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Į lllinois’o anglių kasyklų sritį ir vėl grąžinta kariuomene

ŠVENTASIS TĖVAS HIATO ŠIEMS 
METAMS GEEUIS LAIKUS

D3DKUN. KIRILAS ATSIŠAUKIA 
f SOVIETŲ KARIUOMENĘ

JAPONAI KAIP ĮMANYDAMI KINUS 
PLIEKIA IR REIKALAUJA 

ATSIPRAŠYMO

POPIEŽIUS NUMATO GE
RUOSIUS LAIKUS

JAPONAI PADAVĖ KI
NAMS REIKALAVIMUS

VATIKANAS, saus. 5. — ŠANCHAJUS, Kinija, saus. 
Šventasis Tėvas Pijus XI va-Į 5. — Įsiveržę kinų kraštan ja
kai- audijencijų suteikė aukš-(ponai padavė kinams reikala- 
toEos kilmės romėnų katalikų yimus. >

CHICAGOJE

PARDUOTUVĖS SAVININ
KAS PRIEŠ POLICIJĄ .

IŠKILO NAUJA NEDIRBANČIU ANGLĮ A 
KASIU SU DIRBANČIAIS KOVA

Naminių baldų parduotuvės, 
4014 So. State gat., savinin- 4 
kas D. Neuman iškėlė kaltini
mus prieš policijų. Per du me
tus jo parduotuvė 7 kartus bu
vo užpulta ir apvogta. Bet 
policija i tai nekreipė domės. 
Vakarų prieš Naujus Metus į

■jo parduotuvės langus šaudy
ta. Kartų jis telefonavo poli
cijos stočiai. Bet nenorėta su 
juo kalbėti.

AVabash avė. stoties kapito
nas žadėjo šį reikalų ištirti.

TAYLORVILLE, III.
— Kincaid anglių kasyklų 

sritį iš naujo užėmė, valstybės 
kariuomenė, kuri vos prieš 
Kalėdas iš ten buvo atšaukta. 
Paskelbtas karo stovis.

Tarp suskilusių į sroves aų- 
gliakasių atnaujinta kova. 
Streikuojantieji angliakasiai, 
puola dirbančius angliakasius.

: Vakar vakarų kovos metu 
i 2 asmenys nužudyta ir dau- 
(giau kaip 20 sužeista. Apie 30 
1 streikininkų areštuota.

Šiandien rytų kova atnauji
nta ir du angliakasiai pavo
jingai sužeista einant jiems Į 
darbų.

Po šio įvykio šerifas reika
lavo kariuomenės, kuri grci- 

įtai prisiųsta.

Japonai valdininkai mieste Tokijo klausosi parsiunČia-
r • • v , , it •, , - i •, , • , niU žinių iš Ženevos apie japonu kinu klausinio sprendimus.grupei, kurios priešaky buvo Jie reikalauja, kad kinu ka- C 1 " .- .. .... ‘ Žinios per radijų yra siunčiamos vyriausybes lėšomis.
princas Don Marcantomo Co-; nuomenės vadas Šanhaįkwa-_____________________________1____ į_______ _________
lonna. In’e japonų atsiprašytų, kadi

ŽUVO JAUNAS VA
GILIUS

Jo Šventenybė at. akydamas japonų kontrolei būtų atiduo- 
į princo Colonna reiškiamus ta to miesto geležinkelio sto- 

Sšventajam Sostui ištikimybės tis, ir kad to miesto visa sri-
jausmus pažymėjo, kad pas-Jis būtų suneutralizuota 
kelbti šventi metai teigiamai

V7INNIPEG E, KATALIKŲ 
MOKYKLOS BUS ATI

DARYTOS

SUSIRINKO ILLINOIS 
LEGISLATŪRA

SPRING PI ELI), Ilk,
AVINNIPEG, Kanada, saus. 5. — Vakar atidaryta papra-

Nežinomas jaunuolis, apie 20 
m. amž.,’ žuvo priešaky namų, 

saus. 3937 AVallace avė. Jis važiavo

500 KINŲ KAREIVIŲ NU
KAUTA; MIESTAS GRIU

VĖSIUOSE

atsilieps i žmoniją. 1933 metai 
bus geresni už praėjusius me
tus.

“Mes tikimės, kad žmonės
pakels aukščiau į dųngų. savo PKI PINGA S, Kinija, saus. 
akis ir širdis, ’ ’ sakė Šventa- į 4. — Vakar trečiuoju savo 
sis Tėvas. “O iš to visa žemė puolimu japonai užėmė Šan- 
susilauks daugiau malonių.Jiaikwano miestų. Puolime ja- 
1933 metai yra daug žadam ponų kariuomenei gelbėjo ka- 
tieji kaip dvasinės, taip me-' ro laivai ir lakūnai. Ilgiau 
džiaginės gerovės atžvilgiais.” kaip dvi valandas miesto gat-

--------------------  jvėse kruvinos kautynės vyko.
Japonai naudojo tankas. Mie
sto vietoje beliko tik griuvė
siai. Apie 500 kinų kareivių 
žuvo. Nežinoma, kiek daug žu
vo kinų gyventojų. Spėjama, 
kad tūkstančiai.

Kinų jėgos pasitraukė iš mie 
sto. Japonai jas, vijosi, bet 

paskiau atgal atsimetė.
Iš Tokijo praneša, kad Šan-

RUSŲ KUNIGAIKŠTIS AT
SIŠAUKIA Į RUSIJOS 

KAREIVIUS

4. -— Katalikų parapijų mo
kyklos Winnipege bus atida
rytos ir apie 2,500 vaikų grįš 
į pamokas. Apie tai pranešė 
arkivyskupo Sinnott’o sekre
torius, kun. Nearv.

Uždarius mokyklas, arkivy
skupui įteiktas prašymas, ku
rį pasirašė tūkstančiai kata
likų. Pasirašiusieji prašo, kad 
nors 10 mokyklų būtų atida
ryta. Jie visi pasižada viso
mis priemonėmis duoti reika
lingų medžiaginę paramų.

Mokyklos uždarytos prieš 
Kalėdas, kada nebuvo ištek
liaus jas išlaikyti.

vogtu automobiliu. Kad pra

LIETUVOJE
BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
STALUPĖNŲ APSKR.

Trys aukos

Tilžė. — Domeikų kaime,c 7
Stalupėnų apskrity, įvyko žiau

_ rus vieno ūkio užpuolimas.stoji legislatūros sesija. Skai- siienkti su gatvėkariu, smogė .. . . ...
tytas gubernatoriaus Emųier- 'į šviesos stulpų. Su juo važia- |Ke 1 an 1 ai UZPUO e> vlsų pi- 

............... , rma ūkininko dukterį, kuri šė-šono atsisveikinimo
mas. (katastrofos pabėgo. Matyt, vy-

Naujo gubernatoriaus Hor-jko į plėšikiškus darbus
ner’io, dėmokraJo, inauguraei-

pranesi-iVę kiti trys įtariami po tos

duodant gyvulį, reikalauti iš 
pirkėjo, žiūrint gyvulio ver
tės, lito — kito už uodegų. 
“Uodeginiai” pinigai skiriami 
piemeniukui arba vaikams. Ty 
čiau jiems neduodama gyvais 
pinigais, bet perkama už juos 
saldainių ar kitokių dalykų, 
kad geriau gyvulius mylėtų ir 
prižiūrėtų.

SUDEGĖ LAIVAS, APIE 
30 ASMENŲ ŽUVO

ja įvyks pirmadieni. MAŽIAU PLĖŠIMŲ

DAUGIAU IŠLAIDŲ
WASHINGTON, saus. 4.

Chicagos policija skelbia, 
kad praeitais metais mieste į-

Prez, Iloovcr’is reikalauja ko-(vyko mažiau plėšimų. Sako, 
ngreso 150,090 dol. skirti J. ir plėšikus ištiko blogieji lai- 
Vaistybių atstovybei nusigin- kai.
Įdavimo konferencijoje ir 150,- 
000 dol. atstovybei tarptauti-

Praeitais metais pavogta į- 
vairių prekių vertės 2,707,109

nei ekonominei 
Londone.

konferencijai dol. ir pinigais 1,408,047 dol.

PARYŽIUS, saus. 4. — Ru
sų didkunigaikštis Kirilas, 

.kurs skaitosi Rusijos carų so
sto Įpėdiniu, paskelbė atsišau
kimų j sovietų kariuomenę ir 
karo laivynų. Ragina karei-

TRYS KOMUNISTAI NU
BAUSTI MIRTI

MASKVA, saus. 4. — Trys 
komunistų vadai teismo nu- 

vius, kad jie atsisuktų prieš haikwano apylinkėse ir pa-?)austi mirti. Jie pripažinti ka
itusi jos engėjus komunistus ir jgįam mieste yra ramu. Sako, ltais javū grūdų sabotažu, 
išgelbėtų tėvynę ir tautų išjkad užimant tų miestų 8 ja-
raudonųjų jungo. Nors rusų'ponų kareiviai žuvo ir 31 su- 
kariuomenė yra vadinama rau žeista. i
donaja, bet joje jau atgjja! Taip pat praneša, kad ja- 
tautiškasis jausmas ir laikas ponai pasirengę į didelius žv- 
jai veikti prieš komunistus,(gjus. Jie planuoja užimti Je- 
pareiškių didkunigaikštis.

VISI GARLAIVIAI SUSI
VĖLINĘ

NE,W YORK, saus. 4. — Di
dieji Atlantiko keleiviniai ga-
rlaiviai susivėlinę viena diena 

bol provincijų ir gal dar patį Į ar daugiau čia atplaukti. Juos

PENKI NUBAUSTI 
MIRTIMI

į Peipingų. ištiko baisi audra.

UŽ PIKTŽODŽIAVIMĄ 
ATSIDURS KALĖJIMAN

KOLESNIKOVO, Rusija, 
saus. 4. — Sovietų teismas mi
rtimi nubaudė 5 K valstiečiu;, 
pripažintus kaltais vieno 13

HAGA, Olandija. — Olandi
jos parlamentas išleido įsta
tymų prieš piktžodžiautojus. 

metų amž. vaiko nužudymu, j Šį įstatymų iššaukė patys pi- 
Tas vaikas juos komunistams ktžodžiautojai — komunistai.
išdavė kaipo priešus.

I

KAREIVIŲ RIAUŠĖS 
JAMAIKOJ

KINGSTON, Jamaika, saus. 
4. — Nortbumberlande karei
viai sukėlė riaušes, kada vie
nas kareivis žuvo muštynėse 
su civiliniais.

Prieš juos kilo nepaprastas vi
suomenės sąjūdis. Kaip kata
likai, taip protestantai parei
kalavo, kad komunistai ištik- 
rųjų būtų pažaboti.

Komunistų leidžiamas laik
raštis “Tribūne” paskelbė ei-

rė karves. Keliais šūviais ji 
buvo nudėta. Iš čia banditai 
įsibrovė į gyvenamus namus, 
nušovė ūkininkų, kuris buvo 
tik išlipęs iš lovos. Buvo nu
šauta taip pat ir ūkininko žino 
na, kuri mėgino pabėgti. Vi
sas namas buvo bandytų iškra
tytas, ieškant paslėpto turto. 
Kaltininkai dar nesurasti.

CllEiRiBOURiG, Prancūzija, 
saus. 5. — Jūroje buvo* išban- 
klomas didelis pertaisytas pra
ncūzų keleivinis laivas “At- 
Įlantiąue.” Kilo gaisras ir lai
vas sudegė. Iš 225 asmenų į- 
gulos 195 išgelbėta.

MIRĖ B, LAURAITIS
VAIKAI DIRBO PINIGUS

1932 mt. birž. 6 d. Žagarėje 
buvo išplatinta netikros 2 lt. 
monetos.

-r, v .. . c tt Vėliau paaiškėjo, kad žaga-Policija saugoja S. Wanzer ... . x -^ . v. ®
, ’ t • t, • , • rietis Ant. Knauciunas, 18 m.and Sons Dairy Co. įstaiga, ,

. v , , t- , , r ’. ; | būdamas be darbo, susitarė suvietų vyriausybė praneša, kad 6319 Krmbark avė. laip patjzigmu LuMWnu dirbti 
ledų laužytojas ‘ ‘ Maly gi n ’'

UŽPLAUKĘS ANT SEK
LUMOS

MASKVA, saus. 4. — So-

nenuskendo. Ties Spicbergen’u 
jis užplaukė ant seklumos. Jis 
turi 70 vyrų įgulos.

SUIMTAS ĮTARIAMAS

Del Austino vidurinės vie-

SAUGOJA PIENINES

netolies saugojami šios - korn-1 
panijos prezidento namai. Jis 
gavo grasinimus.

SUIMTAS PINIGŲ DIR
BĖJAS

Iš New Yorko pranešta, kad

brinius pinigus. Nuėję į vienų 
kalvę iš cinko ir švino lydi
nio padirbo 4 monetas, kurias 
vienoje gegužinėje paleido a- 
pyvarton.

Šiaulių apyg. teismas tuos 
jaunus pinigų “fabrikantus” 
nubaudė po 1 mt. 6 mėn, s. d.šosios mokyklos orkestro ve- ten areštuotas Henry Dechovv, , , , , . , .

oO ' _ M™ U, R™™- - ,kaI-U^ kaipo nepduamec

Pasigirdo protestai. Nutarta 
laikraštį boikotuoti. Bet dau
gumas tuo nepasitenkino. K rei 
pės parlainentan ir reikalavo' jas.

dėjo Schildiiauer’o, 28 m. am- Mrs. Lottie Brenner, Chicagoj, 
žiaus, pagrobimo ir nužudymo vyras. Kaltinamas pinigų kla-, 
gruodžio 10 d. policija suėmė stavimu. I
įtariamąjį Gari Bradberry, I ------- --------
kurs buvo dažnus nužudyto APIPLĖŠTA PARDUOTUVĖ 
Scbildhauer’o namų lankyto-

po trečdalį numušė.
cianis

VILKAIS GAUSI APY
LINKĖ

Du plėšikai apiplėšė East- į k&i
Liškiava, Alytaus aps. Vil-

čia ne naujiena. Šiemet
imtis sėkmingesnių priemonių j Policija ieško dar ir buvu- 'man Kodak parduotuvę, 133 jie ūkininkams gana daug nuo 
prieš komunistus, kurie neger-|siojo advokato P. YValton’o, No. AVabash avė., vidumies^y. Molių pridarė. Neseniai vieno, 
bia kitų žmonių šventų įsiti-.kurs taip pat buvo nužudyto Iš manadžerio atimta 300 dol. Žeimių kaimo, ūkininko vil

j kai paplovė 8 avis ir Liškia- 
Areštuotas J. Jouhas (?),i vos žydelio ant rugių besiga-

kinimų. ’ draugas. Imama nagan ir nu-
Įstatymo sumanymas prieš žudyto žmona.

piktžodžiavimų pirmiausia bu- Policija susekė, kad Scbild- '47 m. amž., ir jo žmona už no- nantį arklį. Gyventojai mano,

Vakar, 5 vai. vakare G ran t 
ligoninėj pasimirė Bronius 
Lauraitis, dentisto dr. A. Lau
raičio brolis. Mums praneša, 
kad velionis mirė nuo vėžio 
ligos, kuria sirgęs per du me
tus. Prieš keletą mėnesių bu
vus padaryta operacija, po 
kurios buvęs lyg ir pasveikęs, 
tačiau vėl atkritęs. Apie velio- 
nies mirtį pranešė jo žmona 
p-nia S. Lauraitienė, kuri bu- 
•vo prie jo mirties valandoj, 
j A. a. B. Lauraitis trumpų 
laikų -buvo vargonininku. Bet 
įvargoninmkystę metė ir pas
kutiniais keleriais metais dir- 
įbo prie Metropolitan apdrau- 
jdos kompanijos Cicero apy- 
llinkėj. Šiame užsiėmime turė
jo gerų pasisekimų'. Pastaruo
ju laiku buvo pasklidę gandų 
(dėl velionies šeimyninių ry
šių. Teisme užvesta byla. P- 
nia S. Lauraitienė, velionies 
žmona, užginčija byloje paduo
tus faktus ir pasakodama mū- 
jSų atstovui apie paskutines 
^velionies gyvenimo dienas, pa
reiškė, kad tie gandai neturį 
.pagrindo. Velionis mirė aprū
pintas šv. Sakramentais.

kad daug vilkų atėję iš oku
puotosios Lietuvos.

vo įduotas žemesniems parla- hauer’is nušautas Bradberry’- rėjimų sudeginti savo namus, 
mentO' rūmams. Sumanymui .ui priklausančiu revolveriu. 12246 So. Union avė. 
priešinosi tik komunistai ir so Jo namuose padaryta krata ir

rastas kitas toks revolveris.
Pagaliau ant Bradberry’o

cialistai.
Už piktžodžiavimų nustato-

lę straipsnių, kuriais niekino,ma bausmė: vieneri metai ka- 
Dieva, religijų ir Bažnyčių. į lėti, arba bauda ne mažiau

Visi žmonės tuo pasipiktino.' kaip 100 florinų.

UODEGOS IŠPIRKIMO 
MOKESTIS

Kaišiadorys, Trakų apskr.

4 ŽUVO GAISRE
SAN FRANCISCO, Cal., sau! 

automobilio vienos sėdynės ra- šio 5. — MacBeth apartamen-j 
sta sustingę kraujo lašai ir tinius namus ištiko gaisras. Šiam apskrity yra jau iš se- 
dalytės galvos smagenų. Keturi asmenys žuvo. niau įsivyravęs paprotys par-

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. -— Šiandien saulėta; kiek 
šalčiau.
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“D R A U G A S”

Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — ?6.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.0#. Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .Me.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
Blna. jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam 
tikslai pašto ženklų.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet
Redaktorius priima — nuo ll:00 iki vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalarus.

Berods, jokia vyriausybe Lietuvoje ne
drįs eiti į santykius su lenkais tol, kol jie 
negrąžins Lietuvai Vilniaus krašto. Tai aiš
ki mūsų tautos pozicija, kuri nepasikeis.

PRIEŠDEMOKRATIŠKAS JUDĖJIMAS

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tva'rko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

ką nešvariai užlaiko, gi dan
tų niekas nemato, tai kam 
čia jų žiūrėti, nes ir kaimin-

Ketvirtadienis, sausio 5, 1932

Pirmieji kelminiai dantys 
dygsta tarpe penkių ir šešių 
metų vaiko amžiaus. Ameri-

"DRAUGA S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Bunda y. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $0.00. Six Months

-* $3.50. Tbree Months — $2.00. One Montb — 75c. 
Europa — One Tear — $7.00. Six Months — $4.00. 
Dopy — .Oto.

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

“PRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.. Chicago

Praėjusiais metais fašizmas minėjo de
šimties metų savo valdžios sukaktuves, o bol- 
ševikizmas — penkiolikos metų. Kaip Itali
joj, taip Rusijoj įvyko nepaprastos iškilmės. 
Kiekvienas šių valdžių sistemas buvo aukš
tinamas. Sakyta, kad tai yra vienintelis ne
tvarkinguoju gyvenimu nusikratymas.

VAIKŲ DANTŲ HIGIENA

Rašo Dr. U. I. Bložis

Tėvai nori, kad jų vaikai 
būtų sveiki ir protingi. Moti
na visuomet yra pasirengusi į

Fašizmas ir bolševikiznias apie save sa- bukentėtjėl savo vaikų gero- 
vės, ypač dėl jaunų, mažų vai 
kūčių, kurių ateitis priklauso 
nuo motinos. Doros motinos

DIENOS KLAUSIMAI

VILNIUS IR LIETUVIŲ SANTYKIAI 
SU LENKAIS

Lietuvoje retkarčiais girdimi balsai, kad 
neturėjimas jokių santykių su lenkais kenkia 
tautiniam lietuvių veikimui Vilniaus krašte. 
Neturint santykių su okupuoto krašto žmo
nėmis, pagreitins Vilniaus lietuvių nutautini
mą. Mat, nesant jokių santvkiii su lenkais, 
Nepriklausomos Ųietuvos žmonės negali susi. 
siekti su saviškiais Vilniuje ir tuo būdu tas 
kraštas paliekamas likimui, žodžiu, esant to
kiam padėjimui lietuviai nutautės, pasidarys 
Lietuvai svetimi ir Lietuva, tą kraštą atva
davusi, nežinosianti nė ką su juo bedaryti.

Tokių minčių Lietuvos spaudoje iškėlė 
p. Radžikauskas ir kiti. Dėl to kilo ginčų ir 
beveik kiekvienas laikraštis tuo klausimu iš
sitarė, pasisakant prieš bite santykių užmez
gimą su lenkais, kol Vilniaus kraštas nebus 
sugrąžintas Lietuvai.

Mums rodos, kad patiems lietuviams pir
štis lenkams su jais kokius nors santykius 
užmegsti nedera, nes ne lietuviai tuos san
tykius suardė. Nors lenkai mūsų tautai daug 
skriaudų yra pridarę, tačiau norėjo su jais 
taikingai gyventi ir kaimyniškus ryšius tu
rėti. Lenkai kitaip elgėsi. Vos patys šiaip 
taip išsisukę iš * svetimo jungo, dar 1919 m. 
jau puolė Vilnių, aiškiai žinodami, kad Vil
nius yra Lietuvos sostinė. Kada 1920' m. bol
ševikų armija artinosi, lenkai Vilniuje laikė
si ir velijo jį pavesti bolševikams negu lie
tuviams.

Be to, visas pasaulis žino, kad Suvalkų 
sutartimi buvo sutvarkyti Lietuvos santykiai 
su Lenkija. Tačiau po dviejų dienų lenkai 
begėdiškai tą sutartį sulaužė.

Bet ir po to įvykio lietuviai rodė noro 
su lenkais taikintis. Tą patvirtina visa eilė 
buvusių derybų: Vilniuje, Varšuvoj (net tris 
kartus), Kaune (4 kartus), Kalvarijoj, Su
valkuose, Vievy, Brusely, Ženevoj, Berlyne, 
Karaliaučiuje ir kitose vietose.

Iš tų derybų nieko neišėjo, nes lenkai 
buvo nesukalbami. Jie nenorėjo atitaisyti Lie
tuvai padarytos skriaudos.

ko, kad tas ir kitas apima visą žmogaus vi
sumą. Abudu daro didelės įtakos į žmogaus 
dvasios subrendimą.

Fašizmas sako, kad jis yra vienatinė sėk
mingoji atspara prieš bolševikizmą ir pareiš
kia, kad bolševikiznias yra didžiausia žmoni
jai nelaimė. Savo keliu bolševikiznias pareiš- 

, kia, kad fašizmas yra šių dienų dvasinės ir 
medžiaginės katastrofos šaltinis. Atrodytų, 
kad fašizmas ir bolševikiznias yra vanduo ir
ugnis.

Tačiau taip nėra. Abidvi šios valdžių fo
rmos turi daug bendrų žymių. Abidvi yra 
priešdemokratiškos. Abidvi sudaromos iš gy
ventojų mažumų ir abidvi naudojasi diktatū
romis. Vienodai sprendžia valstybės ūkio ir 
visuomenės klausimus. Abiejų tikslai yra iš
imtinai politiniai. Net yra panašios dirvos, 
iš kurių šios valdžios iškilo.

Kaip Italija, taip Rusija kapitalo ir pra
monės vystymosi atžvilgiu yra toli atsilikę 
kraštai. Vienur ir kitur technika neturi pa
žangos. Abudu kraštai nebuvo pribrendę prie 
vakarų Europos demokratijos. Kada karo 
gale į juos ėmė veržtis demokratijos bangos, 
gyventojų tarpe kilo pasiauba. Tuo pasinau
dojo demokratijos priešai. Jie sukūrė prieš- 

’ demokratiškas valdžias ir įvedė priešdemo- 
kratišką tvarką.

Vienas skirtumas tarp abiejų ryškus. Fa
šizmas yra žmoniškesnis, kada bolševikiznias 
yra tikrasis žmonių budelis. Kitas — fašizmo 
priešaky yra šviesuomenė, o bolševikizmo — - 
tamsuoliai, didžiausieji darbininkų viliugiai.

Nežiūrint to, abudu yra žmonių išnaudo
tojai ir engėjai. Politiniu atžvilgiu abu su
daro kraštuose mažumas ir šios turi paver
gusios daugumas. Žmonės varu nori pada
ryti savo politinių siekimui aklais įrankiais.
Tam tikslui panaudojama žiaurioji drausmė 
ir teroras.

Valstybės ūkio atžvilgiu tarp abiejų vra
mažas skirtumas. Fašizmas Italijoj įvedė vai- pradeda kristi, 
stybės korporacinę tvarką, o bolševikai Ru
sijoj taip pat viską valstybiną.

Italijos fašistų korporacinė tvarka yra 
priešinga Katalikų Bažnyčios mokslui. Po
piežius Pijus XI enciklikoje “ Quadragesimc 
anno” pareiškia, kad korporacinė tvarka yra 
geras dalykas. Tačiau ji turi paeiti (kilti) ne 
iš vyriausybes viršūnių, bet iš kelmo, t. y. 
darbininkų ir visuomenės. Ši tvarka turi būt 
paremta demokratiškais pagrindais 
vyriausybės diktatūra.

prisirišimas prie kūdikių yra 
neapsakomas; ypatingai, kuo
met vaikučiai serga. Kad ga
lėtų, motina ant savęs paimtų 
tą ligą. Bet visgi reikėtų pri
pažinti už faktą tą, kad di
džiuma. vaikų serga pasidėko- 
jant motinos nežinojimui, ar
ba blogiems papročiams.

Maža yra auklėtojų, kurie 
žino koks keitimasis randasi 
vaikų burnoje nuo šešių mė
nesių iki trylikos, ar keturio
likos, metų. Tai yra laikotar
pis, kuomet vaiko dantys kla
sifikuojąs: dygsta, krinta, ir 
neapsakomas būna linkimas 
prie gedimo.

V. Mažonas, M. I. G.

ir Ih
(Tęsinys)

— Ne, tokių linksmų vaikų nei Po 
terburge, kurį dabar bolševikai pavadino 
Leningradu, nei Maskvoj, nei Perove, ne
toli Maskvos, kur ilgiausiai teko mums 
gyventi, nesame matę. Girdėjome, kad ko
munistų vadų vaikai neblogai gyvena, gal 
panašiai ir yra apsirėdę, bet patys to ne
matėme. Bet jau ko ko, tai didžiausios 
minios visur taip vadinamų “bezprizor- 
nų, ” lietuviškai tariant 11 neprižiūrimų ’ ’ 
vaikų. Jie iš tikrųjų yra be jokios prie
žiūros. Daugiau trankosi miestuose, kur 
gali ką pavogti, gyvybę palaikyti. Jei jie 
ir turi kokius skarmalus, tai tokius kiau
rus, suterštus, kad negali pažinti ar tai 
berniukas ar mergaitė. Nakvoja jie kur 
papuola: po vartų,. tiltų, šildydami savo 
kūnais kits kitą, jei šalta. Sako, jų sugau
dyta nesenai per du šimtu tūkstančių ir 
sugrusta viename bendrame ūkyje “kol

j e paslėpta. Kaiminka nesa
kys, kad tos ir tos draugės 

1 vaiko dantys sukirmyję, nes

“'Six years įnolors to- 
Tų dantų yra išviso ke

dakauliai neišsivysto pilnai,;
tas padaro kreivą žandą iri
sugadina vaikui išvaizdą.

Dantų gydytojas kartais rv,f-- J . nenormaliskumų
gauna klausimą, kam vaiko
dantys prižiūrėti arba, taisyti, 
nes jo dantys, kris ankščiau 
ar vėliau. Tiesa, kris, bet kol 
ateis laikas kristi, tai reikia 
prižiūrėti neblogiau, kaip ir 
užaugusio dantis. Nes supu
vęs dantis ne tik kenkia ki
tam dančiui, bet ir bendrai 
sveikatai. Paimkim pavyzdi, 
kurį beveik kiekvienas esame j 

patyrę, iš supuvusio vaisiaus.
Kuomet supuvęs vaisius prisi 
glaudžia, prie sveikojo, jis, duo 
da progos bakterijoms prisi
kabinti, o kuomet jos prisika
bina, pasidarė nešvarumai, 
tuomet prasideda chemijos 
veikmė ir tuomet vaisius pra
deda pūti. Tas pats ir su dan
timi. Kuomet šalyje supuvęs, 
nuo to bakterijos kabinas prie

ir ji nieko apie tai nežino.
Praradimas vaiku

f r

■ pirm laiko, padaro

lios nepastebės to, kas burno-'koj, paprastai, žmonės vadina 
juos 
oth.”
turi: du viršuje ir du apačioj;
jie yra patys paskutiniai ei- 

dantų Įėję ir viršutinis visuomet su 
visokių apatiniu susiduria. Tie keturi 

Antriems | kelminiai dantys yra norma-
dantims dygstant, išdygsta diskai išaugę, Jie yra pagelbi- 
nenormaiiškai, tuomet virsuti-’ ninkai dėl kitų dygstančių 
niai su apatiniais neužsida- dantų; kuomet jie yra norma,- 
ro normališkai ir paprastai Įėję vietoje, jie gelbsti sutin
tas padaro nenoįrmališką go- davoti normalę veido a,nato-
murį. Jis būna sutrauktas ir 
gilus. Dėl tos priežasties vai
kas pradeda per burną kvė
puoti, o kvėpavimas per bur
ną yra labai pavojingas, nes 
kuomet per nosį kvėpuojama, 
visos bakterijos yra iškošia,- 
mos per tam tikrą gamtos pa
ruoštą sietelį, kurio burnoje 
nėra. Dantims neužsidarant

rniją, arba normalę išvaizdą. 
Praradus tuos dantis, pap
rastai veidą sugadina taip, ' 
kad: ir sutaisyti negalima.

Taigi, tėvai, būkit -tėvais, 
neduokit vaikams puvėsių bur 
noje laikyti. Nelaukit kol vai
kas pradės skustis, kad dantį 
skauda ir nebegali naktį mie
goti. Apžiūrėki! laikas nuo

$

normališkai, vaikas negali ge- laiko vaiko dantis ir suradę 
rai sukramtyti maisto ir tas kiaurą dantį, tuojau veskit 
apsunkina pilvą. Maistas ten pas daktarą ir tuo vaiką ap- 
vra gerai nesuvirškinamas ir saugosit nuo dantų skaudėji- 
tas atfcartotinai daro kietus mo
vidurius. Turėdamas kietus

sveikojo. Prie to dar ir mais
tas pasilikęs burnoje priside
da, nes burnoje yra gera vie
ta bakterijų augimui.

Gamta suteikė mums apru- 
i bežiuotą laiką ii’ skaičių dan
tų, kaip mažam, taip ir užau
gusiam. Vaikas iš viso turi 
dvidešimts dantų: dešimts
apačioje ir dešimts viršuje,

ra reikalo žinoti, nes kuomet, guaugusio, normalįSkaį, turi 
laikas ateina, patys dantys , (flti viršujc šefiolilla> ir apa. 
iškrinta ir dygsta be dantų i
gydytojo pagelbos. Turėdama 
tai mintyje motina apsilenkia 
su teisybe ir "skriaudžia kū-

Pasiklauskim savęs, kiek 
motinų žino, kuomet vaiko 
dantys dygsta ir kuomet jie 
turi kristi? Aš manau, nepa- 
darysim klaidos sakydami, 
kad viena iš tūkstančio. Dau
gumas jų mano, kad joms nė-

dikį. Tą ji gali sužinoti nuo 
savo šeimynos dantų gydyto
jo, kuris visuomet yra pasi
rengęs patarnaut tokiame rei
kale be atlyginimo.

Vaikui esant penkių arba 
šešių metų pirmieji dantys 

Norint, kad
vaikas turėtų normališkus 
dantis, reikia dažnai juos ap
žiūrėti, ištraukti, kuriems lai
kas pulti, o kurie turi pasilik
ti, pataisyti. Dantų ištrauki
mas per anksti ir laikymas jų 
per ilgai daro įvairius blogu
mus. Dažnai sekančius: krei
vi į vidurį, į lauką, į šalį, per

bet ne , daug krūvoje, per daug reti 
1 ir dažnai pasitaiko, kad žan-

eioje šešiolika; viso trisde
šimts du. Gamta, ypa taip su
taisius tuos brangius perli
nius organus, kad kiekvienas 
galėtų atlikti savo užduotį 
priderančiai, laiku ir stovėti 
burnoje tam tikrą laiką.

Linksma matyti bėgiojant 
švarų vaikutį: išvarus drabu
žėlis, plaukai sušukuoti, ran
kos švarios, panagės taip pat 
nemėlynuojią. Jau ne vien tuo 
vaikučiu gėrė j am,ės, bet mąs-

i vidurius, žmogus 
rių nešvarumų į kūną.

Kuomet dantys yra sudy
gę labai krūvoje, arba išsik 
raipę, tai labai sunku juos už
laikyti, švariai, o nešvarumą 
bakterijos myli. Aųkdamos 
bakterijos teikia skausmo ne 
vien dantims ir smegenims, 
bet priruošia dirvą dėl sekan
čių ligų: širdies, rumatizmo, 
appendicitis, pilvo suįrimo ir ! 
kitų. Tos ligos paeina nuo 
nuodingų pūlių, kurie plaukia 
iš blogų išpuvusių dantų.

Kuomet vaikui išdygsta 
pirmas kelminis, arba g'erokš- 
tinis, dantis, visuomet tėvai 
paskaito, kad tak dantis yra 
pieninis, arba vaiko dantis. 
Tai stambiausia klaida. Štai, 
būdas kaip juos surasti: kada

gauna įvai-
Daugelis skun-

bijosi
Vaikas

bijo,

motinų
džiasi, kad jos vaikai 
daktaro. Visai netiesa, 
nebijo daktaro, bet jis
kad jam nepaliestų skaudan
čio danties. Suprantamas da
lykas, vaikas žino, kad dakta
ras, taisydamas dantį, turės 
paliesti jį, o palietus suteikia,^,, 
neapsakomą skausmą. Tos mo 
tinos, kurios neturi mažiausio 
supratimo, kada vaiko dantys 
tur būt taisomi, reikia vaiką 
vest pas daktarą kas 'šeši mė
nesiai; suprantama, ne pas 
tokį daktarą, kuris turi dide
lę iškabą ‘*free ekaminatibn,” 
bet pas tinkamą, nes tie, ku
rie sakosi dykai daro, papras
tai daugiau atima ir mažai 
arba nenaudingai padaro. Ap
žiūrėjęs dantis, kurioms bus 
reikalingas daktaras, šutai-

• v. . sys, ir tada vaikas nebijosnepiemmai dantys, apačioje,!/,, Ji daktariarba viršuje, skaityk nuo vi
durio priešakinio danties to-

tome, kad tas sūnelis turi ge- liau į burną: jei bus eilėj tik

"A

choze”, bet kaip yra taip yra jų, lyg ko
kio amaro. Gailu į juos žiūrėti. Jie ne tik 
neturi maisto nei buto, bet nežino, kas jų 
tėvas motina... —- “baigė susijaudinu:i 
Dagilienė.

— O kaip jums atrodo tas prierašas 
esą tie vaikai nepažins kapitalizmo bai
senybių? —- toliau klausiau duodamas 
progos pačioms išsitarti plačiau apie są
lygas, kuriose jos gyveno. Į tai sąmojin
gai atkirto Dagilienė:

— Gal būt, kad jiems neteks pažinti 
kitų baisenybių, nes greičiau gali patys 
žūti nuo komunistų pragariškų baiseny
bių. į

— Kaip tai? Štai, žiūrėkit į antrą ir 
tretį puslapį. Matote aprašytos ir atvaiz
duotos carų režimo žiaurumai tarp 1995 
ir 1914 m. Štai saldotai 1905 m. šaudo 
streikuojančius darbininkus, o čia štai pa
naši scena: šaudymas žmonių atvykusių su 
popu Gaponu ir šventomis vėliavomis pas 
carą su prašymų palengvinti jų gyveni
mą. Argi ir dabar gali būti tokių žūdy- 

į nių? Toliau pamatysite šitame laikrašty
je taip pat aprašyta ir atvaizduota jau

rą motiną. Bet biskį pajuoki- 
nęs, štai, apsivyti, nes pama
tai pažaliavusius, parūdiju
sius ir sukirmijusius dantis. 
Na, ir pasirodo, kiek motina 
rūpinas vaiko sveikata, Sup
rantama, mamai rūpi vaiko 
sveikata; ji tik bijosi, kad kai 
minkos neapkalbėtų, jog vai-

penki dantys, bus pieniniai, o 
jei šeši, šeštas jau nuolatinis 
dantis arba augusio dantis. 
Antrieji, arba užaugusio, dan
tys yra. gamtos taikomi, kad 
jie tarnautų žmogui visą gy
venimą ir tie- dantys gali tar
nauti visą gyvenimą gerai juos 
prižiūrint.

jam nebus reikalinga 
bijoti, nes kuomet dantis ma
žai papuvęs, gręžiant jį nes
kauda. Negalima sakyti, kad 
visai neskauda, bet skauda pa 
kenčiamai. Juk bile kokią iri-k 
taciją, arba su judinimą pada~> 
1‘ius, gyvas dantis visuomet 
turi jausti nors ir didelio 
skausmo nėra. Vienok nėra 
taip baisu dantis taisyti, kaip 

(Tęsinys 4 pusi.)

dabartinės Rusijos ramus, sotus gyveni
mas...

— Tai mes panašių laikraščių matė
me ir Rusijoje — pertraukė mane Dagi
lienė. Ir jų radio kasdien giriasi savo ge
rybėmis. Bet koktu mums buvo' skaityti 
ir klausyti tokią biaurią melagystę. Šiaip 
žmonės dėl tos priežasties laikraščių ne
skaito, radio neklauso: sako patys rašo 
ir kalba tai tegu ir patys skaito ir klauso. 
Žinoma, nieks, ypač mes lietuviai, negi
liame caro su jo Muravjovais žiaurumus. 
Bet visos tarų baisenybės, kaip sako pa
tys rusai, atrodo kaip menki šešėliai prieš 
bolševikų tiraniją.

— Bene per aštriai tamsta pasakei?
— Ne, sąmoningai tvirtinu, kad ne- 

'gąlima įsivaizduoti didesnių žiaurumų ir 
baisenybių, kokias tenka kentėti vargšei 
Rusijai. Žinoma, ir už senų valdovų ne
teisybes ir grieku's. Bet tur būti Dievas 
leidžia dar paviešpafauti bolševikams dėl 
to, kad parodytų, kad žmogus be Dievo 
yra baisesnis negu žiauriausias žvėris. Ti
krai joks gyvulys negali taip kankinti 
kits kitą, kaip tai daro bolševikai. Kur

kitur, jei yra kokių neteisybių, skriaudų, 
galima dar pasiskųsti, šaukti, rėkti, jei 
tave muša. O pas bolševikus nieko neva
lia ne tik rašyti, bet ir patylomis sakyti 
apie jų tvarką, ar neteisybes. Tuoj sušau
dys, kaip “kontrrevoliucijonierį.” O jau 
darbininkams streikuoti ir neužsimink. 
Štai Višniovlioje sustreikavo .150 darbinin
kų. Ir tuoj be jokių derybų nei teismo 
visus sušaudyta. Na jei kas mėgintų pa
mesti darbą ir kito ieškotų, vis tiek nie
kur neras be komunistų rekomendacijos. 
O kurie turi šiokio tokio darbo, tai tikri 
vergai. Sako, senovėje vergus nors ir var
gindavo, tai nors valgyti iki soties ne
drausdavo. .0 pas bolševikus blogiau, nes 
ir jrj darbininkai-vergai yra nuolat alka- . 
ni: mėsos beveik niekados negauna, o 
bloga duona, kurios, gauna geriausiuose 
atvejuose tik po svarą į. dieną, yra pra
bangos dalykas. Bedarbių daugybė, nuo
lat didžiulės eilės ir grupės stovi “darbo . 
biržose.” Ir mano Vyras nors turėjo gerus ,
popelius iš bolševikų atstovo Londone, į 1nors buvo net įrašytas jau kaipo RusijoS j 
pilietis (jo paties neklausiant sutikimo),

tačiau negavo pas juos pažadėto nuolati
nio darbo. O jei ir gautų, tai pamatęs 
darbininkų gyvenimo sąlygas, labai gai
lėjosi Liverpuly patikėjęs bolševikų laik
raščiams ir agitatoriams. Rusijoj nors kaž 
kaip skriaudžiamas darbininkas negali 
niekam pasiskųsti. Ir susirinkimuose' jie 
taip pat be baiso, nes turi daryti tokius 
nutarimus, kuriuos liepia jiems komisa
rai. Algos neva duoda 129 rublių, ir net 
mano žmogui buvo pažadėję duoti 299 
rublių. Bet kas iš to... Priverstinai, (nors 
sako jie: “savo valia”) darbininkai iš 
tos algos turi mokėti visokias rinkliavas, 
valstybines “laisvas” paskolas,ir kitiems 
galams. , ;

(Daugiau bus) ,

Amžinai nauju ir nuolat augančiu nu
sistebėjimo ir pagarbos jausmu pripildo 
mano sielą du dalykai, juo dažniau ir il
giau apie juos galvoju: tai žvaigždėtus 
dangus virš manęs ir doros dėsniai ma
nyje. Kantas

y
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tik veidas, bet ir nosis, kuri.! parapijos naudai 
taip pat daug sykių yra uos
čius tą pačia munšainėlę, ku
rią Tamošius dabar nuolat ge
ria.

“Mūsų trijų metų patyri
mas parodo, kad tik sutarti
nai dirbant su gerbiamu kle- 1 ... įbonu tegalima nudirbti dide-

— Eik namo, Tamošiau, —j liūs ir naudingus parapijai da- 
tarė teisėjas, — ir pamiršk, j rbus.

TRIJĮ RARiLIB ŠVESTĖ!,’™ “

kad tu čia buvai. 
Moralas. Sunku

I

teisti tą,

yra nupiešęs įvairių paveiks
lų. Vincuks-gi ant 
jaus”

“Betlie-
A,

WEST END PITTSBURGH “J Č
(McKEESROCKS)sutaisė visokių žvaigž 

džių-žvaigždelių, kad lig tik 
iras dangus atrodė. Papuoši- Kalėdų dieną labai linksma] 
mas didžiojo altoriaus, tai nuo Praleidome. Burdingbosienė pa 
pęlnas mūsų seserų Praneiš- ^aisė gerus pietus. Pietus bu-

pijo j tas įvyko. Ji man atsakė, 
kad Lietuvoj. Taip, tamstelė, 
gal tas galėjo ir atsitikti, bet 
argi Kristus ir jo Bažnyčia ka
lta, jei kunigas taip nežmoni
škai pasielgė. Judas atsirado 
tarp apaštalų, bet negalima

Trys Karaliai yra vadinami 
Išminčiais. Jie buvo labai mo
kyti ir tikintieji žmonės. Jie 
buvo skaitę Šv. Rašte ir Pra
našystėse, kad žvaigždė ves i

būna šventinama kreida, su 
kuria rašoma ant durų raides 
K. M. B. Tas parašas turi dve
jopą reikšmę: 1. Tikėjimą, nes 
tik katalikai taip daro ir tiki 
i šventus daiktus. 2. Angelo

<£Wejų. Kiekvienas jų gyveno |apreikštas ženklas izraelitams, 
savči" karalystėj, skirtingame 'kririe tepė duris avinėlio krau 
krašte, bet visi sykiu patėm.i-1 -ju> kad išeitų iš Egypto nė
jo naują žvaigždę ir sykiu lei- ilaisvės.
dosi į kelionę.

Pasiekę Jeruzalį, jie klausi
nėjo apie Kristaus gimimą. E- 
rodas, karalius, taip gi susi
rūpino ir norėjo sužinoti, kur

TAMOŠIUS TEISME
Kuomet mano draugas Ta-

Kristus gimė; ne dėl garbės, luošius pradeda švęsti kokią 
bet iš pavydo, nes jis bijojo šventę, tai žinokite, kad poli- 
prąrasti savo karalystę. Ero- ,ci ja mūsų mieste jau pasiruo- 
das, suradęs iš patarėjų, kadjšusi atlikti savo darbą virš 
Kristus turės gimti Betliejų- paskirto jai dirbti laiko. JŠtai
ję, siuntė karalius,' kad suras
tų ir jam praneštų.

Trys Karaliai išėję iš J<5ru-

kurį pats iš kelio išvedei.
Balabaika

0UTHS1DE

“Todėliai, lai gyvuoja mei
lė, sutikimas ir vienybė. Lai 
gyvuoja mūsų Naujas Para
pijos Komitetas. Laimingų. 
Naujų Metų!

“Su tikra pagarba
“Senasis Šv. Kazimiero R.

Gruodžio 28 d., 1932 m., pa
simirė a. a. Marijona Laukai
tienė. Palaidota iš šv. Kazi
miero R. K. bažnyčios ■ para
pijos kapuose, netoli nuo Šv. |

Kun. J. V. S. Pranciškaus Vienuolyno. Rei
kia pažymėli, kad a. a. Mari
jona buvo ištikima šv. Kazi
miero R. K, parapijos narė 
ir prie kiekvienos progos uo
liai darbuodavos. Taipgi per

kiečių, kurios šimet irgi atsi- vo kalakuto, lietuviškų de-
šnj, namie langytų kopnsttj. !,(alįintį kad ;įsi b„.
Tai, kad kirtome tai kirtome? vo jlldai. Se> ir dar sykį sa.

Per. šventes užsimaniau ap- kau, kad ne. Kunigas kaipo 
lankyti lietuvišką klubą ir si- žmogus gali prasikalsti, nupu- 
kstiką arba jukeriuką palošti, lti, nežmoniškai pasielgti, bet

žymėjo savo sumamngumu ir
; gražumu

Senas Ex-choristas

IŠ ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS PASTOGĖS

Su Naujais 1933 Metais pra- 
K. Parapijos Komitetas: lsįjecĮa anįrop mokslo metu da 

i _•lis. Vaikučių Kalėdinės atosto- 
!gos jau pasibaigė sausio 3 d., 
i!933 m. Tikimės, kad dabar, 
'grįžę, dirbs visu stropumu, 
J kad pasiektų aukštą mokslo 
laipsnį.

“Frank J. Zimantis 
“ J. J. Blažaitis
“ Jonas Skistimas 
“Adomas Marculaitis
1 ‘ Antanas Vasilauskas 
“Martin Jakuconis 
“George Stankus 
“ John Pustelninkas”

Pittsburgh, Pa.
Gruodžio 25 d., 1932 m.

Tame pačiame susirinkime gerai išlaikyti kvotimus, žada

Beeinant į klubą, vienas Mi- 
kis — vokietis — man gerai 
pažįstamas mane pasikvietė 
pas save pasisvečiuoti. Įėjęs 
į jo stribą, sutikau keletą lie
tuviškų “pažangiečių” bobel- T 
kų. Pasisveikinus su. visais ir 
visomis, jau mano pažįstamas 
vaišino skystimėliu. Sriūbtelė
jusios keletą gurkšnelių, tos

negalima sakyti, kad visi ku
nigai tam panašūs; Jai būtų 
nežmoniškas įtarimas.

Neužilgo bus pusmetiniai jbobelkos pradėjo mane užga- 
kvotimai, kuriuos ruošia Sesuo j vinėti. Mat, tos bobelkos, tai 
IM. Aloyza, mokyklų lankyto-1 buvo iš “pažangiečių”. Jų 
ja. Taigi vaikučiai, norėdami “Pažangumas” remiasi ant to,

ilgus metus priklausė prię vie- šiems 1933 m. maršalkomis pa jgti pastangų, kad ne vien
ImAn JT',,y»z\4-i vv, -nU,, "U,-. TTY. t • j * -i v n vtinęs Tretininkų kuopos. Už 
tat visa tretininkų kuopa da
lyvavo jos laidotuvėse:— Lydė

Antai atsakiau, kad kunigas 
ali taip pat pasigerti, kaip 
r kiekvienas, bet taip pasi

elgiant jis piktina ir praran
da pasitikėjimą pas žmones 
Pats Kristus permainė vande 
nį į vyną, bet tą darė, ne/lėl 
to, kad žmonės pasigertų. Tai
gi Kristus ir jo Bažnyčia ne
kaltas, kad kunigas pasigeria.

Trečiai atsakiau taip: Tam
stelė, piktinies, kad kunigai 
prašo aukų. Nugi užlaikymas 
bažnyčių, mokyklų, Seserų na
mo ir klebonijos reikia užmo
kėti. Taip, trumpai ir rinitai 
joms atsakiau, bet bobelkos 
pradėjo apie visokius pažan
gos įvykius kalbėti. Štai, sa
ko, jau orlaiviais žmonės skrai 
do padangėmis, kita pridūrė, 
kad, ana, ir universiteto stu
dentas sakė, jog Kristaus Ba
žnyčia atgyveno savo laikus. 
Bobelkos, sakau joms, taip pa
žanga šių dienų visame, bet 
išradėjai tų visų, ir pažangos, 
buvo žmonės giliai ir iš šir
dies tikintieji į Kristų ir Jo 
Bažnyčią. Tad, ir mes eidami 
pažangos keliu, turėtume arti
ntis prie savo Sutvėrėjo. Ne
klausykite nedaniokytų stude- 

(Tęsinys 4 pusi.)

kad gali daugiau munšainėlės 
išgerti, kitos divorsuoti savo 
vyrukus ir prie kitų kibti, ki
tos išmokusios nuo mulkinto
jų daugiau burnoti. Tat, viena 
iš tų ir sako:

— Ana, vienas kunigas pa- 
širdies linkime jiems geriau-Gpepg karVę parduoti, kad tik

skirta: Pranas Arkušauskas, 
Antanas Naujalis, Jonas An
tanaitis (Jr.) ir Jonas Gailys. 
Visi jauni, švarūs vyrukai. Pa-jo iš išlydėjo iš bažnyčios su

• ^uždegtomis žvakėmis rankose; sitikime, kad atliks savo pne- 
Siandie Nauji Metai jau su :Per šv. Mišias visi priėmė šv. ■ dermes uoliai ir sąžiningai.

T'amošiui užeina ant m i sies:

gerai pasirodytų, bet kad ir 
kitus perviršytų ir kad įgy
tąjį mokslą galėtų suvartoti 
didesnei Dievo garbei id tė
vynės naudai. Todėl iš visos

mumis. Reikia juos pasveikin- |Komuniją ir ją paaukojo už
galio , pamatė žvaigždę, kuri ,ti. ” Kaip tik ant mįslės užėjo, savo mirusios narės sielą. Tai
vede ir sustojo ant Betliejaus. Į taip ir padarė.
Karaliai įėję į kūtelę rado Kū- j Per daug išsitraukus jam i tretininkų paskutinis
dikėlį Jėzų, Mariją ir Juozą-'stiprios munšainėlės, jau, gir-

Raštininkas slo pasisekimo.

labai gražus ir girtinas toks j X Dar vienas įvykis, kurs
ma-

viinas savo mirusiai narei. Ne
gana to, tretininkai neužmirš
ta savo mirusiųjų narių; jie

parodo, kaip J. E. Pittsbnrgho
Vyskupas Boyle myli lietu
vius, o ypač šv. Kazimiero pa
rapi jonis.

Gruodžio 31 d. Jo Ekscelen-

MT, PROVIDENCE, PA,
pą; jie dovanojo trejopas do-aižiu, kad vėl pakliuvo į poli- 
vanas: auksą, myrą ir kodylą, cijos rankas. Suareštuotas, pri-
P^Trbinę Jėzų, jie kitu kelirLstatytas teisėjui, kuris duoda'dažnai užprašo šv. Mišias, kal-
grįžo į savo kraštus, nes An-jjam visokius pamokinimus a- (ba rožančių ir atlieka daug ki- 'ei ja suteikė nepaprastą leidi-j ją valia visiškai yra Dievui 
gėlas patarė neiti pas Erodą, pie girtybę. * Įtų gerų darbų. Kaip tai gra- mą1 duoti palaiminimą švč. Sa- 'pašvęsta. Tas valios atsižadė-
kuris nori Kūdikėlį Jėzų nu- — Tamošiau, — sako teisė- ;žu, kad supranta dvasios rei-

‘Ramvbė geros valios žmo
nėms” — Tos ramybes pilnai 
atjaučia vienuolių širdys, nes

žudyti.
Reikšmė,

Trims Karaliams pasirodė 
nauja žvaigždė, -—- Tikėjimas. 
Tiesa, jie turėjo būti mokyti, 
kad atskirti vieną žvaigždę

kramentu šv. Kazimiero baž- 
jaš, — ar negėda tau taip ap- .kalus ir juos gyveniman vyk- -nyčioje, antraeilinėse metų šve

j imas nereikalauja vien aukos, 
jis teikia daug dvasinio džiau

Mlažiutė į_aĮ ]aįjoįuves užsimokėtų.
Kita sako:
— Ana, ir patys kunigai ge

ria ir pasigeria, kaip kiaulės, 
o ant žmonių rėkia ir baras, 
kad negertų.

Trecia uždrožė taip:
-— Ana, kunigai vis tiktai 

liepia mokėti: duokite, duoki- 
Je ir tam davimui nėra galo.

Rinitai, ir nesikarščiuoda-
sileišti ir landžioti po gatves, 9o. Prie viso tretininkų tvar- ntesę, kurių per metus būna su Igsnio ir ramybės; ramybės, ku|11Įas’ Pia(JaJau O0111’’ atsakiue-
kaip kokia baidyklė. Pamatę

pirštais bado; ir visados ba- 
nuo kitų, bet, tikėjimo sustip-ĮŪ* Fi nepasitaisysi. Tik
rinti, leidos į tolimą kraštą, (rab gėda tau, Tamošiau. Pa- 
kad pagarbintų Jėzų.

Jų kelionė, tai mūsų kelionė 
į amžinąjį gyvenimą. Tikėji
mo — tos žvaigždutės mes ve
dami į tąjį gyvenimą.

Trys Karaliai atnešė Jėzui 
trejopas dovanas:

Auksas reiškia karalių, nes 
kiekvienas žemiškas karalius 
turiu turėti auksinę karūną.
Au3fšas yra negendamas, taip 
ir tikras tikėjimas yra neklai
dingas, o Jėzus yra Karalius 
dangaus ir žemės. Kas tikės į 
Jį — niekada neklys.

Kodylą, arba- smilkalas, rei
škia maldą. Malda yra kaip 
koks dūmas, kylantis aukštyn, 
kol pasiekia patį Dievą. Kody
las yra kvepiantis dūmas; rei
škia, tyra malda ir nužemin
tos širdies malda yra tinkanti 
Dievui Auka, kuri perstato šv.
Mišių auką.i. c , >

Myra, kurs yra padarytas iš

kymo daug yra pasidarbav usi rios mūsų Seserys ypatingu 
būdu atjautė, . pagal Angelo 
pažadėjimą per Piemenėlių 
Mišias Kalėdų vidurnaktyje. 
Nakties tylai užstojus, Seserys 
lig Angelus pavaduodamos gie

sižiūrėk pats ant savęs! Kaip man tenka būti nare tos taip Rupijoje. Kaip mes turime bū- d°j° tą, danguje parašytą, 
tu atrodai? Veidas sudaužytas, prakilnios ir garbingos drau-

tave, visi vaikai bėga, kaipo 'dabartine pirm. M. Bliutie 
nuo kokios ligos. Žmonės tave rašt. Klimaitienė. Toks su-

tartinas darbas už tat tokius 
gražius ir vaisius išduoda. Aš

virš 50. Šią savaitę tokios šve
ntės yra dvi: Švč. Jėzaus Var
do, sausio 2/1. ir Trijų Kara
lių, sausio 6 d. Tokių teisių ir 
malonių nei viena bažnyčia

ti.
Tamstele sakai, kad kunigas 

liepė karvę parduoti, kad už 
laidotuves užsimokėtų. Paklau

negaliu atsidžiaugti, kad ir neturi visoje Pittsbnrgho vys-

nosis raudona, akys išsipiltu- ^G°s 
sios.. Aš, negaliu suprasti, iš 
kur jūs, girtuokliai, gaunate 
patraukimo gerti ta nuodin
gąją munšainę, kuri ne vienų 
paguldė į pirmlaikinį grabą? 
Juk tu savo sveikatą naikini. 
Už tokį pasielgimą turėsi at-

Tretininkė

X Per pat Naujus Metus 
kun. J. Skripkus pakrikštijo

ti dėkingi savo skapui, kaip I giesmę: “Garbė Dievui aukš
tinime džiaugtis ir tomis ma- Itybėse, o ramybė žemėje geros 
lonėmis naudotis. Jei mes bra-1valios žmonėms.” Kalėdos Šv.
ngi name savo tėvelių, savo ku 
nig’o, vyskupo, ypač. Popie-

Petro ir Jadvygos Rimkevi- žiaus palaiminimus, tat kaip
čių sūnelį Richardu-Petru. turėtume branginti paties V.

X Pirmame šv. Kazimiero .Jėzaus palaiminimą. Iš tikro, 
parapijos komiteto susirinki- 'kaip mes čia. esame laimingi, 

sakyti ne tik prieš mane, bet fine, laikytame ketvirtadieni JIkad taip dažnai mus. laimins 
ir prieš dangiškąjį Teisėją, gruodžio 29 d., tarpe kitų sva-jPa^s V. Jėzus. Tad naudoki- 
Tamošiau, pasižvelk į save ir rbių pasitarimų parapijos rei-'V^s kiekviena tokia nepapra- 
apmąstyk savo biaurų darbą, i Italuose nutarta ruošti “cardįs^a Proga. Apie visas tas ina- 
Bet ką man dar šnekėti, ką'parties” sausio 18 d., vasario ^ones niums paskelbė per Nau- 
čia tau sakyti: ar į tave kai-A ir 15 dd. O lietuvių biznie- Ė*s Metus pats klebonas kun. 
bu, ar į pliką sieną, vis tas irių metinė vakarienė bus va- Kazėnas ir sakė, kad kas sek- 
pats. Bet, pakol pamiršiu, aš .sario 28 d., kaip kas met. Ma- niadienį praneš, kuriose šven- 
noriu tavęs paklausti vieno dyt, naujas komitetas tuojau t6se bus teikiamas palaimini

mas Švč. Sakramentu. Žino-dalyko: Kokiu būdu tu prade-i imasi už darbo. Sveikiname, 
jai tuos nuodus gerti Papa-ĮTik reikia, dabar, kaip kun.

Pranciškaus Vienuolynui turi 
ypatingą reikšmę, nes Serafi- 
škasis jųjų Tėvas pirmutinis 
įvedė Kūdikėlio Jėzaus garbi
nimą kūtelėje.

Gerb. kun. J. V. Skripkus 
atlaikė visas trejas Mišias. Per 
vidurnaktines Mišias pasakė 
reikšmingą ir jaudinantį pa
mokslėlį.

Šia proga reiškiame padėką 
visiems, kurie linkėjimais, do
vanėlėmis, arba aukomis atsi
minė vienuolyną. Per Šv. Ka
lėdų Mišias buvo atkalbėta at
skiros maldos už visus geru

ma, mes tokias privilegijas ]darius. Net graudu prisiminti,
šakok man, iš kur gavai tu .Kazėnas per Naujus Metus sa- gaunamų ne kieno luto nuo- 'kad žmonės, patys skursdami,
pradžią, arba. patrauki 
rimą? Atsakyk man.

imą i ge . įkė, kad visi parapijonys pa
remtų komiteto sumanymus.

pelnu, kaip tik musų klebono, nepamiršta savo vienuolių Se

— Pone teisėjau, — atsakė įTada bus ir patiems komiteta- 
medžio sulties, panaši į gumą, draugas Tamošius,* — 2 metai ims smagiau dirbti.

atgal — pirmą kartą aš pa- 
uoSičiau gėrimą. Ar atmenate, 

žiaus. Kaip įnyrąs ima tokią pons teisėjau, kada kandida- 
formą, į kokią talpinsi, taip
Kristus ėmė kryžiaus formą, 
kuomet tapo prikaltas. (Me
džiai, iš kurių daro myrą au
ga vien tik Palestinoje).

Trys Karaliai grįžo kitu ke
liu į savo kraštus reiškia jei
mes' norime pasiekti savo tik

is J . V. ..rąją tėvynę — amžinąjį gyve
nimą, turime apleisti turtų, 
linksmybių ir kūno patenkini
mo kelius, o pasirinkti kitą ke
lią: kantrybės, klusnumo, sa
vęs atsižadėjimo, ypač Dievo 
ir artimo meilės.

labai skaniai kvepia, pe'rsta- 
1 to Jėzaus kančias ant kry-

Besvarstant įvairius parapi
jos reikalus, netikėtai atsilan
kė i susirinkimą vienas seno- 

tavot Į teisėjus; tai buvo dupjo komiteto narys, Jonas Šla
mėtai atgal. Ar atmenate, kaip žaitis; atsiprašęs pasakė tru- 
vieną dieną jūs, su kitais po- mpą prakalbėlę, kurioje parei- 
litikieriais, nuo gatvių žmones škė, kad yra įgaliotas senojo 
rinkote ir vedėte juos į kar- parapijos komiteto pasveikin- 
oiamą, kad fundyti, kad jie už jti naująjį parapijos komitetą 
jus balsuotų? Tą dieną, du ir jam įteikti Naujų Metų lin

kėjimus. Štai jųjų laiškas: 
i 1 Gerbiamieji:—

“Sveikiname Naująjį Šv. 
Kazimiero Rymo Katalikų Pa
rapijos Komitetą ir linkime su 
Dievo palaima ir sutartinai su 
mūsų Gerbiamu Klebonu kun. 
Kazėnu ištikimai pasidarbuoti

metai atgal, tavo prieteliai po
litikieriai ir jus, pons teisė
jau, man nupirkote pirmą sti
kliuką degtinės. Tamsta pats 
nupirkai man vieną šnapsą, 
užmokėjai už jį ir paprašei, 
kad už jus balsuočiau. Gal ne
atmenate, bet aš atmenu.”

serų. Teatlygina Jums Vieš
pats !

Gruodžio. 29 d. apvaikščioja
ma Motinos Vyresniosios var- 

Senas Ex-choristas Jdinės. Pagerbimui šios dienos 
X Savame laike buvau pa-1išpildyta puikus programas, 

sižadėjęs aprašinėti apie įvai- į koriam dalyvavo Seserys, aka- 
rius įvykius mūsų bažnyčioje,' demikės ir vienuolyno prad- 
bet kad iki šiol dar nieko ne-'žios mokyklos mokiniai. Sve- 
įvvko nepaprasto. Bet vis tiek Į čių tarpe buvo Seserų iš kita- 
negaliu nutylėti nepastebėjęs Jaučių vienuolynų. Linkėjimai 
vieno dalyko, t. y. kad per į buvo pareikšti Mišių intenci- 
Kalėdaš ir Naujus Metus bu-j jomis. Kad pareiškus savo pa- 
vo labai gražiai bažnyčia iš- gurbą, Seserys iš kiekvienų 
puošta. “Betliejus” Jurgio Či- misijų prisiuntė porą gerų kny ' 
žausko padirbtas itin gabiai; gą, kas daug prisidėjo prie' 
ir gražiai, o mūsų jauno arti-j padidinimo vienuolyno knygy- 
sto Jono G-anserevičians atnau no.
jintas ir nudažytas Įvairiais Linkime savo rėmėjams ir 
naujais, dažais. Šis jaunas ar-j geradariams - džiaugsmingų 
tistas labai gabus. Jau daug!Naujų Metų. S.

$

T

kurs visomis pajėgomis rūpi
nas mūsų gerove. ;

Dieve, duok jam sveikatą ir 
ilgą amžių.

NAUJA KNYGA

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 Marųuette Road, 

Chicago, Illinois

“DRAIKO” L
AGENTŪRA

aa

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą 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

1«> <■«•«*

GORČIŲ AGENTŪRA
2334' So OAKlt I Av-e '^^

. TEL.
ROOSEVELT



D R A U G A S Ketvirtadienis, sausio 5, 19324'

| savo ateinančiame gyvenime 
pasižymėti gražiais, Dievui 
nialoniais ir žmonijai naudin
gais darbais. Vilimas

BENTLEYV1LLE, PA.

CHICAGOJE

JUBILIEJINĖ VAKA
RIENĖ

Vienas senas Šv. Luko pa
rupijos parapijonas, horvatas,' 7"• ~on.... .... . , , Petronėlės rengia 20 metuis priežasties dideles bedarbės

j pamišo ir trumpu laiku pasi
mirė. Palaidotas šv. Luko pa
rapijos kapuose.

X Keli metai atgal sudegė

P-lė Jadvyga Grieaite dainuos Šv. Petronėlės dr-jos 20 
metų jubiliejaus vakarienėj sausio 8 d., 7 vai. vakare, Šv. 
Jurgio paryp. svetainėje.

PITTSBURGH’O
ŽINIOS

tcris dalyvauti vakarienėj, o : (Lietuvoje 25 lt.).
{ Adr. “židinys'’ Kaunas Lai
svės Al. 3

'dukreles Įrašyti i draugiją.

tinos Sopulingos dr-jos žada 
net 50 narių atvykti. Dilbai 

į malonu bus, jei cicerietės taip 
I skaitlingai atsilankys. Didele APau^0S sukaktuves. Šia pro-
garbe bus mums sulaukus vie-

LIETUVA MIN1100 METU

'ga ir Amerikos lietuviai-t u n !UUO O Ll ICL U1V Lto \ K.“ m
Bridgeport. — Draugija Šv. mių iš toliau. Taip pat žada Pasidėti sudaryti “Židiniui”

biliejaus vakariene sekmadie
ny, sausio 8 d., Šv. Jurgio pa-' o; 
,rap. svetainėj, 7 vai. vakare.1 
Visos narės malonėkit atsilan-

ll~ dalyvauti mūsų kaimynkos: 
,šv. Onos 

o narės, 
visu

dr-ja;
šviečiame ir dau- 
stengsimės paten

kinti. Girdėjom, kad žada at- 
ijų atsto-

iau devinti metai leidžiamam
žada atvykti ,literatūros, mokslo, visuome 

'nės ir akademiškojo gyveni

z\ juvitu suueue ..... 3 -i 1 » ,
j-j 1- • v .. , ,, “ kvti 1 vakariene. Bus puikus p. vvr.„ ūmuo-ididele viešoji mokykla. Dabar ’ 11 11, , ,, . , . . programas. Žadėjo dalyvauti v.pjau atstatyta su visokiais 1110- ,° ,r T A v , Pd1,
derniškais patogumais ir Įtai
symais. Vaikai ją pradėjo lan-

prelatas M. L. Krušas, kun. 
Šaulinskas, dainininkai AT. Ja-

Per vakarienę narės nuo 16 j 
iki 25 m. bus priimamos dy-i

mo mėnesiniam iliustruotam 
žurnalui kuklias sąlygas tar
nauti Lietuvos kultūros rei
kalams. Jeigu per 1933 metus 
“Židinio tiražas pašoktų ligi 
5,000 pr-rių, tai adm-ja pasi-

1 . .. . ' .nušauskienė, K. Sabonis, Ga- i-.p. ...... 9-. p.: q.-. ... 1 .1,. žada 1934 metams žurnalo prkyti sausio 3 d., 1933 m. - . ,, . . , . ka1’ nuo lkl nb uz 1 Go' , . v.,, ... , v . rucKaitė, Grieaite, kompozito- m..: rninumn -----  --------““ - --------X Bentleyville daug žmonių . . , . ’ , . . 1 C1l KWni°-0 " nūs Pocius; taip pat turėsime1serga ■šalčiu” ir kai kurie 
.nenori pasiduoti tokiai pras
ytai ligai — nenor atsigulti 1

^osi su tavim. Bet, Dedula, ne- 
■ klausyk

(Tęsinys nuo 5-č.io pusi.) 
ntų, kurie vos tiktai paragavę

,------ tų tamsių bobelkų,
Į kurios save vadina “pažan- 
įgietėmis,” nes jų pažangumas 
i ir pasirodo iš jų gyvenimo, 
j Vyrukus divorsuoja, munšai-

v. , . , , , , relę, kaip karves brogą, trau-trupuciuka mokslo, jau stato , . . . . v .v. 'kia, o .111 namai ir šeimyna, taisave mokytais ir viską žinau-i. ... . . v, * . ,v. . " jau tikrai į mėšlyną pavirtus,e.iais “ ■ ‘. i-r-, . . . . / / vlai, ot, jų ir “pazangu- 
Taip besikalbant pri. iartino 1 ,,mas.

vėlokas laikas; laikas ir į 11a-Į 
mus eiti pasilsėti. Atsikėlęs 
atsisveikinau su visais ir vi
somis ir tariau krikščioniškai 
“Su Diev.” Bet viena iš tų

Dėduia

BRIŪGEVILLE, PA.

suzurzėjo ką nors, bet nega- Sunku Įspėti; ateities Įvykius. 
Įėjau suprasti, ką ji ten zur- y Bet, tikėkime, kad šie metai 
zėjo. i atneš mums gardesnį duonos

Sugrįžęs pasakoju savo bur- kąsnį, palengvins vargelį var- 
dingbosienei apie tas "pažam Įgti, išblaškys juodus gyveni-i 
gietes” bobelkas. Burdingbo- 1110 rūkus. Kas nustoja vilties

TEKTŲRE
m your cakesT^

THE DOUBLE TESTED ] 
DOUBLE ACTING

ir/* BAKi NC 
fiVPSWOERĮ 

SAMEPRlą 
42YEAltf

25 ouncęs for
COtyglCHT )9Sl BV JAO1JES b 25 <

Įžymių kalbėtojų, kaip “Drau
go” red. Šimutis, T. Janulis, 
J Evaldas.lovą. Patartina su “šalčiais” 

atsargiai, nes paprasti šalčiai 
nevieną jau yra Į kapus nu- i® garsaus Cicero Dievo 
varę.

X Per Kalėdas mūsų klebo 
nas paskelbė parapijos susiri 
ūkimą, kuriame bus praneštas | 
visas parapijos stovis. Gerai, į 
pamatysime ir paskiau para-1 
šysime ką naujo išgirsime.

Koresp. “Draugo” Draugas

Sveikatos Skyrius
Pradedame, Naujus Alėtus. (Tęsinys nuo 2.ro pusi.)

tūli persistato, nes bile ką at
sargiai darant, visuomet gali
ma “ susi rokuoti. ”

Tik tiek reikia pasakyti, 
kad kuomet vaikui priseina 

rytojaus sulaukti, ’ dantį traukti, o ne tai-
Dėduia, tai randasi čiodkas praranda ūpą kovą laimė- tai vaikas išsigąsta, ypa-

sienė man atsake: geresnio

vra tingai dar kuomet papuola di- i 
delis arba krūminis dantis, j

sios bobelkos, kurios vos tik-j prašę Dievo palaimos, ženki- -Tuomet vaikas ir bijo daktaro Į 
tai moka paskaityti ir, prisi- me į naujus metus tvirtai Įsi- kėdės. Patartina vaikus pra- ! 
klausę mulkintojų, išmoko ne-j tikinę pergalėsiu visas sunkė-. Tinti prie daktaro nuo mažų j 
sąmones pliaukšti ir baisiau-{nybes, visas kliūtis, kurios pa- dalykų, pav., pirmą sykį išeg- 1 
šiai burnoti. Vieną iš tų pati-stoja kelią mūsų dvasios ir
savo ausim girdėjau pliauška-j kūno gerovei, 
nt, Alai, tos pliauškikės dukreį —----------

nai tų “pažangiečių”, kaip ti, tas, taip sakyti, jau 
jos save vadina, bet tai tam-1gyvas palaidotas. Todėl, pasi-

lė buvo rengiama prie pirmos • X Kuris laikas serga Kazi- 
Komunijos. Tat ji pasakė: -mieras Papei ka ir Petras Pct-

— Tai mano dukrelė dabar .rauskas. Praėjusią savaitę abu 
privalgys blynelių. Matyt, Aen .ligoniai didžiai sunegalėjo. Jų 
viena iš tų ir buvo, kuri kir-{gyvybei gresia nemažas pavo-
--------—— ------ - —-————----  jus> Gruodžio 30 d. buvo pa-
KAS NOKI BŪTI SVEIKAS šauktas klebonas aprūpinti. 

IR ILGAI GYVENTI, tus pre- j juodu šš. sakramentais, 
numeruoja dvisavaitinį sveika j x Antrą Kalėdų dieną kun.

j A. Jurgutis buvo išvažiavęs į 
Įliomestead, Pa. į Pittsburgho

tos ir blaivybės laikraštį
t£(SARGYBA I| provincijos kunigų susirinki- 

|mą ir vietinio klebono, gerb. 
“Sargyboje” bendradarbiui?kun. Čepananio vaidinių iškil

ia žinomiansieji visuomenės a-'mes,
smens. -. X Gruodžio 27 d. kun. A.

'Jurgutis pakrikštijo Antano ir 
Kotrynos Kurpavičių sūnų. 
Linkime jaunam Bernardėliui

’’ veda griežtą ko-“ Sargyba 
vą prieš girtybe.

“Sargyba” plačiai rašo svei 
katos, blaivybės ir higienos 
klausimais, pataria, kaip būti 
gražiam ir sveikam, kaip au
ginti savo vaikučius ir kaip 
prailginti savo gyvenimą.

“Sargybos” metiniams skai 
tytojams priedų duos “Lai
mės” kalendorių ir loterijos 
bilietą, kuriuo bus galima lai
mėti daug brangių daiktų ir 
Valstybės loterijos bilietą.

i ‘ Sargybos ’ ’ pren umora ta 
Lietuvoje metams 5 litai, pu
sei metų — 3 litai. Amerikoj 
ir kitose šalyse metams 1 do
leris.

Sargybos” Tidresas: Litb-
uania, Kaunas, Liaudies Na
mai.

Gavom linksma žinia,

Draugija Sv. Petronėlės 
narių turi apie keturis šimtus; ‘vienam 
turto apie 11 tūkstančių. Prie 

į tokios draugijos tikrai verta 
kad priklausyti.
Mo- 1 Kviečiam visus: vyrus, mo

tos kainą sumažinti per puse 
ir padaryti ji prieinamą kiek-

MILLIONi OF POUNOi U!ED BV 
. . . OVR OOVERFiMI M'- ■ r

intel i geniui.
Pr-tos kaina: met. 45 lt. 

(Lietuvoje, 35 lt.), pusnį. 25 
lt. Studentams ir moksleivia
ms: met. 30 lt., pusnį. 15 lt,

10PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

This ls a Faincus Vlvanl Sat and ln- 
cludcs faca povvder, $1.00; Konge, 76c, 
Tissue C-eam $1.00. Depilator.v $1.00 
Factal Astringent $1.75, Bath Salt 1.00. 
Tcilet IVater $1.2S. Perfume $2.76, Brll- 
liantlne 76c, Skili lVIiitener 75c. Totai 
value $12.00. Speelal price, $1.97 for all 
ten pieces to introduce tįsia line.

Vardan .......................
Adresas ................................ ..
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

M

Obalsis

DRAUGO” KONTESTININKŲ

Stt

r AtWAYS 
Kitchėn-FresH

KRAFT

zaminuoti, kitą sykį biskį su 
šepetuku pavalyti ir 't.t. To
kiu būdu vaikas ir pripranta 
ir daugiau nebijo daktaro, 
kad ir biskutį duotis užgauti.

Tėvas'.— Mary t, aš turiu 
tau gražų vyrą. Tu jam patin
ki.

Marytė'.-— O kokių jis plau- 
{kų? Rūdų? Aš rūdų nekenčiu.

Tėvas;—Alene, ne! Kur 
tau bus rūdi.

Marytė:— Tai gal juodi?
Tėvas:— Visai ne.
Marytė:— 'Geltoni ?
Tėvas:— Ne.
Marytė:— Pliki?
Tėvas:— Ne.

- Marytė:— Tai kokie jo plau 
kai?

Tėvas'.— Jis visai neturi 
pasiekti Alatuzelio amžiaus ir plaukų.

šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 
“Draugą.” Jie aplankys kiekvieną lietuvių šeimyną jųjų kolonijose 
užrašinėdami “Draugą.” Nepamirškime, kad “Draugas” yra vienin
telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir turėtų būti skaitomas 
visų lietuvių. Kontestininkų šitam dideliam darbui turime daug, bet 
norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides
nės bus pasekmės.

Kontesti'ninkams yra skiriamos sekančios dovanos:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba 

$200.00 už nemažiau kaip 3,000,0-00 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgb, 

Llount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) 
VJashington, Pliiladelphia, (Aplankant šv. Kazimiero Seserų naują 
mokslo įstaigą,) New York, Waterbury, Hartford, Thompson, Conn. 
(aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) Worcester, Boston, Quebec, Mont- 
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau; 
kaip 2,000,000 balsų.

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje 
minėtas vietas arba $50.00 už nemažiau kaip 1,000,000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už ‘nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig* Kontestininkų nuopelnų.
PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie 
pasieks pažymėtą skaičių balsų,

Kontestininkų galutinas tiksiąs — 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

I.abai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys pa.rinktinio alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Prisietoms ŠVIEŽAS groser- 
ninkams kas kelios dienos. 

Pabandykit jį!

N0W OFFERED AT 

REDUCED PRICES

■T*.

Buy gloves with what 

it savęs
Nereik mokėti 50c. ui 

dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- 
kia. Ją. vartotadamag per 
metus sutaupai |3.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘

S/zir "JNCLE

SAVr, IT S 'VOU HUR-V
VOUP. — 1 JUS V SALŲ Vį\f<v

4
i



Ketvirtadienis, sausio 5, 1932 DRAUGAS 5

,pat neužmiršo cicerįečiai savo į 
i bažnytėlės. Sumanė jie be ga
lo malonias ir jaudinančias iš
kilmes. Tų vakarų Įteikė savo 
my Ūmiausiajam Globėjui — 
šv. Antanui dovanėlę. Paga-

... . . . ,. , v mino jo relikvijoms maža aktankai, visi myli savo bazny-1. . d ,v . _ %i v. . . , . įtoreli, iš kurio sis didis Ste
lėm, visi supranta savo parei-1i . , • Ibukladarys sales dalyti gau-gas ir pildo jas linksmai, ne

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
PAVYZDINGAS UŽBAIGI- ir kitokių nemalonumų darų.
MAS SENŲJŲ IR SUTI

KIMAS NAUJŲJŲ 
METŲ

Cicero’je niekas negirdi nusi- 
! skundžiau t, čia visi geri ka

Kaip visame visuomeninia
me judėjime, taip ir bažnyti
niame gyvenime Cicero’s šv. i Susipratusieji tik katalikai 
Antano parapi jai, norint tie- į supranta, kad viskas, kų turi-!ne kartų, yra patyrę, Šventojo 
sų pasakyti, reikia pripažinti me, pareina, iš Dievo malones.■Globėjo pagalbų! Kiek čia li-

is prievartos, bet iš meilės! tųsias iš Jėzaus malones vi
siems tiems, kurie per jo užta
rimų jų ieškos. Ciceriečiai jau

pirmenybė. Gerbiamas klebo
nas kun. J. Vaičiūnas, jos ši
rdis ir vadas, neduoda užsnū
sti nė vienai minutei. Čia ve- nuošė, prie kortų) jie renkasi, 

$įyda nuolatinė gyvybė. Kaip bet bažnyčioje prie kojų to,

Baigti tad senuosius ir susiti- j gonių susirado sau sveikatų, 
kti naujuosius metus ne teat- pįek nusidėjėlių sųžinės rainy-
ruose, ne karčiamose (saliu-

DAKTARAI:

Igražiai čia veikia visos drau-j kuris yra pasakęs: “Aš 
gijos! Kaip plačia vaga teka ,Tiesa, Kelias ir Gyvenimas.’'’ 
čia katalikiška akcija! Kaip/‘Be Manęs niek©' negalite, o

bę, kiek nelaimingųjų — pra
rastąjį savo turtų!!!

Taigi dėkingi ciceiTečiai ka- 
esu J rtu su savo klebonu ir suta

rė padaryti Šventajam “šiur
pi aižų” — per Naujuosius Me 
tus Įteikti jam pagamintų jouoliai čia platinama kataliki- su Manimi — viskų galite!” 

ška spauda! Vieno tik “Drau- Prieš Naujuosius Metus iš va- relikvijoms altorėlį.
go” kasdien eina į šv. Anta
no parapijų šimtai ėgza- 
mpliorių. O kur dar “Laivas”, 
kur kiti katalikiški laikraš
čiai?.. i

karo šv. Antano bažnyčioje to
dėl atlaikytos buvo iškilmin
gos padėkojimo pamaldos, pa
sakytas pamokslas ir suteik
tas su ŠŠ. Sakramentu palai
minimas.Taigi nereikia stebėtis, kad Į 

tuomet, kai kitos parapijos nu 
siskundžia savo parapijiečiais, !v’si maldingi ir 
kad neinu į bažnyčių, nenori j katalikai, 
dėtis prie bažnyčios išlaikymo i Naujųjų Metų vakare taip

Padidinti iškilmei, gerb. kle
bonas pasikvietė keletu kuni
gų svečių, kurių tarpe ir ma
ne. Pašventimo ceremonijas at
laikė praneįškietis T. Alfon
sas Kazlauskas, kun. J. Kiio-

Taip baigia senuosius metus r^s atgiedojo Litanijų ir mal-

GRABORIAIi

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS tlET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4038

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GEABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tai. Roosevelt JB16 arba 2610

2314 W. 23rd PL, Chicago

susipratusieii i^as; kun. Albavičius davė su ' 
jšš. Sakramentu palaiminimų, i 
Man teko pasakyti iškilmei; 
pritaikintas pamokslas. |

Nežinau, kaip kitiems, bet! 
man pamaldos darė labai, kil
naus ir jaudinančio Įspūdžio ’

T. Janulis kalbės Šv. Petro
nėlės dr-jos 20 metų jubilie
jaus vakarienėj, sausio 8 d., 
7 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rap. svetainėj.

nės, rankelėmis laimindamas 
visus, kurie tik artinas prie 
Šventojo, o kojelėmis pasirė
męs ant knygos, kurių Šven
tasis laiko savo rankoje.,. Ar
gi čia nėra atvaizduotas mums 
pavyzdys, kokiu būdu turime 
įkūnyti Bažnyčios patariamąjį 
šių metų pradėjimų ir gyve
nimų vardu ir bendrai su Jė
zumi? Ar Jėzus prisiglaudęs 
Šventajam prie kiūtinės ne
reiškia, jog norint su Jėzumi 
išvien dirbti, reikalinga Jo 

Įmoksiąs turėti širdyje ir min-

1439 S. 49 Ccurt, Cicero, HL
TEL. CICERO 1987

Koks tinkamas suderinimas 
Naujųjų Metų su šia iškilme
Mažytis Jėzus, kurio vardu l 
Bažnyčia pataria visiems pra- Į 
dėti naujuosius metus, ir šv. 
Antanas — juk tai du neat-1 
skiriami bičiuliai! Kaip gra
žiai šv. Antano statulėlė su j 
kūdikiu Jėzumi atvaizduoja

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis

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

val.
Chicago 

2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. D. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 2'2nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th SL Cicero, III.

Dr. C.K, Kliauga
tyse? Jėzus ant rankos, ar ne
reiškia, kad mūsų visi darbai
i turi būti pagal Kristaus dva-!Paned®Vai 1 ° 1 1821
šių ir mokslų'? Jėzus pasisto
jęs ant Šventojo rankoje esan
čios knygos argi nesako mums, 
kad mūs knygos, laikraščiai, 
paveikslai, kuriuos mes skai

tome, vartome ar žiūrinėja-
,v. . me, kad būtų Kristaus moks-jųdvieių šventų bieiuliavimų! , . v_,. aAL .......... - J lo pagrindas, o ne pražūtis?...

DENTISTAS 
Utarninkais. Ketvergais ir Subatomls 
2420 W. Marąuette KtJ, arti Westen> 

Avė. Plrone Hemlock 7828
Seredomis ir PStnyčiomie 
So. Halated Srreet

Tel. Republie 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 AV. 43rd St.

(Prie Archer Avė, netoli Kedzie) 
Valandos; nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

Office Phone 
Aįfrospect 1028

Res, and Office 
2 359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Ofisas Tel. Grovehill 8617
Rea 6737 S. Artesian Avė.

Tel, Grovehill 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 Weat Marųuette Road 
r»Ls 2-» ir 7-# P. M- Ket. 9-18 A.M. 

Kedėlloj sausitaras

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir’ Chirurgas 

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

Kės. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

HEMLOCK 8151

DR.V.S. NARES
/ (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

rrts.rn. tr KMv. pagaj sutarti

Tel. Lafayette 5793

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

Į Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Canal 0257 .Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 669 0 So. Artesian Avė.

Valandos:
6

11 ryto iki 4 po pietų 
iki 8; .s o vakare

Phone Canal 6122
DR. S. B1E2SS

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 Republie 7868

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

S. M. SKUBĄS ~
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

I

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

I. J. ZDLP
aBABOBTOfl IR LAIDOTUVIŲ

VBDflJAJI

1650 46th STREET
Kampas 4®tS» Jr Paulina Eta,

Tel. Boulevard 5898-8418

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

Tik pažiūrėkime: Šventasis 
ant rankos laiko mažų Jėzulį, 
kuris visu savo kūneliu art’, 
glaudžiasi prie Šventojo kruti

PADĖKONĖ

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

/ei neatsiiienia šaukite Central 7404

SO, A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ii? Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St,
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v, ryto, 2—4, 7—9 v. v, 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—18

DO, T, DU»L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su 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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur,

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą#

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

KAZIMIERAS
KUČINSKAS

Mirė Gruodžio 29, 1932, o po 
gedulingų pamaldų šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse, Sausio 2.

Šiuomi reiškiu gilios padėkos 
žodžius kunigams; garb. Pra,10- 
tui M. L. Krušui, Šaulinškui ir 
Petrauskui už gedulingas pa
maldas. Dėkoju vargonininkams 
komp. A. Pociui ir jo draugui 
Zdaniui. Toliau dėkoju visiems 
giminėms, kaimynams, ir drau
gams už lankymą pašarvoto ve
lionio, pareikštus man užuojau
tos žodžius, už šv. Mišias, ir 
grabnešiams Didžiojo Liet. Ku
nigaikščio Vytauto draugijos. 
Dar dėkoju visiems dalyvavu- 
sieins gedulingose pamaldose 
bažnyčioje ir lydėjusiems į ka
pines.

Pagaliok reiškiu širdingą pa
dėką grab. A. Masalskiui ir jo 
pagelbininkui A. Phillips už su
manų i.r rūpestingą patarnavi
mą ir tvarkių laidotuvių su
rengimą.

O tau, mano mylimas brole
li lai suteikia Gailestingas Die
vas amžiną atilsį.

Nubudus sesuo:
Barbora Kučinskaitė,

Laimingi ciceriečiai taip gra 
žiai ir reikšmingai pradėję 
Naujuosius Metus! Galite bū
ti tikri, kad šventasis jūsų 
Globėjas atsilygins jums gau
siai už geras jūsų širdis!

K,un. A. Petrauskas, M. I. C,

Per 10 mėnesių parduota 
degtinės:
1932 m, 40% — 3,303,370 litr. 
95% — 149,285 litr. už 26,111, 
842 lit.
1931 m. 40% — 4,178,301 litr. 
95% — 103,279 litr. už 34,217, 
512 litų.

Tuo būdu šiais metais per 
10 mėn. išgerta mažiau negu 
pernai 40% — 874,931 litr., 
95% — 43,994 litr. ir prager
ta mažiau negu pernai 8,105, 
670 litų.

MRS. ANELIA K. JARDSH
PHYSICAL THERAPY & MIDAVIFE 

Naujoj vietoj
6109 SO. ALBANY AVĖ. ;

Phone HEMLOCK 9252 
Patarnauja prie gimdymo, duodu

massage, eleetrie treatmeint ir mag- 
netic blankets ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

GARSiNKINTES
“DRADGE”

AKTŲ fiTOgTGJM?

DR. VAITUSH, DPT.

Tel. CICERO 294

S¥RBWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Ui.

DR, SUŽADA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų Lgų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Oliso Tel, LATi’aYETTE 7 337

Ofiso vai, kiekvieną dieną nuo » Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T, STRIKŪL’IS
GYDYTO/Zis IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis ps,gat 

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

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
8325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone. BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1595 *

DO, A, L. YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Baredomis po pietų ir Nedėldieniai, 
tik susitarus

2423 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phono 
Englevvood 6641 
Wentwofth 3009

Office Phone 
Wentworth 300®

DR. A. R, McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republie 310©

250B1.63rd Str.

MOTIEJUS LELINGIS
•• š

Mirė sausio 4 d., 19-33 irt., 4 
vai. ryto, sulaukęs pusamžiaus., 
Kilo iš Suvalkų gub., Panemu
nio parap., Panemunio Miesto. 
Amerikoje išgyveno 2 8 metus.

Paliko dideliame nuliu'dime 
moterį Oną, po tėvais Žurkaus- 
kaitė; tris sūnūs: Motiejų 18 
m., Pranciškų 17 m. ir Antaną 
6 m.; 2 pusbrolių, pusseserę ir 
trys šv-ogerius Žurkauskus.

Kūnas pašarvotas 2042 Coul- 
tc,r St. Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 7 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos painaldos už velionio sie
lą. Po ’ pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nu-oširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sunai, šv'o- 
geriaijiPiisbroliai ir Gimiinės

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2515.

• LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
Bsti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuirau 
lataractus. Atitaisau trumpą regyst© 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
aias au elektra, parodančią mažiau- 
uas ''klaidas.

Speeialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 1# ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus ni- 
gSnėl; Musy kaiuos

4712 s. ASHLAND AVĖ, 
Tel. Boulevard 7589.

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

Trečiadieniais ii sekmad, susitarus

DR. j. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J, LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. Yards 1829

DR. G. SERO
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

_ DR. MADRICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 287 4

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

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

Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė'

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo S-S
NądšįiotaiH; paq iki

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:88 vai. vakaro.
Nedėliomis 13 iki 13 

Telefonas Midvvay 2880.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5 913

DR. A. J, BERTASli
756 W. 35th STREET 

.Ofiso vai.; nuo 1-3; nuo 6:30-8:30



T?g?YKS!ž Ketvirtadienis, sausio 5, 1932■0

/arsenas visus kuopos! 
reikalus, rinkta 1933 m. kp. Į 
valdyba. Išėmus nutarimų ra -1 
štininkę p. R. Maziliauskienę,! 
kuri, nors visas susirinkimas 
prašė ir pageidavo, kad pasi
liktų ir toliau raštininkauti, 
atsisakė, ir j savo vietą per
statė savo seserėčią p-lę Ireną 
Aitutytę. Nors gailime p. Ma- 
ziliauskienės, bet sykiu malo- į 
nu, kad jos vietą užėmė jau
niausia mūsų kp. narė, Šv. Ka 
zimiero Akad. aluninė, kuri y- 
ra rimta ir išmokslinta mer
gaitė.

CHAMPS 
MEEI CALIFORNIANS

FRIDAY NIGHT AT 
GHICAGO STADIUM

FRANK KĘTTER LONE 
LITHUANIAN REPRES- 

E'NTATIVE MEETS 
FRANK CONNELLY,

A 240 LB. GIANT

To-morrow nigbt, Jan. 6, ą 
■the Chieago Stadium, tbe Chi

Taigi šių metų kuopos vai-|Cač?° , C- A. O. ebampions and 
dy.bos sąstatas yra toks: dv. runner_uPs nieet tbe Los An- 
vadas kun. J. Maciui ionis, pi- and San Francisco ebani- 
rm. — S. Sakalienė, viee pirm. P!ons.
— M. Aitutienė, finansų rašt. Į Tbe C. Y. O. ebampions vili 
.— O. Dobrovolskienė, nut.' ra- nieet tbe Los Angeles champs 

tbe runner-ups go up 
tbe San Francisco

št. — T. Aitutytė, iždininkė —-'vbile 
S. Balčiūnienė, ižd. globėja —'against 
M. Jasnauskienė, tvarkdarė — teanr.

■i

■iiiiiii
■B

1 
1

b 4

TuOta®
1 * 21*

*

“Draugo” koncerte, vasario (Feb.) 5 d.. Lietuvių Auditorijoj, Šv. Kazimiero Akademi
jos mergaičių garsioji orkestrą gros gražią muzikos kurinių. Prie šios orkestros šoks šo
kikės lietuviškus šokius.

O. Budrikienė. į Tbe Chieago Teams, coacbed
Kuopos finansų stovis pa- by Packey McFarland, bave 

tikrinti pavesta visai valdy-ibeen vorking bard and are 
bai ir komisijai, į kurią įėjo: expėcted to enter tbe ring in

C H I C A G O J E
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

West Side. — Gruodžio 13 
d. Įvyko M. S. 55 kp. prieš
pietinis susirinkimas, kuris 
buvo skaitlingas ir gausingas 
įvairiais nutarimais.

Šios kuopos susirinkimus 
malonu prisiminti ir smagu 
apie juos rašyti, nes juose ne
pasireiškia jokio šešėlio nema
lonumų. A’i ud pasireiškia gra

ži maloni sutartis, tad sąjun- 
jgietėms viskas puikiai ir se
kasi. >

I Be to malonumo, mūsų kuo
pai suteikia mūsų klebonas kp 

, dvasios vadas gerb. kun. J. 
j Mačiulionis, kuris savo atsi
lankymu i r gražiais patari
mais skatina są'jungietes dar 
prie didesnio veikimo. Sąjun- 
g'ietės jam dėkingos.

1 Išklausius visą eilę Įvairių

pranešimų, daugiausia buvo 
kalbėta apie būsimą kuopos 
“bunco” žaidimą. ŠĮ kartą są- 
jungietės nori šią pramogą pa
daryti vieną gražiausių. Do
vanos bus duodamos pačių są- 
jungiečių rankų darbo, be to 
“bunco” komisijos narės pp. 
J. Klikūnienė, S. Balčiūnienė 
žada patiekti. Įvairių' surpri- 
zų, o jau ką jos daro, tai pa
daro. Bunco įvyks sausio 29 d., 
parap. svetainėj. Prašome vi
sų nepraleisti šios gražios pra
mogos.

E. Zaurienė, J. Klikūnienė, O. 
Budavicienė. Ši darbą atlikti 
užsikvietė pas save kp. iždi
ninkė p. S. Balčiūnienė

excęllent condition and plen- 
jty of confidence.

P-Ič Francis Garuckaitė dainuos šv. Petronėlės 
dr-jos 20 metų jubiliejaus vakarienėj, sausio 8 d., 
7 vai. vakare, Šv. Jurgio parap. svetainėje.

The California teams are did showing in tlie prelhnina-
Pradėjus Naujus Metus be-|COached by Wlllie Ritcllie’ ex~ j ry and sect.ional bouts siip-

ligbt weigbt Champion of the,ped a little and was outpoint- Telšiai. Kryžkelėj tarp Tel- 
world, wl.o is bringing into ' j by Chester Bukoji in the A, ir Sėdos bei Kalvarijos v. 
Chieago a team that be be- finais. ‘
lieves is going to bring tbe

lieka visoms palinkėti geros 
sveikatėlės ir dar geresnio pa- 

’sisekimo kaip kuopos taip vi- j 
sos organizacijos darbuose bei i 
pasiryžimuose. Ypatingai, kad i 
1933 metai būtų laimingi kuo-1 
pos auginimo darbe.

Since t.hen Ketter bas beėn 
jtraining faithfully; today be 

i Amongst bis San b rancisco f jį antĮ ready and is out
Ta pati team v e Jind a 240 1b. giant, j0 redeem bimself Friday

cbampionsbip to California.

j .i įauk Connelly, whom be L pjght b y a victory over Con- 
i X Vasario 2'6 d. parapijos going to send up against our ūelly.
j salėj bus rodoma, kaip gir- Lithuanian heavyweightį ____________
i tuoktis Paulas velnio išsigan- Frank Ketter. Jie tliinks a lot J
do. Veikalą stato scenoj para- of tliis man Connelly and af-j 
pijos choras vedamas varg. ,J. ter looking over his record we |

FRANEŠIMAI

APDAUŽĖ PAMINKLĄ

ra pastatytas Lietuvos neprikl. 
10 meta sukaktuvėms paminė
ti. paminklas. Kažkokie niek
šai neseniai jį apdaužė: išmušė 
stiklą, kuris dengė varines rai
dės ii- kai kurias jų užtepė'.

VA$JtRIO-FEB
1833 m

Visi Rezervuokite

“DRAUGO”

Lietuviu Auditorijoj
3133 SO. MALSTED STR.

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

IS ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ IS SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KES.

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

SSEZSMEE

Brazaičio. Vaizdelis labai juo
kingas. Vaidinime dalyvaus 
'visas choras.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

don’t blame him. He won tbe 
Sau Francisco Golden Glove ro Akademijos dr-jos 2 skv- 
cbampionsbip twice, in 1931 Griaus susirinkimas Įvyks sau- 
and 1932 and was runner-up šio 6 d., Šv. Jurgio mokyklos 
for the Olympic team.

Frank Ketter after a splen-

Bridgeport. — Šv. Kazimie-

PRANEŠ) MAS ŠIAOČIAMS

Kas norėtu ge,rą, išdirbi;}, .šiaudini 
vietą, tuoj lai kreipiasi. Pasilaikysite 
senus kostumerius. Dabartinis šiau- 
čiu3 keliasi į kitą miestą. Renda vi
sai pigi. '

3239 AUBURN AVĖKITE

ROVERS
NATIONAL BANK 
TRUST^SAMNGS BANK

Union Stock Yards—Chieago

Statements of Condition 
December 31, 1932

Drovers National Bank
Officers

VVilliam C. Curamings 
PreSident

Frederick N. Mercer 
Vice-President 

Gatės A. Ryther 
Vice-President 

George A. Malcolm
Vice-Pres. & Cashier 
Dale E. Chamberlin 

V ice-President 
Frank M. Covert 

Asst, Cashier

Directors
William C. Cummings
Frederick N. Mercer 

John P. Oleson 
Joseph E. Otis 

Gatės A. Ryther 
G. F. Swift 

Henry Veeder 
RawLeigh VVarner

RESOURCES
Demand and Call Loans . $ 2,807,453.51 
Other Loans and Discounts 2,827,811.87 
U. S. Government Bonds . 2,794,016.62
State and Municipal Bonds 359,189.32 
Other Bonds and Securities 652,755.00 
Federal Reserve Bank Stock 45,000.00 
Customers Liability (On Letters

of Credit and Acceptances) 31,901.13
Overdrafts............................ 832.81
Cash and Due irom Banks . 6,152,737.08

$15,671,697.34
LIABILITIES

Capital Stock .....$ 1,000,000.00
Surplus and Profits . . . 651,265.49
Reserved for Taxes, etc. . 363,168.11
Reserved for Unearned Interest 24,437.42 
Circulation ....... 700,000.00
Dividends—Payable Jan. 3, 1933 25,000.00
Rediscounts.......................................NONE
Bills Payable............................ ..... NONE
Letters of Credit and Acceptances 33,051.13
Deposits............................ 12,874,775.19

$15,671,697.34

Drovers Trust and Savings Bank
Officers

William C. Cummings 
President

Frederick N. Mercer 
Vic&President 

Murray M. Otstott
Vice-Pres. & Cashier 
Charles S. Brintnall 

Vicė-President 
C. A. Newman 
Asst. Cashier

Directors
VVilliam C. Cummings 

Henry M. Dawes 
Frederick N. Mercer 

John P. Oleson 
Murray M. Otstott 

G. F. Swift 
Henry Veeder

RESOURCES
Demand Loans Secured . $ 2,081,292.34 
Time Loans Secured . . 1,278,736.52
U. S. Government Bonds . 875,000.00
State and Municipal Bonds 109,000.00
Other Bonds and Securities 403,306.33
Cash and Due from Banks , 899,937.89 

$ 5,647,273.08

LIABILITIES
350,000.00
500,000.00
194,534.70

Capital Stock .....$
Surplus .................................
Undivided Profits . . .
Reserved for Taxes, Interest, etc. 246,440.53 
Dividends—Payable Jan. 3, 1933 10,500.00
Rediscounts.......................................NONE
Bills Payable . . . , . . . NONE 
Deposits (Savings) . . . . 4,345,797.85 

$ 5,647,273.08

j kambaryj tuoj po pamaldų.
1 Kviečiamc-s visos rėmėjos 

' skaitlingai susirinkti ir užsi
mokėti metinę duoklę. Taip
gi prašome atsivesti ir naujų 
narių, kad ir šie metai būtų 
sėkmingi, ];aip praėjusieji.

Valdyba

RflY-flSfl SALVE
MOSTTS, ypatingai gen. 
dėl didesniu skaudėjimų, 
tuojaus suteikia pa.lengvi- 
nima. kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRENŲ DIEGIMĄ

ŠA DTI MUSKU IŽUOSE 
PA STYRIMĄ NARIUOSE

• MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMŪG1NTCTTE
Jeigu kartą parnėginsit RAY—DIO 
mosi į ir pajusit palengvinimą. Jus* 
visuomet laikysite ją savo namuose

Jūsų a pi eik o j — 50c

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Grane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur,

Green Valley geriausios au
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Suramer Creek lump ..$8.00,

MdETKIDtieZ £•

R E A L ES T ATE 
Prisirašykite i mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 76 6 0 

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

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republįc 9600

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washingt.on St. 
Room 905 Tel. Dearbo.rn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 .vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Tark 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANTSLOVAS EABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, AVood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chieago, TU.

Jei manai pirkti automobilĮ, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iš geriaushj rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4492 ARCHER AVENUE 
Telephone Eafayette 712S


