L. K. Studentų 

organizacijos žurnalų, lietuvy

bės ir katalikybės naujų gynė

ju

Pirmasis numeris pasirodys 

Kalėdų šventėms.

Metams prenumerata $2.00. 

Į užsienį $3.(X). Atskiro nume

rio kaina 20c.

“STUDENTU ŽODIS”
So. Boston, Mass.

366 W. BR0ADWAY

*1X1, rUNCLE

Riz.i Sh;ih I’ahh'vi, Persijoti 
i as (karalius) visoje savo

dub beje.

Lietuviu Auditorijoj
3133 SO. HALSTED STR.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus įžy
miausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

IS ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ Iš SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KĖS.

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

rraoi

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

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas .Vrnerican Medical As
sociation. Užsipelnija aukštą 
maitingumo ratą plius, pilus, 
plius. Gauk kitą pakelių nuo 
grocernlnko šiandien.

KRAFT
The Delitioui New Cheese Food

For COLDS, COUGHS
Sore throat, mnncular rheu- 
matieaches&peins,applyMue- 
terolė, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS



CHICAGOJE vioepirm.

rašt.
— J. Čepulienė,

- O. Navickaitė,

WEST SIDE ŽINIOS n. Žibąs laidojamas šiandie iš 
Aušros Varių bažnyčios.

X Sv. Vincento a Paulo dr- 
jos susirinkimas įvyks ateina-X Kalėdų iškilmės Aušros

Vartų bažnyčioje buvo itin į- A . ,T. . . ... Z- , . . nti penktadieni. Visi norui tie-spudmgos. 5 vai. ryto pienie-’ ...............
nėlių mišias laikė kun. Drau-,, .kreiptis i susingelis, apsuptas didelio būrio . .. ,,,

• • 4 X • • v- X Vasario 19mimstrantų. Altoriai, aciu se
serims mokytojoms, buvo pa
skendę gėlėse. Grąžų pamoks
lų pasakė kleb. kun. J. Mačiu
lionis. Didysis choras vedamas 
varg. J. Brazaičio labai gra
žiai, didingai giedojo Kalėdi
nes giesmes. Žmonių buvo pil
na bažnyčia. Aukų, kad ir blo
gi laikai, sudėta nemažiau, 
kaip ir kitais metais. Pasiro
do, parapijiečiai atjaučia pa
rapijos reikalus ir aukoja su
lig savo išgalės.

X Kūčių dienų mirė a. a. 
Žibąs, tėvukas veikliausios "VV. 
Side mergaitės p-lės AI. Žibai- 
tės. Didysis parap. choras, prie 
kurio Alonika priklauso, reikš
damas jai užuojautų užprašė

ji gauti pašalpos, kviečiami 
inkiimg 

d., parapijos
salėje bus nejiaprastas vaka
ras. Bus atvaidinta veikalas 
“Velnio išsigando’’. Vaidini
me dalyvaus visas didysis cho
ras. Choro vakarai dar nei vie 
no nėra užvilę. Tat visi kvie
čiami ruoštis į šį vakarų

IŠ PRIEŠMETINIO 
SUSIRINKIMO

n R i r ga s
iasties nesveikatos ne visos 

narės susirinko. Serganti O. A K T A R A
fin. rašt. — B. lvalvaitė, ižd. Nevulytė negalėjo atvykti, tat 
— E. Gedviliene, ižd. globė- narės linkėjo jai greit jiasvei- 
jos — Al. Laurinskaitė ir A. kti.
Mažeikaitė, koresp. — abi ra- Al. Panavienė pakvietė vi

sas prie stalo, kuris ištikrųjų 
buvo gražiui išpuoštas gėlė 
mis; atrodė tikram bankete 
Skaniais valgiais narės tai f. 
pat negalėjo atsistebėti.

Padėka priklauso valdybai,

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 4 9th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

štininkės.
dau 5 metai, kaip Al. Sudei

kienė mūsų kuopai pirminin
kauja. Ji niekados neatsisako 
nuo gerų darbų: gražiai dar
buojasi labdarių 1 kuopai, gra 
žiai veda susirinkimus. Jai pi
rmininkaujant kuopa paaugoįnes visas lėšas ji pati paden- 
nariais ir turtu. Kad daug xu-ypač ariu šeimininkėms: 
rėtumėm tokių moterų, nebū Panavienei ir M. Dzimidie- 
tų vargo ir nusiskundimo. Ji neb
gražiai apžiūri savo šeimynų 
ir namus; pas jų viskas tvar
koj ir gražu. Kur jinai stoja 
į darbų, daug padaro ir jai 
sekasi. Garbė labdariams turė-

Towa of Lake. — Labdarių H toki^ darbščių pirm. Džiau- 
Sųjungos 1 kuopos priešmeti- ’giamės, kad p. Sudeikienė pa-
nis susirinkimas Įvyko gruod
žio 19 d. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Prisirašė naujų na 
rių: Pecelūnienė, Ogintienė ir 
Vaitukaitis.

Apsvarsčius einamuosius rei

siliko toliau su mumis dar-

Po valgio E. Statkienė išrei
škė padėkų sųjungietėnis už 
atsilankymų ir vaišes; po to 
pakvietė pirm. AI. Šrupšienę, 
kuri taip pat dėkojo visoms ir 
kvietė prie didesnio veikimo 
ateinančiais metais, būtent pri 
rašyti daugiau narių. Z. June-

buotis. Žodžiu visa valdyba y- kienė pareiškė, kad jai atrodo 
ra įdėjusi šinfį j labdarių vei-'taip, kaip pirmiau sųjungie-
kimų. tės gyveno vienybėje; pagei-

Dabar kuopa rengiasi prie davo, kad ir toliau pas sųjun- 
gražaus vakaro, kuris įvyks gietes būtų toks sutarimas vai

kalus, rinkta kps. valdyba sausio 22 d. Tikietai jau ga- šingumas; ragino nenuleisti ra 
mišias ir vakar vakarų “inll933 m. Vienbalsiai išrinkta: tavi. Prašome visų neatsisa-jnkų, dirbti. Dar kalbėjo Al 
corpore’’ nuvyko į namus pa- dvasios vadas kun. Pr. Vaitu- į kyti paimti po tikietų ir pa- Barščiuvienė, J. Baliunienė, 
simelsti už velionio sielų. A. įkaitis, pirm. — AI. Sudeikie- įremti labdarius. Bus arbatėlė Stirbienė, Valentinienė ir šei

R A B O R I A i:
su programų.

Labdariai šimtus
ruininkės M. Panavienė ir Dzi- 

lietuviu nūdienė; dėkojo, kad narės at-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORfUS 

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

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 8174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
R alkai e meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt >818 arba 2118 

8314 W. 23rd PL, Chicago

1439 B. 49 Court, Cicero, IU
TEL. CICERO 8927

sušelpė ir dabar tebešelpia. Slankė, nes jų darbų paleng 
Šiuo depresijos metu daugiau vino.
negu kuomet pirma yra reika
laujančių pagalbos.

Taipogi buvo žaidimas kau 
liukų (bunco). Trys dovanos

Brangūs lietuviai, prisirašy- ;buvo dovanotos M. Panavie- 
kite prie labdarių ir renikit nės, M. Dzimidienes ir E. Šla
jų parengimus. Koresp.

SĄJUNGIEČIŲ PRA
MOGĖLĖ

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
▲rtl 47th Street

rei. CanaJ SIU

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 758?
Kės. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliotais ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th S t. Cicero, iii.

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SP1N DŪLIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis tr nedėliomis pagal

sutarties

Ofisas Tei. Grovehill *417
Rea 8717 S. Artesian Ave.

TeL Grovehill 0617

DR. J* J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<412 West Marųuette Road 
tat: 2-1 lr 7-8 P. M. Ket 2*12 AM. 

Nedėiioj susitaręs

| Office Phone 
Prospect 102 8

Ros. and Office 
2359 So. Leavitt St

Cunul 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to | P. U 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
I Iki 12 ryto, 7 iki 8 vakare 

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sutarti

I
TEL LAFAYETTE 7668

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

Tel. Lafavette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

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

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659 Jei neatsiliepia šaukite Central 7484

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Artesian Ave.
«

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:80 vakare

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 automubilias visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, BĮ.

Brighton Park. — Moterų 
Sųjungos 20 kuopos įvyko gra
ži pramogėlė, gruodžio 18 d., 
pp. Panavų namuose. Iš prie-

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel, Roosevelt 7532

L J. ZOLP
•RABORIUS ir laidotuvių 

VEDĖJAS
1650 WEST 46th STBEET

■•r-r“ 4«tk lr Paulina Sta 
TaL Bonlevard 8288-2412

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Barmenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų sn savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofiso*

4605-07 South Hermitage Avenue
Vua Telefonai.* YARDS 1741 ir 1742

SIMEONAS Wm. ŽIBĄS
Kūčių dienų, gruodžio 24, 

2:31 valandą, po piet, persisky
rė su šiuo pasauliu, sulaukęs 
pusamžio, Simeonas Wm. Ži
bąs. Kilo iš Namakščlų parap, 
Smeltynių kaimo, Raseinių ap
skr. Amerikoje Išgyveno dvi
dešimts devynlus metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Prancišką, (po tėvais 
Butkaitė) dukterį Moniką, tris 
sūnūs: Bronislovą, Vincentą ir 
Petrą; 3 brolius: Antaną, Juo
zapą. Petrą ir švogerį Joną But
kų ir Lietuvoje seserį Moniką 
ir švogerį Petrą Zubrecką. Taip 
gi gimines Ir pažystamus.

Laidotuvės Jvyks Seredoje. 
Gruodžlo-Dee. 2 8, 8:30 vai. iš 
namų, 2222 W. 23rd Place bus 
atlydėtas J Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kur įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą lr iš 
ten J šv. Kazimiero kapines.

Giminių, draugų-gių ir pažys
tamų prašome suteikti a. a. 
Simeonui šį paskutinį patarna
vimą.

Nuliūdę — Moteris. Duktė, 
Hunai, Broliai, Sesao, švogi-riui 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
8. D. Lakavlčius.

tkienes. Dovdnos teko: pirma 
— Valentinienei, antra — Sti- 
rbaitei, trecia E. Statkie
nei.

Narės nenorėjo skirstytis, 
nes taip vakaras buvo gražus 
ir smagus.

Pageidaujama ir daugiau to 
jkių pramogėlių.

Dar sykį, vardu 20 kuopos, 
tariu ačiū šeimininkėms už to 
kį puikų vakarėlį. E. S

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomis 
2420 VV. Alarųuctte KU. arti VVestera

Ave. PJbrone Hemlock 7828 
Panedšliais, Seredomis ir Pttnyčiomls 

1821 No. Halsted Ku***

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Pilone 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. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk 
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—la

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 AJJCTLEK AVENUE 

TeL Virginia 0036

PATAISYMAS

“Draugo” No. 229 korespo
ndencijoj vietoj E. Kelpšienė 
išrinkta vice pirmininke, turė
jo būti J. Baliunienė. E. Kelp
šienė ir M. Barščiuvienė išrin
ktos iždo globėjomis.

E. Statkienė

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ut 836.00 

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

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.

PETRAS GEČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 25 d., 5:26 vai. vak. 
1932 m., netikėta inirėia, su
laukęs 38 metų u m žiaus, gimęs 
Tauragės apskr., l’ajurės pa
rap, Nadojų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulludiine 
moterį Julijoną po tėvais de- 
putikė, brolį Stanislovą, seserį 
Ir švogerį Zofiją ir Antaną Mn- 
rčiukaičiai, dėdienę Agniešką 
Gečienę, puąhroiiui, pusseserė ir 
giminės, o Lietuvoj motiną Li
ną, tėvą Antaną, dvi seseris 
Domicėlę lr Petronėlę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
5656 So. VVells St. laidotuvės 
Jvyks pėtnyčioj, gruodžio 30 d., 
8:00 vai. ryto Iš narnų J Gi
ntim* Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtus į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Gečo filmi
nės, draugai Ir pažyslknl esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir suteikit Jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, |liv» 
Ils, Brolienė McHm. Avogeris, 
Pusbroliai. Pusseserės Ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
horlus Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefonas Yards 3557 
N-SPINDUL1A1

GARSINKINTES 
“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI a

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

j Ofiso vai. kiekvieną dieną n-uo • iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakaru Ltarumkais 
ir Ketvergais.

Res. Tek Hyde Vark J J 85

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CU1KLKGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

DIt. SLYRGLKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3325 SO. 11. G,.SIL D ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

Tek Grovehill 1695

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

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

3423 W. MARtįUETTE ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641 

Ofiso valandos.- nuo 3 iki 4 ir nuo Wentworth SOuu
tkl 3 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Kainų lei.l ž'ruepeet 1930

Office Phena 
Wentwoith 3OS8

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
•vaigimo. akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
lataractus. Atitaisau trumpą regystę 
tr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo lt ryto Iki 8 vaki 
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
f»4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi- 
JfCHUėH, ludo kitu.

4719 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; '.-9 i*. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU BPCIALISTAS

_ DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakaro 
Nedel. nuo 18 Iki 13 dieną

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted S t. 
Valandos: nao 10—4; nuo t—8

M* Iki 18.

....

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 lr 7-9 va), vakare

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Res. ToL Hemlock 3374

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 pe 
plet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 18—11 nuo S—4 PO 

pietų: 7—8:18 vai. vakare. 
Nedėliomis II Iki 11

Telefonas Midway 2880

TeL .Wentworth 3000

Rez. Tel. Stcwart 8191

DR. H. BARTON j
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED SIREET 
V ai.: 2 1 ir 7 9 v ai. vakare.

E

Ofiso Ir 1 'z ni. Ii' '' nd f.»18

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

Oflae v*L: au* 1-3, aaa 6:19-8:
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“DRAUGO" VAJUJE

O. RAŠINSKIENE PRALENKĖ DAUGELĮ
KONTESTININKŲ IR DABAR STOVI 

DVYLIKTOJ EILEJE

A. Stulginskas, kuris dvi sa- N. Y........................................................... 18,000

vaitės atgal stovėjo vienuoli-J J. Motikaitis, 1305 S. 51st

ktoj vietoj, šiandien randami Avė., Cicero, III........  16,400

ketvirtoj su 179,385 balsų. Ji-. A. Gubysla, 4355 So. Mo

šai smarkiai varosi, kad pa- zart Avė., Chicago, III. 13,000 

siektų 200,000 skaičių, pralen

ktų Švilpauskienę, kuri šian

dien turi užėmus trečių vietą 

su 198,135 balsais.

O. Rašinskienė taip pat pra

dėjo smarkiai veikti ir padarė 

didelę pažangą; nuo paskuti- 

nųjų, įšoko į dvyliktą pozici

jų ir toliau varosi, kad būtų 

viena iš pirmutinių.

A. J. Janušauskas, 1233 S. 

49th Ct., Cicero, III. .. 12,650

Fr. Žebrauskas, 2253 So. 

Oakley Avė., Chicago,

III.................................................................... 11,550

O. Aksomaitis, 100 Harmon 

Avė., Detroit, Mich. 9,880

A. Bacevičius, 1850 AVaban- 

sią Avė., Chicago, III. 9,750

V. Mand ra viekas, 815 — 45

P. Labutis smarkiai varosi St., Kenosha, AVis. .. 9,500

paskui Stanciką, kuris per pa- A. J. Sutkus, 1007 — 8th 

skutines dienas biskį susilpnė- St., AVaukegan, III. 

jo. J. Endžiulis, 1713 N.

Kiti kontestininkai taip pat 

darbuojasi ir vis po biskį di

dina savo balsų skaičių.

Kontestininkų stovis:

V. Stancikas, 1706 AV. 47th 

St., Chicago, III......... 263,265
P. Labutis, 917 AV. 34th St., 

Chicago, III................ 261,530
A. Švilpauskienė, 103 N. 20 

Avė., Melrose Pk, III. 198,135

A. Stulginskas, 1628 S. 50th 

Avė., Cicero, UI..................... 179,385

S. Stašaitis, 1413 So. 48th 

Ct., Cicero, 111............................. 80,750

A. Valančius, 1226 So. 50th

T i -*■■■

Dr-ja Šv. Motinos'Dievo So-dvasios vadas — kun. 11. J.
pūlingos ruošia šokių vakarą, 

sausio 7 d,, .1933. Pelnas eis 

sušelpimui biednų narių, ku-

Yaičiūnas, pirm. — P. Mažo

nienė, vicepirm. — M. Pasec- 

kienė, nut. rašt. — O. Gudie-

Už Vieną Dolerį
Per Visą Žiemą
galite turėti kas savaitė

“LAIVĄ”
“Laivas’’ kas savaitė duo 

da šešioliką puslapių gražių 

pasiskaitymų.

“Laivas” vienatinis Ameri

koje dvasinio turinio savait

raštis.
“Laivas” deda gražių strai 

psnių apie tikybą, dorą ir Švč. 

Marijos garbinimą.

“Laivas” duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Ameri

kos ir Lietuvos žinių.

“Laivas” atsako į skaityto

jų klausimus ir už tai jokio

~~ -medžio 28, 1932
Amerikoj ir kitose ” šaTvsf kvapsnį iki aukščiausiam laip 

metams 89 amerikoniškų cen I snini.

a i .. Taigi, ar reikia ir stebėtis,

Adresas: Lithuania, Kaunas, 1, , . . . . ,.. . kad žmones visur pripažįsta
Liaudies Namai. , , o. ., . ...

Lucky btriKe lengviausiu eiga

rios negali užsimokėt savo mo-!nė, fin. rašt. — S. Bružaitė, 

kesčių. Komisija: S. Bružaitė, j ižd. — V. Mockienė, iždo glo- 
B. Feiziūtė ir V. Mockienė, jbėjos — P. Zaurienė ir O. Le- 

Prašo visų atsilankyt ir pa- jkienė, tvarkdarė— K. Andru- 

remti' vakarą. jlaitienė ir F. Mockienė. Kore.--

Valdybą 1933 metų sudaro: .pondentė — A. Gudienė.

čiai reiškė pp. Kinčinams lin- JĖZUITAS JONAS BRUŽI- 
kėjimus lamės visame kame. KAS DUOS MISIJAS:

Ant galo p. A. Kinčinienė --------------------------

dėkojo visiems už parodytą Pas kun. P. M. Jurą, 94 

draugiškumą (atsilankymą) ir Bradford St., Laivrence, Mas?, 

tuomi baigia pramogėlė. nuo gruod. 26 iki sausio 8 d..

Beje Jonuko kūnui buvo Ma 1933 m.
lisauskų sūnus, studentas. ! Pas kun. J. Karalių, 129 S. atlyginimo nereikalauja.

E. R. '.Jardin St., Shenandoah, Pa., I “Laivas” duoda žinias iš

__________________________nuo sausio 9 d. iki 22 d. 'misijų, apaštalavimo darbų ir

PRANEŠIMAI
Labdarybės centro priešme- !vas 5 d

į Pas kun. Mozūrą, Box 73, 

JSilver Creek P. ()., New Phi- 

la., Pa., nuo saus. 23 d. iki

kiekvieną mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

“Laivas” mūsų darbu skv.

VISIŠKAI NAUJAS PRIN
CIPAS

iiicky Striko lengviausiu eiga 
retu? Luckies yra tikrai leng

vi* ir jų. ypatingo lengvumo 

slaptybė randasi ant pakelio: 

“Neatskirtinas mišinys pui- 

I kiaušio turkų ir naminio ta

bako (sulig originališka Lucky 

Strike tabako formula). Visiš

kai naujas principas cigaretų 

išdirbinio — IT’s TOASTED.

(Advertisement)

Geriausia cash kaina už mo- 

rgičius, bondsus ir deposit ce

rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaka

rais.

Ant kiekvieno Lucky Strike 

cigaretų pakelio yra. sekantis 

pareiškimas; “Neatskirtinas 

mišinys puikiausio turkų ir 

naminio tabako (sulig origin 
•aliSko Lucky Strike tabako 
formula). Visiškai naujas 

—“ĮT’S TOASTED!”

Šis užrašas išaiškina, kodėl 

daugiau rūkytojų mėgsta Lu

cky Strike už bet kuriuos ki

tus cigaretus. Tas pasako, ko

dėl Luckies yra skirtingi ir 

geresini ir kolėl visame pa

saulyje nėra jokio cigareto 

panašaus į Lucky Strike.

Iš šito užrašo pirmiausiai 

mes pastebime, kad Luckies 

yra padaryti iš puikiausio tur

is

9,5001 tinis susirinkimas įvyks gruo-

Mar- džio 28 d., 8 vai. vakare, Auš- Vincent de Paul church (Kolegijos vienatinės Amerikos kų ir naminio tabako, kuris 

j ros Vartų • parapijos salėj, '(jirardville, Pa., nuo vasario ;bernaičiams šviesti aukštosios ; yra kantriai pasendintas, rū

9,500 j Kviečiame visų kp. atstovus'g įkį d. .įstaigos reikalus, mokslą, pa-' (pestingai išnokintas ir atsa

Pas kun. Ign. Valančifuia, riuje plačiai informuoja apie

slifield Avė., Chicago,
Ui.. ................................

Pr. Vaičekauskas, 4242 So. ,susirinkti. Bus renkama vai-1 p.lg. knn Miliauską 191/ žangų.
MaPlewood -Avė., Chicago, J dyba 1933 m. Valdyta ?Ieada wilkes.Bal.re, Pa. į

’ 1 T-r-nm vrtvjbTTT ,nuo vas' d. mokinių lietuviškus raštus, ku
LIET. VYČIŲ “DAINOS” Į Pas kun. j. čįžauską, 1313

III.

V. Gaižauskas, 148 E. 107tli
St., Chicago, III..................  8,400

M. Misiūnas, 245 AV. 108tb
PI., Chicago, III..................  5,000

J. J. Aukškalnis, 1354 Har- 

rison St., Gary, Ind. 5,000

DRAUGINGA PUOTA

CHORO NARIAMS AVestminster Avė., Detroit, Mi

rie visiems aiškiai rodo, kad 

mokinanties angliškai, galima

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū-

1 sų namuose priel 
eglaitės už dolerį.|

Telef onuokit:

Englewood 5840 
.. P. CONRAD ..

730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte lkl 6 popiet
. v. . ,c^*» nuo vaH" 27 iki kovo 12 d. išmokti ir Kolegijoje puikiau-

Kaip žinote, si vakarą jvyks | Pas kun A Baltutį, 6818

Town of Lake. Pas plačiai

Avė., Cicero, III..................... 63,500 (žinomus biznierius, pp. Kinei- Taip pat tikimės, kad atšilau-

P. Fabijonaitis, 2231 AV. 23 nūs (4441 So. Honore st.) kys ir įžymių svečių.
PL, Chicago, UI..................... 50,2501 gruodžio 18 d. (dirmavonės

S. Staniulis, 6651 S. Talman dieną) įvyko labai drauginga 

Avė., Chicago, UI. .. 42,240 puotelė. Tą dieną Kinčinų sū-

A. Gilienė, 3131 S. Emerald nūs Jonukas priėmė dirmavo- 

Ave., Chicago, UI. .. 38,350 nės sakramentą ir dėl tos prie-

S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23 žasties tėvai — biznieriai ir 

Sk, Chicago, III..................... 30,000 iškėlė gražią draugingą pra-
F. A. Condrat, 1706 E. May- imogėlę, į kurią buvo sukvietę 

omensing Avė., Pbila., (savo gimines ir draugus.

savytarpis pasilinksminimo va AVaslitenaw Avė., Chicago, 

karėlis su šokiais, užkandžiu Ilk> nuo kovo 13 iki 26 d/ 

ir programų, Chicagoa Lietu-1 Pa, kun j Pa.5ka„sk„, 
vių Auditorijoj,- 3133 So. Ilal- .]ngofl So gtate s, _ ciiicago, 
ated St, S vai. vakare. Visi j,,, nn0 2? ,;OV1| i|(. ba|an(, 

2 d.

j Pas kun. J. Vaičiūno, 1515

So. 50th Avė., Cicero. Tll., nuo
! bal. 3 iki 16 d.

nariai kviečiami dalyvauti

Komisija

K OF L NEIKS
ECHOES FROM MAR- 

QUETTE PARK

įsiui kalbėti ir rašyti lietuviš-

Pa............................ . 23,750
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th

Avė., Cicero, III......... 22,800

K. Šerpetis, ,1710 N. Girard

St., Chicago, III......... 20,000

Paul P. Petrauskas, 14 Jo

hnson St., Binghamton,

Per turtingą vakarienę ne- 

ap.-ieita ir be programėlio. 

Toastmasteriu buvo p. A. Ma- 

lisauskas. Kalbėjo aptiekoriai 

Jonaičiai, p. Pr. Rumšas, p-lė 

V. Galnaitė, p. J. Laurinas, 

Jonuko krikšto tėvas. Visi sve

J Šiais adresais arba nuolati

niu adresu: Rev. J. Bružikas, 

J., 207 York Str. Brooklyn, N. 

'Y., galima siusti Monev Order 

atnaujinant visus Lietuvos Ra

tai. laikraščius: “Žvaigždę”

George Miller’s “political ir “Misijas” (metams $1, gi 

influence” is not vitliout its 5 metams tik $4), “Varpelį” 

rnerits. He bas been placed'($l), “Žemaičių Prietelių” 

on the temporary payroll at ($1), “Mūsų Laikraštį” $1.20, 

tbe post-office for the Cbrisc- vaikams “Žvaigždutę” ($1) ir 

mas rush. k.

kai.

“Laivas” yra skaitomas ne 

tiktai Amerikoje, bet ir Lie

tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 

Argentinoje, Kanadoje ir net 

Afrikoje, kur tik randasi »ka- 

tabkų lietuvių.

“Laivas” pusei metų $1.09. 

metams $2.00, bendrai su Ko

legijos Rėmėjų naryste $3.00.

“Laivas” tinkamiausia Ka

lėdinė bei Naujųjų Metų svei

kinimo dovanėlė netiktai A- 

menkoje, bet ir Lietuvoje.

' Laivas ’ .mausiai ir v-

‘DRAUGO’’ KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė

Sinee the Janonis have had 

their first aeroplane ride, tliey 

are passing along this gag 

“Flying is l’ke poi on” savs

BRANGŪS BARAVYKAI

Labanoras, Utenos aps. Džio 

vintų baravykų pareikalavi-

komingai sumaišytas. Puikaus 

cigareto išlirhimas prasideda 

su tabaku ir jūs galite būti 

užtikrinti gauti Lucky Strike 

cigarete rinktiniausius lapus,

neatsižvelgiant, ar tai jie bū- VVest Side: 2151 W. 22nd St. 
tų iš tų iš tolimos Turkijos, 

arba iš didžiųjų J. Valstybių 

prekyviečių. Po to, šis puikus 

tabakas yra tinkamai prireng Į 

tas gamybai. Bet Lucky Strike j 
išdirbėjai čia dai" nesustoja.

Luckies yra gaminami visiš- į

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnink-o, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9C00

kai nauju principu cigaretų 

gamyboje, principu išreikštu 

žodžiais “It’s Toasted.” Lu- 

kies yra ypatingai geri, nes 

jie yra, pagaminti su pagelba 

garsaus pagerinančio spragi- 

nimo proceso. Šis valymo pro

cesas buvo išrastas dėl Lucky 

Strike ir joks kitas cigaretas 

pasaulyje jo neturi.

Puikus turkų ir naminis ta-

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po ptetų

Vakarais: Utaminkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

103rd PLACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—0377

ra Lietuvon siunčiamas gimi- hakes, naudojamas Luckies

Virginia. “Sure is” sąueeki. bnas čia buvo labai didelis. Už 

John” one drop and vour h jkilogr. džiovintų baravykų , 

gonner. (vietiniai pirkliai mokėjo 8 li-!

----------- z j tus. Baravykai pabrango dėl ‘
As far as Ann Valąntinas to, kad daug jų į už -ienį bu- '

Pranas Pusi. 14. Kaina .............................................................. 10c. con(>erne<J musie sliall reigr vo vežama. Nemaža baravykų

išdirbime, spraginimu yra pra 

turtintas ir išvalytas, kas iš

vysto tuose rinktiniuose la

puose puikų skonį ir gardų

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

160 N. LA SALLE ST.— pagal sutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 

į tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto-1 w
supreme. Uer “one antį al ig šios apylinkės kontrabandos

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

Green Valley geriausios an-
Z

glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summcr Creek lump ..$8.00

r.ėms ir prieteliams, kaipo ma

loniausia atmintis.

Tad užsisakykite sau ir ki

liems “Laivą” nors vienam 

pusmečiui, o nebenorėsite nie

kuomet su juomi skirtis.

Rašykite:

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO. ILL.

tmdūtT
dvisavaitinis vaikų laikraštis 
šį svarbų liksią pasieks.
“ŽVAIGŽDUTĖJE” vaiku

čiai ras daug gražių pamoky 

mų, kaip reikia mylėti savo 

Dievą, savo brangius tėvelius 

ir savo tėvynę. Taip pat joje 

ras gražiausių paveikslėlių, pa 

sakų, eilėraščių, žaidimų, dai

nų, sporto dalykų, galvosūkių 

ir t.t.

Savininkas
DS1 geriausios rųžles 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

OREEN VALLEY 
PRODUOT8 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

rays one“ bas come tbrn šunkeliais nukeliavo į Lenki

ją, kur jiems 

net 12 lt. klgr.

ras Dineiką. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as- with a radio Her Chrf8tma3 1 kur jienis buvo mokama
menų. Pusi. 71. Kaina ‘.............................................................. 20c. gift.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Deiunts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15

After sbopping a month and 

a half, for suitable gift for 

Alpha, George Zally tliinks

BUS NAUJOS KORTOS

Lošiamų kortų monopolis

asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c. vevsion of <<jje who besi- per metus turi per 200,00!) li- 

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa- ^ntes is lošt” sliould be: “He tų pajamų. Šiais metais kor

tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina........................................................................... 20c. (who hesitates is given more tų monopolio pajamos suma-

sales tąlk.” žėjo 6 proc. Nuo 1933 m. pra

džios rinkoj pasirodys naujosGraži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. 
Kaioa ................................................................................................................................................................................................................... ................................... 50c.

Charlotte Katrin and Helen kortos dail. Dobužinskio pieŠ- 

Prosevicius are going to play tos.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. their violins at tbe Cbristmas
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina....................... 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.

fete gven by B. V. M. parisiu

John Justin
V. PETRULIS JAU ATSI 

SĖDO Į KALĖJIMĄ

« « Skaitykite ir platinkite
Tinka dėl lošimo. Parašė Sonia Čiurlionienė. Pusi. 23. 1 ,, . x- . • i •10c dienraštį Draugę w žiavo Į Kauno sunkiųjų daroų

P. Vyt. Petrulis pats atva-Į

a , a zs.. remkite visus tuos pro
DRAUGAS PUB. CO. fesionalus ir biznierius

154 fiouth Oakley Avenue Chicago, III. kurie garsinasi jame.

kalėjimą ir atsisėdo atlikti 

bausmės. Jam paskirta 108 ka j 
merą, kurioj seniau kalėjo 

prel. Olšauskas.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Lalkrodlnlnkąs, Aukrtorlus ir Muzikalių Instmm. Krautuvininkai 
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose didelianaia pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turjs 23 metus patyrimo.

4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.
Tel. lafayette »«17 TH. lafayette 3815.

Phone Roosevelt 1073 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
214G So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
i paa mui pirmiau, nea mes užlaikome 
I vieną 18 geriausių ruSių automobi
liu* — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrnnrts kulne
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENE1
Telephone Lafayett* 7188
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