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Vokietijoj paleidžiama 15,000 kalinių
BOLŠEVIKAI DAR DAUGIAU IMA 

SPAUSTI VALSTIEČIUS
ANGLIJA NENUMATO KĄ GERA 

KARO SKOLŲ KLAUSIMU

Balkanų valstybių unijos idėja stumiama pir
myn. Argentinoj paskelbtas apgulos stovis. 
“Mažoji entente” saugoja savo reikalus

PALEIDŽIA 15,CC0 
KALINIŲ

BERLYNAS, gr. 21. — Pa

skelbtas respublikos preziden

to Hindenburgo dekretas. Juo 

panaikinami specialūs teismai 

i" kitoki gyventojų laisvės va

ržymai. Be to, iš kalėjimų pa

leidžiama apie 15,000 kalinių.

BOLŠEVIKAI ATNAUJINA 
PIENO PRODUKTŲ 

KOLEKTAVIMĄ

MASKVA, gr. 20. — Sovie
tų vyriausybė nusprendė, kad 

valstiečiai ateity vyriausyliei 

pristatytų skirtų pieno produ-1 

ktų kiekybę taip, kaip šiandie j 

jai pristatoma mėsa. Sako,

Kalbama, kad parlamentas kad tų produktų pristatymas 

bus specialių mokesčių vieto

je-
Sov. vyriausybė nurodo, kad 

iji ypač- reikalauja daug svies

to. Kaip sviestų, taip kitus 

pieno produktus ji nori eks-

susirinks sausio mėnesį.

NIEKO GERA NENUMATO

LONDONAS, gr. 21. — O- 

ficialė Anglija, kaip praneš-

ta, nieko gera nenumato išportuoti.
prezidento Hoover’io veikimo j Už įsakymo nepildymų nu

karo skolų klausimu. Sako, matomos aštrios bausmės, 

prezidentas gali skirti komi

sijas, gali rengti tarptautines 

konferencijas ir kitkų. Tačiau 

kongresas gali tai visa su

griauti. O kongresas yra nu

sistatęs už skolų mokėjimų.

ITALIJA DIDINA IŠ
LAIDAS

NEPAVYKO KOMUNIS
TAMS DEMONSTRA

CIJOS

Tai lėktuvo braižinys. Jį pagamino lakūnas pulk. Lindbergh’as Pan-American susisie

kimams oru per vandenynus. Tos rūšies lėktuvu bus galima vežti daug pašto ir apie 50 ke

leivių iš žiemių Amerikos į pietų Amerikų ir atgal.

MAŽOJI ENTENTE” 
IMASI APSAUGOS CHICAGOJE

KETURI KONTESTININKAI YRA 
PASIEKĘ 100,000 BALSŲ 

“DRAUGO” VAJAUS 
LENKTYNĖSE

A. Stulginskas iš Cicero ketvirtas kontestininkas 
pasiekė tę skaičių

Visi kontestininkai smarkiai, pauskienę, P, 
dirba, kad padidinus savo ba- Stancikų.
Įsų skaičių. Tie kurie turi pa
siekę pirmutinį 100,000 balsų, i 
varosi, kad laimėti antrųjį ši-

I
imtų tūkstančių; tie, kurie tu- 

įri mažiau, varosi, kad laimė

jus pirmutinį 100,000 balsų.

Labutį ir V,

S. Stašaitis, A. Valančius ir 

P. Fabijonaitis turi daugiau 

kaip 50,000 balsų ir varosi pi

rmyn.

Kiti kontestininkai, nors 

šiandien turi mažiau balsų, 

smarkiai bruzda, kad kurių

Pastaromis dienomis A. Stul-, nors dienų padarius visiems 

ginskas pasivarė iki 131,275 surprizų — laimėti pirmąsias 

balsų ir dabar vejasi A. Švil- vietas.

PRIEŠ 1930 METŲ MO
KESČIUS

E. ir M. Martin, kurie turi 

keletu žemės sklypų, kreipės 

apygardos teisman, kad gauti 

“injunction” prieš apskrities 

iždininkų, kad jis negalėtų ko-

VIENA, Austrija, gr. 21. - 

“Mažoji entente” imasi bu

driau saugoti savo reikalus.

Ženevoje kuria nuosavų sekre- F*o pusiaunakčio su vogtais 

torijatę. Tenai ji kovos prieš .daiktais namo grįžo Stanley 

taikos sutarčių keitimo suma-A™!, 21 m anun jis motinai Martin,ai pa.
nymus. Nes jei sutartys būtų išpažino, kad su kitais sėbrais yra ,u.

LIETUVOJE NURODO PAVOJŲ J. 
VALSTYBĖMS

PROTINGA MOTINA
KIŠENINIAI VEIDRODĖ

LIAI SU MUZIEJAUS 
ATVAIZDU

LONDONAS, gr. 20. — Va

kar vietos komunistai norėjo 

surengti demonstracijas prie

šais parlamento rūmus. Bet po

keičiamos, “mažoji entente” keletą žmonių apiplėšė. Moti- 

tuTėtų nukentėti. na> Mrs- Valeria Krol, pašau-
Šiai ententei priklauso: Če- kė policijų ir liepė sūnų areš- 

koslovakija, Rumunija ir Ju- luoti.

goslavija. Nors tėvas senai nedirba,

nors namuose vargas, bet sū

nus neturi virsti plėšiku, pa

reiškė protinga motina. 

Policija ieško Stanley’o sė-

| AVASHINGTON, gr. 20. —
j Senatorius Levis iš III., dem.,

1 senate kalbėdamas pareiškė,

_______________ kad J. Valstybės neprivalo lei-

Šiomis dienomis bus prade- įstis į jokias finansines ir eko-

dama platinti savotiškos rū- .nomines konferencijas su Eu-

* Sies originališki kišeniniai vei- -ropos valstybėmis, jei tos ko-

drodėliai su Vytauto Didžiojo nferencijos turi įvvkti Euro- 

NERANDAMA PRIEMONIŲ atvaiz(h|. Vyta„to | J Ame'riįoje

deli ir neteisingi.

VISAS PARTIJAS KVIE
ČIA TALKON

SANTIAGO, Čilė, gr. 20. -jbnj. 

Kalėdų dienų naujai išrinktas 

šios respublikos prezidentas 

Aiessandri užims savo ofisų.
G ALY BĖS KALAKUTŲ

ROMA, gr. 21. — Italijos visas gatves 

vyriausybė nepaiso numatomo 

jo ižde nepritekliaus. Didina 

valstybės išlaidas. Tai daro

ma daugiau darbo sukėlimui.

licija uždarė parlamento link iš kalno sau talkon visas 

politines partijas kviečia. No

ri, kad krašto valdyme daly-

BALKANŲ VALSTYBIŲ 
UNIJA

ATĖNAI, gr. 20. — Balka-

vautų visos partijos.

PRIEŠ J. VALSTYBES
Sako, kada bus daugiau dar- nų valstybių unijos idėja stu-, ŽENEVA, gr. 20. — Japo- 

bo, tai ir nepriteklius bus pa- miama pirmyn. Šias valstybes nų atstovybė T. Sąjungoje grie 

dengtas. j norima sujungti ekonominėn žtai pasipriešino sumanymui,

ir politinėn unijon: Graikiją, kad į naujų Mandžiūrijos rei-

Pranešama, kad Chicagos 

mėsos turguje šiandie yra ga

lybės kalakutų, pristatytų iš 

Texas, Oklahoma ir kitų val

stybių. Svarui mokama vos 18 

[iki 21c. Yra daug ir kitų pau-

1 v v •kscių.

PAŠAUTAS POLICMONAS

ARGENTINOJ APGULOS 
STOVIS

1 Albaniją, Jugoslaviją, Turki- kale komitetų įeitų ir J. Vai-J Brighton Park’o stoties po- 

jų, Rumuniją ir Bulgariją. Įstybių atstovas.

BUENOS AIRES, gr. 21. — 

Nors susektų revoliucinį są

mokslų vyriausybė užgniaužė,

GAISRAS KARALIAUS 
RŪMUOSE

BRIUSELIS, gr. 21. — Va- gžudys P. H. Kauffman iš ka

tėčiau dėl visako visam kraš- kar karaliaus rūmuose siautė Įėjimo pasiuntė sveikinimų Ka 

te paskelbtas apgulos stovis.,gaisras. Padaryta nemaži nuo- lėdų šventėmis teisėjui, kurs 

Vyksta įtariamųjų revoliuei-Įstoliai. jį nubaudė.

ninku areštavimai.

PRANCŪZAI PATEN
KINTI

ARKIVYSKUPAS GLEN
NON BAŽNYTINĖS MU

ZIKOS REIKALU

PARYŽIUS, gr. 20. — Pa- ST. LOUIS, Mo., gr. 19. —
staruoju prezidento HooverioįJo Eksc. arkivyskupas Glen- 

pranešimu kongresui prancū-non paskelbė prieškalėdinį ga- 

zai patenkinti. Prezidentas rei,nytojišką laišką kunigams ir 

kalauja, kad būtų sudaryta

karo skolų komisija.

PTERRE, S. D., gr. 20. —

Chicagos policija ir autoino- Didžiojo Komitetas nustatė 

bilių apdraudos kompanijos mažiausių aukų — 1 litų veid- 

ncranda priemonių, kad suma- rodėliui. Visas pelnas parduo- 

žinti automobilių vogimų. Ta- tų veidrodėlių skiriamas Vy

čiau tų priemonių ieškoma. O tauto Didžiojo muziejaus sta- 

kol jos bus rastos, už automo- tvbos užbaigimui,

bilius apdraudos premijos bus

Tomis konferencijomis Eu

ropos valstybės savo apsukria 

politika gali J. Valstybes įve

lti į pavojų, iš kurio paskui 

įbus sunku išsisukti.

didinamos.

KOVA SU KRIMINA
LISTAIS

DIDĖJA PABIRŽĖS 
MIESTELIS

KALIFORNIJA BE PR0HI- 
BICIJOS ĮSTATYMO

SACRAMENTO, Cal., gr.

Chiofto™ noliciios rekordai* biržės miestelis smarkiai pra- Lapkričio 8 d. piliečiai

Chicagos policijos rekordais,. ..........h. |balsavhnu alSaukė valstybės

Pabiržė (Biržų apskr.) Pa- 

ržės miestelis smarkiai pra- 

šiemet mieste nušauta 63 kri- didėti. Dabar jau yra lie-

minalistai, tt kari, 37 aušo- šaligatviai ir žindžia-

VP nnlipib, n kitus _ snepin mos gatvės. Yra statomi lab-r b įstatymas. bai„e veikti bu- 
ve policija, o kitus specm-, __ ___ _____  ___ Ibernatonus J. Rolpli iš kalė-
lūs policmonai, arba piliečiai. ;darh* nan,ai’ kuriuose bus di- 

Tuo pačiu laikotarpiu 9 po-,

demonai nušauta.

' dėlė salė skirta pavasarininko. ;iim0 Paleido 133 aameni8’ k“' 
'iras, moterims ir kitoms kata-1™ huvo n,,lta"9ti už n,,sikal-

I Ūkiškoms organizacijoms. ' !timu8 Pririjai.

Užvakar vakarų apiplėšti
j * v.. vy nvov.vo [7-y - - - v x i
I demonas A. Cbap vakar die- aštuoni vidumiesčio departa-

----------------------------------------------- nų pašautas kovoje su ketu-‘“lentinių parduotuvių vežėjai,

KANSAS CITY, Mo., gr. riais plėšikais ties namais, į kurie vakarais išvežioja nu- 

21. — Nubaustas mirtimi žmo- 4251 So. Francisco ave.

PALEIS 200 KALINIŲ •
Pranešama, kad Cbicago

v,. .... iš miesto kalėjimo prieš Ka-
jama Si muzika nėra kokia .

tai naujanybė. Tai tik pastan

gos atgaivinti tai, kaip seno

vėje būta.

Kiekviena normaliai gyvuo

janti parapija turi įvesti ko- 

rektingų bažnytinę muziką, 

pareiškia Jo Ekscelencija. Šis

pirktas prekes.

PIAUTUS PAUKŠČIUS 
PERKA

REIKALAUJA DARBO

WINNIPEG, Kanada, gr. 

Naumiestis, Saki, aps. Iš 20- ~ Daugiau kaip 20,000 be-

Vokietijos ateina daug žmonių ldarbi'* geležinkelininkų krei-

Cbicago sanitarinio distrik-' i vairių 'maisto produktų pasi- i vyriausybę, kad dirbau- 
Cbicago .amtanmo distrik Lietuvoje jie žv- įt,ems geležinkelininkams butų

to boardas nustatė 1933 me- F . '' . '«nmn9intnc
miai pigesni. Daug Vokietijos .sumažintos

tikintiesiems. Laiške gvildena 

mas korektingos (tikrosios) 

bažnytinės muzikos (ir giedo

jimo) klausimas.

darbo valandos, 

atliekamos darbo

pageidauja, kad jie būt pinu- i' “kimios turėtų but pavestos 

ti. Už penėto paukščio kilog- ^darbių darbui, 

rūmą moka po 1 litų. SVARBUS PRANEŠIMAS

. r. ,, . „ .tams išlaidų sąmatų — 77,-1 * - ' ,Tnn hfldn
majoras Cermak’as pasiryžęs' „ , piliečių perka paukščių, bet1 11,0 DUUU

• w . . « w r- (101.
lu tiiiadtzi l/nlriiiin/y 1« »-» !

ledas paleisti apie 200 kalinių,1

kurie nubausti trumpų laikų 

kalėti už mažus nusikaltimus.

REIKALAUJA APSAUGO
TI MOTERIS

GRAIKIJA NORI ARBI
TRAŽO

ATĖNAI, gr. 20. — 1029 

metais J. Valstybės paskoli

no Graikijai 12 milijonų dol. 

Ši paskola buvo reikalinga

BOLŠEVIKAI LEIDŽIA 
PŪSLES

Radžiūnai, Giedraičių vals.

Visi kalėdiniai sveikinimai 

ir linkėjimai turi būti “Drau

go” ofisan pristatyti ne vė-

Viršutinio geležinkelio sto- graikų pabėgėlių šelpimui. šio kaimo laukuose‘lapkričio liau, kaip rytoj, gruodžio 22 

darbas yra glaudžiai surištas tyse vėlai vakarais įvairios rū J. Valstybės dabar sako, 13 d. rasta nukritusi didelė dienų, kad būtų galima visus

su Katalikų Akcija. šies nenaudėliai dažnai ūžpnl-jkad ta paskola neturi nieko guminė pūslė. Prie jos pririš- įdėti kalėdiniame numeryje.

Arkivyskupas paskiria ko- dinėja parvykusias iš Cbicago bendra su karu, o Graikija pa- tas siūlas su popieriniu voku.

misiją iš kunigų ir pasaulini- didmiesčio moteris. Evanstono reiškia kad tai karo paskola. Pūslė bus atskridusi iš Rusi-

nkų ir paveda jai visose nr- taryba reikalauja, kad to ge-Į Graikija reikalauja arbitrą- jos. Ant voko raudona bolše-
ORO STOVIS

Aukcijonu parduodama apie

7,350,000 nkrų derlingos že- Korektinga bažnytinė muzi- ki vyskupuos bažnyčiose vyk- ležinkelio kompanija moterų žo. Norima nustatyti, ar pas- vikų antspauda su raidėm ir 

mės dėl mokesčių nemokėji- ka, sako arkivyskupas, yra pa-'dyti ir gaivinti korek ti ngų ba-j apsaugai stotyse turėtų sar-kola yra karo paskola, ar ko- apačioj plakatukas su pjautu- KĖS.

mo.
ties Šventojo Tėvo pageidau-'žnytinę muziką. gus. mercinė. vu paženklinti.

CHICAGO IR APYLIN- 
Šiandien numatomas 

sniegas; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

KOVA SU GENGSTERIAIS

SPAUDA IR KATALIKIŠKOJI SĄMONt VYSK. ANT. BARANAUSKAS
Tuo svarbiu klausiniu “P. B.” įdėjo 

straipsnį, kurį mes čia ištisai perspausdina

me:
Kas pažįsta psichinį žmogaus gyvenimą, 

tas gerai žino, kokios didžios įtakos žmonių 

sąmonei daro spausdintas žodis. Jei žinių tei

kėjai ir straipsnių rašytojai nori užslopinti 

katalikiškumą savo skaitytojų sąmonėje, jei 

jie nori, kad jų skaitytojų sąmonėje nebega

lėtų reikštis tie psichiniai procesai, kuriuos 

žmogui sukelia katalikų religija, tai jie ty

čia parenka savo laikraščiams tokių infor

macijų ir patiekia jas tokiu tonu, jog skai

tytojo sąmonėje pamaži ima nykti tai, ką ji 

yra gavusi iš katalikų religijos ir etikos, o

antikatalikiški straipsniai stengiasi būtinai1 

sukelti abejojimų dėl Kat. Bažnyčios mokslo 

teisingumo ir paniekos katalikybės tiesoms. 

Tuo būdu varomas griovimo, arba moralinės 

revoliucijos, darbas žmonių sąmonėje, o mora
linė revoliucija visada eina materiališkų re
voliucijų pryšakyje.

Prohibicijos įstatymą įvedus, Jungtinių 

Valstybių didžiuliuose miestuose priviso dau- ' 

gybė svaiginamųjų gėrimų šmugelninkų ir 

gengsterių, kurie tarp savęs griežtą kovą ve

da, šaudosi. Jų tarpe vedamoji kova piliečių 

ramybę ardo ir svarbiausia — jaunimą demo

ralizuoja.

(Jengstė/ jų įsigalėjimu Ir jų kojomis ( 

Chicago plačiai pagarsėjo. Į Chicagą pasau

lis pradėjo žiūrėti, kaip j kokį centrą, kuriu 

susispietę viso pasaulio nedorėliai. 1X4 to sa

vo laiku buvo jau prie to priėję, kad iš kitų 

miestų žmonės bijojo į Chicagą ir atvykti. 

Kitų kraštų spauda rašė ir teberašo visokius 

būtus ir nebūtus dalykus apie šį miestą. Tik 

bereikėjo, kad motinos savo vaikus pradėtų 

Chicagos miestu bauginti.

Nors dalykai buvo žymiai perdėti, nors 

ir kiti miestai nebuvo ir nėra laisvi nuo to, 

kuomi Chieaga ypatingu būdu buvo išgai

šinta, vis dėlto čia toji gengsterių vedama 

kova miestą teršė ir tebeteišia.

Pastarais keliais meTais pradėta miestą 

valyti. Capone ir daug jo leitenantų atsidūrė 

už grotų kalėjime. Dabar -daromos kratos 

svaiginamųjų gėrimų pardavinėjimo landy

nėse, areštuojami jų savininkai, suimta visa 

eilė visokių nenaudėlių, teismai užgrūsti jų 

•bylomis. Tokiam miesto valymui visuomenė 

pritaria ir džiaugiasi, kati nors kartą pra

dėta drąsiau kovoti su įvairiais nenaudė

liais.

Bet toji kova savo tikslo pilnumoje ne

pasieks, jei nebus atšauktas prohibicijos įsta

tymas. Vienas gengsterių grupes nubaus, iš

naikins, jų vietoj atsiras kitos. Dėl to, no
rint padaryti galą svaiginamųjų gėrimų šmu- 

gelninkų bizniui ir vadinamiems gengsteria- 

ms, kurie teršia gerą šio krašto vardą, pir

moje vietoje reikia tuojau panaikinti prohi

bicijos įstatymą ir žmonių blaivinimo darbą 

pavesti mokykloms, spaudai ir organizaci

joms.

Kas per spaudos propagandą užariauja 

sau žmonių sąmonę, tas yra tikras gyvena

mojo momento viešpats. Ne ginkluotosios ar

mijos, bet tik tai, kas dedasi žmonių sąmo

nėje, nustato tautoms istorijos kryptį. Šiais

laikais tai yra socialinė aksioma, todėl ne -galvotas daineles. Mokykloje 

vien demokratai, bet ir kairieji (bolševikai) 'savo gabumais jis taip pat iš-

Šiomis dienomis suėjo JO mo 

tų nuo mirties garsaus mūsų 

poeto ir vyskupo Antano Ba

ranausko. Jo dainelės dar ir 

dabar mūsų žmonių tebedai- 

nuojamos, ypatingai visiems 

žinoma “Sudiev Lietuva,” ku 

rią dainuoja kiekvienas išva

žiuojantis į kitas šalis.

Antanas Baranaus-kas gimė 

1835 m. sdusio mėn. 5 d. A- 

nykščių parapijoj. Jo tėvai 

buvo neturtingi bežemiai. Tik 

vėliau jo tėvas nusipirko šio

kį tokį ūkį. Baranauskų šei

ma buvo didelė, vaikų buvo 

dešimts, todėl j mokslus jų 

leisti negalėjo. Kūdikystė bu

vo gana skurdi ir varginga. 

Antanui teko ganyti bandą, 

kęsti lietų ir šaltį. Paaugęs 

stojo prie sunkesnių ūkio da

rbų. Iš pat mažens Antanas 

pasirodė esąs nepaprastas vai

kas. Dar ganydamas gyvulius 

piemenims sakydavo pasakas 

ir dainuodavo savo paties su-

buvo pakeltus pavyskupiu, o 

vėliau buvo Seinų vyskupu. 

Mirė 1902 m. spalių mėn. 27 d.

Jis Emilis brangus ne vien 

tik kaipo ganytojas — vys

kupas, bet ir kaipo poetas ir 

tautos žadintojas. Jis paraše 

garsų “Anykščių šilelį”, ku 

rį žmonės dar ir tlabar mielai 

skaito. “Anykščių šilelis” y 

ra gražiausias jo kūrinys, ku 

riame jis labai gražiai apdai

nuoja Lietuvos miškus ir jų 

grožį. Štai posmelis:

Kalnai kelmuoti, pakalnės nu

plikę!

Kas jūsų grože senobine tikit 

Kur toji puikybė jūsų pasidė

jo!
Kur ramus jūsų ūžimas nuo 

vėjo,

Kai balto miško lapeliai šla

mėjo,

Ir senos pušys svyravo, braš

kėjo?

Savo dainomis jis kėlė lietu

vių dvasią ir tautinį susipra- 1 

timą. Su kokiu užsidegimu 

mūsų tautinio atgimimo kovo-

tojai dainavo jo dainą: “Kad

., , . . 7 7- ~ i 7 Įtu, gude, nesulauktum, nebus

giai uolus savo ideologines spaudos palaikv- įtojas Antano tėvui sakydavo: . . , . . .... . ... ...i,- Lm - v i • kaip tu nori; bus kaip Dievastojai, nes visi gerai supranta, jog ginklai Tavo sūnelis, Baranauskai, .
i i i• i• v i duos. tio o "pi uodo*bus arba didis žmogus, arba
atsidurs Sibire.” Mokytojo 

pranašystė išsipildė: Antanas 

tapo didis žmogus.

Baigęs Rumšiškės valsčiaus
raštininkų mokyklą, kelis me-

ir dešinieji {fašistai) diktatūrininkai yra ly- siskyrė iš kitų tarpo. Moky- ,

1932 METU APŽVALGA
Dienai pasibaigus, gudrus pirklys pa

tikrina savo pajamų bei išlaidų sąmatą; 

stropus asketas, amžinybės siekimo sume

timais, daro savo sąžinės sąskaitą. Me

tams baigiantis, įvairios organizacijos sa

vo seimuose įžvelgia į savo nuveiktus da

rbus ir nustato būsimai darbuotei gaires;* 

istorijos krilikai, panašiu būdu, įvertina1 

praėjusių melų visuomeninę darbuotę ir 

padaro atatinkamas išvadas. Bus ir mums 

•naudinga giliau įžvelgti į savo padarytą

ją pažangą šiais besibaigiančiais 1932 me

tais.

Tikyba. — Amerikos lietuvių gyveni

me yra nusistovėjusio” trys kryptys: ka

talikų (katalikiška lietuviška), laisvama

nių (lietuviška antikatalikiškn) ir socia- 

listų-koinunistų (antikrikščioniška —- kru

vina anarchistinė). Kaip antroji, taip ir 

trečioji kryptis, nesutikdamos savitarpvj, 

turi bendro pamflto — kovoti tikėjimą. 

Josios nepuola Kristaus mokslo, liet ko- 

yoja Jojo atalovua — kunigus, katalikiš

tuoj prarastų savo sprendžiamąją reikšmę vi

suomenės gyvenime, jei visi žmonės galvotų 

ir jaustų ne taip, kaip galvoja ir jaučia tie, 

kieno rankoje yra visos žmonių žudymo ir 

priespaudos priemonės. Šita sociologinė ak

sioma (kad spauda nejučiomis virsta galin

gu socialinės jėgos faktorium), gerai įsidė- 'tus Antanas raštininkavo Že- 

mėtina kiekvienam katalikui, kurio pareiga niaičiuose. Tilo metu pradėjo 

yra branginti tai, kas amžina, šventa, gražu ragyti jautrius ir pilnug įlge.
Į ir konstruktinga socialiniu atžvilgiu. Jei sa-Lį0 eilėraščius. Vėliau jis į- 

vo spaudos neturėsime arba ją turėsime silp- {stojo į Varnių kunigų semi- . .

ną, tai katalikiškoji tiesa bežiūrint atsidurs kuri;l bftįgęs buvo pa_ Minėdami 30. metų jo mir-

tokioje būklėje, jog ji galės gintis tik žmo--giųstas petrapilin dvasinėn sukaktuves^ juntame, kad

"gaus sielos gelmėse, kaip kad dabar yra Ru- 

sijoje ir Meksikoje.

Mūsų amžiuje Katalikybė atakuojama ir 

visų pusių ir ne tik iš oro, bet ir iš vidaus, trapilio akademijoj, nes vys- 

Mūs-ų priešai stengiasi paversti katalikybę kūpąs Valančius tuojau jį pa- 

visų blogybių kaltininke, — ji esanti darbo šaukė mokyti Kauno seminari-

rr
Iš svarbesnių jo dainų pa

minėtinos: “Kelionė Peterbu

rgan,” “Sudiev Lietuva”! Jis 

rašė ir tikybinių giesmių. Jų 

yra parašęs apie 50, kurių 

gražiausios yra skiriamos Kri

staus motinai: “Sveika Mari

ja, dangaus lelija,” “Skais

čiausioji, gražiausioji” ir kit.

i ir dabar jis mums didis ir bra-

Ign. Kinderis

New Yorke baigiamas statyti 70 aukštų triobesys vadi
namam Rockefelerio centre. Atvaizde keliama paskutinis ak
muo triobesiui baigti. Šis triobesys bus didžiausias pasauly 
raštinių triobesys.

Pavasariainkai Sta 
lašinamus

iriai administracijos aparatui, 
narįams užeiga, salės konfe
rencijoms, vaidinimams, kon
certams ir t. t. Taip, ateiti* 

j įlinkai jau turi pasistatę gana
-------------------- įpatogius ir jaukiai įrengtus

Visos organizacijos Lietu- j namus Kaune, Laisvės ai. 3. 
voje deda pastangų pasistaty- čia telpa visos ateitininkų or- 
ti namus, kadangi be savo pas- gan-izacijos centrinis aparatas, 
togės sunku gyventi. Organi-Į Čia yra “Ateities,” “Ateities 
zacijai neturint namo, labai Spindulių” ir “Židinio” rc- 
sunku išvystyti veikimą, nes dakcijos ir administracijos ir

kadenujon. Paskui studijavo i _ „■ , ... . , .

, --r. * .v , ngus. Ign. Kinderis samdant namus, butą nėra ira- visų ateitininkų korporacijų
Miunchene ir Romoje, is kur ° .»,.* « ,, , T> -

... „ r. .......... .. ■■ -- lnnumo išpiešti aparatą. Be to, valdybos. Be to, ateitininkai
grįžęs neilgai profesoriavo Pe- 1 1 1 . r . i •

Įmaklinai, skrendantieji peri ir pats buto nuomavimas su-' turi didelę salę suvaziavi- 
Nevados valstybės kalnus, ma 'rijęs su nemažomis išlaidomis, i matus, koncertams bei įvai-

to kelis -syk saulę leidžianties.
žmonių, tautos vienybės, mokslo, meno, doro

vės, ekonominės pažangos, laisyės ir laimės 

priešininkė! Ką tik žmogaus širdis myli, tai 

stengiamasi antikatalikiškoji ir vad. neutra- 

liškoji spauda panaudoti argumentu prieš ka

talikybę. Bažnyčios priešų dvasia apsiautė 

kiekvieną protą, kiekvieną širdį ir kiekvieną 

sielą skyrium; katalikiškos tiesos priešas v- 

ra visur, ir visur jis budi, grasina ir veikia. 

Ypačiai per spaudą, todėl mums, katalikams, 

reikia spaudą laikyti savo idėjų gynimo įra

nkiu ir visomis išgalėmis ją remti.

Kas iš katalikų neigia savo spaudą, kas 

nenoromis ją palaiko, tas turi būti laikomas

kas organizacijas, spaudą. Taip esą pa

rankiau ir sėkmingiau.

Senesnieji laisvamaniai laikėsi šio dė

snio “Divide et impera — Suskahlyk ir 

viešpatauk!” Naujoviškieji išgalvojo dar 

gudriau: jie sumanė tikėjimą išstatyti 

žmonių pajuokai ir paniekai. Rusijoje Nu

kūrė Gyvąją Bažnyčią, Meksikoje — Val

stybinę, Amerikos Lietuvoje — Tautinę. 

Visur į savo dvasinį luomą’ jie parenka 

žmones, pragarsėjusius savo negarbinga 

praeitimi, nemokšas. Ir tuomi pakerta pa

garbą ir positikėjhną žmonėse. Kas gi 

gali tokiu žmogumi pasitikėti! Kas gali* 

tokį tikėjimą ir tokią Bažnyčią gerbti!

&ino atveju lietuviškieji laisvamaniai 

šiais 1932 metais patiekė nemaža knriozų. 

Suieškojo vieną pragarsėjusį ateistą iv 

“įšventino jį j kunigus.” Kitą paskyrė 

“arkivyskupu,” kuris, įvarrinone miestuo

se policijos gaudomas, slapstosi, pačių lie 

tuvių supuvusiais kiaušiniais ir išsirpu

siomis tonmtoniis apmėtomas. Trečią pry- 

rerį už jo darbelius Ncnv Yorko miesto' 

teismas patalpino keliems mėnesiams j 

kalėjimą. Ketvirtą pryčerį nunuodijo pa

joj. Mokydamas klierikus gra 'P ta* būna dėl to, kad pers-

v . , - v . •«, , kridus vieną kalną, orlaivis

ziai sake lietuviškus pamoks- .
leidžiasi zemvn. Tada matoma 

tas, kreipė jų dėmes, į gimtų- leidžianties; artinanties
ją kalbą. Jis pats net užsieny

buvo pagarsėjęs, kaipo geras
kalbos mokovas. 1884 m. jis danguje.

prie kito kalno, orlaivis kjla 

aukštyn ir saulė vėl pasirodė

katalikybės išdaviku ar dezertyru, ar pagu

liau moraliniu nusižudėliu, nes kas išduoda 

katalikybę ar kas bėga nuo jos, tas išduoda 

tai, kas jo paties sieloje yra geriausia ir gra

žiausia.

Kaip laisvamanių spauda griauna žmo

nių sieloje tai, kas joje yra geriausia ir grn-

tys parūpi jonys. Tasai ant mirties patalo 

darė atgailą, atšaukė savo paklaidas, pri

sipažindamas kunigo šventimų niekad ne

turėjęs. Kiek čia lietuviams sarmatos, 

kiek negarbės. Ir šitą visą negarbingą 

darbą varo pirmyn laisvamanių organas, 

kurį, kaip tenka girdėti, finansuoja net 

‘kai kurie Lietuvos valstybiniai organai. 

Štai prie ko priėjo lietuviai, tikėjimo ne

apykanta apakinti! “Jūs pažinsite juos 

ant jų vaisių” (Mat. 7, ld).

Tikybiniame Amerikos lietuvių gyve

nime tenka konstatuoti ir gražių -reiški

nių. Paeiliui mums teks į juos giliau į- 

žvelgti. Patsai žymiausris tikybinis šalti

nis, iš kurio tryška gyvybė ir stiprybė -- 

tai misijos. Kuip lengva įžiūrėti toji para

pija, kurioje retai laikomos misijos. Te

nai išpažintys dažniausia metinės, kala 

Ūkiškų laikraščių nedaug teskaitoina, 

draugijos apsnūdę ir tų pačių maža. Bėl, 

reikia pasidžiaugti, kad šiandie tokios pa

rapijos yra retenybė.

Misijų pamokslai, sisteinatingui su

planuoti, išpopuliarizuoja katalikų tikėji
mo mokslą: žmonės įgyja, tartum moki

pastogę visa Iriems susirinkimams. Salę iš
tai sutaupoma. Tada nereikia naumuoja ir kitoms organizaci 
lakstyti ieškoti salės suvažia- 1 joms. Čia yra ir labai gerai ir 
rimams, kadangi visi gali susi j švariai įrengta ateitininkų val- 
rinkti savo pastogėj. Tatai irgykla, noriai lankoma visų kau 

j1 suprantama, kodėl visos orga- [ niečių ir provincijos šviesuo- 
nizacijos taip rūpinasi įsigyti, lių* Mat čia labai švariai ir pi
namus, kuriuose,būtų; kamba-!giai galima papusryčiauti, pa

pietauti ir pavakarieniauti. 
Pasninkų dienomis mėsos val
gių čia visai neduodama.

Turint gi savo

žiausia, taip katalikiškoji spauda gina ir sti

prina žmonių sąmonę ir luo apsaugo ją nuo 

tragingo ir baisaus moralinio ištuštėjimo ir 

suplokštėjimo. Katalikiškoji spauda yra toji 

jėga, kuri gelbsti visuomenę ir valstybę nuo 

atsidūrimo įžulnioj plokštumoj, iš kurios į 

bedugnę — tik vienas akimirksnis.

niai katekizmo pamokose, nuodugnaus pa

žinimo savo tikėjimo, ką tuojau pareiš

kia savo doruringumu gyvenime. Jau dvi

dešimti metai Kaip šioje dirvoje darbuo

jasi Tėvai Marijonai. Jie yra šiam dar

bui skyrę savo geriausių, žymiausių ku

nigų. Jų nuopelnai mūsų išeivijai šioje 

srityje žmogaus mastu neįvertinami. Be 

Tėvų Marijonų tą kilnų darbą dirbo ir 

kiti vienuoliai: pasijonistai, saleziečiai, 

pranciškonai, domininkonai, jėzuitai. Die

ve, padėk jiems tą šventą darbą ir toliau 

dirbti! Misijų sėkmingumą galima prave

dąs šitokį paralelizmą. Įvyksta prakal

bos: garsinama, raginama. Sueina kelio

lika žmonių. Įvyksta misijos, atlaidai — 

lūžta bažnyčią sienos. Ar tie daviniai

mums nieko nekalba?

Kitas gražus dvasios sus-ikuopimo ir

tikybini© atsigaivinimo reiškinys — tai 

novetios, kurių laikymo jaiprotį lietuviai 

perėmė iš kitų tautų katalikų. Paprastai 

laikomos novenos yra pagerbimui Švenč. 

P. Marijos, šv. Teresės, šv. Onos, šv. Pra

nciškaus ir hitų šventųjų. Dažnai dvasios

Tokius, ar net dar dides
nius namus, nori pasistatyti 
ir pavasarininkai. Tiesą pasa-

(Tąsa ant 3 pusi.)

nyčios globėjo švente. Karlais su noveno- 
mis sujungia rekolekcijas ir, tokiu būdu, 
pasėkos yra daug gausesnės, siekiančios 
didesnį dalyvių skaičių. Gulima sakyti, 
kad šios dvasinės pratybos nuo šių motų 
pasiliks mūsų tautos papročiu.

(Daugiau bus)

Žmogus savo pareigas tada žmoniš
kai pildo, kada jis laisva valia skriaudžia 
pats save artimo labui ir meilei.

Gražu ir garbinga žmogaus pavidalą 
nešioti, bet daug gražiau ir garbingiau 
žmoniškumo sėklą gyvenimo dirvoje sėti.

Broli, tu labai nekenti tų, kurie neria 
ant (avo kaklo mirties kilpą, bet kod»4 tu 
'neprotestuoji prieš savo juodus darbus, 
kurie smaugia tavo sielą.

Žmogau, jei tavo lankos tyko iš kito 
ką pagriebti, o ne artimui duoti, tai bū
tum laimingesnis, jei tu jų visai neture-

vadai suruošia šias uovenas su savo baž- luui.
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WISCONS!N’O LIETUVIU ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.

! miršta nuo jos, liet persirgti 
visiems tenka. Pereiti}, savaitę 
net 30 lietuvių šeimynų sirgo 
flu. Mokyklos beveik tuščios 
paliko, nes daug vaikų sirgo. 
Serga ir mokytoja sesuo M. 
Loretta, bet nepavojingai. Su-

grįžęs turtuolis Jonas Genio- 

tis ir nebrangus, už litų per

kamas žodis, tanias Aleksas 

Misiūnas.

Už 25 centus visi bus paten
kinti tiek, kad norės veikalų 
atkartoti.

iiamį i >ni|»įhh> Hm r*“

PAVASARININKAI STA
TOSI NAMUS

, S

KENOSHA, WIS.
dabar dirba daugiausiai. Ver

dąs paramos. Vargšas
Skaitant laikraščius, iš mū

sų kolonijos nesimato jokio nu 

siskundimo. Atrodo, kad pas

Artinas laukiama, brangi 

katalikams diena — Kalėdų 

šventė. Dvasiniai geros valios

mus būtų visai gerai. Bet ir žmonėms bus linksma. Bet ine- 

čionai yra negerai. Belaukiant 

goriau, darosi blogiau.

džiaginiai daugumui bus ne

linksma, nes daug yra vargšų, 

1929 m., spalių mėnesi pra-'kurie neturės ne tik geresnio 

dėjo atleisti darbininkus. Tr kųsnio, bet ir apsirėdymo. Už 

tiek atleido, kad, kur pirmiau lat daug žmonių nusiskundžia.

dirbo 5,000, dabar dirba ne

pilnai 300 darbininkų. Negana 

to, sumažino darbo valandas 

ir uždarbį taip, kad žmogus 

turi dirbti ir sunkiai gyventi. 

O bedarbių minios. Jos tarpe 

yra daug ir mūsų brolių lietu

vių.

Iš pradžių miestas šelpė pa

šalpos prašančius neblogai. Šei 

mynoms maisto davė net už

tektinai. Pavieniams davė net 

$15 j mėnesį. Kai kurie ge

rais laikais tinginiaujantieji 

sakė, kad dabar blogais lai

kais jiems yra daug geriau. 

Bet tas džiaugsmas neilgai tę

sėsi. Nuo pusės šių metų, at

siradus daugiau bedarbių, žy

miai sumažino šelpimų: pavie

akiai susirgo “Draugo” age-i Veikalas — “Svetimos Plu- 

ntas, kontestininkas V. Man- nksnos.” 

dra viekas, bet šiuo laiku jau 

čiasi kiek geriau. Žmonės var

go suspausti, labai nusiminę.

Būnant tok’am šaltam orui, 

daug žmonių kenčia šaltį ir 

pagauna ligas.

KUGELIO VAKARAS

Choro rengtas “Kugelio va 

karas”, neprasčiausiai pavy

ko, nors žmonių neperdaugiau 

Kantresni sako: reikia kentė-'sja buvo. Viskas tvarkingai ir 

ti, gal, 1933 metai bus kiek :patenkinančiai įvykdyta, 

geresni, kada nauja vyriausy-1 Vakare buvo leisti daiktai, 

be stos į darbų. Tat taip žmo- kurie liko nuo bazaro, būtent:

nes, ir ramina vienas kitų. 

Susirūpinusios ir draugijos,

ypač jų veikėjai, nes daug se

nų gerų narių negali užsimo

kėti mokesčių. Su parengimais

angliai, lova, paršas, lazdos 

ir kiti. Tonas anglių teko V. 

Strasevičiūtei, kitas tonas — 

Henry Meyer, 4409 — 8tli A- 

ve., kuris dar neatsišaukė. Lo-

taip pat negalima uždirbti, tat vos leidimas atidėtas, nes ne

kenčia nariai, o dr-jų iždai ne-' užtektinai parduota tikietų. 

gali gelbėti. Kenčia ir visų

dr-jų dr-ja — parapija ir jai 

daug ko trūksta, nors gerb. 

kleb. kun. Vitkus labai rūpi

nasi jos gerove; taip pat rūpi

nasi ir komitetas ir visi para

pijos rėmėjai.

Dabar reiktų rimtai susirfl-

PUSĖ APEITA

Jau šiaurės ir vakarų mies

to dalių parapijonai aplanky

ti kleb. kun. Br. Vitkaus ir 

varg. J. Kai bukaičio. Šių sa

vaitę lankys pietinę miesto da-

pinti labdarybe. Tiesa, atsira-pį. Pas ūkininkus, greičiausia, 

niams numušė $5.00, o naujie-jnda tokių, kurie šelpia vieni nesuspės apsilankyti prieš šve 

ms nenori pinigais duoti; duo- kitus, bet toli neužtenka. Jei ^ntes. Jei klebonas nėra pas kų 

da tik groseriu, o drabužių la- ikonai veiktų Šv. Vincento de (nors apsilankęs su plotkelėmis, 

bai sunku gauti. Tad vargšui Į Paulo draugija, be abejo, ir jų bus galima gauti kleboni- 

dabar yra blogai; iš niekur ,anie geraširdžiai prisidėtų.'joj.

nesimato pagalbos, nes per|Tnomet galėtų daugiau varg-' 

šų sušelpti.daug vargšų.

Šių metų pradžioj gerb. kle

bonas kun. Al. Būblys buvo 

sumanęs labai gražų darbų. Po 

j rų sykių buvo sukvietęs para

pijiečių susirinkimų ir buvo 

sutverta šv. Vincento pašal

pos dr-ja. Žmonėms buvo 

Į džiaugsmo, jog turės kam pa

siskųsti, kad neturi kurpių, ar 

marškinių. Nors valdyba bu

vo išrinkta iš gabiausių narių, 

bet su darbu nepasirodė; reiš

kia, garbingoji dr-ja gimė ir 

mirė. O anuo tarpu buvo gera 

proga, nes dar nebuvo taip 

daug vargšų, taip pat dauge

lis žmonių buvo prie šiokio-to- 

Ikio turto; buvo lengviau sava 

I pradžia padaryti ir pagalbos 

Įgauti iš centro.

Dabar daug sunkiau gauti 

laukų ir pašalpa teikti, nes pa- 

lšnlpos laukiančių daug atsi- 

Iranda. i 1 . ; ’ i H J

Tam darbui įkūnyti daug 

pastangų deda Federacijos skv 

rius. Praeitam susirinkime, pa 

tariant gerb. kleb. nutarta dėt 

pastangų, kad tas kilnus dar

bas būtų vykinamas. Kitas Fe 

deracijos posėdis bus gruod. 

28 d., 7 vai. vak., parap. sve

tainėje. Kadangi visose dr-jo- 

se yra reikalinga pašalpa, o 

Federacija rūpinasi dr-jomis 

ir jų nariais, tat reikalinga y- 

ra, kad visos katalikiškos dr- 

jos jai priklausytų ir išrinku

sios po 3 narius atsiųstų dir

bti kilnų darbų.

Pageidaujama parapijos clio 

ras su 3 atstovais, šv. Vardo 

dr-ja su 3 atstovais, Apaštaly

stės dr-ja su 3 atstovais, Gy

vojo Rožančiaus dr-ja taip pat. 

Minėtos dr-jos prašomos tuo

mi susidomėti. Pirmininkai 

prašomi paraginti, nes Fede-

KAS LAIMĖS?

Niekad taip nesidomėta, nei 

būta aimanavimų, kalbų kaip 

dabar apie būsimųjį metinį 

parapijos susirinkimų.

Žinoma, esant bedarbei, žmo 

nės turėdami užtektinai laiko, 

ir diskusuoja kaip ir kas bus 

veikiama ateinančiais metais. 

/Ytsiranda visokių kalbų, viso

kių pasiūlymų bei patarimų.

Parapijos susirinkimas 

vyks sausio 8 dienų.

ANT SVEIKATOS

SHEBŪYGAN, W1S.
-j-Sodaliečių card party 

praeitų sekmadienį puikiai pa 

sisekė. Tas liūdija, kad ši, 

nors ir dar jauna, draugija 

spėjo įgyti parapijos užuojau

tų — paramų. Pelnas atiduo

tas parapijai.

+ Kalėdų pamaldų tvarka 

šįmet bus tokia, kaip ir praei

tais metais, sulig klebono pas

kelbimo. Pirmos Šv. Mišios 

bus vidurnakty 12 vai. Antros 

10.-30, taipgi giedotos. Per 

pirmas šv. Mišias giedos didy

(Tųsinys iš 2 pusi.)

kius, pavasarininkams ir rei

kėtų keleriopai didesnių na- 

imu, kadangi pavasarininkai 

yra visos Lietuvos kaimo jau

nimo organizacija, gi ateitinin-

ŽemaiČių J"uzė į j<aį |^ra moksleivių ir studen

tų organizacija. Kadangi pa

vasarininkai yra daug skait- 

lingesni, tai ir administracijos 

aparato reikia daug didesnio, 

suvažiavimams salės reikia 

taipo jau daug didesnės. To- 

, kie namai botų viso katalikiš

ko Lietuvos jaunimėlio židi

niu. Iš čia plauktų šviesa į vi-

1-

Sausio 15 d. kas tik norės, 

galės prisijuokti Vyčių suren

gtam vakare, kuris visiems 

patiks. Lošimas bus du syk: 

popiet vaikams, o vakare au- 

gusiems. Lošėjai stengias ko 

geriausiai atlikti savo roles.

.. ... ... i Lošėjai vra pasižymėję ar-
Jau ir pas mus vienas ban- racijos darbai yra garbinu, o t}gtai .g į*. bfltent>

kas užsidarė ir nunešė taip .visuomenei naudingi. Minimos

pat lietuvių sunkiai uždirbtų, dr-jos gali surasti tokių na 

rių, kurie pasišvęs taip gra

žiam darbui ir stos į eilę gar

bingų darbininkų.

Šiuo laiku daug žmonių se

rga; ne vien seni, bet ir jauni.

Ūmai susirgo mūsų parapi

jos įstaigų tvarkytojas Pranas 

Venckus. Linkim jam greit 

pasveikti, nes jo darbas lau

kia jo. .Tam sergant jo žmona 

labai susirūpino, kad nebus 

kam jo darbo atlikti, bet jai 

j pagalbų atėjo bedarbis J. Ko 

udreckis. Vargias

lo dar sunkiau sutaupytų, pini- 

Igų. Negana to, atsirado viso- 

Ikių sukčių, kurie taip pat su
laukė sunkiai žmonių sutaupy

tų pinigų.

Yra ir daugiau įvairių ne-

Igerumų, bet nemalonu vien ne

gerumus rašyti.

Tarp negerumų atsiranda ir 

Įgerumo. Štai, parapijos cbo- 

Iras nenusimena; veikia, kiek 

gali; buvo suruošus Dainų Šve- 

Intę. Pajamų buvo daug. Gir- 

Idėjau, ir parapijai dalelė lie- 

|ka.

Bazaro užbaigimui, gruod-

Ižio 11 d., surengta kugelio pa-

jrtv gražini pavyko. Kur varg. Jau antras mėnuo kaip pas

J. Kailiukaitis su savo choru ,mns siaučia dideli šalčiai, bet 

[pasisuka, visur gražiai vyks- vis dar nebuvo taip šalta, kaip 

la. Nors visados daug dirbo T>ereitų savaitę. Atrodo lig kad 

trapi joj choristas J. Stepon- pokarinė inflnenza pasikarto- 

anglių pardavėjas, bet, jo. Nors žmonių retai pas mus

DIDELI ŠALČIAI

' GERI VAIKAI — TĖVŲ
DŽIAUGSMAS IR PA

GUODA.

“ŽVAIGŽDUTE”
dvisavaitinis vaikų laikraštis 

šį svarbų tikslų pasieks.

“ŽVAIGŽDUTĖJE” vaiku

čiai ras daug gražių pamoky

mų, kaip reikia mylėti savo 

Dievų, savo brangius tėvelius 

ir savo tėvynę. Taip pat joje 

ras gražiausių paveikslėlių, pai iStirti Baltijos jūros dugne ra- 

sakų, eilėraščių, žaidimų, dai-Įmiškų, kuris užima kelio- 

nų, sporto dalykų, galvosūkių likę kvadratinių mylių plotų.

Apskaitoma, kad tie miškai 

jūros dugne išbuvo mažiausiai 

20,000 metų. Būdami sūriame 

vandeny jie nesugedo, o tik 

sukietėjo, suakmenėjo. Moksli-

Adresas: Lithuania, Kaunas, ninku nuomone Baltijos jūra

ir t.t. :

Amerikoj ir kitose šalyse
sas plačiosios Lietuvos baku- .metams SO amerikoniškų cen-

žes, iš čia kiekvienų 

lį-ę uoliai lankytų

jaunuo- tų. 

prietelis

“Pavasaris,” čia visos Lieto-Namai. 

vos .jaunimas galėtų susiburti, 

kadangi nereikėtų lakstyti ii 

ieškoti svetimos pastogės.

Namų statymo klausimas 

jau senai iškeltas ir jau da-

«

Nemunas senovėje buvo vadi 

narna Cbrona (iš graikiško).Vo 
kiečiai jų praminė Memeliu, 

o lietuviai Nemunu. Pasakoja 

ma, kad Nemuno vardas pa

eina nuo pirmo drųsaus kėliau 

ninko vardu Nemon, kuris iš

drįso plaukti nuo įtakos aukš

tyn, kad jų ištyrus.

Vokiečių mokslininkai ren

giasi į svarbų moksliškų žygį,

kadaise buvo sausuma.

sis choras, per antras mažųjų |ro;„a rimtl} žygių Eenkama 

choras. Vakare Angelo Sargo jaukcg( kurios gausiai p]aukia 

vaikelių draugija turės prog. Erikia tikė,is ir ka. ’

ramų parapijos svetainėje, jou„imas aukų
Įžanga suaugusiems 10 c. I , ...

Vaikučiams veltui. Šiemet.

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

savo brolių pavasarininkų na-1

kaip ir praeitose Kalėdose, į 

vaikučių vakarėlį rengiasi at

silankyti Kalėdų Dėdukas ir 

atnešti vaikučiams dovanėlių.

+ Plaučių uždegimu serga 

Elena Cenelytė, sodalicijos 

narė. Klebonas aplankė ligonę 

su Šv. Sakramentais. Sodalie

tės ir visi Elenutės draugai1 

linki jai greit pasveikti.

+ Naujų Metų lauktuvių, 

vakare Atletų klubas rengia 

pasilinksminimo vakarėlį pa

rapijos svetainėje. Bus senų

jų ir jaunųjų šokimo kontes- 

tas, įvairūs žaislai, ir t.t. La

biausiai atsižymėjusiems šo

kikams bus suteiktos dovanos.

' —V. V.

mams pastatyti. Ir šiaip pri

jaučiu, tikimasi, neatsisakys 

paaukoti vienų kitų dolerį tam 

reikalui.

Aukas siųsti: J. Valatkos, 

Maironio 14, Kaunas, vardu; 

arba Ūkio Bankas, ein. sųsk. 

N. 5877, Kaunas, arba Pava

sario S-gos Centro Valdybai, 

p. d. 88 Kaunas. • —S.

PORT WASHINTON, WIS.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina................................................... 10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ................................................... 20c.

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

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina.................................. 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Clncago 1920. 
Kaina ............................. ...................................... ......... 50c.

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

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ...................................... . ....................................... 10c.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, I1L

KAS NORI BŪTI SVEIKAS 
IR ILGAI GYVENTI, tas pre

numeruoja dvisavaitinį sveika 

tos ir blaivybės laikraštį

“SARGYBA”
“Sargyboje” bendradarbiau 

ja žinomiausieji visuomenės a- 

smens.

I ' ’

“Sargyba” veda griežtų ko

vų prieš girtybę.

Gruodžio 13 d. įvyko gėdų- , “Sargyba” plačiai rašo svei 
lingos Šv. Mišios mūsų bažny !kftto.s, blaivybės ir higienos 

tėlėje, kaipo metinis minėji- Iklausimais, pataria, kaip būti 

mas nelaimingos ir netikėtos gražiam ir sveikam, kaip au-

visų mylinti meilės suokalby

je Ona Laueaitė, juokingas, 

rūstus tėvas Juozas Kiseraus- 

kas, prie “ panaberijos ” išau

ginta dvarponio duktė Veroni

ka Pipiraitė. .Melų bačkų pri

sipilę žentai Aleksas Krauja- 

lis ir Vladas Juzėnas. Visų my 

linti tvarkos tvėrėja Stasė Ki- 

serauskaitė. Iš Amerikos su-

mirties Elenoros Žukaitės. 

Metai atgal Elenora pačioj 

jaunystėje žuvo automobilio 

nelaimėje. Į pamaldas atsilan

kė daug žmonių. Josios drau

gės gražiai giedojo per Šv. 

Mišias.

Pamaldos pas mus Kalė

dose bus 8 vai. ryto. Klebo- 

Į nas pasižadėjo atvažiuoti ank

ščiau, kad visi turėtų progos 

atlikti išpažintį ir prieiti prie 

Šv. Komunijos.

Kiekvienoj stuboj yra dul

kių, sako senas priežodys. 

Taip ir pas mus nors ir mažoj 

parapijėlėj yra žmonių, kurie 

laužo Dievo ir Bažnyčios įsa-

ginti savo vaikučius ir kaip 

prailginti savo gyvenimų.

“Sargybos” metiniams skai 
tytojams priedų duos “Lai
mės” kalendorių ir loterijos 

bilietų, kuriuo bus galima lai

mėti daug brangių daiktų ir 

Valstybės loterijos bilietų.

‘ ‘ Sargybos ’ ’ prenumerata 

Lietuvoje metams 5 litai, pu

sei metų — 3 litai. Amerikoj 

ir kitose šalyse metams 1 do

leris.

“Sargybos” Adresas: Lith

uania, Kaimas, Liaudies Na 

mai.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkites j

kvmus. Ir kada teisingai pers- moterėlėms susiprast iki I>if

peri kunigo ir draugijos, tuo

met pyksta. Laikas tokioms

vas yra vis dar kantrus.

T. P.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
DRAUGAS _

.kad V. B. sekretoriui pasini- dimu labiausiai pasirūpins Či- da” ir eilė svarbių lietuviškų, virtas Tomas, kaina $4.00. pienais popieriniais aptaisais 
'pintų gauti išpildytus ankie-Įkagos vaizbininkai. TačiauIsusirinkimų. Į konferencijos! vadovai Sakvklai TroMnii kaina $3.00.

Trečiadienis, gruod 01

TORONTO, KANADA
IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO

Centru palaikyti. Labiausiai 
sustingęs Vaizbos Butų valdy
bų veikimas pasirodė Balti- Roję, 
more, Md., Philadelphia, Pa.,
ir Bostone. Vaizbos Butai'„e|įs abejoja jėl rytdienos,

tos lapus iš kiekvieno V. B. 'Ek. Centras skaito savo parei- organizacinį komitetų pakvie 
nario ir iš kandidato. “Dėl ga priminti visoms V. B. vai- sti žymūs Čikagos lietuvių vi-
kaudaus ekon. krizio Aineri- 'dyboms, kad žiniaraščio išlei- 

Vaizbos Butų veikimas dimų paremtų pinigiškai: tegu 
sumažėjo, bet nesustojo; dau- tam tikslui kiekvienas V. B.

i** • — —— -------gens tiuejoja nei ryiuieuos, — paskiria nuo 5 iki 10 dolerių.
Lietusių kat. paiapijos kle- Brooklyn’e, N. V., 4V aterbury ar bereikalingos lietu- Tai juk yra mažmožis. Gi Ek.

bonų kun. P. Garnių ' ielos \\ orcester, Mass., ir Ne jyiškos organizacijos, kaip kud Centro žiniaraštis yra vienin-
vyskupas išleido 1-3 mėn. pa- vark, N. J. — stengiasi atli- ‘Vaizbos Butas. Kad abejones'tėlė vaizbininkų darbuotės ro- 

✓tsiisėti, o klebono vietų užėmė kti savo eilines pareigas nor- !praiaiinti, _ ,-eikia pažiūrėti dyklėi
kun. K. Baronas, kuris šioje Jualiui; taip pra t gyvuoja ir Či-Į faktams stačiai į akis. Todėl,' 
paiapijoje klel>ona\o metai ai- kagos, Detroito ir Clevelando kiekvienas Amerikos lietuvis, 
gal prieš kun. P. Garmui at-(Vaizbos Butai, nors apie ji. artimas Vaizbos Butų tiksla- 

Įveikimų mažiau žinių tegirdi->ms> yra prašomas nuoširdžiai 
kun. Garmaus 4ne. Pittsburgh, Pa. Vaizbos j atsakyti į ankietos k lausi- 

nuveiktus parapijoje darbus, I,utas iš vEų bene bus veik-
jo įvestų tvarkų, tai ir poilsis dusias, nors ir New York o

vyksiant.

Pažvelgus

6. Ar Antroji Am. Lietuvių 
Ekonominė Konferencija 

įvyks?

suomenės veikėjai bei ekono
mistai. Am. Lietuvių Ekon. 
Centras neabejoja, kad Čika
gos vaizbininkai ‘‘petys į pe
tį” imsis darbo, kad Antroji 
Amerikos Lietuvių Ekonomi
nė Konferencija Čikagoje įvy
ktų ir pavyktų.

A. L. Ekonominis Centras

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dieve 
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- 
! kūpės Juozapas Skvireckas.

RAY-DB SALVE
MOSTIS, ypatingai gert. 
dvi didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

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

nemiega:

Tas visiškai pri

štato vaizbininkai/
sudarę net šešis atskirus

jam reikalingas. Per metus 
jam klebonaujant nudažyta 
bažnyčia, visas bažnyčios vi- Lutus: Biooklyn, Long Island, 
dus pagrųžintas, pastatyta nau įVmsterdam, Rochester, Utica 
ja klebonija ir visas jos išren- *r Binghampton. Tačiau, yra 
girnas; tai vis parapijos nuo-
savybė. Apie bažnyčių, klebo -

nuo
mus,” — taip tai Ek. Centras pačių vaizbininkų. Ekon. Ce- 
prabilo, patiekdamas viršmiriė ntras kų galėjo iš savo pusės 
tų ankietų. i atliko: sekdamas pirmosios

i

Kaip tas svarbus ankietos (1930 m.) A. L. Ekon. Kon- 
dalykas pavyks, — prigulės ferencijos tarimus, parinko 
vėl nuo V. B. valdybos nariui Čikagų kaipo tinkamiausių ko 
rūpestingumo. Iki šiol dar lu- nferencijos vietų 1933 me-

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo ii
pagrindo tikėtis, kad ekono- j)aį mažai teapturėta išpildv- tais, kada ten įvyksta “Čika- Naujojo Įstatymo arba Testa-
minis krizis A. L. Vaizbos Bu

niją žemė žole apsėta, 11V »!.iu»go» nesugriaus ir ka.l
liais, gėlėmis apsodinta. Jis S™-"“8 užviešpataus sn 
rūpinos, kad lietuvių centras naujais
atrodytų gražiai, tvarkiai. To.,tavišk'i” ha"k'i užsidarymas 
liaus, stengėsi, kiek gal5da. .Okafeoje rr AVntėrbury, ir ne
inąs, daugiau padaryti parūpi-bankų (bet 
jai pajamų. Kad parapijonų
neapsunkinus su mokestimis, 
jis rengė-pramogas, g. nų 1!) reinant » naujus "letus kiek-
d. lapkričio buvo surengtas pa iV,eDas Butas turtt,i

pasiruošti prie metinių susiri- 
'mų, kuriuose privalu su

tvarkyti savo
I reikalus viduje 
tiems naujiems darbams, 

i rie numatomi sekančiais 
tais.

tų ankietų.
j Prie šios progos Ek. Centras

1933 metais. Čia “Lie-visl* vaizbininkų pra
šo išpildyti ankietos lapus ir 
atvirai pasisakyti: kaip V. Bu
tai turėtų būti perorganizuoti ? 
4. Vaizbininkai ir verslininkai

lie
įtuviškuis indėliais) bankrotai 

vaizbininkų ūpų. Pe-

gos 100 Metų Pažangos Paro- mento su "Vulgato tekstu, Ket-

stengėsi i-

rapijos naudai bazaras, kuris 
davė gražaus pelno, kuriuo 
daug bilų apmokėta.

Toliau klebonas
vesti lietuviškumo tiek pamal
dose, tiek dr-jų. veikime, rūpi
nosi, kad lietuvių vaikučiai 
nebūtų apleisti, p-lei B. Vaške 
vičiūtei pavedė juos auklėti. 
Kas šeštadienis ji gražų būre-

Ekonominis Centras 
Dėl Nedarbo

Vaizbininkų sųjunga Ameri- Į.r |
koje turi 16 V. Butų su apie 
500 narių. Tai nemenka jėga, Į 
jei vaizbininkai išmoktų su
tartinai veikti. Amerikos vai-

organizacijos zbininkų rolė darosi įdomesne, j 
ir pasiruošti kai Lietuvoje pradėjo veikli j 

ku- ‘'Lietuvos Prekybininkų, Pra 
me- moninkų ir ’Amatninkų Sųjun

ga,” kuri turi jau 17 skyrių 
visoje Lietuvoje (ir Klaipėdos 
Krašte). Tos sųjungos nariai
paprastai vadinami “verslini- 

Ekon. Centras teisingai pa- nkais” ir-jie leidžia savaitini 
lį lietuvių vaikų mokino lietu- stebėjo, kad nors miestų ir šta j laikrašti, vadinamų “Vers- 
vių kalbos, rašybos. Dirbo iš [tų įvairūs komitetai šelpia be-
pasišventimo. Vėl tuos pačius 
vaikučius sekmadieniais kle-

darbius ir vargšus, bet daž
nai pasitaiko, kad tas, kas la-

bonas mokindavo katekizmo [kiaušiai reikia pagalbos —jos 
lietuvių kalboje. Varg. O. Pi- [negauna. Lietuvių tarpe tokių 
kučiūtės rūpesčiu buvo suor- nelaimingųjų yra gi ne vienas, 
ganizūotas „
nimo j chorų,
giedojo bažnyčioje; du kartus [mas globoti ir sušelpti. Tam 
per radijų dainavo gražių dai
nelių, surengė vienų-kitų koa

las. ” Amerikos vaizbininkai 
tuo tarpu vos tik sykį i me
tus beišgali išleisti ‘‘Ekon. Ce
ntro Žiniarašti.” Sprendžiant 
'iš tikslų ir sustato, — vaizbi- 
bininkai ir versi minkai yra

,ražus būrys jau- Kultuiingų lietuvių pareiga v- draugai. ‘‘Verslo” redakcija, 
kuris gražiai 1 u tokius vargšus bei jų sei- p;k. Centro prašoma, pažadė

jo siuntinėti laikraštį “Vers
las” į Amerikų visiems YT Bu
tams. “Verslas” bus naudin
gas vaizbininkams. Dėl to, 

Butas teužsisa-
eertų, kurie žavėjo klausyto
jus. Negana to, ji turėjo kitų 
vaikučių chorų, kuris giedo
davo lietuviškas giesmes. Ben
drai, vargonininkė parapijoje 
didelį darbų dirbo. Vis tai pa
stangos klebono. Jis stengėsi, 
liad lietuvių parapija bujotų, 
gražų vardų tarp svetimtaučių 
turėtų. Ragino, prašė, kad 
jaunimas gražioje vienybėje 
gyventų, lietuviškoje dvasio
je veiktų. Žodžiu, kun. P. Gar
maus tvarka ir darbuotė lietu
vių parapijoje begalo žymi. 
Bet ir tai daugeliui parapijo
nų nepatįko. Kleltono išvyki
mas į J. A. V. sukėlė daug

tikslui privalo būti kiekvieno
je lietuvių kolonijoje specia
li.-; komitetas. Vaizbos Butams 
yra natūralu imti čia iniciaty- kiekvienas
vos. Dr. P. Puskunigis, Ekon. ko sau “Verslų”; jo kaina me 
Centro Pirmininkas, iškalbiu- fams j0 adresas: Lais-
gai paragino per spaudų Vaiz-'Vgg 94 Nr., Kaunas, Litli- 
bos Butus ir visuomenę neuž-1
merkti akių ir nesikratyti pa j 
reigų link savo artimo brolio
lietuvio šiame sunkiame laiko
tarpy. Šelpimo fondui sudary
ti užtektų (žiemos metu) nors 
vienų kokių viešų pramogą 
suorganizuoti.

3. “Kokia man nauda prigu
lėti prie Vaizbos Buto”

Ekonominio Centro 
Žiniaraštis

Ek. Centras daro pastangų 
išleisti šių metų gale (gal už
sitęs iki N. M. pradžios) Vaiz
bos Butų žiniaraštį Nr. 3. Ke
letas Amerikos lietuvių eko- 

[nomistų ruošia tam medžiagų. 
{Yra laukiama straipsnių su

Taip tai pavadinta ankieta J svarbiomis ir amerikiečiams
kurių Ek. Centras paruošė ir naudingomis informacijomis iš 

kalbų ir abejojimų apie sugri- V- Butams, prašydamas, Lietuvos. Šio žiniaraščio išlei-
žimų atgal. , ■■ 1 1 ■ r , —1 .. ....y. ~

ŠIS TAS IŠ AMERIKOS 
LIETUVIŲ VAIZBOS 
BUTŲ (CHAMBERS

OF COMMERCE) 
VEIKIMO

S:i.:.YfS UNCLE
i . •
M

Pagelbčjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia JSowakowska

“Per «uvirš du metu turėjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain*Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN EXPELtER

“DRAUGO” KONTESTININKŲ
Šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 

“Draugų.” Jie aplankys kiekvienų lietuvių šeimynų jųjų kolonijose 
užminėdami “Draugų.” Nepamirškime, kad 'Draugas” yra vienin
telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir turėtų būti skaitomas 
visų lietuvių. Kontestininkų šitam dideliam darbui turime daug, bet 
norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides
nės bus pasekmės.

Kontestininkams yra skiriamos sekančios dovanos:

I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvų ir atgal arba 
$2C0.00 už nemažiau kaip 3,000,000 balsų.

II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 
Mount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynų,) 
Washington, Philadelphia, (Aplankant šv. Kazimiero Seserų naujų 
mokslo įstaigų,) 'New York, Waterbury, Hartford, Thompscu, Conn. 
(aplankant šv. Marijos Kolegijų,) Worcester, Boston, Quebec, Mont
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagų arba $100.00 už nemažiau; 
Kaip 2,000,000 balsų.

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

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.

V. Laikrodėlis arba 810.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.
PASTABA: Pirmų dovanų gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrų, trečių, ketvirtų ir penktų gaus visi, kurie 
pasieks pažymėtų skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas — 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

g A LT f MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NAKUOSE

MĖŠLUNGI 
* NEURALGIJĄ

PER8IDIRBIMĄ
NUGAROS SKAI D.

išmėginkite
Jeigu kartą paraėginsit RAY—DIO 
mostį ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūsų aptelkoj — 50c

/f, NE

TEXTURE
m your cakes'

%
THE DOUBLE TESTED 

DOUBLE ACT J NG
BAKI14G 
P0WD£R

SAMEPRią
FOROVER>

<ZYEAtf I

25ounę^sfOr25<
GAljONj OF POUrtDfUfED BV 

OUR COVtAMMFHT

10 PIECE COSMETIC 
SĖT

This Is a Famous Vlvanl got and ln. 
cludes faco powtlar, tl.OO; Rouge, 75c, 
Tlssue Gream |1.00,. Dcpllatory >j.00. 
Faeial Aštri u neri t 11.75. Bath Salt t.00, 
Toliet tVater >1.25. Pąrfnme 12.75. Brll- 
llantlne 75c, Skin tVhltencr 75c. Totai 
Vaiue $12.00. Speclal price, >1.97 for ąU 
ten pieces to tntroduoe tūla line.

Vardas .......... .. .................
Adrssas ......................................
Siunčiam* per paštą COD 

Pinigai grąžinami. J«l 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Labai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktlnlo ali>- 
jaus, švelnaus u kaušo, rjnk- 
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristotoms SVIRIAS proser- 
nl nka nis kas k e los dienos. 

Pabandykit Jį!

NUA OFFEKED At 
REDUCED PRICF5

1. Vaizbos Butų Negalavimai

Amerikos Liet. Ekonom. Ce
ntrui yra žinoma, kad šio eko
nominio krizio metu kai ku
riems Vaizbos Butams gana 
snukiai einasi: nariai nenoro 
mis moka narystės mokesčius; 
\ Udybo. r- irūpinn tinkamai 
- i u inkilui.' <>i ^ani/.uiiti n ne 
sugeba guūraiinėiimų su Ek.
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Trečiadienis, gruod. 21, 1932

CHICAGOJE
IŠ CHORO SUSIRINKIMO

DRAUGAS
bkime visos iš vien, o daug
nuveiksime, nes kur yra vie
nybė, ten ir galybė.

Dabar su nekantrumu visos 
ųarės laukia Kalėdų vakarėlio,
kuris ruošiamas vien tik na- 1446 so. 4Bth ct. Cicero, m.
lems gruodžio 27 d. parapijos j i0 _ » Vai
svetainėie lėtinusi ia idėio 314™ s. Halated st. Chicaposvetainėje. ivoiiusija jot jo Pttned Sered. lr subat. 2 — 3 vai. 

idaug pastangų, kad vakarėlis
būtų sėkmingas. Tikimos pa
matyti tų vakarų kų nors ‘‘~ki- 
tokio.” Vakarėlio komisija' 
susideda iš: A. Gurrister, kom. I 
pirmininkė, P. Paulikas, S.

S
daug laiko choro darbuotei 
“Drauge” aprašyti.

Ant galo choras širdingiau
siai taria ačiū dienraščiui 
“Draugei” už davinių vietos 
korespondencijoms per 1932 
m. Lai visi lietuviai katalikai 
skaito “Draugų,” lai daly vau 
ja “Draugo” parengimuose.

Red Cherry

DAKTARA
DR. ATKOČIŪNAS

! DENTISTAS
1446 So. 49th Ct. Cicero,

t Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomis

Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2859 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

t to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vol. vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal
sut&rtlM

nijos, perkama gėlės. Tat mo
kesčius visi turi mokėti.

Solistų pusė huvo: jie savo 
laikų pasišvenčia mokinimuisi,

Brighton Park.
Pras. Panelės Šv. 
ras laikė priešmetinį susirin-Įkarts nuo karto pagieda ar pa
kinių gruodžio 9 d. Daug sva-(dainuoja. Šis klausimas ir ati- 
rbių klausimų iškelta ir svar-įdėtas kitam susirinkimui.

j Dvasios vadu ir iždininku 
Tarpe kitko pakelta klausi- fapo vgĮ išrinktas kun. A. Va

inas, ar vedėjas neužleistų pi- ginčius, vieepirm. Ona Ivins-

— Nekalto 
parap. clio-

Phone Boulevard 7042

IŠ VYČIU 36 KP. VEI
KIMO

rmininkaviino, taip, kad kas 
met būtų galima rinkti pirmi
ninkų, kaip kitose draugijose.

Pasvarsčius klausimų pasiro 
dė, kad klebonas to reikalau
ja, tat klausimas baigtas ir 
vedėjas .Justas Kudirka liko 
pirmininku ir bus tol, kol bus 
choro vedėjas.

Kitas svarbus klausimas bu-

kaitė, nut. rašt. S. Barkaus
kas, fin. rašt. E. Gricaitė, ko
respondentu L. Gritis, buvęs

Brighton Park. — L. Vyčių |Gudenas, J. Seliultz ir Ag. Sta
36 kuopa laikė sus-nių gruo
džio 15 d. Pirm. S. Aišauskai-

lin. rašt., nianadžerium K. Lau||g. sus.mų atidarė malda, o ra
čius, buvęs nut. rašt., maršalka 
S. Kokaitis ir knygvedės E. 
NeVedomskaitė ir E. Gricaitė. 

. Visi choro nariai širdingai 
ačiuoja buvusiam choro mana- 
džeriui A. Lekui, kuris gerai

vo, ar nebūtu galima solistus'tvarkė choro pajamas ir išlai-

DR. C. L VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
▲rtt 47th Street

nulius. Po Kalėdų parašysim, 
kas ten tokio įdomaus buvo.

W. H. Y.

DR. V. NORKUS

Dr. Vincentas Norkus, ku- I
ris pradėjo bendradarbiauti i

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nno 3 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Ofisas Tel. Grovehill 4617
Res. 67*7 S. Artesian Avė.

Tai. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>428 West Mamuette Road 
▼aL: «-» lr 7-# P. M. Ket. (-12 A-M. 

Nedėlioj aiuritara

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto. 7 lkl 9 vakare 

rrtam. tr Ketv. vak. pastai sutarti

št. A. Tebelskaitė perskaitė 
nutarimus.

Komiteto narys Tarulis pada 
rė pranešimų iš L. Vyčių 36 
kp. rengiamojo metinio šokių
vakaro, sausio 8 d., Paliulio 'mūsų dienraščiui, yra gimęs
(Meldažio) svetainėj. Komite-'įr augęs Cbicagoj. Baigė šv.' ĮJR P KAZLAUSKAS

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

paliuosuoti nuo mokėjimo nu-, das nuo pat choro susitvėrimo, ias įr nariai darbuojasi, kad Jurgio pradžios mokyklų, la- 
statyto “th šimtuko” j mėnesį. Įkaipo dr-ja, ir nekartų yra su- jvakaras pavyktų. Išrinkta ka-

taupęs ne keletu centų, bet Įndidatai į valdybų 1933 m. 
daug dolerių choro iždui. Gai- Balsavimai (rinkimas valdy- 

aidas. Puošdamas pasi-pa, kad jo užsiėmimas nedalei-j bos) įvyks gruodžio 22 d., Mc- 
linksmininius, turi lėšų imti išjdžia toliau tose pareigose dar- Kinley park svetainėj. Visi ka 
savo iždo. Vedus nariams, do- Įbuotis. Įndidatai ir nariai kviečiami
vanos perkamos, einant cho- Naujas korespondentas taip'dalyvauti.

Nariai daugumoj tam buvo 
■Įtriešingi, nes choras turi pir
kti

rui “in eorpore” prie Komu- pat patyręs, gražiai rašo, turi

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
TeL Victory H4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tai. Rooeevelt Stic arba >616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, DL
TKL CICKRO IMT

Telefonas Yards 1138

Boulevard 7688
Rez. Hemlock 76 91

nkė Engleivood aukštesnę mo
kyklų ir Y. M. C. A. kolegi
jų, 1931 m. baigė Illinois Col
lege of Chiropody and Foot Tei. cicero 1260

TEL LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WiNSKUN AS I
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį v

X—RAY

DR. GUSSEN

Iš Lietuvos P. Zdankus, bu
vęs “Vyčio” red. per K. Za- 
romskį sveikino L. Vyčių 36 
kp. ir visus Chieagos L Vy
čių darbuotojus ir rėmėjus.

Koresp.

IŠ ŠV. TERESĖS DR-JOS 
SUSIRINKIMO

Surgerv. Pirmiau ofisų turė
jo Brighton Parke, dabar 756 
W. 35jh Str. Pastaruoju laiku 
mokytojauja kolegijoj, kurių 
pats yra baigęs. Jaunas profe-j 
sionalas dalyvauja lietuvių
jaunimo veikime. 1931 m. bu- Dr. C-K. Kliauga 
Įvo L. Vyčių 16 kp.,
1 porte, pirmininku.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St Cicero, 111.

Vai.

Tei. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Bridge-

STAIGA MIRĖ, SENAS 
BRIDGEPORTO REZI

DENTAS

DENTISTAS 
Utarnlnkals, Ketvergais lr Subatomle 
2120 "W. Marąuette KU. arti W(»U;rn 

Avė. Pbone Hemlock 7828
Panedėllala. Seredomia ir Pėtnyčiomis

1821 So. Halsted Street

Brighton Tark. — Gruodžio
13 d. j mėnesinį susirinkimų Į Mykolas Konarskis, senas 
Šv. Teresės dr-jos, nors oras | Bridgeporto rezidentas valgy - 
buvo labai saitas, narių atsi- damas pietus gruodžio 19 d. 
lankė gražus būrys, o naujų 'staiga krito negyvas. Gydyto
ri ariu įsirašė septynios. Mat. jo nuspręsta, kad tai buvęs

■ Tel. Republic 2266

DR. K, DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

Jei nratsllleola šaukite Centrai 74M

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampan 3 lst Street 

Vai.: 10—H v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis tr šventadieniais 10—13

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tek Virginia 0036

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 1

dar vis eina naujų narių v?.- Į»poplexijos smūgis.
•jus. Iki ateinančio 
mo. kuris įvyks sausio mene- )* . . * . . I
sį Įstojimas veltui. 0 narė, ku- 1

susirinki-

Turiu automubilins visokiems ri daugiausiai pasidarbuos ir 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, DL

L J. ZOLP i
SRABORIUa IR LAIDUTU HŲ 1

1650 WEST 4Cth STREET

Kampa. 44tM Ir Paulina Ita
Tel. Boulevard 63*1-3413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai lr pigiau negu 
Kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir
LIETU

GRABORIŲ

V«

V I Ų

{STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobitius atvažiuos j jūsų 

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą.

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

prirašys naujų narių, gaus pui 
kių dovanėlę. Dėl to visos sma 
rkiai darbuojasi.

Po kelių svarbių pranešimų 
ir svarstvino, rinkta valdvba 
1933 m.: pirm. — Ona Žylius, 
vieepirm. — M. Brasus, nuta- j 
rimų rašt. — O. Jagiela, fina
nsų rašt. — M. O‘kay, ižd — 
E. Ferovicz, tvarkos prižiūrė
toja -— E. Zuris, pasilinksmi
nimo vakarėlių vedėjos — A. 
Gurrister ir P. Paulikas, ko
respondentės — A. Gurrister 
ir E. Grybas.

Čia galima priminti, kad 
pernykščio ji valdyba puikiai 
ir sųžiningai savo užduotis at
liko, tat narės vienbalsiai ir i 
vėl tas pačias išrinko 1933 m.

Valio narės ir valdyba!
Su didesniu pasiryžimu dir-

SKA1TYK1TE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tel. CICERO 384

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilna* patarnavimas 
galimas už 385.0U 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50t.h Avė., Cicero, Iii.

A.

Mirė
2:15
Kilo
čių
no

+ A.
MYKOLAS

K0WARSKI

ni.gruodžio 19 d., 1932
vai. popiet pusamžiams, 
iš Panevėžio apskr., Bu- 

parap. Amerikoje išgj vc- 
apie 35 metus.

Paliko dideliame nulludimo 
dukterį Oną, žentą Juozapą Su
dūlą. sūnų Petrą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3201 So. 
Auburn Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, gruodžio 2 2 d., iš
Eudeikio koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas į Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lal- 
dot uvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sunirs, Žen
tas Ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

PETRONĖLĖ
PASZKIEVICZ

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street 
Telefonas Yards 3557

K-SPINDULIAI

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7327

DR. AlA R GE RIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

GARSINKINTES 
“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI)

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo • iki x«l. 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lkl 8 vai. vakare L larįlinkais 
lr Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 339S.

DR. M. T. STRIKŪL’IS

Grovehill 1595

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

Šaradomis po pietų ir Nedėldieniala 
tik susitarus

3422 W. 14ARQUETTE ROAD

GYDYTOJAS IR CIURLRGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos, nuo 2 lkl 4 lr nuo Wentworth >009 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

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

Rea Phono 
Englewood 4641 Office Phono 

Wontworth 488*

Dt t B. McCRADIE

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

Republic 3100

29B6 W. 63rfl Str.
nikai ra it

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

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kaulą, dvi dukteris Jad
vygą tr Pauliną ir sūnų Myko
lą, 2 žentus Stanislovą Petkų 
lr Kazimierą Lauraiti ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3028 Eme
rald Avc. Tel. Victory 4342. 
laidotuvės įvyks pėtnyčioje, 
gruodžio 23 d„ iš namų 8 vai. 
bus atlydėta J šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų hus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy.t- 
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktcry". Hu
nus, žeritnl ir GlmluAs.

Laidotuvėms patamnuja gru- 
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 6203.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kuris 
Mti priežastim galvos skaudėjimo, 
rvaigiTno, akių aptemmio. nervuotu
mo, skaudamą akių karšų. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regyste 
Ir tolimą regystę.

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

tipentoje atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam.

"Valandos nuo 14 ryto lkl B vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM 
č>4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atltaieomos
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 WEST 47tli STREET

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 lr 7-8 vai. vakare

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU H PC IALI HTA 8

I’HONE GROVEHILL 0027 
Valundos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

DR, MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:

Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 lkl 8 vakare 
Nedel. nuo 14 iki lt dieną

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

Tel. Kenvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare x

apart šventadienio lr ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 1687
Of. ir Rea. TeL Hemlock 3*74

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 8-12 rytais: nuo 7-» 
vak. Antro Of. vai.: nuo t-< p* 
piet. Utarn. tr Subat. nuo t-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 10—4: nuo •—•
MedkUamU: u# » lt .

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼aL: ryto nuo 18—11 nuo 3—4 po 

pietų: 7—3:38 vai. vakare. 
Nodėllomls lt lkl 13

Telefonas Midw*y 2880
-

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTEb STBEESP 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Ofiso lr Res. TsL Boulev.-ir ! f.81-*

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

DHm vąL: «u« 1-3, m*
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
KLAIDOS ATITAISYMAS «Ižio 

džio

21 <1. 

28 d.

I virėjo 

para p.

būti gruo-

--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ---------------
ir merginos norės įsirašyti, i čiūnas prisiuntė padėkų dr. 

prašomos atsilankyti. Įstoji- Račkui už knygų “Gudonai’’, 

mus nuo 16 iki 25 metų bus pasiųstų studentams l.ietuvo- 

dykai, o nuo 25 iki 35 metų je.

Trečiadienis, ptuod. 21, 1T'*»

K OF L NEWS
svetainėje, $l-Į>abar K*™ Pr0Ktt P’isira-

bažnyčioj skelbė' 15-tos ir 49-to Court, 7:30 vai. P1Ie Pa>alP’nt“s ^v- * *^,o'!lankė tik ka sugrįžęs iš Lietu-

— . . — ............................... naisc i|r-ios. 'Petronėlė &l- X • / • i
•' vos p. Šlianteris, kuris vado-

Klebonas

ir “Pranešėjuje” buvo įdėta. įvak. Tikietai 25e. Visi 

kad lmneo party Šv. Kazimie- čiami atsilankyti. Bus daug 

ro vienuolyno naudai bus gruo Į gražių dovanų. Remeika

, • . neles 
k\ le-1_

ŽINIŲ-ŽINELĖS

X “Draugo” redakcijų at-

Prof. F. B. Mast (Mastauskas), ketverius metus ištarna

vęs kaipo Assistant States Attorney, vakar rezignavo ir pra
dėjo teisių praktikų sename ofise 2221 West 22nd Str. Val

džios tarnyboj adv. Mastas įsigijo daug praktikos, patyrimo 

ir padarė daug pažinčių. .Jis yra Federacijos centro pirminin

kas ir taip pat Pasaulinės Parodos Lietuvių skyriaus komi

teto pirm. (lerb. veikėjui linkime pasisekimo.

C H I C A G O J E

ATTENTION!

The Aminai eleetion of K 

of L Council 36 offieers for 

the year 1933 will take plaee. 

tbis Thursday, December 22, 

at 8:15 p. m., at the meeting 

plaee, in tlie McKinley park 

field house.

lt is the duty of eaeli and 

every meniber to attend this 

meeting. Please notifv all 

Ibose members wlio niay not 

have seen tbis anriouneement.

L. Oritis

vavo “Draugo” pavasarinei 

ekskursijai. Visi ekskursantai 

mūsų agentūros patarnavimu

X Atvyko Clueagon p. K. ,,„vę p.noi Slittu.

rių atsilankė skaitlingas hiirys, I-nkSia, sionns dienomis grįžęs 'terj„į Įjetuva |aĮ)aį patikusi.

toliau. Į komisijų išrinkta R. nes buvo kviestos atvirutėmis. Lietuvos, iš kur atsivežei .

m i- , • • » c, , , . • ' . v . 1 X Šiomis dienomis sugrįžo
Mazeliauskiene, A. Sebelskie- Apsvarsčius visus reikalus, ,nau.PJ Illnnb ... .. ....

. ,, . T ro , , ,, , _ .. ,. , , , . ,'is Lietuvos žinomas veikėjas
ne, M. Mazeliauskiene, J. Pu-.buvo-renkama valdyba 1933 X Šiandien konsulate įvvk- ■ . ,. ,. ,, , T.

keliene. Nutarta i lmneo pa- ni. A -ba pasiliko ta pati, iš- sta pasitarimas dėl Klaipėdos!
, . . . . , - v. - , i I , • , , įtuvoi išgyveno suvirs pora nie
kviesti kitus skyrius. Prasulė- skyrus pirmininke ir vicepirm. j«tvadavimo 10 metu sukaktu-', , ,. n ,, i ,

i • 1 * 1 | . . .. tu. l^ankesi “Draugo” redak-
jęs rėmėjų vajus. |Valdyba yra sekanti: pirm. — ,vių minėjimo.

Nutarta rengti bunco par- priešmetinį susirinkimų 

ty. Laikas ir vieta palikta ant

Na-

Sekantis susirinkimas įvyks R,. Mazeliauskiene, vicepirm. j X Kun. .T. Jakaitis, M. I. C.,
sausio 13 d. Prašoma, kad kie- — E. Lauer, nutarimu rast. — šiomis dienomis veda rekolek-,

kviena rėmėja atsivestų po E. čurienė, kontrolės rast. — eijas Brolių Marijonų ūkio da-1

vienų nare. p. Visgartienė, ižd. — A. An- Vbininkams.

Į valdybų išrinkta: dvasios tanaitienė, iždo pageli). — F. 

vadas prelatas M. L. Krušas, Burbienė, maršalka — S. Bal- 

pirni. — R. Mazeliauskiene, čitienė, ligonių prižiūrėtoja —

vicepirm. — A. Sebelskienė, 

rašt. — J. Pukelieny, ižd. — 

P. Jancauskaitė.

Rašt. J. Pukelienė

X Pirmadienio vakare įvy-

ko veikėjų pasitarimas dėl Lio

tuvių Katalikų V. V. konfe-

reneijos ir Vasario 16 d. mi-

nėjimo.

X A. Macelis ir P. Krikš-

eijoj ir papasakojo savo įgy

tas įspūdžius.

Bridgeport. — Apaštalystės 

Maldos dr-ja laikė susirinki

mų gruodžio 18 d. Tai buvo 

priešmetinis Susirinkimas. Vai 

dyba pasiliko senoji, būtent 

dvasios vadas kun. J. Šaulins- 

kas, pirai. St. Trumpulis, fi

nansų rašt. — J. Sutkus ir P. 

jGiržaitis, nutarimų rašt. — R, 

Čepaitė.

Mes, Apaštalystės Maldos 

dr-jos nariai dėkingi dvasios 

X Draugijos: Šv. Kryžiaus,'pino šv. Sakramentais. A. Su- va(Lii už atsilankymų į suši- 

šv. Juozapo, Šv. Veronikos, L. vila buvo ligoninėj, dabar ra-|r’nbnn^’

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

X Jau senai serga mūsų bi

znierius p.

Ibonas aplankė ligonį' ir apn'i-

Aleksis Sucila. Kle

Vyčių, Choras ir Jaunų vaikį- ndasį savo namuose 12300 E- 

nų klubas, advento metu ėjo nierald avė. Rap.
bendrai prie šv. Sakramentų

P. Soeliouskis, Meat Market 

lir Grosernė, 4359 S. Ma'ple- 

ivood Avė., turi didelių Kalė

dinių Bargenų ant mėsos ir 

^paukščių. Norėdami savo do

lerį sutapyti nepamirškite at

SKAITYKITE IR PIKTIN
KITE “DRAUGI”

leisit kur kitur.

A. Antanavičienė.

Išrinkta komisija knygoms 

peržiūrėti: E. Lauer, A. Jo

nu liūtė ir A. Dambrauskienė.

Dr-ja Šv. Petronėlės rengia 

vakarienę, kuri įvyks sausio 8 

d., 1933 m., Šv. Jurgio parap, 

svet. paminėjimui 20 metų gy

vavimo ir pagerbimui narių,

. » -v, „ i • • a- i Gera Kalėdų dovana jaunimui skei-
,KUriOS lnbUVO dr-joy tiek me- tai; Nestor, Johnson, Piyers, Hockey 

- - ‘t _• _ * i ! skates dėl vyrų, merginų ir7 vaikų.
J tų ir neeme Ilgoje pašalpos. j Numažintos kainos — tik *3.50 pora.
Per vakariene kurios moterys 1 >LP' BUKArsKAs

| ' J 4938 W. 15th St , Cicero, 111.

ČEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovanų. Todėl, mes dabar ir 
parduodame Įvairios rūšies čevery- 
kus su nupigintom kainom, kaip 
tai už $2.95 ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausias čeverykus ir turim
didėliausj pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICT0RY 6570

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie I 

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.

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

Malonu pažymėti, kad minė- VESTSIDE ŽINIOS 

tos dr-jos kas met prieš did

žiausias šventes tų kilnų pa

protį atlieka; dėl to tos dr-jos susirgo Juozapata Rokienė, į-

gerai ir gyvuoja. žymi parapijoj darbuotoja. Li-

X Kalėdos, — brangiausia gonę gydo dr. Jovaišas. Ligo- 

visain pasauliui metinė Šven- nė randasi savo namuose adre- 

tė, o ypač mums, katalikams, su 2326 W. 23 St. (2 aukštas). 

Nebereikalo žmonės ruošiasi I X Serga parap. komiteto 

tų šventę sutikti: dabina na- narys J. Gasparka. P-nia D. 

mėlius, perka dovanėles savo Gasparkienė pirmiau susirgus 

giminėms ir draugams ir svei- dar nepagijo. Taigi namuose 

kiną vienas kitų. Vestpulma- du ligoniai.

Mes, tretininkai, labai dė

kingi dvasios vadams už la

nkymus! j susirinkimus.

Tretininkų priešmetinis su- j

. . A- . ,. . ... ’sirinkimas ivyko gruodžio 18 i
X Šiomis dienomis sunkiai i . . . , . . i

d. Susirinkimas buvo labai 

skaitlingas. Į valdybų 1933 m. 

išrinkta dvasios vadai prelatas 

M. L. Krušas ir kun. J. Šau- 

linskas, pirm., pagelb. St. Tru

mpulis, nutarimų rašt. Rože

Čepaitė. R. Č.

Bridgeport. — Gruodžio 4 

d. Šv. Petronėlės dr-ja laikė

nieeiai Kalėdų šventę minės j X Rimtai serga Žibąs ir Me į Geriausia casli kaina už mo
biliai iškilmingai. Bažnyčioj 5 žlaiškienė. Feravičius taip pat rgičius, bondsus ir deposit ce-;' 

vai. ryto bus pirmos šv. Mi-'dar guli lovoje. jrtifikatus. 134 No. La Sali e St. i]

šios. Choras yra išmokęs daug j x Biznierius Aitutis, kuris Kambarys 316. Atdara vaka- 

gražių kalėdinių giesmelių. Be 'nesenai buvo sunkiai susirgęs, 'rois.

to, parapijiečiai savo bažny- jau buvo pradėjęs sveikti. Da-!------------------------------- --------------------------------------------------------------

teles palaikymui sudės gražių bar staiga atsiliepė skausmai 

Kalėdų dovanėlę. i kojose. Ligonis sumenkęs.

X Kalėdų vakare, 7 vai., j x Penktadienio vakare, pa- 

parap. svetainėje rengiamas rap. mokyklos kambary įvyks 

labai gražus ir turiningas pro-1 nepaprastas parap. komiteto 

gramas, kurį išpildys parap. posėdis. Visi prašomi dalvvau- 

mokyklos vaikai. Mokytojos, ti.

šv. Kazimiero seseles, įdėjo X Praėjusį sekmadienį so-' 

daug triūso bemokydamos vai- dalicijos vaidinimas “Šv. Ag-j 

kučius progratno tam vaka- nietė” išėjo labai gražiai. De- ■ 

rui. Kų seseles surengia, visa- ja, žmonių buvo nedaug. Lo-' 

dos būna gražu ir publika lie- Šimui buvo pritaikintos ypati- 

ka patenkinta. Kviečiame vie- ngos šviesos, kurias suvedė ir 

tinius ir svečius iš kitur skai operavo p. J. Petraitis. Tai 

tlingai atsilankyti ir paremti begalo sumanus jaunuolis.

parap. mokyklų. Įžanga tik I -----------------------------------

50c. |
X Gruodžio 22 d., 7 vai. 

vak. mokyklos kambary įvy-

CICERO, I L L
fiv. Antano parap. Spulkoj yra 

ant nardavlmo nntnni 5 kamb. ga- 
radžius. 5 lotai žemės 'Ir sodas pu 
vaisiniais medžiais. Randasi 528 Rl- 
ee Avė. Be11ewood, III. arti Kata
liku Bažnyčios, mokyklos Ir miesto 
maudynių, nuo Washtngton lllvd. 
pusė bloko i žiemius. Galima nupir
kti už morglčlus arba cash. Reikale 
kreipkitės vakarais pas sekretorių

J. MOCKUS, Jr.
1243 S. 49 Avė., Cicero

Telefonas Cicero 3615

IŠ PRANCIŠKIEČIŲ RĖ
MĖJŲ SUS M0

ks svarbus Šv. Vincento a 

Paulo dr-jos susirinkimas. 

Kviečiame narius skaitlingai

Bridgeport. — šv. Pranciš- 

kaus Vienuolyno Rėmėjų 1 sk. 

susirinkimas įvyko gruodžio 9

ateiti į susirinkimų, nes yra d., Šv. Jurgio par. svetainėj, 

dnug svarbių dalykų aptarti;) Skaitytas padėkos laiškas 

reikia rūpintis suvargusiais iš seserų vienuolyno, 

dėl bedarbės. ! Apie įvykusį seimų praneši-1

X Sunkiai susirgo p. A. mų darė M. Mazeliauskiene ir' 

Kvedaras. Guli Merey ligoni-1 papildė J. Pukelienė. Friim- 

iičj Būtų gerai, kad kas ligo- tas. Reikalauta, kad sekantis

nį aplankyt ii. seimas įvyktų anksčiau.

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane Coal 
Kompanija, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kaina negu kur kitur.

Orecn Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .......
Pocahontas lumps .., 
Summer Crcek lump

JOHN A. KAS S
(KAZAKAUSKAS)

laikrodininkas, Auksorius Ir Muzikalių Instrum

4216 Archer Avė.
Tol. lafavette 8B17

DVI
Krautuvininkas

KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tol. lafavotte 3315.

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
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmokėjimais

2205 WEST 22nd ST. TEL CANAL 5496

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. Washlngton "t. 
Room 905 Tel. Dearborn 71C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Vtarnlnkais ir Ketvergals 
— 6 iki 9 vai.

4145 Ąreher Ąve. Tel. Bafayette 7337

RADIO’S
GREATEST TRIDMPH
Startling! Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adrenture, 
the thrills of World-'JZide Recep- 
tion now made availsble with this 
marvelous tuning control, per- 
fected by Stewart-Warner. H avė 
you seen it? Don't misa itl

STEWART
WAHNER
OLounrf-t/ie -Uhyi&L

RADIO

i 5EE kovu iiMvdiA HEAR

los. F. Budrik, Ino.
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.

Ketvergais WHFC 1420 

k. nuo 7:30 iki 8:30.

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LA S ALL E ST.— pagal sutartj

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projeo- 
I torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Ik Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųMee 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1189

Phone Roosevelt 8078 
STANISLOVAS FABTONA8. Sav.

WEST SIDE EKPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, 111.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼lenų 1S geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėlę naro stiprumu Ir gražumu. 

| Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALK8

4498 ARCnKR AVF.MFE 
Tetephone Laf&yette 7189
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