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Bolševikai grąžina Rusijai pasų sistemą
PRANCŪZIJA PATAISO PREKYBOS 

SUTARTI SU VOKIETIJA
Pradėjo griūti Bulgarijos 

ministeriu kabinetas

BULGARŲ KABINETO 
KRIZIS

AMERIKOS KATALIKŲ 
FILOSOFŲ SUVAŽIA

VIMAS

CH7CAGOJE

GRĄŽINA PASŲ SISTEMĄ i PATAISO PREKYBOS 
SUTARTĮ

SOFIJA, Bulgarija, gr. 28. 

— Bulgarijos ministeriu ka

binetų. ištiko krizis. Iš jo iš

jojo trys agrarų partijos mini

steriai, kada kiti ministeriai 

atmetė jų siūlomų žemės 

formos sumanymų.

DETROIT, Mieli., gr. 29. — 
Čia vyksta J. Valstybių ir l\a-

PAŠAUTAS SARGAS

Nežinomi trys automobiliu 

pašovė

sofų suvažiavimas. Sesijos lai- netoli savo namų, 325 So. Tu-

nados įžymiųjų katalikų filo-Įvažiavę smurtininkai

RYLA, gr. 29. — Sovietų 

vyriausybė grąžina visiems BERLYNAS, gr. 29. — Pra- 

Rusijos gyventojams pasų (pa ncūzų su vokiečiais muitų ta-

DAUGIAU JAPONŲ KA 
RIUOMENĖS MAND- 

ŽIŪRIJAI

komos Švenčiausios Širdies se- :,™er avė., einantį pieno išve- 

ižiotojų unijos ofiso, 229 So. 

Ashland avė., sargų Hug 

Dunn. Jis minėtų ofisų sau

goja nuo rakieterių.

' minarijoj.

ROCHESTERIO VYSKUPAS 
SVEIKSTA

VYSKUPAS GRIFFIN LAIKĖ SV. 
MISIĄS UŽ ŽUVUSIUS KASYK

LOJE ANGLIAKASIUS
9 ŽUVĘ ANGLIAKASIAI DAR 

PASILIEKA UŽGRIAUTOJ 
KASYKLOJ

sportų) sistemą, i

Carų laikais pasų sistemas 

buvo plačiai išvystytas. Tas

rifų karas, kurs per du me- TOKIJO, gr. 28. — Japo- Y., gr. 29.

MOWEAQUA, III., gr. 29. jlingas šv. Mišias ir paskui žu- 

— Vakar čia palaidota 29 žu- tusiems suteikė absoliuciją. 

Sbafer kasykloje an- Žuvusieji daugumoje slavokai.
TAIP GI SARGASROCHESTER, N 

— Jo Eksc. Rochesterio vys

kupų J. F. O’Hern ų anądien

i vusieji

Policija sugavo keturis vy- glįakasiai. Tarp palaidotų bu- 

ištiko širdies liga. Praneša, >us vogtu automobiliu važiuo- vo 14 katalikų 

kad vyskupas palengva sveik- 3an^us- larp jų rasta ir pa-

trol Service” sargas, Martin

tus grasino abiejų kraštų drangų karo departamentas įdavė 

parlamentui savo numatomųjų 

išlaidų sųmatų. Reikalaujama 

didesnių išlaidų. Pažymima, 

kad kariuomenės skaičius Ma- 

ndžiūrijoj bus didinamas, o pa

Iš kasyklos išimta dar 6 žu- 

vusiųjų angliakasių lavonai. 

Trūksta 9. Nežinia kada bus 

Jo Ekscelencija Springfiel- prie jų prisikasta. Nuodingo- 

do vyskupas Griffin vakar a- sios dujos neleidžia vesti da- 

nksti čia atvyko kelių kuni- rbo. Keli darbininkai nuo du- 

gų lydimas. Viešosios vidini- jų apalpo ir vos suspėta juos 

nės mokyklos gimnastikos sa- (išnešti tyran oran.

gingiems santykiams, laikinai 

nutrauktas. Vakargaudvti /—• — <‘ia Pra

sytas 1927 m. prekybos sutar

čiai priedas. Abi valstybės pa- 

Revoliucijos metu pasų sis-j darė reikalingų

temas išnyko. Bolševikai sa- Sutarties

palengvino policijai 

revoliucionirikus.

sta
nusileidimų

pataisymas tačiau'čioj Japonijoj — mažinamas, 

kė, kad tas nereikalinga, kad tik laikinas. Bus vedamos de-;Be to, kariuomenėje bus įves 

tas yra priešinga sociftlistiš- Lybos, kad 1927 metų sutartį li reikalingi gerinimai. Be ki- 

perdėm pataisyti.

GAL PALENGVINS 
KATALIKAMS

kai dvasiai.

Pradėjus ateinančio sausio

mėn. 1 diena visi bolševikų 

valdomos Rusijos gyventojai 

nuo Ifi metų amžiaus turės į- 

sigyti pasus ir, policijai rei

kalaujant, juos parodyti. Per-

tko bus praplėstas militarinis 

kareivių švietimas.

SUKILĖLIAI ĮSIVERŽĖ 
GRAIKIJOJ KAS TURTUS ŽERIASI?

MENICO CITY, gr. 29.ATĖNAI, gr. 28. — Bulga

rų revoliucininkų būriai, ku- jMeksikos švietimo departame 

sikeliąntieji iš vienų vietų i rįe norėjo susprogdinti Simp-Intas skelbia, kad ateity sodžių 

kitas turės savo pasus duoti ]0no traukinį, įsiveržė Draiki- mokyklose mokytojams bus 

policijai įregistruoti. jos teritorijon, anot gautų ži- mokama tik du pesai (apie 63

Tuo būdu vyriausybė nori nių.

perdėm suvaržyti savo priešų 
veikimą.

MENICO CITY, gr. 29. — 

Vera Cruz valstybė susilaukė 

!naujo gubernatoriaus Vėla. Bu 

1 vusis gubernatorius Tejeda 

žiaurus buvo katalikams. Nau

jas gubernatorius, sakoma, 

gal nutrauks kątalikų perse

kiojimų.

Service

Ravmond, 32 ni. amž. Jis sn 
trimis plėšikais užsiėmė plė
šimais.

REIKALAUJA ŠELPIMO 
FONDO

Ilėje buvo paruoštas kilnoja

mas altorius. 14 karstų vienoj 

'eilėj sudėta. Karstai buvo ap-

Krašto Raudonasis Kryžius krauti «a6rnis- Buimingo.j sa- 

atsiliepia į visuomenę. Ragi

na aukoti fondan, kurs reika

lingas Moweaqua, III., žuvu

siųjų angliakasių šeimų šelpi

mui.

Moweaqua miestelis kaip iš

miręs. Visokis veikimas su

stojęs. Įžymesnieji piliečiai tik 

rūpinasi žuvusiųjų paliktų 

lėj buvo keletas šimtų žmonių, šeimų likimu. Raudonasis Kry 

Pats vyskupas laikė gedu- žius eina pagalbon.

NEGAVO NĖ KALBĖTI

BOLIVIEČIAI LAIMĖJO ATĖNAI, gr. 29. — Cook’o 

---------------------------- apskrities (Chicagoj) proku-

LA PAZ, Bolivija, gr. 28. - -j roro Svvansono prisiųsti čia 

Bolivijos vyriausybė praneša, du advokatai paimti S. Insull’į 

kad pasibaigus Kalėdų dienos į Chicagų, graikų teisme ne- 

paliauboms jos kariuomenė nu- gavo progos nė prabilti už Tn- 

galėjo paragvajiečius Saaved- sull’io išdavimų. Jie tai ap-

ra tvirtumoje, (iran Čako sri

ty-

gaili ir grįžta namo.

TARP KADETŲ GIR
TAVIMAS

CHARLESTON, S. C., gr. 

28. — South Carolina milita- 

MASKVA, gr. 28. — Iš Te- rinės kolegijos kadetų tarpe 

herano pranešta, kad Persijos praplito girtavimas. Kolegijos 

parlamentas pripažino padary- vadovybė prieš tai imasi gidė

tų su Turkija draugingumo ir žtųjų priemonių.

neutralumo sutartį. 1---------------------------------------------------------------------------------------------

PERSIJOS DRAUGINGU
MAS SU TURKIJA

UŽDRAUDĖ AUKSO 
IŠVEŽIMĄ

PRETORIA, Pietų Afrikos 

Unija, gr. 28. — Pietų Afri

kos Unijos vyriausybė nuspre

ndė nepanaikinti savo valiu

tai aukso pagrindo. Tik už

draudė aukso išvežimų į kitus 

kraštus.

KOMUNIZMAS YRA DI
DŽIAUSIAS TIKĖJIMO 

PRIEŠAS

MĖLYNASIS ĮSTATYMAS 
VYKDOMAS

PLĖŠIKAI PUOLĖ KLE
BONIJĄ, SUŽEIDĖ 

KUNIGĄ
LIETUVOJE

TRYS BANKAI UŽDARYTI OKUPUOTOJE LIETUVOJ

LINCOLN, Neb., gr. 28. - . n .
., , v - ia- •> • • x x Norwood Park
Meksikos turtus žeria- Siame mieste mėlynasis įstaty

mas griežtai vykdomas. Mies

to ribose sekmadieniais už

drausta risčia arkliais važiuo

ti, žmonėms bėgti, boksuoti, 

meškerioti, šaudyti, bubnuoti. 

garsiai groti ir t. p.

Šokių kliubo atstovai vakar 

aplankė majorų. Prašė, kad 

jis leistų sekmadienio vakarų 

kliubui surengti šokius. Nė 

kokiu būdu, atsakė majoras.

centai) atlyginimo per dienų. 

Sako, vyriausybės ižde nėra 

pinigų.

Kas

si ? Revoliucininkų partijos va 

dai, kurie per ilgus metus y- 

ra vyriausybės priešaky.

NUŽUDYTA IR PASLĖPTA 
RŪSY

NORAVOOI), Mass., gr. 28. 

— Kalėdų dienų nužudyta A- 

nealy Keras, 9 metų amž. me

rgaitė, ir jos lavonas paslėp

tas už malkų namų rūsy. Are

štuotas tuose namuose įnamiu 

gyvenęs Ahmeed Ursmian, 50 

m. amž. Policija kitų dviejų 

asmenų, kurie per Kalėdas ap

lankė Orsman’ų, ieško.

SUDEGĖ VIEŠBUTIS

BUKAREŠTAS, Rumunija,

Šie trys bankai

Trust

ir.gs, State Bank of Franklin 

Park ir State Bank of River i 

Grove.

Trys plėšikai prieš pat vi- 

uždaryti: Įdunaktį klastingu būdu įsiver- 

&' Sav-

PRIPAŽINO NEKALTU

Koronerio teismas pripažino 

nekaltu D. V. Romer’į, 17 m. 

amž., vidurinės mokyklos mo

kinį, kurs Kūčios vakarų, gi-

S
ndamas moliną, nužudė nušau

damas savo tėvų.

VILTIMI SUSIRAMINA

Chicagos viešbučių savinin-

TtON, DONAS. — Liverpoo- 

lio arkivyskupas R. Downey 

prieškalėdiniam laiške į tikin

čiuosius pareiškė, kati komu

nizmas yra didžiausias tikėji

mo priešas. Per ilgus amžius 

be galo daug buvo kovota 

prieš krikščionybę ir jos tie

sas. Tačiau praeity tie prie-

KINŲ AMBASADORIUS 
SOVIETAMS

NANKINGAS, gr. 28.— Ki.šai nebuvo toki žiaurūs, pa

nų ambasadorium sovietų Ru- salingi ir pilrii, kai kad šian- 

sijai skiriamas dr. W. W. Yen. dien pasauliui žinomas kotnu-

—----------------- nizmas.
NEW YORK, gr. 28. — Per 

Kalėdas šiame mieste nuo nuo

Krikščionybės plitimas nus

telbė senovės pagonižmų, rašė

dingųjų svaigalų mirė 19 as- arkivyskupas. Dabar pakilo 
menų. Kiti penki vargiai bus j naujas pagonizmas. Jis yra 
išgydyti. didžiai nuodingas ir daug sie

lų atitraukia nuo Dievo. Se

novės pagonizmas tūnojo ta

msybėse, nes Pasaulio Šviesa 

nebuvo dar jo pasiekusi. Nau

jasis pagonizmas nėra tamsy

bėse. Jo skleidėjai tačiau už

simerkia, kad Pasaulio Švie

sos nematytų. Nenori tos Švie

sos į savo širdį įsileisti. Nori, 

kad ta Šviesa išnyktų.

Bet tai veltui jų tos pastan

gos. Krikščionybė nustelbė se

novės pagonizmų. Ji sutriuš

kins ir naująjį.

Del ko komunistai labiau

sia šėlsta prieš katalikybę! 

Dėl to, kad Katalikų Bažny

čia skelbia amžiųųjų tiesų -- 

pomirtinį žmonių sielų gyve

nimų. O ši tiesa yra baisiau

sias komunistų žygiams smū

gis, nes ji atidengia jų klas

tas.

Kai kurie Tverečiaus vals- 

žė Šv. Jeromo kroatų para-jčiaus kaimai norėjo suruošti

pijos klebonijon, 2823 Prince. |«etuvi3kus vakarus ir jau iš-
. v. , , , , sirūpino iš okupantų leidimus,

.ton avė. Apmušė klebonų Kun.„ ...

| Ibet valsčiaus viršaitis, arsus
,B. Jerkovieą, vikarą knn. i]enkaSj leidimus fcam

Feysc ir tarnų Aloyzijų Soldo. neįteikė, bet atgal grųžino.

Piktadariai pelnė tik 4 dol.

Paspruko daugiau nieko nepa-

siėmę.

Klebonas kun. B.

UGNIAGESIŲ KURSAI

Jerkovic rudenį iš kariuomenės pa

. , . a, t- v leisti atsargon 392 kariai, išė-
paimtas į Šv. Kryžiaus ligo- ■. . ° ’

* ,ję ugmagesybos mokslų. Nuo

1928 metų iki šiol kariuomenė 

paruošė ir išleido 2,340 karių- 

ugniagesių.
PIKTADARYBĖS MA

ŽĖJA

MAŽIAU SVAIGALŲ 
GERIA

Chicagos policijos skelbia-

• e
ma statistika, šiame mieste

. , , , . . . .piktadarybių skaičius mažėja,
te ,vyks.daugybės or?amzac,-|lfl31 metai6 ,,f|ta ne.(

gr. 28. — Čia pačiam vidų- kai numato, kad ateinančiais 

imiesty sudegė 8-ių aukštų Bri metais be parodos mūsų mies- 

tannia viešbutis.

Ši moteriškė demokratė, 

Mrs. Jean Springstead Wbitte-

jų suvažiavimai, kurie mies 
tui turės padaryti mažiausia 
už 75 milijonus biznio.

APIPLĖŠTAS MAUZO- 
LEUMAS

Vienuose Chicagos kapuose

gu šiemet.

NORI APELIUOTI

plėšikai apiplėšė mauzoleumų, i jnsuj] 

kur laidojami numirėliai. Pa

grobta keletas daiktų.

Cook’o apskrities prokura- 

torija planuoja apeliuoti j vy

riausiąjį Graikijos teismų S.

'io išgavimo reikalu. 

|Tam tikslui apskritis jau iš

leido apie 10,000 dolerių.

SUSPROGblNTA DVO
KIANTI BOMBA

Grabininko įstaigoje, 3178

SUMAŽINO MOKESČIUS

Cook’o apskrities turtų į-

No. Clark gat., susprogdinta kainotojas Jacobs sumažino 

dvokianti bomba. Keliolika a- geležinkelių kompanijoms mo- 

smenų išsinešdino laukan. Įkesč.ius, mokamus už nekilo-

----------------------------------------------- ijanfas ir asmenines savastis.

more, siekia Porto Rico salos j Du plėšikai apiplėšė Pick- 1930 m. kompanijos mokėjo 

gubernatoriaus vietos. Paeina wick teatrų, Park Ridge. Ske- daugiau kaip .19 milijonų dol., 

iš Kansas valstybės, bet jau rsai gatvės yra policijos sto-'o už 1931 metus bus tik kiek 

20 metų minėtoj saloj gyvena, j tis. . daugiau kaip 14 milijonų dol.

Šakiai. Nors dabar ir atpi

go degtinė, bet jos čia mažiau 

geria, kaip pernai. Dėl varto

tojų stokos, sekančiais metais 

užsidarys čia vienas traktie

rius ir vienas klubas,

MILŽINIŠKI RUNKELIAI 
UŽAUGO

Žagarė, Šiaulių aps. Paša

riniai runkeliai čia šiemet la

bai gerai derėjo ir dideli už

augo. I^abai daug yra runke

lių, kurie sveria po 10 — 16 

kilogramų. Yra runkelių ark

lio galvos didumo.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota 

ir šilčiau; vakare numatoma 

atmaina.
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“STUDENTŲ ŽODIS”

Vakar trumpai paminėjome, kad jau iš

ėjo pirmas numeris “Studentų žodžio”, ne

senai suorganizuotos lietuvių katalikų stu

dentų organizacijos organas. Tai 48 puslapių 

iliustruotas žurnalas su gražiais viršeliais. 

Spausdinamas “Darbininko” spaustuvėje. 

Vyriausias redaktorius yra kun. K. Urbona

vičius, redaktorius stud. J. P. Pilipauskas.

Pirmasis “Studentų Žodžio” numeris su 

daro labai rimto įspūdžio. Iš telpančių jame 

raštų matome, kad šiam žurnalui rūpės ne 

vien studentų organizacijos reikalai, bet ir 

bendrai išeivijos religiniai, tautiniai ir vi

suomeniški dalykai. Žurnalui, matyti, rūpės 

nžmegsti artimi ryšiai su Lietuvos katalikų 

studentija ir moksleivija. Iš to aišku, kad 

Amerikos Studentų organizacijai ir jos or-

— “Mes nenorime ištauiėti ir tapti kitų 

vergais ir nenorime prisidėti prie kitų ištau- 

tinimo. Užtat mes aiškiai pasisakome, jog 

mūsų tikslas kovot prieš ištautėjimų. ”

Mes neabejojame, kad šiems gražiems 

“Studentų Žodžio” tikslams ir užsimoji-

Katalikai, Suminkite Savo Spauda
Nesvarbu kokia vieta yra 

duodama spaudai tarp pasaulį 

,valdančių galybių: ji yra gu

rnams patrijotiškoji lietuvių katalikų visuo-.Įįngįausia priemonė tarnauti 

menė nuoširdžiai pritars ir savo paramų su- kitoms galybėms ir tuo verta 

teiks. Tiesa, tai yra studentų laikraštis, bet

jame tokie klausiniai gvildenami, kad jie bus 

įdomūs visai mūsų skaitančiai visuomenei.

Sveikiname jus, jaunieji draugai, davu

sius katalikiškos laikraštijos šeimai dar vie-1 gjntjna tįek, kįek yra bvau. 

nų narį, kuris pačioje savo veikimo pradžioje gįog įr kįjnios fos Idėjos, kū

mus jau džiugina! Linkime ištvermės ir pa- rįomįs jį tarnauja. Šiandien 

siseknno! i mūsų spaudoje galime užtikti

įvairiausių idėjinių atžvilgių 

tipų: šalia kilnios, dorinan

čios spaudos, mes, deja, turi

me daug persunktos materia

lizmu, pornografija, įvairuoja-

P AST A Bt LĖ S

mat Gal, Dieve gink, mes tuos 

tos pačios, kitų spiautlomos

vas guldyti... Ir drauge atsi

minkime, kad tos pagalbos

spaudos darbininkus, dirbau- kat. spaudai visuomet reikia.
, i - • Ičius ne savo asmens gerovei, Kas žodžiu, kas raštu, kas Te

mokome lugie- . . . “ i .mis žiniomis, 
nos reikalavimų, laviname jo 
meniškų skoni, o neduodame 
ar maža duodame žinių iš pa
grindinių gyvenimo tiesų, ku
rios turi peršviesti ir suskite-ypatingo dėmesio ir vertinimo.

Ji lygiai gali padaryti daug

gero ir blogo, žiūrint kokiose 'nius, suvesdamos jas į pras 

rankose ji bus. Spauda bran- Įmingu žmogiškų veiklų?

tinti kitas jam duodamas ži

•bet visai Lietuvos katalikų vi- alia parama ir auka — o visi, 
suomenei, pastūmėme, nuo jų sudėję tai j krūvų, tikrai ga- 
nusisukome, gal net išdergė- lėsime išauginti tvirtų katali- 

jmet Taip klysta ir jie, bet kų spaudų. Kita vertus, kiek 
ar žino kus nors, kokiose sų- mes, katalikai, ar maža mes 
lygose jie dilba, kaip turi ko- turime savo šviesuomenės. Bet 

j voti už visų katalikų reika- ar daug ji katalikų spaudoje 
,lus? Užuot kaltinę vieni kitus dirba. Nemažas jų skaičius 
i bent šios didžio ios spaudo* šiaip materialiniai gerai apsi-

Graikijos teismas išteisino S. Insull’ų, 

kurio subankrutijusi kompanija Chicagoje 

nunešė milijonus žmonių pinigų. Buvo sten- |ačių savo niuansais, bet nea- 

giamųsi Insull’ų pergabenti i Chicagų, pa- bejotinai destruktyviai veikia- 

traukti atsakomybėn, bet pasirodo, kad be 

Graikijos teismo to padaryti nebuvo galima.

Graikija palaikė Insull’o pusę.

Insull’o kompanija ir lietuvių daug pi

nigų nunešė. Bet mažai dėl to tekalbama, ne

daug tesiskundžiama, nes, mat, lietuviai pri

pratę būti svetimųjų išnaudojami. Vis dėl to 

gaila, kad negalima prieiti prie tokių žmo 

nių, kaip Insull’as, ir juos patraukti atsako 

mybėn dėl padarytų žmonėms skriaudų.

Šiomis dienomis nusižudė vienas kolegi

jos profesorius. Tai begalo liūdnas įvykis. 

Juk profesoriai moko jaunimų, jj auklėja, 

dėl to turėtų būti jam pavyzdis visame kame. 

Ko galima laukti iš besimokinančios jaunuo-

ganui nebus svetimi ir visos mūsų tautos reį- menės, jei mokytojuose nėra nei doros, nei va

balai. Kad taip yra, įsitikiname perskaitę | -iios, nei ištvermės. Tokiomis mokyklomis, kur

šiuos rašinius: J. E. Vyskupo Būčio sveiki

nimas; J. K. rašo eiles — “Lietuvis aš esu”; 

Dr. J. Navickas — Tautos sargyboje; J. č. 

Morkūnas — Darbas viskų nugali; J. P. *Pi- 

lipauskas — Kęstutis;, -Jurgelaitis — Di

džiojo Varpo legenda; V. J. Šaulys — Susi- 

praskime tautiškai; K. Vengras — Gyvenimo 

Mislė; J. B. Laučka— Mūsų draugai Lietu

voje; Pr. Galinis — Amerikos ir Europos 

studentai; J. N. — Praėję metai Amerikoje.

Rašinyje “Mūsų gairės” pasisako, kad 

žurnalas skaitys savo pareiga “skleisti žmo

nėse šviesų, nežadant neįvykdomų dalykų, 

neskelbiant kvailų, niekuo neparemtų teori

jų.” Religijos atžvilgiu “Studentų Žodis” 

pasisako: “Mes laikom savo pareiga ne raut 

iš žmonių širdžių tikėjimo bei pasitikėjimo 

vienas kitu, bet išvest juos iš netikėjimo kla

mpynių ir palaikyti dvasinę pusiausvyrų.”

Mus džiugina “Studentų žodžio” nusi

statymas ir tautybės žvilgsniu. Jis aiškus ir 

griežtas. Tai antras iš pagrindinių tikslų — 

“kelti ir palaikyti lietuvių kalbų, lietuviškų 

dvasių,” nes “užmiršdami savųjų kalbų da

rome sau neatlyginamų skriaudų.” Ir dėl to

1932 MEIUAP2VAIGA
(Tęsinys)

Pugilistikoje pasaulinio čempijouato 
garbė šįmet teko Amerikos lietuviui p. 
JuMui Žukauskui &arfciui. Reikia tikėtis, 
kad jisai tų garbę ir toliau išlaikys.

Dienraštis “Draugas” buvo suruošęs 

lietuvių jaunuolių pugilistų kontestu. Su

silaukta gražiausių davinių. — Įvairiuose 

Amerikos miestuose lietuviai kumštinin

kai visuomet stovi pirmose vietose.

Golfo sportas yra labai lietuvių inte

ligentų mėgiamas. Deja, p. Barkauskas, 
buvęs Amerikos golfo čempijonas, perei

tų vasarų neteko tos garbės, turėdamas 
jų užleisti kitam, svetimtaučiui.

Futbolo sporte lietuviai yra žymiausi 

visoje Amerikoje. Tai mums pripažįda ir 

kitos tantos. Visose beveik aukštose mo

kyklose žymiausi futboiistai yra lietuviai. 

Iš jų galima sudaryti toksai ratelis Ame

rikoje, kurio niekas nenugalės. Angių 

apauda paskelbė tų lietuvių futbolistų ra- 
M štai kokiame nustatė:

Viso to aukščiau pasakyto, 
akivaizdoje mes katalikai kų 

darome? Ar turime užtektinų 

spaudos jėgų, ar užtektinai jų 

remiame ir joje dalyvaujame ? 

Ar galime būti ramūs dėl esa

mos padėties?

Kiek popiežių skelbė,. kad

šventės — spaudos 1<H) metų rūpinusių liendradarbiauja ge- 

sukaktuvių — proga susiinte- ltonojoj ar valdiškoj spaudoj, 

resuokime jų darbo sąlygomis, vien tik dėl tų honorarų, ku- 

kurios daug kam nežinomos, riuos ten gauna ir kurių kat

bet kurias turėtų žinoti tie, spauda nesugeba mokėti.

kam rūpi katalikų visuomenės 
tikslai.

Atsiminkime, kad tik nuo 
landaus bendrada-

(“R.”)

, v .musų visų g“veltui jus statysite baznv-! .. . .

v . • . . irbiavimo pareis visų svieses-cias, jei neturėsite savų laik-: .
-. . . . . . , v.. . , , ... , ,,, nis rvtojus. Atsiminkime ir ne-neių i musų tauta: Apgaileda- rascių ir katalikų spaudos? I , . ,. .. , ’ . , , , ,. , , v... , .. , ,v. - jverskime kitų kone ant keliunu turime konstatuoti, kad si,Tų liūdna tiesų skaudžiai pa- , ...

, L • , ,-i v, atsiklaupus priminti tuos zo-pastaroji spauda, vadinama įtvirtino daugelio kraštu pavy- 1V. , . . ,.

,, . . . ,.„..1,,,.., iii-i- - 'džius, kuriuos kasdien karto-geltonaja, ar, kaip vokiečiai zdziai, kur katalikai, nesusiie-!. ...

, . ...... .v . jame savo maldoje:sako, Scbundpresse, nors ne-je ar nesugebeję laiku lasiau- ... Tr • ±..... , , . . i - ,. , , . . , Jėzau Kristau, prireikusperseniai atsirado, bet gi i- ginti savo spaudos, taip pralo-' v ...... ’
v. . . x’_ ... , . . zaduosi uz Tave, Tavo moksgauna vis didėjančių įsravų į se pozicijas, kad paskum ne

mūsų visuomenę ir negali ne

kelti mūsų tautos šviesuome

nės susirūpinimo.

Šio fakto akivaizdoje mums 

ypatingai liūdna konstatuoti 

kokia kryptimi proteguojama 

mūsų periodinės spaudos rai

da, kurios šimtmetines sukak

tuves šįmet žymime.

Juk pirmasis mūsų kalba 

pradėjęs eiti laikraštis buvo 

dvasinio turinio, taigi laikraš

tis tarnaująs Evangelijos idė-

Neoziljo Išeis
Pradžioje 1933 m. išeis is 

spaudos didelė, graži knyga 

vardu “Šv. Pranciškaus Dva

sia.” Knyga bus albumo pa- 

vydalo: didelio formato, liuk- 

siukinės poperos. Šv. Pranciš-

lų, tikėjimų ir Bažnyčių ne tik !kaus Seserų Vienuolynas, Pit-
tik buvo konfiskuotos jų baz-i I , .., . . / * 1

v- , , . . , i viskų atiduoti, bet ir savo sr-nycios, bet ir jie patys turėjo . , .. . .

• v, .... ■ v ' vybę paaukoti, krauia pralie-įskentėti nezmonuskus —- > 1perse

kiojimus. (J būtų pakakę pa

aukoti nors vienų bažnyčių— 

ir katalikų spauda būtų atlai

kiusi savo pozicijas. Taip ir, . , .v ,. ^ . . .

. . ... . , įsios aukos išmesti. O jei irmusų katalikams ne kartai, v , L . . , ,. , . ‘ išmetame, tai ir tada savo broprasiveria akys, bet tik po 
laiko, kai jau ir aklas pama
to, kad “negerai.”

ti,” bet kuriuos vėl čia pat 
užihirštanie, neįstengdami dėl 
Įto paties mokslo ne tik krau- 
i jo lieti, bet dažnai nė menkiau

tsburgb’e, švęsdamas dešim

ties metų sukaktį tų knygų lei

džia sukakčiai paminėti. Kny

ga bus arti 200 puslapių, su 

daugiau kaip 80 paveikslų. 

Joje bus smulkiai aprašyta 

lietuvaičių seserų atsiskyrimas 

nuo lenkių seserų nazeretiečių 

ir savojo, Šv. Pranciškaus vie

nuolyno, įsteigimo istorija. Pa

mokytojauja žmonės silpnavaliai, be doros, tjoms populiarizuoti, žmogų

liui, už mūsų pačių, bet ne už 
keno kito reikalus dirbančiam
ir ne kartų gal beveik be duo- Įve-kslai taip pat įdomūs: len- 

Belgų ministeris Segers per nos kąsnio palikusiam, ar ne-'kllI nazeretiečių vienuolyno, 

katalikų spaudos kongresų pasakom skaudaus žodžio, ne- lietuvaičių seserų, atsiskyru- 

Briusely pereitais metais pa- parodome rūsčios minos ar ne- nuo lenkių, įžymių d*»asi-

negalima pasitikėti. Ne be reikalo katalikiš-;kilninti zir šviesti. Nedaugelis sakė įįuos didžios reikšmės Į sidedame fariziejais, ta savo ninklb kurie darbavos už al
kos mokyklos auklėjimų paremia tikėjimo pa-^^utų taip pradėjo savo perio- žodžius : “katalikų laikraščiai auka lyg didžiausių darbų nu- skyi'iniQ- pirmųjų seserų įėju- 

grindais, kurie stiprina žmogaus valių ir do- dinių leidinių, laikraščių lai- bus stiprūs, dideli ir gražūs, dirbusiais? O gal taip ir bu- i savo niotiniškųjį narnų, 

rovę. įkotarpį. Ir tai nemaža garbė jei katalikai to norės. Bet, kad vo ne kartų... Gal. Į tų klau- į'4 vadovių, naujojo vienuolv-

• « « jmūsų tautai galint tokį faktų ęaį galėtų įvykti, nepakanka simų teatsako kiekvienom iš įno apylinkės ir statybos vaiz-

įsiregistruoti. I turėt sumanių, apaštališko no- mūsų geriausiai jo paties sų- Jab kunigai ir pasaulionys, ku

Dienraščio ‘.‘Draugo” metinis koncertas i- Ti ,,irmasai laikraštis'lu.no ir kareiviškos drąsos re- žinė.

vyksta vasario o d., L,etuvn, Andttonjo,. Tat . tj.!aaktoriy: reikia, kad katali- Tačiau visuomet

vra svarbus įvykis žiemos sezono veikime. I iu .

Dėl to prašome'tų dienų rezervuoti tam kon- kio t’P0’ kokio šiandien gyve- kU spauda butų visų katalikų knn, kad katalikų spauda jo
nimas reikalingas: jis neati- ^niiama pinigais ir moraline kios subsidijos iš niekur ne seser>s pranciskietes mokyto-

rie daugiausiai darbavos ir
at.'imin-'r^n1^ nauj<lii vienuolynų jam 

. įsikūrus, mokyklos, kuriose

eertui, kad paremti vienintelį tikybinės ir 

tautinės minties lietuvių dienraštį Amerikoje. tiktų jo daugiariopiems reiš- imi ama. Nepakanka norėti, gauna. Jai neprieinamas ueį .i^uja, vienuolyno koplyčios pa 

kiniams. Bet gi savo raidoje kad katalikų laikraščiai būtų, valst. iždas, nei valdžios akci- šventinimo iškilmės, įvairūs 

vaizdai iš seserų ir mokiniųmūsų spauda privalėjo pagrin- T<&d jie būtų pagerinti, pato- jos, ir ji savo skaitytojams ne- 

de išlaikyti tas amžinas tie- bulinti: kol katalikai nesiry

žmonės praleisiu net /o milijonus dolerių. rl ai sas, kuriam “Nusidavimai” katalikų laikraščiui piniginių likų spauda išsilaiko tik iš sa

kam tas labiau rūpi, negu Pasaulinė Paroda, j farnauti pradėjo. Juk kurio-,atidaryti ir dėl jų pasiaukoti vo prenumeratos ir gerų žmo- pirm°jo

1933 m. Chicagoj įvyksią 1300 visokių kon

gresų ir seimų. Į tuos seimus atvykusieji
gali duoti automobilių. Kata- ,-yvenkll<>, buvusio Federaci- 

•> -•> -•* jos seimo 1932 m. atvaizdas,

Pranciškaus Rė-

• ♦ • j mis, jei ne Evangelijų idėjo- — katalikų dienraščio nebus, nių paramos. Todėl, rankų pa- Dr-jos seimo atvaizdai ir
Neseniai politikieriai garsiai kalbėjo, kad imis auklėdami savo tautų mes Paliks tik nevaisingi, nepri- sidėję ant širdies, žadėkimės. dauS kitT- Ši knyga bus tik-

Kalėdoms turėsime legalizuoto alaus, tik ne-,ja galime padaryti vertų ir‘di- glję jų norai.” kad prireikus ateisime jai i ras nannl papuošalas. Užsa-

pasakė kurių metų Kalėdoms. Į dingų Argi manoma sukurti į Taip, gražūs tai žodžiai, bei pagalbų ir padėsime, kuo i ik
* • * :pilietis jį maitinant kasdien ar daugeliui jie neprask&mbė- galėsime. Žadėkimės mes, ku

šių metų Kalėdų Diedukas nelabai įsi- ar savaitėmis beprincipiniu' j° pro ausis? Kiek iš mūsų rie vadinamės katalikais, ku-

vargino dovanas benešiodamas. Nieko nepa-jovalu? Kodėl mes jį apver-'prireikus atėjo į pagalbų ka- rie sakomės esą pasiryžę uz 

darysi. Tokie laikai... (čiaine politinėms, ekonominė ;talikų spaudai su realia para-[Kristaus idėjas net savo gal-

“Tlie Lithuanian All-Ainerican team 

for 1932: Moss, Purdue, re; Sokolis, Penn. 

U., rt; Capt. Grenda, Columbia, rg; Mur- 

kunis, St. Thomas (Scranton, Pa.), Ig; 

Zyntelis, Holy Cross, Ig; Uždavinis, Ford- 

luun, lt; Zapustas, Fordbam, le; Masevi- 

čius, Penn. V. qb; Januškas, Illinois, rbb; 

Česnulevičius, Boston College, lbb; Pur- 

vis, Purdue, fb.

Honorable mention: Line, Steponavi

čius, St. Maiy’a (Calif.) and Gailius, O- 
hio St. Backs, Jarvis, Iloly Cross and 

Clam-Klimavičius, Boston University... 

Kowal (Norlbwestern), Kriaučifina*-Erau 

se (Notre Danie)...

Svaidinio lošime lietuviai irgi nžimo 
aukštas vietas. Švenč. Marijbs kolegijos 
lošėjai nepralošė dar nė vieno žaidimo. 
Beveik visos IJetuvos Vyčių kuopos turi 
savus ratelius ir žaidžia sėkmingai.

Reikia tildai konstatuoti vienas nei

giamas reiškinys, kad lietuviai jaunuo

liai labai blogai daro, keisdami savo pa

vardes. Kiek tai būtų garbės visiems lie

tuviams, jeigu mes visur pasi rodytume 

lietuviajn esu ir tai garbingais lietuviais!

Jaunuoliai, nusikratykite tos klaidos! Pa

tys tuomi džiaugsitės ir visai mūsų tau

tai atnešite daugiau garbės ir naudos.

Nauji Vadai — Šiais metais nemažas ; 

lietuvių skaičius baigė aukštąsias mokyk

las. Į kunigus įsišventė visas tuzinas .jau

nuolių. Apie tiek pat įžengė Į įvairias 

profesijas. Seniau kolegijų, seminarijų 

studentai buvo plačiai žinomi visuomeni

ninkai. Šiandie taip nėra. Vienus, kitas 

tepasižymi visuomeninėje darbuotėje.

Šių metų naujųjų vadų visu pirma 

reikia pažymėti adv. Kliarensų Balandą, 
Waterbury, Conn. Jisai yra baigęs Nia

gara katalikų universiteto kolegiją ir tei

sių skyrių Yule universitete. Jaunasai ad

vokatas yra labai iškalbus, simpatingas 

asmuo. Pačioje savo viešojo gyvenimo 

pradžioje išrinktas Waterburv studentų 

j kuopos garbės pirmininku; jaunimui atsi

davęs visa širdimi.

1 Iš kunigų tenka pažymėti kun. P. 
Skruodenį, M. I. C., kurio raštai dažnai 
tilpsta mūsų laikraščių skiltyse. — Kar
tais viešai pasirodo prakalbose Dr. Kar
pavičius, Worcester, Mass. — Reikia ti

kėtis, kad gyvenimas iškels ir daugiau 

naujų pajėgų, iš mokyklos suolo pakilu

sių į gyvenimų.

Sukaktuvės — A!>i<1vi mūsų garbin

go ios Seselių Kazimieriečių ir Pranciš- 

kiečių vienuolijos šventė pereitų vasarų 

savo sukaktuves. Jose dalyvavo aukštieji 

Bažnyčios atstovai, daug dvasiškijos ir 

visuomenės. Jų nuveikti darbai verčia A- 

merikos lietuvius jas gerbti ir jų darbų 

remti.

Savo sidabrines sukaktuves šventė 

Sv. Jurgio parapija, Bridgeport, Cc-nn. 
Šioje kolonijoje daugiausia teko dirbti 

kun. M. Pankui, kuris per dvidešimtį me

tų išugdė gi ažų lietuviškų katalikiškų ce 

ntrų su daugeliu darbščių draugijų. Jisai 

aprinko ir nupirko nepaprastai gražiu 

vietų lietuviams. Puošnioje miesto vieto

je pastatė puikių šv. Jurgio bažnyčių, nu

pirko gražių klebonijų, )>arupijos salę. Tai 

dvasios viulo ilgų metų daria) ir triūso

amžini pavyzdžiai.

Kita lietuviška jiarapija — Švenč 
Marijos Apreiškimo, Kiugston, Pa., šven
tė 30 metų sukaktuves. Sudegus senajai

» i? V > * *

I č r

kymai jau dabar priimami.

Sisters cf St. Francis,

Mt. Providttice R. D. S 

South Hills, Pittsburgh, Pa.

Plyinoutb lietuvių bažnyčiai, 1902 metais 

Kingstone ir apylinkių lietuviai sutarė 

sukurti savo parapijų ir pastatyti nuosa

vų bažnyčių. Jų darbštumas atnešė gau

sių vaisių. Kingstono lietuviai didžiuoja

si savo trijų dešimčių metų darbais. Gera 

jiems, nes turi darbštų, savo žmones my

lintį, dvasios vadų kun. J. Inčiūrų, kuris 

savo rūpesniu ir darbu padarė parapijų 

pavyzdinga.

Viena žinomiausių Amerikos lietuvių 

parapijų yra Sv. Kryžiaus, MtCarmel, Pa., 

kuri šių metų pabaigoje švenčia savo 40 

metų gyvenimo jubiliejų. MtCarmel yra 

lietuvių istorinė vieta. Čia įsikūrė šv. Ka

zimiero Seserų vienuolija; čia rado. i pir

mosios amerikietės kamlidatės, į vienuo

lijų. šioje parapijoje klebonavo keletas 

į įžymiausių Amerikos lietuvių kunigų, kaip 

a. a. kun. dr. A. Staniukynas, garsusis 

šv. Kazimiero Seserų vienuolijos globėjas, 

rašytojas-asketas; kun. dr. J. BartuSka, 
įžymus visuomenės darbuotojas ir rašy
tojas, Amerikos lietuvių katalikų pasiun
tinys karo metu į Europą. 1

(Daugiau bus)
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|tų valandų atlaidus — kuone 
[visa parapijų!.. Kas tokiu gra 
žiu darbu nesidžiaugs? Nebent 
vienam pragaro viešpačiui ir 
jo talkininkams tasai I’itts- 
burgiečių darbus ne už ”čos- 
nj”, bet visai Dievą mylintie
ji be galo tuo turi džiaugtis 
ir rūpintis savo gyvenimą pa-

ngjt
alvje. lV)k

S 3
tintoje kapų dalyje. ffbks gy-i — Dėdula, tu toks protin-; žiai apsitaisę. Visi sykiu sn 

venimas, tokia ir mirtis, toks'gas vyras ir tiki j tokias nesą-; Dievo malda pradėjome Kū- 

ir palaidojimas. Te Aukščiau-įmones, kaip tai Kūčios dieną. Čios vakarą. ,

sis būna gailestingas jo sielai. ir Kalėdų šventę. Tai viskas 

išrasta ilgaskvernių, kad tik-

BRIDGEVILLE, PA.

Kalėdų Reikšme ga šventė. Ji primena mums 
Kristaus gimimą. Kiekvienas 
krikščionis per Kalėdas jau
čiasi sujudintu, nes tai šven-

našiai sutvarkyti ir kiekvieno- Norkus padovanojo apie dvi- 

je parapijoje padaryti šiuo at- [dešimts penkis bilietus, su ku-

Paėmę plotkelę, laužydami 
ją išreiškėme vienas kitam li-

X Šiuose bloguose laikuose;tai žmones raminti ir juos ,ndėjimus, kad Dievulis svei- 

atsiranda daug geros širdies naudoti. Žinai, Dėdula, kad vi-: kus užlaikytu ir kad sveiki 

žmonių. sokios šventės ir Romos Ka- sulauktume kitų metų Kūčios

Prieš Kalėdas p. Jakštas talikų Bažnyčia, tai kapitalis

tų įrankis, kad tiktai žmones 

gązdinti ir kapitalistams tar-

žvilgiu tikras lenktynes. Tai riais neturtingi mokyklos vai- nauti.

(Suvėlinta)

Ciesorius Augustas išleido i Kiekvienas kunigas Kalėilo- 
?akymą — surašyti visus žmo se furį teisę laikyti trejas šv. 
les. Todėl ir Juozapas su Ma- iMišias. Jos mums primena tre
čia ėjo į Betliejų, kad užsi- jopą Kristaus gimimą: 1). Gi-

tė atgimimo tikėjime.

♦ytų, nes paėjo iš karaliaus 

)ovydo giminės ir ten buvo 

o gimtinė. Kadangi Betlieju- 

nebuvo vietos užeigoje, ir 

leturtingi buvo, tai niekas jų 

lepriėmė. Tat jie apsinakvo- 

o kūtelėj, kuri buvo už mies- 

Ten nakvodavo galvijai ir 

.vys. Tą pačią naktį Dievas 

tsiuntė savo numylėtą Sūnų, 

Cristų, kad atpirktų pasaulį. 

Kristus gimė Betliejuje, kas 

eiškia, duonos namai. Dėl to, 

v. Jonas sako, kad Jis yra 

lyvoji Duona, kuri maitina

isą pasaulį.

*
Betliejus yra toli nuo Na- 

arėto. Taip ir Jėzus nužen

gė iš dangaus ant žemės, kn

is yra toli vienas nuo kito.

Kristus gimė tarpe pieme- 

ėlių dėl to Jis yra vadina

mas Geras Piemuo, didžiau- 

ios avy dės, t. y. Katalikų Ba- 

nyč’ios.

Kristus gimė kūtelėje, nes 

žemė, kuri yra graži ir to

lia, palyginus su dangumi, 

ra tik kūtelė. Kristaus gimi- 

kutelėje primena mums 

jusižeminimą. Jei Jis būtų ap

rinkęs karališkus rūmus, tik 

iraliai ir turtuoliai būtų ga-

|ję Jį lankyti.

mimą iš Amžinojo Tėvo, Ku
lis nuo Adomo ir Ievos laiku

pasidžiaugtu Dangus ir Šven
tieji jo gyventojai!..

Šiemet ypač sumaniai gra

žios 40 valandų pamaldos pa

sistengta sunaudoti. Jose da

lyvavo organizuotai tretinin

kai ir mokyklų vaikučiai. Tre

tininkams per visas tris die- 

nas 3 valandą popiet buvo lai

bučiai gavo veltui plaukų ap

kirpimą. Tie vaikučiai, kuriem 

teko toji laimė, labai džiau

gėsi, nes malonu buvo jiems

Klausydamas tų gudruoliu 

šmeižtus ir pliovones, taip 

jiems atsakiau.

— Ponuliai, Kūčios vaka-

vakaro. Dievo dovanos buvo: 
silkė gerai išmirkyta, žuvis, 
grybų rasalėlis, raudonas ir 
baltas avižų kisielius, sližiku- 
čiai su aguonų pienu ir devy
nios kitokios “patrovos”. 

Kaip linksma ir malonu gy-

Laukiamos Kalėdos praėjo. 

Duok Dieve, kad švenčiant ki

tas Kalėdas mažiau bebūtų va

rgo šioje žemėje, mažiau susi

rūpinusių sielų ką valgys ir 

kuom prisidengs ryt dieną. 

Mūsų bažnytėlė per šventes 

buvo gražiai išpuošta; ypatin

gai visų akį traukė “Betlie

jus”; nusakstytas elektriki- 

nėm lemputėm ir visokiais ži

bučiais. Per Piemenėlių Mišias 

(12 vai. naktį) prisirinko pil

pasipuošti Kalėdų šventėms, ras, tai ne šių dienų išradi- 

Jie yra labai dėkingi savo ge- anas, tai nuo poros tūkstančių 

radariams. įmetu, kaip žmonės iškilmin-

Linkime geradariams pasise gai mini atmintį Kristaus nu- gelius

kavo žadėtas žmonių atpirki- j^0nios ^kolekcijos ir iškilnu

mui. 2) Gimė iš Šv. Marijos;jn^as V*S,J 1>endras Švč. Sakra- 
prasidėjo iš Šv. Dvasios pa-įinen^° gariiirtimas bei atsipra-
saulio atgaivinimui. 3) Kasdie(h>,nas savo ir kitų kalty

bes tam Meilės Sakramentui

kimo ir laimės jų darbuotėje. Rengimo į šį pasauli. Atsimin- 

Mažiutė jkite, kaip jūs, būdami dar prie 

■savo tėvelių, kokiu nekantru- 

VAIKŲ LAIŠKAS KALĖDŲ mu laukėte tos dienos. Sveiki 

DIEDUKUI

venti pastogėj tokios geros ir nas dievnamis tikinčiųjų pa- 

pavyzdingos šeimynėlės, net'garbinti savo Išganytoją ir pa 

pamiršti savo nelaimes ir var- prašyti Kūdikėlio Jėzaus sau 

reikalingų malonių.

X Sunkiai serga Pranas A- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Pavalgę ir padėkoję Dievu
liui už Jo taip gausias dova
nas ir malones, atsikėlę nuo 
stalo, vienas griebėsi pypke
lės, kitas eigaruko ir šneku 

linksmos
mins atgimimas priimančių
Šv. Sakramentą. padarytąsias. Mokyklų vai-

i-i-i * - kailis panašios pamaldos, bu-Per Kalėdas žmones namuo- H ’
se stato eglutes, kurios taip vo kasdien laikomos antrą ar-
pat turi gilią reikšmę. 1) Eg-

‘ , | visiemsles medis primena mums dve
jopą medį: medį, per kurį vi
sa žmonija nupuolė, tai yra ro
jaus medi, nuo kurio pirmieji 
tėvai skynė uždrausta vaisiu,V C *. ■

ba pirmą vai. popiet. Kitiems 
parapijonams Inu o

sulaukę tos dienos, kaip džiau

gėtės ir linksminotės po savo Įčiavomės laukdami 

tėvelių pastoge, bet šiandien, į Kalėdų šventes, 

kaip girdžiu, jūsų pliovorię, Bepučiant durnus ir šneku- 

jau matau jus kitokius. Jus, čiuojant, pasigirdo bažnyčios

Didžiai Gerb. ir Mylimas 

Kalėdų Dieduke:—

Mes, vaikučiai, iš Šv. Kazi
miero parap. mokyklos šįmet suklaidino bedieviški laikraš- šaipas saukiantis žmones ge- 
labai laukėme Kalėdų Diedu- &ai iv bedieviai mulkintojai, i1 os valios į piemenėlių Mišias.

nes drįstate taip burnoti. Sa- Apsitaisę, visas namas nu- 
kote, kad Romos Katalikų Ba- traukėme į bažnytėlę pagarĮ kasdien sakomi rytais ir va.lko i ^iį moky

Ii______ i..: t„ . ,:ll klą. Bet prieš pat Kalėdas iš
«Hi vi • , f T •> J L-U* girdome, kad tau atsitiko di- žnyčia tarnauja kapitalistams! binti Kristų gyvenantį Romos 

dėlė nelaimė. Visi dėl to labai |Tab hrac, gryniausia neteisy- Katalikų Bažnyčios altoriuje.sidžiau
lūs būdavo labai daug žmonių. 
Vakarais — tai stačiai kimšte 
būdavo užkimšta bažnyčia. 
Prie šv. Komunijos per visas I 

papuošimas (švie-[šv. Mišias, pradedant nuo 5

ir Kryžiaus medį, per kurį 
Kristus, atpirko pasaulį.

Egi učii.i

railiūdome. Tačiau pradžiugo 

mūsų širdelės, kai išgirdom, 

kad diedukas žadi duoti mums 

kokį nors atsakymą. Tat da-

Dėdula

sos) primena mums Kristaus Val. ryte lioį 9 vai. nėr visas ^ar l<asdien žiūrime į laikraš-
* O * X • i . i i •

atneštą pasauliui šviesą; Jis 
panaikino tamsybes.

įvairios tioVanos primena 
įvairias Dievo dovanas, kurias 

I Dangiškasis Tėvas atsiuntė že
mei Kristui užgimus, pav., Ba 
žnyčią, Sakramentus ir 1.1.

Eglutės žibučiai primena ti
krą krikščionišką meilę ir šir-įjr jo padėjėjui — kun. J. Skri- 
džių grynumą. Kaspinėliai ar-'pkui už tokį gražų jų pasidar- 
ba žibučiai rišami vienas su buvimą, 
kitu, kas primena tą pačią mei 
lę, kurią Kristus pasakė apaš-

tris dienas eilių eilios klaup
davo prie Dievo Stalo. Pasku- 1110 atsakymo, 
tinę dieną — tai jau be skai
čiaus... Garbė pittsburgie- 
čiams už supratimą savo tikė
jimo ir už išmintingą juo nau
dojimąsi! Garbė jų dvasios va
dams: kun. Magnui Kazėnui

čius ir su nekantrumu laukia-

šv. Kazimiero parap. 
mokyklos mokiniai

Istorija mums sako, kad nuo 

paties Kristaus, jos Įsteigėjo, 

laikų, iki šiai dienai Kristalu 

Bažnyčia kovoja ir kovodama 

atsiliepia Kristaus žodžiais, 

kad lengviau kupranagariui iš

lysti per adatos skylutę, negu 

turtuoliui Įeiti į dangaus ka

raliją. Kristaus Bažnyčia lie

pia atiduoti ciesoriui, kas yra 

ciesoriaus, o Dievui kas yra 

Dievo. Kristaus Bažnvčia isa-

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

RAY-DIŪ SALVE
MOSTIS, ypatingai gerti 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų. kuomet kitas neį
veikiu.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai Įsiga
lėjus) kaip:

RUMATIZMĄ
ETRftNŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PA STYRIMA NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ 
- NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų parneginsit RAY—DIO 
most) ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

Išpardavimas

talams: “Mylėkite vienas
Gimęs Kristus buvo pūdė-1 kaip aS Ju8 numv|Cja„. 
s ėdžiose, kurios buvo iš Ant vi,.Saus llžlW„„,a žvai.
bo. Tas mums primena me.^-j., primena mflslJ u

įo kryžių, ant kurio Jis i"i-

J* t*

Kl-
? J

Mieli Vaikeliai:—

Širdis man skauda, kad ne

galėjau jūs aplankyti per Ka-

, -rui i- i • - - 'ko klausyti valdovų-karaliu,ledas. Didele nelaime atsitiko , 1
, v. • , _ . . ibet valdovams įsako neskriau-

man bevažiuojant rogėmis vie-! . .
nu Pitteburgh’o kalnu. Ka(,^ vargingu zmonel,,. Juos

Kua. A. Petrauskas, M. I. C. kritau į ravą, taip kad per 

__________________ . i kelias valandas nežinojau kur

FEDERAL
SKALBYNIŲ

Apie žvaigždę ir tikėjimą 
vėliau parašysiu.

Kun. J. V. Skripkus

SOUTH SIDE

f ! '

(Kristus gimė vidurnakty dėl 

kad pasaulis buvo tamsy- 

ir nepažino tikrojo Die-

[Kristus gimė žiemos metu,

Į>ač Palestinoje žiemos nak-

yra šaltos, dėl to,'kad Brangūs Parapijonys! 

konių širdys buvo šaltos pri- Širdingą ačiū tariame už su- 

Įžinti Dievą ir priimti Jo teiktas mums Kalėdų dovanė- 

malones. les ir pasveikinimus. Prie pro-

Įvristaus gimimo metu visn- 

pasaulyje buvo didelė ra-

X Penktadienį, sausio 6 d. |e«įs. Ėmė daug laiko, kol iš- 

pripuola Trijų Karalių šven-1 si gelbėjau iš tos baisios vie- 

tė. Nors nėra įsakyta nuo Ba- tos.

žnyčios šventė, bet pamaldūs 
žmonės tą dieną skaitlingai 
lanko bažnyčią, klauso šv. Mi
šią, eina prie šv. Komunijos, 
meldžiasi. Šv. Kazimiero B. K.
Bažnyčioje šv. Mišios bus ly
giai 8 valandą rytą. Prieš šv.

Nenusiminkite, nes, gal, aš 

pasveiksiu ir vėliau atvažiuo

siu. Kalėdų Diedukas

Mišias, sulig seno papročio, 
šventinama auksas, myras ir 
kodylas. Taip pat šventinama 
ir kreida, su kuria paženkli
nama durų angos kryžiaus že
nklu ir užrašoma Trijų Kara
lių vardai: Gasparas, Merke-

gos taipgi norime visiems pa

linkėti Laimingų Naujų Metų,'.-' • n ,, , .
, jhs ir Baltazaras (sutrumpin-

bė, nes Jis yra Ramybės ^ad ateinantieji 1933 m. atneš- q
ralius; nes Jam gimus ir tų visiems daug laimės ir gau-1

[gėlai užgiedojo: “Garbė Die šių, išganymui reikalingų ma-Į ^aas’° d. pinnasis po

li aukštybėse, o ant žemės 'lonių. 1933 m. kalendoriai su |nktadienis pašvęstas pagaibi-

Nekokios žinios iš šios ko

lonijos.

Šiandien mūsų dirbtuvės 

“bosas” pranešė, kad baigia

me darbą ir pradėsime, gal, 

net tiktai po Naujų Metų. Ga

vę' “pėdę” žengėme kiekvie

nas į savo namus. Parėjęs na

mo, mano burdingbosienė pa

imate iš mano veido susirūpi-

(užtaria, gynė ir gina po šiai 
I dienai. Ar jūs kada nors skai- 
i tėte Kristaus Bažnyčios isto- !ry,»

Mano gudruoliai vyrukai su

simaišę paklausė:

— Tu Dėdula, per didelis 

katalikas ir iš kur tiek žinai?

Trumpai jiems atsakiau, 

kad aš gyvenu ne kitų, bet sa

vo protu ir dėl to net šimtai 

tokių, kaip jūs, manęs neper

mainysite.

Atsisveikindamas jiems sa

kau: su Diev, vyručiai, bet jie 

man atsako: “Ligi pasimaty

mo” ir taip išsiskirstę nuėjo 

me savais keliais.

Grįžęs namo, papasakojau 

savo burdingbosienei, bet ji 

man trumpai atsakė, kad čio

nai randasi keletas gudruo

lių, kuriuos net iš lietuviško 

klubo išmetė. Mat, keletas jų 

panorėjo lietuvių klubo sutau

pytus pinigus pagriebti ir pa

aukoti, bet nariai, pamatę jų 

norą, išmetė iš lietuvių klubo.

Tat, sako, neklausyk tokių, 

nes buvo ir bus plepančių ne

sąmones. Jie kitus niekina, 

bet save stato gudruoliais, mo 

kytais, bet savo gyvenimu pa

rodo kokie jie gudruoliai. Mes 

juos čia, savo kolonijoje, ge

rai pažįstame ir niekas jų ne

klauso. Pasiskaityk laikraštį, 

nes trumpu laiku šauksiu prie 

stalo.

Perskaičius keletą žinelių, 

tuojau mano geroji burding

bosienė pakvietė prie stalo.

Nugi, žiūriu, ant stalo šienas 

staltiese pridengtas. Dievo py-1 

ragėliai ir visokios jo dova 

nos, vaikučiai švariai ir gra-} Į! £

cash

•54.50 rankpinigių 

54.50 mėnesyje 

ant elektros bilos

i.—

©
Sneclnip kalnn, kol anrilx>tns skaičius sampollų Absoliučiai
geros kaip ir naujos. EDISON SERVICE garantuojama. Runtllna por- 
eelluė rėčka. Alnu.’nomas sukamas gręžtuvas, baloon rolė.
PRITAISYMAS ELEKTROS PROSYKLAI — dėl vartojllno ant 
gręžtuvo stulpelių šių skalliynlų, speclalė kaina ant kombinacijos 
skalbinčs ir prosykjos, $00.110 eash, a rita $5 rankpinigių; $5.HO kas 
menes).

COMMONIVEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
Vldurmiesty — 72 W. Adams St. — 182 S. Dearborn Street 

Telefonas RA N tlol ph 1200. Ixx-al AA.K8M 
Skyrių Sankrovos Atdaros Šeštadieniais Iki 0:20 Vakare. 

Broadtve.y—4562 Broailvvay Ashland—1834 South Ashland Ava.
Irving Park—4833 Irvlng Park Blvd. South State—3460 South State St. 
Dogai! Stpiare—2618 Mllwaukee Avė. Englevvood— 852 W. 83rd St.
Madlson-Crayvfortl—4231 W. Madison St.South Cliieago—2950 E. 92nd St. 

Roseland—11116 So. Michigan Avė.
DUODA M E FEDERAL KUPONUS

nimą ir nuliūdimą. — Ar Dė

dula nesveikuoji, kad taip su

sirūpinęs ir nusiminęs?

Papasakojau savo burding- 

re 7:30. Mokyklos vaikų mė- prježartį> katl ne|eka„

[niurni Švč,. Jėzaus širdies. Pa 

tvj išsiųsti visiems, kurie pri- n,al^os> kaip papiastai, vaka
bnybė žmonėms geros vi- žuvimi bus artimiausioj atei
is” (Luko IT. 14).

[ūsų Išganytojas atėjo ma- 

[Kūdikėliu, nes jei būtų atė- 

kaip Angelas, arba Kara

is, visi būtų Jo bijoję ir pa-

Įraukę šalin.

[ristus gimė neturte, pare

idamas, jog neturtas ir nusi- 

linimas yra geriausias ke- 

|s į amžinąjį gyvenimą, 
■įkaisti šviesa,

davę teisingus adresus. Kurie 
negausite, priduokite adresus. 
Visiems prisiusime.

Su tikra pagarba,

nesinė-išpažintis tą pačią die 

ną 3 valandą popiet. Mergai

čių “Marijos Vaikelių” drau-

Kun. Magnus i. Kazėnas !^pažintis šeštadienį po 

piet 2 ir vakare C:30. Bendra 

šv. Komunija joms sekmadie

nį per šv. Mišias 8 vai. ryto. 

Pas mus mergaitės, pirminin

kaujant Aleksandrai Pocevi- 

čiūtei, labai uoliai pildo savo 

pareigas. Laikykitės, mergai

tės. I^abai gražų darbą atlie

kate ir gerą pavyzdį visiems 

duodate.

X Gruodžio 24 d. mirė An

tanas Žilinskas, 57 metų am

žiaus. Kadangi velionis negy

veno sulig R. K. Bažnyčios 

įstatymais, tat ir palaidotas 

be bažnytinių apeigų nešven-

ir

Kun. Juozas V. Skripku3

Negalima nesigerėti Pitts- 

pasirodžius burgli’o šv. Kazimiero para- 

menėliams, kuri juos vedė pijonais, kurie Švč. Sakrame- 

etliejų, primena mums, kad nto garbinime, be abejo, yra

istus yra amžinoji šviesa, 

Įveianti visiems tikintiems, 

rie klauso Jo mokslo, 

ingelų giesmės reiškia link- 

naujieną visam pasauliui; 

klausys Jo šv. mokslo, tas

ptsiekę, jei dabartine ameri

koniška kulbn kalbėsime, tik

ro čempijonnto. Nemanau, kad 

nors viena lietuviška Ameri

koje kolonija galėtų juos šiuo

atžvilgiu sukirsti. Įsivaizdno- 

įrės amžinąją linksmybę. I<dc sau, ka- nlcnuo suvirš’.nn 
trys šimtai v yru eina prie Ko

los yra giliai reikšmin- munijos, o per keturių deŠini-

darbo ir nežinome .kada pra

dėsime dirbti. Ji man sako:

— Nebūk vaikas, Dėdula, 

nusiramink, visgi kada nors 

susilauksime geresnių laikų. 

Dievas davė dantis, duos ir 

duonos.

Nusiraminęs, nusigramdžiau 

barzdą, nusiprausiau ir apsi

taisęs šventadieniais drabu

žiais išėjau pasivaikščioti.

Beeidamas susitikau du vy

rukus. Pasisveikinau su jais 

lietuviškai ir pradėjome šne

kučiuoti. Besikalbėdamas sn 

jais pradėjau kalbėti apie Kū

čios vakarą ir apie Kalėdų 

šventę. Vyrukai pašiepdami 

man sako:

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:

CONVENT 0F ST. CASIMIR,
2601 West Mafęuette Road,

Chicago, Illinois
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D R A U O A S Ketvirtadienis, gruod. 29, 1932

PITTSBURGH'O
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

ndriejauskas S. L. B. K. A- 
merikoje narys, Reiškiame jo 
šeimynėlei užuojautų, nelaimei 
namuose ištikus, o Pranui li
nkime ko greičiausiai pagyti.

X Gruodžio 22 d. į Bridgc- 
ville buvo atvažiavusios atlan
kyti savo draugę Juzę Masai- 
čiūtę dvi panelės: Marijona 
Zinkiūtė iš Brightwood, Pa. 
ir Ona Pikueiūtė iš Toronto, 
Canada.

X Mes džiangiar ės žiūrė
dami j savo sodaiieeių darbuo
tę. Jos nesigaili nei vargo, nei 
skatikėlio didesnei Dievo gar
bei ir Jo Įsteigtos bažnyčios 
gerovei. Daug gero jau jos pa
darė sau ir parapijai ir dar 
daugiau žada padaryti ateity
je. Draugijos veiklumas, jud
rumas nemaža priklauso nuo 
valdybos apsukrumo, sumanu
mo, mokėjimo sukelti entuzi- 
juzmų, suįdominti narius to
kiais dalykais, kurie yra nau
dingi ir jiems patiems ir vi
suomenei. Tokią valdybą mū- 
sų sodalietės pataikė sau išsi
rinkti. Vilimas

BENTLEYVILLE, PA.
-

X Anglių kasyklos Ells- 
\vortli, Pa., dirbo gruodžio 13 
d. ir vėl dirbs sausio 2 d., 1933 
iii. Tat užtektinai žmonės tu
ri laiko švęsti šv. Kalėdas.

X S. L. R. K. A. 92 kuopa 
gruodžio 18 d. laikė metinį su
sirinkimų ir išrinko 1933 me
tams valdybų: Kazys Grigas, 
pirm., Stanis Kuri.-inavičius, 
vice-pirm., Ant. Andrulionis, 
finansų ir protokolų rašt., li
gonių lankytojai: St. Kuksi- 
navieius, St. I)urša, St. Ma- 
saitis, Pet. Prokupas. Visi vie
tiniai, o iš Cokeburg Vincas 
Butautas ir Jurgis Diedonis. 

:Vieta, laikas susirinkimams ir 
visa tvarka palikta po senovei. 
Gaila tik, kad raštininkui nu
mušė algų. Turbūt, kas kitas 
norėjo iš jo “džiabų” paver
žti. Kadangi už numažintų al
gų nieks neapsiėmė, tat turė
jo tas pats likti, nors iš to vi
sai prastas “biznis,” nes, gal, 
reikės ir “draugų” pavaryt, 

I kad laimingiau būtų vienam 
į gyventi.

X Kūeiose pats mūsų gerb. 
klebonas kun. J. Misius turė
jo visiems plotkeles išnešioti, 
už tad labai pavargo. Pats

išnešioja, nes nori savo para- 
pijonus suraminti, paguosti, 
ypač kurie šiandien randasi 
thde liaus i ame varge, šiandien 
labiausiai yra reikalingas dva 
šiško tėvo suraminimas, I’ž 
tai visi jam yra dėkingi ir ši
rdingai dėkoja jam už tokį 
pasišventimų.

“Draugo” draugas sveikina 
visus savo “Draugo” ėmėjus 
su šv. Kalėdomis ir linki lai
mingai sulaukti geresnių Nau
jų Metų, nes tuo syk ir man. 
gal, kiek “biznis” pasitaisytų

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

INFLUENZA IR 
SĖKMĖS

PA-

(Iš radijo kalbos, pasakytos 
dr. T. Dumluiio Peoples 

Furniture Kompanijos 
programe)

PASIKVIESKITE
Amerikos L K. Studentų 

organizacijos žurnalų, lietuvy-

įdegimas širdies raumenų, smo 
i genų plėvelių, vidurių plėvės 
,arba peritonilis, įdegimas ak
losios žarnos, inkstų, puliavi-( 
mas ausų, pagadinamas akių, bės ir katalikybės naujų gyn -
galvos svaigimas, ir net ne- Ijų. 
retai nuplikimas galvos, man

sakant, nuslinkimas 
plaukų nuo galvos/ Todėl ge
rbiami skaitytojai, ypatingai

dagiau Pirmasis numeris pasirodys 
Kalėdų šventėms.

Metams prenumerata $2.00. 
Į užsienį $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20c.

čių uždegimas. Kada ligonis, 
sirgdamas influenza, išvysta 
plaučių uždegimų, reikia labai 
didelio atsargumo ir jau abe-
• r,,,r • i-4- m dabartiniu laiku, kada influ-jotina apie ligonio padėtį. To- .....
kiame atsitikime patartina ge- enza žymiai siaučia, įimtai a- 
rbiamiems skaitytojams neat- psisaugokit. Turėdami nors ir 
sidėti ant nekompetentišku paj paprastų šaltį tėmykit, kaip 
tarimų, bet griebtis rimtos j jausitės sekančių dienų ir jei- 
priemonės. Toliau seka irgi gu padėtis neina geryn,

‘mai bėga visu smarkumu. 201ue»ulzOs svaibos ir negeistinos j riau pasitarkit su savo šei-Į cūzijoje. jį 1781 ai. sustatė^, 
Įministeris Nekeris.

Mes gyvenam skubos peri 
Koresp. “Draugo” Draugasj jode> Vį,kas pasauly; teehni 

ka, mokslas ir įvairūs išradi
“SAPNAS”

“STUDENTU ŽODIS”
So. Boston, Mass.

— Pirmasis valstybės biu- 
jdžetas buvo sustatytas Pran-

metų atgal, rods, trumpas lai-^n^uenzos pasekėjos, kaip taijmynos gydytoju. 
Vienų dienų susitikau su sa- kag Kag gal§jo kadį__

vo senu draugu Tamošių. JD()ro bangoinis alpĮauks muzi.
!,rade<la ”ian PasakotL Štai -i° ka ar kalba į mūsų namus sė- 

|žodžiai: dint prie ugmakurio. šis išra-
“Klausau, ir girdžiu varpų dinias, taį inoks,o if 

skambėjimus. Varpų muzika
j pereina per erų ir manyje pa

jausiu us. Pažiūriu įjudina
vienų salę, į kitų ir matau an-

pasvęsto 
triūso vaisiai. Bet to neužte 
nka. Nors oro bangos yra pil
nos muzikos ir kalbų, via ir 
stotys, kurios perduoda tas ba

‘gėlus sklaidančius po dangų ngas> b(ų dar reikalingas tam 
.tyliai giiežiant alfomis. l»u- flkras tarpininkas, kuris žino i 
Į vau nustebintas tuo, kad sa- kam per(lu()tį tas bangas Pa. 
■ve radau tokioje vietoje. Klau Wiai ir pasauly. yra raSyto. 
(giu savęs, ai tai čionai gali bef rejkįa >spaados, arba 
būti dangus? Į kokių vietų pa-!]aikražvilh Rad fag ^įnias pf^ 
tekau ? Tikrai, tokios vietos '

Bideiis Mėsos Išpardavimas

KETVERGE, PETNYCIOJE H SUBATOK

savo gyvenime

DIDŽIAUSIA

RADIO CLEARANCE

dar niekados
nemačiau.

Angeliškos formos pro mane 
praeina galvas linguodamos,

duotų.
Dabar keletas žodžių svei

katos klausimu. Šiame skubos 
peri jode mokslo naujienos ka- 
jsdien apsireiškia viesulo grei-lyg kad aš su joms seną pa- . .. . ,,

v .. . ... XT , [tumu. lodei ir medicinos pro-zmtį turėčiau. Neapsakomasl . .............. 1 l|
džiaugsmas apsupo mane; to- greso greitumas taipgi iššau

kė įvairias atmainas ir svei
katos klausimu. Padėkim sau,

VISŲ GERŲJŲ
IŠDIRBYSČIŲ ,

VISŲ MODELIUI
Kainos sumažintos 

nuo 50% iki 75%! 
Proga įsigyti geriau
sis radio net tik už 
vienut ketvirtą dalelę 
tikros verčios

PEOPLES FURNITURE
00.KRAUTUVĖSE

ksai džiaugsmas, kurio dar
niekada pirmiau nejaučiau.

XT . -t daug ligų, kurios tūkstančius INa, gerai, pannslinau sau, v . .
.... . , , , , . žmonių išpiovė per ilgas metu :čionai tikrai dangus, bet kaip . v .

, . , j . . , . 'eiles tapo prašalintos. Tuo pa- 'tai galėtų Imti, kad as, toksai . .
-v, • , - - .... čiu tarpu surasta daug ir nau-įstvirkelis ant žemes galėčiau 1'
į dangų patekti, ypač kad a- ' 
šarų pakalnėj buvau pasken
dęs visokiose nuodėmėse. Ko-1 
kiu būdu aš čia dabar dan-. 
gu.je atsiradau, niekaip nega
lėjau suprasti, bet kad jau e- 
su danguje, reikia pratintis

MATYKITE ŠIUOS BAROENUS TUOJAUS/
$585.00 Sparton Automatiškas Kombina

cijos radio su gramafonų, 13 tūbų. . S“| 98,0Q
$325.00 Columbia Automatic Kombinacijos

radio su gramafonų.............................. ^95 OO
$198.00 Balkeite Kombinacijos Badio su

Gramafonų ir Laikrodžiu.................. $69 00
$190.00 Atvater Kent Bailio su 10 tūbų,

gražiame kabinete .............................. $55.00
$168.00 Sparton Badio .su 10 tūbų, labai

gražiame kabinete .............. ............ $65.00
$245.00 Fada radio labai dailiam kabinete $ 50.00 
$170.00 Atwater Kent Badio su 10 tūbų .. $48,00 
$110.00 Pliilco, 9 tūbų trumpu ir ilgu ban-

ot radio................................s59.5O
<39.00 
<29.00 
<29.50 
<27.50 

<8.75

$198.00 Majestic - Badio ....
$159.00 Crosley Badio ..........
$148.00 B. C. A. Radiola ....
$165.00 Majestic Badio .........
$ 25.00 Vertės Midget Bailios

ir aukščiau
ir daugybės kitokių bargenų •

Šie minėti radio yra visi pilnai gvarantuoti duoti užga-
nėdiniinų arba pinigai yra gražinama atgal.

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų mokant po 50c ir
daugiau į savaitę.

ATSILANKYKITE TUOJAUS!

t----------V.---------------
__ ForThc hoMES

41 z - B3 AftCHtft AV®. co« RICNMONO ST 2S36-4O W ST. S MAPLEWOOO AVE

4177-SJ Archer Ave. - 2536-10 W. 65rd Si
/, n Į,'l . I'l I,!•■■■,I'l l\(: j '! : / >!> " '■"! . -

ŠVIEŽI Minkštas Jaunas 
GERAS

JAUNIKLĖS
žOLDE- ROUND VIŠTOS
RŪKAS STEAK fl Al

•ii Ho svaras | Xi 2c
svaras Z C svaras | ,2 C

•NAMIE LEAF GRAŽI RIEBI
DIRBTOS NETIRPYTI SOUP

DEŠROS TAUKAIA 2 MEAT

*i!svaras V 2 C

101
svaras g ^$2 C

no
svaras 4 C

NEDIDELES
PORK VERŠIO Veršiena

dėl
LOINS KULŠYS Kepimo

svar,,82c
svaras 2^*

■ai.
s varas U 2 C

pu
jų Ogų, kurios buvo visai ne- 
patėmytos i'- nežinomos. Me
dicinos mokslas eina ranka 
rankon su modernišku gyve
nimu. Prie dabartinių moder
niškų patogumų, kaip tai sku
bios ir parankios transporta- 

keliauninkaisi
cijos, sykiu su 
yra plačiau i p
šiojania, arba užkrečiama, li-

. . . . gos, negu pirmiau. Tr ve, šia-bet atmenu, kad ‘ . .
me atsitikime priseina kreip
ti daugiau dėmesio nors ir j 
paprastas ligas, kuriomis daž
niausia žmonės užsikrečia. Pa
prasta liga, kaip tai šaltis, 
nors pati savaimi ir nepavojin-

prie dangiškojo gyveninio. 
“Neatmenu, kaip ilgai sto

vėjau ir žiūrėjau į stebuklin
gus dalyku
nuilsęs labai norėjau rasti kur 
nors vietų atsisėsti. O, koks 
čia danguj gerumėlis gyventi.

“Kaip tik atsisėdau, ūmai 
mano koja, kairėji koja, pa
slydo ir aš pradėjau pulti iŠ 
aukštybių. Puolu ir puolu per 
plačias erdves. Paskui paju
tau, kad save trenkiau į kokį 
kietų daiktų. Ir vėl užgirdau 
kokių tai varpų skambėjimų. 
Tai nebuvo skambėjimas, bet 

, kažkoks staugimas.
“Ale, brolau, kad sėdau, tai | 

ir atsisėdau. Žiūriu, kad gu
liu ant grindų prie savo lovos.

ign, bet neretai išvysto pavo 
jingas komplikacijas. Paim

kim, pav., influenzų, kurių 
žmonės laiko už paprastų šal
tį. f> kų ji padarė 1918 me
tais? Išpiovė ne tūkstančius, 
bet milijonus žmonių po visų 
pasauli. Šios paprastos ligos 
epidemijoje!, geriau sakant pa- 
ndemijoje, tai yra siaučiant

. Spaitis Meat Market

3631 So. Halsted St. 1949 So. Halsted St.

TEL. PROSPECT 7960—61

...... . i per visų kontinentų, nuo in-
\ įskų dabar pradedu suprasti., ... .. ....' 1 1 .tluenzos komplikacijų nunirę
As išvirtau iš lovos, o tuotar- ..... dauginu žinomų, negu nuo pa
pu mano laikrodis pradėjo .. . ... «1 . i-i elog influenzos. Cm jau neuz-
skanibėti. Dabar supratau, iš d • • itenka naminių arba patentuo

tų vaistų, bet reikia sąžiningo
gydytojo, kad atatinkamai pri 

Ben , kuris žadino keltis ir ... ,. ...... , , žiūrėtų ligorų, kad išvengus
eiti į darbų. Koksai tai sap-; , ...1 v 1 didesnio pavojaus, komplika-
nas buvo! Jonuk, negaliu tau .. T ». L , .’ ® eijų. Influenzos komplikacijų
net atpasakoti: kaip greitai iš gnn„ (hug (,in 
dangaus vėl nupuoliau ant žę- uktai kdei,. yiena iš pavo- 
mes' ' ’ * jingiausių ir dažniausių, influ- II

kur
'jo

tas varpų skambėjimas 
Tai buvo mano “Big 

kuris žadino keltis ir

“Iš viso ko, šiandie beliko 
man galvos ir pečių skaudėji
mas. Tai buvo sapnas.”

enzos komplikacijų yra plati-

Dievui dėkok, kad tiktai ant ri 
Sudiev, Tamošiau, aš grindų nupuolei, o ne į pra- |

garą, kur hnt galo visi gėrė-' 
i jai munšainėlės save ras.

pasakiau, if abu einame sa
vo keliais. Eidamas misli- 
jau: Tamošėli, Taniošėli, tar 
hnt, ta mur.šaifiėtė, kurių tu 
tranki, per smarki biskntj, 
kad rodosi tokie stebuklai.

Moralas. Sapnu apsisaugok 
nuo munšajnėlės.

Balabaikn i
< r-

Atlas Fuel Company
Lietuviu Augliu Vardas

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

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir šlymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poeahontas, bcvlummės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Cousolrdatidn 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

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

GAPSZF.WICZ, Pres R F. OAPSZEWICZ. Scc. ųnd Mgr.
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CHICAGOJE
WEST PULLMANO 

ŽINELĖS

Boulevard ir Western Ave., j- 
vyks nepaprastas American 
Legion 271 posto susirinkimas. 
Į šį susirinkimą kviečiami vi
si Didžiojo karo veteranai, ku
rie dar nėra nariais American 
l<egion. Atvažiuodami nepa-

vaidinti, taip pat mandagiai
publikoj pasirodyti.

Programas žmonėms labai
...-i-, » ... _ patiko, nes po kiekvieno nu-X Kalėdų švente jau praS- . . . , . .

.. . . . v. . . meno gausiai delnais plojo, i . . . .jo. \ estpulmameciai Kalėdas1 . . įsivežti savo moteris, vaikus.... . . . ... ,, X Gruodžio 22 d. mirė se-
praleido labai gražiai. Per, • * T> u * draugus ir pažįstamus.
visas trejas Alisias zmomu bu- l.- „ . . C, . , rr- , • ,jas a. a.-Kazimieras Matulau! lie, kurie dar nėra nariais 

skas. Velionis buvo geras ir Amerikos Legion Samuel Har- 
visų mylimas žmogus ir geras ris 271 posto, galės tų vakarą 
parapijos rėmėjas. Iškilmingai, prisirašyti. Su nariais atvykę 
su bažnytinėmis apeigomis pa- jų draugai ir pažįstami nesi-

vo pilna bažnyčia, o ypač 5 
vai. ryto. Klebonas kun. A. 
Linkus sveikino parapijoms 
linkėdamas linksimi švenčių. 
Seserys kazimierietės gražiai 
išpuošė gėlėmis altorius ir Be
tliejaus tvartelį. Be to, visi 
žinome, kad dabar yra blogi 
laikai ir žmonės dėl nedarbo 
suvargę, vienok vestpulmanie- 
čiui Kalėdų dienoje parapijos 
palaikymui sudėjo gražią au
ką $350.03. Gerb. k len.
A. Linkus aukojo $25.00. Vie 
nybėje — galybė!

X Kalėdą vakare, 7 vai., 
parap. svet. mokyklos vaikai 
išpildė labai gražų ir įvairų 
programą. Žmonių priėjo pil
na svetainė. Parapijonys labai 
dėkingi mokytojoms už moki
nimą vaikučių ne vien rašyti, Gruodžio 29 d., 7:30 vai. va- 
skaityti, bet ir dainuoti bei kari1, Gage Park svetainėj, 55

GRABORIAI:

imirškite sykiu su savimi at

laidotas Šv. Kazimiero kaplio-1 gailės; smagiai praleis laiką, 
se, 6gruodžio 26 dieną.

Negaliu praleisti nepažymė
jęs to, kad prie gražaus a. a. 
Kazimiero karsto nesimatė nei

P-as J. Brazaitis, programo 
rengėjas, pažadėjo labai sma
gų programą.

Be to žadėjo atvykti Distri-

kos ir kalbų buvo pritaikinta 
tam laikui. Gražiai keletą ka
lėdinių ir liaudies dainelių 
dainavo Peoples Parlor kvar
tetas.

Taip pat K. Sabonis ir A 
Ančiūtė pasižymėjo dainuoja 
mi solo. i?r. St. Biežis it 
“Dr.” red. L. Šimutis savo 
kalbom siuntė daug gražių lin
kėjimų leidėjams ir klausyto
jams reikšdami vilties, kad 
ateinantieji metai bus lengves
ni ir pelningesni.

Tarpe dainų ir kalbų prog
ramą puošė graži ir rinktina 
muzika, atatinkama švenčių 
laikui, o radijo vedėjas J. A 
K rūkas Peoples Furniture Co 
vardu sveikino visus klausy
tojus, dainininkus, muzikus, 
lietuvių dienraščių redakto
rius ir leidėjus, Amerikos Lie

D AKT A R A
DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 So. 49tli Ct. Cicero, 111.

Utar. Ketv. ir Pėtnyčioinia 
10 — 9 vai.

314” S. Halsted St. Chicago
1‘uned., Sered. ir Subat. 2 — 9 \al.

Phoue Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47 th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archor Ave. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėllomls pagal

sutarties

| Office Phone Res. and Office
I Prospect 1028 2359 So. Leavitt SL
[ Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 \V. 63rd St., Cbicago
OFFICE HOURS:

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

vienos vystančios gėlės; vietoj kto Comniander, Cook County 
to, buvo apie devyni nevysta- Comniander ir keli kiti žymūs 
nčią gėlių vainikai — šv. Mi- kalbėtojai, jų tarpe advokatas s 
šių aukos. Garbė, Matulauskų ; Frank Mastas ir Lietuvos ko- n\ l^kfaių Piaugijos na- 
šeimynai, giminėms ir jų drau nsulas A. Kalvaitis. .ims ir visas kitus, kurie ko
gailis už susipratimą ir gražų 
pavyzdį. Rap.

IŠ LT. SAMUEL J. HARRIS 
POST NO. 271 AMERIKOS 

LEGIJONO .

Dėlto visi, kuriems laika81 operuoja šių programų 
leis, malonėkite atvykti ir pa- 1 me

leidi-
su naujais Alėtais. Baig-

Įsiklausyti įdomių kalbų ir gra | 
[žalis programo.

Lt. Samuel J. Harris
Post 271

J. A. Mickeliunas,
conunander

damas pareiškė, kad Peoples 
Furniture Co. ir sekančiais 
metais duos rinktinus ir gra
žius radijo programus.

Antradienio Klausytojas

RADIO
KAS NORI BŪTI SVEIKAS [ 

IR ILGAI GYVENTI, tas pre - ’
numeruoja dvisavaitinį sveika 
tos ir blaivybės laikraštį

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

Šį vakarą gražus radi jo pro
gramas iš stoties WHFC, 1420 
k. Pradžia 7:30 iki 8:30 vaka-

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvės, kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Baikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų iSdirbys- 
tėa. I

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

darbu busit, užganėdinti.
Tai. Rnnsmlt 1(1 ( arba 1619

8314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III
TEL CICERO 1917

re. Programą leidžiu 
Budriko krautuvė.

l os. F.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
• DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7688
Res. Hemlock 7 6 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

4847 \V. 14th St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais. Ketvergais lr Subatomis 
, 2420 \V. Marąuclle Kd. arti Western 
| Ave. Pbnne Hemlock 7K28
i Panedėllals, Seredomis lr Pėtnyčioinia 

„ , . . , I 1821 So. Halstert Street
“Sargyboje” bendradarbiau ---------------------------------------- --

“SARGYBA”
ju zinomiuusieji visuomenes a- 
smens.

“Sargyba” vedu griežtą ko
vą prieš girtybę.

“Sargyba” plačiai rašo svei 
Budriko ladijo ir rakandų i Į;atog, blaivybės ir higienos

RADIJO VALANDA

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Ofisas Tel Grovehill 6617
Rea <7 37 S. Artesian Ave.

Tet Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>422 Weet Marąuette Road 
VaL: 1-9 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM. 

Nedėlioj susltans

HEMLOCK 2161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 We8t Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

n ta m. tr Ketv. vak. pasai sutarti

Tel. Lafayette 5793

DR. F. G, WINSKUNAS I DR. A. J. JAVOIŠ
Gydytojas ir Chirurgas a^: - d<i 5 popiet, 7 iki 9 vak.

4140 Archer Ave. Office: 4459 S. California Avc.
,Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare' Nedėlioję pagal sutartį

Res. 2136 W. 24th St.---------------------------------------
TEL canal o4o> ( Ofiso; Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191
Res. Prospect 66 59 Jei n.-aisilieoia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk

TEL LAFAYETTE 7660

Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valand-oo: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

L’lione 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

Kampas Slst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilins visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Hl.

krautuvė, 3417 S. Halsted st. klausimais, pataria, kaip būti' DR.J. MOCKUS 
pereiiui.i te.unadieny ku<»o i gražiam ir sveikam, kaip au-Į DENTISTAS

ginti savo vaikučius ir kaip1

L J. ZOLP
anABORiua u laidotuvių 

/ vumiaa
1650 WEST 46th BTREET

Kampa. 49tM ir Paulina Ita 
Tel. Boulevard 6299-8419

Nultudlmo valandoj. kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

gražų kalėdinį radijo progra 
mą iš stoties \YCFL nuo 1 ik’ 
2 vai. po pietų.

Dainavo E. Zabukienė ir S 
Rimkus solo ir gražius duetus, 
akordina grojo A. Schemett.

Budriko radijo orkestras 
kaip paprastai, šauniai griežė 
mūsų gražias melodijas.

Kiek teko nugirsti, ateina

prailginti savo gyvenimą.

“Sargybos” metiniams skai 
tytojams pi i? Jų duos “Lai
mės” kalendorių ir loterijos 
bilietą, kuriuo bus galima lai
mėti daug brangių daiktų ir 
Valstybės loterijos bilietą.

“Sargybos” prenumerata

ci 491 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULLVI

GARSINKINTES
"DRAUGE”

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7327

DU. ŠLUtGEKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3323 SO. ILU.S'ItD ST.

Vai,: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
-• ’ nuo 6 iki S vakare

Šventadieniais nuo lu iki 12
Phone BOULEVARD 8483

I Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 IklTel. Grovehill 1695 
I 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki S vai. vakare L tarnlukata 
ir Ketvergais.

Rea Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 8-11 ryto 2-4 tr 7-8 vaa. 

Seredomls po pietų lr Nedėldleniaia 
tik susitartu

>422 W. MAROUETTE ROAD

nčią nedėlią Budriko korpe Lietuvoje metams 5 litai, pu- 
racija rengia specialį Naujų sei metų — 3 litai. Amerikoj 
Metų programą, kuriame išgi- ir kitose šalyse metams 1 do- 
rsite naujų kurinių, iš Lietu jlcris.
vos importuotų gražių dairią į “Sargybos” Adresas: Lith- 
ir muzikos. . K. uania, Kaunas, Liaudies Na

▲KIŲ GYDYTOJAI?

DR. VAITUSH, OPT.

GYDYTOJAS Ut CHUILRGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo Weniwort.h >G(ie 
• Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Td.s Boulevard 7H2O 
Ramų Tel.i Prospect 1930

Res. Phono 
Englevvood 6641 Office Phone 

Wentworth 8099

DR, A. R. McGRADIE

Seniausia ir Didžiausia
lietuvių

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

nainug 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 lietuviu graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negn kreip
site* kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ
RADIJO PROGRAMAS

_________ I
Į Praeito antradienio radijo 
'programas tikrai darė malo- 
nuino radijo klausytojams. Vi
si gėrėjosi gražiu lietuvių ra
dijo programų iš WGES sto
ties, kurį leido Peoples Fur
niture kompanija. Kadangi 
programa i įvyko tarpe šven
čių.'tai daugelis dainų, inuzi-

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 935.00 

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

mai.

I. J. BAGDONAS
laidotuvėms patarnauja man-1 
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valundoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63ri Str.

PETRAS GEČAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 25 d., 5:25 vai. vak. 
1932 m., netikėta min ia, su
laukęs 28 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr., Pajurės pa
rai) . Nadojų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Julijonų po tėvais še- 
putlkė, brolj Stanislovų, seserį 
ir Svogerj Zofiją ir Antanų Aliu 
rėiukaieiai, dėdienę Agniešką 
Gečienę, pusbroliai, pusseserė ir 
giminės, o Ijetuvoj motinų vi
lių, tėvų Antanų, dvi seseris 
Domicėlę ir Petronėlę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
5656 So. Wclls St. Laidotuvės 
jvyks pėtnyčloj, gruodžio 30 d., 
8:00 vai. ryto iš painų j Gi
mimo l’unelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už v./, 
lionlo sielų, o 19 ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Gečo .j ei- 
nės, drangai ir pažystibJit esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvutitl 
laidotuvėso ir sutelkti Jani pa
skutini patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nubudę liekame. Moteris, |ir.» 
Ils. Brolienė Komo, Sv'ogerls, 
Pusbrolis!, Pasocoėrta Ir Gimi
nė*.

laidotuvėms patarnauja gra
bo rius Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
»sti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
tno, skaudamų akių karšti. Nuluiu 
jataractua. Atitaisau trumpų regyst* 
lr tolimų regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS A-KIS ATITAISO J TRIIM 
?Ą LAIKA 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų skys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu Iruvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVC. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WLST 47th STREET

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

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. YVESTERN AVE. 
Chicugo, 111.

. . -IK*

GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

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

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

Tel. Keuvvood. 5107 
Valax.doe:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

Tol. Yards 1829

ŪR,G. SERNER
LIETUVra AKIŲ RI’CIAIJSTAS

Sk.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos; Oro 10—4; nuo 9—
MadėUanlst !•

DR. MAURIGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VAIxANDO8:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 tki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Tai.: ryto nuo 14—12 nuo 1— 4 po

ptetų: 7- 9.29 vai. vakar*. 
Nedėltoials 19 lkt 19

Ofiso Tel. Victory >6 87
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2379

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

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

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000 •
Rez. Tel. Stcwart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

655S S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7 9 vai. vakare.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 6919

756 W, 3t
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X Chicagoje šventes pralei-

AaieŠkcIEŠKOJIMAS S
I ,4 ,

aAienU, gruod. 29, 193?
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Chicago, Illinois, kitados gy 
veno mano brolis Jokūbas Gi-

do ir dabar dar čia vieši mi- rdvilis adresu: 3564 S. Halsted 
sijonierius kun. A. Petrauskas, istreet. Jisai buvo nevedęs ir 
Al. I. C. -dabar nežinia kur pranyko,

-------------------- - lnegaunu į savo laiškus jokio
, Gruodžio 28, apie 9 vai. ry- j atsakymo, gal jį ištiko kokia 

P. Labutis, bridgeportietis, Avė., Cbieago, 111. .. 38,350 to Dr. Gussen’o ofisai sudegė, nelaimė. Jo pažystamų nuola- 
kuris šįmet energingai darbuo] S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23 Gaisro priežastis nežinoma.
jasi ir yra pasiryžęs pralenkti St., Cbieago, III.......... 30,000 Į ianeš ilsiems pacientams nau
visus kitus kontestininkus ir*~ . ~ .1$ vietų kaip greit galės.

> P. LABUTIS SMARKIAI VAROSI, 
KAD PAIMTŲ VIRŠŲ BUDRIKO RADIO

laimėti pirma dovanų, gan sti-l F. A. Condrat, 1706 E. May-
.omensing Avė., Phila.,

priai laiko antrų vietų ir varo- p 96 750
ei, kad nustumtų V. Stancikų! i --------------
ir pats liktų pirmoj vietoj. j D. Rašinskienė, 16.59 S. 50th j AVASHINGTON, gr. 28. —
. Šiandien P. labutis tuii,Ave'’ C,cero’ 111.......... 22’800 Kongreso vadai praneša, kad
261,530 balsų. V. Stancikas tu- j K. Šerpetis, 1710 N. Girard pardavimo mokesčių skilimas
ri 263,265 balsus. Reiškia, tik- St., Cbieago, III.......... 20,000 sesiW neįmanomas. Šiems
tai 1,735 balsai skiria Labutį! n , n ,, . , r 1 mokes<‘iams priešinasi prezi
nuo pirmos vietos. Jei Stanci-' au • ^etiauskas’ 1 ’ °* dentas elektas Roosevelt’as.
, . . , nnson St., Bingbamton,
kas nepasiskubins, baigiant se

PARDAVIMO MOKESČIAI

nkiai prašau man kų žino a- 
pie jį pranešti adresu:

Ona Rusteikienė,
4-16 E. Sixth Street, 

Boston, Alass.

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

Linki jums Laimingų Naujų Metų. Budriko krautuve, 3417-21 
So. Halsted St., Chicago, siunčia j pasaulį lietuvių dainas ir muzi
kę Naujų Metų dienoje per radijo stotį W9XAA ir WCFL, 970 
k. nedėlioję po pietų nuo 1 iki 2 vai. Katrie turi trumpųjų bangų 
priimtuvus girdės visur. Kad Naujus Metus praleisti laimingai ir 
linksmai, patariame įsigyti Budriko krautuvėje šiuos naujus lietu
viu rekordus:

puosius metus Labutis gali bū
ti vienas pirmųjų kontestinin
kų, •

Kontestininkai, kurie per 
keletu savaičių nėra padidinę 
sayo balsų, yra: S. Stašaitis, 
P. Fabijonaitis, A. Gilienė, S.

Y. 18,000

J. Motikaitis, 1305 S. 51st 
Avė., Cicero, 111......... 16,400

A. Gubysta, 4355 So. Mo
zart Avė., Cllicago, III. 13,000 i

A. J. Janušauskas, 1233 S. 
49tli Ct., Cicero, 111. .. 12,650

Fr. Žebrauskas, 2253 So.

Po kovo mėn. 4 d. bus sušau
kta speciali kongreso sesija.

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose prie 
eglaitės už dolerį. 
Telefonuokit:

Balčiūnienė, K. Šerpetis ir ki
ti. Malonu butų, kad ii jie Oakley Avė., Cbieago, 
pasivarytų pirmyn ir sudary-jjj ' 1155(1
tų baimės kitieins kontestini-
nkams.

0. Aksomaitis, 100 Harmou 
Avė., Detroit, Mich. 9,880

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

V. Mandra viekas, 815 — 45 
9,500 
- 8tb 
9,500

J. Endžiulis, 1713 N. Mar- 
slifield Avė., Chicago,
Ui...................................

Kontestininkų stovis:
V. Stancikas, 1706 AV. 47tb

Št., Cbieago, 111.......... 263,265
P. Labutis, 917 AV. 34th St., c,'. ,,T.

n • m r'J kenosha, AVis. ..Chicago, III. ......... 261,500 A j Su{ 1(x>7
A. Svilpauskicnė, 103 N. 20 g Wauli 

Avė., Melrose Pk, Tll. 198,135 ’
A. Stulginskas, 1628 S. 50tb 

Avė., Cicero, III.......... 179,385
S. Stašaitis, 1413 So. 48th

Ct., Cicero, III............. 80.750 . ,,, •i ir i ~ 1OO,, rf.., Mapleivood Avė., Cbieago,A. Valančius, 1226 So. 50tb j,j
Avė., Cicero, 111..............63,500 '

............................ 9,500
Pr. Vaičekauskas, 4242 So.

9,000
V. Gaižauskas, 148 E. 107tli 

P. Fabijonaitis, 2231 AV. 23 Q ,..n’ St., Cbieago, III.......... 8,400
PL, Chicago, III.......... 50,250 C',r . . o._ ’ .’ & ’ ’ 1 M. Misiūnas, 24.) AV. 108tb

S. Staniulis, 6651 S. Talman p|, ]n..........
Avė., Cbieago, III. .. 42,2401 T t a i-i i • io~< n . ’ i J. J. Aukskalms, 1354 Har-

‘ A. Gilienė, 3131 S. Emerald ! . „ c,, ,, T , _ n/v.: ’ ,nson St., Gary, Tn<l. 5,000

Šv. Kazimiero Lietuvių It. 
K. kapinių direktorių prieš- 
įetinis susirinkimas įvyks pe- 
įktadieni, gruodžio 30 d., 1932 
L, 8 vai. vak., Gimimo Šv. P.

parap. svetainėj, 6818 So. 
bishtenaiv Avė. Visi direkto

riai kviečiami dalyvauti, nes 
rra daug svarbių reikalų sva
rstymui.

Pirm., Kun. A. Baltutis 
Prot. rašt., J. Zelevas

CICERO, ILL.

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Grane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis tr už mažesnę 
kalnų, 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

4216 Archer Avė
Tel. Lafayette 8(il7

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininku--. Anksoriii- 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 VV. 35th St.
Tel. Lafayette 3315.

>LD VIRGINIA MINSTRELS, =

Šiandien gruodžio 29 d., 7:30 | =
kai. vakare, Šv. Antano pa- 
apijos svetainėje įvyksta ne 
aprastas vaidinimas, “Old 
irginia Minstrels”, kurį ruo- 

ia Kolumbo Vyčių nariai. Pe
nas eis Šv. Antano parapijai, 
isi kviečiami atsilankyti, 

magiai pasijuokti. Pamatysi
te tokį dalykų, kurio dar mii- 

ų tarpe nėra buvę.
Kun. H. J. Vaičūnis

Englewood 5840
.. P. CONRAD .

730 AVest 62nd Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 rvte Iki 6 popiet
AVest Side: 2151 AV. 22nd St.

Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockivell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9COO

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais- T’tarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avc. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

lOS.rd PLACE TR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

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

F
8

ICO N. LASALLE ST.— pagal sutartj

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, UI 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Į.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi:illllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllll M

I MES MOKAME CASH UŽ |
Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas .

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO.!
I Not Inc 1WEST SIDE EXPRESS CO.
f 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 |
riiiiiiiiiiiųiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiimiiiiimh?

Savininkas
DS1 geriausios rųSIee 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GIU.EN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WOOD ST. DEPARTMENT 1

I
s

Coal, Wood, Enpressing and 
Moving

2146 So. TToyne Avenue - 
Chicago, TU.

— Persijoj išleistas įstaty
mas kuriuo visi nevedę val
stybės tarnautojai turi vesti 
arba atleidžiami iš tarnybos. 
Tuo įstatymu norima pagelbė- g 
ti vedybinio amžinus motori- i 
ms, kurios netari galimumo | 
I-Li -h

STORE
JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

Si dldcllaust aprPdalų — drabužių krautuve Jau perėjo j lietuvių 
rankas, čia rasite dtdelj prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip
gi Ir valkams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis.

VVood Street
DEP T. STORE

1800 W. 47 Street
Miiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin?

Jei manai pirkti autoraobll). ateik 
pas mus pirmiau, nee mes užlaikome 
vienų 1A geriausių ruSlų autornobl 
Ibis — STUDEBAKER, kurte yr» 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu

Taipgi mes turime pilnų pasirinki 
mų vartotų karų labai prieinamų lt 
nebrangia kaina.

| MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 711*

WARNER
W0RLD TO YOU
wiikthe

FASCINATING . . . MYSTERIOUS . . . THRILURG

Now ::: in addition to Stand
ard-Wave programs, Stewart- 
Warner makes the excitement 
and fascination of World- 
Wide Reception available to 
all! New worlds of entertain- 
ment are yours with the Magic 
Dial—the most startling radio 
tuning control ever developed.

Superb period consoles ere 
▼isible evidence of the in- 
ner quality of the oev 
Stewart-Warner Round- 
the-World Radios — two 
years ahead of the field. bat 
priced as low as . . .

With the Magic Dial, you may 
tune in Standard programs 
with amazing realism. With 
it, you also command all the 
adventure and thrills that 
Short-Wave broadeasts pro- 
vide. Police Calls, Airplanes, 
Ships at Sea, programs from 
Foreign Stations—all made 
available with the Magic DiaL

Žirgelis - šokis su orkestrą - Niekaus įdainuotas.
Stasiukas - šokis su orkestrą sudainuotas kompoz. Niekaus 
Kraučiukas - šokis - Niekaus orkestrą su daina.

Angelai gieda Danguje - Petras Petraitis 
Kalėdų pasveikinimas ir Ei Kalėdos
Sutems tamsi naktužė ir Kur lygūs laukai - lietuvių karo mo

kyklos choras

BUDR1KAS linki visiems Linksmų ir laimingų NAUJŲ METUI

JOS. F. BUDRIK !e
3417-2, So. Halsted St. Tol. Boulevard 8167

’ Apsilankę į Budriko krautuvę aplaikysite dykai gražų kalendorių

Si
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