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Sveiki? sulaukę sv. Kalėdų!
AMERIKOS KOMUNISTUS MASKVA 

SIBIRU PAVAIŠINO
Kataliku teisės Meksikoj 

daugiau varžomos

PRIEŠINAS KONFEREN
CIJOS ATIDĖJIMUI

TOKIJO, gr. 23. — Japo
nu vyriausybė stovi už tai, 
kad tarptautinė nusiginklavi- 

konferencija paskirtu lai
ku įvyktų. Atidėliojimui ji
priešinga.

JAPONŲ KARIUOMENĖ VERŽIASI 
PIRMYN — ČINČOW’O LINK

AMBAS. DAWES KON- 
FERENCIJON

AMERIKOS KOMUNIS
TAI IŠSIŲSTI I SIBIRĄ

J. Cygan’as, 21 m. amž., su 
keliais kitais sėbrais norėjo į- 
silaužti į vienų parduotuvę. 
Savininkas jį pašovė į rankų. 
Kiti paspruko.

Cigan’ui ligoninėje 
tuota ranka.

IR SENATAS PATVIRTI
NO MORATORIUMĄ

CHICAGOJ]

KOVA PRIEŠ DIFTERI

Cliicagos sveikatos, depart 
įmeiito komisijonierius d” I 

ampu-1 n(jesen pradėjo kovą prieš 
j fteritų.

Dr. Bundesen pareiškia, k« 
praėjusiais metais mieste 

i vo apie 6,000 susirgimų 
teritu. Iš to apie 500 vail 
mirė. Šių mirimų nebūtų 
vę, jei jaunesni 6 metų 
žiaus vaikai būtų buvę apdrar 
sti atitinkamais nuo difterit 
čiepais.

WASHINGTON, gr. 23. — 
1 Kaip ir numatyta, po didelių 
! triukšmavimų senatas paga
liau patvirtino prezidento 
Hoover’io karo skoloms mo
ratoriumų ir nutraukė posėdį 
Kalėdų šventei.I *

AVASHINGTGN, gr. 23. — 
J. Valstybių atstovybės į tar
ptautinę nusiginklavimo kon
ferencijų priešakyje prez. Hoo

________ ver’is paskyrė ambasadorių
MĘXICO CITY, gr. 23. — Hawes’ą.

Žemesnieji kongreso .rūmai 
pravedė įstatymų, kuriuomi 
federaliųjam distrikte (įėmus

MEKSIKOS KATALIKŲ 
VARGAI

TALINAS, Estija, gr. 23.
— T Rusijų atvyko iš Ameri
kos 200 komunistų dirbti miš
kuose. Petrapily jie nuolankiai 
pasitikti ir jiems pranešta, kad i šį miestų.) katalikų kunigų
tuojaus bus siunčiami į miš- į skaičius aprobuojamas ligi 24, 
kus. • Į t. y. 50,000-ms katalikų vie

nas kunigas.
Įstatymas pasiųstas sena-Amerikos komunistai reiškė 

nepasitenkinimo. Jie norėjo 
kokį laiką pasisvečiuoti
pamatyti Maskvą ir kitus mie 
stus. »

Kada jiems ta malonė atsa
kyta, jie sukėlė riaušes. Bet 
greitai numalšinti, sugrusti į 
vagonus ir išvežti į Sibiro mi
škus.

tųi.
Siame federaliniam distrik

te yra daugiau kaip 200 baž 
jnyčių. Senatas taip pat nusi-I
statęs prieš Bažnyčių. Tad 
gal daug bažnyčių reikės lai
kinai uždaryti.

r

i.

JAPONAI VERŽIASI 
PIRMYN

NEŽINO KUR DĖTI 
VYNĄ

ŠANCHAJUS, gr 
Žiniomis iš Mukdeno, japonų

PARYŽIUS, gr. 23. — Pra
ncūzija ir Algerija turi 16,- 

24- 644,000 galionų vynd pardavi
mui. Negali išvežti į užsie-

kariuomenė Veržiasi pirmyn,niug Kur nėra prohibicijrf
tikslu kinų kariuomenę apsu 
pti, priversti jų pasiduoti ir 
užimti Činčow’o miestų, pas- j 
kutinę ligšiol japonų neužim
tų Mandžiūrijos sritį.

Be to, japonai savo garni 
zonų padidino Tientsine.

ten aukšti vynui muitai.

INDAI RAGINAMI SUKIL- i 
TI PRIEŠ BRITANIJĄ

T. SĄJUNGOS TARYBA 
NUSTEBUSI

BOMBAJUS, gr. 23. — In 
dijos vadai skelbia raginimus 
indams sukilti prieš Britani-i 
jų ir nusikratyti jos jungu.

PARYŽIUS, gr. 24. — T. 
Sąjungos tarybos nariai yra 
labai nustebę gavus žinių apie 
japonų veikimų Mandžiūrijoj. 
Pripažįstama, kad taryba yra 
bejėgė, negali kinams gelbėti, 
nes Japonija militariškai yra 
galinga.

ORGANIZUOJAMA VY
RIAUSYBE

NANKINGAS, gr. 24. — A- 
tsistatydinus visiems senosios 
kinų vyriausybės ministeria- 
ms, laikinasis prezidentas Lin 
Sen’as organizuoja naują ka
binetą.

Toje paė10je šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandų. Štai, Viešpaties An
gelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando; bet Angelas jiems tarė • 
Nebijokite! nes štai aš skelbiu jums didį džiaugsmų, kurs bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovido 
mieste Isganvtojas; jis yra Kristus Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytų vystyklais 
ir paguldytų prakartėje. Ir ūmai atsirado prie Angelo daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie šlovino
ievų ir sakė: Gtarbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros valios žmonėms!” (Lukot 2, 1—14).

5 ASMENYS ŽUVO VATI
KANO KNYGYNE

MOKSLAS RELIGIJAI 
NESIPRIEŠINA

TRYS BROLIAI AD
VOKATAI

1 Federalinis teisėjai Wilkei
-<n’as išdavė leidimus prc 
kuotis teisėse trims brol 

Jacob, Šamuel ir Julirms:
Fisliman’ai. Visi jauni. Jacol 
yra vyriausias ir tik 27 
amžiaus.

KAS CHICAGAI REI
KALINGA?

Nortlnvestem Universitet 
ekonomikos prof. H. D. Sii 
son pareiškia, kad Chic 
šiandie yra reikalinga ne fi-| 
nansiška pagalba, bet griežt 
ekonomija.

BANKININKAS KAL
TINAMAS

VATIKANAS, gr. 24. - 
Vatikano knygyno vieno spa- 

BITDAPESTAS, Vengrija, rno stogui įgriuvus, kaip pa- 
gr. 23. — Sugautas plėšikų aiški, žuvo 5 asmenys — 4 da- 
vadas Steponas Horvath. Per rbininkai ir 1 studentas. Vie- 
6 valandas su juo apsidirbta, nas asmuo nesurandamas, gal 
Militarinis teismas jį pasmer-!jis yra griuvėsių apačioj.

VEIKIAI APSIDIRBTA

kė mirti ir tuojau pakartas.

UŽĖMĖ MIESTĄ FA- 
HUMEN’Ą

MUKDENAS, gr. 23. — Ja
ponų kariuomenė užėmė Mand
žiūrijos miestą Fakumen’ą, j 
žiemius nuo Mukdeno. Iš te
nai pasuks į vakarų pietus, 
paskui tiesiog činčow’o lin. 
kon.

Sunaikinta daug neįkainuo
jamų dokumentų — knygų ir 
rankraščių.

Knygyno sparnas buvo tai
somas, kada ši baisi katas
trofa įvyko.

HAVANA, Kuba, gr. 24. — 
Kubos prezidentas diktatorius 
Machado pranešė^ kad jis di
ktatoriaus ligi 1935 metų.

VATIKANAS, gr. 23. — 
Pradedant naujuosius Ponti- 
fikalinės Mokslo Akademijos 
metus kalbėjo šventasis Tė
vas Pijus XI. Jo Šventenybė 
sakė, kad tarp religijos ir mo
kslo gyvuoja santaika. Tikra
sis mokslas ir jo pažanga ei
na greta su religija.. Mokslas 
neginčija religijos, religija 
reiškiasi kiekvienoj mokslo 
srity ir ji yra jam, taip ta
riant, kertiniu akmeniu.

Mokslo su religija santaiką, 
sakė Šventasis Tėvas, patvir
tina kad ir radijo aparatas, 
kurio pagalba paties Vatika
no reiškiamas žodis yra visam 
pasauly girdimas.

KATALIKŲ UNIVERSITE
TO STUDENTAI LAIKO

SI RAMIAI

BALTIMORE, Md., gr. 23. 
— Katalikų universiteto Pei- 
pinge, Kinijoj, studentai ne
prisideda prie kitų kinų uni
versitetų studentų demonstra
cijų ir reikalavimo, kad vy
riausybė paskelbtų karą japo
nams.

Apie tai rašo iš Peipingo fo 
upiversiteto chemijos prof. 
kun. Stallbaumer’is savo bro
liui Virgilijui.

Studentų tarpe buvo pradė
ta agitacija demonstracijų 
naudai. Bet daugumas jų nu
sprendė pasilikti mokslo įstai
goje.

PRIDĖJO 10 DOLERIŲ

NORTII SACRAMENT0, 
Gal., gr. 23. — Jack Ratifie- 
r’as teismo nubaustas 40 do
lerių pabauda už žmonos mu
šimų. Nubaustasis, mokėdamas 
pabaudų, atsiliepė į teisėjų:

“Štai pridedu dar 10 dole
rių daugiau labdaringiems ti
kslams. Tas yra verta.”

Teisėjas pripažino priedinę 
pabaudų.

ATSISUKO PRIEŠ 
AUDITORIŲ

Valstybinio auditoriaus Ne
lsono byloje Woodstocke prieš 
jį atsisuko būdyti keturi jo 
paties išlaikomi darbininkai— 
bankų patikrintojai.

Policija pakeitė gavo pažiū
ras dėl įvykusios KimbelU 
T rust & Savings banko 
inuose tragedijos. Aiškina, kfi 
bankininkas Visser’is kesinc 
si nužudyti Van Worden’^ 
Kada jam tas nepavyko, jis I 
pats persišovė ir nuo to mirė.

NUBAUSTAS KALĖTI
Abe Schippman’as, 54 

amž., nuo 1910 m. policijai 
nomas kaipo kišeninis 
bet tik dabar jis už saVo 
gvstes pakliuvo kalėjiman. Nu 
baustas nuo 1 ligi 10 metu ka
lėjimo.

Chicngoj darbuojamasi 
daryti reikalingą fondą 
kyklų atidarymui po 
Metų.

ORO STOVIS

r n.

RU-

Naujų

CHICAGO IR AP1 
KĖS. — Šiandie dėl 
nepastovus ora«»: maža 
peratūros atmaina.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”,
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paguosk juos pagal Tavo pažadėjimą ir tik
tai paskui jau pasirūpink manimi.”

Šiandien vargšą ieškoti netenka. Ją vi
sur pilna. Tik apsidairykime aplinkui. Ir tie, 
kurie išgalime, sušelpkime juos, kad ir jiems 
būtą linksmos Šv. Kalėdos.

Kalėdos pas eskimus Vaikai apie Kalėdas
Aliaskoj tarp eskimą vei

kiantis misijonierius kun. H. 
Post’as, jėzuitas, štai kaip ra
šo apie eskimą Kalėdas.

Apie pbrų dienų prieš' Ka
lėdas visą plotą eskimai kata
likai pradeda vykti į savo 
misiją stotis. Aš čia kiek nu-
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Jei norime giliau įvertinti Kalėdą pras
mę, pažvelkime į pasaulį, koks jis buvo prieš 
Kristą. Šv. Povilas - Apaštalas sako, kad ir 
tuomet Dievas reiškė savo valių žmonėms per 
prigimties įstatymus, Dievo sutvertoji gani-' šviesiu Šv. Marijos lglos misi 
ta skelbė Dievo buvimų, bet ‘žmonės buvę:
“pilni visokios neteisybės, piktybės, paleistu-
vybės, godumo, nedorumo^ pilni pavydo, švenčiamos ir kitose 
šmeižikai, išdidūs, pasipūtę, pikto išradėjai, stotyse.
be meilės, netaikingi, be gailestingumo” j šv Marijos Iglos stotį es_ 
(Rom. 1, 18-23). Rimai iš vakaro suvažiuoja iš

Kristus, atėjęs žemėn, meile nugalė-

DIENOS KLAUSIMAI
ŠIŲ KALĖDŲ MINTYS

jo sugedusį pasaulį. Jis įkūrė Bažnyčių, savo 
karalystę, pagristų mėde, teisingumu ir teisė
tumu. Jis paskelbė išmintingų laisvę, visų 
tautų, luomų, lyčių lygybę.

Tik gaila ir skaudu, kad šalia Dievo Ka
ralystės beveik visuose pasaulio kraštuose 
susikūrė prieškrikščioniškos visuomenės or
ganizacijos, kurios veikia stabmeldžių pavyz
džiais. Jų vyriausias tikslas yra kovoti prieš 
Kristaus sekėjų veikimų, prieš katalikus ir 
Bažnyčių. Kristaus priešai stengiasi nukrikš- 
čioninti, sudemoralizuoti visuomenę.

Tad nenuostabu, jei ir šiandieą dar yra 
žmonių, kaip ir prieš Kristaus laikus pago
nys kad buvo, kurie dega piktumu, neapy
kanta, drumsčia žmonią ramybę, skęsta ne
dorybėse. Dėl to ir tautą tarpe nėra sutikimo, 
nėra taikos ir ramumo.

sijonierius kariu su visais su
kalba atitinkamų maldų. 
Eskimai neturi stalą, nei šuo 

lą. Visi susėda tiesiog ant as
los ir valgo.

Po to užkandžio iš tolėliau 
atvykusieji toj pačioj salėj ei
na miegoti. Su savim jie atsi-

KALĖDOS. ,da. Jis gimė skurdžiam tvar- 
; telyje, labai šaltų naktį. Ma
rija vystyklais apdengia Kū- 

dlikėlį Jėzų. Piemenėliai bė

gabena iš žvėrių kailių mai- 
jos stoty eskimų leidžiamas i šus. Tai jų lovos. Įsirango Į 
Kalėdas. Panašiai Kalėdos i tuos maišus ir miega. Iš mie- 

misijųjgo juos pažadina misijonie- 
riaus varpelis, kada rytmetį 
turi prasidėti antrosios Mišios
Kiek palaukus, laikomos, ir 
trečiosios Mišios. Po pamaldų 
visi ir vėl susirenka į tų pačia 
salę priešpiečių valgyti. Val
go savos rūšies duonų ir džio
vintų žuvų, pasivilgę į ruonių 

1 (seal) aliejų. Po šio užkandžio 
jie gražiai susėda aplink misi- 
jonierią, kurs teikia jiems į- 
vairių pamokymų, kaip jie tu
ri gyventi.

Kada misijonierius baigia 
pamokymus, tada visi ima 
ruoštis prie Kalėdų žaidimų. 
Tiek bažnyčioje, tiek salėje ir

Šią metą Kalėdas švenčiame ypatingo
mis sąlygomis. Ne tik šiame krašte, bet vi
same pasaulyje siaučia ekonominė depresija, 
nedarbas. Milijonai žmonią kenčia vargų, 
skursta. Tūkstančiams šeimą badas žiūri į 
akis. Tūkstančiams rytojus ne tikras, šiur-

e polingas. '
Per šią metų Kalėdas ypatingai visiems 

tenka prisiminti, kaip Kristus, pasaulio Išga
nytojas, atėjęs žemėn, elgėsi su vargšais, ku
rie pirmieji Kristų pažino, kaipo savo užta; 
rėjų ir globėjų.

Kada Kristus gimė, turčiai ir valdovai 
skendėjo dvasios tamsybėse, o tik 
piemenėlių būrys, išgirdęs daugaus

> himnų, skubėjo pasveikinti Dangiškąjį Kū- 
| dikį.

Taip pat ir šiandie yra. Jei Kristus bū
tą turčių ir pasaulio valdovų širdyse, nebūtą 
pasaulyje nei dvasiško, nei materiališko 
skurdo. - -r - --

Kristus, kurio gimiiūd ‘ Sienų, švenčiame, 
savo mokslu, gyvenimu ir darbais lygybę, tei
singumų skelbė ir rodė. Nuskriaustiems ir 
verkiantiems Jis atnešė nuraminimų, džiaug
smų, nes “palaiminti, kurie verkia”...

Šia proga primename P. Shurles žodžius 
(“K” nr. 292, 1930): “Aš noriu Tave mal
dauti už tuos, kurie verkia. Kadaise krikš
čionių pasaulyje tai buvo daroma su mene. 
Aš, kuris ligi šiol nepatyriau tų ilgų neper
maldaujamą ligą kuris tiktai pas Kitus ma
čiau tas nuolatines gedulas, aš Tave prašau 
pastatyti gerai prieš mane Tavo malonėje ir 
Tavo Rojuje visus pavargėlius, kurių akys 
ašarų vilgomos, visus suskaudusius, apleis
tus, visus tuos, kuriems gyvenimas yra žiau
rus ir kurią širdys krauju teka, visus ligo
nius ir visus nuskriaustuosius. Priglobk juos,

y

Bet katalikai nenusimena, nes Bažnyčia 
vargšų i yra nesugriaunama uola, o Jėzus Kristus yra
angelų pasakęs: “Aš esu su jumis ligi pasaulio ga- kad užtikrintų jiems laimingų 

lo.” amžinų gyvenimų. Tad eskimo
svarbiausios argumentas 
yra, kad

Kalėdų linkime visi — jauni ir seni. Jų

tolimiausiųjų apylinkių. Vie
ni iš jų važiuoti briedžiais 
arba šunimis. Jaunimas daž
niausiai naudojasi pašliūžo
mis (ski). Arčiau stoties gy
venantieji ateina pėsti. Jų 
būrys kaskart didėja, kol visi 
susirenka. Visi sueina į baž-' 
nyčių ir vidunaktį misijonie
rius gieda šv. Mišias. Per Mi
šias groja eskime mergaitė, o 
visi tikintieji gieda Mišių gies 
mes, kurių juos išmokina mi
sijonierius. Pamokslas sako- ... 
mas eskimų kalba. Susirinku- vyrui su moterimi
šieji su didžiausiu susidomėji- 5™ fut’
mu klauso misijonieriaus pa- 1’ola5- >valnos b™-
mokslo. šv. Mišių jie klauso ida“8’ summis> 
su dideliu atsidėjimu. Jie yra 
įsitikinę, kad tas Dievas, kurio 
gilsimų jie mini, yra jų Išga
nytojas. Jis mirė ant kryžiaus

Kalėdos yra labai išsipla
tinusi šventė. Jos yra šven
čiamas visose šalyse ir lai-jga Jį aplankyti. Trys kara- 
komos didžiausia švente. Stab Ii ai ir tie neša dovanas <ii- 
ineldžiai ir tie kartu džiau-i džiani Karaliui. Dabar yra lai 
giasi, kaip ir mes, krikščio- kas ir mums menkiems žm<>- 
nvs. Jie taip pat jaučia, kad nėms, būti linksmais ir priim- 
Kalėdos yra kas nors nepa- ti Tų užgimusį Kūdikėlį į sa- 
prasta. Jie ir ima iš mūsų pa
vydžius, nors jie nežino, kad 
taip daro. Tai rodo, kad K ar 
ledos yra Dievui pašvęstos ir 
Dievas duoda visai žmonijai 
tokį jausmų ir meilę, kad ypač 
stabmeldžiai suprastų, kad tai 
yra Dievo galybė ir džiaugs 
mas, kurį Jis kiekvienam tei
kia. Mes turime tų dienų 
džiaugtis ir plėsti tų džiaugs
mų, nes Jėzus gimdamas niu-: 
ms Atpirkimų atnešė.

Juozapas čereška,
(Gimimo P.JŽ. mokykla,

8 skyrius) j

vo širdį.
Anastazija Mockiute,

(Gimimo P. Šv. mokykla, 
/ 8 skyriaus).

KALĖDOS.

KALĖDŲ ŠVENTĖ.

! Misijonierius parūpina viso
kių dovanų laimėjusiems.

Pasibaigus žaidimams, mi
sijonierius varpeliu visus su-

ir
jam, kaipo tikin

čiam ir gerai darančiam, dan

Rašo K. R. Voadlka.

ų REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE .

(Tęsinys)

Be galo malonu amerikiečiui klausy
tis operų lietuvių kalba. Tuo atveju Lie
tuves opera pralenkė Amerikos opera. 
Vargšai amerikonai tur būt niekados tos 
laimės nesusilauks, nes anglų kalba ne
tinka dainavimui.

Nesu muzikos žinovė, o tik jos mėgė
ja, tad daug nerašysiu apie tai. Bet tie 
amerikiečiai, kurie norėtų palyginti Lie
tuvos operų nors ir su Čikagos opera, 
tęgu neužmiršta, kad Lietuvos operos ar
tistai yra visi tik iš Lietuvos, o Lietuva 
turi vos tik apie trejetų milijonų gyven
tojų, Na, o kiek jau Čikagos opera galė
tų surinkti dainininkų iš savo miesto, ku
ris turi apie keturis milijonus gyventojų J 
Argi ne faktas, kati Čikagos operos dau- 

k gumų sudaro iš kitur atvažiavę operos ar-, 
tįstai f Taigi, jei mažutė ĮJetuvos valsty-

Jau netoli Kalėdų šventė, 
linksmiausias laikas iš visų 
metų. Tų dienų mūsų bran
giausias Jėzus gimsta. Jis 
didžiausių pavyzdį mums duo

tų kailių maišuose. Didesni 
vaikai bėgioja, žaidžia. Ypa- 

šaukia salėn ir tenai jis pats Ringas reiškinys; eskimų vai- 
iškelia jiems puotų. Patiekia- kų veiduose visada matyti 
ma jiems arbatos, pyragaičių i šypsena, tarytum jie nuolat 
ir “šaltakošės”. Pastarųjų i juoktųsi. Sunkus misijonie-

Kalėdas švenčiame gruo
džio 25 dienų. Kalėdos yra 

| viena iš didžiausiij švenčiu. 
Tų dienų jaučiu didelį džiaug
smų. Bandysiu labai gražiai 
praleisti Kalėdas. Pirmiausias 
aš išklausysiu šventų Mišių 
ir priimsiu Kūdikėlį į savo 
širdį. Jis man duos geriau 
šių dovanų. Dovanų, kurios 
nė vienas žmogus negali man 
suteikti. Dovanų, brangesnę 
už visus žemės turtus. Ir ko
dėl man nebūti linksmai, ka
da Kūdikėlis pats ateis į ina- 
do širdį ir pats atsiduos?

Izabelė Vasiniūtė, 
(Gimimo P. Š. mokykla 

8 sk.)

►

eskimai ypatingai mėgsta. Po liaus gyvenimas eAliaskoj pa
los puotos prasideda šokiai, sidaro lengvas, kada jis pasi-laukiame, nors priežodis ir sako: “Kalėdos, įgus yrą užtikrintas. Nenuosta- , , . ,

Kalėdos, o po Kalėdų tos pačios bėdos”. į bu> pamaldų metu Dievo i n°rl šoktl-*¥jlzlka T Iai ;<žlun ’ tuos nuolat linksmo 
' Bet jei tos didelės ir taip labai reikšmingos meilg j tikrai kafgįa' kokia sena skardinė, į kurių ' v eido vaikelius.
šventės lauksime su tinkamu pasiruošimu, jei Į įr fofeĮį lb d! pagaliuku mušama ir retkar- Kalėdų diena baigiama su-

I čiajs giedama. Pasibaigus šo- sirinkus visiems Švenčiausiuo 
Po Mišių ir priedinių pade-Į ki&ms, misijonierius padalina j u bažnyčioje, kur jiems sutei- 

prie To, Kuris buvo atėjęs į šį pasaulį žino- kos Paina^U visi sueina i ! susirinkusiems Kalėdų dova- kiemas palaiminimas. Po to
nijos išganytį, ramybės atnešė visiems geros j salę. Sodyboje (kūrinas: pirštinių, kojinių, mėgs-
valios žmonėms, kuris verguvę panaikino ii _
žmogų žmogum tikra to žodžio prasme pada
rė, — mūsų gyvenime įvyks žymi permaina:

mokėsime jų įvertinti aukščiau v»sų mate
li ališkų dalykų, jei pakilsime savo dvasia

sielai laukiamos ramybes sulauksime, o kūno 
gyvenimui geresnių sąlygų.

KALĖDŲ DIEDUKAS
I

Visi žmonės laukia Kalėdų 
bet ypač maži vaikučiai, 

į Jiems yra sakoma, kad Kale
lių Diedukas atneš dovanų. 
Jie

į Kalėdas, nes jie nežino, kad 
i Kalėdų Diedukas yra jų tėve
liai. Tai reiškia, kad Kalėdų 
Diedukas yra šiemet, netur
tingas, nes blogi laikai «r a- 
bejoju, ar galės kų atnešti.

Eugenija Čepaitė, 
(Gimimo P. Š. inokvkla 

8 sk.)

Jie būna ypatingai geri prie?

visi atsisveikina su nusijonie
yra misijos stotis) gyvenan-' tinių (svederių) ir kitokių rimu ir grįžta kas sau namo. 
čios šeimininkės eskįmės vi- naudingų 'daiktų. Iglos — eskimų žodis. Tai
siems patiekia ųiltos kavos ir Motinos eskimės savo ma- sodyba. Kunigų jie paprastai 
pyragaičių. Prieš valgant nū-' žus vaikus nešioja taip pat šil- vadina “atatta”.

giausia atsirastų geros valios žmonių, nes ka- j keliu, kurį nurodė Kristus, Diejvo Sūnus, 
da bus tokių žmonių dauguma, tada taika, I Kurio gimimo dienų minime, 
ramybė ir gerovė žemėje bus užtikrinta. i Tad, Kalėdų šventės tesustiprina niumv- 

Išnaudojimai, vagystės, žmogžudystė:;, į se kilnių krikščioniškų ir tautiškų dvasių, 
nuostabu, kad jis pastatė Bažnyčių, kuri yra blogi laikai, neapykanta, karai ir visokie ne- ’ tesuvienija mus labiau, tesukelia mumyse 
nesugriaunama, kad šiandien, po dviejų tūk- į ramumai tik tada išnyks, kada pasaulio vai- daugiau pasiryžimo dirbti savo tautai, jos il
stančių metų, šimtai milijonų krikščionių toje stybių valdovai ir visi žmonės pilnai supras savo žmonių gerovei. Kalėdos tebūna mums 
Bažnyčioje jį garbina ir prašo, kad ko dau- Kalėdų reikšmę ir be jokių rezervų eis tuo j Kalėdomis tikra ta žodžio prasme.

Kristus buvo Dievo sūnus. Bet jis sun
kiai dirbo, kentėjo ir mirė dėl žmonių gero
vės, dėl žmonių sielų išganymo. Dėl to ne

jėgae, vien lietuvių pajėgas, ir Įstengia iš
laikyti savo operų — tai tikri stebuklai!

Lietuvos žmonės yra didesni muzikos 
mėgėjai negu anglo — saksai. Londonas,, 
kurs yra apie septyni milijonai gyvento
jų, neturi savo nuolatinės operos. O Kau
nas, turintis vos per šimtų tūkstančių gy
ventojų, savo nuolatinę operų turi.

Drama.
Dramatinių talentų Lietuvoje nešto-, 

ka. Bet, man regūs, kad per mažai lietu
viškų veikalų statoma. Daugiausia Kauno 
teatras vaidina vertimus iš įvairių sveti
mų kalbų, kurie ne visada atitinka lietu
vių skoniui... Taip pat per daug karto
jami tie patys veikalai, kuriuos vienų 
kartų mačius, antrų kartų nėrą ko žiūrė
ti. Žinant jautrų artistų būdų, negalima 
sakyti, kad jie per mažai dirba; gal bus 
geriau pasakyti, kad jie nepakankamai 
savo talentus naudoja.

Kinematografas.
Lietuvoje yra 58 kinematografai, ne

skaitant Klaipėdos krašto kinematogra
fų. Kauno apskrityje yra 14, o pačiame

bė įstengia surinkti savo mnzikalines pa- Kaune be priemiesčių yra 7 kinemato

grafai. Didžiausias kinoteatras Kaune 
turi apie penkis šimtus sėdynių. Ameri
konišku mastu matuojant, tai rodos tik 
maža pirštinėlė, bet Kaunui tai pakanka
mai didelis, nors beveik visada žmonių 
pilna. Daugiausia rodo kalbančias filmas, 
tiktai tikra bėda su tomis kalbomis. Kaip 
kada pasitaiko, kad filmoje artistai kal
ba vokiškai, dainuoja angliškai, o užra
šai būna rusiški ir lietuviški; taigi, vis
kas panašu į Babelio bokštų. Beveik vi
sos angliškos filmos turi vokiškus, rusiš
kus ir lietuviškus užrašus. Kauniečiai 
daugiausia mėgsta vokiškas ir rusiškas 
filmas; mat, amerikoniškos filmos nors 
technišku atžvilgiu yra tobuliau padary
tos, bet rusiškos filmos parodo žiaures
nes ir graudesnes scenas. Amerikoniškas 
jumoras lietuviams, be “Felix the Cat”, 
visiškai nesuprantamas. Grynai lietuviš
kų filmų neteko pamatyti.

Kavinės. -
Kauniečiai labai gausiai lanko kavi

nes, amerikoniškai tariant “tea rooms”. 
Jų yra bent keletas Kaune, iš žymiau

KALĖDINĖS DOVANOS

Mes niekada nepagalvojo
me, kam mes gauname dova
nas Kalėdoms. Mes gauname 
todėl, kad Šv. Nikalojus, kurs 
buvo toks geras, duodavo

(Tęsinys 3 pusi.)

sių yra dvi, viena žydo, o antra lenko, ling alley”. [ei 
nario liudijimu.ir abi puikų “biznį daro.

Jeigu spręsti iš kavinių, tai Kauno 
ponai visai neįvertina tyrų orų. Įėjus j 
bet kurių kavinę, taip būna prirūkyta, 
kad tiesiog dešros galima “išvendzinti”. 
Langų, (ar tyčiomis, ar negali), neati
daro. Ventiliacijos jokios nėra, o ponai 
po keletą valandų šnekučiuojasi ir to
kiame tvankiame ore save “vendzijasi”.

Demokratiškiausias pasilinksminimas.

Prie demokratiškiausių pasilinksmi
nimų reikia priskirti šnapsavimųsis, nes 
nusigėręs yra lygus durnius ponas, ly
gus durnius tarnas. O Kaune tokių “de
mokratų” yra labai daug. Juokingai 
šlykščių vaizdų tenka matyti.

Kaune tokie vaizdai neretai pasitai
ko*

Vokiečiai Kaune.

Kaune, rodos, mažai yra vokiečių, 
bet jie turi vienų iš gražiausių savo kliu- 
bų. Tame kliube yra knygynas, restora
nas, šokių salė ir vienintelė Kaune “Bow-

tenai galima tik su

Kaip Lietuvoje valgo.
Amerikiečiai visada girdi, kad Lie

tuvoje blogai valgo ir nedavalgo. Bet 
kaimyninės tautos yra visai kitokios 
nuomonės apie Lietuvos žmones. Kai 

lietuviai išvažiuoja į užsienį gydytis, į 
Vokietijų, ar į Latviją, ir kai 
gydytojas sužino, kad ligonis yra 
iš Lietuvos, tai pirmiausia įsazo jam ba
dauti. Mat, užsieniečiai yra visai įsiti
kinę, kad Lietuvos žmonės per daug val
go ir persivalgo. Man esant Lietuvoje, 
vienas gydytojas iš Amerikos gana sėk
mingai gydė ligoniui viea badavimo bū
du.

Pagyvenusi Lietuvoje, ir aš įsitiki
nau, kad tenai yra daug žmonių, kurie 
per daug valgo ir per mažai dirba. Yra 
ir tokių, kurie mažai valgo. Bet tiek 
daug badaujančių, kaip kad Amerikoje, 
ir taip sunkiai dirbančių kaip Ameriko
je, — tai Lietuvoje 'nėra

(Bu* daugiau)

-

f
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(Tęsinys iš 2 pusi.)

dovanas žmonėms. Jis neduo
davo jų viešai. Kada tamsu 
būdavo, lai jis prieidavo prie 
namų ir padėdavo dovanas. 
Tad ir mes taip darome. Nie
kas nežino, kada, kur, kaip 
tos dovanos atsiranda prie eg
lės arba prie kamino.

Bet kodėl Šv. Mikalojus duo 
davo dovana.1? JL duodavo 
todėl, kad žmonės atminti;, 
kad kai Kristus gimsta, Jis 
atneša daug dovanų. Eglė 
Vaizduoja Kristų, o dovanos 

aizduoja Jo dovaną visam
pasauliui.

Ona Stalilionytė,
(Gimimo P. Š. mokykla 

8 sk.)

IS MOTERŲ SĄJUNGOS 55 
KP. DARBUOTES.

►šios kuopos sųjungietės sa
vo veikime niekad nesudeda 
ranku. Dirba, kruta, it darbš
čiosios bitutės,

Nepersenai džiaugėmis gra
žiu kuopos pasidarbavimu pa 
rupijos bazare, o, štai. ir vėl 
jos užėmė kitų parapijai dar
bą ruošiant par. Sidabriniam 
Jubiliejui baigti vakarienę, 
kuri Įvyks gmodžio 27 d.

Vakarienei ruošti komiai- 
jon Įėjo darbščiosios sųjungie
tės: .Taukštienė, Budrikienė, 
Virbiekienė, Aitutienė ir La
banauskienė.

Ne pirmų kartų joms teks 
šis darbas dirbti; jos yra pa
tyrusios šitame darbe. Tat ir 
sėkmės, reik tikėtis, bus gra
žios.

Priešmetiniame kuopos šūs
nie teko išklausyti daug gri- 

j žiu pranešimj. štai, kad ir 
'pas p. Onų Dobrovolskienę į- 
I vykusi Kuri atneš kp. “buneo 
jparty” gražaus pelno—virš 
j 1G dolerių. P. Dobrovolskienei 
padėkota už priėmimų “bun- 

Įco” j savo namus ir už gražų 
pasidarbavimų, ruošiant pra
mogėlę. Taipgi reikšta padr

ikos žodis ir p. F. Žibienei ku
ri padėjo p. Dobrovolskienei,

KALĖDOS.

Jau artinas Kalėdos. Mes 
jutome žmonių parduotuvėse 
ir gatvėse turint pilnas ran
kas visokių dovanėlių savo 
draugams. O! kaip jie laukia 
tos brangios dienos! Jie žino, 
kad jie gaus daug dovanų iš 
sa^o draugų, dėl to ir jie per
ka dovanų kitiems.

Bet mes neužmirškime To 
brangaus Kūdikėlio, Kuris 
gimė Betliejaus miestely. Ko
dėl mes Jam kokių dovanėlę 
nepaaukojame Kalėdoms? Aš 
manau, kad brangiausia dova
na paaukoti Tam Kūdikėliui, 
tai bus priimti Šventų Komu
nijų Kalėdų rytų ir paauko
ti tų brangiausių dovanėlę 
Tam Kūdikėliui. O kaip- Jam 
malonu būtų ta brangiausia 
dovanėlė iš mūsų gauti!

Petras Genutis, 
(Gimimo P. Š. mokykla

8 sk.)

Linksimi šv. kalėdų
Linkime visiems savo draugums ir koštam ertam s. 

AČIŪ VISIEMS UŽ PARAMĄ.J
Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvų, kreipki

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTTl GĖRMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.ą '

IŠPLAUKIA:

EUROPA DEC. 29 OEN VON STEUBEN DEC. 31 
BREMEN JAN. 6 EUROPA JAN. 16

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:

Iki Klaipėdos...................................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos ... $94.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

tvarkant žaidimui staliukus
i r kėaes.

I
Kuopos valdyba.

K p. valdybos sustotas kiek 
pasikeitė: atsisakius kažku
rioms valdybos narėms, jų 
vietoms išrinkta kitos. Pirmi
ninkei p. Ivanauskienei griež 
lai atsisakius (kadangi gyve
na kitoj kolonijoj), tat ir ėji
mas pareigi; yra sunkesnis. O 
reikia pripažinti, kad p. TLaba
nauskienė nuo pat kuopos su- 
siorganizavimo, išėmus vienus 
metus, ėjo tinkamai kuopos 
pirmininkės pareigas. Jos gra
žūs kuopai nuveikti darbai ir 
pasišventimas visuomet pasi
liks kuopos atmintyje ir visos 
narės yra jai dėkingos nž ilgų 
metu darbuotę.

Sekantiems metams į kuo
pos pirmininkes vienbalsiui 
likosi įprašyta S. Sakalienė, 
kuri, be abejo, taip pat pildys 
gražiai savo pirmtakunės pa
reigas. Vice-pirmininkė irgi 
nauja M. Aitutienė, pilna e- 
nergijos ir pasišventimo. .Tau 
kų ji apsiima, tų ir išpildo. 
Nutarimų raštininkė irgi įpra-

.►šyta nauja R. Maziliauskienė, 
į kuri savo gražiais darbais vi
suomenės tarpe yra plačiai ži
noma,. Mūsų kuopa džiaugiasi 

gurėdama ją savo tarpe.
Kiliausi; rast. O. Dobrevols- 

kienė mums yra nepamaino
ma. Nors ir bandė atsisakyti, 
Ih I visų prašoma neįstengė vi- 
(i.i prašymo nepatenkinti, nu
siėmė ir toliau savo pareigas 
eiti berods jau aštuntam ter
minui. Be raštininkavimo, ji 
ir šiaip yra daug gražių dar
bų kuopai nuveikusi.

' Ilgus metus buvusi kuopos 
iždininkė p. Simonavičienė 
irgi griežtai atsisakė. Nors ir 

I gyvendama kitoj kolonijoj vi
suomet savo užduoti atliko ir 

i prie kuopos darbų prisidėjo, 
j Tai brangus asmuo mūsų kuo- 
i poje. Nauja iždininkė vienbal- 
i šiai topo išrinkta S. Balčio- 
į nienė. Gi kas AVest Sidėje ne- 
tzino p. Balčiūnienės gražių 
i darbų? Nors ir nepersenai v- 
ra Įsirašiusi į Moterų Sąjun
gą, bet jos kuopoje pasidar- 

i buvimas labai žymus; jos pas- 
j tangomis jau gauta keletą 
naujų narių.

iždp globėja liko ta pati p. 
AI. Jasnauskienė. Ji yra kuo
pos pijonierė. Nekartų' yra nu
vokusi daug gražių darbų ir 
prisidėjusi savo aukomis įvai 
l icms kuopos reikalams.

Tvarkdarė irgi liko senoji 
p. J. Virbiekienė, kuri 
kuopos darbuose visuomet 
pasižymi, ypač šeimininkavi
me yra pirmutinė.

Čia tik minėtos valdybos 
narės, o kų bekalbėti apie ki
tas nares, kurios jei ne vieno
kiu, tai kitoku būdu priside
da prie kuopos darbų.

Artėjant vajui, t. y. įrašinė- 
jimui naujų narių mūsų kuo
pa žada ypatingai daug dirb
ti. Jau dabar girdėtis kai ku
rios turi po naujų kandidatę, 
tik laukia Naujų Metų. 
Jaunameeių skyrius taip pat 

manoma sustiprinti ir pra
plėsti didesnį veikimų.

Sausio 10 d. senos ir naujos 
valdybos bus suėjimas kuopos

finansinėms knygoms peržiuro 
ti. Į šį darbų įėjo ir p. Jaukš- 
tienė. Susirinkimėlį pasikvie- 

Įlė pns save p. Jasnauskienė.
Reikia džiaugtis gražiu 

kuopos veikimui ir tikėtis dar 
gražesnės ateities. Savo rėmė
jų ir prietelių sųjungietės tu
ri nemaža, ypatingai musų 
klebonas gerb. kun. Mačiulio- 
nis visame sųjungietėms prie
lankus.

Taigi, su pradžia Naujų 
Metų mūši; veikimas dar la
biau tarps, o jums, brangios 
sesutės sųjungietės, ir visi 
prieteliai, linkiu linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Me
tų.

Ta pati.

BERLYNAS, gr. 24. — O- 
ficijaliniai skelbiama, kad Vo
kietija turi 5,349,000 bedar
biu.

►SKAITYKITE IR PLATIN-
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

IR LAIMINGIAUSIŲ

NALJJŲ METŲ

JĖZAUS GIMIMO DIENA

Labai toli viename miestely 
Gimė Kristus paprastam tvar

tely.
Visų naktį Angelai giedojo, 
Visiems skelbė kų tada žino

jo.
Trys karaliai iš rytų šalies 
Aplankė Jėzų iš geros širdies; 
Visi aukojo kų galėjo,
Ir visų naktį jie prie Jo bu

dėjo.
Leokadija Baltikauskaitė,

(Gimimo P. Š. mokykla 
• 8 sk.)

PADĖKOS ŽODIS

Tik dabar sugrįžau iš Lie
tuvos. Gerbiamam P. Baltu
čiui širdingai dėkoju už tei
singų patarnavimų mano ke
lionėje. Aš esu labai paten
kintas. Kelionėj neturėjau jo
kių kliūčių. Taigi, patariu 
kiekvienam savo draugui ir 
<iraugei visais reikalais kreip
tas pas p. Paulių Baltutį, v- 
pač norintiems aplankyti sa
vo tėvynę Lietuvą.

Kazimieras Ramoška.

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierių* 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

$

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Drau'gams ir Kostumeriams

J. BALSEVICIS
HARDWARE, PAINTS, OILS, GLASS and VARNISHES

2325 So. Hoyne Avė., Chicago, III.
Phono Cnnnl 6850

Telefonai: 
CAMTMKT 

” 3482
” 0020
“ 5799 ANGLYS

U2 WHOLKSALE KAINAS IS

Taip. ji,s Ka

lite pirklį

sau
Anglis

g

$ 
4 
$ 
$
4 
M 
atjLinkiu visiems savo draugams, biznieriams ir 

rėmėjams, kurie mane šiais metais yra taip nuo- 8$ 
širdžiai parėmę savo palankumu. Taipgi sveikinu Jj 
ir tuos, su kuriais turiu ne tik biznio, bet ir so- gg 
cialių reikalų.

5

V. STANCIKAS S

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
J R LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Saro Draugams ir Kostumeriams

AL. B U D R I S
OROCERIRS AND MEATS

3465 Auburn Avenue
Telephonc Yards 6034

'■ > i’’:||« !'i '■ h
'.sesasssassaa«sas®«saaaaasa

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per vlrfi 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas yardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Ganai 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departmentinin storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg ............................... . .  tonas $6.00
Illinois Egg ............................ '......... ”
West Va. Lump..........................
Black Band Egg .......................‘
Black Band Lump .....................
Red Ash Erie Lump ...............
Blue Grass Lump.......................
Fane,y Lump ..............................
Poeabontas Mine Run ........................ ”
Pocabontas Lump.......................
Poeabontas Egg ... .\............. ?........ ”
Poeabontas Nut ....,...................... ”
Poeahontas Pea ................................ ”
West Va. Be dūmų, 50% rupus ..
Coke-Range dėl furnasų ................. ”
Canell Bloek ....................................... ”
Minkštų anglių Ssreenings................. ”
Best Grade Chestnut ........................ ”

0RDERIU0K DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mes esame užbondsuotl miesto sveri kai tr kiekvienas veCtmas, kuris 
llvažiuoja ta musų yardo. turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikleto svarumą.

LINKSMIAUSIŲ ŠV-. KALĖDŲ j
IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Linkiu visiems savo draugams ir rėmėjams, 
kurie parodė man daug palankumo buvusiame ir 
dabartiniame “Draugo” ir “Laivo” konteste.

I, I. AUKŠKALNIS 
1354 Harrison St. Gary, Ind.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LOVEIKIS
. KVIETKININKAS

3316 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7314

tonas $6.00M 6.00M 7.50M 7.50M 8.50
99 9.00
99 9.50
99 9.5099 6.75
99 9 00
99 9.50
99 8.50>> 6.5099 7.25
99 10.00
99 9.50>» 4.00
»» 16.00

LINKSMŲ šU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

1929 South Halsted Street

Tel. Roosevclt 5050

i

i
Linkime Visiems Saro Draugams ir Kostumeriams

’ *

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Dran'garns ir Kostumeriams

A. F. CZESNA

1657 West 45th Street

Tel. Boulevard 4552

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Saro Draugams ir Kostumeriams

JOHN J. ZOLP
Real Estate, Loans and Insurance

Rtenmship Tickets, Foreign Fjtchanpr, Evaminntinn of Title 
Notary Public, Bnilding Contractors

4559 South Paulina Street 
Phone Yards 0145
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kiekvienas savo širdy jaučia (vau malonų laiškelį su auka. 
Kalėdų rytų. jPiijniau atsiuntė $2, o dabar

Aukas prašome siųsti Labd. $1.
SV. KALĖDŲ BELAUKIANT lingiems maisto, drabužių, ku-Sųjungai, kum 1< Kudirkos, Chieagos nuo pp. J. Liul

Labdarybės Skyrius.

Štai ir Kalėdos, Kristaus 
gimimo šventė. Visi jų lau
kia, Taniau šįmet daugeliui 
šv. Kalėdos bus ne links
imos, o daugumai ir tikrai 
lindnios.

ro, pagelbėti
Tiesa, mes, labdariai, lietu- 

rime turtų, negalime vargšų 
pilnai aprūpinti; bet mes tu- i 
rime daugiau negu turtus, tu
rime gailestingas širdis, ku
rios daug gali padaryti. To 
gailestingumo vedini, mes ga

iždininko, vardu 2334 South 
Oakley avė., Chieago, III.

Centro Valdyba.

TU-:* S*«

Mas Fuel Company
l uri Garbės Pasveikinti Savo Kosaumerius, Rėmėjus ir Draugus Su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
Kartu Širdingai Visiems Linkime

•LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Prie šios progos reiškiame gilios padėkos žodžius savo Kostumeriams 
už palaikymų bizniškų ryšių su mumis. Iš savo pusės Kostumeriams 
rūpestingai tarnavome ir vilimės, kad ir ateityje mūsų Kostumeriai 
pasiliks su mumis, o mes Jiems'dar rūpestingiau tarnausime,

Viktoras Gapszewicz, prez.

A. Gapszewicz, vice pirm.
R. F. Gapszewicz, sekretorius

4913-19 SO. PAULINA STREET

kų pirmiau gavau $2, dauar 
$1.

Jau ilgas laikas, kaip kaž
kurios organizacijos, prolesi-

________ jonalai, daktarai, dvasimn-
Cieero, III. — Turtingi, ir kai ir kiti geradariai gelbsti

,)iedni, visi krikščionys lygūs l lun aukomis; “Draugas 
taip pat, daug padeda skelb
damas mano atsišaukimus.

Visi lietuviai turėtų remti 
ir platinti tų spaudų, kuri rū
pinas visų gerove.

VARQ£O PADĖKA.

Šįmet, laukdami Kalėdų . . v
švenčių labdariai turi dau-! li"w..Pere,ti P«r tuos, kurie paa V rešpat, Dievų.

da išgali pagelbėti ir tomis nes Kristu5) gyven.
__r,______ 8»komi8 var«ta Vl- atmintį ir Jo suteiktas pašau-

gingų šeimynų skaičius yra' į’ geiadariai, kurie duos kari malones, visi turi Jį pa- 
didelis, kad kiekvienoje šei-?r inaž* au^ Viešpatyje sveikint> jam garbę atiduot 
moję yra mažų vaikų, kurie
šaltį ir alkį kenčia. Tat, vi
siems reikia pasidarbuoti, 
kad Kristaus gimimo dienoje 
ir vargšų šeimose būtų įnešta 
nors truputėlis to kalėdinio 
džiaugsmo.

gian, negu kada pirma, susi 
rūpinti, nes žinome, kad var-

kraus sau didelius turtus. Di- ni_.d_ dnrh«i« varcšn u - r • •mama, geiars uaiDais, vaigsų vargšas ligoms, dekiu-
delis yra dalykas mylėti savo 5(k|n:mil __ Kristui e-vven . . , .sejpimu, nes ivrisiui, gyvtn |,gas esu visiems geradariams
artimų, kaip pat save. damas ant žemės, vargšus

Šiuo kreipiamės į gerb. globojo, visiems gera darė, 
lietuvių visuomenę, į brolius ant galo per kančių ir mir- 
ir seseris, lietuvius, prašyda-,tį pasaulį atpirko, 
rui prisidėti prie kilnaus lab- į Tat, niielaširdingieji, ne- 

Del to, visi visų kuopų lab- darių darbo — sušelpti varg- apleiskit vargšų, ir manęs,
dariai privalo pereiti savo šus per Kalėdų šventes, įneš- Liedno ligonio, jūsų pagel-
kolonijos vargšų šeimynas, 1 ti į jų pastogęs nors mažų bos šaukiančio. Jūsų auka,
apžiūrėti jų padėtį ir, reika- dalelę to džiaugsmo, kurį Dr. Simonaičio gydymas leng

vina man skausmų ir gaivina 
sveikatų. Tai didelis džiaug- 

’smas, ir dovana nuo geradė- 
‘jų-

Iš Centralia, III., nuo p. Cli- 
movicli jau antra kartų ga

li Šv. Kalėdų bei Naujų Me
tų progh prašau Viešpaties 
Dievo visiems sveikatos ir 
laimės.

Nuoširdžiai prašau lietuvių 
neapleist manęs vargšo; kiek 
kieno malonė, pagelbėt man 
auka dėl maisto ir gydy- 
mos. įmuksiu pagelbos šiuo 
adresu: J. Lapinskas, 1432 S. 
49 Ct., Cicero, III.

Near 49tb Street, Chieago, Illinois

TEL. PROSPECT 7960—61

VISUS SAVO

Interesantus, Prietelius ir Draugus

Nuoširdžiai Sveikinu Su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

JONAS P. EVALDAS & CO.

840 West 33rd Street

Tel. Yards 2790

Chieago, Illinois

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Sue.o Draugams ir Kostutneriams

G. BRAZAUSKAS
BUČEBNĖ IR GROSERNE 

2743 W. 59th St„ Tel. Hemlock 3452
•> '-re?

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Saro Draikams ir Kostumeriams

■ A. TEBELSKIS
BUČEBNĖ IR GROSERNE 

4018 S. Rockvvell St., Tel. Lafayette 2820

JOHN Hl’ITLIS, Prop.
KED CKOVVN. BTHVL and KOLITE UAB

POKARINE OIL, I’ENNSYIA ANIA 100% PIRE OII>
M O U I I, O I I.

Pliune VlrgtnU 21*21 1050 Arvlioi* Avė.

STEWART WARNER
-T i ■',,7'

APLINK PASAULĮ trumpų ir ilgų bangų Ra- 
dios. Dvi radio į vienų 10 tūbų dideliame gražiame 
kabinete. Tiktai $33,00 su v^skuo* Padarytas
/
parduoti 3 kartus dauginus. Jūs galite šį radio įtū- 
nyti, kad girdėsite visuose pasaulio kraštuose. Taip
gi galėsite girdėti iš laivų, kurie plaukioja po Atlan
tu, iš orlaivių ir policijos calls—raportų.

STEVVART— VVARNER short wave konverteris, 
kuri galima prijungti prie bile kokios radios, kaina 
tik....................................................................

Kiti Stcuart—VVarner radios kainos
.............. .........................$34.95
BUDRIKO Krautuvėje didelis pasirinkimas vi

sokių muzikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių.
BUDRIKO Krautuvė pirmoji pradėjo duoti Lie

tuvių radio valandas per radio. BUDRIKO krautuve 
pirmoji siunčia lietuviškų muzikų į visų pasaulį ant 
trumpųjų bangų iš stoties VYANAA. Pastangomis 
ir lėšomis BUDRIKO mes turime gražų lietuviškų 
programų Kalėdų dienoje iš VYCFL 970 kyl. pradžia 
nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų.

BUDRIKO Krautuvė parduoda radios ir į kitus 
miestus vvholesale.

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD Hl(i7—4705

Labai LINKSMŲ KALĖDŲ ir Didžiai Sėkmingų NAUJŲ METŲ 

Širdingai Linkime Savo Draugams, Pažystamiems Ir Kostumeriams 

Lai Visiems Klojasi Taip, Kad Kuodidžiausias Lietuvių Skaičius 

įstengtų įsigyti Nuosavybes Ir įsitaisyti Rezidencijas Spring 

T'orest, Ilk, Tai Yra CHTCAGOS ROJUJE.

S. P. KAZWELL and CO.

SPRING FOREST SI BDIVIZIJOS SAVININKAS

2839 West 63rd Street.
I

Tel. Kepublic 8899

SVEIKI, Visi Draugai, Kostumeriai Ir Pažystamieji, Sulaukę 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorius Ir Real Estatininkas 

7151 SOUTH CAL1F0RNIA AVENUE '

Telefonas Hemlock 5526

TUKIME GARBES PALINKĖTI 
LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ 

III LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Saro Lietnriams Draugams

STANLEY M. LEWANDOWSKI 
ir

JO ORGANIZACIJA

t
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LIETUVIAI AMERIKOJE į ”7‘a 8TOHtnnaMAS
_________ ~ i Bridgeport. — Šv. Petro-

ROSuLAND ILL. meliodijas. inėlės dr-jos extra susirinki-
Puotos metu visi turėsime: ruas ivyLs šiandie gruodžio

Širdingiausiai sveikinu su-keriausi« Pr“S» P““1“'*-Į24 4 7 T*1, vak- šv. Jurgio 
ti darbais nuveiktais bažny- P&r’ sa^‘J 1S priežasties mir

ties Veronikos Kairiutės-Straz

D R A U G f H

laukus Šv. Kalėdų ir sidabri
nio jubiliejaus parapijos ko
mitetų, Šv. Kazimiero sesutes 
mokytojas, visas draugijas, 
parapijos abudu chorus, visus 
biznierius ir visus parapijo
mis, taip pat ir visus Rose- 
lando ir apylinkių lietuvius 
ir mokyklos vaikučius linkėda 

* mas įvairių Aukščiausiojo 
malonių, ypač sveikatos ir ge
resnės ateities. Tikiuos su vi
sais pasimatyti Kalėdų die
nų bažnyčioje, kurioje ren

giamos nepaprastos iškilmės 
dėl mūsų parapijos sidabrinio 
jubiliejaus,

Širdingai prašau visų bran
ginti šitų įvykį ir dalyvauti 

I rengiamo jubiliejaus iškilmė
se, kurios įvyks gruodžio 27 
d. Iškilminga suma T0:30. 
I’ats klebonas celebruos šv. 
Mišias, pamokslų sakys Jo 
Malonybė didžiai gerb. pralo

btas M. L. Krušas. Mišias gie
dos gausingas choras, prita
riant didžiuliam orkestrui. 
Jubiliejaus puota prasidės 
6 valandų vak. savoj svetai
nėj (108 gatvės ir Wabash 
Avė.). Puotos programoj da
lyvaus mūsų tautos veikėjai, 
įžymūs kalbėtojai ir daini
ninkai. Protarpiais didžiulis 
orkestras gros pritaikintas

čios ir tautos gerovei.
Kun. J. Paškauskas,

Visų Šv. Par. Klebonas.
dienės.

Valdyba.

LINKSMŲ S'F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE

2738 West 47th Street
Tel. Lafayette 1237 

»

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savu D> augams ir Kostumeriams

EXPERT MERČHANT TAILORING »
[Valome, dažome, prosijame, vyrų ir moterų drabužius

K. KULBIS, SAVININKAS
230b So. Leavitt St., Chicago, III. -g

Tel. Roosevelt 5319

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

...
Vi

A Į A

VINCENTAS BARTKUS
mirė gruod. 22, 1931 m-, 12:30 
vai. popiet, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Tauragės Apskričio, ži
gaičių Parap. Balčių kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Zofiją po tėvais Jakai- 
tė, 3 sūnūs Feliksą, Vincentą 
ir .Leoną, seserį Marijoną ir 
švogerj Kazimierą Šimėnus ir 
jų šeimynas, 2 pusbroliu Marti
ną tr Nikodemą Šalkauskius ir 
gimines.

Velionis priklausė prie Uni- 
ty Paš. Klubo.

Kūnas pašarvotas 4624 So. 
California. Laidotuvės įvyks 
subatoj, gruodžio 26. Iš namų 
S vak bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiakue visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Būna i, Sesuo,

Švogerts Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

K ūdai kis, Tel. Yarda 174,1

BEN. J. KAZANAUSKAS

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Spulkos Rašt. 
REAL ESTATE

2242 West 23rd Place

LINKSMŲ $F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draitgams ir Kostumeriams

STANLEY BUDAITIS
MEAT MARKET and GROCERY 

2316 South Hoyne Avenue 
Tel. Rooseevlt 9081

r,
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draru'gams ir Kostumeriams

W. N E F F A S
ĮVEST S IDE HOTELIS

Rendon kambariai savaitėmis ar dienomis 
2435 So. Leavitt St. Chicago, 111.

Tel Roosevelt ^352

EDMUND DERINGIS
mirė gruod. 22, 1931 rn. 1
vai. ryto, 14 metų amžiaus. 
A. a. Edmund gimė Chicago, 
Ilk

Paliko dideliame nubudimo 
motiną Marijoną tėvą Joną, 
seserį vienuolę Agnasinė, du 
broliu Joną ir Vincentą, mo
čiutę Barborą Aglynienę, du 
dėdes James ir Frank Aglynat, 
3 dėdes Beringus Juozapą, Sta
nislovą ir Lietuvoj Adomą, 3 
anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotus grab. Zol- 
po koplyčioj 1650 W. 46 St. 
Laidotuvės įvyks Subatoj. Iš 
koplyčios 9 vai bus atlydėtas 
į Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamald,ų bus nuly
dėtas i šv- Kazį metro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Tėvai, Sesuo, Broliai,

Dėdės Ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
L J. Zolp, Tel. Blvd. 6203

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JOS. DOBRAWALSKI
liUČERNlS IR UROCKRNS 
2325 South Oakley Avenue 

Tel. Roosevelt 1794

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

PETER P. MANKUS
Siuvame, valome ir dažome drabužius. Dabas 

PIRMOS KLESOS 
2230 West 22nd St., Chicago, III.

Tel. Canal 3144

JOHN JAUKSTIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JAGIELLO PHARMACY
jonas Kazlauskas, Savininkas

Receptus pildome su didžiausiu atsargumu. Užlaikome 
visokių rūšių žolių ir kitokių chemiškų vaistų. Taų>gi 
turime pilną eilę dalykų pasigražinimui, kvepalų-pert'umų.

4559 South Hermitage Avenue
Teleplione Boulcvard 7078

Linkim

PIWARONAS BROS.
Pirmos Klesos Kepykla

4620-22 So. Marshfield Avenue

Phone BOULEVARD 5576

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

KONSTANCIJA MARTINKIENE
Grocernė

t

4516 South Hermitage Avenue
Telephone Yards 2423

JOHN JAUKSTIS & SON
Grosemė ir Bučernė

2158 West 23rd Street

Sveikinu visus Cicerus Lietuvius ir savo pirkėjus ir rėmėjus 

& su linksmiausiomis Šventomis Kalėdomis ir ilgiausių Naujų Metų.

ANTANAS J. LUTKUS

HARDWARE, PAINTS, 01LS & GLASSES

1421 So. 49 Court

PHONE — CICERO 2725—R

Cicero, III.

LINKSMŲ š K KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo, Draugams ir Kostumeriams

BRKSHTON PARK RESTAVRANT 
C. Vateittas, Savininkas

4180 Archer Avenue ,
Phoue Lafayette 3866

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲt ŠVENČIŲ

Visiems Mano Draugams, Kostumeriams 

ir Pažystamiems
Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingų 

Naujų Metų

W ALT Eit JAUKSTIS

LINKSMŲ ŠVJČALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

•^Telefonas Calumet 4589
M. J. KIRAS MOTOR SALES

Pardavėjai 
CHRYSLER ir PLYMOUTH 

3207-09 South Halsted Street 
ir

M J. KIRAS
NAMŲ STATYTOJAS ir REAL ĘSTATIN1NKAS 

3335 South Haisted Street 
Tel. Yards 6894

JULIUS NAMON
PINANSIERIUS

6755 So. Westem Avenue

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

SIMAN AS BALICKAS
Moteriškų Ir Vyriškų Drapanų Siuvėjas

2156 West 23rd Street

Telefonas ROOSEVELT 5(154

r»I
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C H I C A G O J E
WEST SIDE.

Sveikinu savo mylimuosius 
pavapi jonus su Kalėdų Šven
te ir linkiu jums visiems svei 
katos, pasisekimo, Dievo ma
lonių ir palaimos ir tegyvuo
ja vienybė, tikėjimas, viltis ii' 
meilė mūsų širdyse.

Kadangi ir “Draugas” yra 
mūsų parapijos ribose, sveiki
nu ir šį didelį mūsų bičiulį ir
bendradarbi ir linkiu “Drau- »
gili” pasisekimo, kad jį skai
tytų visi mano parapijonvs ir 
visi lietuviai Amerikoje.
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

Aušros Vartų par. kleb.

X Mokyklos mokinu kalė
dinė programa praėjusį sekma 
dienį gerai pavyko. Vaiku
čiai savo dalį puikiai suvai
dino. Tai sesučių mokytojų 
nuopelnai. Kas nematė gai

lisi, nes tai buvo įspūdis, 
kuris tik sykį per metus ten
ka. patirti.

X Kalėdų rytų 5 vai. bus 
iškilmingos Šv. Mišios. Sku-

a|a
VERONIKA

STRAZDIENĖ
(Po tėvas! Kairiutė)

Mirė gruodžio 23 d., 12:20
vai. ryte, 1931 m., sulaukus
35 metų amžiaus, gimus Pa
nevėžio Apskr1,, Velikio Par., 
Kairnos Rodžių. Pragyveno A- 
merikoje apie 21 metus.

Priklausė prie draugijų šv. 
Petronėlės ir Teisybės Mylė
tojų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Antanų ,ir sūnų 6 dienų 
amžiaus, brolį Mikalojų ir 
brolienę Petronėlę Kairius, 
seserį Onų ir švogerį Jonų 
Kamarauskius. Iš vyro pusės 
paliko pusbrolius Juozapų Ju
zėnų ir Petrų ir Kazimierų 
Tuskanūs ir daugiau pussese
rių, pusbroliu ir giminių, 4- 
mertkoje, IJetuvoje paliko dvi 
seseris Uršulė ir Kotrinų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4345 So. Artesian Avė. Laido
tuvės įvyks šeštadienyje Gruo
džio 26 d., 8 vai. ryte iš namu 
į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kur 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jalm paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame:
Vyra, Simu, Broli. Seserę Ir

Giminės.
laidotuvėse patarnauja grab. 

Masalskis, Blvl. 4139

binkimės su piemenėliais pa
garbinti Kristų .To Gimimo
Dieną,.

I
Pagarbinus Dievą rytme- 

j tv, tegu toji šventoji diena 
j sulaukia ir blaivaus vakaro. 
Paaukoję savo širdį Dievui, 
kokiu nelemtu pasielgimu ne- 

j subiaurinkime jos. Šv. Povi
las mus moko: “Mūsų Išga- 
jnytojo Dievo malone pareikš
ta visiems žmonėms , ir moko 

| mus, kad, išsižadėję bedievy- 
j bės ir pasaulinių geidulių, 
į gyventumėm šiame pasaulyje 
I blaiviai, teisingai ir pamal- 
j džiai, laukdami palaiminto
sios vilties ir ateinant gar
bės didžiojo Dievo ir mūsų 
Išganytojo Jėzaus Kristaus.” 
Tit. 2-11.

X Trečią Kalėdų dieną lau
kiame Jo Ekscelencijos vysk. 
P»eruardo Sheil, Chicago Aug 
zilijarijaus, atsilankymo Ju- 
biliejiniems Metams baigti. 
Per sumą 10:30 rytą vysku
pas dalyvaus su mumis ir pa
reikš Jubiliejui pritaikytas 
mintis. Visi ateikite ir pa
klausykite savo ganytojo žo
džių. Vakare 7 vai. bus va
karienė su jubiliejine pro
grama.

RYT BLAIVININKŲ ARBA
TĖLĖ.

Aušros Vartų blaivininkų 
draugija Kalėdų dieną popiet 
3:30 vai. rengia arbatėlę tik
slu per linksmą metinę V. Jė
zaus gimimo šventę pareikšti 
blaivininkams nuoširdžių lin
kėjimų — susilaukti blaives
nio ir veiklesnio gyveninio. 
Pravartu visiems pasižiūrėti 
tikrybei į akis ir pamatyti, 
kaip malonus būtų blaivių 
žmonių gyvenimas ir kaip vi
siems, net nedarbo laikais 
būtų pigios ir prieinamos 
vaišės ir visuomeninis veiki
mas. Aušros Vartų blaivinin
kai kviečia arbatėlės nors 
trumpai valandėlei gruodžio 
25 dieną laikotarpy nuo 3 ligi 
6 valandos fisus Cbicagos ap
skrityje gyvenančius blaivi
ninkus, o ypač blaivininkų 
Cbicagos apskrities vadus: 
kun. A. Brišką, kun. L. Drau
gelį, kun. J. Svirską, kun. P. 
Vaitukaitį, kun. J. Jakaitį,

LEOKADIJA PUŽIENĖ
(Po tėvais Baupkaitė)

mirė gruodžio 23, 1931 m. 2 
vai. ryto apie 37 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės Aps
kričio, Kvėdarnos Parap., Dro- 
bukštalių Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
du broliu Pranciškų Baupkų ir 
Kazimierų Varantų, brolienę 
Agnieškų, seserį Veronikų Pun- 
kauskienę, dėdę Ludvikų, dė
dienę Veronikų Baupkai, 5 
pusbrolius Baupkai ir Ūseliai, 
4 pusseseres ir gibnlnes, o Lie
tuvoj brolienę Varanlenę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3309 So. 
■ Morgan St. Laidotuvės įvyks 

Panedėly, gruodžio 2 8. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Jurgio par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nubudę;
Broliai. Brolienė, Sesuo, Dėdė. 

Dėdiena, Pusseserės Ir
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo 
Veronika Punkauskienė.

MARIJONA
JOKUBAUSKIENĖ

mirė gruod. 22. 1931 m. 9
va), vak. 55 metų amžiaus. Ki
lo Iš Tauragės Apskričio, Ši
lalės parap., Nevočių kaimo.

Patiko dideliame nuliudimc 
pusseserę Antaniną. Zajaunkie- 
nę Ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj brolį Juozapą ir bro
lienę Zofiją ir anukus.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Masalskio koplyčioj 3307 Au- 
bum Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj gruodžio 26. Iš koply
čios 9 vai. bus atlydėta j šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurtoj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečatme visus 
gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse 
Nuludę: i

Pusseserė ir Giminės.
Laldotuvėšns patarnauja grab. 
Masalskis. Tel. Blvd. 4139

kun. V. Kulikauską, kun. J. 
Mačiulionį, kun. A. Andriu- 
šį, inlž. Žvirblį, pp. Vaiči- 
kauskį, J. Kamarauską, A. 
Valančių, S. Olberkį, M. Rin
kevičiūtę, J. Valskį, K. Anu- 
žį, P. Gubistienę, E. Andriuš- 
kevičienę, R. Čiapą, F. Piežą 
ir visus, kurie tik yra susi
domėję blaivumo dorybę, mū
sų spaudos atstovus.

Arbatėlės dienotvarkė:
1) Aušros Vartuose 3 vai. 

popiet blaivininkų pamaldos 
su pamokslu ir Šv. Sakramen- ' 
to palaiminimu.

2) Tuojau po pamaldų pa
rapijos svetainėje 3:30 vai. 
blaivininko kalba atvy kli
šiems svečiams ir malda prieš 
arbatėlę.

3) 4 vai. arbatėlės puotos 
programėlė su pasveikini
mais.

4) 4:30 vai. blaivininkų vė
liavos saugotojų rinkimai.

5) 5 vai. puotos baigimas 
malda.

PASTABA: Įžangos mokes
čio nebus; visiems arbatėlės 
dalyviams bus taip pat nemo
kamai duodamas arbatėlės 
puotos (ženklelis.

Arb. rengimo kom.

MARQUETTE PARK.

per Kalėdas sugrąžins su do
vanėlė.

X Keletas mūsų parapijonų 
serga: B. Stirbienė jau kele
tą savaičių guli Westside 
ligoninėje. P. Zopelienė vėl 

turėjo operaciją. Petkus Jr. 
jau sveiksta Šv/ Kryžiaus li
goninėje. V. Vitkauskas sun
kiai serga ir taip pat buvo 
nuvežtas į Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Žmonės turi būti labai 
atsargūs tokiam nenormaliam
orui esant.

Rap.

KAIP PALAIKYTI KALĖ 
DŲ LINKSMUMĄ!

Ar norėtum palaikyti tą 
linksmumą kurio tau draugai 
per Kalėdas linkės? Iš pra
eities gal atsimeni, kad tas 
linksmumas neilgai trunka. 
Bet šiemet Lietuvos Vyčių 
112 kuopos šokių vakaras 
gruodžio 27 d. padės tą links
mumą nors kelias dienas pa
laikyti.

Tat sekmadienį po Kalėdų 
visi į Manąuette Parko Vyčių 
metinius šokius. Jie bus Mar- 
zano’s Palace of Pleasure 
Ballroom, (63 Street at Spaul- 
ding Avenue). Apie 8 vai.

va k. pradės rinktis jūsų drau
gai ir jūs nesivėluokite, at
minkite: ko anksčiau, to dau
giau linksmumo.

Aidutė.

užpuolė plėšikai, prismaugė 
ir atėmė iš jo 56 dolerius.

Ponas K. Šerpetis yra uo
lus “Draugo” platintojas ir 
katalikiškos spaudos rėmė
jas.

GRAŽI RADIJO PROGRA
MA KALĖDŲ DIENĄ.

Jos. F. Budriko parduotu- 
, vės pastangomis rengiama spe 
ciali graži lietuvių radijo pro
grama Kalėdų Dieną iš radio 
stoties WCFL, 970 kiloc. nuo 
3 iki 4 vai. popiet. Progra
ma yra taip sudaryta, kad 
visai tiktų linksmoms Kalė
dų šventėms. Gėrėsitės visi 
gražiomis Kalėdų giesmėmis, 
karias giedos garsus vyrų 
choras. Taip pat bus gražios 
ir įvairios muzikos. Radijo 
valandos leidėjas p. J. Bud
ri kas nepamiršta palinksmin
ti visus ir per Kalėdų šventę, 
kaip ir kiekvieną sekmadienį 
bei ketvirtadienį.

Rap.

,'PROHIBIGIIOS AGENTAI 
VEIKIA

NEW YORK, gr. 23. - 60
prohibicijos agentų vakar va
karą pasiskirstė į keletą būrių 
ir puolė visas įtariamas vie
tas Broadvvay’aus apygardo
je. 104 asmenys areštuota. Ra
sta daug Įvairios rūšies svai
galų.

NORTH SIDE.

Sekmadienį gruodžio 20 d. 
p. K. Šerpetis važiavo į dar
bą 11 vak. ir ties La Šalie ir 
Washington gatvių kampų jį

S. D. TELSER
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmokėjimais

2205 ĮVEST 22nd STREET Tel. Canal 5493

X Mokyklos seselės uoliai 
lavina vaikučius kalėdiniam 
vakarui, kuris bus sekmadie
nį, gruodžio 27 d. Programa 
susidės iš įvairių drilių ir vai
dinimo. Bus ko pamatyti. 
Kalėdų Diedukas visiems vai 
dintojams suteiks dovanėlę.

X Šv. Vincento a Paulio 
dr. nariai uoliai rūpinasi pa
šalpa beturčiams. Neturin
tieji bei nedirbantieji gali 
kreiptis į minėtą draugiją, o 
draugijos nariai, ištyrę, pa
sirūpins išgauti pašalpą.

X Šiemet savo bažnyčioj 
iškilmingai švęsime Šv. Kalė
das. Iškilmingos bernelių mi
šios bus 5 vai. rytą. Vargou. 
B. Janušauskas mokė chorą 
kažko ypatingo. Rodos, bus ir 
smuikas girdėti. Kitos mišios 
Kalėdų rytą bus 6:30, 7, 8, 
9. ir suma 10:30 su palaimi
nimu. Musų dosnūs parapijo- 
nys visi žada būti Kalėdų 
diedukais, nes kiekvienas 
pasiėmė aukai vokelį, kurį

BULOVĄ LAIKRODŽIAI $24.75 ir augš.
BULOVĄ BOUQUET $S7.50; 6 mėn. išsimokė jimul 
BULOVĄ BOUQUET $50.00, 17 akmenų

ELGIN LAIKRODŽIAI:
Buvo $19.00 Dabar $10.50 Buvo $40.00 Dabar $20.00
Buvo $24.00 Dabar $12.50 Buvo $50.00 Dabar $25.00«■

HAMILTON, ILLINOIS GERIAUSI I.AIKRODŽIAI 
(Ilgas laikas išsimokėjlmui)

šis Gražus Deimantinis Žiedas 
su dideliu melsvu deimantu, ap
suptu šešių mažesnių delmantu- 
kų ............................................. $65.00

Vieni metai išsimokėjimui 
Kiti deimant. žiedai $9.75 ir augs.
Sidabrinių šaukštų ir peilių se
tas $9.75 25 metų garantjai

SKAITYKITE T.R PLATI! 
KITĘ “DRAUGĄ”

Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

Tel. Yards 5423

J. W, ZACHAREWICZ
REAI, ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda

903 WEST 33 STREET

I

Turime garbės širdingai pasveikinti visus savo Draugus, Kostumerius 
ir Pažystamus su ŠV. KALĖDOMIS ir palinkėti visiems’ tiek laimės 
ir pasisekimo, kad kuodidžiausias mūsų tautiečių skaičius įsigalėtų 
įsitaisyti po gerą STUDEBAKERĮ. Ateikite pas mus ir pamatykite 
mūsų naujus STUDEBAKERIUS.

Čia matote St. Regis Brougham yra naujausio padarymo. Tai 
naujos rūšies Studebaker, kurs patinka visiems suprantantiems vertę 
dailių automobilių. Plačios durys, lengva įeiti ir išeiti. Vidus erdvas 
ir patogus. Patogu atsiremti ir bagažą susidėti.

MIDLAND MOTOR SALES
Savininkai: A. KASUUS ir J. ZABUKAS 

4492 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 7139
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3 Peoples Fumiture Krautuvėse

I Dabar Siūlo
—*4

- Didžiausius BARGENUS Ant

1 RADIO—-*4h
Veikite tuojaus, bukite Peoples Krautuvėse

—«4h

- ir Matykite ŠIAS RADIO VERTYBĖS
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— Į šį skaičių įeina demonstratoriai, sempeliai, išmai- 
X! nyti iv nauji radios, kurie randasi musų Krautuvėje
—4h

4177 85 ARCHER AVENUE
—4h

$125.00 Steinite Radio su tūbomis .............. $15.00
$150.00 R. C. A. Radiola Modelis 17 pilnai $19.00
$135.00 R. C. A. Radiola Modelis 18 įrengta $22.50
$150.00 Courier Radio gražiam kabinete .. $29.50

— $120.00 Stewart Warner įrengta su kabinetų $20.00
$155.00 Atvvater Kent Radio Modelis 40 .... $27.50

3* $170.00 Atwater Kent Radio Modelis 42 .... $33.00 
Z2 $255.00 R. C. A. Radiola įrengta, Modelis 41 $45.00

$250.00 Balkite Radio gražiame kabinete . $54.50 
Z2 $195.00 Atwater Kent Radio Modelis 55 .. $77.50 

- Šiuos Bargenus galite matyti musų Krautuvėje
—4h

5 2536-40 WEST 63rd STREET
—4h

$79fl)0 Steinite Electric Radio .................... $19.50
2 $125.00 Atwater Kent Radio Modelis 40 .. $29.50

$150.00 Atwater Kent Radio Modelis 42 .. $32.50
$175.00 Stewart Warner gražiam kabinete . $29.50 

H $195.00 R. C. A. Radiola gražiam kabinete $39.50
$125.00 Zenith Radio, visai naujas .......... $87.50

U $138.00 Victor Radio, visai naujas..............$75.00
$50.00 'Nauji Midget Radio .......................... $22.50

z: 1932 m. Mados R. C. A., Victor, Philco po $36.50
$285.00 vertės Philco Komb. Radio ..... $135.00
Philco Komb. Radio $110 vertas ..................$55.00
Taipgi daugelis kitokių Radio Bargenų rasite, kuomet 

£ ateisite į PEOPLES KRAUTUVES
Senus Radios, Pianus ar Rakandus imame į mainus

— ant naujų ir duodame geresnę nuolaidą kaip kitur 
U Lengvus išmokėjimai pritaikinamai visiems

z: “Užganėdinimas Arba Pinigai Atgal”

-Mh •$ ARCHER AVĖ c O* AICHMOMO ST J5JS - 40 W »»r4 JT. z MASt(WOOO

3 4177-83 Archer Avė.—*
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St.
Tel, TTemlock 8400
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