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J. E. Vyskupas P. Bučys lankėsi pas prezidentą Hooverį
VYSKUPĄ PREZIDENTUI PERSTATĖ 

LIETUVOS MISTERIS
CHICAGOJE

POLICIJA PUOLĖ GA
RADŽIŲ

AVASHINGTON (per paštą). — Gruodžio 19 d. Lietuvos 

ministeris B. K. Balutis perstatė J. Valstybių prezidentui 

Iloover’iui Marijonų kongregacijos vyriausiąjį vadą .Jo Eksc. 

Vyskupą Petrą Bučį. Pasikalbėjimas su prezidentu truko 

apie 15 minutų.

PAGERBĖ J. E. VYSKUPĄ BŪCĮ 
WASHINGTONE

AVASHINGTON (per paš 

tą). — Jo Eksc. Vyskupui P 

Bučiui pagerbti gruodžio 20

ni, Suomijos, Airijos, Albani

jos ir Čekoslovakijos atstovai, 

Amerikos Katalikų universi-

d. Lietuvos ministeris B. K. tet0 korius monsign. J. H.

Ryan, Georgetown universite-
Balutis surengė pasiuntinybė

je pietus. Be garbės svečio 

Vyskupo Būeio dalyvavo apaš

tališkasis delegatas, Jo Eksc.

lo prezidentas kun. Coleman 

Nevils, S. J., monsignoras Be- 

rnardini (kardinolo Gasparri

Policija puolė garadžių, Co

ngress gat. ir San Francisco 

ave. Areštuotas garadžiaus sa

vininkas Anderson, 27 m. am

žiaus, ir 5 darbininkai.

Policija pareiškia, kad An

derson ilgą laiką pirkdavo vo

gtus automobilius, mokėdamas 

po 5 dol. ir daugiau. Pakei- 

čius numerius ir kai kurias da

lis, parduodavo, imdamas po 

kelis šimtus dolerių.

SOVIETU RUSIJOI TIK KOMIS 
TAMS MAISTAS PRIEINAMAS

J. VALSTYBIŲ VAKARUS IŠTI
KO ŽEMĖS DREBĖJIMAS

J. V. KONGRESO ŽEMESNIEJI RŪMAI 
NUSPRENDĖ GRĄŽINTI ALŲ

NEKOMUNISTAI GALI 
BADAUTI

VAKARUS IŠTIKO DRE
BĖJIMAS

SAN FRANCISCO, Cal., gr.

SMURTININKAI GRASINA

arkivyskupas Biondi-Fumaso- ir eilė kitų įžymiųjų svečių.

Atrodo, kad tai baisi katastrofa su lėktuvu. Tačiau taip 

nėra. Lėktuvu išbandomi įtaisymai gaisrus gesinti Roosevel- 

giminaitis), senatorius Walshit o stoty, Long Islande.

LIETUVOS SKOLA 
AMERIKAI

ŽUVO 17 JAPONŲ
KATALIKŲ VARGAI PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖS 

MANDŽIŪRIJOJ
ST. LOUTS, Mo., gr. 21. -

DARBAS

MASKVA, gr. 21. — Sovie

tų Rusijai labai trumpa mai- 22. — J. Valstybių vakarus va- 

sto. Diktatorius Stalinas pa- kar ištiko žemės drebėjimas, 

skelbė nuosprendį, kad mies- Didelių nuostolių nepadaryta, 

tuose maistas turi būt taupia- Drebėjimo centras buvo Ne- 

mas. Valdiškose parduotuvėse vadoj, kur namų langų stiklai

Chicagos smurtininkai gra- jnu0 gįoi inajstas bus parduo- sutrupo. Kitose srityse laik- 

sĮna’ kad jie pradės veikti danias ^įj- dirbantiems darbi- rodžiai sustojo.

prieš policiją, jei pastaroji ir 'njnkams, kurie yra komunis- 

|toliau neduos jiems ramybės. į.d jįems išdalinamos maisto 

j Miesto majoras atsako, kad [knygelės. Visi kiti darbinin- 

policija įrodys, kas miestą va- ]<aį neturės tos privilegijos.

Ido ir kas turi valdyti. Kurie turės ištekliaus, jie ga-

ŠLAPIEJI LAIMĖJO 
KONGRESE

INDIANAPOLIS, Ind., gr.------------------------------ , MUKDENAS, gr. 22. — Už Buvusiam čia Amerikos vokie-

WASHINGTON (per paš- kokių 100 mylių pietų vakarų j čių katalikų Central Verein 21; ~ nir,’antieJ1 krasto laik' 

tą). — Valstybės sekretorius link japonų kareivių kautynė- suvažiavime nutarta imtis vi-įra^^ spaustuvėse unistai da- 

p. Stimson įteikė Lietuvos mi- se su kinų kareiviais 17' japo- sų priemonių gelbėti Mandžiū-nu0 *teinan«Ci‘o sau' 

nu nukauta ir 2 nesurandama.'rijoj vargstančius 50 vokiečiu s*° inaiL dirbs tik penkias 

katalikų - vyrų, moterų ir dienas Per TaiP nus'
nisteriui Balučiui Jungtinių 

Valstybių vyriausybės atsaky

mą į Lietuvos vyriausybės va- į 
rdu įteiktą' memorandumą Lie- i 
tuvos skolų klausimu.

Lietuvos vyriausybė, sekda

ma kitų Europos valstybių pa 

vyzdžiu, buvo įteikusi per sa

vo pasiuntinį p. Balutį platų 

memorandumą, kuriuo buvo 

prašoma peržiūrėti iš naujo 

Lietuvos skolos Amerikai su

tartį ir, jeigu būtų galima, a- 

tikėti gruodžio 15 išmokėji

mą. ' i ,

Jungtinių Valstybių vyriau

sybė nerado galimu atidėti 

gruodžio 15 mokėjimų nei vie-j

2,500 ŽMONIŲ BE PA
STOGĖS

vaį|c^ prendė patys unistai referen-

Šie nelaimingieji vokiečiai durnu, 

anais metais iš bolševikų ver-

TOKUd, gr. 22. - Netoli 8'ios> siber’j°j> P»sP™ko į Ma 

čia tris mažus miestelius i5tį. šiandien ten jie ne

ko gaisras. 2,500 žmonių ne. I™ darbo, duonos ir prieglan- 

teko pastogės.

UŽTRAUKS VIDAUS 
PASKOLĄ

dos. Buvo baimės, kad japo- STOCKHOLMAS, gr. 22. - 

nai jų neišduotų bolševikams. Svedij°s vyriausybė planuoja 

Tad minėtos draugijos pasta-'užtrauktt "Ijic 27 '"‘i'jonns 

ngomis nelaimingųjų reikalu do1- vidaus ™

[susisiekta su japonais, o pas-:sk"iama darb° P™Pl«imui.

TYRINĖS DURPYNŲ 
SLUOKSNIUS

Kauno miesto muziejus yra kiau su Paragvajaus, pietų A- Paskola, sakoma, bus atmokė- 

gavęs mezolitą (apie 7,000 ine- 'merikoj, vyriausybe, kur juos!ta 8Pecia^a*s mokesčiais.

tų prieš K., vidurinių akmens 

laikų) senienų. Padedant inži

nieriui Taujeniui, durpynų

..... .. .„ . .specialistui, Kauno miesto mu

nam savo skolininkų (jų is vi-1 . . , , i .VJ. ..
v zie aus vadovybe mano ištirti

visuS norima nukelti. Jų nu

kėlimui reikalinga apie 12,000 

dolerių. Nutarta šią sumą su

rinkti aukomis.

NUŠOVĖ DU PLĖŠIKUS

Vakar policija nušovė du 

nearus plėšikus, kada jie at

sišaudydami bėgo apiplėšę vie 

ną butą, 4334 St. Lawrence 

ave., palikę surištą moteriškę.

7 ASMENYS SUŽEISTA

Dviejų aukštų mūriniuos na 

muose, 2534 W. Division gat., 

ištiko didelis sprogimas ir iš

kilo gaisras. 7 asmenys sužei

sta.

NEDARBO KOMISIJA

lės įsigyti maisto privačiu ke
liu, mokėdami aukštas kainas.

WASHINGTON, gr. 22. — 

Vakar kongreso žemesnieji rū

mai pripažino alaus grąžini-

Neturintieji pinigų, galės ba- mo sumanymą. Visos sausųjų

dauti. Sovietų valdžia rūpina

si tik tais, kurie dirba. O da

rbą gali turėti tik parinkti-

pastangos sumanymą sulaiky

tu sutriuškintos.

Už alų paduota 230 balsų, o

niausi darbininkai komunistai, prieš — 165. Sumanymas siu

nčiamas senatui.

ARKTIKE NĖRA BLOGŲ 
LAIKŲ NENORI KIŠTIS Į SKOLŲ 

KLAUSIMĄ
VANCOUYER, B. C., gr. 21.

— Pulk. J. Cornvall grįžo iš ALBANY, N. Y., gr. 21. 

Great Beak ežero pakraščių, j^ePa^8an^ Piezidento Hoove- 

Jis praneša, kad Arktiko sri- 1 *° kvietimo, prezidentas ele- 

__ ty blogi laikai nežinomi. 200 k^as Roosevelt as nenori kiš- 

vyrų ir viena moteriškė turi kls i karo skolų klausimą prieš 

pakaktinai maisto — žuvies.

Illinois valstybės guberna

torius elektas Horner paskyrė 

nedarbo komisiją, kurion įei-

. ' na 16 asmenų. Komisijos pa-
ŠANGHAJUS, gr. 22. y'reiga bus mažįnti nedarbą val-

KINAI DARO PAŽANGĄ
MACHADO SIEKIA 

TAIKOS

kovo 4 dieną. Jis sako, kad 

turi kitokias karo skolų klau

simu pažiūras ir tai pareikš 

tik būdamas prezidentu.

...... ... ______________ „ .................. ........................ ............... Be vokieč.ių katalikų į MJVyriausias kinų kariuomenės

so yra penkiolika), taigi ir / * ,- xt - , ,v.- , , ' . vadas gen. Čiang Kai-sek pasi-1
, . , ... ... Bublelių (netoli Naumiesčio) ndziuriją buvo pasprukę apie v .

* ryzęs savo kariuomenę visam, . 1 . y . g J ir Obsrutų (Vilkaviškio apsk.)'700 vokiečių liutenonų ir kitų.
būti patenkintas ir gruodžio , . v. , rT,

.. , t» i -y ?.• t kaimuose esančius durpynu i Tuos visus jų vientikiai jau 
lo d. p. Balutis išmokėjo Ju-' , . . a. - ' • -y , v •»

, sluoksnius, įs kur gautos frte-;senai įsgelbeio. Dabar bus įs- 
ngtinių Valstybių iždo sekre- ... . 1 •

■ Ymoo/a, m Y- T zohtU senienos. gelbėti ir katalikai.
tonui $92,386.01. Tačiau Jun-  ________________________________________________ 2______________________________________________________

gtinių Valstybių ' vyriausybė,

atsakydama į minėtą Lietuvos 

prašymą, sutiko visą skolos 

klausimą peržiūrėti išnaujo. j 

Derybos tuo klausimu, tikima-

VOKIEČIAI SUKŪRĖ NAU- N ovo upės aukštesniąją sritį, 

JOKYNĄ PIETŲ BRA- Šunta Catarina valstybėje. Sa- 

ZILIJOJ* ivo vyriausiajam variui jie pri

------------------------------ 'siekė ištikimybę ir mažiausia

KOELNE, Vokietija. — Pe- per du metus laikytis griežto-

prasidės netolimoj ateityj,
jaunų katalikų vokie «ios drausmės. Praėjus šiam 

po to kaip Jungtinių Y aisty- Juodojo gilOj Vokieti- laikui jie gali pasiskirstyti j-

bių vynausy ė nusistatys ga- praeitą birželio mėnesį iš- dirbtą žemę — kiekvienas ap- 
lutmai, kuriuo budu ji Euro- fco . piptn Brazj|^ bad to. turi po 100 akrų. Tos žemės 

pos skolų klausimą pradės iš

naujo spręsti.

nai sukurti naują katalikų miškuose įsigijimui jų kiek-

(vienas prieš apleisiant Vokie- 

y,. tiją sudėjo po 250 iki 350 dol. 

. abelnan fondan. '
------------------------------ [‘ Koelnisehe Volksaeitung - ga Su knrtu . Braziljją

MONTGOMERY, Ala., gr.')°.'’s °. 8erP’ ’*azl vyko ir jų dvasios vadas kun.

20. _ Grįžęs ii Tallassee Se-i,alSk’'. k"™° I«ad''«>a>»® j. BeiL

rifas S. Stearns pranefiė, kad n'd a7>le b‘' ',aunll vVni žygius žinia, kad dar dvi ki-

rr .. i n x :*• • tolimam krašte.
Tallapoosa apskrity pašerifiai

susikovė su negrais. 3 negrai

3 NEGRAI NUŠAUTI

naujokyną.
Katalikiškas

DAUG IŠLAIDŲ KARO 
VETERANAMS

krašte valdyti per radiją iš 

Nanking’o.

PRISIPAŽĮSTA PRIE NU
SIKALTIMŲ, BET TIKISI 

DOVANŲ

SAULT STE. MARIE, Mi

eli., gr. 21. — Vietos šelpimo 

organizacijai pateko laiškas, 

rašytas Kalėdų Diedukui. Štai 

kas laiške Tašoma:

“Esu tik 12 metų amžiaus, 

bet esu pakaktinai gudri. Ka

da tik gaunu progos, apleidžiu 

mokyklą. O mokykloje visa

dos esu diržu vaišinama. Bet 

vistiek aš mylėčiau gauti dvie 

jų dolerių vertės riešinį laik

rodėlį, lėlę ir drabužių. Turiu 

vilties, kad dėl tų menkų do

vanėlių Kalėdoms neatstums!

ŽIEMOS PRADŽIA
- ... ■ - l

Tik vakar vakarą oficialiai 

prasidėjo žiema, kuri tęsis tris 

mėnesius. Tuo tarpu šalčiai 

dar prieš žiemos pradžią žmo

nes gerai pakankino.

SMURTININKAI PALEISTI

Areštuotas smurtininkas Ca 

ponės gaujos vadas F. Nitti ir 

6 jo padėjėjai paleisti užsta

čius jiems didelius užstatus. 

Nitti pavojingai sužeistas. Jis 

paimtas iš Bridewell ligoninės, 

kur buvo policijos priežiūro

je. Pasiųstas į kitą ligoninę, 

kur tikisi pasveikti.

6 JĮ PAŽINO

'tos jaunų vokiečių katalikų

Pietų Brazilijos pakraščius grupės šiemet išvyksta į pietų mane nuo savęs. Pasilieku kai 

nušauta ir 4 pašerifiai sužeis- jie pasiekė liepos mėn. 16 d. Braziliją, kur yra milžiniški 

ta. !ir tuojau leidosi į Benedikto * miškai.

Policija suėmė plėšiką M. 

Brogan’ą, 23 m. amž. šeši a- 

visados ta pati paprasta Bea-Į pi plėšti asmenys jį identifi- 

tricija.” kavo.

HAVANA, Kuba, gr. 21. —

Salos prezidentas diktatorius

Macbado siekia panaikinti kta Į 'VVASIIINGTON, gr 21 ___ _

šte visus politinius nesutiki- |Paskelbta, kad kone viena pil
nius. Visus opozicijos vadus, vįglj j<ragįo vyriausybės pa- 

kaip namie, taip ir ištrėmime janių šiandien panaudojama 

esančius, jis kviečia taikos ko- karŲ veteranų naudai< 

nferencijon sausip mėnesį. j ___________________________

NUTRAUKĖ POSĖDĮ
PRIPAŽINO ŠELPIMO 

FONDĄ

ŽENEVA, gr. 21. — Nega
lėdamas nė kokiu būdu išsprę
sti Mandžiūrijos klausinio, T.

SPRINGFIELD, Ilk, gr. 21. 

— Poros balsų dauguma le- 

gislatura pripažino Cook’o a-

kąjungos deiyniolikos narių pančiai specialų šelpimo 1,- 

komitetas keturioms savaitė- ,b(K)i000 doL fondę 

ms nutraukė posėdį. į .

ATSISTATYDINO MEKSI
KOS SEKRETORIUS

MEXTCO CTTY, gr. 21. — 

Atsistatydino M<4<sikos užsie

nių reikalų sekretorius M. C. 

Tellez.

GALLTPOLIS, Ohio, gr. 21. 

— Pirmą kartą per 38 metus 

čia šiemet užšalo Ohio upė.

191 AREŠTUOTŲ

BUENOS AIRES, Argenti

na, gr. 22. — Susekus revo

liucinį sąmokslą areštuota jau 

191 asmuo. •

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLTN- 

\GS. Šiandien saulėta; kieti 

šalčiau.
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minsterio (Londono) arkivyskupas, vienam 
Kolumbo Vyčių susirinkime kalbėdamas kvie
tė šios organizacijos narius, kad jie dvasi
nėmis priemonėmis kovotu prieš komunizmo 
pavojų. Kolumbo Vyčiai, sakė kardinolas, yra 
tie karžygiai, kurie visados stovės visų kitų 
priešaky kovoje su raudonuoju siaubūnu. Ka
rdinolas pareiškia, kad Anglijos katalikų pi
rmoji ir svarbiausioji pareiga yra, savo jau
nimų apdrausti nuo komunizmo nuodų. Kada 
jaunimas bus apdraustas, tada ir pavojus bus 
mažesnis.

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

NUOMARAS būtus garsus, skambėjimus,
------------- - švilpavimus; jaučia burnoje

Rašo: Dr. V. A. Šimkus skonį, lūpomis skaninusi; nu- 
Nuomarį kai kur vadina ir ^hninsta. nusigąsta, bei sina- 

puolamųja liga, o moksliškai -us Pasalaro; veidai isidykš- 
— epilepsija. |ta bel Paraudonėja; akys per-

Veik kiekvienam kada nors siniaino’ ir su liks,nu Puola 
be sąmonės, ir visas susting-

Patsai Šventasis Tėvas jau senai numa-1 
tė raudonąjį pavojų katalikiškiems kraštams.
Tuo tikslu visuose kraštuose tikinčiuosius ^eko matyli puolamosios ligos

, .. •• 'atsitikinin. Kas matė iu «į__ n,
skir kojos ištiestos; rankos sulenk-

, u:.,:.,,. i........... , stu. Galva atmesta užpakal'yn;pašaukė Katalikų Akcijou. Katalikų Akcijų latsittkunų. kas mate jų (lau-,
visur turi labiau subrusti, nes krikščionybės ^eU^'a\ ^a^‘,'° putėmyli

priešai dienomis ir naktimis dirba, kad žmo 

nijų ašarų klanuose prigirdyti.

i ■ • + ■ įtos; akys išverstos; lieitumų. vieni puolę elgiasi taip,L ’
o kiti kitaip. Jau net iš to

ŽUVĮ.'

jei išlindęs, tarp dantų, sukąs

RADIO PROGRAMAS ŠĮ VAKARĄ

DIENOS KLAUSIMAIEJ

KOVA PRIĖŠ RAUDONĄJĮ SIAUBŪNĄ

Raudonųjų gaivalų (komunistų) veikimo 
negalima ignoruoti. Žiemių Amerikoj nėra ko 
jų bijoti. Čia jų skelbiamos idėjos, kaip be
riami Į sienų žirniai, nuo žmonių atšoka. Šia
me krašte jie daug triukšmauja. Tačiau ne
daro pažangos.

Kas kita yra Europoje ir kitose žemės 
dalyse. Ypač, Europoje komunistai yra tikras 
raudonasis siaubūnas. Tenai jie visur veikia 
ir visur palengva įsigali. Tai dėl to, kad te
nai komunistai yra didžiosios Rusijos valsty- 

1 bės valdovai. Tenai jie gręsia ne tik valsty
binei tvarkai, b.et ir krikščionybei. Žinoma, 
bolševikai negali išnaikinti krikščionybės. 
Bet jie gali daug milijonų krikščionių pa
keisti žiauriaisiais pagonimis.

Šiandien visi Europos katalikiški kraš
tai ima kilti prieš raudonąjį siaubūnų. Ži
niomis iš Izmdono, ir pačioj Anglijoj kata
likai ir kiti krikščionys organizuojasi griež
tai kovai prieš tų siaubūnų. Laikraštininkai, 
dvasininkai ir kiti įžymieji krašto vadai j- 
spėja gyventojus prieš komunizmo pavojų. 
Katalikų vyskupai paskelbė bendru laiškų 
į tikinčiuosius. Vyskupai nurodo, kokio vei
kimo ir kokių klastų komunistai griebiasi, 
kad Angliju susovietinti. Anglijoje komunis
tai leidžia apie 20 laikraščių. Kiekvienas jų 
svaido raudonuosius nuodus minių tarpan. O 
minios, kas joms galvoje. Dažnai jos ton pu
sėn nušljja, kur joms daug'au visko žadama. 
Ypač šiais laikais, kada minios gyvena dide
lį skurdų, kada nedarbo metu neturi duonos 
ir reikalingos pastogės. Tose miniose yra ne
mažas ir katalikų skaičius. Ir jie veržiasi ton 
pusėn, kur veržiasi visi, kur žadami aukso 
kalnai.

Į tai atsižvelgus, vyskupai nurodo kuni
gams ir tikintiems imtis maldos ginklo. Ren
giamos specialės pamaldos, kad tuo būdu su
triuškinus raudonojo siaubūno galvą. Komu
nizmas, pareiškia vyskupai, yra didžiausias 
krikščionybės priešas.

Jo Eminencija kardinolas Bourne, AYest-

1932 METŲ APŽVALGA
? I

(Tęsinys)
Mūsų gyvenime bažnyčia yra centras. 

Čia mes atliekame visas savo dvasinio gy
venimo prievoles, čia mes centralizuojame 
visų savo visuomeninę darbuotę. 9ie kas
dieniniai reikalai dažnai paveikia dvasios 
reikalus, kartais net jiems kenkia. Kaip
klebonas sekmadienyje prieš' pamokslą 

i pradės įvairius paskelbimus, tai tiek uži
ma laiko, kad prisieina pamokslas trum
pinti. Tai jau neigiamas reiškinys. Kad 
šių kliūtį prašalinus, daugelis dvasios va
dų surado sveikintinų būdų nekenkti Die
vo žodžiui įvairiais paskelbimais. Kai ku
rios kolonijos mūsų laikraščiuose turi sa
vo “Žinių” lakštus. Čia skelbiami visi 
svarbesnieji kolonijos gyvenimo nuotikiai.
Smulkmenoms skelbti — pamaldų tvarką, 
iv. Mišių intencijas, draugijų susirinki- 

tUikotojų sąrašų — daugeli; klebonų
ia k isli miiieogiai n atspaustus lak- 

liiumius imaaėms išeinant po pa

aišku, kad puolamosios ligos tas ir kraujas bėga; kvėpavi-

IR JIE SUSIRŪPINO

“V-bė” ištikro “rimtai” susirūpino ti
kėjimo reikalais. Savo 14G nr., rašydamas a- 
pie bedievybę Pabaltijy ir Amerikos lietu
vius tarp kitko sako:'

“Ateistai tai savo rūšies teroristai, reli
gijos atžvilgiu. Jie niekina, darko ir stengia
si išnaikinti tikybą. Jeigu tokiu teroru pra
deda rūpintis protestoniška lu-atvija, Estija 
ir Suomija, tai reikia tikėt, kad katalikiška

mas sunkus; veidai paraudo-1 
Tokioje su

rakintoje padėtyj žmogus pa-

rūšių esti bent keletas. Tas į-

, , . • navę, pamėlynavęvyksta nuo įvairumo nuoma- ' 1 J l 

rio priežasčių

.. . , silieka apie pusę minutės. Pra-Mokshskai nuomarį skirsto r '

lipnu tBiiinvIins, ..v. deda tampyties, draskyties iriį sekamas rusis: ,, . . - •

,. „ i .. , • . r kojom ir rahkom, ir visu kū-1,1) bokale (vietine) bei Ja- J , , , . . .v .

. . _ .. nu. Galvą sukinėja įs vienos!
cksomne epilepsija. į . \

.v .. .. puses i kita; veidą iškraipo,)2) Didžioji epilepsija * ... ‘ f .. nr ix įssisiepia; akis vartalioja;(Grand Mat). ''

AV.H.F.C. 1420 k. Pradžia 7:30 iki 8:30 vakare
Programa duoda Jos. E. Budrike krautuvė, 3417- 

21 So. Halsted st.
Pirmų sykį išgirsite jaunų artistą Alex Sheniet, 

Stasį Rymkų, Nekrošių ir kitus. Bus labai gražus 
prieš šventes programas.

Budriko krautuvė dabar prieš šventes varosi, 
kad sukeltų daug biznio, todėl viską parduoda pi
giau, negu kad kainuoja. Perkant už $4.00, duoda 
dykai elektrikini laikrodėlį arba gražių importuo
tą “Serving Tray”. ,

3) Mažoji epilepsija (Petit dantlin griezia; burnos P11' SĮ]iiitiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU!i:i:iii:i:::i!i!ihii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!::%( 
.x J tos eina. Tokie tampymasi te-i H m =MARQUETTEĮ

WET VVAS H LAUNDRY |
Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE- = 

NINTELE LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. | 
Prašome lietuviu paramos. Kai turėsite drabužių dėl = 
išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu | 
HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų = 
bundulį. ' 1

6551-53 South Kedzie Avenue =

Mai).
.. _____ — ________  ___ , ____ _________ . _ . . . .» ■ au giasi nuo pusės minutės iki' 5
Lietuva turės daugiau rūpesčio, pajutus pas (■ f}. Įvairūs epilepstiniai ant- j.eĮpg rpuo iajku> jeį neprižiū-ig 

kričiau rimą, sukandžioja, net nukali- i 5
Ži klasifikacija padaryta su ja liežuvį, kaip kada narius i = 

lig nuomario priežasčių ir li- išsineria, kaulus susilaužo. Iš = 
gonio elgesio laike epilepsti- }gt0 įįe tampymasi mažėja, su- j S

save įsiveržiant tą ateizmų.

“čia, Amerikoj tarpe lietuvių jau nuo

keliolikos metų siaubia savotiškas ateizmas, 
kurį skleidžia jūsiškos kultūros socialistai ir 
jų auklėtiniai bolševikai. Jie per savo laikraš
čius, tarpe tamsaus elemento skiepija panie
kų viskam, kas turi ryšio su tikyba. Vieni jų 
savo tikslų vykdo atvirai ir drąsiai, kiti la
bai atsargiai. Bet ir tie atsargieji, kartais, 
dėl savo griežtumo visgi atvirai pasirodo.”

Kitoje to straipsnio vietoje rašo:

“6i “lietuviškų ateistų” propaganda A-’huosu laiku nuo epilepsijos 
menkos lietuvių tamsaus elemento tarpe va- jantkričių, paprastai skiriasi 
romą jau ne nuo šiandien. To išdavos yra nUo normalių žmonių savo bū

nio antkričio. Čia visų rūšių stoja, ir žmogus guli be sų-' = 
neaprašysi. Pakanka didžio- monės, miega. Miegas tęsiasi E 
sios epilepsijos, nes kitos nuo- paprastai valandų, kitų. Pa- 5 
mario formos turi daug ben-.5U(jęS nįeko neatsimena, nie-'5 
drunio ir panašumo su šita. k0 nežino kas su juo atsitiko; j =

Epilepstikai, tai yra, žmo- jaučiasi pavargęs, skaudus: ^HiHiilHililiiHiiimmimiiiiiinH..... .
nės sergantieji nuomariu, net i galva apsvaigusi, sunki, skau-|kaip tai _ trūkčiojimus, ju-lų ir druskos vartoti kaip ga-

di. .dėjimus, reikia tvirtai užverž- Įima mažiau. Viduriai turi bū-
Kitų formų epilepsija reiš-f j-į tų kojų ar rankų ir tokiu ti sveiki, išsituštinimas regu- 

kiasi maždaug taip pat, tik būdu kai kada galima išven- '1 airis, kasdieną. Miegoti rega
tos, kad žemųjų sluogsnių žmogeliai, kurie j kie, pasielgimais. Jie būna pi- kiek lėčiau, arba kaip kuriųigti puolimo su visais toliau'bariai; kas naktį, net valandų 
paprastai yra gana tikybiniai, priprato biau-įkti, žiaurūs, kerštingi, užsispy įvykių, reiškinių visai nėra. j sekančiais įvykiais. Kai kada po pietų. Vonios, masažai ka
roti viskų tų kas su jų tikyba surišta; kiek- jrėliai; greitai įsižeidžia; dėl Laike nuomario geriausiai galiina išvengti puolimo, kaip bai naudingi. Vengti rūpesčių, 
vienoj progoj lanko bažnyčių, ten meldžiasi, j niekų susijaudina; sveikas pi o yra palikti ligopį ramybėj, tai prajeja trūkčioti ir veido rau' nemalonumų, supykintų, susi- 

bariinų ir kitų didelių susi
jaudinimų — vesti ramų gy
venimų.

Epilepsijos priežasčių labai

ir iš bažnyčios išėję terlioja viskų kų ten mn- davimas ir moralumas sumen- yra, nelaikyti, nes tas dar dau llienis, kų nors įdėjus į bur
te ir girdėjo. 'Įkėję; dažnai ir fiziškai nusilp-jgiau paskatina prie tampymo- njj

Tai perskaitę, nustebome laisvamanių lai- nėję> j si. Žinoma reikia daboti, kad
kraščio Staigiu atsivertimu. Tačiau mums vis Prisiartinant puolimo laikui nepargriūtų ant ko kieto, nes J Gvdvmas šios ligos gan ne-
dar rodės, kad čia šuniukas kur nors yra pa- pas vienų epileptikų įvyksta įgali susižeisti. Kad apsaugo-ise lnin^a!į’ nes l)1I<za> >s ’tiu (jaug, jog vįsos gan neaiš- 
kastas. Ir neapsirikomd. Gražiai pastebėjus j tokių persergėjimo ženklų, at- jus nuo sukandžiojimo liežuvį, ne^laoniOf'’ >ai kjos Epilepsija kilsta nuo

sniegenų irilacijos, slėgimoapie žalingus mūsų tautai atejistų darbus,'mainų, pas kitų kitokių. Pra- reikia įsprausti tarp dantų rtic- *’ I)a>a,,nb negalima, 
pradeda kalbėti ir ginti vadinamuosius “ne-uieda drebėti, jaučia kad daro- džio .ilgokų šmotų, arba kietai kuk palLiig\inti galima 
zaležninkus,” bara visus, kam kimba prie si tai šalta, tai karšta; raunie- suvyniotų drabužį. Taip jau

nys trūkčioja, kruta; galva su- paliuosuoti drabužius, ypač a-naujo “nezaležninkų kunigo” J. Liūto.
Iš to aišku, kad tam laikraščiui, kuris kasi, skauda; betiksliai bėga, pykaklę, batus, kad kraujo

su
; vaistais ir nustatant gyveni-1 
mo būdų, darbų, poilsi, valgi. 
Maistas turi būti lefigvas, — 
pienas, kiaušiniai,

motorinėje (judėjimo centrų) 
daly. Sniegenų tyrimai gan ke
blūs, neprieinami, nes pasislė-

laržovės P° stord kiaušo kaulu, o
visada laisvamanvbę skleidė, nerūpi tikėjimo j daužosi; pajaučia skaudėjimų vaikščiojimas būtų liuosas. įPieuas> K‘UU^nKU’ /’ įr menkutėlis, numatomas ten

reikalai, bet “nezaležninkai,” kuriuos remia poširdžiuose; kojos bei rankos Patėmijus (priešpuolimuiius) ,iruktab miltiski dalykai. \ e- .^į^įį., permaina ir tas jau

trio tikslu, kad katalikams pakenkti. smilksta, dygčioja; girdi ne- reiškinius rankoje, kojoje, ngti mėsos, saldumo, krakmo j-n*a sniewrjSe '

Paveldėjimas turi didelės į-‘V-bė”, be abejojimo, žino, kad mūsų
tauta vra katalikiška. Ir kas kokiuo nors Tokiu “V-bės” susirūpinimu tikėjimo
būdu stengiasi katalikybei kenkti, tas ken-į reikalais katalikiškoji visuomenė nesidžiau-

kia ir bendriems tikėjimo reikalams Lietu

voje ir Amerikos lietuviuose.

maldų iš bažnyčios. Be galo sumani ir 
naudinga išeitis — bažnyčioje daugiau 
pamokslų, mažiau skelbimų.

Dorovė — Žmonių dorovė yra jų ti
kėjimas praktikoje. Pradedamas pastebė
ti, ypatingai šiais metais, baisus reiški
nys. Keliolika mokyklų, vieton kad savo 
patalpas didintų, uždarė po vieną kamba
rį, nes nėra vaikų. Tai pasėka jau ke
lintų metų mūsų tautoje įsigalinčio mir
tingojo vėžio — gimdymų kontrolės. Kri
kštai mažė ja — mokyklos tuštėja — ln tu
vių tauta nyksta. Ne mes vieni lietuviai 
užsikrėtėme šia maro liga. Tojijiga atė
jo pas mus iŠ svetimtaučių. Deja, jos iš
sivystymui pas mus prisidėjo mūsų lietu
vių gydytoju nekrikščioniškoji pasaulė
žiūra. Jie platina šį tautą naikinantį sli
biną raštu ii' savo švento pašaukimo pra
ktika, užmiršdami tą atsakomybę, kurių 
neša prieš tautą ir Dievą. Tiktai misijos, 
rekolekcijos — motinų gilus tikėjimas -- 
gali užkirsti kelių šiam nelemtam siaubi
mui.

Čia kiekvienam gali būti aišku kų

gia.

mums gal duoti laisvamaniškoji spauda. 
Laisvamaniai laiko savo pareiga griauti, 
tikėjimą, imdamiesi visu galimybių, ypa
tingai spaudos. Visos divorsuotos mote
rys, gyvenančios su svetimais vyrais, su
daro laisvamaniškųjų šeinių židinius. Ko
ki gali būti jų vaikai, toji šios krypties 
auklėtoji lietuviškoji jaunuomenė, nesun
ku įsivaizduoti. Laisvamaniškoji spauda, 
besilaikanti šios pasaulėžiūros, rasdama 
sau skaitytojų katalikiškoje šeimoje* už-

Lenkija be Prancūzijos nė žingsnio ne
drįsta darvti. Jos vvriausybė pasisakė, kadi ....... ... , , , .. ' . ..... , . , vaikai, kaip tai: silpnapročiu,
dėl skolų nemokėjimo Amerikai ji tol neduosi
atsakymo, kol negaus nurodymų iš Paryžiaus.! (dęsinys ant 5 pusi.)

paliks vien Jurginėmis, Petrinėmis, Kazi- 
mierinėniis, kuriose keletas laisvamanių 
vadovaus šimtams katalikų. Reforma yra 
reikalinga mūsų draugijose, net kai ku
riose mūsų centralinėse organizacijose. Tų 
reformų tegali pravesti tiktai Federaci
ja per savo skyrių darbuotę.1

l Gailestingumas — Viena gražiausių 
tikėjimo dorybių yra gailestingumas. Jei
gu kuomet nors, tai ypatingai šiais eko
nominio krizio ir nedarbo laikais, tasai

krečia puvėsiais sveikas širdis. Ir šitas i gailestingumas yra reikalingas. Ir su
procesas vyksta, tartum kirminas sveika
me augtnenyje, ėsdamas mūsų sveikatų.

Išlaikyti šeimos židinį pilnoje aukštu
moje dvasios vadams į pagalbų turi eiti 
visuomenės organai — - organizacijos ir 
spauda: vienybėje galybė, ftį kilnų dar
bą pas mus gali atlikti Federacija. Dva
sios vaitai privalo jų remti, jungdami Vi
sas savo žinioje turimas draugijas j Fe
deracijos skyrių, kuris, kaip organizuota 
vienata, dirbs Katalikiškosios Akcijos da
rbų savo dvasios vado priežiūroje. Tuo
met mūsų įvairių šventųjų draugijos ne-

džiaugsiiiu reikia pastebėti, kad katalikai 
šiame atvėjuje neatsiliko. Daugelyje pa
rapijų, patiems Vyskupams vadovaujant, 
susikūrė šelpimo komitetai po šv. Vin
cento globa. Lietuviams čia teko patirti 
katalikiškojo gailestingumo iš bendro į- 
vairių tuntų katalikų vieningumo: kata
likai bendrai rėmė vieni kitus, nežiūrint 
tautybės ir kalbos skirtumų.

Nedarbas neigiamai atsiliepė ir Į lie
tuviškąsias gailestingumo įstaigas. Daug 
yra vargo išlaikyti turimas prieglaudas 
Elmhurst, Pa., Waterbury, Conn. Labda

takos šioje ligoje. Neūropatų

rybės Sąjunga Chicago, III. negali nė sva
joti apie senelių prieglaudos įrengimų 
nuosavame ūkyje. Visgi Labdarybės sei
mas sudėjo šimtus dolerių aukų. labda
ringoji draugija Worcester, Mass. savo

1 gražų gailestingumo darbą dirbo nepras
čiau už pereituosius metus. Reiškia, kad 
lietuvių katalikų dosnumas nesumažėjo nė 
šiais sunkiais pragyvenimo laikais.

Švietimas — Amerikos lietuviai švie
čiasi, siekia aukštesnio mokslo. Hį faktą 
patvirtina naujų aukštesnių mokyklą į- 
kūrimas.

(Daugiau bus)

Kalbingumus — tai lazda, kuria pasi- 
ramdinėja šlubuojąs protas.

> e » •

Gyvenimas, kuriame nedalyvauja sie
la, yra lygus su mirtimi.

e » •

Kas nesupranta, dėlko jis gimė, tas 
nepajėgs supranti dėlko jis turi ir mirti.
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ŠVENČIŲ PROGA
J. .į

kė Didž. Gerb. Kun. Adomas trakus pats apsivedė su sve- j lietuvią tėvai, augindami sa- savo gimtinės šalies, bet daž- 

C. Ix)ppato, vasario mėnesyje, timtaute. Taip ir Mr. Mitchell vo mažutėlius, nesirūpina j jų nai pripasakoja jiems mažie-

TIKĖJIMAS
PASIKALBĖJIMAS JONO 

SU RAULU

R.: Bet ką tas tavo autori

tetas turi bendra su tikėjimu?

J. Štai ką. Yra žmonių spe

cialistų, kurie pašventę visą 

savo gyvenimą, studijoms tik

tai apie tikėjimą.Išmintingi ir 

didelio mokslo vyrai važinėja

Gerbiamieji:— 

Sveikiname visus Pitts-

burgho Lietuvių Žinių” ben

dradarbius, rėmėjus, skaityto- 

1 jus ir platintojus su Kristaus 

Gimimo Diena — šventomis 

Kalėdomis, linkėdami Dievo 

palaimos visuose Jūsų katali

kiško veikimo darbuose.

Su pagarba.

“Pittsbuigho Lietuvią Ži
nią” Red. ir Adm.

Brangūs mūsų Parapijonys:- 

Sveikiname visus savo Šv.
(Tęsinys)

JONAS: Raulai, jeigu mu

lu norime prieiti prie kokio žmonių, kurie visiškai neturė- j parapijoms su Šventomis Ka- 

Siksto, turime turėti tam tik

rus įrodymus, kurie mus pri

po visą pasaulį ieškodami j Kazimiero R. K. bažnyčios

gestą prie galo, tai yra supra
simo.

1893 m. Jie visi galėtą daug 

žinių suteikti. Aš gi apsiimu 

šį tą pagaminti apie pirmojo 

choro organizavimą, kuriame nedaryk mums gėdos svetim-

tų tikėjimo, arba neturėtų jo- ledomis ir linkime, kad toje 

kio supratimo apie ateinantį jt-uip brangioje dienoje Kudikė- 

gvvenimą. Atranda visiškai Hs Jėzus visus palaimintų sa-
gyvenimą 

nemokytų, nieko negirdėjusių

R.: Aš nesuprantu, kas tailapįe Jėzaus Kristaus mokslą; 

rra tie įrankiai; man nereik nieko nežinančių apie išradim.,

jokių įrankių; man tik reik, 

[kad kas gerai papasakotų.

J.: Raulai, prašau kantriai 

įasiklausyti.Kaip, Raulai, at

važiavai iš Lietuvos ?

R.: Nu, ar tu durnas esi; ar

apie mokslą, apie universite

tus. Bet nėra rasta žmonių, 

kurie visiškai netikėtų į kokią 

viršgamtinę jėgą, arba į am

žinąjį gyvenimą. Tiesa, jie y- 

ra bemoksliai ir neturi supi a-

ežinai, kad traukiniu važia-! tinto apie tikrąjį Dievą, bet

vau; paskui sėdau į laivą, 

įaskui vėl į traukinį ir, kaip 

[ponas, atvažiavau į Pittsbur- 

;ą. Kada aš važiavau į Ame

riką, aroplanų nebuvo, todėl 

dtaip negalėjau.

J.: Gerai. Raulai, traukinys 

ir laivas buvo jųsų atvažiavi- 

vo į Ameriką įrankiai. To

liaus, jeigu nori suarti lauką, 

cą turi daryti?

R.: Reikia turėti arklą.

J.: Štai, Raulai, arklas yra 

įrankis laukui arti; kirvis ta-

faktas yra tas, kad jie turi ti

kėjimą ir pripažįsta Dievą. 

Išminčius Ciceronas labai tei

singai ir išmintingai pasakė: 

“Randame žmonių šiame pa

saulyje gyvenančių be namų, 

be kaimų, be miestų: Randa

me žmones gyvenančius kai

muose ir miestuose, kurie yra 

be tvirtovių, lie mokyklų, ka- 

riuonenės; bet nerandame 

žmonių gyvenančių be diev- 

namų.” Taigi, jei yra šioks- 

toks dievnamis, tai yra ir ti-

vo mažute rankute ir suteiktų 

visiems reikalingų malonių 

šioje žemiškoje kelionėje, kad 

laimingai visi kartu galėtu

mėme pasiekti amžinos laimės 

prieplauką Dangaus Karalys

tėje.

Su pagarba '

Kuu. Magnus J. Kazėnas, 

ir

Knn. Juozas V. Skripkus.

pyti, plunksna rašyti. Trum-j kėjimas. Jei yra tikėjimas, tai 

n sakant, ką tik nori pada-’yra ir Dievas. Visi žmonės ne

ryti, turi turėti tam tikrus į- 

rankius.

R.: Gerai tai suprantu, bet 

[kokie tavo įrankiai reikalingi 

tikėjimui suprasti?

žmoniųgali klausyti ir visų 

negali apgauti.

R.: Gerai, Jonai, tavo išva

džiojimas yra pusėtinas, bet 

visi tie barbarai, bemoksliai

J.: Raulai, suprasti tikėji-j tiktai tiki, o mokyti vfrai ne

iną, tai vienas didžiausią da-1 tiki. i * f}

lykų. Turi būti tam tikri įran-Į J.: Raulai, turėk kantrybės,

nai. Pav., kalbant apie žmo- 

įią autoritetus, yra trejopa 

tiesos rūšis: Pirmoji tiesa, 

tad patyrimo žmogus turi tu- 

Irėti; antroji remiasi protu, o 

|trečioji remiasi liudijimu.

R.: Aš nesuprantu tu tavo 

|tiesą?

J.: Gerai, Raulai, pasiklau- 

Isyk: 1. Patyrimas. Imkime, 

|pav., keletą studentų. Vienas 

mokinasi medicinos, kitas — 

lastronomijos, t. y. apie dan-j 

Įgiškus kūnus, žvaigždes; tre-j 

čias agronomijos, — apie ku

lką darbus, ketvirtas dvasišku 

mokslų — apie Dievą ir sie

lą* Ar tie studentai po ilgų 

metą mokslo, sugrįžę namo, vi 

si galės vieną darbą vienodai 

I atlikti?

R.: Žinoma, kad ne!

J.: Kolei ?

R.: Nugi žinai, kad kiekvie- 

Įnas studentas turėjo skirtin

gą šaką; kiekvienas iš jų turė

jo savus profesorius, kurie 

yra gerai patyrę savo šakos 

mokslo dalykuose, nes kiekvie

nas mokinosi, specializavos to

je srityje ir tokiu būdu kiek

vienas iš jų palieka savo rū- 

Išies specialistas.

J.: Raulai, gerai sakai, tai- 

Igi ir kiekvienas tą studentų 

užėmęs ^avo darbą dirbdamas

kitame straipsnyje pasakysiu 

apie mokytus, tikinčius vy

rus ir kiek daug universitetą 

užbaigei tu, kurs nebetiki?

Kun. J. V. S.

SOUTH SIDE

pats išsižadėjo net ir savo tė- jaunas širdeles įdiegti meilės 

vų pavardės, lietuvystės, da

bar kitus nori atversti. Juozai

(Tąsa 4 pusi.)

man teko dalyvauti ir giedoti. 

Bet ėia vėl susiduriame su tuo 

pačiu klebonijos klausimu. Ko 

kiais gi mes pasirodysime švę

sdami 40 m. jubiliejų neturė

dami klebonijos. Tik pamąsty

kite — per 40 m. nesugebėti 

klebonijos pastatyti! Per jubi

liejų kilnius svečius kišti į 

laužą?! Kur mes akis dėtume? 

Juk gerai žinome, kad kun. 

Kazėnas į by kokį svarbų įvy

kį visados susikviečia žymių 

svečių. Prisimink tik sau Fe

deracijos Kongresą. Ko ten

Mieli Parapijonai:—

Šiuomi sveikinus su Šven

tėmis Kalėdomis ir linkiu vi

siems Dievo palaimos ir ma

lonių reikalingų ištverti iki 

galui gerume.

Jūsą

Kun. Jonas Vaišnoras,
Šv. Vincento parapijos 

Klebonas

Sekmadienį, gruodžio 18 d. 

šv. Kazimiero R. K. parapijoj 

įvyko bažnyčios komiteto rin

kimai. Rinkimuose šiais lai

kais buvo gana “close fight.” 

Iš trys dešimts rinktinių vy

rų trejiems metams išrinki i 

sekantieji: Pranas Žimaitis, 

Petras Barškėtis, Jonas Skis- 

timas, Stasys Simonavičius, 

Juozas Navickas, Jonas Gu

bas, Adomas Jaškunas, Anta

nas Sikorskis.

Visi gabūs, energingi ir 

darbštūs vyrai. Kadangi di

džiuma balsą išrinkti, tat pa

rapija pasitiki jais ir laukia 

iš jų daug naudingų parapi

jai darbų.

Sulig mano supratimo, pir

mutinis ir svarbiausias dar

bas laukia, tai klebonijos sta

tyba. Dabartinė klebonija 

mums gėdą daro.

Mes šiandien didžiuojamės 

gražiomis, gabia ranka sutva

rkytomis ir sumaningai ved

tik lietuviai, bet ir svetimtau

čiai jų pažiūrėti. Kad tas ka

pines šv. Kazimiero parapija 

įsigijo, tai pirmiausias Adomo 

Jaškūno nuopelnas, bet svar

biausias dalykas jų sutvarky

mas, iggražinimas, pastatymas 

Lourdes Grotto, papuošimas, 

įtaisymas vandentraukių, ku

riais vanduo pats lipa į kal

ną, taipgi ir visas dabar tvar

kos palaikymas, tai niekeno 

kito nuopelnas, kaip tik mūsų 

gerb. klebono kun. Kazėno, 

kurs per kelias vasaras diena 

iš dienos darbavosi. Net iš Ši

luvos parvežė" šmotelį to ak

mens, ant kurio Panelė Švč. 

piemenėliams pasirodė ir čia 

Grottoje jį savoje vietoje įdė

jo, kad žmonės galėtų jį pa

sveikinti ir pasimelsti. Tad 

matote, kad nupirkimas tai 

dar netaip svarbu, bet jų su

tvarkymas — prižiūrėjimas. 

Todėlei dabar, vadovaujant 

mūsų naujam komitetui, ar ne 

galėtume kokiu nors būdu sa

vo klebonui pareikšti už tai1 

savo dėkingumo, sakysime, pa

rūpinti jam ant senatvės bent 

kiek patogesnę pastogę, bent 

šiek tiek patogesnę kleboniją, 

kurioje vėjai per pamatus ne

švilpautų, kaip kad dabarti

niame sename lauže. Reikia tik 

sutartino darbo.

Antras dalykas, kuriuo nau-

Tai matote, kiek svarbių 

reikalų ir darbų laukia naujo 

komiteto, o juk ir apie skolas 

negalima pamiršti. Bet nenu

siminkite, vyručiai, nes kuo

met mes prieš 40 m. pradėjo

me kurti šv. Kazimiero R. K. 

parapiją, kaip tai sakant, pra 

dėjęme ant “pliko lauko”, o 

šiandien turime gražią bažny

čią, patogią mokyklą, vienuo

lyną, tik reikia klebonijos. Ją 

gi lengvai galime įsigyti, jei 

visi komitetai ir parapijonys 

sutartinai dirbsime. Juk kle

bonijai jau pradžia yra. Turi 

žemę, turime pusę namo, tik 

reikia kitą pusę dastatyti ir 

su ramia sąžine galėsime ju

biliejų švęsti.

Linkime naujam komitetui 

pasisekimo visuose Šv. Kazi

miero R. K. parapijos darbuo

se. Visi į darbą!

Senas Ex-choristas

taučių akyse. Štai, skaityk, ką 

svetimtautis rašo apie tavo 

“prakalbą”:

“There are circumstances 

under which you don’t have 

to liold your tongue, sup- 

ress your thoughts or re- 

strain your pen. And since 

speech is not a less instru- 

ment to onr thought than a 

horse is to a soldier, and the 

best horses suit the best sol- 

diers, the speech, as wo 

have said, vili suit the best 

thought. Būt thoughts can

not be best save vvhere is 

knovvledge of proper expres- 

sion, and correel ūse of the 

language spoken.

A short talk was given by 

Mr. Joseph D. Mitchell dur 

ing the Lithuanian Radio 

Club program, Sunday De- 

cember 11, 1932, urging the 

Lithuanian youth to affili- j 
ate themselves with organi-1 

zations sponsored by Lith- 

uanians. A very noteworthy 

thought and plea which de- 

serves more than a more 

passing notice. Būt the man

ner in vhich Mr. Mitchell 

expressed hiinself sūrely is 

no eredit to the youth of 

Lithuanian extraction.

The youth of Lithuanian 

descend sliould consider it 

of their duties to join or- 

ganizations vvhere the ūse 

of the Lithuanian Language 

i s encouraged. Your lang

uage one of the oldest aml

X Senasis bažnyčios komi

tetas, užbaigdamas savo tar

nybos terminą, trečiadienį, 

gruodžio 28 d., rengia nepa

prastą pramogėlę šv. Kazimie

ro R. K. parapijos naudai. 

Ten įvyks “Sočiai Card Par

ty”, šokiai ir įvairūs žaislai. 

Kaip girdėjau, kad nei vienas 

atsilankęs nesigailės. Iki šiol, 

kuomet tik ką parapijos komi

tetas surengdavo, visados ge

rai išeidavo. Tad galima tikė

tis, kad ir dabar ant užbaigos 

savo tarnybos gerai pasirodys. 

Eikim visi. Ausis

IŠ LIETUVIŲ RADIJO 
PUSVALANDŽIO

most beautiful spoken shall 

be preserved in America, 

and the youth, shall pre

serve it.” Mr. X.
Jei pats nesuerebėjai paga

minti bei paruošti atsakantes- 

nės prakalbėlės, reikėjo šių ei

lučių rašytojo pasiklausti, bū

čiau noriai tan pagaminęs ką 

nors geresnio, kad nebūtų gė

dos svetimtaučiu akyse. Tuo 

skaudžiau man ir kitiems, kad 

mes esame iš tos pačios mo

kyklos kaip ir Mr. Mitchell — 

Duąuesne University. X. P.

WEST OTOPITTŠBURGH
(MCKEESROCKS)

Kaipo generalis Pittsburgho žinių agentas, lin- « 
kiu Pittsburgho žinių skaitytojams ir rėmėjams

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

K. J. VAIŠNORAS.

ŠIE BIZNIERIAI LINKI SAVO GERBIAMIEMS 
PRIETELIAMS IR RĖMĖJAMS

LINKSMU SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

SOUTH SIDE, PITTSBURGH, PENNA.
[K. J. Vaišnoras (Woshner) Real Estate & Insurance j 

Agentas, 1921 Carson Street
Birmfaigham Fire Insurance Co. of Penna.,

1812 Carson Street
A. V. Kinder, Fire Insurance Agentas,

2319 Sarah Street
National Liberty Fire Insurance Co. of America, 

Grand1 Bldg.
Polfthania State Bank,

1910 Carson Street
Lithuanian Building and Loan Association,

1910 Carson Street
Peoples-Pittsburgh Trust Company, South Side 

Branch, 1736 Carson Street
Fourteenth Street Bank,

1401 Carson Street
K. J. Stravinskas, čeverykų Krautuvininkas,

1814 Carson Street
Woshner Bros. Drabužių Krautuvė,

1514 Carson Street
A. L. VVensIovas Graborius,

2128 Carson Street
John Petraitis, Photografistas,

1710 Carson Street
[Stanley Simonavičius, Grocery Store & Meat Market;

2100 Carson Street
John Chubls, Grocery Store & Meat Market,

2331 Carson Street
[Joseph Pakrosnis, Grocery Store & Meat Market,

2500 Sarah Street
Miller and Solow. Namų Rakandų Krautuvė,

1930-32 Carson Street
Kotula Electric Co. Radio krautuvė,

1605 Carson Street
Mrs. W. C. Kessler, Florist,

1830 Carson Street
Arcade and Colonial Theatres,

Carson Street

Lietuvių radijo pusvaland

žio programas žemiau kritikos 

ir apie jį nei nekalbėsiu. No

riu tik padaryti pastabą kas 

link pusvalandžio įvykusio 

gruodžio 11 d., 1932 m., ka

iriame pasakyta “prakalba 

Amerikoje gimusiems lietuvia

ms anglų kalboje, kurioje ne

va tai ragino čia gimusį ir au

gusį jaunimą neužmiršti savo 

tėvų kalbos, papročių, bet pats 

kalbėtojas pamiršo, kad jis

Rašant šį straipsnelį, sąži

ningai rūpinsiuos ką nors pa

brėžti apie jaunimą arba jau

nus vyrukus šios kolonijos. 

Kaip visur, taip ir čionykštė

je kolonijoje randasi vaikinų 

j, baigusių aukštesnius mokslus, 

kaip tai buhalterijos, o porą 

net baigusių inžinierijos mok

slą. Bet žiūrint į jų gyvenimą 

nesimato, kad jie linktų prie 

lietuvių organizacijų. Organi

zacijos, kaip tai Federacija

John Hill Fllms Labaratorv,
1701 Boulevard of A,lies, Pgh.

NORTH SIDE, PITTSBURGH, PA.
Petras Pivarunas, Duon-Kepys,

1426 Juniata Street
Lithuanian Bakery, Kaunas,

1400 Reedsdale Street

WEST END, PITTSBURGH, PA.
[Adolpas Paleckis, Grocery Store and Meat Market, 

401 Stadium Street

HOMESTEAD, PENNA.

pats jau senai išsižadėjo savo ;S™vienyj>n,a» It. K., VyZ-.a.

tėvų kalbos, vardo ir pasiva- |viBai « •’<! «•

__________ _______________________________________ dino save Mr. Joseph D. Mit- 'vai P^klanso prie jy ir jas rė

jas komitetas turėtų tuojau a-icheil. o kas atsitiko su Mirkė- m'a’ va.kai nuo jy šalina

teinančiais metais susirūpin

ti, tai paminėjimas 40 m. su

kaktuvių nuo įsikūrimo šv. Ka 

zimiero R. K. parapijos. Būtų 

gerai, kad nuo senai renkama

medžiaga parapijos istorijai .Lietuvių Vaisbos Bute orerani- 

būtų sutvarkyta ir knygos fo-lzuojant jaunimą, taip pat tu-[

viriam T Taip pat snmin5jo ir sL >'r“ ka'1
kitus garsius lietuvius iškrai

pytais vardais labai netikusio

je formoje. Mr. Mitchell pa

sielgė panašiai, kaip aną metą i

rinoje išleista. Tame darbe ga

momis savo šv. Kazimiero R. dėtų daug padėti senesnieji pa

rapijonys, kurie dalyvavo pi

rmose šv. Kazimiero R K. pa-

per daug metų gauna daug, K. Bažnyčios kapinėmis, taip 

pfcyrimo ir tokiu būdu palie- kad šiandien net iš tolesnių A-

Aotoritetai _nvo srityje. I merikos miestų atvažiuoja nerapijos šv. Mišiose, kurias lai-

las kalbėtojas karštai šaukė, 

kad lietuvių jaunimas tari su

situokti tik su savo tautos... 

Gražus paraginimas, bet kas 

atsitiko su Ino kalbėtoju. Ne-j

SWEET’O ARBATA DEL 
•KRAUJO

(8weet’s Blood Tea)
Yra gamtos vaistas nuo Nevalgn- 
mo, Kepenų/lr Kraujo Ligų, Gal
vos Skaudėjimo visokių Negailų 
Viduriuose^ Odoa Ligų, Nervingu
mo, Reumatizmo. Geltonllgės, Be- 
kraujystės. UžsISaldymo, Influen
zos. Praroglmo Pilve,.

Gvarantuojame kad Jumis patiks 
arba pinigus sugrųJlnslme. Gauna
ma visur. Kaina RO centų.

Reikalaukite musų free sample.
Sweet Mfg. Oo., 2S1 Gorite St., 

PlltstMirgli, Pa.

[Antanas E. Katilius, Jewelrv ir Muzikališkų daiktų 
krautuvininkas, 505 E. 8th Ave.

Jonas Puskunigis, Grocery Store & Meat Market
401 E. 5th Ave.

[Jonas J. Greblkmas, Grocery Store & Meat Market, 
1601 McClure Street

Jerry Naujokas, Grocery Store & Meat Market
229 W. 4th Ave.

Keystone Casket Works, Vincas Krauzlls pirm.,
229-6th Ave.

Petras Jurgaitis, Confectionery,
515 E. 4thx Ave.

BROADDOGK, PENNA.
[Motiejus Vitartas, Grocery Store & Meat Market,]

937 Washington Ave
Joseph Naujokas, Grocery Store & Meat Market,

701 Talbot Ave.
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DRAUG A S Ketvirtadienis, pr”''

Pittshurgbo Lietu 
viii Žinios

kauskas — virė piialininkus, kia naujos mišios giedot, kalė- i i laimės paskelbti naują, nuo tų Atpirkėjų, laiminantį žmo- kus su sieros galvute, kuri už- THORPE, WIS.
Vincas Pieta — iinansų riš- dinių giesmių irgi daug. K a- savo gerb. kapeliono, J. V. niją. 
tininkas, Ignus Mazietis - pr i ledų i vtų stambus vyrų bal- Skripkaus gautų dovanų —‘ — Berlyni 
tokolų rast., kun. A. Jurgutis
— - iždininkas, Jonas Daraške-

'sidegdavo, patrynus i grafitą.
laivas

-----------------virius su Kazimieru Pieta —-
(Tęsinys nuo 5-ėio pusi.) iždo globėjai, .Martynus Mie

tus, kad lai vargingas kraštas, kūnas maršalka. l»čgami>‘- 
lai ubagų šalis, kur juoda duo- ,
na ir tos dar trūksta. Tokios P° vien<1 dolvri 11110 llario 
kalbos ir pasakojimai išaugi- j Kuopa tini daugiau kaip 
na juose šaltumų prie gimtinio nuaugusių naiių ii giažiai tva-

atidarytas vieš- — V ienas prancūzų
ui sužadins visų jausmus. dvasiško ir moksliško turinio būtis vaikams, kuriame kelei- dėl geriamo vandens stokos

Vėlybas Paukštis knygų už pusę šimto dolerių, viai gali palikti geroj priežiū- J’uvo apsistojęs ties neapgv-'Vaitkevičius, kurio laidotuvės
Seserys neapsakomai įvertina ioj savo vaikas, o palys gali Venta sala Rinea, Painiajame įvyko gruodžio 17 d. ir sutrnu
tokios rūšies dovanų. Tai yra išeiti į miestų atlikti reikalų, ^vandenyne. Saloj buvo rastas kė daug palvlovų. Netiktai iš
geradėjystė, kuria naudosis L’ž kiekvieno vaiko išlaikvma d;ad*ais apsitaisęs europietis, vietinės lietuvių kolonijos vi-BENTLEY V1LLE, HA.

Pereitų savaiti? mirė Ignas

jų krašto. Vokiečiai, airiai, le- 
įiRai lo nedalo. Jie gerbia sa-

rkosi.

GO

daug Seserų per daugelį me
tų. Davęs vienuolyno knygy
nui pradžią keletu metų atgal, 
rūpinasi ir jojo didinimu. Nė
ra to, kuriuo mūsų gerb. ka
pelionas visa širdimi neprisi
dėtų prie dvasinės ir medžią 
ginės vienuolyno pažangos. Li 
likime savo rūpestingam gic

lame viešbuty 
iki 12 litu.

įmania nuo ireikalams nutarta sumok> Gruodžio 11 d. mūsų klebo
nas kun. Misius buvo apsimai
nęs su kun. Juozapu iš Van- 
dergift, Pa., kad duoti progos 
žmonėms prieiti Adventinės iš-

X Anų dienų niigiidau, kad pažinties pue svetimo kunigo, 
vo gimtinę šalį ir ragina savo Emilija Kuėauskiūtė pabėgo Kun jUozapas pasakė gražų 
vaikelius, kad jie nesigėdintų'nuo tėvų į kitų miestų ir “ap- įmoksiu anglų kalba ir ypa-
būti vokiečiais airiais bei len- siženijo” su kažin kokiu šen- Pn ‘i..rf nosbibo inuiii-T-• • i . ”.............................................. .. padare pastalių jauni b daug Kristaus maloniu
kais. Lietuvių tėvai žemino ir bernui “ant korto . Gaila pa- nuiį, j;urs paprastai būna prie
žemina lietuvių įstaigas bei klydėiės mergaitės. Na, koks kaj „reiėįau galėtų iš
mokyklas. Kų ten sako, mano1 protelis, tokie ir darbai. bažnvčios išbėgti. Tai labai
vaikas išmoks, tik poterių, to j X Praėjusi sekmadienį kle- vįetoje buvo ta pastaba ir gal 
mes juos ir patys namie iš- bonus paskelbė bažnyčioje, 'geresnį įspūdį padarys, nes sa-1 
mokysime. Tad skaudu ir grau kad piemenėlių Mišios Kalėdų

Šiomis dienomis a. a. My
kolas Gelažėlė mirdamas pas
kyrė vienuolynui $50.00. Už tų
geradėjystę Seserys atsilygini:

, ,, i , ... ,vo Ueboo° neklau-maldinga almintimi. Prie isęi.
du klausytis tokiu tėvu paša- ryta bus 12 valanda naktį, o i e i.->* j *. «. t’ j
kų, bet tai gryna tiesa. Iš kur- 'suma pusė po dešimtos, ir ra
gi vaikelis sužinos apie jų gi- gino taip susitvarkyti, kad nė

— Suėjęs 1I!<) melu luto pir
mo patento išdavinio degtu 
kams. 1832 metų lapkričio m. 
20 d. anglų išradėjas Jonus 
gavo patentų gaminti degtu

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

kuris, matyt, ilgai gvvenda- si subruzdo duoti jam pasku- 
mas saloj, virto puslaukiniu j tinį patarnavimų, bet buvo 
žmogum. Pamatęs jūrininkus, daug ir iš toliau atvykusių,

Rap.pabėgo į salos gilumų.  net ir iš Chicagos.

jimo tos aukos daug prisidėjo t pinigus. 
Viena moteris at kyrė velionies giminaitė Emilija Lu

Be operacijos, be (švirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistus yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą.. Nurodymai prie vals 
tu. ei negelbės aptiekininkas grąžins

Vaikams Dovanos
parsiduoda už

Mažiausias Kainas
visam mieste

mtinį kraštų, juk jam viešo-!vienas šeimos narys nepalik- nuo vyro ir apsigyveno ant kosinti, taipgi adm. K. Mažu _ 
je mokykloje nieks apie Lietu-'tų neišklausęs šv. Mišių. Mc ūkės. Vvras dirbo mainose. kna su J- Kazlausko pagalbaūkės. Vyrąs dirbo mainose,
vų neaiškins. Iš tos tai prie-Inkus būtų katalikas tas, ku- bet kuomet nioterei prisėjo re- 
žasties jų vaikeliai nenori ir lis, susilaukęs Kristaus gimt- nda mokėti, tai naktį ir pu- 
gSdinasi prisipažinti lietuviais.'mo šventės, mirtinai nusidėtų, bego.
Džiazo jis greičiau klausysis, | apleisdamas tų dienų bažny-

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

1 Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra-

PEOPLES FURNITURE GO. KRAUTUVĖSE!
Atsilankykite su savo šeimyna šiandie ar rytoj 

/>.'rantavęs atviros kas vakarą ir nedaliomis 
nuo 10 rai. ryto iki 4 vai. po pietų.

X Girdėjau, naujas biznie
rius mano savo biznį uždary- 

X \ iena ausini nugirdau, (j, nes nįeko negal uždirbti —• 
taip išaugintas tolinasi nuo kad sodalietės rengia po Ka- neį anį o-azolino.

negu linksimos malonios lie- čią. 
tuviškos dainelės. Vaikelis!

savo tėvų ir taipgi tolinasi nuo lėdų šokius parapijos naudai, 
tikėjimo ir Bažnyčios. Lietu-[Gerai, mergaitės, kad rūpina- 
viškų pamokslų nebeklauso, į tės savo bažnytėlės užlaikv- 
bažnyėių sustoja ėjęs. Tad, mu. Kas gailis bažnyčiai au- 
tėveliai, mušdamiesi į krūtinę kos ir nepaslenka padirbėti jos 
sakykite, mano kaltybė, mano' gerovei, — nėra vertas did- 
didžiausia kaltybė, kad apsi-į žios pagarbos. Garbingas žnio- 
lcidau auklėjime savo vaike-1gus pasižymi garbingais dar- 
lių. Nesirūpinau jiems įkvėpti bais. Vilimas
lietuviškos dvasios, nepada
riau jų nei gerais katalikais 
ir už tad šiandien tiek daug 
lietuvių ištvirkėlių. Kuriems
dar ne per vėlu, taisykite kas Gruodžio 18 dienų lietuvių
negera, auklėkite vaikelius ka- l’^tro ir Povilo parapijo- 
talikiškoje ir lietuviškoje dva- «Je buvo sušauktas parapijos 
šioje. Leiskite juos į savo mo- ^usirinkimas. Senam komite- 
kyklą, kurioje susipažins su tui atsisakius, naujas komite- 
savo tėvelių gimtąją šalele, jų tas buvo išrinktas iš Epiiani-

HOMESTEAD, PA.

Lėlės pilnai ir gražiai aprėdy
tos 22 colių dydžio po

98c
J (S’ coli ą dydžio po 55c

Lėlėms vežimėliai (doll carts) 
į viii rus pasirinkimas parsiduoda 
po ir aukščiau.

$1.79
Dcskutės dėl rašymo, tvirtai pa

darytos, kaina nuo
$5.95

Jlrenkt'ast setai susidedanti iš 
parceliuotų viršų stalo ir 2 krėslai 
po

$3.95
Dviračiai parsiduoda už suma

žintas kainas po ir aukščiau
$1.95

Rogelės dėl didesnių vaikų žaisti 
ant sniego ar ledo po

97c
l’ool tableš pasirinkimas visokių 

dydžių pradedant už kailių nuo ir 
aukščiau

žo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms į
. . ..... . ... savaitėms. visai pigiai teatseina.Šia 11' reikalingiausia paguliu • Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute

lio nenuliesčsi, tai gausi pinigus at-

! Panašių auką vienuolynui 
suteikė a. a. Naugžemienė. Šie 
mirusieji ant visados pasiliks 
vienuolyno geradarių sųrašuo- 
se, už kuriuos kasdien būna 
aukojamos maldos — didžiau-

niirusiam.X Vienoje šeimynoje atsi
lankė garnys. Šeimininkas iš isnris, kurie v.k prisidėjo 
baimės, ar iš džiaugsmo, pa- prie 5ienuolvno palaikymo da- 
įr.išo ir reikėjo išvesti į Piits- Ahu, auka, ar piieteliškumu, 
bur'di’ų į ligonine nuoširdžiai linkime linksmi'

“Draugo''’ Draugas Kalėdų Švenčių ir daug Die- 
______ _______ Įvo palaimos Naujuose Metuo

se. S.MT. PROVIDENCE, PA.
I ŠIS BEI TAS

Dovanos labai daug priside- Į-----------
da prie Kalėdų Švenčių džiau- ITaute Savoie, Prancūzi- 
gsnio. Kuo didesnė dovana, joj, ant Montlano kalno bū- 
tuo didesnis džiaugsmas. 'siųs pastatytas didžiulis pa-

Šv. Pranciškaus Seserys tu- minkius, kuris vaizduos Kria-

gal.
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 

druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tuii saugotis.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam s j 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis st’p- 
rina nervas... duoda geresnj apetl- . 
tą... geriau miegi... atleidžiu galvos 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
sunkiosios dienos itakcnči&mos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

ta
TEL. PROSPECT 7950-61

pamylės ir jos neužmirš.
Dėdula

aus Kundroto ir .Julijono; Ra
manauskas tapo išrinktas kai-

___________ 'po priklausantis komitetas is
X Gruodžio 8 d. šv. Vincen- 'Duąuesne, Pa. Ilomesteadiečių 

to parapijos 40 mergaičių pri- išrinkta šeši nariai, būtent — 
sirašė prie Sodalicijos arba Andrius Bardzelauskas, Albi- 
‘‘Marijos Vaikelių’’ draugijos'nas Onaitis, Juozas Kajokas, 
ir pasižadėjo Jai ištikimai ta- 'Motiejus Bardzelauskas, Juo- 
rnauti. Įspūdinga ir iškilmių- ^as Tenanis ir Petras Diinib- 
ga buvo ta diena. 40 mergai-dauskas.
čių suklaupusių prie Panelės J Pažymėtina kad iš mūsų 
Švč. Marijos altoriaus, visos jaunimo Šiam svarbiam susi
kaltu pasižadėjo, kad jos bus .rinkin e buvo tiktai du. Jau 
ištikimos, doros ir garbins lia- ninie, tavo laikas dabar išmo- 
nelę Švč. Mariją. Kiek tai kti darbo. Anksčiau ar vėliau 
džiaugsmo molinoms klausan- reikės paimti vadžias ir rei ka
lioms savo dukrelių pasižadė- Įlįs tvarkyti. Pradėkite dabar, 
jimu, nes kiekviena motina tat vėliau nebus sunku, 
trokšta kad jos dukrelė būtų Vėlybas Paukštis,
dora ir gera. Klebonas pasu-------------------
kė labai gražų tai iškilmei pri- X Mūsų vargonininkas S. 
taikintų pamokslų ir su Miš- Kirnutis išsijuosęs dirba, kad 
pūrais ir Palaiminimu Švč. Sa išlavinus chorų Kalėdoms. R i
lcauientu užsibaigė iškilmių- —------ , . - ---------------
ga ta diena.

X Gruodžio S d. šv. Vincen- į 
to parapijoje turėjo šv. Pran
ciškaus Vienuolyno rėmėjai su 
sirinkimų, per kurį prisirašė
dar keletas naujų narių. Da- ,, *bar jau turime per virš 30 na
rių ir visi pasižadėjo remti ir 
darbuotis Šv. Pranciškaus Vie j 
nuolyno naudai. Dėdula

t

BRIDGEVILLE, PA.
Gruotlžio JI d. S. L. R. K. 

Amerikoje 112 kuopa išsirinko ! 
ateinantiems metams naują . 
valdybą: Antanas Klasauskas 
— pirmininkas, Karolis Žu- i

Atlas Fuel Company
Lietuviu Augliu Vardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl ITot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminos. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek antį Kopper Coke. 
Taipgi Subara anglys.

Specialės kainos, mokant casli.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49tli Street. Chicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

Supami krėslai dengti su gražios 
ir tvirtos spalvos apdengalu, dirb
ti mūsų dirbtuvėje verti $10.00, da
bar tik po

$J
Vežimėliai (Coaster \Vagons) 

padaryti iš metalo tvirti ir gra
žūs, kaina nuo ir aukščiau

98c
Lėlių lovelės (Doll Bassinettes) 

2G colių ilgio, gražio ir tvirtos 
sumažinta kaina

Taipgi šimtai kitokių vaikams rakandų ir žaislų 
randasi šiose krautuvėse dėl pasinnkimo

5 LAKSTĄ

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.!
Kampas fticlimond St. Kampas Maplcuood Jrc.
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Ketvirtadienis, gruod. 2’ > ,n-'' BEAUGĄS
ištikus, ar Šiup sau, gali pu- 
durnavoti kokį laiką, bet pa
liauja, randa kų tikslesnio gy
venime kad nusimalšinti.

Jau kų čia ir bekalbėti a
. pie syfilitiku vaikus. Jie gali

(Tęsinys is 2 pusi.) . ... ..I užgimti ne tik su epilepsija, 
bepročių, pamišėlių, nervingų bot su bile kokiais fiziškais ir 
žmonių su įvairiais nervų su- protiškais

Sveikatos Skyrius
NUOMARAS

nedatekliais. Tai
irimais daugiau palinkę prie jau |aįp yia. ųj tėvų gerus

Seserų Kazimieriecių Vienuoly
no ir Pirmutinės Jų Vedamos

Mokyklos Sidabrinis 
Jubiliejus

DAKTARAI:

epilepsijos, kaip sveikų tėvų laįkus, nuodėmes ir apsileidi- 'merikoje Seserų Kazimierieėių

Mt. Carinei, Pa. — Mount lietuviai kunigai ir pasauli 
Carmelio lietuviai rengiasi įs-juai žmones, 
kilmingai švęsti 25 m. Jubi
liejų nuo Įkūrimo pirmojo A-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

14Ifi So. 4 9th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. ir PėtnyilOinls 

10 —' D vai.
3147 S. Huls’ed St Chicago
1‘uncd., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3057 | Office Phone
j Prospect 1028

vaikai. ma vaikai nukenčia.

Tos iškilmės tęsis per dvi 
dieni; gruodžio 27 vakare S 
vai. bus koncertas su pinkai

Phone Boulevard 7041

Yra daug
Ivienuolyno ir pirmosios jų ve- gnlovl;io 2S vienuolik

Daug epileptikų paeina iš 
giminingo kraujo tėvų. Mat, kuriomis besergant išsi- 
čia jau toks gamtos patvarkv- vys^° nuomaris, Sekamos !i- 
mas — reikia maišyti ginii-,Sos žymėtino*: skailalina, sil- 
nes, kad neįvyktų vienpusis- tinės, t\mai, laupai, 
kuilio, išsigimimo. Nieko ir Taip jau ii vidurių, gimtu- 
stebėtino, kad iš giminingo vės netvarkuniai, paskui gauta
kraujo tėvų gimsta 
Juk turi būti menkos vertės 
žmogutis, silpnaprotėlis, kad 
jau nesusiranda sau numylėti
nės biskį kur toliau savo gi- , , „ . ..ka galvos sužeidimus, sutren-

ir užkrečiamųjų 'lamos mokyklos Mt. Carmelyj!tl} va, prio istutvlo gv S;l.
atidarymo. Kaip jau Amerikos ik..a„ien(o dalyvaujant viršum 
katalikų visuonienei_ žinoma, !.tieins Vyskupa...«, dvasi5ki.
Iiąs lietuvaitės. Kaupait..,Seserims ir visiems sve- 
i)va,-anai,skaitė ir UnguraičiiV,.^ Tos aos dienos va 
tė 1-105 m. apleido Šveicaruosbus iSki|l„ingas bankctaSi
angas, kur jos mokinos, I»-|kHrio laike bus prakalbos, mo- 
genboblio vienuolyne, ir at-,kyk,os vaikų lošimai (vaW;.
keliavo Amerikon su tikslu s„|0.duetai ir muzika-
pašvęsti lietuvių vaikų ismo- j- jaĮįg 
kinimui ir išlavinimui tauti

cukrinė liga, mažakraujystė, 
širdies, kraujagyslių ligos ga
li būti nuomario priežastim.

Nuomaris labai dažnai se- nėj katalikiškoj dvasioj, ir 
duoti pradžių labdaringoms į- 

. kimus. Tie galvos sužeidimai staigoms. Tos naujos lietuvės- 
Į įvyksta nuo įvairių smarkių j vaidelutės apsigyveno Scrau- 
galvos palietimų, o laike sun- j tone pas Nekalčiausios blan
kaus gimdymo nuo perdidelio jos Širdies Seseris kur jos to- 

! spaudimo arba gelžių vartoji-'liau tęsė Šveicarijos pradėtus 
mokslus, sykiu lavindamosios 
aukštuose moksluose ir lietu
vių kalboje. Po dviejų metų 
jos visos atkeliavo Mt. Car- 
mc’tin, kur a. a. kun. dr. A. 
Staniukynas jų laukė pastatęs 
savo lėšomis mokyklų.

minių.
Tas pats ir su chroninių al

koholikų vaikais. Ir jie au
kos epilepsijos ir kitų išsigi
mimų. Irgi nieko stebėtino.
Jau reikia būti silpnutėliu 
žmogum, kad dienų iš dienos , 
malšinti taip sakant kirmine-1 Epilipsija gali pradėti sir-i 
IĮ alkoholiu. Tvirtos valios, gt i bile kokiam amžiuje, tari-Į 
gerų nervų žmogus, nelaimei į kiaušiai tarp 10 ir 20 metų.

mo.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

Atkeliavęs 1904 metais iš

Plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė yra nuoširdžiai 
kviečiama skaitlingai atsilan 
kyti tose iškilmėse.

Jubiliejaus Komitetas

GERI VAIKAI — TĖVŲ 
DŽIAUGSMAS IR PA- * '

GU0DA.

“ŽVAIGŽDUTE”
dvisavaitinis vaiku laikraštis

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4615 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. Canal ei Z 2

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Karapag Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
be vedoj pasai sutarti

Boulevard 7589
Kez. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 \V. 14th St Cicero, 111.

Vai.

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

, , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju Kėliausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

Lietuvos kun. Dr. A. Staniu- fl 8Varb,» Plieks,
kynas, idealingas ir darbštus! "ŽVAIGzDUTBJE'’ vadu: 
patrijotas ir. tapęs Mt. Car- £’lai ras tlau« Sraži>» pomoky- 
mėlio parapijos klebonu, visas im'!’ kalP l wlila mylėt, .savo 

Dievų, savo brangius tėvelius

Dr. C.K. Kliauga
DENTI8TAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
3420 U. Marąuette lld. arti tVestero

Ave. riftiuc Heniloek 7S28 
panedėlials, Seredomis lr Pttnyfiiomia 

1K2I So. Halnte.1 Street

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2615 arba 2616
2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl.
TEL. CICERO 5927

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal
sutarties

Ofisas Tai. Grovehill 6617
Rea (787 8. Artesian Ave.

TaL Grovehill 0517

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1411 Wast Marųuette Road 

VaLl 2-6 lr 7-9 P.M. Ket. »-ll A.M. 
Nedėiioj euMtaru

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

S to 4 and 7 to 1 P. K . 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

ntaro. tv Katv. vak. pagal sutarti

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

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

Tel. Canal 02 67 Res. Prospect 6C 59 Jei nratslllcrila Saukit^ Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Hafsted Sk
Kampas Slst Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
... . z,Nedėliomis lr šventadieniais 10—12Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldenclja 6600 So. Artesian Ave.

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

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

jėgas pašventė Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolių organizavi
mui ir jų reikalų vedimui.

Kadangi įsteigimas pirmos 
lietuvaičių Seserų Kongregaci-

A „ ,jos ir jų pirmos vedamos mo-
Telefonas Yards 1138 ... . , ...kyklos Amerikoje įvyko Mt. 

2TAMICV D MAiCIlfA Carmelyj, tai tos iškilmės tu-MANIU r, MAŽEIKA ri istorillės CTarb0> vi.
Graborius ir Balsamuotojas ,sai Amerikos ir Lietuvos ka 

Turiu automobilius visokiem? Į talikiškai visuomenei. Jas, to
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

~~L J. ZOLP
BRABORITlg IB LAIDOTUVIŲ

VNDJMAJ

1650 WEST 46th STREET
Kampa* 4>t> lr Paulina Ita

dėl, ir rengiama tinkamai pa
minėt. Tam .Jubiliejui tapo pa 
kviesti žymūs ir garbingi sve
čiai iš lietuvių ir amerikonų 
tarpo. Jubiliejaus iškilmėse 
dalyvaus Jo Ekscelencija Vy
skupas Būrys, kuris per pa
maldas (gruodžio 28 d.) Mt. 
Carmelio bažnyčioj maloniai 
sutiko pasakyti pamokslą ir

ir savo tėvynę. Taip pat joje 
ras gražiausių paveikslėlių, pa 
sakų, eilėraščių, žaidimų, dai-1 
nų, sporto dalykų, galvosūkių 
ir t.t.

Amerikoj ir kitose šalyse 
metams ?9 amerikoniškų cen
tu- , '

Adresas: Lithuania,-Karmas, 
Liaudies Namai.

Cel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Kalstei Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

DR. T. DDNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

RAY-DIO SALVE GARSINKINTES
“DRAUGE”

MOSTI8, ypatingai K'-r.. 
dvi didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia. ,

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

AKIŲ rYDTTOJAIi

Tel. Boulevard 6291-8412
Nuliudimo valandoje kreipkitės l)e1 banketą prakalbą. Le to. iu-matizmą

DR. VAITUSH, OPT.
prie manęs, patarnausiu slmpatlS- 1 į.-killltėse dalyvaus llai’risbur- 
*ai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
Kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

go ir Scrantų Vyskupai, Lie
tuvos Atstovas Amerikai B. K. 
Balutis, buvęs 14 metų Mt. 
Carmelio parapijos klebonu 
kun. Dr. Y. Bartuška atkelia
vo iš Klaipėdos į tas iškilmes, 
Pennsylvanijos senatorius, tei
sėjui, laikraščių redaktoriai ir ( 
visuomenės veikėjai, Amerikos

ETRfiNŲ DIEGIMĄ 
ŠALTI MUSKULUOSE 

PAŠTY RIMA NARIUOSE 
M Eši.UNGI 

NEURALGIJĄ 
' l’ERSIDIRRIMĄ

NUGAROS SKAUD. 
IŠMĖGINKITE

Jeigu kurtų parnėginsit. RAY—DIO 
mostį ir pajusit palengvinimų, Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų aptelkoj — 50c

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7817

DR. MARGLRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietų
S325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Ofiso vai. kiekvienų dienų »uo 0 HU Tel. Grovehill 1595 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki H vai. vakare Ctamlnkais 
ir Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park J395

DR. A. L YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL’IS

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų ir Nedėldieniaia 
tik susitarus

1422 W. MARQUETTE ROAD

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE., En<1T;^Ph,0“i
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo Vantworth >009 

—* I iki 2 vai. vak. Nedėliomis pagal 
sutartį

Ofiso Tel.: Boulevard 7M2O 
Namų Tel.: Prospect 19JU

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Office Phona 
Wentworth >999

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |35.00

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

PETRONĖLĖ
PASZKIEVICZ

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Mirė gruodžio 19 d., 1932 m., 
1:30 vai. vak. apie 4 6 metų 
amžiaus. Kilo iš Lietuvos. A- 
♦iicrikoje Išgyveno 27 metus 

Paliko dideliame nuiiudime 
vyrų Rautų, dvi dukteris JaJ- 
vygų Ir Paulinų ir sūnų Myko
lų, 2 žentus Stanislovų Petkų 
ir Kasi-nterų Lauraitį ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3029 Eme
rald Ave. Tel. Victory 4342. 
laidotuvės įvyks pėtnyčloje, 
gruodžio 23 d,, iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į šv. J urgio para
pijos bažnyčių, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažyo- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Dukterys, Sū
nus, lentai Ir Giminės.

Laidotuvėms pntarnauja grn- 
borlua I. J. Zolp. Telefonas 
Bouievard 5202.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS *

Palengvins akių įtempimų, kuris 
&stl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nulmu 
tataractua. Atitaisau trumpų regystę 
,r tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsiUkimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaidas.

Speclal e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama.

Valandos nuo 19 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRfJM 
?A LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys stltaiaomoe
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, n«gu buvo. Musų kainua pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
TeL Boulevard 7589

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

Trečiadieniais ir sekmaM. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPCIALISTAS

. DR. MAURIGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 11 dienų

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Res. TeL Hemlock 1174

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 pa 
piet Utarn. lr Subat. nuo 1-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET 
Kampan Halsted St

Valandos: nuo 10—4: nuo •—S
MėdėUomig: IU 11 UŪ U»

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10^-12 nuo S—4 po 

pietų: 7—8:19 vai. vakare.
Nedėliomis lt iki II 

Telefonas Midway 2880

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso tr Res. TeL Boulevard 6919

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

□CiM rųL: nu* 1-1, ųaų Ii«WiM



DRAUGO VAJAUS SĖKMĖS
27 KONTESTININKAI DEDA 

PASTANGŲ,

ONA AKSOMAITIS IŠ DETROIT, MICH, IR J. J. AUKŠ
KALNIS IŠ GARY, IND, ĮSTOJO Į VAJŲ

“Draugo” vajaus lenktynės 
kasdien eina smarkyn.

P. Labutis padarė didelę pa

St, AVaukegan, III. ..
J. Endziulis, 1713 N.

shfield Avė, Chicago,

9,500
Mar-

žangą ir dabar tik 18,235 bal-illl.................................. v 9,500
sų skiria j j nuo pirmos vietos. I Pr. Vaicekauskas, 4242 So. 
V. Stancikui didelis pavojus iMaplewood Avė, Chicago, 
ir raginame ji sukrusti. iltį....................... ......................... 9,000

Per paskutinę savaitę did- G. Rašinskienė, 1639 S. 50th
žiausią pažangų padarė A. Švi J Avė, Cicero, 111.......... 7,500
lpauskienė iš Melrose Park ir V. Gaižauskas, 148 E. 107th 
A. Stulginskas iš Cicero. St, Chicago, Tll.......... 6,000

Kontestininkų stovis: | M. Misiūnas, 245 "VV. 108th
V. Stancikas, 1706 W. 47th PI., Chicago, III. .... 5.000

St, Chicago, 111.......... 263,265 J. J. Aukškalnis. 1354 Hur-
P. Labutis, 917 W. 34th St, rison St, Gary, Ind. 5,000 

Chicago, III.................. 245,030

gaminti panaudojo geriausią-,jo tėvų. 
jį savo kulinarijos žinojimo 
tiulį, kas tiesiog stebino daly
vavusius svečius. Beje, Čepu- 
lienė yra viena M. S. 21 kp. 
valgių gaminimo ir namų ruo
šos kursų vedėja; pamokos į- 
vyksta Pavis Square parko 
salėje. P-a.s Čepulis, kuris yra 
Sv. Kryžiaus parap. komiteto 
narys, inteligentiškas žmogus, 
per visą vakarą pats ėjo kel
nerio pareigas, kad visu kuo 
patenkinus svečius.

Puotoje dalyvavo visa eilė 
mūs įžymių dvasininkų ir pa- 
saulionių svečių iš Bridgepor
to, Cicero, Marąuette Parko,
Westpul Įmano, West Side ir 
vietinės kolonijos. Per puotą 
pakelta taurės už sveikatą Če
pulių sūnelio ir pavyzdingųjų

B B t tt B Ketvirtadienis. «*’

GRAŽI PUOTA PAS 
PP. ČEPULIUS

ras, po vadovyste M. Jozavito 
su solistais: Julė Gapšienė, 
Tverijonaite, p. Puta ir S. Ri
mkum. Visų dainavimas bu
vo tikrai žavėtinas. Taipgi bu 
vo trumpas vaidinimas “Ma
kalų šeimyna pas Budrikę”, 
kuris irgi padarė gero įspū

džio. Apie Budriko radijo or
kestrą tiek galima pasakyti, 
įkad ji groja šauniai ir har- 

Pereitą sekmadienį su tik- moningai. Malonu pasiklausy-

Vėlų vakarą patenkinti sve
čiai skirstėsi į namus.

. Dušiukas

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGO CENTRALI 

NIAM PAŠTE I

RADIO
RADIJO VALANDA

ru pasigerėjimu teko kiaušy 
tis lietuvių radijo programo 
iš stoties WCFL nuo 1 iki 2 
vai. po pietų, kurį davė .Tos. 
F. Budriko krautuvė, 3417 S. Į 
Halsted st., pardavėjai radi
jo, rakandų ir muzikalių ins
trumentų.

Visą dainų programą išpil
dė didžiulis “Birutės” cho-

ti tokio grojimo. X.

503 Blank Anna
504 Bagdonas Albina 
506 Brazas John
511 Gogą Jonas
513 Graicinnas Dr A L 
517 Januška Mrs A 
520 Kamanauskis Andanos 
522 Kiedainis Gasparas 
533 Petrauskaitė Stella

1

537 Saisauskai Juozapas Mo 
rta

549 Valiu kis Pi anas
550 Vaitekūnas Cazimera
551 Vesevich John 
555 .Žaraiienei Mortai

H7 IETKIEWįCZfc

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
Avė, Melrose Park, Tll 198,135

A. Stulginskas, 1628 S. 50tli į -----------
Ą ve. Cicero, III.......... 131,275' Praėjusį sekmadienį Sv. Kry

S. Stašaitis, 1413 So. 48th žiaus bažnyčioje lankėsi J. E. 
Ct, Cicero, Tll............. 80,750,vyskupas, kuris dideliam vai-

A. Valančius, 1226 So. 50th kų ir augusių skaičiui suteikė 
Avė, Cicero, III.......... 63,500 Sutvirtinimo (dirmavonės) Sa

P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 kramentą. Tame skaičiuje bu- 
Pl, Chicago, III.......... 50,250'vo ir jaunas vienturis pp. Če-

S. Staniulis, 6651 S. Talman pūlių sūnelis Kaziukas.
Avė, Chicago. Tll......... 42,240 j rpaja prOga pp Čepuliai sa

vo gražiame bute suruošė puo-A. Gilienė, 3131 S. Emerald
Ave, Chicago, Tll. .. 38,350

Pr. Balčiūnienė, 2212 "VV. 23|guinu jr akonįu< pOnia .T. Č 
St.. Chicago, III.......... 30,000 pU]ienė, M. Sąjungos Centro

E. A.. Condrat, 17O> E. Ma- valdybos narys ir plačiai ži- 
yomensing Avė., Pliila, noma veikėja įvairiose idėji-

.................................. 26,7,)0 ngse draugijose valgiams pa-
K. Šerpetis, 1710 N. Girard 

St, Chicago, III.......... 20,000
Paul P. Petrauskas, 14 Jo- 

hinson St, Binghampton,
N. Y.............................. 18,000

J. Motikaitis, 1305 S. Slst 
Avė, Cicero, 111.......... 16,400

A. Gubysta, 4355 So. Mo^ 
zart Avė, Chicago, III. 13,000

A. J. Janušauskas, 1233 S.
49th Ct, Cicero, III. .. .12,650,

Fr. Žebrauskas, 2253 So.
Oakley Avė, Chicago.
III.................’................ 11,550

O. Aksomaitis, 100 Harmon 
Avė, Detroit, Mich. 9,880

A. Bacevičius, 1850 "VVahan- 
sia Avė, Chicago, III. 9,750

V. Mandravickas, 815 — 45 
St, Kenosha, Wis. .. 9,500

A. J. Sutkus, 1007 — Sth

tą, kuri pasižymėjo ir turtin-

Tikro gintaro karoliai vertės $4.00 už
0$ Gintaro Špilka vertės $3.50 už..............

Big Ben laikrodėlis vertės $3.50 už $“| ,V5 S 
Deimontiniail žiedai vertės $25.00 po S8.OO g

Ąį Laikrodėliai su deimontais vertės $40 po $“1Q
Britvos vertės $3.50 už ........................ 98c B
Britvoms Pustai vertės $3.00 po. .. ,$-f f45 <9
Lempų Shades vertės $3.50 po .............. 98c
Midget Radios vertės $18.50 už .... $8,99 §

Radio Tūbos R. C. A. Cunningham Philco įp 
33% iki 40% $

& DYKAI GRAŽI DOVANA g

I Jos. F. Budrik, Ine. i
341*7-21 So. Halsted St. g

Telefonas — Boulevard 4405—8167

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
švediški mankštinimni ir elektros masažas 

Treatmental visokių ligų. reumatizmo, nervų atltuisymo, šalčio
,r taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cija, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

ČEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovanų. Todėl, mes dabar ir 
parduodan.e Įvairios rūšies čevery- 
kus su nupigintom kainom, kaip 
tai už $2.05 Ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čcverykus ir turim
dideilausĮ pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

Didelis Išpardavimas Paukštienos
■ 4". •

Ketverge ir Petnycioj
(klllllllli:illlllllil!!illllll!lllllllllll!llllllllilllllllllllllll!lllllllllllllll!lll!!l!!lll!lllllll M

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Ijafayette 3315.

Gera Kalėdų dovana jaunimui skei- ‘ 
tai; Nestor, Johnson, F’yers, Hoekey1 
skates dėl vyrų. merginų ir valkų. 
Numažintos kainos — tik $3.50 Įiora. 11

K. P. BUKAUSKAS 
4038 W. I5tli St., Cicero, III.

ŠVIEŽIAI ŠVIEŽIAI ŠVIEŽIAI
NUPEŠTOS NUPEŠTOS NUPEŠTOS

JAUNOS
VISTOS ANTYS

_ <1
ŽĄSYS

AA 191 191
svaras c svaras | Al svaras | JCi2c

KALAKU- NETIRPYTI ŠVIEŽI
ŠOLDE-

TIENA „ TAUKAI RUKAI

m 03 C 1
svaras | ' svaras 4 C j svaras 2c

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Urane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kainų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Pocahontas lumps ....$900 
Summer Creek lump . .$8.00

Rūkyti
Lašinukai

su
Kauliukais

8 1
2c

Sūdyti Veršiena
Lašiniai Veršienos dėlC Kulšys Kepimo

Ve fti Ci
svaras svaras 2 C svaras 2

J. Spaitis Nleat Markai
3631 So. Halsted St. 1949 So. Halsted St.

MORTGAGE BAMKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite į mūsų Spulką 
!Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

Geriausia cash kaina už mo- 
rgičius, bondsus ir deposit ce- 
rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 
Kambarys 316. Atdara vaka
rais.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose prie! 
eglaitės už dolerį.I 
Telef onuokit:

Englevvood 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 lr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington ftt. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

WOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
ši dldeliausi aprėdalų —- drabužių krautuvė jau perėjo Į lietuvių S 

E rankas. Čia rasite dldelĮ prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip- = 
“ gi ir valkams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis. —

1 Wood Street I
| DEP T. STORE |
I 1800 W. 47 Street |
Kiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂

tfiiiiiiiimiiimiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimimiimiimiimmmiw

Į MES MOKAMECASH UŽ Į
Lietuvos Bondsus

1 Darome |
Pirmas morgičių paskolas

| Išrašome |
Visokias apdraudas (Insurance)

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

“i 160 N. I.A SALLE ST.— pagal sutartj

| 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 f
^imimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiimimiiiiimmi?

PAUL M. SMITH Sc CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Tarime pardavimui lr mainymui visokios rūšies properčlų, biz
nių, Uotų Ir farmų. Jei mes negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis tr didžiausiomis apd.raudos Įstaigomis.

Kolektnojame morglčtua, notas Ir bilas. Padedame namų sa
lininkams surasti tuos, kurie yra pirkę morgičlus 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. Fairfleld Avenue Tel. Lafayette 0455

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

k. Wm. J. Kareiva
8avlnlnkas

Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olseils šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1S89

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, Tll.

Jei manai pirkti automobllĮ, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 

j vienų Iš gerinusių rūšių mitrtmobl- 
llus — STUDEBAKER, kurie yra 

į pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki, 

mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia knlna
MIDLAND MOTOR SALES

44*2 ARCHER AVENUH 
Telephone Lafayette 711*
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