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Prancūzijoj vyksta kampanija už karo. skolų mokėjimą
J. VALSTYBĖMS NĖRA KU*R APE

LIUOTI TNSULL’IŪ REIKALU
J. V. KAREIVIS NUŽUDĖ DU 
KAPITONUS IR JŲ ŽMONAS

Susektas sąmokslas prieš
Graikijos prezidentą

KAMPANIJA UŽ SKOLŲ 
MOKĖJIMĄ

PARYŽIUS, gr. 30. — Pra

ncūzijoj vyksta kampanija už 

karo skolų mokėjimų Ameri

kai. Šios kampanijos prieša

kyje yra buvusis premjeras 

Merriot’as. Jis sako, kad su-

__
__

'NĖRA KUR AMERIKAI 
APELIUOTI

IŠIMTI PASKUTINIAI 
LAVONAI

MOWEAQUA, 111., gr. 30. 
— Vakar vakarų iš Sliater ka
syklos išimti paskutiniai sc-

; ŽEMUS STIPRUMAS YRA 
JOS PLUTOJE

CAMBRIDGE, Mass., gr. 
29. — Buvusis Harvardo uni
versiteto prof. Daly aiškina,

CH1 CAGOJE

PADUOS PAREIŠKIMUS

Tie visi, kurie nori būt ka-

ptvni žuvusiųjų angliakasių kad mūsų žemes visas stipru-! , . . . . ,,
, . ndidatdis i Cbicago alderma-

lavonai. mas yra ios plutoje, kurios v- ... „. ...
... .. ;. v . nūs, pradėjus šiandien gali p

ra tik 3 nuošimčiai, kitus 9« Vi. .y. . . ,.

nesti savo pareiškimus (peti-NUŽUDĖ DU KAPITONUS, žemės nuošimčius sudaro įkai-
JŲ ŽMONAS te skysčiai.

cijas) rinkimų komisijai. Pa-
reiškimų įnešimui laikas bai- 

Žemės pluta, anot profeso- gs.js sausio 24 d. Aldermonų

PORT HUACHUCA, Ariz.,
r. 30.

Iras kareivis staiga pablfldo ir, v. . , .

... butų galima sukrauti dideles tvino. Tn orima siuos rinkimus
nužudė du kariuomenes kapi-i , , . . . , , ... * . . . ,

sunkybes, tai pluta ten įdub- nukelti t pavasari! kartu su
'tonus ir jų žmonas ir vienur , .....

tų ir tas įdubimas, spauzda- teisėjų rinkimais.

.. . . naus, yra vaiki, palyginamai rinkimai įvyks vasario 28 d.,
\ akar viena.; neg- , . T • / ii..,'., .... kai guma. Jei dideliam plote jei legislatura nepakeis įsta-

[leitenantų sužeidė. Pagaliau 
pablūdusį nušovė kareivių sar
gyba.

ATĖNAI, gr. 30. — Iš J.

Valstybių pareina žinių, kad 

tenai vyriausybė planuoja a- 

peliuoti S. Insull’io išdavimo GRĄŽINA PERMOKĖTUS 
MOKESČIUS

mas įkaitusius žemės viduj 

[ skysčiu •, kitam žemės šone 

plutų aukštyn iškeltų.

AUKOS FONDUI SU
MAŽĖJO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAUJOS RINKOS MŪSŲ 
PRODUKTAMS

VYSKUPO BARANAUSKO 
SALĖ IR TILTAS

Viena užsienio firma nori1 Anykščiai, šių vasarų baig- 

pirkti iš Lietuvos liepos nie- Įtas statyti geležink. tiltas per 

džių. Teko iš užsienių reikalų Svent. upę rišantis Anykščius 

ministerijos sužinoti, kad Da- su gelžk. stotimi, kuris kašta- 

nijoj esu nebloga rinka ir ki- vo pusė milijono litų (Susi

siek. min.) ir pavadintas vy

sk. Baranausko vardu. 

Pastatyta parapijinė vysk.

reikalu.
Vietos graikų spauda parei

tasis turi būt pildoma taip'škia, kad nėra kur apeliuoti, 

ilgai iki ji I us pakeista. Nei-j Graikų apeliacijos teismas, J. Valstybių vyriausybė grą- 

giant gi sutartį, neigiamas [ kurs S. Insull’į paleido, yra! žiną kompanijoms ir pavie-j 

draugingumas su Amerika. Į vyriausias Graikijos valstybės miams asmenims apie 80 mili- 

Kas blogiau, Prancūzija tuo [ teismas. Jo nuosprendis yra jonų dolerių permokėtų už pa- 

būdu netenka pasaulio pasiti-Į galutinas. Ijamas mokesčių, surinktų šiais

kėjimo. j Tik pasikeitusi graikų vy- metais.

Praneša, kad už skolų mo-'riausybė gal galėtų šio teismo 

kėjimų kampanija yra seknri- nuosprendį S. Insull’io reika-

\VASHINOTON, gr. 29.

BUS PROGRESYVIS

RIAUŠĖS TIES BULGARŲ 
KARALIAUS RŪMAIS

Praneša, kad Cook ’o aps

krity renkamos Emergency

-------------------------- AVelfare fondui aukos žymiai

SOPIA, Bulgarija, gr. 29. sumažėjo.

nga. Netolimoj ateity parla

mentas, rasi, bus priverstas 

keisti savo nusistatymą.

SĄMOKSLAS PRIEŠ GRAI
KŲ PREZIDENTĄ

tokiai miško medžiagai. Lie

tuvos miško medžiaga ten ge

rai vertinama. Kas norėtų už

siimti šios lūšies medžiagos įBaranausj<0 salė, kuri duoda 

eksportu, gali pasiteirauti tuo Į gaiįnivj)į.s atlikinėti kat. or- 

reikalu smulkiau užsienių rei- ^.būtiniausius reikalus. Ji 

kalų m-joj. 'atsiėjo per 15,000 litų.

Buvo rašyta, kad mūsų kra

što arklienos mėsa susidomė

jo švedai. Paskutiniu laiku 

gauta žinių, kad mūsų krašto

mėsinių arklių eksportui rin- Gustonys, Panevėžio apskr. 

; ka yra visai nebloga Skandi- [Prie miškų gyvenų žmonės pa 

[navijoj. Mat, skandinavai ka- sakoja, kad šiemet daug teter- 

inų esu. Kaž kaip jie dabar 

drąsesni, nes atskrendų į

— Vakar ties karaliaus rū- Kampanijos pirmininkas RA I ' i • v 1 .
1 J 1 |smet suvartoja nemažus kie- vi

i niais ivvko didelės politinės A. Gardner manė, kad po Ka- , • , r - , • • .

. v. , . , , .į 1 'kius arklienos mėsos, kuri įm- ir
riaušės, kuriose dalyvavo dvi ledų aukos fondan smarkiau 

rivalizuojailčios makedoniečių ims plaukti. Pasirodė kaip tik 

organizacijos. 2 asmenys nu

žudyta ir 8 sužeista.

atvirkščiai. Buvo pasiryžimo' , .

1 - arklienos mėsos eksportu su-

DAUGIAU ŠIEMET TE
TERVINŲ YRA

portuojama iš Suomijos, Esti- sodybas ir vaikščioju su vištų 

jos ir Latvijos. Iš Lietuvos t pulku. Yrpatingai rytais teter- 

netvinai labai burbuliuoja, 

miškas klega.
surinkti mažiausia 7,500,000 

dol. Iki šioliai surinkta 4,096,- 

990 dol.

sidomėjo patys skandinavai.

GAL PALEIS TŪKSTAN
ČIUS KALINIŲ

GERAI DIRBA KANKLES SENIŪNAI IR VIRŠAIČIAI 
BUS SU ŽVAIGŽDĖMIS

le sugriauti. Tačiau ir tokiam 

atsitikime reikia abejoti, kad PHILADELPHIA, Pa., gr. 

teismo nuosprendis būtų nai-! 29. — P. D. Roosevelt’o kabi- 

kinamas. |netas bus progresyvis (pažan-

__________________________ :gūsis) ir jame konservatoria-

Jms demokratams nebus vietos, 
! pareiškia J. Daniels.

27 ŽUVO ŽEMĖS DRE
BĖJIME

ATĖNAI, gr. 30. — Polici-; ------------------------------

ja susekė sumoksią prieš Grai-j MENICO CITY, gr. 29. — 

kijos prezidentą. Sakoma, sve- Suvėlinta žinia gauta iš To- 

timų kraštų anarchistai pri- matlan miestelio, Jalisco val-

siuntė agentus, kad preziden

tų nužudyti.

NUŠAUTAS DETEKTYVŲ 
INSPEKTORIUS

BEPROČIO DARBAS
LONDONAS, gr. 29. —

“Daily Herald” praneša, kad

Indijos vyriausybė pasiryžusi Studebaker, jr., testamentu 

iš kalėjimų prieš Naujus Me

tus paleisti M. Gandhi ir tūk-

Šakiai. Šio miesto gyvento

jas p. Tomašauskas vra gabus 
Miręs milijoninkas Clement 'konk,ių dir|)ėjas Jig tuog

sų senoviškus muzikos instru-

Vidaus reikalų ministerija 

greitu laiku Įves tam tikrus

. , ... v . . . . ---------------------------------------------------------- ---------------- ženklus miestų burmistrams,

t? v nt^>a \ ? Sa'° 80 un*1’ mentus taip skoningai ir to- seniūnams ir viršaičiams. Kur 

P. Peterson ui, 55 m

RANDA VIENODO 
AMŽIAUS

ATLANTIC CITY, N. J.,

stybėje. Gruodžio 19 d. minė-'gr. 29. — Amerikos moksli- 

tų miesteli sunaikino žemės ninku suvažiavime Harvardo

stančius kitų politinių kalinių, kurs Studebaker’ių šeimoje ta- 

----------------------------------------------.rnavo ilgiau kaip 30 metų.

AREŠTUOTAS KOMUNISTŲ 
VADAS

drebėjimas. 27 asmenys žuvo 

ir apie 50 sužeista.

13 ŽUVO KASYKLOJE
BIRMINGHAM, Anglija, 

gr. 29. — Ties King’s Heatb 

policijos stotim vidunaktį nu- 30. — Nagmanyoko kasykloje 

žudytas detektyvų inspekto

rius Vince.

PERSIJA GINKLUOJASI

TEHERANAS, Persija, gr. 

29. — Persijos vyriausybė už

sakė Italijoj padirbdinti dau 

giau persams karo laivų, 

Vokietijoj — lėktuvų.

ANGLIJOJ SIAUČIA 
GRIPAS

univ. prof. Sbapley pranešė, 

kad jis randa, kad saulė, že

mė, mėnulis ir kitos mūsų sau

lės sistemo planetos yra vie

nodo amžiaus. Tuo būdu jis

BONYHAT), Vengrija, gr. griauja seniau pripažintų teo-

įvyko dujų sprogimas. Tryli
ka darbininku žuvo.

rijų, kad visos planetos kilu

sios iš saulės, kad mėnulis pa

eina iš žemės, ir t.t.

ARKIVYSKUPAS ĮSPĖJA 1 vėjai, Mišių intencijų rinkė-

KATALIKUS PRIEŠ
išnaudotojus

BALTIMORE, Md., gr. 29. 

o1— Laikrašty “The Baltimore 

[Catholic R»view” atspaudin- 

uas Baltimorės arkivyskupo 

Curley’o laiškas. Arkivysku

pas įspėja savo arkivyskupi

jos katalikus, kad jie nesiduo- 

An-[tų išnaudoti įvairiems išnau-LONDONAS, gr. 29. 

glijoj ėmė siausti gripo (in- dotojams.

fluenzos) epidemija. Birming-Į Arkivyskupas sako, kad per

hame 30 asmenų mirė.

KINAI TURI LAKŪNŲ 
MOKYKLĄ

ŠANGHAJUS, gr. 29. — Ki

nų vyriausybė įkūrė didelę la

kūnų mokyklą, kurioje moky

praeitus 25 metus šios arki- 

1 vyskupijos katalikai sudėjo ne 

žinomiems asmenims ne ma

žiau kaip pusę milijono dole

rių. O tie išnaudotojai, ku

riuos reikia pavadinti nanjo- 

viniais rakieteriais, dažnai y-

LIMA, Peru, gr. 30. — A- . , . . .. _

’ ’ 7 tetų ir pats nusišovė.
reštuotas komunistų partijos_________________ __________

vadas E. Rabinez. , DAUGIAU PASKOLOS

am bulai padirba, kad miela žiū į t uos ženklus uždės—ar ant ke

rėti ir malonu skambinti. Ke !purių, ar ant krūtinės, dar nė- 

’letų savo darbo pavyzdžių p j r«r nustatyta. Ženklui išdirbu 

Šoferis tad giliai susirūpi- Tomašauskas yra pasiuntęs ,bus pravestas konkursas, 

no ir nužudė savo žmonų ir (Muzikos centrui į Kauną.

dukterį, kuri laukė universi

SKAIČIUS KULTŪRINIŲ 
ŪKIŲ LIETUVOJE

TURTŲ ĮKAINOTOJAS 
KALBA

Kultūrinių ūkių Lietuvoje 

yra 123, iš jų 98 pirmosios ei-Reconstruction Einance ko

rporacija dar 7,225,(XX) dol. pa- (lės ir 25 — antrosios. Garny 

~ . skolos pripažino Illinois’o va-.binių ūkių iš viso yra 83. Pa-

Cook o apskrities turtų Įkai-j i,e4arbių šelpimui. Iš vyzdinguosius ūkius jų laiky-

notojas Jacobs praneša, kad gumos fcaįp (;()()(). tojui daugiausia yra pirkę iš ta.

Jam pasisekė įkainoti asmeniS-(|o| Cook>o apskri. vaWžioS, snm()W(ianu per eilę

jai ir kitokių religinių daik

tų pirkliai.'

Kada katalikams tenka kur 

susieiti su tos rūšies žmonė

mis, visados reikia vaduotis 

išmintimi. Nereikia paisyti, 

kad jie apsitaisę religiniais 

rūbais. Nes tai greičiausia jie 

nėra koki kunigai arba vie

nuolės. Teisėtai Bažnyčios įga

lioti agentai su savimi turi a- 

titinkamus liudymus. Dažniau 

šia apie tai žmonėms iš pa

moksi ini ų pranešama.

1
Arkivyskupas ypač pabrė

žia, kad katalikai nė kokiu 

būdu neduotų prašomų Mišių 

intencijų tiems asmeninis, ku

rie eina iš namų į namus. Jei

kų turtų vertės 1,195,265,690 vj 

dol. Šis įkainavimas, jis tikisi 

už nekilojamas savastis suma

žins mokesčius nuo 85 nuoš. 

iki 60 nuošimčių.

Žinovai nurodo, kad asme

niškų turtų Cook’o apskrity 

vertė siekia kelioliką, bilijo

nų dolerių, o įkainotojas rado 

kiek daugiau vieno bilijono.

PASITRAUKIA Iš BIZNIO

Continental Illinois National 

Bank & Trust Co. direktorių 

pirmininkas G. M. Reynolds 

pasitraukia iš banko biznio. 

Nori šiaip sau gyventi.

metų 75 proe. ūkių vertės.

VOKIETIJA LIETUVOJ 
PIRKSIANTI DAUG 

MIŠKO

ra prisidengę religiniais rū- katalikai nori gelbėti namų ir

tojauja keliolika amerikonų bais. Jie dažnai eina per ka- užsienių misijoms, jie gali tai

6 NUBAUSTI KALĖTI
PATARIA SUSPENDUOTI 

GYDYTOJĄ

Žemės ūkio ministerija bu

vo sušaukusi urėdų suvažiavi

mą, dėl miško eksploatacijos. 

Valstybės iždui palengvinti no 

rimą parduoti pagamintų po

piermalkių. Nutarta pagamin

ti 300,000 erdmetrių. Tą me-

Teismas pripažino kaltais Illinois valstybės medikali.Cdžiagą norinti pirkti Vokie- 

sąmokslu vieną moteriškę ir komitetas pataria valstybės tija, nes ten didelis trūkumas 

šešis vyrus keisti pavogtus A- registracijos direktoriui dviem popiermalkių

merican Express Co. pinigų metam suspenduoti praktiką 

perlaidus. Visi nubausti kalė- gydytojui d-rui L. K. Eastma- 

ti. Vyriausias kaltininkas Ed. n’ui, Keystone ligoninės savi 

Clierry, 28 m. aniž., nubaus- ninkui. Tai daugiausia už jo
tas kalėti nuo 1 iki 5 metų. 'profesijonalį apsileidimą. 

Kiti mažesniems terminams.

KUMPIAI Į BELGIJĄ

Vaiguva, Šiaulių apskr. Iš 

senų senovės šioj apylinkėj 

labai įsigalėjusi namų pramo

nė. Daugumas ūkininkų dėvi 

savo darbo rūbais ir naudoja

si pačių pasigamintom reikme- 

norn. Gražiai čia išaudžia į- 

vairius marginius, rankšluos

čius, staltieses, kilimus ir ki-

Pastaruoju laiku imta ne

maža kumpių vežti j Belgiją. 
Šie kumpiai pagaminami ‘Mai

Burnside gatvėkarių stotyje sto’ fabrike ir vežami herme-

lakūnų. Japonai daug susido- [talikų namus kaipo religinių [daryti per arkivyskupijos Ti- SKAITYKITE IR PLATIN- ,te.rp dviejų gatvėkarių sutrin-jtižkai uždarytose skanios dė 

mėję šia kinų mokykla. žurnalų agentai, bonų parda- kėjimo Propagandos draugiją. KITĘ “DRAUGĄ” tas konduktorius D. Stafford. žėse.

BUVO GERAI AP
DRAUSTAS

Išsiaiškino, kad nesenai nu

žudytas viešosios Austin vidu

rinės mokyklos orkestro vedė

jas E. Schildhauer, 28 m. am

žiaus, buvo apsidraudęs iki 

37,000 dolerių.

ALUS PAPIGINTAS

Spauda praneša, kad I^ake 

apskrity slaptose smuklėse pa

rduodamas alus papigintas iki 

10 centų stiklui. Seniau buvo 

25c., paskiau 15c., o dabar — 

10c.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien debesuota; 

nepastovus oras; vidutinė te

mperatūra.

1aiuu



.4

a DRAUGAS
“DRAUGAS”

Ileln* kasdien, Uakynu aekmadieniue
PRENUMERATOS KAINA: Metam* — Pn-

Ni Metų — 13.60. Trims Mėeeelama — 13.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoj* — Metams 17.00. Pusei Me
tų — 0AOO. Kopija .00a.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų nesrų- 
Una, Jei nepraloma tai padaryti lr neprlstunfilama tam 
Uksini palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 11:00 vai.
Skelbimų kabus prlstunOamee paretkalavua.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Bzcept Sunday.
SUB8CRIPTIONS: One Tear — 00.00. Biz Months 

— 0* 00. Three Montbs — 01.00. One Month — 76c. 
Burope — One Tear — 07.00. Slx Months — 04.00. 
Copy — .Olo.

Advertlsing ln “DRAUGAS” brlngs best results.
Advertlsing rates on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

nianie veikime, kiek tik galėdami, vengsimo 
asmeniškumų, tuščios garbės ieškojimų ii 
kerštųvimų. Mūsų veikimui tik tada seksis, 
jei visuomenės ir organizacijos reikalus iš
moksime aukščiau statyti tavo bergždžių as
meniškų ambicijų.

GRĄŽINA CARO SISTEMĄ

DIENOS KLAUSIMAI

VEIKIMAS IR ASMENIŠKUMAI

Nenorėdami pasilikti kitų tautų užpa
kalyje ir būti pastumdėliais, turime veikti. 
Kad pasekmingai veikti, reikia vienybės, o 
kad sudaryti tų reikalingų vienybę, būtinai 
reikia susiorganizuoti.

Negalima būtų pasakyti, kad mes nesa
me organizuoti. Organizacijų ir draugijų gal 
ir per daug turime, bet jų veikimas nėra 
tinkamai išplėstas, nes jų tarpe nėra tokios 
vienybės, kokia turėtų būti.

Bendram ir vieningam mūsų veikimui 
ant kelio stovi asmeniškumai. Asmenišku
mai, tai didžiausias lietuvių veikimo stab
dys. Nieks tiek daug žalos mūsų visuomeni
niame ir organizaciniame veikime nėra pri
daręs, kiek užsivarinėjimai, tuščios garbės 
ieškojimai ir asmeniškumai.

Jei veikėjas savo asmenį stengiasi sta
tyti aukščiau tautinių ir visuomeninių rei
kalų, jei tais pačiais sumetimais jis neremia 
savosios spaudos ir savo darbais pagarbos 
neužsipelnęs, verste nori priversti jį gerbti 
ir apie jį šokinėti, bet ne visuomeniniais rei
kalais rūpintis, tokio asmens nėra galima va
dinti veikėju. Jis ir pretensijų prie veikėjo 
neturėtų turėti, bet užimti sau tinkamų vie
tų ir nekliudyti lietuvių veikimui, kuris yra 
reikalingas, jei mes norinie ir kultūroje kil
ti ir savo tautybę šiame krašte išlaikyti. Tuš
čios garbės ieškantieji ir asmeniškumų liga 
sergantieji žmonės daugiau galėtų patarnau
ti mūsų visuomenei, jei jie nuošaliau stovėtų 
nuo veikimo, netrukdytų veikėjams pilna to 
Rodžio prasme. Tada būtų mažiau visokių 
intrigų ir nesusipratimų.

Skaudu yra girdėti skundai, ateinantieji 
iš įvairių lietuvių kolonijų, kad ten draugijų 
veikėjai pykstasi, viens kitų šmeižia ir tuo 
būdu visų veikimų paralyžiuoja. Tokie reiš
kiniai kenkia ne vien atskiroms lietuvių drau
gijoms ir kolonijoms, bet visai Amerikos lie
tuvių visuomenei.

Pradėdami naujuosius metus, juos gerai 
pradėsime, jei visuomeniniame ir organizaci-

Nesenai Saturday Evening Post’e skaitė
me porų rimtų straipsnių iš Sovietų Rusijos 
gyveninio. Juos rašė p. W. Durant, kuris se
niau bolševizmui yra parodęs daug prielan
kumo. Bet kada pastaruoju laiku atlankė Ru- 
sijų ir savo akimis pamatė jos gyvenimų, įsi
tikino, kad bolševizmas tų kraštų į prapultį 
veda. Anot jo, bolševikams ne tik vadina
masis penkių metų planas nepavyko įgyven
dinti, bet visi jų mėginimai vėjais nuėjo.

Ne vienas pastaruoju laiku Rusijų atlan
kęs žmogus yra pastebėjęs, kad vietoj ža
dėto žemiško rojaus, Rusijos žmonės tikro 
pragaro susilaukė.

Dėl to pastebima, kad bolševikai ir ne
norėdami turi pradėti grųžinti, nors kai ku
riose srityse, prie caro buvusių tvarkų. Šio-

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

sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia proresijuoa'ius pa tarinius skaitytojams ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Vi-i 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės y<*u 
šios:

1) Klausinius galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Raėkiii, 3051 W. 43rd St., Chieugo, 

Illinois.

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

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

SU NAUJAIS METAIS 
SAUGOK SVEIKATĄ

1932 METU APŽVALGA
(Tęsinys)

vykęs iš Lietuvos, kad dalyvautų šiose 
sukaktuvių iškilmėse; kun. dr. J. Končius, 
dabartinis parapijos klebonas, įžymus mū
sų rašytojas-istorikas. č’ia klebonavęs ir 
vietiniuose kapuose palaidotas a. a. kun. 
Pavilanis, šv. Kazimiero draugijos įga
liotinis. Parapija turi nepaprastai gražių 
mokyklų, kun. dr. J. Bartuškos rūpesniu 
pastatytų. Šie visi dvasios vadai čia yra 
įdėję daug darbo ir vargo, kad padarius 
MtCannel šv. Kryžiaus parapijų viena 
garbingiausių Amerikoje. Kartu su para
pijos jubiliejum švenčiamas ir sidabrinis 
Seserų Kazimieriečių, šioje parapijoje įsi
kūrusių, jubiliejus, šiame jubiliejuje da
lyvavo daug įžymių svečių, kaip vietinis 
Vyskupas Jo Ekscelencija P. McDevitt, 
D. D.; Jo Ekscelencija Vyskupas Petras 
Pranciškus Būčys, neseniai atvykęs iš Ro
mos; kun. dr. Baltuška, buvęs parapijos 
klebonas, pastatęs gražiųjų šv. Kryžiaus 

Mi
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|l<uliozo nepagydo. Džiovinin Už Vieną Dolerį 
|k.,n» yra daug darbiau gy j p y- iiemą 
i venti saulėtame kambaryje, kol ~ *
t toliau nuo dūmų ir dulkių, nm
rūpintis apie tolimas keliones.

galite turėti kas savaitė
ui n i tf A ’J

Klausia 0. J. —
ktaro paaiškinti,

mokslų, bet ne visų yra vie
nodos širdys. Vieni jų yra biz-

geriau išnaikinti “pilės”, a; 
gėliau būtų juos išpjauti, ai 
išdeginti, ar su “injection' 
pagydyti? Mano kahninkai 
keletą metų tam atgal vien s 

DK.A.M. RAČKUS gydytojus išnaikino “pilės” 
30>1 <.tde«^r* [įleidęs su adata tokių vaistų, 
Tel. lafayette 3057 (Įajmr jje atsirado. UŽ

patarimus būsiu dėkinga, etc.

LAIVĄ
‘rašau da ‘ Laivas’’ kas savaitė duo 
kaip but:. da šešiolikų puslapių gružių 

1 asi.-kaitymų.
“Laivas” vienatinis Ameri

koje dvasinio turinio savait
raštis.

“Laivas” deda gražių s t rai 
psnių apie tikybų, dorų ir švč. 
Marijos garbinimų.

“Laivas” duona iš Katali
kų pasaulio žinių, iš Amert-

Atsakymas 0. J. — Visi iš-lk°8 it Lietuvos žinių.
nieriai, kiti yra politikieriai, lvan|inli būdai prašalinti “be- “Laivas” atsako į skaityto 

Kaipo lietuvis gydytojas, Ii-Ikiti plutokratai, kiti filantro- morrliohlus” via geri, l>et nia
ukiu maloniems “Draugo” Įpai, kiti patrijotai. Iš kapinė-,no nuomone yra patogiausia, 
skaitytojams, kad Nauji 1933 se amžinu miegu saugiausia ir geriausia prusa
Metai teiktų naujos vilties,'žmonių joks gydytojas biznio linti “liemorrhoidus” injekci 
daug palaimos ir pasiryžimo'nepadaro; o jei žmogus gyve-!jų būdu. Sykį išnaikinti “be
būti sveikais. na, tai vis dolerį gydytojui 'moriiioidai” niekad neatauga,

Juo būsite sveikesni, tuo bū- atneša. Taigi gydytojams ko- bet šalimais gali kiti atsi ra

inis dienomis spauda paskelbė, kad Rusijoj 
vėl įvedama prie caro buvusi vidaus pasų 
sistema.

Nors ir be tų pasų .žmonės jokios lais
vės neturėjo, tačiau, juos įvedus, jų gyve-l 
nimas dar labiau bus suvaržytas.

PASTABĖLĖS

Vilniuje dar vienas jaunas lietuvis Juo

. site laimingesni. To jums lin

jų klausimus ir už tai jokio 
atlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iš 
misijų, apaštalavimo darbų ir 
kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 
Idos Apaštalystės šv. 'Tėvo pa
lvi įtintas maldos intencijas. 

“Laivas” mūsų darbų skv-
kiu.

Nei jokie burtai, nei tūks
tančiai linkėjimų, idant svei
ki būtumėt negelbės, jei pa
tys nesimokinsite sveikatos 
dėsnių ir nesistengsite ligų iš
vengti.

voti su žmonių mirtingumu y-Įsti, jei ligonis neklauso gydy-Į 
ra išrokavinias, visvien, ar jie tojo patarimų kaip užsilaikv- ldl,ie plačiai informuoja apie 
būtų biznieriai, ar idealistai. ti, kad viduriai gerai veiktų. ile»*j°s v’enat*n^s Amerikos 

bernaičiams šviesti aukštosios 
įstaigos reikalus, mokslų, pa
žangų.

“Laivas” talpina Kolegijos 
mokinių lietuviškus raštus, ku 
rie visiems aiškiai rodo, kad

O patrijotui gydytojui rūpi, Į Atsakymas K. Z. — “Par
kui! jo tautos žmonės būtų svei kos” ir karpos yra liinpan- 
ki, stiprūs ir laimingi. Kiek-įlos parazitinės ligos. O kaip 

nuo tų ligų pasigydyti, lai 
pasiteirauk asmeniškai pas

vienoje tautoje randasi didžių 
patrijotų gydytojų. Jr lietuvių° gpiviujįj. ji lietinių pasiteirauk asmeniškai pas gy . . . ... . . , , ,

t i„. iv.«i..ii<.n t-.; , + ..•:•<• * i i........................ . p'1*5 visiems aiškiai rodo, kadLinkėjimai bt pastangų, tai tauta tuiejo ii tini patrijotų d vi o jų ir uz p patarimus už- , • .-v. •
tik tušti žodžiai. Užtai “Drau- ™tvi«5„. n,, i.....n..... d ,, , |»iokmanties angliškai, galimagydytojų: Dr. .Jonas Basana-įmokėk jam onorarų. Mes duo

• i v j- r i j t . . . . [išmokti ir Kolegijoje puikiau-
mcius, dr. V incas Kudirka, dr. daine patarimų, kaip ligų iš- • • v n-r •

... , . , , i .1 , \ P*i-u kalbėti ir rašyti lietuvis*vmcas 1 letaris, dr. Jonas vengti, bec gydymui receptų L •
zas Bakanauskas sušaudytas. Jo priešai šį Į®’0 Sveikatos Skyrius sten- 
jaunikaitį įskundė lenkų valdžiai būk jis šni- šiasi teikti RaudiW ir prak-
pinėjęs Lietuvos naudai. Bet tas skundas ne-ltiškų pamokinimų, kaip svei-'Staugaitis, dr. P. Avižonis ir teikti negalime, 
turėjęs pagrindo. Tačiau lenkai vis dėlto Ba-Ikht? užlalkytU 0 malonūs į daug kitų gydytojų lietuvių 
kanauskų sušaudė, dar kartų aptaškydami iskaitytoja1’ stenkitės k« dau- jtnutų mylėjo ir lietuviams švie
savo rankas lietuvių krauju. *iausia Pasisemti žinių iš sų ir sveikatų teikė. Daktarų

» * * “Draugo” apie higijenos pa- Avižonį lietuviai visada garbs
Britanijos parlamente buvo iškeltas klau- Srindu8 ir mokinkitės sveikai.už tai, kati jo pastangomis Lie 

simas dėl susisiekimo tarp Lietuvos ir Len-i^yVen^‘ tuvoje aklųjų skaičius sumažė-
kijos. Tai anglų pirklių skundo pasekmės.! lyras olas, saulės spindu-'jo, o daktarų Grinių niekad 
Atsiklausus dėl to reikalo Lietuvos vyriau- dab geras maistas, ■švarumas, neužmirš už jo pasišventimų 
sybė.;, gauta atsakymas, kad miškų plukdy-jatatil*ami ozonui drabužiai į sumažinti vaikučių mirtingu
mas Nemunu galimas, jei bus laikomųsi nu- ke’ avadnė, blaivumas ir nor- mų. ,
statytos tvarkos. Ar nebus ir lenkai savo 
plonus liežuvėlius prie to siundo prikišę?

ARGENTINOS LIETUVIS 
IŠRADĖJAS

kai.
“Laivas” yra skaitomas ne 

j tiktai Amerikoje, bet ir Lie- 
i tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 
• Argentinoje, Kanadoje ir net 
! Afrikoje, kur tik* randasi ka
ta1 i kų lietuvių.
“Laivas” pusei metu $1.00, 

metams $2.00, bendrai su Ko
legijos Rėmėjų naryste $3.00.

“Laivas” tinkamiausia Ka-

Argentinos spauda praneša, 
kad ten Tomas Ernandez, ku 
lio tėvas yra čiabuvis, o mo
tina lietuvaitė, kilusi iš N 
Lietuvos, būtent, ^lapelytė, lu
rinti savo ūkį Gimbute, išra- ledinė bei Naujųjų Metų svei- 
do patobulini ų traktorių. kininio dovanėlė netiktai A-

Kada tomas tarnavo Arge- merikoje, bet ir Lietuvoje, 
ntinos kariuomenėj, preziden- “Laivas ’ dažniausiai ir y- 
to rūmuose, jo jaunesnysis bro ra Lietuvon siunčiamas gimi- 
lis žuvo, per laukų darbus, už- ir prieteliams, kaipo ma-
sikabinus traktoriui už ak- Joniausia atmintis.

malus gyvenimas, tai geriausi | Nėr ko rūpintis .jei ligonių 
sveikatos palaikytojai. [pristigs

j Sušvinkęs oras, netikę val
egul tik žmones ma-

tegulžiau skausmų kenčia, 
mažiau serga, tegu'

Tur būt daugiausia jų apsigyverio Sidniejuje, bei įvairūs nuodai, kiauri ee- vena, tegul mažiau skursta i:
verykai, persišaldymas, neda- tegul laimingesni būna. Tų vi- 
miegojimas ir netvarkingas gy sų žmonės atsieks per apšvie-j

Australijoj gyvena apie 2(XM) lietuvių, giai, nevj’uinas, “munšainė

kur pastaruoju laiku nei draugijų suorgani
zavo. Taigi, dabar visur lietuvių randama ir
visur, kiek tik gali, darbuojasi.

• • $

ilgiau gy

mens ir apsivertus ant jo. šis | rIa(I užsisakykite sau ir ki
venimas, tai kraujo silpninto-Į tų ir tvarkingų gyvenimų. “Taiva“ nor« vienam1 skaudus įvykis paskatino L c neins Laivų nors vienam 

mų patobulinti traktorių. pusmečiui, o nebenorėsite nie-jai, tai priežastis baisių ligų gydytojams tuomet bus m 
Ka nno arkivyskupas paskelbė, kad 1933 į ir nelaimių! . , iniau ir duonos jienis nepri

Regis, gydytojai duonų vai- stigs; tuomet žmonės gydyto
go iš ligonių, taigi kaip juo
kinga, jei gydytojas linki švei

ni. spalių mėn. bus šaukiamas Kauno arki
vyskupijos sinodas svarbiems bažnytinio gy
venimo reikalams aptarti. Paskutinis bažny-
timą sinodas Lietuvoje bebuvo apie vidurį 
aštuonioliktojo šimtmečio.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

katos, jei mokina kaip ligų 
išvengti, kaip ilgiausia gyven-' 
ti. Ar gydytojo linkėjimai ga
li būti nuoširdūs? Tokios mi- ! 
ntys skverbiasi kiekvienam 
skaitytojui. Visi medicinos gv!

Įdytojai

Po keturių metų intensy-
jams mokės pinigus ne už Ii- vaus darbo ir kelių tūkstančių 
gonių gydymų, bet už sveikų dolerių išlaidų Tomas užpa- 
žmonių apsaugojimų nuo ligų tentavo savo išradimų “Inter

national Patent Office” Va-
DAKTARO ATSAKYMAI 

Į KLAUSIMUS

Atsakymas V. Č. Vien

š ingtono ir Buenos Ai rose. kur

kuomet su juomi skirtis. 
Rašykite:

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CHTCAGO, ILL.
Amerikoj ir kitose šalvsf

*

turi beveik vienodų tik klimato permaina tuber-

Į jį pademonstravo Argentinos metams S9 amerikoniškų cen 
žemės ūkio ministerijos atsto-
vams. Bandymai davė gerų re
zultatų.

Adresas: Lithuania, Kaunas, 
Liarfdies Namai. .J.

ir daugelis dvasininkų ir pasaulionių, ne
skaitant tūkstantinės žmonių minios. Tai 
sunkaus ir garbingo darbo apvainikavi
mas.

Keletas ir mūsų žymių darbuotojų 
šventė savo sukaktuves. Jų garbingiau
sias kun. Kazimieras Urbonavičius — Jo
nas Kmitas šventė savo 35 metų kunigys
tės ir 40 metų literatinės darbuotės su
kaktuves. Jos buvo plačiai atžymėtos 
spaudoje, kuri pasiekė net tėvynės laik
raščius. Sukaktuvių iškilmės įvyko du ka
rtu. Pirmų kartų įvyko pavasatyje Švenč. 
Marijos kolegijoje, Thompson, Conn., kū
me susispietė mūsų rinktinoji visuomenės 
dalis, šviesuomenė. Pačios iškilmės buvo 
daugiau literatinio pobūdžio.

Antrų kartų iškilmės įvyko paties 
garbaus Jubiliato gyvenamoje vietoje 
Boston, Mass. Jo pagerbimui buvo suruoš
ia “Dainų Šventė.” Ji prasidėjo iškilmė
mis bažnyčioje; paskui didžiulėje salėje 
jungtinis choras davė koncertų. Šventė 
užsilmigė iškilminga vakariene parapijos 
salėje.

Vienas seniausių ir garbingiausių ku

nigų Amerikoje yra kun. Jonas Kuras, 
Scranton* Pk., kurianf spaRų m- 9 d. su
ėjo 45 metai kunigystės. Parapija minėjo 
šias sukaktuves, pabrėždama kitų, sau a.- 
tymesnę mintį — garbaus kun. Klebono 
25 metų klebonavimų Scranton, Pa. Taip, 
25 metai. Kiek šiuo laikotarpiu teko jam 
iškentėti, išvargti! Kiek kovų, sielvartų 
pakelti! Scrantono dvasios vado ilgų me
tų darbuotė buvo tikri Kryžiaus Keliai, 
kuriais jisai eidamas sukūrė gružų cen
trų, išveržė jį iš priešo ir pražūties. Viso* 
parapijos papuošimas ir garbaus dvasios 
vado nuopelnas, tai šv. Juozapo mokykla, 
į kurių jisai sudėjo visų savo lietuvišką 
dvasių ir ateities viltį.

Kitas garbus asmuo, kurį pažį ta 
kiekvienas visuomenės darbuotojas Ame
rikoje, yra kun. Jonas Ambotas, Hartford. 
Conn. šiais metais šventęs savo .'TO metų 

• kunigystės ir 20 metu klebonavimo su
kaktuves. Rodo. i kas čia tokio svarbaus
— klebonauti! Taip, Amerikoje klebonau
ti — reiškia sunkų ir intensyvų kūrybos 
darbų dirbti. Sukelk reikalingų kapitalų
— iš centų šimtus tūkstančių dolerių; ant

tuščių lotu isstatyk bažnyčių, klebonijų, 
mokyklų, vienuolynų; iš palaidos minios 
suorganizuok draugijas, joms vadovauk; 
auklėk jose tikybinį ir tautinį susiprati
mų. Štai kodėl yra tokios didelės reikšm
inės kunigavimo sukaktuvės!

Kun. J. Ambotas, atėjęs į Hartford, 
Conn. išstatė puikių bažnyčių, nupirko 
klebonijų ir parapijos namus, įgijo gra
žius trijų ankštų rūmus mokyklai ir šu
lei. Reikia s’ebėtis jojo energija: jisai re 
tai teapleis seimų, suvažiavimų, kokias 
nors viešųsias iškilmes. Visuomet užimda
mas aukščiausias vietas mūsų organizaci
jose, jisai yra gyvas tėvynainio pavyzdys 
jaunesniems darbuotojams.

Amerikos lietuviams sulyginamai dar 
naujus žmogus, bet Kristaus vynyne di
džiai nu. ųielnęs yra kun. Pius Jurai tis, 
Athol, Miss. klebonas, šiais metais Šven
čius tavo 25 metu sidabrinį kunigystės ju
biliejų. Tai aukštos inteligentijos ir erudi
cijos žmogus. Jam teko eiti dvasios vado 
pareigas Sibiro ir Uralo kraštuose, km 
jisai buvo l't'os klebonu. Bolševistinė val
džia j j suėmė, kalino ilgų laikų kalėjime,

kankino. No veltui dvasinė vyresnybė ga
rbingų avijos ganytojų už jojo iškentėtus 
vargus papuošė aukso kryžiumi. Tasai pa
puošimo ženklas jam tiek vertas, kiek pri
mena jam Apaštalų džiaugsmo žodžius: 
“Tie gi iš tarybos akyvaizdos ėjo džiaug
damiesi, kud buvo rasti verti kentėti dėl 
Jėzaus vardo paniekų.” (Apd. 5, 41).

(Daugiau bus)

Meilė — ugnis* iš ugnies gaisras.
Koloovasi

• a eI
Žmonės mielai sutinka individo origi

nališkumų tik tuomet, kai jis džiaugsmin
gas ir šypsantis.

• * •
Sako, tad šių laikų visuomenė grei

čiau pasirengusi priimti į savo būrį žmo
gų be galvos, nekuip be kaklaraiščio.

• ♦ •
Mūsų visuomenėje greičiausiai pasi

rodysi originališku: tik pasakyk teisingų 
žodį.

v
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DETROITO ŽINIOS
duokite sau didžiulį aukštų 
aukštų keturkampį trobesį, ku 
rio visi keturi šonai turi dvi-

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3529 Michigan Avenue 

Telefonas Lafayette 1298

Imas, atsistojęs ir-gi žymūs vei sais Detroit’e gyvenančiais 
jkėjas atrėžė: jei aš norėsiu,'lietuviais kunigais. Su kun.
Įdarysiu, jei ne — nedarysiu. ĮBoreišiu pnsipažįstu jau nuo 
Susirinkusieji nustebę vieni i'anų metų, kai laikiau pas jj 

| kitus pasižiūrėjo ir taip tas Misijas, o su kun. Čižausku ir
Į svarbus klausimas palaidotas, jo kaimynais: kun. Valaičiu čioje sienų formoje, Antras — 
Aiškiai pasireiškė kelio galas ir kun. Misevičium susipaži

nau dabar. Seniausias iš jų y-

X Kalėdą iškilmėse Šv. An
tano bažnyčioj per piemene- 

lypio kryžiaus išvaizdų. Vie-1 lių ir paskutines mišias L. 
nas kryžius atvaizduotas pn-

Merginų tarpe taip pat ran
dasi gerų žaidėjų.

X Sausio 8 d., L. Vyčių 102 
kp. įvyks nepaprastas vaka
ras — Minstrel. Programas

Pažvelgus į praeitus metus, 
sunkios bedarbės laikus, ma
tosi ruožai ir gražių darbų. 
Svarbu pažymėti, kad bėgyje 
10 mėnesių spaudos platinimo 
darbe padaryta didelė pažan
ga.

“Draugo” dėka, įsteigus 
“Drauge” Detroito žinių sky
rių, daug išplatinta dienraš
čio. Susipratę lietuviai pamė
go skaityti ir arčiau su “Drau 
gu” susidraugauti. Katrie i- 
sigalėjo, užsiprenumeravo, ki
ti nors pav ieniais įsigydami 
seka dienos žinias, o ypač De
troito žinias penktadienio lai
doj.

Pasidarė didesnis judėjimas 
parapijose, draugijose; suor

ganizuota Spaudos Rėmėjų Dr 
ja ir stengtasi eiti prie ben
dro veikimo, kad pašalinus a- 
smeniškunms, kad pasidavus 
broliškų raukų stoti prie kil
niausio darbo — katalikiškos 
spaudos platinimo. Tokia mi
ntim vyriausias “Draugo” re- 
dakt. p. L. Šimutis buvo atsi
lankęs į Detroitu ir pradėta 
darbas.

vienybei.

Kitame susirinkime toj pa
čioj vietoj visai atsakyta lan
kytis ir bendrai dalyvauti.

Tai apgailestautinas reiški
nys. Reikia tačiau tikėtis, kad 
trumpoj ateity dalykai išsiaiš
kins ir katalikai vieningai im
sis tikybinius ir tautinius da 
rims dirbti.

Kas lieka daryti: ar Detro
ito žinių skyrių likviduoti, ar

tokio pat dvdžio beveik, kaip 
ir pirmas, nes tęsiasi per visų

ra kun. Valaitis, kuris pirmas sienos ilgį, nuo viršaus ligi a- 
čionai parūpino lietuviams pa-'.pačios, padarytas iš tam tikrų 
rupijų ir bažnyčių su mokyk- dabai sumaniai ir įmantriai su
la. Dabar jis jau nusenęs ir, [galvotų langų-langelių, pro 
raumatizmo kamuojamas, pri- 'kuriuos naktį prasiiuušdama 
verstas ilsėtis savuose namuo- elektros šviesa sudaro neap- 
se. Kun. Misevičius yra kle-'sakomo gražumo reginį!...
bonu šv. Petro parapijoje Ant prvšakinės sienos per

Vvčių ,102 kp. choras gražiui! , • ,•» • , • . ,.../ \ . 1 ” susidės is juokingų komedijų,
giedojo lietuviškas giesmes, , -•’ e f damų, sposų
kurios lietuvių širdžiai arti
mos ir žavingos. Dėka varS-! (Vyčių

muzikos. Atva
žiuos lietuviški “juodukai” 

Glea Club jaunuoliai).
J. A. Blažio, choras skaitliu-lr» i n i • o v t- •. , 'Publikų prijuokins. Su vyčiais
gas ir išlavintas. Tai didžiau
sias lietuviu choras Detroite.
Gražiai giedojo “Kalėdos” du 
etų V. Švelniūtė ir M. Raimiū- 
tė. Vyrų kvartetas labai švel
niai išpildė “Piemenėliams” 
— Gruberic; kvartete giedojo

Džiaugiausi, girdėdamas, kaip visų jos ilgį kabo labai gra- T. Kapickas, \. Versiaskas, A.

juokų nėra, kų žada, tų ir duo
da. Vakaras bus Lietuvių sve
tainėj. Lauksime.

X Antanas Andriliūnas De» 
troito universitete praktikuoja 
dentisterijų, J. Petrauskas 
Ann Arbor, Mieli., universite-

visi klebonai susirūpinę eina- Įžaus išdirbinio Nukryžiuotojo j Povilaitis ir E. Russell. Kleb. te mokinas tos pačios profesi- 

nčiomis prie “Draugo” “De- 'atvaizdas. Po kryžiumi iš vie-jkun- L F- Boreišis pasakė jau-Greitai susilauksime dar 

troit o Žiniomis.” Pasirodo, Inos pusės matyti dvi moteris-pamokslų ir ant galo dė- iPonJ P*ofe.djonalų. Pasiseki*

Kuomet susirinkimuose daž-’PaJest/ vl«n liroms ar pa-aktyviai jose dalyvauja,'kos figūros, tai Sopulingoji k°j° už sveikinimus.
i buvo kalbama, kad reikia (^aik^ti toliau. Tas Pr’k^ausV lrenidaniį jaę jr saVo raštais ir I 
i prie bendro veikimo, ka-|™° dienraseib Draugo . -Mgkatiku 'gv Petro klebonas,'t 
likų tarpe ne visur radosi *anie Iuriu Pažymėti, kaJ -pratinhj Sftvo pa ,2
iplsmlf įmins. vipnvh5s rlirvsii kad didžiuma susipratusių__ .._ . ' i __

nai 
eiti 
talik .
prielankumas vienybės dirvai. ka<t didžiuma susipratusių , 

Laikant pirmų Spaudos Rė- Yeikėjiį yra tokio nusistatymo:
mėjų Dr-jos susirinkimų Šv. J thauge Detioito žinių skv- 
durgio parap., kuris buvo ga-Įiaus T1* visuomenei - - detioi- 
na skaitlingas nariais, šv. I’e-Įtieciams reikalingas; jame tu- 
tro parap. nedalyvavo. Kai vio bati teisingos žinios, pra-
nas įžymus veikėjas įnešė, kad 
būtų paminėta Maironio — 
lietuvių dainiaus mirtis; kad 
vienų dienų lietuvių bažnyčio
se būtų iškilmingos pamaldos,

nešimai, dr-jų bei parapijų, 
paakstinimai prie veikimo, ka

mo jiems moksle.

rapijonis prie skaitymo,

Motina ir Magdalietė atgailo
toja. Iš antros pusės — did- 

i- jžiulė sargybų einančio karei
vio figūra ir vėl moteriška

X Kalėdų vakare buvo pa
rap. mokyklos vaikučių vaka
rėlis, Lietuvių svet. Vadovau
jant Sesutėms surengta niur

KUNIGAS PAGAVO VAGĮ

Negalėdamas asmeniškai pasveikinti, tad viešai 
reiškiu širdingiausia ačiū už Kalėdų švenčių

sveikinimus. Ta proga linkiu Chorui- ^7

Vvčiams, Draugams, Pažįstamiems-
LINKSMŲ, LAIMINGŲ NAUJŲ 1933 METŲ/ &

J. A. BLAŽIS g
Šv. Antano parapijos varg.

Sveikinu pacijentus ir Lie-į 
tuvius su LAIMINGAIS NAU

JAIS METAIS

Dr. J. B. Rydzauskas

12438 Jos Cainpau Ave.

Tovvnsend 6—1600

, ... . . .jiems viską, kų gaudavę uz pa-taliku gerovei savo spaudos; , ,rduotus numerius, kaip atlygį, išplatinimui. . .... ...
'Tikrai pagirtinas tokis sava 

Sv. Antano paiapijoje via SpaU(]a susidomėjimas, ypač 
susidaręs geras pasiryžimo ii- syarbn dabar> kai šyen. 
pas Spaudos Rėmėjų Dr-ją pa-Itam Tėyn; paMtauSj snsido_ 
laikyti tiesioginiu keliu. Tai _• v , , , . , .

iš pinigais parsisiųsdavęs figūra. Kiek tolėliau nuo bo-!gas programėlis. Keli nume 
po kelias dešimtis laikraščio 
ekzempliorių ir duodavęs vai
kams išpardavinėti. Kad pa
žadintų vaikus pardavinėti sa
vus laikraščius, palikdavęs

kšto įtaisyti galingi reflekto- rai buvo patrijotiški; kiti — 
riai, kurie naktį nušviečia bo- komedijėlės, gražūs juokai, So
listų ir daro jį stebuklingai kiai ir t.t. Ant galo pagiedota 
gražų... '“Lietuva, tėvynė mūsų”.

Koplytėlės viduje taip pat
įrengta viskas nepaprastai 
brangiai ir puikiai. Durys, la
ngai turi ypatingas formas — 
jų kraštai ir viršus nėra ly
gūs, kaip mes papratę esame 
matyti kur kitur. Ne. Čionai

Dviem atvejais jaudinančiai 
į vaikučius prakalbėjo kleb. 
kun. Boreišis ir išdalino vai
kučiams dovanėles, Čia atspin
dėjo tikras tėviškos širdies 
jausmas. Dovanėles — saldai

Kun. Jolin Rvan, Šv. Sakra
mento bažnyčioj pagavo vagį, 
kuris norėjo pavogti “purse” 
moteries parapijonės, kai ji 
palikus “purse” suole nuėjo 
pas groteles Kalėdų rytų.

Iki sugrįžo nuo grotelių, 
vagis Frank Dobbins pagrie
bęs “purse” bėgo lauk, kun. 
Ryan paskui ir pagavo. Vagis 
atiduotas policijai.

paaiškės greitoj ateityj ir bus 
pranešta per spaudų. “Drau- 
'gas” yra platinamas ir net po 
namus išnešiojamas. Laikams 

i pagerėjus, girdis daug gražių 
pažadų — užsiprenumeruoti 
dienraštį, ypač dabar, kuomet 
“Dr.” matosi platūs aprašv-

nius aukojo D. B. Brazis, už
ir durų ir langu kraštai išdi- i • c.1 & ‘ kų jam Sesutes dėkingos.
rbti kampais. Viskas auksu ,
blizga... Kaip bažnyčioje, taip j X KA^dų šventėse Detroit 
ir čionai yra įtaisytas šv. Te- l1)UVO dauS nelaimių. Keletas 

Suradę valandėlę laisvesnio iregėjgs aitorius su šventosios ižlllonilJ užmuštų, sužeistų; tai

mėjo šiuo dalyku visas kata
likiškas pasaulis...

Kun. Coughlir, b tvirtovė

laiko, vienų dienų su kun. Či
žausku nuvykova pažiūrėti pa
garsėjusio šiandie visoje Ame
rikoje kun. Cougbiin radio slo jrijOg kelių!.

iriai iš daugelio kolonijų. Tas 
Į žmonėms tinka. Dirbant su pa-Įvo nuostabius pamokslus. Į jį 
siryžimu, susilauktumėm gra- reikia važiuoti geroka valan

džiukė. Pačiame miesto kraš
to. i

Linkiu visiems pacijentams ir Lietuviams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Dr. ANTHONY G. SACK ,

3505 TrumbulI Ave. Temple 1—6560

žiu rezultatų.

Turiu pažymėti, kad “Drau
gas” jau keliolika šlamštų iš 
namų išgynė ir pats užėmė jų 
vietų, duodamas žmonėms nau 
dingo pasiskaitymo. Tai ka
talikų laimėjimas. Savo spau
dos palaikymui reikia, kad 
darbas visų būtų varomas pi
rmyn.

Šia proga linkiu rėmėjams, 
prietbliams, draugams laimin
gesnių, gausesnių ateinančių 
1933 metų!

M. J. Šimonis,
Spaudos Rėmėjų dr-jos pirm.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
REKOLEKCIJOS

nepaprastai gražia figūra, be- ,v’s automooilių ir girtybės au- 
žaidžiančia su mažyčiu Kūdi-ikos- Per Kalėdas oras buvo ši-1 dos ligoninę 
kėliu Jėzumi, sėdinčiu ant Ma- bas> saus£G atrodė, it pavasa

Kūčių naktį einant kun. T. 
"VVeiland Šv. Dominiko baž
nyčios mišių laikyti, ant War- 
ren ave. ir Trumbell, važiuo
jantis trokas °užeidė. Trokų 
valdė Clifford Higbland. Kun. 
VVeiland nuvežtas į Apvaiz-

[ris. Lietuviai papratę balius Nuo sausio 1 d. bus pakel-
ties, iš kur jis nuolat sako sa- pana^aug tiktai Ameri- ikclti- Šiais metais, nors ir blo- ,tas Detroito gatvekarių važia-

koje galima padaryti. Kitų Jflikai, bet pasilinksminimo (Tęsinys 4 pusi.)

įdomi tai vieta! Parapija 
mažytė, ir bažnyčia jos mažy
tėlė. Geriau, man rodos, bus 
pavadinus jų “palapine,” ne 
bažnyčia. Jos sienos bus ne 
daug kiek aukštesnės už dikto 
vyro aukštį. Be lubų. Ir sie
nos ir pastogė ištinkuota. Įė
jus i bažnytėlę, tuoj metasi į 
akis didysis jos altorius su šv. 
Teresės Kūdikėlio Jėzaus at
vaizdu. Gaųa kuklus, bet ma
lonus. Ypatinga tai, kad prieš 
altorių įtaisytas trilypis, ro
dos, raudonas uždangalas ir 
radio prietaisas. Čionai kun. 
Cougldin nuolat sako savo ga
rsiuosius pamokslus, kurių 
klaušosi iš visos Amerikos ir 
iš kur kitur milijonai klausy
tojų!.,.. . .. •*'

Kiek yra susidomėjusių tais 
kun. Coughlin’o pamokslais,

atžvilgiu nebuvo žymės; gėri- i 
mo visur užtektinai buvo.

X Kastas Abyšala, seniau'
gelį šimtų tūkstančių dolerių, daug dirbęs viešame lietuvių Į
o kiek atsieis visa bažnyčia?!, judėjime, dabar šalę Detroito

Kun. A. Petrauskas, M. I. C j— Ecors ir Wayne Road —
-------------------- .turi gazolino stotį ir valgyk-

SERGA .Jų, kur biznis sėkmingai eina.
------------ 'Norėdamas sekti lietuvių vei-

Sunkiai serga Daumantienė, [kimų, užsiprenumeravo “Drau
kun. Daumanto ir B. Petkie-!gų”. Kaipo senas katalikų da-Į
nės, M. S. 54 kp. narės ir M. Įrbuotės rėmėjas, pasižadėjo Į
S. centro direktorės Mieli, va- “Draugui” pasidarbuoti.
lst., motinėlė. Girdėt, atvažiuo- ,. , ,. .. ’ _ ’ X Pereito penktadienio nu-
jc kun. Daumantas, kad ap- , ,, -•’ .... merv skelbimuose, tarp pavar-
lankytu savo motinėlę ir girni- I,.. • , , , • , ™J 1 x jdzių jvyko klaida. Pažymėta
nes‘ . . 'Tomas Juronas, o turėjo bū-

Ln.ki.ne Dnu.nantienei greitį; Jur5nas paskui p j Apes. 
pasveikti. |j.^ o ,uri-.jo b,-d| pespls foto-

• i grafas.

kraštų per siauri kišenini! Sa
ko, kad šis vienas bokštas su 
koplytėle galėję atsieiti dau-

Tub Baths 30c. Stcam 35c
Clifford 3214

THE ALFRED
Rusiška ir Turkiška Pirtis

Atdara dienoms 9 ryte Iki 12 naktj

Seredoms tik Moterims
J. ltosenfdd prop. 572 Alfretl Et.

Chamberlain Bakery
Sveikinu su Laimingais Naujais Me-[ 

tais visus Biznierius, Rėmėjus ir visus 
Lietuvius!

STASYS VASILIAUSKAS, Sav. 
8816 Chamberla'n Ave.

Vinevvood 1—2637

Gruodžio mėnesyje nuo 19 
ligi 23 d. teko man šiemet va
dovauti penkių dienų rekolek
cijoms Detroit’o lietuviams.

Šiame didžiuliame mieste, 
turinčiame apie pusantro mi-!]įlujįja neapskaitoma daugybė 
lijono gyventojų, esu buvęs I gaunamų laiškų. Sako, juos 
prieš trejus metus. Tuometpaštininkas ne ant savo pečiu 
laikiau šv. Misijas vakarinė- atnešus, kaip paprastai, bet 
je miesto pusėje tv. Anta- vjsų trokų" atvežus... Visa ei- 
no parapijoje. Šiemet rytinė-ij^, gtenografisčių nuolatos dir-
je dalyje — šv. Jurgio parapi

joje. Yra čion dar ir trečia pa-

ba tvarkydamos tuos laiškus 

ir rašydamos atsakymus. Tų

rupija - šv. Petro, bet šioje, žmonių susidomėjimų kun 

man dar neteko būti. Coughlin’o pamokslais taip

pat patvirtina naujai statoma 
bažnyčia. Ligšiol pastatytas 
tik bokštas ir prie jo koply-

JOHN FELLRATH

COAL and COKE

Linkiu visiems

Sėkmingų Ateinančių NAUJŲ METŲ

3316 Michigan Ave. Laf. 0322

Abi mano lankytosios para

pijos turi išsistačiilsios gra

žias mūrines bažnyčias ir pa

rapijines mokyklas, kuriose 

moko Sesers Praneiškietės. Šv. 

Antano parapijos klebonu yra 

darbštus ir rūpestingas kun. 

A. Boreišis, o šv. Jurgio, kur 

kų tik esu iaikęs rekolekcijas, 

j— kun. J. Čižauskas, taip pat 

plačiai žinomas visuomeniškas 

veikėjas ir muzikos mėgėjas.

Per šias rekolekcijas turė

to lė-ne-k opi y lėlė, tarsi koks 

priangis prie būsimos čionai 

didžiulės bažnyčios.

Aš dar niekur nesu regėjęs 

panašaus bokšto, nei panašios 

koplyčios! Čia viskas ne tik 

kų brangiai įtaisyta, bet ir ne

paprasta: ir statyba, ir išvaiz

da paties trobesio ir paveik

slų... Jautiesi lyg kokioje už-

X Gruodžio 25 d. pp. Band
žai, biznieriai surengė didelį 
balių, kuriame dalyvavo Auk 
ščiflnai, Balčiūnai, Dailidžiai 1 
Salaševičiai, Metanikai.

Balius buvo linksmas, nes

L X L. Vvčių 102 kp. basket 
rali komanda gražiai pasižy
mi. Turi įsitaisius gražias uni
formas. Atrodo, lyg kokio uni
versiteto tymas. Tymo kapi
tonu yra V. Malinskas, mane-

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

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

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Bandzai yra labai malonūs 'džeris P. Padolskas. Vyčiai vi 
žmonės. Stalas buvo apdėtas: sus keturis žaidimus laimėjo.

K of L 25; Iloltzbough 18;va'giais. P. Bandža 
keletu linksmų

skaniais 
pasnmikavo 
polkų.

Kalėdų eglutė atrodė nepa
prastai gražiai papuošta. Taip 
pat pas eglaitę nemažai buvo 
dovanėlių sudėta del vienati
nės jųjų dukrelės Aldonos.

Beje, p. Bandzienė yra Lie 

tuvos Dukterų draugijos pirm. 

Yra veikliausia narė toj drau

gijoj. Dabar yra išrinkta į ko

misijų, kad surengtų kų nors 

draugijos labui.

Garbė mums turėt savo tar

pe tokių er.ergingų moterį.

Lai gyvuoja pp..Bandžų šei
myna. B- >•

K of L 52; Berkeley 26.

K of L. 38; St. Joseph 28. 

*K of L 42; Fort Wayne 22

Pastarasis tymas yra kareivių 
iš Jefferson stovyklos, gerai 
išlavintas, bet mūsų Vyčiai pu 

jsirodė daug miklesni, vikresni.
Vyčių kuopos ir mergino^ 

organizuoja basket bąli tymų.

Pbone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

HOOAHTH 3 6 31

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandom 10 ryte Iki 9 vakare 
Seredomis: 10 Iki 12-tos dieną

9621 Belleterre Ave ir
Grand River

DETROIT, MICH.
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! DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S Gydau viaoklaa llpna. Vartoju naujaualua rydyino įrankius: Elektros 
5 Lempas. ArtlflciallSką SaulAa Svleaą, Diatherpilą. Slnueoidal Jr tt

Bandau kraują, Slapumą lr t. t. Prieinamą kaina.
3 SpecIallSkiimns: Ligos motery ir Ilona vktnrti), nervą ir rramatlamo. 

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—* vakare.
12438 Jos. Campau Ave., kam]

iii
iii

m
iii

i*



r

4

DETROITO
ŽINIOS

Pranas Willis, Lithuanian Į 
Baking slioppe, 111)20 ConantĮ 
avc. Kepykla nauja, vieta gia- ! 
ži ir švari, duona lietuvišku, ,
jruginė, p\ ingai, bot dog hini>,; |>as mus dalai r [deda), bučiuoja jaunalietuvių
si aniai iškepti. 1 onas 1. \>>1- ;ja, jjį. šaukia įvairūs vėliavas... Tokie dvasiškiai

pis kepa skaniau n pigiau n<>;, pusgalviai (žinoma, tie, kurie kenkia Lietuvos Katalikų Baž nytinis choras, kuris susidė
vimo mokestis (teras). Taipje’11 ^Ul uu, šilčiau gyvena), kam kunigai nyčios vedamai linijai. Tačiau da iš kaimo jaunimo ir iš

lenda i politikų, kam jiems labai stebėtina, kad tokiems prieglaudos vaikų. Kurtu —
reikia mokyklų, kam jie rėkia išgamoms vyskupai nepritai- gražiai pagieda. Diriguoja
už katalikiškąją spauda, kam ko bažnytinių bausmių. Vadi-1vargonininkas Jonas Narvy- 
jiems esą reikalingi pinigai. nas, reikia manyti, vyskupai,' das, mū. ų Konservatorijos 

Socialistams į šituos vi u.- tai]) elgdamiesi, laiko ir jų studentas.
klausimus jau senai atsakyta, linijų nesmerktum. Jei jau Garsūs yra savo gražiais

(Tęsinys nuo 5-eio pusi.)

lankyti savąjį
Detroito žiedas

I • v • •kveeiannpranešė kompanija. Be to ne
bus panlavinėjania tikietai, ^u'b 
kai]» seniau buvo 9 už 50c.
Keras bus 6c ir le už trans- 1930 metais sakoma iš Do

lerį. Detroito Žiedas Troito parvykęs į Lietuvų Ka-

zys Varnavičius ir ten, sako- 
nm, staiga miręs. Jeigu L>et-

_______ roite būtų jo giminių, draugų,
“Draugo” numery 302, De- ar kas žinotų apie jo buvimų

CHICAGO ‘ ALFAI

troito Žinių Skyriuje, tilpo už
metimas “Alpliai.”

Tamstos buvo pasirašyta 
“Alfa”, tai lietuviškai, o aš 
rašydama pasirašiau angliškai 
“Alpha.” Man rodosi, čionai

čion, prašoma atsiliepti pas 
Lietuvos konsulo registruotąjį 

notarų, P. Molį, 1730 24th 
st. Žinios apie šį žmogų bus
labai įvertinamos.

— Kun. misionorius Megan
TL81’?''-"'.11? ‘_?P,"a.1.'IŽhj:.0 ™»«> kad linijos <loly, kuii'??, J'i<? ‘‘.“'“V 1

vadinasi Honon, nuo choleros 
mirė KM),000 žmonių. Kaso,

antra tai yra nei kieno nuo
savybė. “Alpha” tai yra pir-'
moji raidė graikiško alfabeto. , , v . . . , , .J ® . kad žmones krinta kaip muIš to Tamsta neturėjai nei ko- r v. , . ,J . sės. Kasdien šimtai lavonų r -kios skriaudos ir nebuvo rei- v .v - . , ■ , ,.nesami uz miesto laidoti. Dau
knio persikelti i Detroitą, nes į , ♦ •-ir-1 • 'gelis tų, kurie ryte išlydi mi-

ten aiškiai buvo parašyta, kadlrugius vakare kį.inla choleros bešališki, mes kritikuojame 
iš Detroito Žinių Skyriaus. Ta aukomis. klaidas. Jei tai]), tiri kodėl gi
sai užmetimas man rodosi vi 
sai buvo be jokio pa'mato. •— Kareivių uniformų pir- 

mas įvedė Prancūzijos kara- 
Detroito Alpha,liūs Liudvikas XIV.

DI DŽIAUSIĄ

RADIO CLEARANCE
VISŲ GERŲJŲ
IŠDIRBYSCIŲ

VISŲ MODELIŲ
Kainos sumažintos 

nuo 50% iki 75%! 
Proga įsigyti geriau- 
sis radio net tik už 
vieną ketvirtą dalelę 
tikros verčios

PEOPLES FURNITURE
CO. KRAUTUVĖSE

MATYKITE ŠIUOS BARGENUS TUOJAUS?
$585.00 Sparton Automatiškas Kombina

cijos radio sn gramafonų, 13 tūbų. 08,00
$32.).00 Columbia Automatic Kombinacijos

radio su gramafonų.................................................... šgcį OO
$198.00 Balkeite Kombinacijos Radio su

Gramafonų ir Laikrodžiu ................ $69 OO
$190.00 Atvvater Kent Radio su 10 lubų,

gražiame kabinete ................................. ‘ $55 OO
$168.00 Sparton Radio su 10 tūbų, labai

gražiame kabinete .......................... $65 OO
$245.00 Kada radio labai dailiam kabinete $50.00 
$170.00 Atwater Kent Radio su 10 tūbų .. $40,00 
$110.00 Phileo, 9 tūbų trumpu ir ilgu ban-

«’» radi°........................ ......*59.50
*39.00 
*29.00 
*29.50 
*27.50 

*8.75

$198.00 Majestie - Radio ....
$150.00 (’rosley Radio ........
$148.00 K. C. A. Radiola ....
$165.99 Majestie Radio ........
$ 25.00 Vertės Midget Radios .............................................

ir aukščiau

ir daugybės kitokių bargenų 
Šie minėti radio yra visi pilnai gva rantuoti duoti užga-

n.dinbnų arba pinigai yra gražinama atgal.
Galimo pirkti ant lengvų išmokėjimų mokant po 50c ir

daugiau į savaitę.

ATSILANKYKITE TUOJAUS!

D R A TJ G A S

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Musų korespondento).

Jei netiki, tepasiskaito prof. šitai]), tai kuriems gi galams
A. Maliauskio raštus, 
jau tepasiskaito 
jusiu knygelę

Taipo- visas tas liaukis? Jei jau
nesenai išė- skautų, vilkiukų — paukšty-
“ Katalikas j čių ir jaunalietuvių organiza- 

esu.” cijos nekatalikiškos, tai visa
Socialistai atviru veidu ne- dvasiškija turi su jomis kovo-

bedrįstz tarti žodžio, mat juos 
jau visi pažįsta ir puikiai ži
no, kas tai per paukščiai. I ž- 

U1
tiškumo kauke, fašizmu nuda
žyta. Prisišliejo prie tautinin-

Klojamas ir didelėmis išlaido
mis vedamas į darlių.

Žinomas vra Čiobiškio baž-

darbais, muštru ir tikybiniu 
taktu Čiobiškio šauliai, ku
riuos rikiuoja S. Čėsna ir J. 
Pavasaris.

lr pagaliau labai brangus 
jaunimas — tai mylimieji Čio 
kiškio katalikai pavasarinin
kai, kuriems vadovauja pats 
Dvasios Tėvas kum Kazimie-

, ku 11a, ir valiai — savo se- sakvklos ir klausyklos? * 7 • -
nųjų politiką; kunigai t m į 
eiti tik Į bažnyčias ir t.t.

Ir sake, girdi, mes esame

ti in corpore, kaip tai buvo 

daroma senaisiais laikais, kai 
kovojome su pravoslavija. Gi
jei tos organizacijos nesmerk1 ras Liesevičius, išėjęs prieš

kariniais laikais ilgų lenkų 
priespaudos kelionę, taigi už- 
grūdytas, kantrus ir meilus.

tinos, tai kam tada kai kurie 
dvasiškiai prieš jas kovoja i

savo klaidų nematote ? Išimki
te iš savo akių baslius ir tik 
tada kitų akyse ieškokite 
krisi".

Vi '.rrinėse ir aukštesnėse 
mokyklose dabar nėra jokių 
lavinimosi kuopelių, yra tik 
skautai. Tam tikru įstatymu 
.jie suvalstybinti. Kapelionai 
įpareigoti būti dvasios va
dais. Kadangi skautų yra ir 
kitų tikybų, tai būtų labai ne

Prieš tokį dviveidiškumų 
pakelta balsas ir Katalikų Vei 
kimo Centro konferencijoje, 
kur Panevėžio skyriaus vienas 
narys pasiūlė rezoliucija, rei-

Štai šiemet Čiobiškio pava
sarininkai padarė didelį dar
bų. 1929 m. suirutės laikais, j 

jie buvo lenkų pavergti ii
kalahjanfių vyskupus ir visus Į žiau,.iai kankinanii> taigi ,a. 
dvasiškius laikytis vienokios Į baį troško ir ilgėjosi laisvos 
linijos. Jei tai ivjktų, Irti- i Lietuvos. Dabar kada mūsų 
tų labai sveika, pačiai katali ■ tėyynė jau senai savystoviai 
kybei.

Spaudos šimtmetis paminė- 
ta labai plačiai; visi laikraš
čiai plačiai aprašė mūsų spau 
dos vystymusi, Fridrichų, Ket 
ch’į ir jo “Nusidavimus. —io

“LIETUVOS KRYŽIUS”

jau senai 
gyvena — šitie pavasarinin
kai seka ir stebi mūsų Neprik 
lausomyliės eigų.

Tr pagaliau Čiobiškio pava
sarininkai užgirdo ir patys sa 
vo akimis paskaitė, kaip da
bar laisvoj, gražioj Lietuvoj 
kiti laikraščiai apie vyskupus, 
apie kunigus ir apie juos pa-teisinga juos versti klausytis 

katalikų kapelionų. Tatai bū- įdomus Čiobiškio miestelis, 
tų labai panašu j Muravjovs-j Jis stov i dešiniame Neries 
č-inų, Į tuos laikus, kai katali-i krante ir labai iš toli paniato- 
kai mokiniai buvo verčiami mas savo baltais Dievo Na- 
klausytis pravoslavų popų niais, keturiomis šventoriau.^ 

'pamokslų ‘r pravoslavų pa-‘mūro boniomis i*; gausiai.-, 
maldų. Užtat Kauno arkivys- galingais vaiki; prieglaudos 
kūpąs J. Skvireckas raštu baltais rūmais.
kreipėsi į Švietimo Ministerį. Bažnyčia — labai panaši į 
prašydamas leisti katalikams Vilniaus katedrų.

' skautams įkurti savo atskiras 
I draugoves. Tačiau ministeris 
ia sutiko. Tada vyskupai už- 

I gynė dvasiškijai teikti skau- 

; tams dvasinę pagelbą, kol ka 

j talikai skautai bus sujungti su 

katalikais. i , C

Bonios— lig koki keturi ga
lingieji sargai budi iš visų 
keturių pusių Dievo ir Tėvy
nės garbės sargyboje. Būdi gr 
ažiosios Neries dešniame krau 
te.

O prieglauda — tai didelis
Y’yskupus imtis tokio žy- ir gailestingas Lietuvos naš- 

, gio privertė dar ir ta aplinky biičių namas, kuriame šituos 
! bė, kad ministeris varu įsakė vargdienius guodžia geros ir 
i mokytojams globoti skautus lentos sesutės vienuoles.
ir vadauti jiems.. Kadangi yra 
ir tokių mokytojų, kuriems j skautų idėja yra labai tolima 

j (mat jiems Markso, Engelso 
lir [menino mintys yra daug 
artimesnės), tat vyskupai, ai-

Miestelyje šiuo metu užau
go šviesi, moderniška i.anja 
pr. mokykla, kūnų pastatė 
rangovas lietuvis ats. karinin
kas ir buv. Seimo atstovas p. 
Lumbis, Jinai dabar visa švie

jaunų s*{ii žaliai nudažyta ir todėl 
gražuole.

RAY-DIO SALVE
MOSTIS, ypatingai Kert. 
dcl dtdPsnii, nkaudSJImij, 
tuoJaiiH sutelkta palengvi
nimą., kuomet kttaa neį
veikta.

Famfiglnklte , Ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai latga
lius) kaip:

šku, tokiems tipams
sielų ^negali atiduoti. Kadangi į KaI*n,!i pavadinti 
ministeris laikosi savo, tai Laimingi broliai lietuviai mo- 
iš katalikiškųjų organizacijų Rytojai, kurie joje dilia! Jie, 
tarpo. Juk visų organizacijų, to verti, nes — geri pedago- 
pasižiūrint į jų ideologijų ir *r idealistai patrijotai. 
vadovybę, traktuoti vienodai ra (lvi krautuvės. Yra vei 
negalima.

Abejingai žiūrėdama į skau 
tus, Bažnyčia abejingai žiūri 
ir į vilkiukus bei paukštytes— 
mažuosius skautus. Iš sakyk 
lų perspėjami tėvai, kad sa
vo vaikų neleistų įsirašyti į 
šitas draūgijėles. Nepaklausu- 
siems neduoda išrišimo; taip 
jau neduoda išrišimo ir vik 
kilikams —paukštytėms tol, 
kol jie bu3 šitų organizacijų 
nariais.

Yra dvasiškių, knrie neina
<ol w 1» r i mi -ii v \ - u ' i i i i *.»|- ■ Jpl)fw k&rt $ Įtini). RAY OI Osoimariai SU \ \ M|.i |r pftJlIR,t palengvinimu jn«

A.

IU MATtZMĄ
ETRP.NŲ O1KOIMĄ.

Salti muskuluose 
FASTYRIMĄ NARIUOSE 

MĖŠLUNGI 
NEUBALGIJA 

PERSIDIRBTMĄ
N1T1AROH SKAUD. 

IftMPGIMirrE 3631 So. Halstetl St. 1949 So. Halsteil SL
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[kli pašto agentūra. Ir yra p. čius — pavasarininkus rašo. j Vakare klebonijos salėje 
j Antano Steikūno vandeninis į Kaso — nelabai gražiai. vyko visų pavasarininkų vn
malūnas, kuris dabar remon-j O be to, šalę krizio, dar pri- Sės, kurias jie patys sau s 

sidėjo kokis ti^i konfliktas, ne- rengė. Čia užkando, padain 
susipratimas ir kova. vo, pažaidė, pasilinksmino.

Čiobiškio pavasarininkai su Atvyko Žąslų aukštieji sv< 
pranta, kad visa tai — nege-.čiai: gerb. kan. Matas Ciji 
rai, kad jų išsvajota Lietuva naitis, sn savo vikšriais. Jai 
liūdnai ir neramiai gyvuoja, nimas jienis ovacijas sukėb 
Tai ir sumanė ant Neries Kanauninkas pasakė puiki;, 
kranto pastatyti didelį, var- širdingų prakalbų ir liepė ka 
gingų kryžių. |talikų jaunimui budėti pri'

Ir pastatė ir pavadino “Lie “Lietuvos Kryžiaus’’ ir prii
tuvos Kryžius”...

Prieš kurį laikų buvo jo pa
šventinimas. Visi broliai ir se 
sės pavasarininkai atvyko baž 
nyčion, atliko išpažintį ir pri
ėjo prie Dievo Stalo, laike sa 
vo jaunimo Mišių.

Po pamaldų visa parapija! 
nuėjo prie kryžiaus, čia sve-1 
čifcs kun. N. Svogžlvs pasakė 
pamokslų apie “Lietuvos Krv Į 
žiu,” o šeimininkas kun. K. 
Liesevičius ji pašventino.

pačios tėvynės Lietuvos.

Sunaikinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo <H- 
dėlių persalimu. Aš ištepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum >o kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau- visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
ri gydymui nuo persišaldymo, skau
damu m u skiriu, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.**

S. D.
Tra vis, S ta ten Island.

PAIN-EXPELLER
NAUJA KNYGA

Tik ką išėjo iš spaudos daili, didelė 350 
pusk 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. CASIM1R,
2601 YVest Marąuette Road,

Chicago, Illinois

Didelis Mėsos Išpardavimas
PĖTNYCIOJE IR SUBATOJE

ŠVIEŽI

ŠOLDE-
RUKAI

Minkštas Jaunas 
GERAS

ROUND
STEAK

JAUNIKLĖS

VIŠTOS

fl Al
51svaras V IA1svarai | "T 2 C

svaras Į ^2c

NAMIE
DIRBTOS

DEŠROS

LEAF
TAUKAI

GRAŽI RIEBI
SOUP
MEAT

in1svaras |

a3
svaras A1svaras 2c

NEDIDELĖS
PORK
LOINS

Al

VERŠIO

KULŠYS
Ai

Veršiena
dėl

Kepimo

■>
svaras s va ras Ų 2^ svaras6L

J. Spaitis Meat Market
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- ACTĮVITIES •

Lithuanian-Cathnlic-GrammarSchools
Of Chieago

SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL
-------------------By AL. KUMSK1S, l’liv. Bir.--------------------

IMPROVED BASKETBALL rge’s ganie proved to be the 
PLAYING PREVAILS AT 
THE LITH. CATH. GR.
SCHOOL BASKETBALL 
GAMĖS, DUE TO FINE 

' COACHING BY LITH.
GAGE STARS

jthe strong All Saints team by' 
a seore of IG—12.

Other teams iu tlie league 
slioįved niucli improvenient in 
their playing over lašt Šatu”- 
'days, due to a week of liard 
i praetiee and good coaehing 
by some of the boys wlio thein 
selves are playing high class 
busketball either with the K 
of L’s or the K of C’s. Mueh 
credit is to be given to these 
eoaehes, vvho are

tinilling game of the morning.
To lunke things more interest-
ing these two teams have been į their valuable time for the m 
bitter rivals in all previous Įterests of the coming Lithua- 
athletic contests, and to St. Įnian star athletes..

sacru icmg

The second series of

George’s especially as the All 
Saints bovs bent the St. Geo-I *
rge’s bovs in a Baseball chanu 
pionship game lašt summer. 
The old “I’ll get even vvith

in the Ist round of the Lith.
Cath. G r. Sciiools, and as a 
south sectional representative y°u Basketball spirit was Gross 14. 
in the Cath. G r. School Basket

Results of the league gailies 
played Dec. 23rd.

St. George 16 — All Saints 
12.

St. Anthonv’s 43 — lloly

TO SHOW THE ANZACS DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

14 Ifi So. 4’J t h Ct. Cicero. 111.
Utur. Ketv. ir Pėtnyėioiuia 

10 — U vai.
3147 S. Halsted St. Chieago
l'aned., Sered. ir Subat. 2 —-9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIKUROA8

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: uuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarti**

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St. 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

I Office Phone 
Prospęct 1028

bąli league of the Archdioce e 
of Cbicago, got under vvay at

present and a bitter battlc 
occured on tlie basketball 
court through out the game,

Nativity — 2 — Our Lady 
of Vilna 0 (forfeit).

Im. Coneept. 2 — Prov.
the St. George’s gyni on Fri. '."'deli proved to he a see-savv God 0 (forfeit).
Dec. 23rd. A great cheering j8<'onnff affair vvith Trikinskas 
tltrong of basketball followers All Saint* and Kiška oi St.
vvitnessed the speetacular scor- 
ing of individuals in the dos- 
ing minutes of hotly fouglrt 
gamos amongst the Lith. G r. 
Sehools.

George playing the stellar 
roles for their respective 
teams. Only in the finai mi
nutes of play vvas the St. Geo
rge team abie to

The All Saints v. s. St. Geo-į the vvining baskets to defeat

Results of league gailies 
played Dec. 2G (special play 
off’s).

Nativity 32 — Inim. Con
eept. 12

St. Anthonv’s 2 — Prov. or 
seore (o (forfeit).

Tlie team standing to (hite

Tvviee a Champion in vvidely _ 
separated fields, Frank Kurtz, 
vlio holds tlie vvorld junior 
speeri flying clianipionsbip 
and tlie national high tovver 
tliving clianipionsbip, is piet- 

of Įured here sailing from Los 
[Angeles for Australia, to 
spend tvvo months sbovving 
the Anzacs bis abilitv.

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 "VVest 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7588
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

(to Dec. 28) is as

GRABORIAI:
follovvs.

W.

ed, tlie gradual reduetion in 
tlie liours of labor — a pro- 
cess vvhich seems likely for 
economie rtasons to develop 
štili further has slovvly būt 
sure created fresli problenis 
vvhich are novv facing not on-

Tel. Cicero 12 60

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, 111.

X—RAY

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

Ofisas Tel. Grovehill 8617
Res. <7 87 S. Artesian Avė.

T*L Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAIS JR CHIRURGAM 

2428 VVest Marąuette Road 
Tat: 2-1 lr 7-9 P.M. Ket- 9-11 A-M. 

Nedėlioj susltar**

TEL. LAFAYETTE 76 69

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospęct <6 39

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija <600 So. Artesian Avė.

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

............  , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia Ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
66 8 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. RnoMvait 1111 arba III t 
8314 W. 23rd PL, Chioago

1439 B. 49 Court, Cioero, UI
TKL CICERO 1927

o
9

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare 

ntam. tr Ketv. vs.k. pagal sutarti

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
,Val.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4439 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GKABOKI US

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 visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III.

Nativity —
St. George —
St. Antliony’s — 2
Im. Coneept. — 1
All Saints — 1
Our Lady of Vilna 0 — 2
lloly Cross — G — 2
Prov. of God — G — 2
Don't forget you Basketball 

jfans that all gailies are play-1 
[ed at St. George’s in tlie morn 
ing on eacli Saturdav and on 
special notiees other vveek1 
days.

You are all urged to attend 
and see our youth i n tbe mak- 
ing of fine athletes. Adiuis- 
! ion is free and every one is 
vveteome to vvitness tlie play 
ing of these Lith. Calli. Gr

0 ly this country būt every o- 
0 ther civilizcd country through 
1 lout the vvorld.
1 '
1

vvill agrecI think everyont 
vvitli me that the great ne. s of 
a nation is not in its material 
uealtli, or even in its intellecl- 

įual Standard, būt in the cha- 
Įracter and qualitv of its peo- 
ple; and no one vvill deny that 
organized team gamos teach 
character and for this reason 
are rightly coming to he re 
garded as a necessity and not 
a luxury.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketverges ir Subatomis
! 2420 W. Marųueile Rd. arti Wester* 
| Avė. l'bone Hemlock 7828 
Panedėlials, Seredomis ir Pilny člomls 

1891 So. Halsted Street

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk 
Kampas 3Ist Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.-. 
Nedėliomis tr šventadieniais 10—lt

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Great Educators have 
“Let our young folks 
play gamos vvhich train 
eye and the band and

boys, vvho vvill give you f. ’^pi’it, vvhich gives the indiO1
good sbovv, full of fighting j(luai 
spirit, and elean playing. him 
At this time 1 want to inform 

the readers of this column of 
the importance that recreation

said, 
play, 

the 
the 

i-
give

Tel. Republie 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

S401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3357 

X-SPINDUL1AI

to the team, and 
tlie Iionor to prove his 

vvortb to his fellounien. The 
playing field is truly the trial 
practicing ground for the

GARSINKINTES
“DRADGE”

Plione Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAh'AYETTE 7817

j Ofiso vai. kiekvieną dieną n-uo • Iki 
| 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki 8 vai. vakare L turnikais 
ir Ketvcrgais.

Res. Tel. Hyde Vark 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DIl. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir paiogesaę 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų ir
. t. nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Pilone BOULEVARD 8483

AKIŲ ffYDYTOJAIi

plays in one’s leisure time, es-[8ran(^ game of life”. What is 
pecially to the youth of our[t,ie g°0<l of education unless 
nationalitv. This artiele isiwe S(‘<‘ that the chihl is phv-

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKŪL'IS
GYDYTOJAS Lit CHLItUitGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 lr nuo 
• Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.i Uouletard 7820 
Namų Tol.t Pioupect 1930

TeL Grovehill 1596 ,

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

Ueredoinla po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
Englevvood 66*1 
WantworLh 2009

Office Phone 
Wentworth 2909

I. J. ZOLP
GBAJBORIU. IR LAIDOTUVIŲ 

VNDRIAI

1650 WEST 46th STHEET 
K*mpM 4<t* ir Paulina lta.

Tel. Boulevard 6268-8418

NuIiudlmo valandoje kreipkitės
oria manęs, patarnausiu slmpatli-. wrjp(>n ref(.r(,nPes f,-oln' sicallv fit to lo take advailt-
kal„ mandagiai, gerai lr pigiau negu _ . , .
citur. Koplyčia dėl šermenų dykai, niy notes \viiile at the Atlieti-1“• Inoced, is there not 

can College of Phvsieal Edu Įa greater dangei- i n over edu- 
cation, leetiped by President icating the mind without pav-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASSeniausia 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 mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dkdyzlfl Oflsoz

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

Oscar CnrLstroin of the col
lege.

Over eighty years ago a fn-? Instead of spending 
! molis autlior ivrote, Import money in inereasing the 
aut as it is to organize the
industry of the vvorld, it i sI
more important to organize

ing proper attention 
fitnešs of the bodv?

to the

ue-
eoniniodations in sehools, let 
it be spent ir. Įiiyviding jilay- 
ing fields and teaehing the

and direet the leisure time oLboys and girls to “play th(
tlie youth ia this vvorld” Inde-

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

game. ’
Į

If the meuning of this is not 
learned primarily in the 

sehools, it is no need to ex- 
aggerate tlie importanee oi’Laidotuvėms pllnaa patarnavlmaa 

galimus u2 236.00
KOPLYČIA DYKAI , , .

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii. «a""‘s and yel there are many
___________________________ į that never get tbe opportunity

to enjoy the healthful Fecrea- 
tion extended to otliers.J. I. BAGDONAS

| laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republie 31OOj"n,1’y N

2506 W. 63r< Str.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47tb STREET

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Palengvins aklų {tempimą, kuris 
lliore Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 

ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karšt], Nulmu 
^.taractus. Atitaisau trumpą regyst* 
tr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mu) su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidaa

Specialė atyda atkreipiama mokz- 
<los valkučlama

Valandos nuo lt ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?Ą LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandoa: 2-4; 7-9 i*. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTEItN AVĖ. 
Chieago, III.

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tek Boulevard 7589

This artiele will be conti- 
nned in tlie noxt issue of thi.- 
column. Tlie writer of t bis co- 
Inmn wi>lms to extend to all 
its readers and friends a very 

ew Year.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIAU8TA8

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—t
M*lMioinls: *so 14 Iki

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 tkl 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 Iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rea. TeL Hemlock 2274

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 pa 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Dllovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—12 nuo 2—4 pe 

pietų: T—8:29 vai. vakar*. 
Nedėliomis 14 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard K912

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STRfcET
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CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

3300 Auburn avė. $2.00; A. Dancc is sponsored by the St.
Cecelia’s Choir Dec. 31 st, at 
J. J’s Hail, 46tb and Paulina

ItJ ftrrndioriO, K'*
— **' <1 —————---------- — - -—■— —

Tarvidas, $2.00; D. Statkus,
901 W. 35tii st. $1.00; A. Bu-
dris, 933 \V. 33rd st. 85c.; Va*'St. Entree nt 8:30, Admission 
lteris 85c.; Ona Overlingienė, 'only .35 inclmling confetti, 
30c.; St. Šimkus, 700 W. 31st .nobe-mekers, paper caps and 
st. 40c.; B. Šnekutis, 15c.; St. etc.

]>aug, daug seselės darbo ir.'p,.įgot 5114-1(5 So. Knox avė. I ... ..
* ’ • I be committee assures all

zikos dalykėlių. Bet kur .Čia 
viskų aprašysi. Žodžiu sakant, 
bnvo visokių niarguinynų.

X Aštuoniolikiftčiai gražiai
švente kalėda^ Iškilmingos tliuso įdėjo> koĮ vaikučius iš- $3.00; p. Woidat, 3320 Erne-' 
pamaldos, grizus giedojimai lavino taip ilgam prOgramui. rau ave. $1.50; K. Obelenus, 
ir puikiai išpuošta bažnyčia į žmonių buvo pilna svetainė. 791 yy 31st st. $100; New
kėlė šventų Kalėdų nuotaikų J 
ir, rodos, net suvargusieins 
žmonelėms, kurių šiais sun
kiais laikais visur netrūksta,

KLUBAS

Idealisčių klubas nuolat di- 
teikė paguodos ir vilties gere- (1(-.ja> Kiekvienų susirinkimų 
snių laikų susilaukti. yj^. naujų narių Įsirašo, nes

X Antradieni apleido mūsų mato jame sutikimų ir vieny- 
kolonijų Dr. M. Bagdonas, sve bę. Klubietės rengiasi vaidini- 
čias iš Vašingtono, kuris Ka- niui sausio 8 d., parap. salėj, 
ledų šventes praleido pas ge- Susirinkimas parap. salėj į- 
rb. kun. I. Albavičįų. Ta pro- vyks sausio 3 d.
ga jis aplankė daug savo se- -----------

I.
Process Bakerv 50c.; P. Nau- 
jokienė $2.50; vieni iš minėtų 
geradarių aukojo grynais pi
nigais, kiti daiktais.

Labdarys

ŽINIĮJ-ŽINELĖS
ko

nų draugų ir pažįstamų Čika
goje.

X Šv. Onos draug. ruošiasi 
prie savo tradicinio vakaro, 
kuris įvyks ateinanti šeštadie
nį. Tai bus Naujų Metų sutik

. Mūsų kampelis
jKad ir depresija, veikimas ne- Į vardas.

X Vienoj Bridgeporto 
respondencijoj, aprašant 
Petronėlės draugijų, praleista 

nemiega.,veikėjos Onos Klinčinskaitės

sv.

attending a met liilarious c 
vening. Committee

GARSiNKlTĖS “DRAUGE"
Geriausia casli kaina už nio

rgičius, bondsus ir deposit ce
rtifikatus. 134 No. I^aSalle St. 
Kambarys 316. Atdara vaka
rais.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose priel

mažėja, bet didėja. Vakarėliui X Sunkiai serga B. Laurai- 1 eglaitės už doleri. • • • 1 1 ir žaidimų netrūksta. tis.

Gruodžio 21 d. jaunosios rė
mėjos buvo suruošusios “pan- ------- ----- -- ---- W ~c---- -f r---- , * V.

tuvių vakaras, todėl rengė jos4ry partv vietos seselių nau-^ us 
tikisi daug svečių. Šita drau-Idai. Suėjo būrelis moterų ir j 
gija turi daug gabių narių, |mergaičių, žaista kauliukais .

X Prof. F. Mastas rengiasi 
važiuoti atostogų į šiltus kra-

Telef onuokit:

Englewood 5840 
. P. CONRAD ..

730 West 62nd Street

pasižymėjo srivo gra
žiais vaidinimais. Ir šiuo sy. 
kiu bus kas nors nepaprasto.

Ašt.

kurios ,su seselėmis, nes toks buvo ro 
ilgėjų noras.

Reikia pasakyti, kad Rose- 
lando veikėjoms nereikia ilgo

PRANEŠIMAI

KUN. ČERNAUSKO 
PRIIMTUVĖS

Roseland. — Sekmadienį, 
sausio 1 d., 7 vai. vakare, Vi
su Šventųjų parapija rengia 
naujai paskirtam kun. V. Če- 
rnauskui priimtuves.

Bus skanių valgių, gražus

Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gruo 

laiko, kad k,J surengtų. Suma. dž;0 3Ū d, g va) vakare gu. 
no ii padalo. Ir sis inkaras |sirinkimas bus pas p. A. N. 
suruoštas per tris dienas. . _ iMasiulii Eea| Estate raStine.j, 

Roselandietis įįįjj,, go. AVestern avė. išimu.
susirinkime bus renkama vai 
dvba 1933 metams.METAMS BAIGIANTIS

Bridgeport. — Labdaringo
sios Sąjungos 5 kuopa darba
vosi ir biznieriai jos darbus

programas ir šokiai. Roselan- įrčmė dovanomis. Dabar meta- 
diečiai džiaugiasi pirmų kar- .ms baigiantis pravartu priini- 
tų sulaukę diocezijos kunigo ^as *r ^;a*P parėmė. Per 
pagelbininko. Įžanga tiktai Dimsų aukojo šitaip
35c., kad kiekvienas parapijo- 
nas, nors ir neturtingiausias,

Beck Dept. Store, 3323 So. 
Halsted st. $3.50; Jonas Pike-

galėtų ateiti ir pagerbti jaunų i3344 So. Halsted st. 75c.: 
kunigų, kinis pilnas gerų no-j J- 4324 So. Halsted st.
rų darbuotis parapijos reika- ^1 b runk A. Sbimkus, 3301 
luose, ypatingai mokykloj irl^0, blalsted st. $2.00; J. Pet,- 
jaunimo tarpe. jrauskas, 3312 So. Halsted st.

Parapijos komitetas ir da- J°s- A. Rizgen, 32;);) S.
rbščiosios parapijos moterėlės, $1-50; M. Messar,
taip pat ir jaunimas, rūpina- į3201. So. Halsted st. $3.25; K. 
si, kad priimtuvių vakaras ko^’ Jokūbaitis, 3240 So. Kals- 
puikiausiai pavyktų. Visus ši- A. Pilkutis, 3318

So. Halsted st. 50c.; Morkūnas, 
3425 So. Uion avė. $1.20; J. 
Gaubas, So. Halsted st. '40c.; 
B. Kann, 3347 So. Halsted st 
$1.00; M. and D. Dress Shop, 

, Kalėdų šventė čia buvo ko A.#4(> So. Halsted st. 50c.; M. 
■ Iškilmingiausiai apvaikščiota. |J- Jucius, 3310 So. Halsted s.t 

Bažnyčia gražiai papuošta ka-1^6’’ b orina and ( om. 1839-53 
ledinėm gėlėm ir eglaitėm. I^lūe Island avė. $1.75; A. Ma- 

, Piemenėlių mišias laikė kun. lelo, 3.L>6 So. Halsted st. $1.00; 
V. Černauskas, pamokslų sakė A. Kalėda, 1 nion and 35th st. 
klebonas kun. J. Paškauskas. $L.0O; S. Mielinis, 3404 So. U- 
Pamokslas buvo pritaikintas n'ori ave- $1-00; Kavaliauskas, 
šventei. Choras nepaprastai ^41 VV. 33rd st. $1.20; D. Tau- 
gražiai giedojo Kalėdines gie- .ien*H’ K. Ūkelis, 3436 Au
sines. Giedojimų įvairino or-|^urn ave’ J. Mickeliu-
kestras. Žmogus jautės rods nas’ bbnaba Packing ( o. $!..)();

rdingai kviečia atsilankyti. 
Klebonas ir pair. Kom/tetas

ŽINUTĖS

pačiame Betliejuje. Solo gie- Pr. Pocius, 3600 So. Halsted
klojo p-lė T. Konciūtė ir kitos, if4- 85c.; Pr. Šemet, .>338 Au- 
kurių vaidų neteko sužinoti.

'Garbė chorui ir orkestrui.
Vakare 7:30 vai. parap. sa

lėj buvo gražus vakaras, kurį 
surengė mokytojos seserys kn- 
zimierietės. Programų sudarė' 
visokios įdomybės. Ypač Bet
liejus darė didelio įspūdžio, 
nes davė daug pamokinančių 
dalykėlių. Buvo mažyčių mer
gaičių (kokių 4 metų) lietu
viškas šokis, bernaičių choras 
giedojo Kalėdų giesmeles, ber
naičių orkestras, ved. varg Į 
Rakausko pagriežė keletu mu-

■

Dr. G. I. Bložis, 
Am. Liet. Dak. dr-jos

rašt.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

6 Bucys Anton 
11 Galkints J 
1(5 Klimas Stela 
19 Kundrotui W 
30 Puskorait Petronei 
37 Valanis Mrs Pit

T0WN OF LAKE

Party
New Years Eve Partv and

Kiekvienas Yardns pnrduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Poeahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8.00

burn $1.50; J. Azukas,

JOHN A. KASS
(KAZAKAITSKAS)

I.alkrodininkas, Auksorius Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. Lafayette 3315.

BUDRIKO RADIO
Linki jums Laimingų Naujų Metu. Budriko krautuvė, 3417-21 
So. Halsted St., Chicago, siunčia į pasaulį lietuvių dainas ir muzi- + 
ką Nedėlioj, Nauju Metų dienoje per radijo stotį W9XAA ir 
WCFL, 970 k, nedėlioję po pietų nuo 1 iki 2 vai. Katrie turi trum
pųjų bangų priimtuvus girdės visur. Kad Naujus Metus praleisti 
laimingai ir linksmai, patariame įsigyti Budriko krautuvėje šiuos 
naujus lietuvių rekordus:

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio', Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington "t. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

103.rd PLACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

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

160 N. LASALLE ST.— pagal sutartj

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma 

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

; tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GRFFN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

\

,WAHNER
Išrusujstlie.
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FASCIHATING . . . MVSTERIOUS . . . THRILLIHG

Now ::; in addition to Stand- 
ard-Wave programs, Stevvart- 
Warner makes the excitement 
and fascination of World- 
Wide Reception available to 
all! New vvorlds of entertain
ment are yours vvith the Magic 
Dial—the most startling radio 
tuning control ever developetb

Superb period coosoles are 
visible evideacc of the in- 
nėr quili(y of the new 
Stew»rt-W«rner Round- 
the-World Radios — two 
years ahesd of the field. būt 
priced as low as ...

With the Magic Dial, you may 
tune i n Standard programs 
vvith amazing realism. With 
it, you also command all the 
adventure and thrills that 
Short-Wave broadeasts pro- 
vide. Police Calls, Airplanes, 
Ships at Sea, programs from 
Foreign Stations—all made 
available with the Magic DiaL

Žirgelis - šokis su orkestrą - Niekaus įdainuotas.
Stasiukas - šokis su orkestrą sudainuotas kompoz. Niekaus 
Kraučiukas - šokis - Niekaus orkestrą su daina.

Angelai gieda Danguje - Petras Petraitis
Kalėdų pasveikinimas ir Ei Kalėdos
Sutems tamsi naktužė ir Kur lygūs laukai - lietuvių karo mo

kyklos choras

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood. Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, UI.

V BUDRIKAS linki visiems Linksmų ir laimingų NAUJŲ METŲ!

Jei manai pirkti automobili, ateit 
pas mus pirmiau, nes mea užlaikoma 
viena lt geriausių rūšių automobi 
liūs — 8TUDEBAKER, kurie yr* 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu

Taipgi mes turime pilna pasirinkt 
ma vartotų karų labai prieinama l» 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUB 
Telephone Lafayette T1I9

JOS. F. BUDRIK
3417-21 So. Halsted St. Tel. Botai 8167
Apsilankę į Budriko krautuvę aplaikysite dykai gražų kalendorių •
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