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Vokiečiu fašistų partija pradeda skaldytis
NAUJA PRANCŪZUOS VYRIAUSYBĖ 

PASKELBS SAVO PROGRAMA
SKOLŲ KLAUSIMU JAPONAI 
STOVI J. VALSTYBIŲ PUSĖJE

VISAM PASAULY ŠIANDIEN YRA 
30 MILIJONAI BEDARBIŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
-z

, .ti

J" > Yn<Uv.‘

KUR LIETUVA DĖS 
SVIESTĄ?

LIETUVOJE KURSUOJA 
600 AUTOBUSŲ IR 

SUNKVEŽIMIŲ

Šiemet bendras Lietuvos svie 
sto eksportas sieks 10,000 to- Lietuvos autobusų savininkų 

j sųjungos turimomis žiniomis,

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
MAIŠTAS

LENKAI KALTINA 
AMERIKĄ

Portsmoutb, N. H., jūros pakraščiuos išbandomas naujausios rūšies ,1. Valstybių nardo
masis laivas “Dolphin.” Tai didelis ir greitai plaukiantis laivas.

1
KASSEtL, Vokietija, gr. 19.' i VARŠUVA, gr. 19. — Kaip 

— Apie 600 fašistų kareivių | Prancūzija, taip ir lenkai dėl 

sukėlė maištus prieš Hitler’i. ikaro skolų painiavų kaltina 

Išėjo iš fašistų (nacionalsocia-

listų) partijos. Taip jvyko dėl 

to, kad Hitler’is iš partijos 

pašalino jų vadų.

KARO SKOLŲ KLAU
SIMAS

PARYŽIUS, gr. 19. — Bu

vusia karo ministeris Herrio- 

to kabinete J. P. Boncour su

darė naujų Prancūzuos minis

terių kabinetų. Praneša, kad 

karo skolų klausimo sprendi

mas priklauso parlamentui, o 

parlamentas nutarė skolų ne

mokėti.

JAP0NAI J. VALSTYBIŲ
PUSĖJE

TOKUO, gr. 20. — Japonų

..... , .. spauda nepritaria Prancūzijai

prezidentų Hoover į. Sako, jis,.. . . . , .
, . . . . , , ,del jos nusistatymo nemokėtibe jokio reikalo buvo paskel-1, , , , ., .
bes karo skoloms ir reparaci
joms moratoriumą. Jei Pran-

;karo skolų .Amerikai.

Jųponų laikraščiai nurodo,
cūzija nemoka skolų, tai 
lenkai taip daro.

30,000,000 BEDARBIŲ

CH7CAGOJE
MIRTINAI PAŠAUTAS 

SMURTININKAS

La Šalie-AVacker namuose, 

vidumiesty, policija puolė Fr.

ir kud tos skolos ištikrųjų nėra 'Nitti, Capones bendrininko, o- 

Įskolos. Europos valstybės tas Lur turėta susirinkimas,

■skolas užtraukė daugiausia po Nitti mėgino gintis. Pašovė 

kariniam atstatymui. Po karo !policijos leitenantų. I ada kiti

PLĖŠIKO PAŠAUTAS

nų. Tačiau ateinančiais metais,' . .
dabartiniu metu Lietuvoje su-

"P3inu iu.reų o,SOJAS TOJIJKĄU sisiekilno . verJo
tuno, eksportas galės padide-i v r .
,. -i- 11 ,v/v x T* x tikslams vaikšto apie 600 auti iki 11,000 tonu. Lietuvos j ...... , , tobusų ir sunkvežimių. Jų ve-
sviesto daugiausia suvartoda- J ... v, „

ir i • x--" m v. i , . rtė siekia maždaug 6,o()0,000
vo V okietija. Tačiau dabar jau ... „ . v.

litų. Prie šių 600 autobusų 
gauna uždarbio apie 1,500 žilio

Užpakaly savo namų, 32i 

W. 114 gat., garadžiuje B. Ne 

lson’ų, 28 m. amž., užpuolė plė Į 

šikas. Nelson’as mėgino prie 

sintis. Tad pašautas ir ati m 

ta 8 doleriai.

nustatyta, kad Lietuva tega

lės įvežti Į Vokietijų 2,000 to

nų per metus. Į Angliju ir ki

tus kraštus iki šiol mažiau 

buvo išvežta. Taigi, jei nebus 

surasti būdai padidinti išve

žimų į Angliju ir į Vokietijų,. 

Lietuvos sviesto eksportas vi

siškai blogai atsistoja.

,‘nni.

GERAI MOKA UŽ AK
MENIS

9 SUKČIAI PATRAUKTI 
TIESON

NEW YORK, gr. 18. — Kra 
što vyriausybė patraukė tie-

Marijiampolė. Geležinkelio

stoty perka akmenis ir moka

nuo 12 iki 18 litų už kubinį

metrų. Akmenys bus reikalin-
jgi sekančiais metais ruošia-

..... . , . , vv. . mam Marijampolės apskr. ple-

— V ūmaus lenku laikraščiai I .
,ntų remontui. Ūkininkai, net

OKUPUOTOJE LIETUVOJE,

lEuropoje susikūrė naujos vai- P(’lionionai jj keliomis kulip-
ŽENEVA, gr. 19. — Tarp-1stykės. Jonis buvo reikalinga ,ko,n,s parbloškė. json (1(Jvynis sukčius, kurie iš,*'*"*"' džiaugiasi atsiradusiu netikė-

’ ,u“ m‘ ' ' Nitti paimtas j ligoninę ir katalikų kunigų ir pasaulini- Įn,as okupuotosios Lietuvos gy pa;anu. galtiniu.

ventojų esu tiek morališkai nu (

puolę, kad vietoj lenkiško ta

bako rūko lietuviškų.

— Kazitiškio parapija yra 

prie pat administracijos lini-

minti ir pardavinėjo tos kom-!^OS A ^^rtvių gyvena-^pyiįnkėj priviso labai daug“

panijos Šerus. Savo šiam klas- ,ma- °aU P^nken ™etal> bravaminkų, kurie iš sudygu- 

kaip klebonauja kun. Bobinas, gjų kviečių verda “savivaldy- 

ramus ir taktiškas kunigas. I bjnę” įr pardavinėja, girda- 

Tačiau prieš jj pastaruoju lai- ‘Inies turį gerą peĮną 

ku okup. pradėjo siausti ir į-

vairiais tardymais jį varginti.

Tardo Breslaujos dekanas, ar

šus lenkas.

tautinis darbo biuras skelbią* 

kad visam pasauly yra 30,000,- 

000

finansinė pagalba. Tų pagal
bų davė Amerika paskolomis. pranešta, kad jis mirs.

0 bedarbių. Šie bedarbiai^i^S. pikolos nėra karo skolos Buvusį} 5 kiti

j . 1 • li* mo fnn liivF įumnl/uivino Aper metus netenka apie 20,- 
000,000,000 dol. atlyginimo.

GAL IŠEIS IŠ T. SĄ
JUNGOS

AVASHINGTON, gr. 19. - 

Reikalų žinovai pareiškia, kadj ŽENEVA, gr. 19. — Čia ka- 

Europa karo skolų išsižadės lbama, kad gal Japonija išeis 

ir šių skolų visa sunkenybė iš T. Sųjungos, jei Europos 

bus sukrauta ant J. Valstybių j valstybės nuolat jų kiršins, 

gyventojų pečių. Karo skolos, Mandžiūrijos klausimu, 

kas jas nemokėtų, turi būt iš

ir jos turi būt išmokamos. A- 

merika karo skolas Europai 

dovanojo^ žymiai sumažinda

ma visas paskolas, o likusias 

sumas leizdama atmokėti per 

'62 metus su mažomis palūka

nomis.

KREUGER’IO BROLIS 
KALĖJIME

STOCKHOLMAS, Švedija,

smur

mokėtos.

PASIŪLO DERYBAS

tininkai suimta.

RADO VOGTŲ DAIKTŲ 
PARDUOTUVŲ

vėl kelia triukšmą dėl nelen-
' kiško tabako rūkymo. Daugu- į geram keliui, veža akmenis ir

nkų suktybėmis susirinko apie 

3,000,000 (ImL _ _____

Suimti išpažino, kad jie su

darė klastingų kompanijų ne

va katalikiškoms filmoms ga

NEPAGEIDAUJAMAS 
REIŠKINYS

Stakiai, Raseinių apsk. Šioj

Policija puolė namus, 2229Stingam darbui jie panaudojo 

Iowa gat., kur keletas moterų kelių kardinolų ir pasaulinin- 

pigiai pardavinėjo apylinkės kų vardus.

moterims įvairius moteriškus

KINAI PRIEŠ JAPONUSNORI TRUMPŲ ŠVENČIŲdrabužius.
Rasta apie 5,000 dol. vertės 

įvairiausių prekių. Areštuotos
ŠANCHAJUS, gr. 19. — Ja

ponų prekėms boikotas Kini

joj didėja. Kinija visų savo 

prekybų pasuka į sovietų Ru

sijų.

Tientsine ties japonų konsu-

AVASHINGTON, gr. 19. -- 

Kongreso žemesniųjų rūmų pi

rmininkas Garner nori, kadj 

kongreso sesijos pertrauka šve

PERU INDIJONUS IŠTIKO 
EPIDEMIJA

‘ ■ j
----------------------------- j brolį Thorsten’ų teismas už

LIMA, Peru, gr. 19. — La- suktybes nubaudė triinfs me

res klonio indi jonus ūkininkus tais sunkiųjų darbų ir 100,000 

ištiko nežinoma epidemi- dol. pabauda.

gr. 19. — Mirusiojo degtukų 7 moterys 

‘'karaliaus” įvaro Kreugerio

PAPIGINTAS ALUS

GENEROLAS KUBILIŪ
NAS IŠVYKO Į UŽSIENĮ

AVASHINGTON, gr. 20. —

Karo skolų klausimu prezide

ntas Iloover’is kreipias kon- ja. Daug miršta. Spėjama, kad

1 # I
gresan. Jis pasiūlo derybas su tai bus geltonasis drugys. Pa- 

užsimokančiomis skolas vals- siųsti gydytojai su vaistais. 1 

lybėmis.

KAREIVIAI MUŠA STREI
KININKUS

Prezidentas skolų klausiniu, 

kaip pranešta, atsiklausia pre 

zidento elekto Roosevelt’o. No
ri gauti jo sutikimų.

PASKELBS PROGRAMĄ

“KILNUS” IŠBANDYMAS 
» YRA BRANGUS

TAYLORVILLE, Ilk, gr. 20. 

— Valstybės kareiviai ir pa- 

AVASHINGTON, gr. 19. — šerifiai puolė apie 100 anglįa- 
Kovotojai prieš svaigalų pro- J kasių streikininkų, susirinku- 

liibiciją apskaičiavo, kad per j šių pikietuoti Peabody Coal 

dvyliką metų prohibicija ,1. ĮCo. kasyklas. Kai kuriems 

Valstybėms kainavo apie 34. streikininkams galvos apskal-

PARYŽTUS, gr. 20. — Nau- bilijonus dolerių. |dytos lazdomis.

Angliška spauda praneša, 

kad alaus butlegeriai imasi 

gelbėtis, kada kongrese pala- 

- jnkiai svarstomas alaus grąži

nimo klausimas.

Chicagoj jie savo alų papi-

r.tėinis būtų ko trumpiausia.

FILIPINŲ SALOMS 
LAISVĖ

Vyriausio štabo viršininkas 

gen. lt. Kubiliūnas išvyko į latu susprogdinta bomba. Tai 

užsienio kelionę. Didesnę už- [slaptosios kinų organizacijos 

sieny buvimo laiko dalį mano darbas.

praleisti Prancūzijoj, kur tu- ___________________________

AVASHINGTON, gr. 19. - r5s ProS°s arčiau susipažinti 

su Prancūzijos karo dalykų 

naujienomis. Užsieniuose gen.

gina iki 15 centų stiklui. Pir- Senatas nusprendė Filipinų sa

rmiau buvo 25c. loms pripažinti nepriklauso-

mybę po dvylikos metų išban- Eubiliunas ketina išbūti apie 

dymo.UŽPUOLĖ PAŠTO STOTĮ
menesį.

jas Prancūzijos premjeras sa

vo vyriausybės programų pa

rlamentui paskelbs ketvirta

dienį. Sakoma, kad premjeras 

iškels ir karo skolų klausimų.

KUBA ĮVES PINIGŲ 
INFLIACIJĄ

KATALIKŲ AKCIJA 
VENGRIJOJ

VIENA, Austrija. — Kata

likų Akcijai Vengrijoj galuti

nai sudarytas pagrindas ir vi

sose parapijose organizuojami

kunigų ir pasaulininkų ir šiam 

pavedė kiekvienoj parapijoj o- 

rganizuoti Katalikų Akcijos 

skyrius.

Vyskupų parengtais nuosta

tais, viso Vengrijos krašto Ka-

Du plėšikai užpuolė vaisti

nę, 6704 Fullerton ave., ku1’ 

yra pašto stotis. Piktadariai 

be kitko pagrobė daugiau kaip 

1,200 dol., priklausančių pašto 

fondui.

NAUJAS BELGŲ KA
BINETAS

4 SUŽEISTA

Mediniuose namuose, 6401

GREIČIAUSIAS TRAU
KINYS

BERLYNAS, gr. 20. — Orei 

čiausia važiuojantį elektrinį 

traukinį turi Vokietija. Va-

BRIUSELIU gr. 19. — Nau

jų belgų ministerių kabinetų jos-fanųacijos laboratorija sa- 

sudarė grafas Ch. de Broųue- vo pagamintus vaistus pradė- 

ville. Jis priešingas karo sko-'jo eksportuoti į Mandžiūriją.

LIETUVIŠKI VAISTAI EKS-j kar padaryti bandymai tarp 

PORTUOJAMI Į MAND §i0 miesto ir Hamburgo. 178 

ŽIŪRI JĄ i mylių toluma atlikta per 141

* “ I • X <•Viena žinoma Kauno chemi- uunutų.

skyriai. Daug laiko ėmė išly

ginti pažiūras klausimu, arjtas. Jo pagelbininkų yra Csa-

. -i ‘Katalikų Akciįni pagrindu tu- nado vyskupas J. Glattfelder.bos prezidentas Macbado pas-; . ,

' » ,n būti gyvuojančios parapijo-kelbė, kad jo vynausybė įve-;M kataliki-koa ,|ra„gijos, or 
pinigų infliacijų. Bus išleista Į,U(jarytį naujas. Nutarta or- 

600 milijonų dol. specialių ba- ganizuoti naujas.

HAVANA, gr. 19. — Ku-

talikų Akcijos prezidentu yra (Irving Park boul., susprogo 

Vengrijos kunigaikštis prima-Įšildomojo vandens katilas. Iš

kilo gaisras. I)u gaisrininkai 

ir dvi jaunos moteriškės su

žeista.

nknotų, kurie bus geri tik vi-Į Po šio sutarimo Vengrijos

daus apyfartai. vyskupai paskyrė komitetų iš [nizacijos.

Komisijon arba boardan įeina 

keli įžymieji paSaulininkai. 

B o a r d ' e savo atsto-
t

vus turės minėti parapijų sky

riai ir visos katalikiškos orga-

lų mokėjimui.

IR SERBAI DEMON
STRUOJA

BEI/1RADAS, gr. 19. — Se

rbų studentai sukėlė demon

stracijas prieš Italijos prem

jerą Mussolinį. Šūkauta, kad

| Šiomis dienomis dėžė vaistų 

'pasiųsta į CFlarbinų.

«’ 4

Burlington geležinkelio trau 

kinys Union stoty smogė į bė

gių galo užraukimų (bumperį). 

22 asmenys sužeista.

Mussolini’s yra tironas. Poli

cija neleido

PARAPIJOS REIKALAI 
GERĖJA

Smilgiai, Pabiržės vaisė, šių 

vasarą parapija pamūrijo nau

ją tvartą ir naujus kluonus. 

Bažnyčioje yra taip pat naujų

ŽUVO LAKŪNAS
DANVILLE, Cal., gr. 19. — 

Rodi y Ridge viršūnę užkliu

dęs su lėktuvu sudegė pašto 

lakūnas veteranas C. K. Van- 

cey, 35 m. amž.

SKAITYKITE TR PLA TIN

KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS
rakandų. Žmonės stengiasi vi- 

demonstrantanis somis jėgomis palaikyti savo 

maršnoti italų pasiuntinyliės1 kleboną ir gerinti parapijos KPS. šhndeui ziiildn; po- 

link. reikalus. piet šilčiau.

CHICAGO IR APYLIN-
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“D R A U G A S”

Uelna lu>dl«n. liakyrua eekmadleniua

PRENUMERATOS KAINA: Metami — >6.00. Pu- 
ael Metų — >1.60, Trlma Mėnealama — >2.00, Vienam 
MOaeelul — 76c. Europoje — Metama >7.00. Pusei Me
tų — >4.00. Kopija .Ola.

Bendradarblama lr koreepondentama raitų negrų- 
Hn» jai nepraioma tai padaryti lr neprielunfilama tam 
ttkaldl paito lenkių.

Redaktortua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Skelbimų kalnoa prlalunOlamoa pareikalavau.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

dėl to vienus Chicagos šlamštas pateko j teis

mą.
Nežiūrint to fakto, kad komunistai per 

savo šlamštus atakuoja mūsų religines, fi

nansines ir šiaip jau biznio įstaigas, atsiran

da lietuvių, kurie tuos komunistų laikraščius 

paremia. Keista, kad yra ir biznierių, kurie 

lyg nemato, kad komunistai savo šlykščia 

agitacija jiems duobų kasa.

LETUVIŲ KATALIKŲ VIENYK
2334 S0. OAKLEY AVE., CHIOAOO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

pto. Visos mūsų draugijos, ir esi prie draugo, jis prisimena 

atskiri asmens tam šventam tavo buvimų. Išsikraustyk į 

labdarybės reikalui tenesigaili kitų kraštų, ir jau tapai už-

Kalėdos ir mūsų veikimas
A. L. K. K. Federacijos cen-

Lietuvių visuomenė turėtų šluoti lauk iš tras nuoširdžiai sveikina sky

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

Publlahed Daily. Ezoopt Sunday. 
SUB8CR1PTIONS: One Tear — 00.00. SU Montha

— >6.60. Three Montha — ».00. One Month — 7 60. 
■nrope — One Tear — >7.00. SU Montha — >4.00. 
Copy — .Olo.

Advertising ln "DRAUGAS" brings beat resulta. 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicaęo

rius, narius, prie Federacijos 

priklausančius organizacijas ir

savo tarpo tokių spaudų, kuri lietuvių viso

kį veikimų stengiasi suardyti, atakuoja lietu

vių įstaigas, kenkia tautos reikalams ir ben- draugijas, katalikų veikėjus ir 

drai mums, lietuviams, n'ša didelę gėlių.

čios. Dėl to kiekviena proga 

mums yra primenama imtis ka 

talikiškosios akcijos, dirbti a- 

paštalavimo darbų.

A. L. K. K. Federacija yra

paskirti dalį to, kų yra uždir

bę ir sutaupę. Susilaikykime 

nuo pirkimo bereikalingų, ne

tikslių dovanų turtingesniems,

bet tų dalį paskirkime varg- tųn. 

stantieins savo tautiečiams.

milžtu. Sunku rasti tokį drau
gų, kurs prisimintų tave, nors 
tu esi toli, tolį nuo jo. Jis 
tai draugas. Laikyk tokį, je:

DIENOS KLAUSIMAI

POPIEŽIAUS ŽODIS

Jo Ekscelencija VysKupas 
P. Bucys

Kadaise, berods senose kro
nikose, rasite šen ir ten pami
nėjimus apie skaisčių lietuviš
kų panelių gražumų. Šimtme-katalikiškosios akcijos šakelėj A. L. R. K. Federacijos ce-

savo prietelius su Šventomis!Ji tur*- ir žio kraato vyskupų (litras džiaugiasi galėdamas pa-'čiai prabėgo laiko plentu, ta-
Kalėdomis! (pritarimų ir užgyrimų. Darbo j sveikinti į Amerikų atvykusi čiau lietuviškų panelių gražu-

!yra daug. Kad jį pasekmingai'J. E. Vyskupų Petrų liūtų, Ju. 'mas vis žavi kitataučius. Tai
Šusipratusieji, veikiantieji dirbti, reiklų geros organiza-H. c. Vyskupas Būc.ys ilgoką ne vien savo tautos išaukšti-

!laikų yra su mumis Ameriko- nimas, bet teisybė. Pabūk tru-
je gyvenęs, su mumis drauge mpain laikui vienoje iš dau-

jdirbęs ir vadovavęs. Jis yru gelio lietuvių kolonijoje. Ne-

- buvęs Federacijos pirmininku, 'noroms turėsi pripažinti, kad

n , .... .. . • - o o , . Kristus, atėjęs į pasaulį, at-’sų veikimo daugiau žmonių'pirmininkaudamas į mūsų or-'Dievas nepaprastu būdu sutei-

Pabaltno juros esųs vienintelis pasaulyje kra- v. , •* i x i , - . i . . 1
v, i • . i . .v, (nese ramybę geros valios žino- pritrauktų, kad musų velke- įranizaciia ineše daua* irvvuiuo ke lietuvaitėms gražumų
štas, kur gintaras renkamas ir iškasamas pra-, _ _A......... . , T J t 1 ^vuiuv

ktisku būdu. n———— -—, ———>... n ______________  ■— ________ t, » v • ,• _ _____ ,v. • ,. . .

Žodžiai gali sujaudinti, bet 
jie bus bergždi, jei pavyzdys 

jų nelydės. Apsčiąkalbis atsi
stoja, daug pasako. Duoda pa

tarimus daryti taip, o išėjęs, 

tarp žmonių, kitaip elgiasi. 

Jei duodi patarimus kitiems,

LIETUVA — GINTARŲ KRAŠTAS

įdomus 

koma 

mas

Ateityje e-a galima tikėtis kad®6"18’ 1&isVę Paver«tieins» pajams duotų daugiau energijos,įr naujų pagerinimų, 

ė Lietuvos respublikoje bus žy- įgalbą Paval»usiems> suramini- ir ištvermės nenuilstančiai di- >įr šiandien naudojame
toji pramonė 

miai praplėsta. Rašinyje taip pat pažymima, 

kad iš iškasenų Graikijoj, Italijoj ir Egipte, 

aišku, jog Pabaltijo gintaras buvo jau gar

nių nuskriaustiems, viltį ir a 

mžinų išganymų į Jį įtikėju

siems. Gimė kaipo beturtis,

Popiežius yra Kataliku Bažnyčios galva.

Jo pasakytas viešas žodis yra svarbus ne

vien Katalikams, bet visam krikščioniškam j . •« ,_ v ••

.. . XT . . , vv. .7 v. 7 v. . , ., dirbo ir pasisvente žmonijos
pasauliui. Net ir neknkscionvs su nomežiaus sus šimtmečius prieš Kristaus laikus. i , . ,. , , .. • r i x gerovei, mokino, gydė, stebuk-
nuomone skaitosi, jo autoritetų pripažįsta. Į Lietuvių pareiga yra garsinti gintarų ir,Jug dar-, užtarg> ‘Bet žmonė .

Popiežius Pijus XI pakartotinai ragina Lietuvų prie kiekvienos progos vadinti gin- 

• tikinčiuosius su didesniu uolumu dalyvauti į turo kraštu, 

apaštalavimo darbe. Visų kraštų katalikai iš

klausė Jo Šventenybės balso. Katalikiškoji 

akcija visur susilaukia daugiau darbininkų, 

geriau prie jos prisirengiama, organizuotai 

pradedama dirbti.

Šiomis dienomis, vienoje savo kalboje 

Popiežius aiškiai pabrėžė visiems katalikams 

įsidėmėtinų dalykų. Jis pasakė, kad katali

kiškos spaudos platinimas, tai viena iš svar

biausių katalikiškos akcijos dalių ir dėl to 

visi katalikiškosios akcijos nariai ir veikėjai 

turi dalyvauti šiame svarbiame apaštalavime.

Popiežiaus žodis yra aiškus. Jokių abe

jonių nelieka apie tai, kad kiekvieno katali

ko yra pareiga ne tik pačiam skaityti kata

likiškų laikraštį, bet ir kitus raginti. Supran

tama, kad tie katalikai, kurie remia bedie

viškųjų spaudų, bet neremia savosios, negali 

vadintis susipratusiais katalikais.

Artinantis Kalėdoms, geriausių darbų pa

darysime, jei padidinsime pastangas katali

kiškosios spaudos platinime ir jei, vietoj ko

kių menkniekių, saviškiams užrašysime kata

likiškų laikraštį, kaipo Kalėdų dovanų.

IRGI PAŽANGA

ATAKUOJA MŪSŲ ĮSTAIGAS

Bolševikiškoji spauda nuolat užpuldinė

ja lietuvių kultūrines, ekonomines bei finan

sines įstaigas. Tai daro, žinoma, tuo tikslu, 

kad joms pakenkti ir jas išardyti. Savo laiku 

komunistiški šlamštai agitavo prieš visokį 

religiškų ir tautiškų veikimų, vėliau jie ra

do pasekmingesni būdų — leisti visokius ne

pamatuotus gandus prieš mūsų, lietuvių biz

nius. Net ir skolinimo ir statymo bendrovės 

(spulkos) komunistams pradėjo užkliūti ir

Bolukas - Išdykėlis
Mamytei su trejų metų bambliu Bu

liuku didžiausias vargas. Pyplys nenusė- 

di savo kambarėlyje. Melą žaislus ir kiū

tina storulis per kambarius į virtuvę pas

* mamytę.
Sustoja tarpduryje ir žiūri, kų veikia 

mamytė ir tarnaitė.

Štai, jos ruošia sūrį. Supylė varškę 

į sūrmaišį ir spaudžia. Skystimas bėga 

į kibirų (viedrų). Po kiek laiko mamytė 

sako:
— Pakabink ten prie stalo. Tegu nu-

sivarva.
Pakabina ir nueina prie savo darbų.

Boliukas mano: palauk, mamytė, spau 

dė. einu ir aš paspausti. Tyliai prieina 

prie kabančios varškės, apkabina jų ir

• priglaudęs prie krūtinės pradeda, kiek \ 
tik galėdamas, spausti.

Spaudžia sušilęs, nknitęs, skystimas 

; bėga per jo naujo* drabužius, teka per

t ilpūst* pilvę Ir ttova ant gražių raudo

kuliais 

udojamės. Kaip 

Vyskupo Petro asmuo, jo nu

veikti darbai mums yra brau- 

Šios Kalėdos teatneša į vi-'gūs, taip pat ir Popiežiaus 

sų mūsų namus ramybę, vii- jam uždėtos pareigos mums 

ties, naujų džiaugsmų ir lai- yra artimos. Taigi, sveikiname 

mės. Tie visi dalykai atsie- brangų svetį ir linkime geriau

rbti tuos darbus, kuriuos pats 
Kristus nurodė dirbti.

ne visi Kristų suprato, ne vi-Įkiami yra sunkiu darbu ir ko

si Jo klausė, pagaliau Jį kan-Į va. Kovų laimėsime ir gero- 

kino ir prie kryžiaus prikalė.

Savo darbais ir gyvenimu 

Kristus parodė, kad tas kelias, 

kuris veda prie išganymo, y- 

ra su kliūtimis, sunkus. Tuo 

pačiu jis perspėjo visus tuos, 

kurie eis Jo išganingais ku

šio pasisekimo sunkiuose joiPaLs daryk tų viskų. Žodis ii 

darbuose. Mylimo Vyskupo-1 pavyzdys atneš gausų pasise- 

Yeikėjo atsilankymas mumsiklni<T

duos akstino dar didesniu uo

vės susilauksime, jei gyvensi

me, dirbsime ir kovosime grie

žtai laikydamies Kristaus nu

rodymų.

Kalėdos ir labdarybė
Kristus mylėjo mažutėlius,

I užstojo už nuskriaustuosius, 

gelbėjo pavargėliams. Kadan

gi dabar mes gyvename to

kiais laikais, kuriuose yra 

daug nuskriaustųjų, pavargė

lių, našlaičių, tad visų tų pasi

turinčiųjų žmonių yra šven

čiausia pareiga jais rūpintis. 

Nesutiktų su 

Kristaus dvasia, šventės būtų

Dabartinė Lietuvos vyriausybė gali-di

džiuotis pažanga nors vienoj srity. Prie jos 

atpigo degtinė (valstybinė) ir jau pardavi

nėjama 50 laipsnių degtinė. Vadinasi, “atpi- 

go ir sustiprėjo.” Ar begali būti geriau gir

tuoklėliams. Ir dėl to’ per šių metų spaliu i.. .... , .

. .. . . . o v . 'ijmm, persekiojimų, kad
men. degtines suvartota 3 nuos. daugiau ne-1 ... .. v _ ,

.. . _ , piktos valios žmones neapkęs,
gu pernai spalių įuen. Rugsėjo men. restora

nai ištuštinę visų degtinės atsargų. Kad tos Kad vesti žmones prie išga- 

“brangenybės” nepritrūktų, mokesčių depai’- nymo, Kristus paliko Bažny- 

tamentas sudaręs sutartis su 34 spirito va- čių, savo įpėdinį popiežių, pa- 

ryklomis. 1933 m. pradėsianti veikti nauja (liko tobuliausių žemėje orga- 

varykla Obeliuose. j nizaeijų. Toji organizacija vei

Tačiau, reikia pasakyti, kad pažanga to-Įke per du tūkstančius metų 

je srityje yra kraštui kenksminga ir pavojin-.ir visais amžiais ji susilaukė be prasmės ir liūdnos, jei, ži

ga. Degtinės suvartojimas Lietuvoje, rodos, didžiausių persekiojimų. Mili- nodami savo artimo vargus, 

turėtų mažėti, bet nedidėti. Juk dabar ir mo-(jonai krikščionių savo galvas Į neitumėm jam į pagalbų, leis- 

kvklų ten daugiau ir laikai daug blogesni paguldė begindami tikėjimų,! tumėm badauti ir kentėti, jei 

negu prieš keletu, metų kad buvo. Tas reiškia, j bekovodami, už Kristaus idea-; nors trupinėlio nuo savo sta- 

kad visuomenės vadai ir spauda turi labiau lus, bevesdami žmones prie iš-(lo vargstantiems nepaskirtu

bais, susilauks kliūčių, kentė

ju

Žmogaus veidrodis, laikus į- 

vairiuš tikrus arba netikrus 

bo su didžiausiu pasišventimu, paveikslus ilgus metus galvo- 

A. L. R. K. Federacijos je, tai jo vaidentuvė. Skaityk 

sekretorijatas knygų. Paveikslas veikiančių 

knygos asmenų pasilieka mi

ntyje. Žiūrėk Į tikrų paveiks

lų. Jis irgi vaidentuvėj pasi

lieka. Geras paveikslas neke

nkia, bet blogas nemoralinis 

su laiku sugadina žmogų. Ne

duoda ramybės. Priveda prie 

blogo, yengk blogo, turėda

mas gerus paveikslus.

Kazys Adna

lumu dirbti tuos darbus, ku

riuos jis su virš 40 metų dir-

BASTUNO PAŽIŪROS

Advento laikas. Ar turi ty

rų širdį? Nežinai. Tai, kaip 

tik dabar ir laikas atsipalai

duoti nuo nuodėmių. Rengie

si duoti draugams įvairias, ge 

ras dovanas Kalėdų metu. Ko

dėl nesirengti duoti dovanų ir 

savo geriausiam Draugui? Au

ksas nemasina Jį- Jis nori ta- Kalifornijoj prie Lossen ka- 

vo širdies, be nuodėmių dė- jno yFft nemažas ežeras, kuris 
ims. Apvalyk jų, per šį laikų'nuolat veidą. Ežero pakraš- 

ir, sulaukęs Kalėdų, paaukok £įaįs žemės veržiasi duug
susirūpinti žmonių blaivinimo reikalu Lietu- ganymo. Toji kova ų* dabar 

voje. , eina. Bažnyčia tai vienur, tai

------------------ i kitur persekiojama, tikintie-

ulėm. Žinodami, kad visose!ją Kūdikiui Jėzui, 

mūsų kolonijose yra var 

prispaustų žmonių, kurie ir

I

Knygų mokslas nepadaro

verdančio vandens šaltinių. 
Dėl karštos temperatūros, nie
kas nėra bandęs tirti ežero

1 Rusai minėjo savo tautiečio S. Radi ma-'tiems atimamos teisės, katali-(per Kalėdas linksmos valandė 

ninovo, garsaus kompozitoriaus, 40 metų vei-lkų vadai kankinami, katali-Jėg nematys, pasirūpinkime jų

kimo muzikos srity sukaktuves.
• * e

Amerikai skolų nemokėjusios valstybes 

vis dėlto blogai jaučiasi. Mat, “skola ne rona

ikiškųjam veikimui didžiausios 

(kliūtys yra statomos. Dėl to

Kristaus Įpėdinis-Popiežius, 

matydamas, kad sunki bus ko

va, jei vyskupams ir kuniga

ms į pagalbų neateis pasauli- 

Prezidentas Hooveris Prancūzijai pasakė:1 įlinkai, jei nebus sudarytas be- 

pirma užsimokėk skolų, paskui derėkis. Tei-jndras katalikų frontas gyni- 

sybė. 'mui Kristaus įsteigtos Bažny-

— neuzgys. M

sušelpimu, nors per šventes 

padarykime juos laimingais. 

Daug išbadėjusių ir išblyšku
sių vaikučių ne tik dovanėlių 

negaus, bet ir pavalgyti so

čiai neturės ko. Turėkime tai 

galvoje ir pasirūpinkime, kad j

žmogų žinovu. Tai tik teorėti-1 gilumų. Panašūs verdantieji 

ška dalis. Jis turi turėti prak-1ežerai randasi Trinidad salo- 

tiškų žinojimų apie įvairius je ir Naujoj Zelandijoj, 

dalykus. Jeigu abu nebus su- Į _________________

derinta, tai jo moksle rasis Vigrių ežeras (okupuotoj 

trukumų. Tas žmogus išaukš- Lietuvoj) yra vienatinis visoj 

tintas, kuris eina viduriniu ke-'Lietuvoj ejseias, kuriame vei

siasi karalių žuvis vardu sė- 

* • * Įja. Tų žuvį pargabenę iš Ita-

neliktų nė vieno lietuvio vai-' Senas posakis šitaip sKam-i lijos ir'užveisę buvę Vigriuo- 

kučio nepavalgydinto, nesušel[ba: “iš akių, iš minčių.” Kol se vienuoliai kamenduliai.

nų batelių. Bet Boliukas nekreipia į tai 

dėmesio. Jis dirba.

Aplink virtuvėje susidarė didžiausia 

bala, kurios viduryje vienoj vietoj trypia 

Boliukas ir jau baigia spausti sūrį.

Mamytė žvilgt atgal ir pamato visa 

tų scenų. .Ji t.t nusigąsta. Beveik nauji 

drabužėliai sušlapinti, bateliai taip pat 

sugadinti, virtuvė prilieta.

Boliukų nuneša į jo kambarį, apiba

ra ir perrengia kitais drabužiais.

Jis nuleidęs galvų stovi ir nesupran

ta. Vž kų gi jis baudžiamas. Kų gi jis pa

darė! Juk jis dar taip pat, kaip mamytė.

Visi išeina ir jis lieka vienas. Išpra

džių Boliukas varto knygų, bet ji jam nu

sibosta ir jis jų meta šalin. Pakyla ir žin 

gsniuoja dideliais žingsni us po kambarį. 

Taip pat, kaip ir jo tėvelis, kad po pietų 

riuro. Rankos už nuguros, veidas surauk

tas. Del visa ko jis suranda šalutiniame 

kambaryje tėvelio akinius ir juos užside

da. Dabar jis tikrai, kaip suaugęs.

Pereina savo kambarį, pereina tėvelio 

ir mamytės miegamųjį ir atidaro duris j 

i valgomąjį.

Čia darbininkai plėšo nuo sienų senus 

popierinius marginius ir klijuoja naujus.

Boliukas įdomiai žiūri į tų darbų. Jam ! 

patinka ir jis nutaria tulj pat padaryti.

Grįžta atgal savo kambarėlin ir ap

žiūri sienas. Palei grindis jis randa, kad 

viena popierinė juosta atsilupus.

Į darbų!

Boliukas įkimba abiem rankom ir 

traukia. Nemažai vyrukas jėgų turi, nes 

pavyko atlupti gan didelis šmotas sienos

popierio. Traukia įsireižęs dar daugiau, j

Staiga juosta trūko ir Boliukas kul- 

vereiais lekia žemėn. Jis persiverčia per 

galvų. Tuojau atsistoja ir šoka vėl į dar

bų.

Kambarys pilnas dulkių. Die lekioja 

popierių gabalėliai, o Boliukas dirba. Jis 

plėšia lapų po lapo nuo sienų ir'meta že

mėn.

— Boliuk pietų!
• * • • ’ • ’ 

Ji įeina į kambarėlį,^kustoja prie durų ir • 

išsigandus apsidairo. Kas Boliuko pada- 
( fvta! Pusė sienų’ negražiai nudraskyla,

| visas kambarys paverstas šiukMynu, pati

Ųoliukas ap<lulkėjęs, išrodo kiek nuvar

gęs, bet linksmas.

Mamytė jo jau nebegali savo kamba

ryje palikti. Turi išvesti iš jo kambariu

ko ir vestis su savimi į virtuvę.

Virtuvėje įsuko atsisėsti į kamputį ir 

niekur nelandžioti. Boliukas sėdi ir dai

rosi. Tarnaitė su mamyte sukasi apie kro

snį, aplink stalų, užkelia ir nukelia rūks

tančius puodus, kažkų pila, išpila, maišo, 

deda.

Boliukui viskas įdomu. Bet labiau

siai jį sudomina didelis vandens kibiras 

pastatytas ant stalo. Jis matė, kaip tar

naitė Vastutė atsigėrė iš to kibiro, tat 

dabar Boliukas eina taip pat atsigerti. 

Kam jam prašyt kitų pagalbos, juk jis 
yra jau tikras vyras. ’

. somis jėgomis traukia už kibiro krašto. 

Kibiras pasvyra, vanduo liejasi lauk ir su

šlapina Buliukų. Klykdamas netikėtai jicr- 

piltas šalto vandens Boliukas krinta į 

grindis.

Mamytė neturi kur dėti Boliuko. Ji< 

vis kų nors padarys, kokį negražų špo>ą 

iškrės. Ji priversta jį nunešti ir paguldyti 
į lovų. T. Tauras

MYLĖK

šaukia mainvtė.

Vaikiukas pakyla ir artinasi prie sta

lo. Tarnaitė išėjo, o mamytė nusisukus 

nuo jo.
Boliukas nedrąsiai tiesia rankas, kad 

pačiuptų už kibiro krašto. Nori patraukti 

— nesiduoda. Kibiras pilnas vandens ir

sunkus. ViėngJ Du! Ir trys! Boliukas vi-

Darbuokis, triūsk, gyvai suknisk, 

Spėkų nesigailėk!

D da, brolau, daugiau, labiau 

Jausk ir mylėk.

Kų tau kas skirs—ar peiks ar girs, 

Tti nieko nežiūrėk!

Į žmones eik, jiems laimę teik. 

Jausk ir mylėk!

A. Jakštas

Rašytojas — tai varpa#: esant jam. 

medinei širdžiai, jo balsas netob bus gir 

dėti.
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

AVATERBURY, CONN. NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Jos brolis, Pijus, yra kunigas į 
ir profesorius Ln Sallette Ko 1 
legi.joje, Hartford, Conn. .li

jo Ekseelencijos Vyskupo Į _________ įsai irgi nemenkas bovleris.
Pranciškaus Bučio atvykimas.! pasįbaigus pirmam mokslo Kaip ateina su kun. Abromai- 

Buvo numatyta, kaip jau pi- ,neto laikotarpiui, Švč. Mari-anų, tai juodu visuomet peša- 
j raiau buvo laikraštyje paskei- j()S Kolegijos lietuvių kalbos j si prie alleys. O kai atsilanko 
bta, jog Jo Ekscelencija Vys- lp, ofesorius, J. P. Pilipauskas! kun. Kinta iš Elizabeth, tada 

verda kruvina, kova! Daug ga

THOMPSON, CONN, [lėtų atnešti ko daugiausia ga- 
Dievui ir naudos žmonė-I r! >ės 

ims.

kapas Bucvs istiesų pribus ‘ie- po sunkaus darbo išvažiavo 
tuvių bernaičių kolegijoje, i,l't ,y)UsanĮraį savaitei į Bostoną 
ne anksčiau kaip kad 81 i pasilsėtų ir būdamas naujos 
žio 15 d. Laikui bėgant daB- Moksleivių organizacijos /ar
kai šiek tiek pasikeitė ir J. E i na|o redaktorius turi ncku- 
Vyskupo atvykimas buvo kt
liomis dienomis pagreitintas. 
Vieton gruodžio 15 d. .Jo Ek
scelencija pribuvo bernaičių 
kolegijoje antradienį, gruodžio

Įima būtų parašyti apie tąjį 
sportų. Gal apsiimtų p-lė Če- 
poniutė tai padaryti ?

Vadinas, mūsų Bovling 
League eina kaip “nobody’s

13 d. apie pusiau aštuntos va i

riuos reikalus aprūpinti kas 
link žurnalo budimo.

Gerokai pasilsėjęs ir aprū-1 Petraičiutė ir Stasiliūniutė po 
\11 pilies buvusius reikalus gruo-j sunkaus bazaro darini stebėti- 

ilžio 18 d., sugrįžo kolegijon nai gerai bovlina. Gerai, “the

business. mergaitės

vakare. Kartu su Jo1

Administratorius
JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.« 1

DEPUTY SUKRI FF JO- ja labai skaitlinga. Susirinki-! jie lengvai supliekė airių mo-i jiems tariame širdingų ačiū. 
NAS JENUŠAITIS. niams vadovauja seserys mo-jkyklog vaikų ratelį. Lai gyvuoja filadelfiečiai lie-

Rytojus. Kas mėnesį eina “in| ftiuoml gv> Juozapo niokyk. 
corpore” prie šv. Komunijos. |Jos vardu kvie(ųu Hartford’o 
Malonu matyti tokį skaitliu- ,aįkelius į rungtynes. Aš esu 
gą būrelį lietuvaičių katali- tikras, kuj kun. Gradeckas 
kiškai gyvenant. Dažnai su- sutiUs jr kad neužilgo pania- 
rengia pramogų parapijos 'tvsime tuodu rateliu žaidžiu- nau'os viltys*

tuviai ir jų vadai!
Rapolas Juška, choro vadas, 
Jonas Stočkus, pirmininkas.

Per laikraščio skiltis — vis

labui.

HARTFORD, CONN.
Jau ir vyčiai pradėjo bas

ketball sezoną. Sykį lošė imt mo 
su lenkais iš Springfield, Mas- 
sachusetts, ir abu rateliai (me p

nt. Būtų gerai, kad Hartford’o 
|Vyčiai, vytės ir mokyklos vai
deliai persitikrintų su mūsų 
‘vyčiais, vytėmis ir vaikeliais, 
dlartfordiečiai, kų manote! A- 
tsiiiepkite! Lauksime atsaky-

Kas laikraštį skaito 
sideda. kraitį.

su-

landos
Ekscelencija a t v y k o Auš
ros Vartų parapijos klebonas, 
kun. Šeštokas iš New York’o. 
įėjus Į vidų Jo Ekscelencija* 
pirmiausia aplankė kolegijos 
brangiausių vieta, koplytėlę. 
Po šio visi kolegijos mokyto
jai ir mokiniai turėjo progos 
pasisveikinti su kų tik atvv-

DMikiniains duotu lietuviu kal
dins kvotimus.

Antanas J. Miciūnas (L. K.)

Kvotiniai, kurie su visu sa
vo smarkumu prasidėjo gruo
džio 10 d. lig šiol dar neužsi- 
baigė. Visi studentai ruošiasi, 
mokinasi ir rūpinasi kad tin
kamai pradėtus pirmus šio 

kasiu vyskupu ir pabučiuoti mokslo meto laikotarpio kvo- 
Jo vyskupiškų žiedų. Po pa-.timus išlaikytų ir tinkamai į 
sisveikininių buvo vakarienė ūiokytojų paduotuosius klau- 
prieš kurių vienas iš mokinių simus atsakytų. Tačiau, jau
perskaitęs įteikė Jo Ekseelen- neilgai tęsis šis mokinių kau
cijai tam tikslui paruoštų pa-fkinimas. Su virš pusė kvoti- 
sveikinima. Jo Ekscelencija nių praslinko ir dar tik kele-
nnoširdžiai padėkojo ir imlio tas beliko. Tie kurie jau pir-
nėjo į visus mokytojus ir-mo- muosius kvotimus gerai išlai- 
kinius pratarti keletu žodžių. ,kė ir tie kuriems nepasisekė 
J. E. .Vyskupo Pr. Bučio žo- taip gerai juos išlaikyti, dė
džius visi priėmė gausiu ran
kų plojimu.

darni savo paskutiniąsias jė
gas stengiasi bent likusiuose

Stasys P. Vaičaitis (L. K.) ger, laipsnį užsi

Gruodžio 8 d., Nekalto Pra
sidėjimo Švč. Panelės Marijos 
šventėje, klierikas Kazimieras 
Vengras, Švč. Marijos Kolegi
jos koplyčioje iškilmingai pa
darė tris paprastuosius (netu
rto, skaistybės ir paklusnybės) 
apžadus visam savo gyveni
mui sulig Marijonų Kongrega
cijos konstitucijos įstatais. 
Kad geriau prisirengus šioms 
iškilmėms, klierikas K. Ven
gras prieš virš minėtų diena 
atlaikė trijų dienų rekolekci
jas, per kurias rimtai apmąs
tė ir išnagrinėjo daromą dva
sinio gyvenimo žingsnį.

įžadų priėmimas įvyko ry
te, prieš šv. Mišias. Pamal
doms celebravo Kolegijos dire
ktorius, kun. Dr. J. Navickas, 
asistuojant klierikams, Vincui 
Šauliui ir Mikui Jodkai.

Iškilmės prasidėjo celebran
tui intonuojant o Kolegijos 
chorui atgiedant “Veni Crea- 
tor Spiritus.”

Po to klierikas Vengras at
kalbėjo įžadų priėmimo aktą. 
Paskui sekė įvairios maldos 
sujungtos su iškilmėmis ir at- 
giedojimas psaliųės “Te De
liui.” Pasibaigus pamaldoms 
choras užgiedojo psalmę ‘Lau- 
date Doniinum.’ Įžadų priėmi
mo iškilmėms pasibaigus sekė 
šv. Mišios, kurias atnašavo ku
nigas direktorius. Šv. Mišių 
laike, visi mokiniai prisiminė 
savo mylimą draugų ir moky
tojų savo maldose. Po šv. Mi
šių visi palinkėjo klierikui Ve
ngrui ko geriausių pasisekimų 
dvasiškame gyvenime.

Teduoda jam Visagalis Die
vas reikalingų malonių ištesė- 
jine savo p.-.i I hhp had g:i

first hundred years are 
liardegt!”

tlie

Daugiau nerašau. Gaila 
man tų lietuvių jaunuolių, ku
rie nesideda prie mūsų kuo
lais ir Bovling League.

NAUJA VIENUOLĖ

Mūs mokykloje pradėjo mo
kytojauti nauja, baigusi mo
kslus Sesuo Regina (Gelgo- 
čiūtė). Linkime jai kloties mo
kytojavimo darbe. Manau, Wa 
terbury’s jai patiks,-nes ji čia 
augus. Čia ir motina gyvena 
ir sesutė, Florencija, dirba 
VVaterbury Box Shop, rodos, 
ofise.

Čia lietuvių laimei turime 
aukštai prasimušusį žmogų J. 
Janušaičio asmenyje. Jau aš
tunti metai, kaip jisai darbuo
jasi deputy slieriff’u. Ir, su
lig miesto įstatais, tų ofisų 
jisai laikys dar du metu. J. 
Janušaitis turi vedęs lietuvai
tę ir augina du gražiu vaike
liu. Jo gyvenimas buvo gana 
Įvairus. Karo metu jis du me
tu buvo Foreign military in- 
telligence Service įvairiose 
kampėse, kaip Camp Upton, 
Long Island, Camp Holabird, 
Ba-ltimore, Camp Greene, S. 
Carolina. Paskui tapo pris
kirtas prie Divisional Ilead-

Ilartford K. of L. basket- 
bolininkai pralošė Brooklyn 
Athletic Club’ui. Pralošė per 
7 punktus. Vyčiai gana gerai 

jo pa-
Įsiduoti. B. A. C. — tai visu 
tautų atletų sąjunga. Priklau
so ir lietuvių. Vienas jų ge
niausių lošikų, tai Jos. Swa- 
,zey, lietuvis. Beje, Juozas aną

■pelnyti, ir tuo pačiu suteikti, , , , . .
Kalėdoms didelio džiaugsmo 
savo tėveliams parodydami 
kaip gerai jie mokinasi. Džiau 
gsmų beabejo apturės ir tie 
patys mokiniai kurie taip sun-
kiai dirbo kuomet pamatys sa- .. . . . .„ .T. , .. . . . dienų labai susižeidė. Linkime
vo darbo vaisius. . ...- jam greitai pasveikti. Pernai 

Virgilijaus Draugas (L. K.) jis buVo VVaterbury’io vyčių 
ratelio pažiba.

Beje, B. A. C. turi Bowling 
League ir kas savaitę pas mus, 
Šv. Juozapo Bowling Alleys, 
bovlina. Lietuviai yra jų ka
pitonais, kaip Arnauskas, Jo
nikas ir kiti.

WATERBURY, CONN.
AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ-čIŲ B0W- 

LTNiG LEAGUE.

Tr vėl turėjome labai sek 
minga sekmadienį. Bovleriuf brną trečiadienį p. Jenuš- 
susi rinko iš viso apie GO! Žiū-|fcevič*ius ro(lg .i»<Emuosius pa
rėtoji) irgi nemažiau! IšrodėJ'c’ks'us" /'n,on<“s gana tirštai 
kad liesinus tiek daug, liet kn-^ankes\ ’1 dlHatlg'tel l-aetuvos 
dangi gražiai pasnigo, visi at-l^TO^e ’’ svc*ka’s brolių vei- 
slido pas mus į “bowling all- tlais’ PaveiksIai buvo rodomi 
cvs.” Tr ištikrųjų, į tokia ge- Sv* JuozaP° sa,g-i P°Piet ir va' 
resnę ir patogesnę vietą ga. kare. įžanga buvo pigi ir žtno- 
lėtų visi atskristi dėl “Sun- nfs t,,Q pa«»nau«lojo. 
day afternoon good time?”
IGtdos, juo prastesnis oras, ( New A orke vienam telegra- 
tuo visi labiau traukiami į 
“bowling allcy.” Čia visuo
met matosi adv. Balanda, inž. pasiuntėjos nuo vienos vietos
Kankalis, kun. Kripas, J. Du
bauskas ir visa eilė šiaip jau 
inteligentų-čių. Buvo daug 
ir triūkšmo, “belive me!” 
Rodos, bombos sproginėjo, 
taip moka šaukti mūsų sesės 
—lietuvaitės, ypatingai kai 
joms nesiseka. Kartą girdėjau 
net Adelę Liūtkiūtę kai ji bo- 
lę numetė į griovį. Ui Marijos 
Vaikelių pirmininkė. Adelė, 
saugokis, jei bovlinimo praty
bos tavo kilniam pirmininka
vimui kenkia, patarčiau atsi
traukti. O, gal, ji turėtų 
mums ką panašaus patarti!

fo ofise mergaitės važinėja 
ant “rolling skales.” Jos yra

į kitų. Pėsčios jos nesuspėtų 
reikalu atlikti.

Į Vaterburį buvo atsilankęs
. __un. Jonas Kinta iš Elizabeth,

rginų ir vaikinu) išlošė. Pas-A, T .. . v N. J. (jisai vikarauja pas kun.
kui lošė pas mus — VVaterbu-1T o- -vt a , • i . _ J. Simonaitį). Sykiu su kun.
ryj su B. A. C. (Brooklvn Ath- . , • , .• . ' • Kazlausku ir kun. Kripu pa-
letic Club). Lošimas ėjo gana1 • , • . .. . ' J ” -sinaudojo atgaivinančiu \Vate-
smarkiai. Pradžioje, išrodė; , iz tv/'.’ . rbury io oru. Kun. Jonas sa-
kad lietuviai-vyčiai laimės,
liet ant galo pralaimėjo: 34-27. 
Bet žmonės, sako, buvo paten
kinti rungtynėmis. Jos buvo 
smarkios ir Įdomios.

Girdėjau, Hartford’o Šv. 
Trejybės parapijos mokyklos 
vaikelius šįmet veda ir bas
ketball’ėj lavina p. Baublys iš 
AVetliersfield High School, kur 
jisai mokytojauja sykiu su lie
tuvaite p-D Viesulaite (gerai 
žinomo So. Boston’o Kazio

v. . , .Viesulo) sesute. Tai daro ga-
ouarters. Cha jis ve'dė kny- . _ .. , . r • , •rbes lietuviams. Tunkmie tiems 
gas. . v ...jaunuoliams gražaus pasiseki- 

Jis yra Notary Public ir T,. , . , , ... . . mo. Butu įdomu, ir labai pa-
uzlaiko gražių drabužiu ir ., • , , .° ‘ geidaujama, kad Sv. Trejybes
apavo krautuvę ant Bank St. ! , i , -i , J n1 v mokyklos vaikučių basketball
Be to, yra labai gyvas darbuo 'raĮejįs
tujas lietuvių parapijoje. Ma
žai randasi pasaulyje tokių 
žmonių. Jis visur pirštus pri
deda, tai prie Bovling Ijeague, 
tai prie prakalbų, tai prie 
politikos, tai prie biznio. Gir
dėjau, kad net teisme apgynė 
vienų vargšę moteriškę, kuri 
negalėjo pasisamdyti advoka
to.

Priguli įvairioms organiza
cijoms, kaip Lithuanian Inde- 
pendent Political Club, Litlnia 
nian Kon’s Kocietv, Eikš ir 
kitoms. Jose dažniausiai vai
dina vadovaujančių role. Vi
sns A'aterburis pažįsta jį 
kaipo vienų populeriškiausių 
žmonių.

Praėjusiais metais, kai 
mūs, lietuvių, parapijos mo
kyklos vaikeliai baisbolinin- 
kai laimėjo “parapijų lygos 
čemjujonatų” už tai šerifas 
jieins užfundijo “trip” į 
Yankee stadium, kad pamaty
ti Babe Rutli. Vaterlniriečiai 

įhe jo jaustų didelį nuostolį.
Linkime šerifui ilgiausių 

metų ir dar labiau prasimušti 
politikoje.

Gruodžio 11 d. įvyko priė
mimas naujų narių į Marijos 
Vaikelių draugiją. Ši drnugi-

Hitt and Runn
om fo«.-nagu

|am> -nūn aini iwoueu-ro ouv 
| U>9atAt> n* TK

f X-------------- ------

Skaityti moki — prenume
ruoki!

Be laikraščio gyvensi — be 
laiko pasensi.

Spausdintas žodis — kelių 
parodys.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 
kad Elizabeth oras kiek Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

geresnis, bet, gal, tiktai giria-4°s tekstu, Antras Tomas, plo
si. Visgi, džiaugiamės, kad ,nais popieriniais aptaisais,
kun. Jonas taip gerai išrodo 
ir kad AVaterbury’is jam dar 
brangus... beje jo tėveliai čia 
gyvena... užtai jam brangus

BALTIMORIEČIŲ PADĖKA 
FILADELFIEČIAMS!

Šv. Alfonso parapijos cho
ro vadai ir jo nariai nori iš
reikšti viešų gilių padėkų kun. 
Laumakiui ir jo būreliui ben
dradarbių už nuoširdų vaišin
gumų, parodytų Filadelfijoj 
sekmadienį, gruodžio U d. Fi
ladelfiečiai, skaitlingai atsila- 

susieitų į rungtynes su nkydarni į gv< Alfonso para. 
musų vaikučių tymu,kuris šį-Įpjjos choro vakarėlį, pasirodė 
met gana stiprus? Anų dieną ' tikrais lietuviais ir už tai mes kaina $3.00.

kaina $3.00.
Šventasis Raštas, Senojo ir 

Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir .Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
pienais popieriniais aptaisais

v?

ARTĖJANT Kalėdoms, metinė dovanų užduotis 
ateina mūsų išsprendimui* Si užduotis apeina 

mus visus, ir juo labiau žmogus mėgsta duoti Kalėdų 
dovanas, luo sunkesne pasidaro išspręsti ši užduotis, 
kadangi kiekvienas nori duoti dovanas, kurios būtų 
naudingos, tinkamos ir tuo pačiu nebrangios.
Kad prisidėjus prie išsprendimo šios užduoties, 
I.ucky Strike cigaretų išdirbėjai, šiais metais, pri
rengė Kalėdų pakeli, kuris parodytas viršuje. Šio 
gražaus pakelio įvairios spalvos susilieja su nepa
prastais Kalėdų apdarais, kas padaro jį lygiai taip 
puošiančiu, kaip ir praktišku.
Vidujo pakelio yra 200 puikiausių I.ucky Strike 
cigaretų, kokiuos kada rūkėte. Lepūs rūkytojai visur 
giria 1 urkies, kaipo suteikiančius didžiausio pasi
tenkinimo. Tik I.uckies jie randa puikiausią kombi
naciją ankšto skonio ir tikro lengvumo, to malonaus 
lengvumo, kurį suteikia vienintelis spraginimo pro
cesas. Šis spraginimo procesas buvo išrastas išimti- 

dėl i uckies ir jok^kitas cigaretas jo neturi.
• • Iraukiantis Luckics skonis yra priduotas puikiau- |

šio, rūpestingai pasendinto ir atsargiai išnokinto 
turkų ir naminio tabako. Lucky Strike įgauna tą ma
lonų lengvumą, kada tas rinktinis tabakas yra spragi
namu pagerintas ir išvalytas, štai kodėl lepių'rūkytojų 
Lucky Strike cigaretai yra labiau mėgiami, nes be 
to jie yra ir tikrai lengvi. Ir štai kodėl Luckics turi 
tą ypatingą gerumą, kuriuo žmonės visur taip pa
tenkinti, ir su draugišku pakvietimu mielai pasiūlo— 
"Prašau užsirūkyti Lucky—jis lengvesnis.”
Ypatingi Luckies Kalėdų pakeliai galima gauti pws 
visus krautuvininkus, taip, kad visi, kurie nori pa
linkėti savo draugams Linksmų ir "Lucky” Kalėdų 
galėtų išspręsti savo dovanų užduotį- be bėgimo iš 
krautuvės į |cratituvę su švenčių pirkėjų miniomis.
O savo draugams tuomet jūs galite pritinkamai pa
siųsti pasveikinimą, kuris randasi ant ypatingo 
Lucky Kalėdų pakelio:

"May every fragrant puff you take 
Bring me11ow Christmas cheer 

And mav you get a LIJCKY brealt 
All through the Corning year.”

fwo Bits" Will Just About Buy an Unpolished Toothpick Nowadays!
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D R A U <? A R Antradienis gruod. 20 d., 193:2

CHICAGOJE aukotu mūsų dvasios vado licija dėkoja dienraščiui ‘Drau ba 1933 m. Valdyba pasiliko pramogos.
kuu. Jonelio. 

Nutarta eiti

IŠ LIETUVOS VYcIŲ CHI
CAGOS APSKR. SUSI

RINKIMO

'gui’už korespondencijų talpi-į ta pati, būtent dvasios vadas Kalbėta apie vakarų (Pro- 
in corpore” ninių, Peoples Purniutre Co. ir kleb. kun. A. Briška, pirm. — sperity Dance), kuris jvyks va 

II d., 1933, parapijos:

Lietuvos Vvčiu Ciiicugos

Gimimo Panelės šv. parapijoj. l,rie Sv‘ ^olni»‘‘jos sausio 1 Budriko korjioracijai už garsi !M. šrupšienė, vicepirm. — E. išariu 
Susirinkimu- kvietinnj priėmė S1’1'"1* 8 val- Jlvignifiij nntio'nimus jut radijįj. jKvl|>šivnė, finansų rašt. E. Stn'salėj,

ir nutarė prisi,lėti durim. Kad I’*'“““'“ eemnonija įvyks ki| Nl,ka|lo 1>,.„<„|,'.ji,„0;tki,.aė, nutarimų rašt. M. I»a 1
■nebūtų tušti žodžiai, išrinku,1'! menes, bažnyčioje. «uv„s g .„avienė, ižd. M. l)z.imi,lienė
ir komisijų, kuri I-v,i,Irai surJ naujos mergaites prnins # Tow]] #t uk .korespondentė tt. Nevalyta.

I > > , , , I .t I ■ I I . ' \ ■■'lai ••Tat I . . . 1 a . • ■ a t v •

SKAITYKITE IR PLATIN- 

KITĘ “DRAUGI”

apskr susirinkimas ivvko gr. centru stengsis vakarų puda-^Įūdtta, kud į sius yyesį Side, Cicero ir visam l M. Dzimidienė griežtai bu-
14 <1., Aušros Vartų 
mokyklos kambary,

parap. ryti sėkminga, 
kuriame j j^įtas Apskr. susirinkimas

iškilmes apsilankytų mūsų t,' jaunimui, kurs atsilankė į mn-Įvo nusistačius atsisakyti iš
lyiliai, ii pamatytų, kaip ntu- pagelbėdami nuims iždininkės, bet narės nepalei

Nutarta tikietus duoti spau
sdinti ‘‘Draugui”.

Pasirodė, kad narės visu 
smarkumu ruošiasi prie bun 
co party.

E. Statkienė išdavė raportų

RAY-DIO SALVE

dalyvavo pe kelia atstovus ,S',,„tarta šauklį sausio 11 d. to’ "X" '“‘ISU pin"am su,'L'"!’’t‘"" P"1'-''1“- •’> >'oli >•' spininga vei įiš lapkričio sus-mo. Kapot
kone kiekvienos kuopos. Ura- jc 1M<-.ioJe vk.toj0) kariauto bus ih. ,kttistyb:je. linksminimui. Visi 

pati valdyba.žiai ir nuosekliai narstyta rvn|;anul aps|u.. valdyba. Kuo-j 'j^.įy’uta įa 
Vyčius liečiamieji klausimai. potj nepamirškite prisiųsti sa- ! |)vasįos vadas kuri. S. Jone-

Kalbant apie Vyčių Clilcu- vo gUOpus įgaiiotus atstovus, Į jjų. pjrn, q |vinskaitė, vice- 
gos Apskr. “Damos” chorų, i<lirįUOs išrinkote lankyti ap-ipįynb B. Yalunaitė, rašt. E.
pasirodė kad choras kas kart sĮ<r susirinkimus per visus Į (;rįtaitė. fin. rašt. I. Nori 
auga ir savo veikimą plečiu, metus.
Atstovai pranešė, kad c!m-

>u-

įsicnis ačiū.
Korespondentė

IŠ SĄJUNGIEČIŲ DAR
BUOTĖS

Brighton Park. Note:-

kėja, o tokių narių sunku gau
ti. Džiaugiamės gavusios jų at
gal-

Nutarta knygas peržiūrėti, 
i E. Statkienė įnešė, kad sykiu 
■būtų suruošta šeimyniška pra- 

i mogėlė, kad pagerbus visas1...  mviii.". Lietu vytis Baite, ižd. kun. Joneiis, sporto
 I direktorės A. Vaičekauskaitė Sųjungos 2d kuopos priešine-'nares ir veikėjas. Lėšas pa

ras artimiausiu laiku ruošia- Įg SODALIEčIŲ GYVENIMOL. Baleekaitė. tiniame susirinkime nutartajdengs valdyba. Jos pačios ap
si prie koncerto Liet. And. b- i -----------
vės naudai, taipgi, kad kitas ; Brighton Park. — Šv. Ma- 

ruošiamas šv. koncertas, ku- rijos mergaičių sodalicija, tū
rio jau tikietai atspausdinti rėjo susirinkimų, antradicnioĮ 
ir paskleisti po Chicagos lietu- vakarų mokyklos kambary.

Šv. Mari jos Mergaičių Soda- svarbiiy dalykų, rinkta valdy- siėmė tai paoaryti. Lauksime ' tenkintos.

tas priimtas. j
Gauta laiškas nuo centro pi

rmininkės M. Cižauskienės, 
kas link sugrįžusio čekio. Nu
tarta tų sumų užmokėti, suren 
gus kokį vakarų, nes centras 
mums davė tris mėnesius lai
ko atsilyginimui.

Visos narės išsiskirstė pa-

MOSTIS, ypatingai geri. 
dėl didesnių skaudSjimų. 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikiu.

I’amėginkile ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

Rl'MATl-ZMĄ
ET URNŲ ĮREGIMĄ

salti Muskuluose 
T’ASTYRIMA NAKUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIM A
NUGAROS SKAI Tt.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pameginsit RAY—1)10 
mostį ir pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose.

Jūsų apteikoj — 50c

PROBAK-

vius. Koncertui ruošti yra su
sidariusi veikli komisija, ku-

Naujos narės įsirašė: I. Ga-J 
tilaitė, 1. Pakeltaitė, D. Iže

li su visu smarkumu darbu,)-|inukaitė, L. Užemnkaitė, La 
jasi, kad tas koncertas visais Verne Vaičekauskaitė. Narės 
žvilgsniais pavyktų. Komisija maloniai jas priėmė.

Skaitytas raportas iš praei-sudaro: S. Šimulis, D. Ka
minskienė ir p. Petrulis, taip- 

žinoma, nemažiau darbuo
tų šokių, kurie įvyko lapkr. 

gi, žinoma, nemažiau narinio- o,; kielių, šokiai pasisekė ko 
jasi ir “Dainos” choro L'i įgaliausiai, nes buvo pilna sve- 
Apskrities valdybos. jtainė, gana gero pelno davė.

Toliau plačiai kalbėta-apie l>ai>yie šokių komisijų: |
liepos 4 d. t. y. Vyčių dienų, d^ar’inauskaitę, Giitailę, Sa-j 
kuri manoma įvykdyti ruo- dauskaitę, Preidaitę ir l\ins- 
šiant didžiulį piknikų Vytau- '“’-'b? už jos giažų pasidai ba
to puyke. Į lų tradicijini pik- vnn{J-

Del Kalėdų
Cr

Pirato Skrynoj

nikų-išvažiavimų nutarta pak
viesti ir \Visc.ousiiio Yvčių

Reikštas dėkingumas gerb. 
dvasios vadui kun. Joneliui,

apskritį į bendrų darbų. Kad kuris daugiausiai prisidėjo
tinkamai priruošus ir su \Vis- prie šokių padabinimo. Jis su-
consiniečiais susitarus, išrink- manė kad mergaitės dėvėtų
ta veikli komisija. į komisija beilboy caps su B. Y. M. rai-
įeina S. Šimulis, K. Savickas, dėmis ir capes mėlynos spal- :
V. Rėkus,’ B. Paliuliunaitė ir vos. Labai gražiai mergaitės
Al. Manstavičius. atrodė, prie (turų dirbo E. Prei.1

, dis, pardavinėjo-tikietus. Ati- Naujas priimtas Apskr. I i,. nuliejo tikietus prie duru Ka statutas pirmame paragrafe! . . .... ,, .. .... . rinauskaite n Gritaite. Šou tekalba apie gaivinimų ir st:n- . , ... f, . ....... mrs dalijo Sadauskaite' ir Ka-jlininių \ vem Apskritv gyvu,,- .. , ... ,„. , 1 ’ . , L. . silauskaite; noveltv s pandavi-janeių kuopų, lodei sis susi-■ .. ..... r> , . .. , . ... nėjo v itkauskųite ir Beleckai-rmkimas nutarė atgaivinti So. ..... . , , • b-; prie baro Norbutaite ir K.Chicagos kuopa, kuri vra ... ... . ....v. , ? , . . . ' \ alunaite; prie drabužių Dusink tiek jau apmirusi. Tam , .. . .. ... . .. cboYvicz, Petroskaite ir Kletz.
buvo patarta sus.žinoti su So. Aaa vis(ln|s kurios pasidarta. 

Chicagos vietinės parap. kie- vo tame vakMe

bonu, ir tada pradėti darbų
varyti pirmyn. Skaitytas laiškas is Iedera-

x\pie sportų platų praneši- skyriaus, kad Sodalicija I
mų darė K. Savickas. Piane- ^siųstų atstoves į susirinki- , 
šė, kad Sporto Lyga gerai vei I,ub .ia,!,l*tnas (įauginu dū
kia, ypač smarkiai eina kre- bvauKi I" ederacijos reikaluo-. 
pšiasvaidžio lošimas, kuriame ba'mkas priimtas, išrinkto* 
dalyvauja net devyni tymai ir Dritaite, L. »alunaitė ir Ivins- 
kiekvienas visu smarkumu va- ’<a|b‘.
rosi pirmyn. Kvietė atstovus Pageidaujama, kad Sodalici 
pavaryti plačių agitacijų savo ;os mergaitės, daugiau lankv- 
kuoposc, kad daugiau narių tų savo knygynų, kuris yra 
ldhky tij* i j /.auliniu s iš ko bus Gudenaitės namuose, 4403 So. 
lygai ir Apskr. pelno. Taip- Poekwcll SL Yra daug supir- 
gi pranešė, kad ir mergaites ktų naujų knygų ir daug pa- 
vaikinams nepasiduoda; kud ' .
ir jos turi net jienkis krepšiu- Į 
svaidžio tymus ir gana pui
kiai žaidžia. Tačiau kįlo su-i- 
rinkime klausimas, kad mer
gaitės žaidžia netinkamoje sve 
tainėje. Pudisknsavus susirin- : 
kimas nutarė, kad mergaičių 
žaidimui būtų patvarkyti j r 
surasta tinkamesnė svetainė, ' 

būtent, buvo pageidauta, kad 
būt kur rasta parap. svetaine.
Tuo rūpintis išrinkta komisi
ja.

Centro atstovas kun. Urbo- 
navicius pranešė, ir sykiu kvie 
tė; Apskr. prisidėti, ir pradė

ti. surengti Centro naudai šo
kių vakarų, kuris numatytas 
ruošti tuojau po Naujų Metų,

įgenybių. Idealus antras 
setas dėl namų, nes ji galima lengvai 
pernešti ‘iš saliom, į mėgiamųjų vir
tuvę, žaidimo kambarį, ligonio kam
barį — kur tik norite. Vaikas ar mer
gaitė mokykloj turės su kuo pasi
didžiuoti. Tur.i Majestic aukšto laips
nio skirtingumų; inkorporuoja meka- 
niškas ypatybes rastas brangesnių ka
binetų setuose. Matykit,* ir pasiklaup
kite artimiausioj Edison Electric 
Sboj).

ATDARA VAKARAIS IKI KALĖDŲ
CO M M O N WE ALT H EDISON

— ELECTRIC SHOPS

18 45
romnlctr 

witli tubes

tedera) 
tax paid

Mokėkite

ant
Mėnesinės

bilos
Antra

mokestis

Vidiii-niliisty — 72 W. Adams S,. — J32 S. DcarlMirn Klrcet 
T<',ltTomw RAYtlttltih 12,1,1. l.ocul 1210

Skyrių Sniiknmit. Atdaros šeštadieniais iki DU!,, Vakare.
Rroailu; y—4582 Broudvvay 
IrUiiK l’ark -4833 Irvinu Park Blvtl. 
Ijąran Sąuare-—26 18 MUw:iuk(*c Ave 
.Yladisnn-Crayvford—4231 W. Madiaon St 

Roseland 11116

AsidaiKl 1834 Houth Ashland A\n. 
South State -3460 South Stale St. 
EiiRliyyood 852 \V. 63rd St.
Soil,Ii Chieago—2950 E. 92nd St. 

So. Michigan Ave.

DUODAME
FEDERAL
KUPONUS

vasaryje
Ant visų pirkimų padarytų ant nuisų išmokėiiino plano priskaitoma niazu suma už patarnavimą.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WEMM)NA TABIiETI S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Rhe
umatism'* dykai. Kreipkis J:

MELOONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

v - »: ■fe .
Don't 

neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins ) 5
minutas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas syki kas valjin- 
.dą per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

<PRQBaK BUYDF!

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

Stop 
Įtcbittg

Nesirūpink -niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

lr kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 85c., #0o..

žemo
FOR SK!N įSiUTATlONS

Buy gloves with wh< 
it savęs

Neįeik mokėti 60c. ui 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 35c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vaftotadamas .per 
metus sutaupai |3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘
To Ali Wt»o Suffer Stomach 
Agony, Gas and Indigestion
Money Baek If One Bottle of Dare’s Mentha Pepain Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.
You can bo so dlstressed wlth gas 

and fullness and bloating that you 
thlnk your hcart is going to stop 
beating.

Your stomach may bo so dlstondod 
that your breathlng is short and gaspy.

You thlnk perhups you are suffo- 
cating.

You are dizzy and pra y for qulck 
rellėf—what's to be done?

Just one tablespoonful of Dare's 
Mentha Pepsin and ln ten minutes the 
gas disappears, the pressing on the 
heart ceases and you can breathe deep 
and naturally.

Oh! What blessed rellef; būt why 
not get rid of such attaeks altogether? 
YVhy have indigestion at all?

YVlth this wonderful medicina you 
can overcome Indigestion or dyspepsta, 
or any abnormal condltion that keeps 
the stomach in constant rebelllon and 
one bottle wlll prove lt.

Over 6,000 bottles sold ln one small 
New Jersey town lašt year—aak your- 
self why? Demand Dare's Mentha Pep- 
Rin, a pleasant to take. health building 
stomach elixlr that regular pharma- 
olete anyvrhere ln America guarantee

SZZiy’S VJ'iCLE



Antradienis gruod. 20 <1 ' DRAUGAS S

CHICAGOJE
ŽINUTES IŠ VYČIŲ 112 

KUOPOS VEIKIMO

| rkyty savo tėviškės reikalus.
Gauna laišku iš Lietuvos, kadi •skubiai parvažiuotų, bet ke- 

zuitienė pir mišias giedojo so-iPyk'os k*ZIlks neleidžia tai
lo.

X Pagerbimui 1932 m. Vy- Marąuette Park.

Vytė

Visiems

tė, A. Novickaitė, J. Sakalam » 
skus ir T. Belskis sutraukė1 
daug jaunimo, net iš kitų ko
lonijų, kurs linksminos iki ga
lo. Kadangi turime nemažų,
skaičių giedorių, kadangi visi 1446 So

D A K T A A I •
A A A •

čiu “golfo ir teniso čempijo- gerai žinomas auksorius ir lai
mi,” ruošiama vakarėlis ant- krodininkas p. K. Andreliūnas 
radienį, gruod. 20 d., parapi- J turintis didelę krautuvę adre- 
jos salėje. Bus rodomi juda- su 2630 W. 63rd St. Tel. Heiu- 
mieji paveikslai. Bus užkamL loek 8380. Jis dabar labai “bu- 
žio. Visos kuopos prašomos
dalyvauti. Jžanga 15c.

X Kalėdų dienų Įvyksta me
tinis šokis Marąuette Park Vy

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

49th Ct. Cicero, lll.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiotnis 

i 10 — 9 vai.
3147 S. Hu latcd St. Chicago

-- . . , • » • , , paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.Valdybon 1933 m. išrinkta: -

čių 112 kuopos, parapijos sa- nierių pilna, ypač dabar prieš 
Įėję, į kuri visi, ir visos, šir- 'šventes turi visokių reikalin*

greit padaryti; negali greit 
parduoti, ar išnomuoti doram
žmogui. Ko*tumeliai, ypač mo iš vieno veikia, tad vakaras 
terėlės jau dabar gailisi Pra- davė nemažai pelno, 
no Daržinsko. Sako, geriau
sias mūsų bekerys išvažiuos j pirm. — V. Daukša, vieepirni 
Lietuvų. Kur mes gausim toki j— A. A. Katauskas, nnt. rašt 
gerų žmogų. Keksus kepa to-1— C. Bartkuitė, lin. rašt. — 

sy”. Nėra ko stebėtis, kad klus didelius ir taip pigiai pa-j A. Norkaitė, ižd. — B. Keper-| 
jam sekasi, nes jis geros Va-'nluot,a’ kad žln°t?us tik vai-įsa, iždo globėjai — J. Krau
lius žmogus ir teisingas biz- norėk. Jis važiuos taip eiūnaitė ir S. Jesulaitė, mar-
merius, visada, pas jį kusta- Išeitai, kaip greitai susitvar. Saiku — K. Kupstis

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avo netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 tki 3 ral. vakaro 
Seredomis ir nedėllomis pagal

sutarties

Office Phone 
Prospect 102 8

Res. and Office 
2359 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 » P. M. 
Sunday by Appolntment

kvs su bekerne.
Laivakortę pirks iš “Drau-

dingai kviečiami atsilankyti. Įgų daiktų ir kainos stebėti-,2°’ laivakorčių agentūros.
X J naujų valdybų 1933 me nai žemos. Žmogus pamatęs ir Reikia pasakyti, kad p. Da-

Kaip ir kitais metais cho
ras ir šįmet nutarė rengti 
“New Years Eve Party & 
Dance”, kuris bus gruod. 31

tams įėjo: pirm. - 
kinis, vice pirm. — 
naitė ir Jonas Stu.„ 
Bronė Paliliūnaiti' 
— Pranas

Ant. Mis
tiną Sloks- 
įs, rašt. — 

in. rašt

nenorėdamns perka. ržinsko biznis dabar vra labai d, J. Ežerskio šulėje, 46th ii
Reikia-pasakyti, kad p. R. (išdirbtus, daug turi kostume- 

Andrelifinas vra tikrai geros A'ių-
širdies žmogus

Paulina gatvių. 
Komisija A. ir

jžanga 
S. Norkaitės,

.35c.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Ofisas Tai. Grovehljl #617
Rea 67 87 B. Artesian Ave.

Tsl. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2438 VVest Marąuette Road
Vai.: S-B tr 7-8 P.M. Ket. 8-12 A.M. 

Nedėlioj luzltenu

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 VVest Marąuette ltoad 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto, 7 lkl 9 vakare 

rrtjim. tv Ketv. vėle murai a,įtarti

I.

nesigaili aukų John AValantinas, turintis Bartkaitė, M. V orkmaniene,
Boulevard '589

Res. Hemlock 7 691

Šnekutis ir J line' geriems tiksimus, remia ‘Drau didelį meat marketų. ir groser- Sakalauskas ir A. Jesulai-, ĮJĮ|^ KAZLAUSKAS
• — ■ -' ...I « -*■ . . i . ... • I , *z-. i 1 i it t IS.Lobikiūtė ir ižd. — Bruno Kri!gą’. Šv. Panelės Gimimo pa-.nę 2558 W. 69th st. (kampas

viekas.
X Vadovystėj naujų sporto 

direktorių: Jono Juozaičio ir 
Petro Beinorio, basketball ty
mas labai stropiai veikia.

X Gruodžio 11 <1. suvirš 150

Giedorių šeimyniškų vakare 
sieninį elektrikinj laikrodį už. 4814, labai bizi prieš šventes nutnrta tmėti vas. 4, 19oo
rapijai paaukojo labai puiki) Rockvvell st.), tel. Prospect

kų klebonas ir parapijonai jam 
dėkingi.

Plačiai žinomas duonkepis

VI. Lifa vette 5793

DR. A, J. JAVOIŠ
2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartį

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Vai.

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

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

Tel. Canal 0257 Res. Vrospect 6659 j,ų n?al.-ilit-ola šaukite Central 7464

DR. P. Z. ZALATORIS OR. A. A. ROTH
m., J. Ežerskio salėje.

Su-mas uždarytas pirm. su
malda.

Choras vis didėja:
Pereituose susirinkimuose 

...... selintieji nariai įsirašė: F. No
. c \ Irkaitė K .Turku-; A Afarti- *4847 W. 14th St.tavorų. Reikale atsilankiuslliaiie’ )U us> Juaiu
nesigaili kelių centų paaukoti ^us’ ,k ^okas» J- Pečeliūnas ar iri*
geriems tikslams. Yra geras G įubl iauskas. 1^113.Ugel
“ Draugo” rėmėjas, perka ti-Į
kietus, duoda spaudos darbus.A I • • . i _. -w y -\» i • i . I ▼<3« X UUIIU **< UUO! IK 8 z7»^»oMarfluettemrkietis niis susituokė \ . i llkliaite SU PanedAlIals, Seredomis Ir P4tnyčloml» 1 , v, •. • , .... I IH21 Ko. Halsted___________ |r. Auzbikiu, abu giedonai per__________________________

keletu metų. Parapijos komi- Republic 2266 
_______ teto narys lauraitis su P. Pa-

Šv. Cecilijos gied. dr-ja lai bke Bridgepoito. Kazys gie- 
kė priešmetinj sus-mų Pirm. .dothis per daugel metų.
V. Daukša atidarė sus-mų ma-l dabar girdėti, kad ir vėl

su užsakymais, kuriuos prii
ma ir telefonu. Atsilankęs Į jo 
krautuvę vis randi pilnų žmo-

Tel. Cicero 1260

Frank Darž.inskas, 2616 VV. nių. Žmogus senas biznierius,
Vyčių ėjo prie šv. Komunijos i'69tli st., turi svarbų reikalų dorai apseina su kostumeriais 
“in corpore”. Vytė Ona Juo- važiuoti j Lietuvų, kad sutva-jir pigiau parduoda geresnį,

GR AB OR I A 1:

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Cicero, lll.

Vai

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Artesian Ave.»
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
ER SŪNUS

ir A.’Grubliauskas.
Vestuvės i DENTISTAS

v. . v v. . . Utarninkals, Ketvergais ir Subatomis
Gražiomis bažnyčioj iškilme aiao w. Marąuette iui. am liesiem 

I Ave. l’bone Hemlock 7H2S

r , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad prįklausau
prie grabų išdirbys- ' 
tės.

IŠ T0WN OF LAKE

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Te^Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2616 arba 3618
2314 W. 23rd Pk, Chicago

1439 B. 49 Conrt, Cicero, UI
TUK ČIOBRO 8827 Ida, rašt. C. Bartkaitė pers- iškilmingos vestuvės bus gruo-

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

Plione 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. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 VVEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

kajtė nutarimus pastarojo su; -(^^° <k’ ^0 \al. vak. mū-
nio. Po to sekė komisijų rapor- buvusios raštininkės A. Ku
tai. tauskaitės su J. Norkum. C. B.

Choras buvo surengęs šokių
Graborius ir Balsamuotojas vakarų: Komisija A. Dauterai 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, DI.

Laikraščio prenv.merata 
dvasios superfosfatas.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street 
Telefonas Yards 3557

N-SPINDULIAI

Phone Canal 6122
DR. S. BŠEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

662S So. Ricnmcud Street 
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 31C2 So, Halsted SS.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto,- 2—4, 7—9 v. >, 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 AJiCllER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DU. 5LVRGE1UO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir paiogcsaę 

vietų
3325 KO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
l’houe BOULEVARD 8483

| Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Ud ; Tel. Grovehill 1595 
Į 12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vukaru LUvriuukals

I. J. ZOLP
MRABORIDI IK LAIDOTUVIŲ

VBDBIAS

1650 WEST 46th STREET
KampM 46tk lr Paulina tta 

Tel. Boulevard 6288-8418
t

Nuliudlmo valandoje krelpkitėa 
prie manęs, patarnausiu slmpatlš- 
<at„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
cltur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Kas laikraščio vengia 
skurdų tas rengia.

sau

SKAITYKITE III PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

GARSINKINTES
“DRAUGE”

ir Ketvergais.
Rez. Tel. Uyilc l’uik 3305

DR. M. T. STRIKOL’IS

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

Heredouda po pietų ir NedėidieniaU 
"tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldynin Oftnoa

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

ŠIMANIS
JUOZAPAS

Mirė gruodžio 16, 1932, 11:10 
vai. vak., 36 metų amž. Kilo 
Ifi Ežerėnų Apskr., Rimfių pa
rap., McdeiSių kaimo. Ameri
koje lfigyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterĮ UrSulę, po tėvais B«!e- 
naltė, sūnų Vaclovų, 10 metų. 
2 pusbroliu: Nikodemų ir Juo
zapų. širvlnskus, brolienę Elo
ną. ir gimines, o Lietuvoje mo
tinėlę Rozalijų, du broliu Kon
stantų ir Nikodemų. 2 seseris 
Emilijų ir Zofijų ir 2 brolienes 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1714 VVest 
46th Ht.

ijfiidotuvės jvyks Trečiadieni, 
gruodžio 21mų ifi narnų 8 vai. 
bus atlydėtas j ifiv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gi

mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Molcrls, Kimus. Mo
tina, Seserys, Pusbroliai, Bro
li! nės Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis. Yards 1741.

Visiems žinomas kamparas 
gaunamas iš medžio, vadina
mo kamfora, kuris auga Japo
nijoj ir kituose šiltuose kraš
tuose. Kamparas pasidaro to
kiu būdu. Medis kampora su-
piaustomas, suskaldomas ir su

I • • •; merk lamas į kaktų vandens, j 
kurį įliedama šiaudų. Virinant 
iš medžio išeina krištolai ir 
jam atšalus turime komparų.

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

T^l CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas putarnavlrr.aa 
galimas ui 885.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. ftOth Ave„ Cicero, Iii.

PETRONĖLĖ
PASZKIEVICZ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE., Rea. Phono 
i Englewood 66<1 

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo Wentwo*xb 2000 
* iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevsrd 7H20 
Namų Tel.: Prospect Iii JO

Office Phone 
Weatworth 8009

DR. A. R. McCRADIE

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

Republic 3100

2506 W. M Str.

Mirė gruodžio 19 d., 1932 m., 
1:30 vai. vak. apie 46 metų 
amžiaus. Kilo iš Lietuvos. A- 
fncrik’oje lfigyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Laurynų, 2 dukteris Jad
vygą Ir Paulinų Ir sūnų Myko
lų, 2 žentus Stanislovų Petkų 
Ir Kazimierų Lauralt] Ir gimi
nes.

Kūnas rafiarvotas 3029 Em« - 
r:ild. Ave. Tel. Vlctory 43 12. 
Ijild’otuvės jvyks pėtnyčloje, 
gruodžio 23 d., Ifi namų 8 vai. 
bus atlydėta j fiv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j fiv. Kazimiero kapines.

Nuofilrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažva- 
tamus-maa dalyvauti fiiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Ihikterys, Sū
nūs, Žentai Ir (JHnlnės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius I.. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 
,vaigimo, akių aptemmlo, nervuotu
mo. skaudamų, akių karfitj. Nuiinu 
:ataractuH. Atitaisau trumpų regyst* 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodahėlų mažiau- 
uas klaida*.

Hpeclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRII1I 
?Ą LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WE«T 47th STliEET

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTEltN AVE.
Chieago, ill.

9

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4310 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kcnuood 6107 
Valandos:

Nuo 9 -Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valai.lai vakaro 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yarda 1829

DR. 6. SERNER
LIETUV;a AKIU 8PCIALI8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
MedkUoinla: ano 18 IU IA

_ DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
•VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakaro 
Nedei. nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECJJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 19—18 nuo I—4 po 

pietų: 7—8:28 vai. vakare.
Nedėllomis 19 iki 18

Telefonai Midway 288(1

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Ot. ir Rez. Tel Hemlock 217 4

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SU. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Df. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 2-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. AVentvvorth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso lr Bes. TeL Boulevard 6918

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

i on«o nuo n«o
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CHICAGOJE

ŠIANDIEN PRASIDEDA
KĘSTUČIO SPULKOS 

BYLA

lt? parapijinių chorų federaci

jos sumanymų. Visi vąrg. tam 

sumanymui nuoširdžiai prita

rė. Pavalgius visi varg. savo 

trumpose kalbose reiškė dide

lio pasitenkinimo galėdami da

Šiandien prasideda Kęstučio Jb’vauti savo vado jiems suruo- 

spulkos byla prieš komunistų etnine pokyly. Ant galo pats

Conoco New York radijo pus

valandžio programe, kuris bus 

leidžiamas per National Broad 

casting Co. Taigi, girdėsime 

Babravičių dainuojant Nevv 

Yorke. Rap.

Cicero, III. — Fed. 12 skv- 

nau sus-mas įvyks gruod. 26, 

1932, 1 vai. popiet, parap. mo

kyk. 8-tain kambaryje. Visų 

draugijų atstovai kviečiami.

Rašt.

K OF L NEWS
HEAR YE, HEAR YE, 

KNIGHTS!

RADIJO PROGRAMAS

iNON INT0XICATING BEER

laikraštį “V-nį” ir to laikraš

čio leidėjus bei vedėjus. Byla

komp. A. Pocius dėkojo vi

siems kolegoms, kad, nepai-

užvesta dėl to, kad tas komu-Įsan^ didelio šalčio, visi suva- 

nistų laikraštis varė agitaci- j'^iavo; buvo atvykęs net varg. 

jų prieš Kęstučio spulkų ir jos jGlemža is Ind. Harboi. (Koks 

valdybų, norėdamas pakenkt’ pasišventimas!)

šiai lietuviu Įstaigai.

Byla bus vedama teisėjo 

Feinberg korte, kriminalinio 

teismo name, 26 str. ir Califor

nia avė.

Toastmasleriavo Chicagos

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va

kare iš stoties WGES, 1360 

kiloeykles, „bus lietuvių radijo 

programas, kuriuos nuolat kas 

antradienį leidžia Peoples Fu

rniture Kompanija. Kadangi 

šiandieninis programas pripuo 

la prieš Kalėdas, tai dalis pro" 

'gramo susidės iš šiam laikui

atatinkamu dainų ir muzikos, 
liet. vargonininkų kp. pin».'kurias iSpi!dvs įžymfls daini. 

V. Daukša, kuris yra no liklni„kai ir dajninink6g. Bo to, 

Dievo apdovanotas grašiu to- ]!a)bės D|. T Dundulis, naiv

umo halsu, liet ir iškalba beiįvam ir Kepur8„ jį.

jumoru.

Varpininkai Pas 
Savu Vada

Pro plyšį žiūrėjęs

KLEBONO PAGERBIMUI

papasakos nepaprastų dalykų. 

Bus viso ko naujo ir įdomaus 

kiekvienam pasiklausyti. To

dėl nepamirškite. Rap. XXX

Bridgeport. — I). L. K. Vv- 
Į tauto draugija laikys prieš

metinį susirinkimų gruodžio 

20 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 

Lietuvių Auditorijos svetainėj.

Nariai bfitinai privalote su

sirinkti, nes yra svarbus susi

rinkimas; bus rinkimas valdy

bos sekantiems 1933 metams, 

j Taipgi yra svarbus finansų 

reikale klausimas, kaslink bu- 

ivusio iždininko ir kitokių sva

mbių reikalų. Kurie pasilikę su 

inokesčiais, pasirūpinkite bū

tinai užsiiriokėti, kad neliktu- 

m.ėt išbraukti.

P. K., nut. rašt.

So. Chicago lietuvių Šv. Juo 

zapo parapijoje vyksta nepa- 

Praėjusią savaitę Bridgepo- prastas bruzdėjimas. Lietu- 

rte, Šv. Jurgio bažnyčioje įvy-',viai rengiasi pagerbti savo my 

ko keturdešimtė (40 vai. atlai-įlnnųjį klebonų kun. B. Urbų 

dai). Atlaidų užbaiga antra-J jo gimimo dienų,

PRANEŠIMAI
Laikraštis teikia, ko žmo

gui reikia.

The jingle, jingle, jingle of 

the sleigli helis tliat is usually 

heard at Xmas time may be 

lacking at out Christmas 

Dance at the Nativity Audi 

torium, 68tb and Washtenaw 

Avenues, Sundav night, Dec. 

25th, būt there will be other 

added features to niore tlian 

make u p for the sleigh helis. 

In fact there will be loads of 

fun connected with this eve

ning for the dancers.

Kverything is sėt to run a- 

long smoothly and with preci- 

sion. The Dance wi.ll be tbo- 

roughly enjoved. There \vill be 

lots of fun and we know that 

you <will want to be where 

the fun is. So we’ll be seeing 

you, Christmas, Dec. 25th.

K of L Council 112 Members

Countrywlde attention is betng glv- 
en to the et fortą made by CongreM- 
man Wllliam E. Hull on the t’loor 

| of the Congresr lašt week, for the 
I nindiflcatlon of the Volhtead Aet and 
t the repeul of t lie llquor luws.

Mr. Hull, who Is our Congreatmian 
j from Peorla, arui wus for many yrant 
a (listllle.r, Is ronsidered one of lito 
best posted men In Wushingtan on 
this iniportunt ouestloii. Ho hus made 
a thorough study of ‘the prohlbition 
probleni in this eountry and uhroud 
and speaks v,'it h authority. We there- 
fore, ųuote f.rotn his speech delivered 
ln the House of Representatives lašt 
week. M r. Hull said:

On aceount of my former eonnec- 
tlon with the distliling lndustrv, I 
have had a deslre to see that praet- 
ical legislatlon was enacted by the 

I Congress. For this reason, 1 ha-e 
I made a rather intenslve study of the 
situation and what would be for the 
best interests of the people and the 

j eountry. Therefore, I took it upon 
i myself one year aito lašt July to go 
| to Sweden and study the Bratt 11- 
quor system.

Dr. E, H. Lundin, ehemlst and 
a graduate ot- Harvard Chemist 
School, stated that 3.2% beer by 
welght is a healthy food produet and 

į posltevely non-intoxieating. The i'ood 
, valtie of one botlle of beer is giv-n 
in the following eųuivalonts: .53 of 
an ounee of butter; 1,8 ounces of 
bread: 7.8 ounees of apple; 6.4 oun
ees of Milk: 4.7 ounees potatoes; 3.7 
ounees of iean beef; 8 8 ounees of 

i eodfish; one egg and a half. Dr. 
l.undin said anv person eould drink 
six bottles of Ibis beer without unv 
indieation of intoxication. and that 
those who are accustomed to hard 

| labor eould easily d.rink twelve or 
niore boti les without anv bad resulls.

I afterwards made a very thorough 
study of the hiewing of beer whieh 
is usually made out of malt o,r eorn 

.or some cereal ln whieh the star-

ches can be readlly ehanged to 
Į sugar ln the mashtng procesą. Malt 
is Imrley that has been germlnated 
in the malt house brlngtng the en- 
z.ymes to llfe clianging over the dlf- 
ferent stareh'-s and produets in the
gra i n iiself into a useable stage.

Non-lntoxieatlng beer is a heer of 
3.2%, 'aliohol by 'velght evidently 
eonsidered in all Seandinavian and 
5uropeaa countries as non-lntoxicm- 
ing beeause it is sold eve.rywhere 
und to anyhody. No orie ever thinks 
of intoxieation wlien they drink beer 
in a cafe, coffee shop or a hoiel 
dining room. In other words, beer 
is u sėd in European countries the 
saine us we ūse coffee and tea i n 
America, and that is the mdln sea- 
son why people einigrating from fo- 
reign countries cunnot understand 
the restrietions against 3.2% bee.r by 
weight or 4% beer by votume.

The only question that arises in 
the minds of the public is whether 
we have, reached the turning point 
with 3.2% beer by weight. ln other 
words, whether lt is an intoxiealing 
heyerage. A lurge pereentage of tlie 
authorllies on this subjeet indieale 
that lt is a non-intoxieat ing heverage 

(Adv.)

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Kolegijos Rėmėjų Chicagos 

! Apskrities susirinkimas trečia 

sausio 7.'dienyje gruodžio 21 d. Aušros 

dienio vakarų buvo labai įspū-iTam tikslui plač iai skleidžia- Į A artuose, i :30 vai. vakare, 

dingą. Mišparus laikė kun. A. pui vakaro tikietai. P-nia Min- Prašome visų skyrių atstovų 

Skripka asistuojant kunigams į kienė daug tikietų jau parda-

J. Paškauskui ir Svirskui. Pa- ,vė, p-nia Stulgienė ir gi daug 
mokslų sakė kun. Bičkauskas dirba tikietų pardavime. P-lė įdėliai Apskrities Centro Val

ia Ind. Harbor. “Kanklių”) AVestort miklina savo balsą įdvbos rinkimų.

Kun. L. Draugelis,
V. pirmininkas

ir Kolegijos prietelių nesi vė

luoti į šį svarbų susirinkimų

choras, vedamas komp. A. Po-jsolui, o vargonininkas Gaubia

cinus, ir svečiai vargonininkai t daro didelę pažangų belavin-

labai gražiai giedojo mišpa- dainas chorų. Prie minėto kle-

rus. “Kanklių” choras gana bono pagerbimo vakaro ren-

skaitlingas ir gerai išlavintas giasi ir Saldžiausios V. Jė-

(Kaip ir tinka Chicagos lie- zaus Širdies dr-ja. Seserys Ka

tuvių “katedrai”). Turi geru zimierietės rengia vakarui vai M; Per mėty^ buvusi bu-
* ' ■ veine dentisto. Atsišaukite

P*

ANTRENDOS 
6 kambarių flatas. Tinkama 
vieta daktarui arba dentis-

balsų. Garbė komp. A. Pociui.

Pirmų syk teko matyti ir 

girdėti pataisytus Šv. Jurgio 

bažnyčios vargonus. Vargonai 

“suelektrizuoti,” monualas at

keltas arčiau grotų. Visas pa

taisymas atsiėjo virš $1,500. 

Bet vargonai dabar tai bent 

vargonai. Be to ir vietos cho-. 

rui pasidarė daugiau vietos iš-1 

ėmus senoviškų varg. “sos-- 

tų” ir vargonininkui patoginu., 

Beje, girdėjau, kad bilų už va-1 

rgonų pataisymų apsiėmė pats ' 

viens “Kanklių” choras išmo-, 

keti. Stebėtinas užsimojimas.

Po mišparų komp. A. Pocius 

visus kolegas vargonininkus, 

svečius ir choro valdybų pa

kvietė j Universal klubų, kur 

visų (gan sušalusių) laukė ka*- 

ršta vakarienė ir kitokie su

šilti malonumai. Per vakarie

nę pirmiausiai “Draugo” red. i į 
Šimutis dėkojo vargonininką- j! 

ms už visokeriopų paramų re-1 į 

ngiant Kęstučio ir Vašingtono 

sukakčių paminėjimų ir iškė-li

kelius, kurie bus įimti

ramon. iš vyry parapijom) | Kampas 14lh k 49fh Court, 
taip pat daugelis dirba. Visi ■ cicero, ili.inois
sako, kad tai bus vienas šau-'

niausiųji) pagerbimo vakaras.)

Cicero Department Store

MotTKIEWICZ (g*.

5332 So. Long Avė.
Chieag*. tu

TKL. BKPUBLIC MOi

y

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Crane Coal 
Kompanija, ten jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kaina negu kur kitur.

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

RADIO
BABRAVIČIUS DAINUOS 

PER RADIJO CHAIN

.HOmCME BAHKERS,
REAL ESTATE

•' * . v

Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St.

Gruodžio 21 d., tarp 10:301 Geriausia cash kaina už mo- 

ir 11 vai. vakaro (Chicagos rgičius, bondsus ir deposit ce-

laiku bus tarp 11:30 ir 12 vai.) 

dainininkas Babravičius dai

nuos Carvet TVells and the

rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaka

rais.

Viskas parsiduoda už pusę 

kainos — dideliausias pa

sirinkimas žiedų,' laikrodė

lių ir visokių auksinių dai

ktų.

Didžiausias bargenas prieš 

Kalėdų Šventes.

Pirm negu eisit kur kitur 

užeikit pas mus.

S. D. TELSER
/

I ’ f
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmokėjintais

2205 VVEST 22nd ST. TEL. CANAL 5496

HiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuitiiiiiiiiimmiimiiiiiiuimiiiiimiimiiiiimiiimitmiiiitM
S MES MOKAME CASH UŽ |

. Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

! UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT CO. |
Not. Ine.

| 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 52151
S tiiiiiiiiiiiiiiiiHimHimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiimiiimiimiiiL?!

PAUL M. SMITH & CO.
♦ •

Real Estate - Loans - Insurance
Tarime pardavimui lr mainymui visokios rūšies properčlų, blz- 

nhj, Įlotų lr farmų. Jei mes negailėsime išmainyti, niekas negalės.
ApUraiMlos. dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 

ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apd,raudos Įstaigomis.
Kolcktuojame morglčlus, notas ir bitas. Padedame namų sa- 

v Intakams surasti tuos, kurie yra pirkę morglčlus ant jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

CEVER^KAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, bevelk kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors
kokių dovanų. Todėl, mes dabar lr
parduodame Įvairios rūšies čevery-
kus su nupigintam kalnoM, kaip
tai už $2.M ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čeverykus ir turim
didellaus) pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZzALKSKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

“ Siunčiame pinigus Į Lietuvų ir J visas šalis; “
= Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų;

Prirengtam Įgaliojimus Lietuviškus. Lenkiškus ir visokius doku- s 
mentus.

! S Išpildome visokias blankas lr Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. =
' j— Apdraudžlam'e namus, baldus — forničius lr kitų.‘turtų, nuo ugnies =

ir vėtros. S į
S Taipgi apdraudžiame automobilius;S Išverčiame visokius dokumentus;S Perkame Lietuvos Paskolos Bonus lr mokame cash. Atsilankyk S į 
“ asmeniškai arba! prtslųsk per paštų apdraustame laiške. =

John J. Zolp
iŠ 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 5
"fiiiiiiiiiiniiiiKiHiHiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

laikrodininkas, Auksorlits ir Muzikalių Instrum. Krautnvlnlnkas 

DVI KRAUTUVĖS

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

Turja 23 metus patyrimo.

4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.
Tel. lAfayette S«I7 Tel. lafayette 8315.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose priel 

eglaitės už dolerį.|

Telef onuokit:

Englewood 5840

.. P. CONRAD ..
730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte 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 Republic 9600

DEL KALĖDŲ DOVANŲ
KAIP TAI:

RADIO,
RAKANDŲ,

AUKSINIŲ DAIKTŲ, 
DAIMANTŲ,

ARMONIKŲ.
Naujos Pigios žemos 

Kainos
LANKYKITE BUDRIKO 

KRAUTUVĘ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washingtan !tt. 
Room 905 Tel. Dearborn 79G6

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergals 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

"Tp. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

1160 N. LA8ALLE ST.— pagal sutari)

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 

I torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemloęk 8380

RADIO’S
GREATEST TRIOMPH
Startling! Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adventure, 
the thrills of World-Wide Recep- 
tioa now made available with this 
niarvelous tuning control, per- 
fected by Stewart-Warner. Have 
you seen it? Don’t miss it!

STEWART
WARNER

RADIO

S E E hny H E A R ((/^t llūLn.'.

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705—8167

Budriko nuolatinis prog

ramas iš radio Stoties WC 

FL — 970 kil. Nedėliomis 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Ketvcrgais WHFC 1420

k. nuo 7:30 iki 8:30.

Wm. J. Kareiva
8avlntnkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAI.LF.Y 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2078 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenne

Chicago, Tll.

Jei manai pirkti antamobtlĮ, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 

i vienų Iš geriausių rūšių automobl- 
| liūs — STUDEBAKER, kurie yra 
( pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

4409 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7119
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