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54 angliakasiai žuvo Illinois’o kasykloje
TUŠČIOS BOLŠEVIKU PASTANGOS 

ME PRIEŠ KRIKŠČIONYBE
PRANCŪZŲ TAUTININKŲ 
SPAUDA PUOLA BUVUSĮ 

PREMJERĄ

54 ANGLIAKASIAI ŽUVO KALĖDOS RUSIJOJE

; KALĖDŲ DIENOS MINĖ 
i JIMAS ROMOJ

DRAUGUI” TELEGRAMA CHTCAGOJE

MOWEAQUA, III., gr. 26.— 

Kooperatyve,,e Moweaqua an

glių kasykloje, už 12 mylių 

pietų link nuo Decatur, praei

to šeštadienio rytų ištiko ka

tastrofa. Susprogusios dujos 

užvertė 54 angliakasiams išėji

mų.

MASKVA, gr. 26. — Rau

donojoj Rusijoj šiemet sovietų 

vyriausybė dar daugiau su

varžė krikščionims Kalėdų mi

nėjimų. Buvo uždraustas eg

laičių ir kalėdinių papuošimų, 

taip pat kalėdinių sveikinimų 

pardavimas. Eglaitės leista į-

ROMA, gr. 26. — Šiame

mieste Kalėdų šventės minėji

mas pradėtas vidunaktį baž

nyčiose šv. Mišiomis ir kito

mis įspūdingomis apeigomis.

Šventasis Tėvas Pijus XI, 

taip kaip ir kiti kunigai, pra

dėjus vidunakčiu atlaikė tre

jas šv. Mišias privačioj koply

čioj, kur buvo susirinkęs Va

tikano personalas.

Nežiūrint 75 m. amžiaus, 

Popiežius Kūčios vakarų išbu

vo be miego iki vidunakčio. 

Kelias valandas kalbėjosi su 

privačiais sekretoriais.

MT. CARMEL, Pa., gr. 26. 

— Lietuvių bažnytinėse pa

maldose ir bankiete gruodžio 

28 d. dalyvaus apaštališkasis 

delegatas J. Valstybėms Jo 

Ekscelencija arkivyskupas Fu- 

masoni-Biondi. — Kun. Kon

čius.

NAIKINA KUNIGAMS 
IŠLAIKYMĄ

KALĖDŲ DIENOS KATAS
TROFŲ AUKOS

Spaudos žiniomis, Kalėdų 

dienų visam krašte žuvo ka

tastrofose: traukinių — 5 as

menys; automobilių — 78; lėk

tuvų — 2; nuskendo — 10; 

kitose nelaimėse — 10 asme

nų. i ; 1 ■ • '

ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI PAS
KELBĖ ŠVENTUOSIUS METUS

KRISTAUS KANČIOS, MIRIMO 
IR IS MIRUSIŲ PRISIKĖLIMO 

SUKAKTUVES

Šie jubiliejaus metai prasidės 
balandžio 2 d., 1933 m.

Po šio nelaimingojo įvykio įsigyti tik svetimšaliams. Nie-

KALĖDOS PRIVAČIAI 
MINĖTOS

greitai pranešta autoritetams.

Pasiųsti gelbėjimo būriai. Dir

bta per dienų ir naktį.

Kalėdų dienų rasta 12 dar

bininkų lavonų. Šiandien, pir

madienį, dar 30 lavonų. Iš jų 

39 lavonai jau išimti. Kiti 3 

palikta ir kasamasi toliau 

rasti kitus 12, kurie tolėliau 

požemių urvuose užgriauti.

Atkasimas sparčiai vedamas, 

nes kai kas spėja, kad gal tarp 

jų bus rasta dar gyvų, jei jie 

suspėjo aklai užsidaryti nuo

nuodingųjų dujų. Tačiau žino-| PARYŽIUS, gr. 26. — Pran- 

vai pareiškia, kad nėra viltiesĮcūzų tautininkų spauda puola

kas negalėjo pirkti, nes vie

nai eglaitei reikalauta 25 do

leriai. i

Tačiau Kalėdų dienų kaip 

katalikų bažnyčios, taip sta

čiatikių cerkvės, buvo pilnos 

žmonių. Nuo maldos namų 

negalį žmonių atitraukti žiau

riausi persekiojimai. Bedievių 

organizacijos prieš tai veiki

mas pasirodo betikslis.

MEXICO CITY, gr. 26. — 

Visam krašte katalikai Kalė

das privačiai minėjo. Visur 

bažnyčiose buvo gausingas ka

talikų supludimas. Bet ne vi

sose bažnyčiose tikintieji tu

rėjo laimės klausyti šv. Mišių, 

kur kunigų skaičius suvaržy

tas. Viešosios religinės mani

festacijos uždraustos, kai bol- 

ševistinėj Rusijoj.

MADRIDAS, gr. 26. — Stei 

giamasis Ispanijos susirinki

mas, kurs be gyventojų atsi- 

klausimo uzurpavo parlamen

to teises, kad išleisti gyven

tojams varžančiuosius įstaty

mus, apie 40,000 katalikų ku

nigų panaikino iki šioliai mo 

kėtų iš valstybės iždo išlaiky

mą.

KARO VETERANŲ 
ŠELPIMAS

HERRIOT’AS PUOLAMAS
VIDUNAKČIU NEBUVO 

ŠV. MIŠIŲ

WASHINGTON, gr. 26. — 

Apskaičiuota, kad J. Valsty

bės pastarojo karo veteranų 

šelpimui išleidžia apie 20 nuoš. 

daugiau, negu Anglija, Pran

cūzija, Vokietija, Italija ir 

Kanada ėmus jas kartu.

VATIKANAS, gr. 26. — 

Kūčių dienų, kada dvidešimt? 

du kardinolai susirinko į Va

tikanu Bažnvčios vardu svei- 

Lmcoln parko komisija pra- Svent?ji T-Vą

nesą, kad ji per praeitus tre-| sveikinim0 Popiea« per 
jus metus viesasias išlaidas radij fce)bė M did.

SUMAŽINO IŠLAIDAS

daugiau kaip perpus sumaži

nusi.

PASKLEISTI NETIKRI 
PINIGAI

jžiai svarbų pranešimų. Pas-

tarpis pasitikėjimas, draugin

gieji santykiai, didesnė pagal

ba, kur ji yra reikalinga, pa

kaktinas ir vaisingas darbas 

ir mažiau nepalankiųjų ir abe

jotinų bendrųjų gyvenimo su

lyti.

Kalbėjo apie daugelį tarp

kelbė šventuosius arba jubilie- žmonių pasiskirstymų ir kon- 

ijaus nietus, kurie prasidės ba- Įfliktų, įėmus karų baisybes, 

landžio mėn. 2 d., 1933 m., ir įkas kaskart dar daugiau pablo 

įtęsis iki balandžio mėn. 2 d., gina finansinį ir ekonominį 

j 1934 m. Tai bus T 9-os šimtų pasaulio krizį taip, ko neįre-

Cliicagoj paskleista daug metų Kristaus kančios, ant

I *• 7
korduota istorijoj.

netikrųjų banknočių (pinigų), kryžiaus mirimo ir iš miru- 

Vvriausybės agentai areštavo šių prisikėlimo sukaktuvės.

vienų skleidėjų, T. A. W. Jo- šventasis Tėvas pareiškė, kad . išskaičiavo per tuos metus 

hnson’ų, 40 m. amž., buvusįjį jubiliejaus metais pasaulis nie'Bažnyčios įgytus džiaugsmus 

banko tarnautojų. Ieškoma jo ko nepraras, tik labai daug jir liūdesius. Tarp džiaugsmų 

laimės, kada jis nutrauks savo pažymėtini šventų misijų pli-

Darydamas praėjusiųjų me

tų peržvalgų Šventasis Tėvas

sėbrų.

RASTA NUŽUDYTA
kalbas apie reparacijas, sko- timas, Katalikų Akcija ir di-

rasti gyvųjų.

Baisi nelaimė. Visa eilė di

delių šeimų neteko savo penė

tojų. Kai kurie tėvai žuvo su 

savo jaunais sūnais, su kuriais 

bendrai dirbo.

Kasykloje darbus vedė šio 

miestelio piliečių komitetas. 

Kasykla buvo nepelninga, tad 

savininkas buvo jų uždaręs. 

Šio miestelio bedarbiai'anglia

kasiai sudarė komitetų ir ka

syklų paėmė nuomon.

FAŠISTAI PUOLA ŽYDUS

j buvusį premjerų Herriot’ų, 

kurs reikalauja, kad karo sko 

los turi būt mokamos ir su

tartis turi būt pildoma.

7 VAIKAI ŽUVO GAISRE

BIRMINGHAM, Anglija, gr.

26. — Sudegė padegusiojo ka

ro veterano Luke Weir name

lis. Gaisre žuvo jo 7 maži vai

kai. O 4 mėnesių amž. kūdikis 

pavojingai apdegė.

HAVANA, Kuba, gr. 26.- - 

Havanos provincijoj vyriausy

bė uždraudė katalikų bažny

čiose turėti piemenėlių šv. Mi

šias vidunakčiu. Katalikai 

protestavo, bet tas negelbėjo. 

Vyriausybė teisinasi, kad ji 

bijojusi galinių suiručių.

GAL LEIS TURĖTI 
PAMALDAS

VERA CRUZ, Meksika, gr. 

26. — Kilo gandų, kad gal 

šios valstybės vyriausybė leis

SUDEGĖ DIDELĖ PARDUO-|kunigains tnr6ti pamaldas baž

TUVĖ

DEŠIMČIAI DIENŲ ATOS
TOGOSE

AVASHINGTON, gr. 26. — 

Laivu “Seųuoia” prezidentas 

Hoover’is su žmona ir svečių 

būriu išvyko jūron atostogų 

dešimčiai dienų.

BOMBOMIS NAMAI SUGA
DINTA

las, ginklavimosi, nusiginkla- džiai pasisekusis tarptautinis 

vimų, karų ir apie kitus tarp- Eucharistinis kongresas Airi- 

Ties vienu retai važinėjamu tautinius ginčus, o visas savo joj. O tarp liūdesių didžiausi 

keliu, Du Rage apskrity, sek- gintis sukuops atgailos ir šie- (yra: Bažnyčios ir katalikų

madienį rasta nužudyta ir pa

mesta Miss Gertrude Modrow 

iš Oak Park’o, 19 m. amž. 

Policija spėja, kad tai smur

tininkų darbas.

GRASINTOJAS PAKLIUVO

los reikalu. [persekiojimai Rusijoj, Meksi-

Savo pranešimu Popiežius koj ir Ispanijoj. Ragino pa

saulio krikščionis melstis už 

persekiojamus tuose kraštuo-

patautų taika, ramybė, savi- 'se savo brolius.

reiškė širdingiausių kalėdinių 

linkėjimų, kad pasauly vieš-

KAIP MOTERYS PIRKO 
AMERIKONUI NAMUS

RADIO PROGRAMA

Šiandien nuo 7 iki 8 vai. 

vakare iš stoties AVGES 1360 

kilocycles, Peoples Furniture 

Co. pastangomis bus transliuo 

jama oro bangomis graži ir į- 

domi lietuvių programa. Pasi

žymėję dainininkai, muzikai 

ir kalbėtojai sveikins ir links

mins klausytojus.

Dainuos garsus “Peoples 

Parlor” kvartetas ir duetas; 

K. Sabonis, p-lė A. Ančiutė,

L. Sabonienė, A. Čiapas ir 

kiti. Kalbės dr. St. Biežis, M. 

D., red. L. šimutis ir kiti. Be 

to bus gražios muzikos ir kito

kių įdomių ir žingeidžių įvai

rybių. Todėl, malonėkite ne

miršti užsukti savo radiją.

Rep.

ATIDARYTAS PARLA
MENTAS

TOKLIO, gr. 26. — Japonų 

imperatorius šiandien atidarė 

parlamento sesijų.

DU VAGYS AŠTRIAI 
NUBAUSTI

Chicagoj du jauni automo

bilių vagys tekmo nubausti 

Buc 1 iki 20 metu kalėti.

Suimtas J. Wliite, 18 m. 

amž., iš Crystal Lake, kurs ra

šinėjo grasinančius

Pereitų pavasarį į Amerikų 

laiškus atvažiavo iš Kauno viena po-TAYLORVILLE, Ilk, gr. 

26. — Čia ties dviem namais 

susprogdintos bombos. Namai 

sugadinti. Tarpe angliakasių 

vyksta kova.

turtingai našlei, Mrs. Rose 

Kellogg. Jis iš jos reikalavo 

5.000 dol.

nia M. Js. Ji nuvyko pas sa

vo tolimų giminaitį p. Vincų 

Litv. ir jį įkalbėjo pirkti Kali

nt; namus ir sklypų. Girdi,, 

sklypai ir namai yra labai at

pigę. Reikia tik skubiai nu

siųsti į Kaunu pinigus. Namus 

p. Vinco Litv. vardu galės nu

pirkti ponios M. Js. motina. 

Amerikonų kaunietė ponia įka 

lbėjo. Jis ponios motinos var

du į Kauna telegrafu nusiun

tė 12,000 dolerių. Baigiantis 

vasarai amerikonas parvažiavo 

savo namų pažiūrėti. Jie bu

vo nupirkti, tačiau visai ne jo 

vardu. Be to, dar trūko 1,300 

dolerių, kuriuos ponios moti

na prašė dar damokėti. Tačiau 

amerikonas pareikalavo, kad 

pirkimo pardavimo aktas bū

tų perrašytas jo vardu. Mote

rys tų padaryti atsisakė. A- 

merikonas kreipėsi į prokura

tūrų, kad atgautų savo 12,000 

dol. Prokuratūros įsakymu n- 

biems moterims pravesta kvo

ta. Jos tačiau neprisipažįsta 

amerikonų apmovusios. Bylų 

turės spręsti teismas.

nyčiose. Ilgų laikų pamaldos 

uždraustos, daug bažnyčių už

grobta.

DU JAUNI ŽMOGŽUDŽIAI
VIENA, Austrija, gr. 26. —

Austrijos fašistai Kūčios va-

karą pakvaišo. Jie čia tai j 26i. - Čia gaisras sunaikino [SKA1TYT<rrE IR pLATIN. 

pulti žydus ir ,įu parduotuves. Į didžiausių departamentinę EI 

Policija riaušininkus vos nu- 'Sigio parduotuvę. Apie 1,500 

malšino. asmenų neteko darbo.

BARCELONA, Ispanija, gr.

MIRĖ SEATTLE VYSKU
PAS

KITĘ “DRAUGĄ”

PALEIDO 18 KARININKŲ j BOLIVIJOJ PAŠVENTINTA 
KATEDRA

MADRIDAS, gr. 26. — Is

panijos vyriausybė paleido iŠ 

kalėjimo 18 karininkų, kurie 

praėjusių vasarų dalyvavo su

kilime prieš vyriausybę.

SUDEGĖ BRANGINTINI 
PAVEIKSLAI

MURCIA, Ispanija, gr. 26. 

— Misericordia bažnyčioje su

degė trys 16-ojo šimtmečio 

brangintini paveikslai: Šv. 

Stepono, Šv. Jono Kr. ir Se

bastijono. Gaisras kilo iš elek-

troa- i ijjjfil

LA PAZ, Bolivija, gr. 26.— 

Kalėdų vidunaktį čia pašven

tinta milžiniška katalikų ka

tedra, kuri kone per vienų šim 

tmetį buvo statoma.

KAD ATSISAKYTŲ MOKe 
TI SKOLAS

SEATTLE, Wash., gr. 26.- 

Mirė Seatlle vyskupijos vys

kupas E. J. O’Dea. Prieš po 

rų dienų velionis minėjo 50 

metų kunigystės sukaktuves.

140 KALINIŲ PALEISTA

Kūčios vakarų Donald Ro- 

rner, 17 m. amž., I^ake View 

High mokyklos mokinys, nu

žudė savo tėvų. Tų patį va

karų Herbert Polcbow, 17 m. 

amž., Blue Island Higli mo

kyklos mokinys, nužudė savo 

vyresnįjį brolį.

ŽUVO DAUG PAUKŠČIŲ

...

BUDAPEŠTAS, gr. 26. — 

Vengrijos regento Horthy įsa

kymu iš kalėjimų paleista 140 

politinių kalinių.

PALEISTA 102 KALINIAI

Paukščių sandelį (paukšti- 

ninkų), 311—15 Curtis gat., 

gaisras sunaikino. Žuvo apie 

2,000 vištų, žąsų ir kitų nami

nių paukščių.

AVASHINGTON, gr. 26. —
Jei Europos valstybės atsisa

kytų mokėti karo skolas, tai Anglijos karaliaus atstovas 

J. Valstybių gyventojams kas Airijai — generalis gubema- 

metai per ilgus metus tas kai- torius Donai Buckley. Jis yra 

nuotų po 500 milijonų dol. ‘karštas airys patrijotas.

Praėjusį šeštadienį iš Brid- 
ewell kalėjimo majorui Cer- 
mak’ui įsakius paleista 102 

kaliniai. Visi paleisti turėjo 
kalėjime būti 30 arba mažiau 
dienų. Nubausti už miesto or-
dinansų peržengimų.

REIKALAUS PASKOLOS

Cook’o apskrities komisijo- 

nieriai iš Reconstruction Fi- 

nance bendrovės reikalaus 6, 

500,000 dol. paskolos.
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mą, kuriuo jis galėtų sau ir savo namiš

kiams užtikrinti padorų gyvenimų. Negali 

(būt argumento prieš darbininko apdraudų da

rbo metu. Nėra argumento prieš senelių už

laikymo londo įstatymų..

Tučiuu to visa ne gana. Šiandien žmonės

DRAUGAS

Prūsų Lietuvių Balsas į Lietuvių 
Tautą

Antradienis, gruodžio 27, 1932

Lietuvybė pergyvena suu- bažnyčių jau baigiama šalinti 

kias dienas prūsų lietuvių kra lietuvių kalba. Į lietuviškas 

Šte, kuris prieš karų Vokiečių parapijas skiriami kunigai, ne 

gyvena naujose sąlygose, tad rakalingos ir |VyriauByb£,5 raStllosl. ir žeme-mokantieji lietuviškai. Tilžė, 

naujos priemonės. Šie laikui reikalauju, kud ||UV0 vadinMliaa'nde>to w „storana m.

žmonės būtlj apdrausti nedarbui. Visose pra- „preubiscll LitalK,no _ <.pW'villtaUaį V()kiea uacionalis.

monės sakose reikalinga nustatyti mažiausių , • ,......  ,, T , .. '*• • .... , ., , .5 ? , , . . , t sų Lietuva. Jų sudaro Iii- tunų organizacijų ir net val-
uurbinmkams atlyginimų. Visi darbininkai

LETUVIU ATEITIES ŽIEDELIUI
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)
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turi būt apdrausti -ligose. Seneliams būtinai1 

reikalinga pensija taip, kaip atsitarnavusiems 

valdžios tarnautojams. Reikalinga žymiai su

varžyti moterų ir vaikų darbų, taip pat su

trumpinti savaitės ir dienos darbų.

To negana. Nepakanka žmonėms keisti

žės, Ragainės, Pilkalnės, Pa- džios žmonių įbauginti, atsi- 

kalnės, Stalupėnų, Insrutės, Į sako lietuviams duoti patai-' 

Goldapės, Darkiemiu ir Lab- pas susirinkimams bei koncer- 

guvos apskritys arba jų da- tams. Lietuviai, gavę salę ko- 

Ivs, apie 10,000 km. su ca. 500, ncertui; nėra tikri, kad jie ne- 

-000 gyventojų, kurių apie 80 bus išvaikyti, kas yra jau ne-

nuoš. vra lietuviškos kilmės. kartų atsitikę. Pasitaiko, kad
savo politines pažiūras ir ekonomines teori- * , ,

r 1 _ ..... ... »1SI *° krašto geografiniai va- net galvos lietuviams apskal-

DIENOS KLAUSIMAI

EKONOMINĖS SISTEMOS REFORMA

jas. Žmonės turi būt aprūpinti ir dvasiniais 

reikalais. Nereikia užmiršti anudnosios teisy

bės, kad “žmogus ne viena duona gyvena.” 

Duona jis maitina kūnų. Dvasiai taip pat 

reikalingas maistas.

Detroito universiteto dekanas įžymus so

ciologas kun. F. Siedenburg, jėzuitas, Illinois 

Conference of Sočiai Work organizacijos me

tiniam susirinkime pasakė labai įdomių pra

kalbų apie ekonominę šio krašto tvarkų. Jis 

pareiškė, kad ekonominė sistema reikalinga 

reformuoti (modifikuoti). Šiandieninė siste

ma, sakė jis, buvo sudaryta vaduojantis ne- 

pakaktinus gamybos teorija.' Ši sistema buvo 

atitinkama praeity, kada gamyba buvo labai 

lėta. Šiandien gi yra jau kitaip.

Šiandien jau nėra teisybė, kalbėjo kun. 

Siedenburg, kad kuo sunkiau žmogus dirba, 

tuo daugiau jis tarnauja sau ir visuomenei. 

O senąjį posaki, kad kiekvienas turi progos 

visuomenės lėšomis praturtėti, reikalinga kei

sti demokratijos idealizmu. Kiekvienas žmo

gus privalo dirbti ne tik sau, bet ir visuo

menės gerovei. Kiekvienas žmogaus darbas 

ir pastangos turi būt glaudžiai sujungta su 

visuomenės gerove. Čia nereikalinga revoliu

cija, netvarka, komunizmas, kati Amerikos 

kapitalistiškų sistemų pakeisti žiauriausiąja 

Rusijos raudonųjų tironija. Nė nereikalingas 

šiam kraštui kapitalistiškas fašizmas, kurs, 

rasi, ir sumažintų žmonėms skurdų, bet iš

plėštų iš žmonių įgimtųjų inicijatyvų ir pa

čius žmones prislėgtų nepakenčiamais įvai

rios rūšies dekretais. Nereikalinga naikinti 

gyvuojančių tvaikų, bet reikalinga jų refor

muoti tuo būdu, taip kad nuosavybės teisė 

būtų antraeilė. Pirmoje vietoje turi būti šve

ntos ir įgimtos žmogaus teisės. O šios tei

sės, tai bendras naudojimasis darbo vaisiais.

Reikalinga suvisuomeninti gamybų ir 

gaminių paskirstymo eigų. Tam tikslui nerei

kalinga revoliucija, bet evoliucija. Kad tai 

atsiekti, reikalinga žmones sųmoninti ir rei

kalauti atitinkamų įstatymų pravedimo. Kai 

kurie žingsniai linkon to jau nužengti. Kai 

* kurios priemonės jau įdėtos politinių par

tijų programose. Negali būt nė kokio argu

mento prieš atitinkamų darbininko atlygini-

NEŽINOMAS DARBININKAS

Kanados katalikai Montrealio mieste mi

niai yra grynai lietuviški. 
Vokiečiams pasisekė suvo

kietinti virš 30,000 prūsų lie

tuvių, kurių tik pavardės ir 

lietuviški veidai skelbia jų lie 

tuviškų kilmę. Vokiečių vald- 

ižia ir nationalistinės organi

zacijos varo smarkų vokieti

nimo darbų Prūsų Lietuvoje,

(lomos. Lietuviškai privatinei 

mokyklėlei Tilžėje buvo gau

ta patalpa lik su dideliu var

gu, nes namų savininkai bijo

jo užpuolimų iš vokiečių pu

sės. Lietuvių veikėjų pramo

nės bei prekybos įstaigos vo

kiečių yra boikotuojamos ir 

visaip engiamos. Vienu žodžiu,

nėjo, taip vadinannjją “visuomenes savaitę’ . deda pastanga8i kad suvoki(!. pra8ų aetuviai kenčia sunkiu

Katalikai turėjo gausingus susirinkimus. Sa
kyta prakalbos, paskaitos, ir t. p. Vienų die-

tintų likusius prūsų lietuvius, priespaudą, 
paskutinį 100,000 dar kalban-

nų susirinkime skaitytas Šventojo Tėvo Pi- L.hj lietuvilJ kalb}}. Nuo amžilJ
jaus XI laiškas, rašytas Quebec’o (Kvebeko) 
arkivyskupui.

Šventasis Tėvas laiške kalba apie neži
nomų kareivį. Po pastarojo karo visuose kra- .kais.
štuose pastatyti nežinomam kareiviui pamin

klai. Tais paminklais pagerbiami žuvusieji 

kare kareiviai. Ši pagarba jiems reiškiama už 

jų didelį pasiaukojimų savo kraštams. O tie 

pasiaukojimai, nors labai dideli, bet niekam 

ištikrųjų nežinomi.

Tačiau darbo lauke darbininko žmogaus 

pasiaukojimas nėra mažesnis už kareivio pa

siaukojimų. Nežinomam kareiviui visur pa

statyti paminklai, o nežinomas darbininkas 

yra užmirštas. Jis gana labai yra užmirštas 

šiais sunkiaisiais laikais, kada milijonai dar

bininkų neturi darbo ir velka sunkiausius 

vargus.

Nežinomas darbininkas yra tai milijonai 

bedarbių. Jie ieško darbo ir nori dirbti, kad 

užlaikyti savo šeimas. Bet darbo negali gauti. 

Nereikia užmiršti, kad nežinomas darbiniu 

kas turi pilnų teisę reikalauti sau darbo ir 

jam darbų turi duoti tie, kurie yra pasta

tyti valstybių ir tautų priešaky. Nežinomas 

darbininkas turi dirbti ir už darbų jam ski

riamas atlyginimas turi būt teisingas, atitin

kamas jo paties ir jo šeimos gyvenimui.

prūsų lietuvių apgyventa že
mė kolonizuojama, lietuviški 

kaimų vardai keičiami vokiš-

Prūsų lietuvių tautinio bei 
kultūrinio darbo sąlygos yra 
labai sunkios, nes vokiečiai 
nekultūriškomis priemonėmis 

stengiasi užslopinti prūsų lie-

Neturint savo namo, prie to

kių aplinkybių lietuvių kultū

rinis bei tautinis darbas Prū

sų Lietuvoje yra tiesiog neį

manomas. Todėl Prūsų Lietu

vių Draugijų Taryba, kuri su

daro lietuvių tautinio ir kul

tūrinio darbo centrą, yra nu

tarusi įsigyti savo namų su 

Įšale, kur galėtų tilpti visos 

lietuvių įstaigos ir kur be bai-

Brangūs vaikučiai, atkreip

kite dėmesio į šį redakcijos 

žodį. Tenka pastebėti, kad kai

kurie jūsų atsiųsti “Ateities 

Žiedų Skyriui” rašteliai nėra 

originalūs, tai yra ne jūsų 

protelio sukurti, parašyti, liet 

arba parašyti iš kokios kny

gos, ar vadovėlio bei išversti. 

Taigi po tokiais rašteliais ne

valia dėti savo vardo pavar

dės. Pasisavinimas svetimojo 

rašto vra skaitomas raštiška 

vagystė, kuri labai negarbin

ga. Jeigu perrašote iš kikios 

knygos ir vadovėlio, reikia 

pažymėti tikrąjį jo autorių. 

Jei ką verčiate iš kitų kalbų 

į lietuvių kalbą, taip pat rei

kia pažymėti autorių bei iš ko

kios knygos paėmėt. Po juoke

liais, jei jie ne jūsų pačių su

galvoti, bet iš knygų, laikraš-

Mūsų galios laužo kelių 

Vilniaus link!

Šiandien gyventi arba mirti 
Pasirink!

Jeigu nori gyvas būti— 
Vilniun trauk!

Jeigu ne — iš mūsų tarpo 
Pasitrauk!

Šv. Antano parai). 8 

skyriaus mokinė.

Kazimiera Kiškūnaitė,

TIESA UŽ SAULĘ 

ŠVIESESNĘ.

Tėvas dovanojo vaikui kir

velį. Vaikas apsidžiaugęs vis

ką kapojo, ką pagaudamas. 

Pakirto jis ir tėvo medelį. Pa

matė tėvas ir klausia:

— Kas pakirto mano mede

lį? Norėčiau kaltąjį nubausti.

Vaikas atsakė;

— Bausk mane; tai aš pačių išimti ar nuo žmonių gir

dėti, taip pat nedera pasi ra-, kirtau, 

syti. Po jais galima pasirašy-j Tėvas tarė: 

ti taip, pav., “Užrašė ir at- J —Medelis man labai 

siuntė Zosė Mėlynakytė, Šv. brangus, bet tavo tiesa dar

tuvių tautini judėjimą, kuris i ■ • q, J ‘ . imės lietuviai galėtų susinnk-po karo eme reikšti naujos gy- . • . . ... , ,, , •1 , . T. x ti. Lietuvišką mokyklą steig-
vvbes. Lietuvių veikėjai gat-1 . .L .... * v , - ti Tilžėje bus galima tik tu-

vese ir laikraščiuose apšaukia- | .
. v -v, ... . , .. . rint savo namų.mi salies išdavėjais ir kitaip i , .... . _... . . Būnant sunkioje ekonomme-

pravardziuojami. Kiekvienas . , , _ ...

L . . • v - , , - T. je būklėje, prūsų lietuviams y-
lietuvis, viešai dalyvaująs Lie- , , v A • a., . ’ .. y ra SUnku be lietuvių tautos
tuvių draugijų gyvenime, yra; , .

• • L,x i - v matenales paramos įsigyti nuo 
pavojuje netekti vietos bei už savius namus, sunku atsigin

ti prieš sistematiškai varomų 

germanizavimo darbų per mo- 

Prūsų lietuviai, kurių skai- Ryklų, bažnyčių, administraci- 

čius yra didesnis, kai vokiečių jų, spaudų ir kitokiais būdais, 

skaičius Lietuvoje, neturi nei ] Todėl Prūsų lietuviai krei- 

vienos mokyklos, kur būtų piasi į lietuvių tautų ir tiki- 

mokoma lietuviškai. Pradžios si, kad ji neužmirš savo bro- 

mokyklose mokiniams yra grie lių anapus Nemuno ir savo pa- 

žtai draudžiama kalbėti lietu- aukotais litais padės jiems į- 

viškai. Mokytojai grųisna ry- Įsigyti namų, kuris bus pagrin-

darbio, arba būti niekinamas 
ir persekiojamas.

Bedo parap. mokyklos 7 sky
riaus mokinė.

Perrašytų bei įtariamų ra-'

brangesnė ir už saulę švieses
nė.

Stella Ladraitė, Dievo Ap-

štelių redakcija nedės, nes tasjvaizdos parap. mokyklos 8 sky 

ir “Draugui” nedaro garbės. į riaus mokinė.

Redakcija.

NESUSIPRATIMAS
tuvių tautiniam susipratimui 

kelti Prūsų Lietuvoje. Mes e- 

same tikri, kad laisvoji Lie

tuva išgirs mūsų balsų ir iš

ties savo duosnių rankų, nes 

kas pats yra daug kentęs, tas 

ir savo vargstantį brolį supras.

Broliai, padėkite mums įsi

kurti savo lizdų!

Prūsų Lietuva, kuri yra pa

dėjusi Didžiajai Lietuvai ko

voti su Rusų priespauda, ku

ri yra davusi lietuvių tautai 

didį poetų Duonelaitį, žymų 

kalbininkų Kuršaitį ir kitų žy

kštėmis lietuviams mokiniams, du tolimesniam tautiniam iri mių žmonių, atsilygins lietu- 

Jei šiandie nežinomas darbininkas neturi kurie lanko lietuvių kalbos kultūriniam darbui. Kiekvie- vių tautai už suteiktų paramų, 

darbo ir badauja, už tai yra atsakomingi kra- kursus. Viskas, kas lietuviška, nas paaukotas litas padės lie- Prūsų Lietuvių Draugijų
štų valdovai ir tautų vadai politikai. Jų pa- yra peikiama ir niekinama. Iš tuvių kalbai išlaikyti ir lie-J Taryba Tilžėje
reiga yra darbininko būtimi rūpintis taip. --------------------------------------------------------—— ------------  —..........................

kail jis turėtų darbo ir duonos. O jei taip laukia pavojus. Ypač neišvengiamas pavojus [ Karo metu didžiausią sunkenybę velka 

nėra, kaip turėtų būti, yra aišku, kad šian-1 laukia tuos kraštus, kur nyki mažuma valdo kareivis, o ekonominio krizio metu — dar-

dieninė pasauly tvarka neteisinga. Tuos kra- visus turtus, o mįlijonai žmonių negali prisi

etus, kur nežinomu darbininku nesirūpinama, šaukti darbo ir duonos.

bininkas. Tačiau šis yra užmirštas, kada anas 

pirmasis visų gerbiamas.

Kaziukas buvo ramus vai

kas, ne peštukas, tik dėl bile 

kokio mažmožio pykdavo. Ka

žin kas jam patarė:

—Kai kas kokj nesmagi} 
žodį pasakys, tuojau imk pa
lengva skaityti: vienas, du, 
trys ligi dešimties; piktumas 
tuojau atslūgs.

Kartų Kaziukas su Viktuku 

atsinešė iš sodo dvidešimts 

obuolių ir pasidalijo lygiomis. 

Viktukas septynis pastatė su 

pintinėle ant lango, o tris pa

sidėjo ant stolo ir kepure už

vožė — kai eis pas artojų, kad 

neužmirštų pasiimti. Ir išbė

go iš pirkios.

Sugrįžęs, pasižiūrėjo į pin
tinėlę, suskaitė obuolius ir sa

ko;

(Tęsinys 4 pusi.)

1932 METŲ APŽVALGA
(Tęsinys)

Seselės Pranciškietės, švęsdamos sa

vo 10 metų gyvavimo jubiliejų, prie juve- 

nato įkūrė Sv. Pranciškaus Akademiją, 

Pittsburgh, Pa. išsyk atidarydamos tris 

kursus. Seselės Kazimierietės, irgi švęs

damos savo jubiliejų — 25 metų sidabri

nį — utidurč naujų, iš eilės jau antrų, 

aukštesnę mokyklų — SS. Marijos Juoza

po Vilų — Akademijų, atidarydamos du 

pirmuoju kursu. Reikia pasidžiaugti šio

mis dviem naujomis mokyklomis, kurios 

žymiai pakels lietuvaičių išsilavinimų A- 

merikoje.

Bernaičių Švenč. Marijos kolegija ir

gi parodė didelės pažangos. Pačioje kole

gijoje padaryta daug pagerinimų, ypatin

gai prigimties mokslų srityje. Kolegijos 

auklė-tiniai jnu pradeda reikštis savo da

rbuote ir viešume gyvenime. Jų patiekia

mos paskaitos, straipsniai laikraščiuose, 

viešas veikimas — sveikintini daviniai

mūsų visuomenėje. , 1

Visos vienuolijos', kurios dirbo švie

timo darbų, turį savo darbo rėmėjus. Šios 

Rėmėjų organizacijos atlieka didelį ir šve

ntų darbų, bendradarbiaudamos katalikiš

kojo lietuviškojo auklėjimo srityje. Visos 

šios organizacijos laikė savo seimus, ku

rių metu daugelis. įžymių asmenų kalbė

jo apie mūsų mokyklos reikalingumų bei 

naudingumų ir dalyviai švietimo reika

lams sudėjo nemaža aukų.

Spauda — Periodinė spauda praėju

siais metais davė smarkų šuolį pirmyn. 

Įvairių didžiųjų kolonijų vadai, prisiglau

dę prie “Draugo” ir “Darbininko”, įsi

kūrė savo skyrius. Šiandie galima pasa

kyti, kad beveik visos mūsų didesnės ko

lonijos turi jm) nuosavų savaitraštį. “Dar

bininkas” veda tris skyrius: Nevv Yorko, 

Pennsylvanijos ir Baltimore; “Draugas” 

veda penkis skyrius: Naujosios Anglijos, 

\Visconsin, Detroit, Pittsburgh ir Chica

go. Dar Philadelphia ir Cleveland yra rei

kalingi savo savaitraščio.

Šitie skyriai yra l>e gali naudingi. Jie 

išjudina vietines pajėgas. Tuojau iškyla 

visa eilė rašytojų, korespondentų; nuola

tinis rašymas teikia jiems patyrimo ir iš

silavinimo šioje srityje: šituo būdu yra iš

auklėjamas visas tinklas katalikiškos ■ 

spaudos darbuotojų plunksna. Kartu šie 

skyriai iškelia aikštėn lietuvių žmonių 

biznį, lietuviškąjį mena — teatrų ir dai- , 

nų. Supažįsta kaimynus, plačiųjų visuo

menę, su savo darbuote. Iškyla pajėgų 

lenktyniavimas, santykiavimas — lietu

viškas darbas suvisuonienėja.

Neperiodinė spauda praėjusiais me

tais buvo labai silpna. Metus anksčiau 

buvo išleista keletas stambių knygų: J. E. 

Vyskupo Būrio “Jėzus Kristus”, kun. dr. 

K. Matulaičio trys stambios knygos aske- 

tikos srityje. Šių metų leidiniai buvo smu

lkūs. “Draugo” spaustuvėje išleista kun. 

P. Vaitukaičio “Kristus Karalius”, 16 

pusi. knygutė. Tiesa, knygutė nedidelė, 

bet aktualiu klausiniu parašyta, mūsų 

dvasinėje literatūroje pirmutinė. Tai ma

žutis žemčiūgas, kurį kiekvienas lietuvis 

turėtų įsigyti. Reikia gerb. Autorių pa

sveikinti — jisai žada netrukus išleisti 

dvi naujas knygutes: “Švenč. Jėzaus šir

dies Troškimai” ir “Pašaukimas Vienuo-

linin Luoman.” Antra knygutė didesnė 

yra kun. dr. J. Vaitkevičiaus, M. I. C. 

“Gyvybės šaltinis,” pusi. 48. Tai gar

saus misijonieriaus pamokslų ištraukos — 

sielos gyvybės metmens, populiarizuoto 

asketizmo pradai. Gražus ir naudingas 

leidinys.

“Darbininko” spaustuvėje išleista ke

letas kun. K. Urbonavičiaus knygučių. Tai 

gerb. Autoriaus atspaustos paskaitos, 

skaitytos įvairių mūsų organizacijų sei

muose. Viena tų knygučių pašvęsta “Dar

bininkui ir jo reikalams,” 16 pusk, kita 

paties gerb. Autoriaus pagerbimui jo li- 

teratinės darbuotės sukaktuvėse “Jonas 

Kmitas,” 35 pusk, kurioje tilpsta ir dvi 

paskaiti: “Vieningas Veikimas” ir “Bol

ševizmas.”

Knygučių formoje išleistos dvi nove- 

nos: kun. K Urbonavičius išleido “šv. 

Pranciškaus” ir kun. J. Navickus “šv. 

Juozapo” novenas.

Organizuoto — Visuose šių metų sei

muose pasireiškė daug gyvumo: seimai bu

vo skaitlingi, juose dalyvavo daug jaunų

darbuotojų ir nemaža senų, grįžusių į vi

suomeninį darbų.

Kunigu Vienybės Seimas — konstata

vo buvusios centro valdybos nepaprastą 

darbštumų, organizacijos sutvarkymų. Sei

mas daugiausia dėmesio kreipė į jaunimų, 

moksleiviją, nutarė išleisti naują pamal

dų vadovėlį, įkurti “Tiesos Kelyje” A- 

merikos lietuvių skyrių, kuriame būtų 

galima patiekti teisingesnių žinių Lietu

vai apie Amerikos lietuvių gyvenimą; prie 

centro raštinės įsteigti informacinį archy

vų. Pramatytos ir Jnūsų visuomeninio gy

venimo ydos, nužiūrėtos jų pašalinimui

priemonės.

Kartu su Kunigų Vienybės seimu į- 

vyko ir moksleivių šelpimo draugijos — 

Motinėlės seimas. Išrinkta nauja energin

ga valdyba. Sutvarkyti pakrikę draugijos 

finansiniai reikalai. Iškelta mintis sucen- 

tralizuoti šioje draugijoje visų moksleivių 

šelpimų.

(Daugiau bus)

-A.
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WATERBURY, GONN. norėjo prisirašyti, bet atidė

ta ant toliau. Tai, ištikrųjų 

gera pradžia, bet tokiam VVa

terbury’ui toli gražu neužten

ku. Bet ir anuos pritrauksime.

Buvo kalbų apie “sleigh- 

ride” arba “skating iiarty”.

mokslus einančio ii bpani pyj. įįvįnkta komisija, 

baigusio jaunimo ir kitokių bU(j pasidarbuotu. Taipgi ne- 

(truputį senesnių, kaip prof. jUŽUgo žad.une turėti bovlingo 

banketų. Viskas mums gra-

Gruodžio 18 d. Amerikos 

Lietuvių Moksleivių VVaterbu

ry’io 8 kuopa laikė mėnesinį 

susirinkimų. Atsilankė daug

, .Valantiejų, kun. Kazlauskų ir

Į kun. Kripų ant bovling floro. 

m) Ir ištikrųjų, “beveik” mus

' subytino. Bet lieut. Balanda 

' savo “Sherlock Uolines išve

džiojimais” ir gabumais ir dr.

Aukškalnis su savo “rabbit’s 

foot” mus sutriuškino! Visi 

laukiame Naujų Metų. Širdin

giausi linkėjimai visiems skai

tytojams ir “Draugo” priete

liams!

gražaus

komp. Aleksis, dr. Aukškalnis 

ir kiti). Susirinkimas ėjo ga

na gražiai, adv. Balandos va

dovybėje.

Kun. Kripas paskaitė ir iš

aiškino Moksleivių Organiza

cijos Konstitucijų. Priimta. 

Diskusuota apie mokesčius. 

Vieni dejavo, kad per daug,

žiausiai sekasi, dėka adv. Ba

landos, inž. Kankalio, kun. 

Kripo, dr. Aukštakalnio ir ki

tų.

L. I. Y. SMOKER

KAS ATSITIKO.

Kas atsitiko D-ro Seleno au- 

sei! Kibą prietelės žuvys pa

kando? Nežinau, tai tiktai ma

no spėliojimas. Visgi d-rc ‘red 

cheeks” ir “rosy complexion” 

labai nuginkluoja net jo did

žiausius priešus, ypatingai bo- 

vlerius, kaip kun. Kripas, su 

kuriuo jisai turi labiausiai 

skaitytis. Linkime dentistuiGruodžio 17 d. Lietuvių In-
kiti, kad turėtų nors dalis tų •jppen(|t.nt i‘olitical Club savo pasveikti ir vėl pasirodyti, 

pinigų pasilikti vietinėj kito- k|ub lurj~o „,(.tini 

po i ir t.t. Diskusijos nutrauk- , ,, ,, . , .. . , .

tos ir atidėtos, taip patai ė d1-'^ aį į girdėjau, ture- Žinių administratorius Juozas [skaitytojams.

Aukštakalnis. , time%, 1
‘ ‘good.1°

lietuviai. Būčiau 

vykębet lieutenant of VVa

Paskui ėjo moksleivių prisi

rašymas, taip ir sendraugių.

Išviso prisirašė iki 26. Valio, terbury detectives ir dr. Aukš- 

vaterburiečiai! Dar daugiau Įkalnis norėjo subytvti kun

GR A B O R I A

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
66 8 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halated St. 
Tel. Victory 4088

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

SIMEONAS Wm. ŽIBĄS
Kūčių dienų, gruodžio 24. 

2:31 valandų po piet, persisky
rė su šiuo pasauliu, sulaukęs 
pusamžio, Simeonus Wm. Ži
bąs. Kilo iš Nantukščių parap., 
Sineltynių kaimo, Raseinių ap
skr. Amerikoje išgyveno dvi
dešimts devynius metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Pranciškų, (po tėvais 
Butkuitė) dukterį Monikų, tris 
sūnūs: Bronislovų, Vincentą ir 
Petrų; 3 brolius: Antanų, Juo
zapų, Petrų Ir SvpgęrĮ Jonų But
kų ir Lietuvoje seserj Monikų 
ir švogerį Petrų Zubreckų. Taip 
gi gimines lr pažystamus.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Gruodžio-Dec. 28, 8:30 vai. iš
namų, 2222 W. 23rd Place bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčių, kur įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų ir iš 
ten į Šv. Kazimiero kapines.

Giminių, draugų-glų ir pažys
tamų prašome sutelkti a. a. 
Simeonui šį paskutinį patarna
vimų.

Nuliūdę — Moteris. Duktė, 
Sunai, Broliai, Sesuo, Švogeriai 
lr Giminės.
• Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. D. Lakavičius.

Mūsų Naujosios Anglijos ir

Gyvuokite, Dubauskas, pats apsiėmė, (pa- 

ir pats nu- sigailėdamas kunigo Kripo 

ši-tų parašyti apie mū

sų moksleivi as-es. Sveikinu ga 

bu bendradarbį. Jei netikite, 

skaitykite, kų parašys “Virė- 

jas-Clief”, o paskui patys 

spręskite.

LACHAVICH 
IR SONUS

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

darbu busite užganėdinti.
▼•i. Rooaevelt 1814 arba 3614

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 8. 49 Court, Cicero, UI
TKL CICJCRO 1927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automcbilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

D A K T A R /

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Puned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 8067 Į
DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
X—SP1NDULLVI

3651 W. 43rd St.J Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro
Seredomls lr nedėliomis pagal

. sutarties

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 lh Street

Ofisas Tel. GrovebiU 9817
Rea <787 S. Artesian Avė. 

T«L GrovebiU 9<i7

OR. J- J. SIMONAITIS
GXLYTOJAS IR CHiRURUAb 
>«» Wsat Mamuetle Ruau

VaL. >-» lr 7-9 P. M Ket. 9-19 O.M 
Motlėliuj tusltosos

Tel. Canal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
D E N T 1 S T A S

2261 VVest 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

N uo 1 iki 8 vakare 
seiedoj pagal sutart)

TEL LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4146 Archer Avė.
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691

1:
Office Phone Re#, and Office

(Prospect 1028 2359 So. Leavitt SL
Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEOM

2403 W. 63rd St., Cfiicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Suuday by Appolntmant 

t

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
• iki 12 ryto. 7 lkl 9 vakare 

rrtarn r» Kat* »•# tuur#1

— Tai, — jis sako, — štai 

duodu kų nors “Draugo”

Štai, jo įduotasis raštas. Pa 

skaitykite, mieli skaitytojai. 

Jis jums daug naudos atneš.

LAIKAS APSISAUGOTI 
NUO LIGOS, KOL 

SVEIKI ESAME

Lietuvaičių merginų ratelis 

labai progresuoja. Girdžiu, p. i 

Verbickas jas lavina. “No pačių išmintingo užsilaikymo, 

smokes, no dancing, no sweetS |Mes dažniausiai rūpinamės a- 

no more dates.” ‘Coaelies’ vi-1pie mūsų “makabilius,” na- 

sados keisti žmonės, bet jei mų rakandas, drabužius, pini-

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D Li N T i to T A b 

4712 bo. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1200 X—RAY

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai v akut e

Nedėliomis ir iseredomis susitarus
4847 \V. 14tb fc>L Cicero, IU.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais, Ketvergais lr Subalomlt, 
Sveikas ir stiprus kūnas ir.^zo v*. aiurųueiu: ru. aru uitiem 

1 | Avė. Plroue Hcmioek
dora išmintis pareina nuo mūs Panedėllaia, Seredomis ir FatnycimnU

1 lftžl SO. Halnted htfrrl

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartįVai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL .402

l’el. Canal 0257 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

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seit-dontis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 689-3
Rez.: Tel. Drezel yiyi

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk 
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—• ▼. v. 
Nedėliotais lr šventadieniais 14—14

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 AiiCIlEK AVENUE 
Tei. Virginia 0036

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 VV. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street 

Telefonas Yards 3557

X-SP1NDUL1A1

gus ir t.t., bet pamirštame, 

kad vi.-tų brangiausis ir reika- 

žiai darbuotis ir supliekti kie- tingiausia mūsų žemiškame gy

venime dalykas yra mūsų svei1 

kata. Visas mūsų pasisekimas: 

mūsų turtas, mūsų šeimynos 

išauklėjimas ir mūsų visų ka 

sdieninė laimė priklauso nuo 

kūno ir proto sveikatos. Mes 

gyvenimae tokiose aplinkybė 

se, šio garsaus 20 šimtmečio 

kuris sukasi kaip kokia vie

sulą be sustojimo ir mūsų mi

ntys apsiaustos tuo, kad dau

giau nuveiktumėm, negu kili, 

kad būtumėm gerbiami dau

giau negu kiti ir kad daugiau

jus laurus laimėsite, viskas 

bus O. K. Linkime jums gra-

kvienų merginų ratelį visoje 

Naujoje Anglijoje.

I. J. ZOLP
BBABOMIUI IB LAIDOTUVIŲ 

TBDBJAJ

1650 VVEST 46th STREET
Kampa. 4<th lr Paulina Bta 

Tel. Boulevard 6241-8411

Nulludimo valandoje kreipkitės 
>rle manės. patarnausiu slmpatiš- Į 
cai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
litur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Anų vakarų pas inž. Kan- 

kalį susirinko komisijėlė moks 

j leivių reikalais iš adv. Balan- 

idos, kun. Kripo, Juozo Dubau- 

Įsko ir paties naminio inž. Ka

nkalio. Svarstė', kaip pritrau

kus ko daugiausiai lietuviško 

mokslus einančio jaunimo. Ne

aplenkta nei sendraugiai ir rė

mėjai. Artimoj ateity žadam

GARSINKINTES
“DRAUGE”

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir VaiKų ligų 

Specialiste

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tei. LATAžETTE 7 887

i Ofiso vai. kiekvienų dienų uuu 9 Iki 
' 12 ryte (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki o tai. tąkart? L tariu 
lr ketvergius.

Rea. Tel. Uyde Vark 3398

DR. ALUtGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 13 
Pbone Lu ULE VARU 8483

turėti didelį susirinkimų ir 

pakviesti kalbėtojus. Tai bus susikrautumėmturtų,neguki- 

kada nors po Naujų Metų. Tai Į ti. Tas viskas labai girtina, 

laukite šio-to nuo komisijėlės.

AKIŲ GYDYTOJAI*

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisan

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

bet vis reikia atsiminti, kad 

brangiausia mūsų dovana ir 

Anų dienų labai užimtasis svarbiausia dalykas yra svei- 

mūsų daktaras ir moksleivių ! katelė. O kaip mes mažai dė- 

prietelis dr. Aukškalnis, atėjęs ' mesio kreipiame į tai ir kaip 

j pas mane sako: “Manai, kad į retai apie savo sveikatų mąs- 

j galėčiau ir aš kų nors para- tome. Dažniausiai tik tada, 

šyti “Draugui”! Esu, tau bū- kada gulame j mirties patalų, 

tu lengviau ir įvairiau ‘I)rau-.kada jau pervėlu. bimtai tūk- 

go” skaitytojams. Šiur, kad stančių vyrų ir moterų, supa- 

gali, atsakiau jam. Jei atsira- raližiuoti visokiomis įvairio 

stų daug rašytojų, tai man ne- mis ligomis; valdiškos, taip ir 

reiklų nieko daryti, tiktai ra- privačios įstaigos pripildytos 

štus sutvarkyti ir juos pas i y žmonėmis, kurie kenčia neap

'sakomus skausmus. Ir, gaila, 

tlažniausiai per jų pačių neap

sižiūrėjimų.

Taigi, žmogau, būk atsar

gus! Laikyk save pagal gam

tos reikalavimų. Nemanyk, 

1344 R. 50tb Avė., Cicero, Iii. kad sveikatų gali už dolerį nu

sipirkti. Šių laikų gydytojai 

sako: “Kuomi savo kūnų, mai

tinsi, tuomi ir tokiu pat pats 

būsi.” Taigi, stengkitės užsi

laikyti pagal gamtos nurody

sti į “Draugų.”

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas ui |86.00 

KOPLYČIA DYKAI

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi- tnų įr> reikaluf esant, stengki 

giai. Liūdnoje valandoje pa- p\s pasinaudoti patarimais 

šaukite Jeigu jūs užlaikysite savo svei

Renublic 31OOikat^ per tai
ir gamta jūs sveikatų užlaikys

2506 W. 63rd Str.1 r kitus d vid
___________________________Į (Dr. Aukštakalnis) I

DR. VAUUSH, OPT.
lei. Lafayette 1616

DR. f. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

I8UU WEST 47tb BTREET

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimų, kuris 
eatl priežastim galvos skaudėjuuo, 
ivalguno. akių aptemmio, nervuotu- 
iDO, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų regystf 
r tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akintus visuos* 
itsitikiniuose, egzaminavimas daro- 
uaa su elektra, parodančių mažiau 
tas klaidos.

Specialė atyda atkreipiama moky- 
tlos vaikučiama

Vaiaudo* nuo 14 ryto Iki 8 vaka 
r*. Nedėliomis pagal sutartį. 
iKEIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
J4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Oaugalių atsitikimų skys atitaisomos 
ba akinių. Dabar kainos perpus pi
gumus, negu buvu. Musų kainus pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tei. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SFCIAUMTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35tli STREET

Kampas Halsted S t. 
Valandos: nuo 10—4: nuo •—•

Medėnomis: h«o 14 iki lft.

DR. M. T. STRIKOL’IS
UHlilUJiU) Ut LilUtCitGAb

UhiSAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofisu valandos; uuo 2 iki 4 ir nuo 
• iki S vai. vak. N edenu u-ta pagal 

suloju
Ofiso Tekt Rouie t arti 7t»20 
Narnų 11H.1 kTuepeel 1SSU

PHONE GROVEHILL 0027 
k maudos: 2-4; 7-9 p. M.

Trečiadieniais ii sekmud. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas u CUirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Cliicugo, Rl.

Tei. Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Vai.; 9-ii ryto 2-4 ir 7-9 vok. 

Šaradomis po pietų lr Nedėidienialų 
tik susitarus

2422 W. MARMUkiTTfi] ROAD

_ DR. MAURIGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 (lianų 
Nuo 2 iki I po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 14 lkl 19 dlanų

Res. Phone 
Engtew<xxi t«4I 
W«ntworih >900

Office Phone 
Weniworth 84*4

DR. A. R. MCCRADIE
GXDIT*OJAh IT LHlALRAaae

6558 S. HALSTED STHEE1
vai.. >-* ir 7-o vai. vakar*

A. L. DAVIDONIS, M. 0,
4910 SO. MiCilltiArt AvraNUh* 

ToL K«nwood 6197 
Valandos:

Nuo 9 Iki ii valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart sveutadienio lt ketvirtadlani.

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rea Tel Hemlock «*■ -

DR. J. P. POŠKA
3133 S. DlAJLSTED a’AJttEEJ

Antras ofisas ir residencija
6564 SU. ARTESIAN AVfU
Ofiso vai., uuu 9-12 rytais, nuo 7-4 
vak. Antro Of. vaL: nuo 2-4 Pt 
pieL Utarn. Ir Subat. nuo >-< vok 

Šventadieniais pagal sutarimų

DR. CHARLES SEGAL
PorkeU savo ofisų po numeriu

4729 60. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
▼hl.: ryto nuo 14—12 nuo 2—4 po 

pietų: T—1:24 vai. vakara 
Nedėliomis 14 lkl II 

Telefonas Midway 288Q

Lei. Wentworth 3666
Rez. Tei. Stewaxt 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Otururgaa 

655b S. HALSTED STttEEI
Vai.: 2-4 ir 7-9 vat vakara,!

Ofiso ir Rss. Tel. Boutvvard lllt,

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

.t nue 1-*, aao'Dflae voJ.:



Antradienis, gruodžio 27, 1932

CICERO LIETUVIU ŽINIOS LIETUVIĮI ATEITIES 
ŽIEDELIAI

y

Komitetas nutarė turėti ba

lių Užgavėnių vakare. Tai bus 

paskutinis visų parapijonų 

pasilinksminimas. Viskas bus 

gera. Bus ir žemaitiškas ven

gras.

Komitetas nutarė turėti

»♦
gražų vakarų dar sausio 8 d. 

parapijos naudai. Bus atvai

dinta du veikalai. Vaidins 

North Side lošėjai po vado

vyste ponų Maskolaičių. Vei

kalai užvardyti: “Gaila ūsų” 

ir “Bailus didvyris.” Pp. Ma- 

skolaičiai yra gabūs lošime ir 

muzikoj. Visus kviečiame i 

tų vakarų. Tikietai tik 25 e.; 

jų galima gauti pas komiteto 

narius ir klebonų. Lošėjus pa

kvietė p. Saliukas; ir jisai 

pats dalyvaus lošime. Aš ži

nau, kad visi parapijonai pa

rems šj vakarų. Neužmirškite 

atsilankyti.

Mes, parapijonai, dirbkime 

su mūsų klebonu, kuris nenu- 

ilstanėiai dirba. Visi imkimės 

darbo, o viskas mums seksis.

A. Valančius.

Moterį} Sųjungos 2 kuopa į- 

vertina savo 1932 m. kuopos 

valdybos veiklumų ir gabumų, 

taip pat žino, kad naujai iš

brinktos narės į valdybų pasiro

dys veiklios. Taigi, kad pri

davus naujai valdybai ūpo ir 

kad pagerbus senųjų valdyba 

rengiama pagerbimo vakaras, 

kuris jvyks Bukauskienės na-

Įnie, 1624 So. 48 Court, Cicero,

I
gruodžio 29 d.

Visos kuopos valdybos na

rės ir visos 2-sios kuopos na

rės kviečiamos susirinkti va

kare 7 valandų.

Rengimo Komisija

C H I C A G
IŠ KATALIKŲ KONFE

RENCIJOS KOMISI
JOS SUSIRINKIMO

(dos nepadarė. Kadangi jis pa

sitraukė ir iš savo Real Estate 

biznio, tai Vytauto bendrovė

Katalikų Vakarinių Valsty- užėmė jo raštinę, kad galėtų 

bių Konferencijos komisijos teikti bendrovės nariams ge- 

susirinkimas Įvyko gruodžio resnj patarnavimų.

parap. Vytauto Bldg. & I.oan Ass’n 

valdyba:

Prezid. A. R. Patrick,

Vice prez. Ru F. Gapszevicz, 

Sekretorių.5 V. P. Pierzynski, 

Kasierlus J. J. Ezerski.

Direktoriai:
Victor Bartz,

Jacob Paczulp,

Jos. N. Gaižauski,

Frank Raila.

19 d., Aušros Vartų 

mokyklos kambary.

Iš visų kolonijų susirinko 

nepaprastai gražus būrelis: 

profesijonalų, advokatų, dak

tarų; atsilankė ir gerbiamoji 

dvasiškija: prelatas M. L. Kru 

šas ir kiti klebonai, žodžiu, 

dalyvavo rinktiniausia publi

ka. Gyvai susidomėta Katali- 

kiškaja Akcija.

Nutarta Vakarinių Valsty

bių seimelį rengti kovo mėne

sį. Kreiptasi prie prelato Kru- 

šo, kuris sutiko duoti salę sei

meliui.

Kad Konferencija, arba ka

talikų akcija būtų sėkminga, 

nutarta atsišaukti į visas drau 

gijas, kad išrinktų atstovus.

Be to, kadangi 1933 m. Chi

cagoj istoriški metai (Pasau

linės Parodos metai), tat ir ši

konferencija bus reikšminga. Bridgeport. — Susivieniji

Laikas atbusti ir susipras- irnas Lietuvių Draugijų ir Kiu 

ti; laikas vienytis ir spiestis Bridgeporte šaukia masinį 

į tampresnį ryšį. susirinkimų pirmininkų ir at-

. stovų antradieni, gruodžio 27

.Pakviesk du referentai, ku- d( g va, Tak>r(. Chicagos Ue 
rte nušvies katalikų vienybės tavių Auditorijos salėje visų 
svarbų ir reikšmingumų. Ipirminink, ir aWovų, rik|an 

T“P pat b,ls įrodyta spao- sanėių prie susivienijimo, la- 
bai svarbus susirinkimas. Į šį

J. ZOLP IŠĖJO IŠ BIZNIO

Teko “patirti, kad J. J. Zolp, 

stambus ir gana populiariš- 

kas Town of Lake Real estati

ninkas šiomis dienomis uždarė 

savo biznį.

PRANEŠIMAI

dos nauda ir, iš kitos pusės, 

jos bledingumas, t. y. kų duo

da mums skaitymas ir rėmi

mas nekatalikiškos spaudos.

Tat. visi katalikai, draugi

jos ar pavieniai asmenys, ruo

škitės iš anksto į būsimų sei

melį.

Vienas dalyvių

susirinkimų visi privalote at

vykti, nes dalykas labai svar

bus dėl Auditorijos dabartinio 

padėjimo ir išgelbėjimo drau

gijų ir klubų turto.

Tanias Janulis, prez. 
M. Kadziauskas, sekr.

1. J. ZOLP PASITRAUK* 
Ift VYTAUTO SPULKOS

Šiuomi pranešame, kad J. J. 

Zolpas yra rezignavęs iš Vy

tauto Bldg. & Loan Ass’n. 

Kaipo tos bendrovės preziden

tas ir direktorius. Jo vietų u- 

žėmė buvęs vice-prezidentas A. 

R. Patrick, 6645 S. Richmond 

St., o vice-prezidentu išrink

tas R. F. Gapszevicz, 4923 S. 

Paulina St. J. J. Zolpas, pa

sitraukdamas iš aukščiau mi

nėtos bendrovės, jokios skriau-

RAY-DIO SALVE

(Tęsinys Iš 2 pusi.)

— Kam, Kaziuk, paėmei 

mano obuolius!

— Kam aš imsiu, kad savo 

turiu, ramiai atsakė Kaziu

kas. i

—Kam dar giniesi paėmęs! 

— pakartojo Viktukas.

Kaziukas pašoko iš vietos, 

užkaito, bet atsiminė patari

mų ir ėmė balsiai skaityti; vie

nas, du, trys, keturi, penki, 

šeši, septyni, aštuoni, devyni, 

dečiints.

— Aa ir skaityti nemoki, ar 

nematai, kad tik septyni ! Man 

galvos nėapsuksi— sakė Vitu- 

kas.

Kaziukas vėl msuskaitė ligi 

dešimties.

Viktukas iš piktumo griebė 

kepurę ir eis sau laukan — 

kų su tokiu kalbėsi. Iš po ke

purės nusirito ant grindų trys 

obuoliai. Viktukas atsiminė, 

kad juos buvo po kepure pa

dėjęs, ir šoko brolio atsipra

šyti ,kad be reigalo buvo už- 

sipuolęs.

Kaziukas pasisakė, kam jis 

skaitė ligi dešimties.

— Aš maniau, kad tu obuo

lius pintinėlėje skaitei — pa

siteisino Viktukas.

budie Juozenaitė, 
Aušros Vartų mokyklos 

8 skyriaus mokinė.

GODUS ŠUO

Seniukai mums sako, moki

na kas diena.

Jei rasi du zuikiu vykis tik 

vienų;

Jei abu sykiu skubiai tu 

šausi,

Tik už godumų nei vieno 

negausi.

Marijona Vaičekauskaitė, 
Šv. Antano parap. mok. 8 sky

riaus mokinė.,

Pirkikas:— Jonai, kada par

važiuos tėvas?

Jonas:— O kam jo reikia?

Pirkikas:— Aš noriu atgau

ti iš jo skolų.

Jonas:— Jis parvažiuos už 

dviejų savaičių.

Pirkikas:— Aš norėjau da 

pirkti ir rakandų.

Jonas:— Prašau prisėsti, 

ponai, aš manau, kad mano tė

vas jau parvažiavo.

Stanislava Virlalaitc,
Dievo Apv. mok. 8 skyriaus 

mokinė.

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

BE

MOSTIS, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimu, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite Ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

RT'MATTZMĄ
ETRftNŲ DIEGIMĄ

SALTI MUSKULUOSE 
PA RTV RIMĄ NARIUOSE

MEflLUNOJ
NEURALGIJĄ

' PER8IDIRBIMĄ
i NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų pamėginau RA T—DTO 

1 m ošti lr pajusit palengvinimų, Jūs 
t visuomet laikysite jų savo namuose.

Jūsų apteikoj — fiOc į

-1 ACTIVITIES -

Lithuanian-Cathūlic-Grammar-SchoBls
Of Chicago

SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL
By AL. KUMSKIS, Pby. Dir.

INDIVIDUAL STARS FEA
TURE THE OPENING OF 
THE LITHUANIAN CATH-

OLIC BASKETBALL 
LEAGUE

Sekalis of Holy Cross. Kabe
lis of St. George, Silius of 
All Saints, Bukauskas of 
St. Anthony’s, Auruska of
Nativity and Gedzius of 
Our Lady of Vilna prove 
to be the stars of their 

respective teams in 
league opencirs

Lašt Saturday morning 

marked tlie opening of tlie 

first Lith. Cath. G r. School 

Baskethall league of Cbicago. 

Fine playing was displayed by 

each team, only in some cases 

wliere teams emerged to be 

the winners, they seemed to be 

little more experienced aml 

stood out as exceptional play

ers. This however will not 

disappoint the losers, as they 

are to meet their opponent 

again in the second round and 

will tlien he able to even up 

things. Due to the late organ- 

ization of the league, Immacu- 

late Conception and Provid

ence of God Baskethall teams 

■were excused from playing 

their sclieduled oppenents lašt 

Saturday, būt vvill play off 

their schedule on a free day, 

and will appear regular from

now on for all games.

I want to thank tlie K of L 

Baskethall Commissioners at 

this time for the privilege 

they have extended to our 

Grammar School baskethall 

players lašt Sunday, who were 

your guests as spectators at 

your league games at St. Phil

lips gym. This treat I am 

sure every boy enjoyed im- 

mensely. For their attendance 

at this game proved to be of 

great value to them. There is 

no douht that every boy lear- 

jned something new about the 

game, and vvill become a bet- 

|ter player from this courte- 

'sey that the K of L Commis

sioners have given them. T 

know every player is thank

ful for this privilege, and are 

awaiting another invitation to 

he present at your fine games, 

in which the finest of hasket-

AL. KUMSKIS

Athletic Director of t/, e Lith. 

Cath. Gr. Schools of Chicago

to show the team lineups and 

•the individual results in each 

! game.

j
Sorry to say that the girls 

Vvlley Bali league will have 

to wnit till after the holidavs 

į to start their league play.

• This being due to the various 

cliurch activities now in prog- 

ress, in which tho girls are 

taking major parts in its af- 

fairs. Hoįvever promptly after 

the holidavs tlie schedule vvill 

appear in this column, aml 

play will start the second 

\verk in January, so until 

tlien girls get a lot of prak

išę and learn the game of Vol

ley Bali thoroughly. For you’ll 

have plenty of games, and 

strong competition vili pro- 

vail when the league gets un

der wav.

AVatch the next issue of this 

column a feature article v.iil 

appear on Youth aml Leisure; 

and the value of recreation.

hall is displayed aniongst the 

various K of L teams.

The following are the results 

of the first Saturdays games 

played at St. George’s gym.

St. George 28 — Iloly Cross 

11; Nativity 16 — St. Antho

ny’s 11; All Saints 34 — Our 

j Lady of Vilna 6; Imin. Con

cept. & Pro v. of God Byes. 

[Friday Dec. 23rd at 9:30 A. 

j M. the league games again re- 

Įsumęd. The schedule of games 

'for that day was as follows:

(1) 9:30 A. M. Our T^ady of 

Vilna v. s. Nativity.

(2) 10:15 A. M. Prov. of 

! God v. s. Im. Concept.

I (3) 11:00 A. M. All Saints 

v. s. St. George.
I (4) 11:45 A. M. St. Antho

ny’s v. s. IToly Cross.

Don’t forget that admission 

to these games are free and 

everyone is įvelcome to attend, 

and cheer these youngsters on 

to victory. Jt is hoped that 

more space will he given to 

this column, so as to he able

1ETKIEYVICZ &
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 

Texų informacija suteikiama
Dvkai

2608 West 47th St

r-i Kl
5332 So. Long Avė.

Chiengo. Iu
TBL. BEPUBLIC = MO2

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kainų negu kur kitur.

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

Rekomenduoja Nebrangų 
Naminį Vaistų

‘‘Europoje mes visuomet laikėme In
karo Paiu ExpeJlerį geriausiu Dažni
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ai reumatiskų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas."

F. P.
Bloomficld, N. J.

PfllN-£XPELLER
Nuo redakcijos. Vyrėjo-Chef 

“Kukuliai” Naujosios Angli

jos lietuvių žiniose užvirs ki

tų savaitę, po Naujųjų Alėtų. 

Palaukite.

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 priei 

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.

Tanedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 lkl 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 . S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. AVashington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

t 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

4C00 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

160 N. T.A SAT.I.E ST.— pagal sutartj

S R. ANDRELIUNAS

NAUJA KNYGA

Tik ką išėjo iš spaudos daili, didelė 350 
pusi. knyga: “Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacija — 1907 — 1932” ir Seserų 
Kazimieriečių pirmosios mokyklos istorija. 
Knyga iliustruota 35-kiais paveikslais, dai
li, įdomi. Jos kaina — kietais, stipriais ap
darais $2.00 egzempliorius, minkštais ap
darais $1.50.

Tų knygų galima gauti visuose Kazimie
riečių Seselių namuose prie parapijų ir jų 
Motiniškuose Namuose:

C0NVENT OF ST. CASIMIR,
2601 West Marquette Road,

Chicago, Illinois

33
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Tikro gintaro karoliai vertės $4.00 už
Gintaro Špilka vertės $3.50 už................
Big Ben laikrodėlis vertės $3.50 už $1,75 
Deimontiniai žiedai vertės $25.00 po $8.00 
Laikrodėliai su deimontais vertės $40 po $*|Q
Britvos vertės $3.50 už ...........................
Britvoms Pustai vertės $3.00 po....$“J-4
Lempų Shades vertės $3.50 po................
Midget Radios vertės $18.50 už .... $8,99 

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

DYKAI GRAŽI DOVANA

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

Telefonas — Boulevard 4405—8167
. <■------------8— * .
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S MES MOKAME CASH UŽ g
Lietuvos Bondsus E

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT CO.
Not. Ine.

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215
(Huiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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, UI.
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųfiles 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2073 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Erpressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, IU.

Jei manai pirkti automoblij, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų lė geriausių ruėtų automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų jabal prieinamų tr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVF.NUR 
Telephone Lafayette 712*
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