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BERLYNO STUDENTAMS PARUPO KLAIPĖDA
BOLŠEVIKAI PAKARTOJA SENA 

PASAKĄ APIEJLVALSTYBES
JUGOSLAVIJOS KATALIKŲ 

VYSKUPAI PRIEŠINASI SERBŲ 
SAKALŲ ORGANIZACIJAI

Illinois gubernatorius pasiryžo 
angliakasius sutaikinti

VOKIEČIAI KĖSINASI 
PRIEŠ KLAIPĖDA

BOLŠEVIKAI APIE J. 
VALSTYBES

Evanstono, TU., jmoninkų naudojamųjų pinigų vaizdas. 

Tos rūšies banknotes išleido jmoninkų organizacija “Evans

ton Independent Retai 1 Merchants Association.” Už šiuos pi

nigus padėta aukso atsarga.

ĮSAKĖ IŠEITI IŠ SERBŲ 
ORGANIZACIJOS

TAIKO ANGLIAKASIUS

CHICAGOJE

PARDAVIMO MOKESČIAI

'J. V. VYSKUPAI PROTESTUOJA 
PRIES PERSEKIOJIMUS

MEKSIKOJE

BERLYNAS, saus. 15. — 

Berlyno universiteto rektorius 

ir studentai viešai pasisakė, 

kad jie noiii imtis priemonių 

tikslu atsiimti Klaipėdos kra

štų, kuris yra Lietuvos dali

mi.

Sausio 13 d. sukako 10 me

tų, kaip Klaipėdos kraštas pri

jungtas Lietuvon. Vokiečiai 

kas metai mini Klaipėdos ne

tekimo sukaktuves.

Berlyno vokiečių studentų 

organizacija ‘ ‘ Studentensclia-

BELGRADAS, saus. 14. — 

Jugoslavijos katalikų vysku-

v . . pai įsakė katalikams išeiti iš
vos laikraščiai puola J. Vais-| , i i / i i

1 . serbų sakalų (sokolų) orgam-

tybes. Kaltina tuo, kad žymi1 .... . ,. ’ zacijos, kuri yra pusiau sta-
dalis gyventojų badauja. Del ;fiaffika ir ,,edieviSka. Vysku.

nepakenčiamo gyvenimo J. • -v, . i j i * n •1 . Ipai pareiškia, kad katalikai
Valstybes netolimoj ateity iš- , . n A-i i ± t,

J turi priklausyti tik katalikų

RYGA, saus. 14. — Mask-

tiks revoliucija, pareiškia bol 
ševikai

DU PRANCŪZAI ITALŲ 
KALĖJIME

organizacijoms.

SARAJEVO ARKIVYSKU
PAS LANKĖSI VATIKANE

VATIKANAS, — Šventojo 

Tėvo Pijaus XI audijencijoje

PARYŽIUS, saus. 15. -

Iškelta aikštėn,-kad Romoj ka 

ft**, kuriai "Tiri klauso studen- Įėji mę jau Ketvirtas mėnėsrs kSara’’*XP^-^rkv,vy,skupas 

tu rlainmma n?viiV»r mnw. įaib-zvtni ,i„ m..! d. Saric. Jis pranešė Šven.a-

SPRTNG FIELD, Ilk, saus. 

15 .— Gubernatorius Horne- 

r’is pasiryžo anglių kasyklų 

sritims grųžinti taikų ir tvar

kų.

Vakar gubernatorius turėjo 

pasitarimų su kasyklų vedė

jais, o prieš tai tarėsi su įsi- 

ikariavusių angliakasių vadais, 

idiristian apskrity jau vykdo

mos tarp angliakasių paliau

bos.

Gal bus rastos priemonės 

sutaikyti įsikariavusias pu

ses.

Cook’o apskrities atstovai 

valstybės Icgislaturoje daug 

dirba už pardavimo mokesčių 

skyrimų. Tuo būdu surinktų 

fondų norima panaudoti be

darbių šelpimui.

Šiam sumanymui griežtai 

priešinasi kitų daugelio aps

kričių atstovai.

RADO DĖŽĘ TUŠČIĄ

Tomis dienomis rastas nu

žudytas smurtininkas Newbe- 

rry. Policija susekė, kad jis 

vienam banke turi dėžę. Nuėjo 

ir rado tuščių. Viena diena įra]įam

anksčiau tų dėžę ištuštino nu
žudyto sėbras.

Policijai įsakyta surasti tą 
jo sėbrų.

NORVEGAI PARSIKVIES 
KARALIŲ

AVASHINGTON, saus. 14. - 

J. Valstybių katalikų vysku

pai atnaujina protestų prieš 

'Kat. Bažnyčios persekiojimų 

Meksikoj.

Vyskupų protesto pareiški

mų tuo reikalu paskelbė Jo 

Ek scel encija a r k i vy sk u pa s 

Hanna iš San Francisco, Cal., 

kurs yra Krašto Katalikų Ge

rovės Konferencijos adminis- 

tratvvio komiteto pirminin

kas.

Vvskupai protestuoja prieš 

apaštališko delegato ištrėmi

mų iš Meksikos ir prieš kuni

gų skaičiaus sumažinimų fede- 

distrikte ir atskirose

valstybėse.

Vyskupai pareiškia, kad ti

kybos laisvės varžymas gyven

tojams yra didelis Meksikos 

vyriausybės nusikaltimas kul

tūringam pasauliui. Kiti kraš

tai tuo reikalu turėtų daug 

susidomėti, nes tai yra be ga

lo rimtas dalykas. Jei Meksi

ka nori su kitais kultūringais 

kraštais turėti draugingus 

santykius, kraštas turi būt 

kultūringai valdomas.

J. Valstybių vyskupai reiš

kia savo gilių užuojautų per

sekiojamiems Meksikos vys

kupams, kunigams ir visiems 

katalikams.

LIETUVOJE
ORGANIZACIJOS LIE

TUVOJE

tų dauguma, užvakar univer

siteto patalpose turėjo susirin 

kimų. Susirinkime buvo ir re

ktorius. Pasakyta daug pra

kalbų Klaipėdos atgavimo 

klausimu. Pažymėta, kad Kiai 

pėda yra vokiškojo charakte

rio, kad ten kitų tautų žmonių 

yra nedaugiausia.

Susirinkimas baigtas pers

kaityta rezoliucija, kurioje pa

reiškiama:

“Vokiečiai studentai nekan

triai laukia tos dienos, kada 

Klaipėda bus grąžinta Vokie

tijai.

Dauguma vokiečių studentų 

j riklauso sočiai nacionalistų 

(fašistų) partijai ir plieno šal

mo organizacijai. Šie studen

tai susirinkiman atvyko uni

formose.

laikomi du prancūzai. Tai 

mokslo vyras Denis Eydoux ir 

jo sekretorius.

die areštuoti italų Alpose iš 

važiavimo metu ir įtarti šni

pinėjimu Prancūzijos naudai.

pranešė
jam Tėvui apie katalikų var

gus Jugoslavijoj, kur serbai 

persekioja katalikus.

APIPLĖŠĖ KATALIKŲ 
KUNIGĄ

MIRĖ VARGO 
NINKAS

SAN DIEGO, Cal., saus. 14. 

— Mirė įžymus katalikas var-

TIKISI MIRTI

TARNAUTOJAI PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

PARYŽIUS, saus. 14. —

Prancūzijos vyriausybė nus

prendė valstybės tarnautojams 

sumažinti atlyginimų, kad pa

dengti ižde nepriteklių.

Prieš šį vyriausybės nus

prendimų sukeltas tarnautojų 

tarpe ir pačiam parlamente 

baisiausias triukšmas. Vyriau 

sybė turės pasiduoti, arba at

sistatydinti.

MIRĖ ŽYMI ANGLŲ 
LAKŪNĖ

LONDONAS, saus. 14.

įgoninkas ir kompozitorius H. i Norvegijos. 

J. Stewart, 71 m. amž. 1930 

— 1930 m. pripažino velioniui

NEAV CASTLE, Pa. — Du gvento:’° Drabo ordenų

plėšikai klebonijoj apiplėšė 

Šv. Lauryno bažnyčios, Ilills- 

ville, klebonų, kun. L. N. 

Pirulli. Iš kunigo atėmė 50 

dol. ir pagrobė dvi bažnytines 

ikolektas.

MIRĖ KATALIKŲ VYS
KUPAS

ST. JOSEPH, Mo., saus. 14. 
— Širdies liga mirė St. Jo- 
sėph vyskupijos vyskupas E. 
Gilfillan, 62 m. amž.

__ 8,000 DGL. VARGŠŲ NAU
LONDONAS, saus. 15. — Tik vienų dienų gripu (influ-

Japonų atstovas nusiginklavi

mo konferencijai ATikio Ozaki 

išvyko namo. Jis numato, kad 

bus nužuib tas. Nusiginklavi

mo konferencijoj būdamas jis 

užgavo kai kurių japonų pat 

rijotų jausmus. Tr mano, kati 

jų keršto neišvengsiąs.

enza) sirgusi mirė įžymi ang

lų lakūnė AVinifred Spooner, 

32 m. amž.

' DAI
LOS ANGELES, Cal., saus, 

14. — Nesenai nežinomas vy

ras užėjo į maisto parduotu

vę ir nupirko įvairių valgo-

50 SUKILĖLIŲ NUKAUTA 'niųjų produktų. Užmokėjęs už 

TEGUCTGALPA, Hondūras, tai 8,000 dolerių, liepė viskų 

saus. 15. — Vyriausybės ka- | pasiųsti į Šv. Ritos namus, 

riuomenė nukovė 50 sukilėlių, kad išdalyti vargšams.

persekioja katalikus.

AREŠTUOTI DU POLIC 
MONAI

Cbieagos Grant parke bus 

statomas norvego Leif Ericso- 

'no atminimui paminas. Atei- 

Įnantį pavasarį bus dedamas 

kertinis akmuo. Chieagos nor

vegai planuoja į šias iškilmes 

užkviesti karalių Haakona iš

NEAV ATORK, saus. 14. — 

Areštuota du poliemonai ir ki

ti trys vyrai. Jie visi kalti-

UŽVAŽIAVO ANT POLICI
JOS AUTOMOBILIO

Ties Madison gat. ir AVasli- 

tenaw avė. trys vaikiščiai au

tomobiliu smogė į policijos au 

toinobilį. Du poliemonai su

žeista. Vaikiščiai atsidūrė šal- 

tojon.

narni vieno “butlegerio” pag

robimu. Iš jo norėta gauti, 

100,000 dol. išpirkimų.

KEIČIAMI VALDININKAI

SPRINGFIELD, III., saus. 

14. — Gubernatorius Horner 

viešųjų darbų departamento 

direktoriaus respublikono vie

non paskyrė savo partijos -- 

idemokratų, žmogų.

DIDELI AMERIKIEČIAMS 
NUOSTOLIAI

FINANSINĖS SUNKYBĖS

Spaudos žiniomis, visoj Lie

tuvoj grynai lietuviškų orga

nizacijų yra 301 (arba 38 proc. 

iš viso skaičiaus). Jos turi 2,- 

957 skyrius. Žydų organizaci

jų yra 188 (23,7 proc.), vokie

čių — 17 (2,2 proc.), lenkų — 

16 (2 proc.), rusų taip pat 16, 

latvių 15 (1,9). Įvairių mišrių 

organizacijų yra dar 239 (30.2 

proc.).

Lietuviškųjų organizacijų 

turtas siekia 6,99 mil. litų, o 

žydiškųjų 9.94, kitų — mažiau. 

Visos organizacijos drauge tu

rto turi už 21 mil. litų.

VOKIEČIAI LINKĘ SU
SIDERĖTI

Chieagos sanitarinio distri 

kto valdyba, aimanuoja dėl fi-' 

nansinių sunkybių. Negali ves

ti kanalizacijos darbų, kaip 

tai yra įsakęs vyriausias kra

što teismas. Už tai visa kalti

na mokesčių mokėtojų “strei-

DIDELIS GAISRAS 
TURKIJOJ

ISTANBULAS, Turkija, sa

us. 14. — ITarput mieste gais

ras sunaikino daugiau kaip 

šimtų parduotuvių ir du turkų 

maldnamiu.

TEISIŲ VYSKUPAS 
SPAUDOS REIKALU

KAUNAS (per paštų).

Vietos laikraščiai paskelbė(

|giu vyskupas suskirsto į tris 

'(rūšis: 1. Tie, kurie tikybų gi- 

jna; 2. tie,.kurie stengiasi ti- 

'kybų griauti, ir 3. tie, kurie

WASHINGTON, saus. 14.- 

Mirusio švedų degtukų “kara

liaus” Kreugerio suktybėmis 

amerikiečiai keliasdešimts mi

lijonų dolerių prarado. *

r„ 1X. . -v, . , , .x 'sakosi, kad tikybos reikalais
Teisių vvskupo išleistų laiš-, ’ .

neužsiima, yra neutralus.

RŪKANTIEJI AUKŠČIAU 
STOVI

kų kunigams spaudos reikalu. 

Ragina klebonus, kad į jų val- Vyskupas ragina pirmųjų rfl-

rai pažįstami “veikėjai”, bū

tent: Raudonikis, kuris kalti

namas apvogęs bankų, ir K. 

Norkus. Norkų žada pargabe

nti ir į Lietuvų, kur jo laukia 

teismas. Norkui išgauti krim. 

policija jau seniau darė žy

giu-

Įvedus užsienio prekėms li

cencijas, tuo vokiečių laikra

ščiai rodo nepasitenkinimų, 

• bet jų daugumas reiškia vil

ties, kad vis dėlto abiem ša

lim per būsimųsias prekybos 

derybas pasiseks gražumu su

sitarti. Tik vokiečiai dar, be
kų,” bet ivli apie nezmouis- t

. v. .. lo, noiri įssilereti ir tam tikru

kai didelius mokesčius. Šis į ,____ L ,__ T._*
distriktas prieš keletą metų 

gyveno gražius laikus.

NUSKENDO TVENKINY

KINIJA NESIRENGIA 
KARAN

NANKINGAS, saus. 15. — 

Kinijos vyriausybė skelbia, 

kad jie nesirengia karan prieš 

japonus ir neturi pasiryžimo 

juos pulti. Tačiau ginkluojasi, 

kad japonų veržimąsi Kinijor 

sulaikyti.

1 ŽUVO, 16 SUŽEISTA

OMAHA, Neb., saus. 14.— 

Gaisras sunaikino du didelius 

namus. Gaisrininkų kapitonas 

žuvo ir 16 asmenų sužeista.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MANCIEESTER, Anglija, 

saus. 14. — Čia ir apylinkėse 

atjaustas žemės drebėjimas.

YRA IR TOKIŲ ĮVYKIŲ

Eden valgykloje, 33 No. Ci

cero avė., duota dviem polie- 

monam geri pusryčiai. Jie pa 

valgę sulipo į stovintį ties val

gykla automobilį ir įsišneku* 

čiavo.

Tuo laiku j valgyklų įėjo du 

jauni vyrai, išsitraukė revol

verius, pagrobė keletą dolerių 

ir išdūmė. Poliemonai to įvy

kio nepastebėjo.

Tik piktadariam pasprukus, 

valgyklos vedėjas išbėgo gat

vėn ir pažadino poliemonus iš 

užsimųstymo. Jie tuojau pasu

ko mašinų piktadarius vytis. 

Bet tie jau per toli bnvo.

AREŠTAVO K. NORKŲ IR
RAUDONIKĮ j Cook’o apskrity taip vadi-

Gauta žinia, kad Argentino- [namajam gerovės fondui su- 

je areštuoti du lietuviams ge- rinkta jau 4,501,850 dol.

'politiškų lengvatų, kurių Lie

tuvoje jie ir taip jau turi ne

paprastai daug.

SULAIKYTAS LENKŲ 
KAREIVISMcCormiek ’o žvėryno daržo 

ančių tvenkiny įtūžus ledui 

nuskendo Ed. Katonek, 18 m.p’cija sulaikė šiapus demarka- 

amž. Kiti trys jo draugai vos c'n<‘s linijos lenkų kareivį. Jis 

išsigelbėjo. Tas daržas yra ar-!pasivadino Kovalskiu ir sakė 

si esųs paklydęs. Jo aiškini

mams sunku patikėti, nes toj 

vietoj, kur jis sulaikytas, la

bai aiškiai matoma demarka

cijos linija.

Gruodžio 14 d. pasienio po-

t i Brookficld’o.

NUŽUDYTAS IR PAKAR
TAS

OMAHA, Neb., saus. 15. ‘— 

Creightono universitete patir-domas parapijas neįsiskverb- šį kuo daugiausia išplatinti.

tų blogi žmonės ir nepasėtų Nes tikyba žmogui yra svar- Ja, kad tie studentai, kurie rū 

SOFIA, saus. 14. — Bulga- raugių — blogų raštų. blausias ir brangiausias daly- ko, geriau mokosi už nerūkau

rijos karalienei gimė duktė, j Laikraščius tikybos atžvil- įkas. čius.

KARALIENEI GIMĖ 
DUKTĖ

Niles apylinkėse policija ra

do medy pakartų nežinomų a- 

pie 55 m. amž. vyrų. Policija 

sako, kad tas žmogus buvo nu

žudytas, o paskiau pakartas.
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ŠVENTI METAI

Praeitos Kūčios vakarų Šventasis Tėvas 

Pijus XI pasauliui paskelbė kitus Šventus 

Metus. Bus minimos Kristaus kančios, miri

mo ir iš mirusių prisikėlimo 19 šimtų metų 

sukaktuvės.

Katalikų Bažnyčių valdantis Popiežius 

Pijus XI trečiuosius' iš eilės Šventus Metus 

skelbia aštuonerių metų laikotarpiu. Tas yra 

nepaprastas istorijoj įvykis. Nė vienas popie

žius neturėjo tokių nepaprastų gyvenime ap

linkybių.

Šventi Metai prasidės šiemet balandžio 

mėn. 2 d. ir tęsis iki balandžio 2 d.. 1934 m.

Šventi Metai yra Bažnyčios jubiliejus. 

Svarbiausias bažnytinių iškilmių centras, kaip 

seniau, taip ir dabar bus Romoje. Per šiuos 

Šventus Metus bus jubiliejinių durų atida

rymas keturiose svarbiausiose Romos bazili

kose. Šios iškilmės įvyksta tik 25 metų jubi

liejuje.

Artimiausiuoju laiku bus paskelbta šių 

Šventų Metų iškilmių tvarka ir kaip tikin

tieji galės pelnyti taip daug šiandien visiems 

reikalingų Dievo malonių.

Pirmieji šventi Bažnyčios Jubiliejaus Me 

tai įvyko 1300 metais, kada Bažnyčių valdė 

popiežius Bonifacas VIII. Šis popiežius taip 

pat nusprendė, kad Jubiliejaus Metai turi į- 

vykti kas šimtmetis.

1330 metais popiežius Klementas VI pa

skelbė Jubiliejinius Metus nusprendęs, kad 

tarp Šventų Metų laikotarpis sumažinamas 

iki 50 metų. 1389 m. popiežius Urbonas VI 

laikotarpį sumažino iki 33 metų. Bet popie

žius Nikalojus V grųžino 50 metų laikotarpi. 

Tai įvyko 1450 m. Paskiau tas laikotarpis 

buvo mažinamas ir didinamas, žiūrint gyve

nimo aplinkybių. Pagaliau popiežius Pijus 

IX Šventus Metus paskelbė 3850 m. ir pas

kiau 1875 m. O popiežius Leonas XIII — 1900 

metais, pagaliau šiandieninis popiežius Pijus 

XI — 1925 m.

Taigi, paprasti Šventi Metui įvyksta 25

't

KANKINU KAPAI
Žvilgsnis j katakombų istorijų

(Pabaiga)

Ligi V’ll šimtmečio šventųjų relikvi

jos tebebuvo katakombose, bet dėl labui 

daug priežasčių jas dabar ėmė pernešdi- 

nėti į bazilikas. Kai kurie popiežiai (Ad- 

rijonas I ir Leonas III) sustabdo relik

vijų pervežimų į bazilikas, vien tik no

rėdami geriau užlaikyti katakombas. Bei 

vėliau Roma, nežiūrint į dideles popiežių 

pastangas, skursta ir menkėja. Vėl pasi

darė nepatogu palikti relikvijas apleis

tose vietose. Dėl to vėl pralieti perneši

mo darbai. Be to, pasireiškė nesąžiningas 

relikvijų pardavinėjimus, ir katakombos 

liko visai be savo turtų. Beliko atdaros 

vos kelios katakombos, prie kurių gyve

no vienuoliai ir saugojo krikščionių ar

cheologijos garbingus monumentus.

Kaip galėjo išlikti katakombos 
krikščionių lankose

Bet galite paklausti: kaip galėjo būti

metu laikotarpiu, o nepaprasti, kaip šiems 

metams paskelbti, gali įvykti ir dažniau, at

sižvelgus į susibėgančias aplinkybes, arba 

vykstant kokiems nepaprastiems laikams.

NAUJA KAMPANIJA .šiai kumpanijai yra griežtai miems viešiems darbams minė-

priešingi didieji krašto banki

ninkai. kurie veda plačiuosius 

tarptautinius reikalus. Duugy-
J. Valstybėse vykdoma ka

mpanija už tai, kad šio knis- j(b turtuoliui per juos svetimie- 

to gyventojai piiktų viskų, kas I s i<ra><tains vra paskolinę 

tik savam krašte pagaminta, )<luug piniglg arba jsigiję ten 

Kaip kas nori tegul kalba, bet J. Vai- kus *ik >’ra a,acrikoniska. daug »(-ni Tad jeį svetii»i kra

KARO SKOLŲ KLAUSIMAS

stybių gyventojai yra griežtai nusistatę prieš “»«* kas Pr°ialŪu> kad kada 

karo skohj ntažininu, Kurui,os valstybėms. Kis “““ "aaduti «k

nusistatymas pareiškiamas kongrese ir visur 

kitur. Skolų mažinimo arba ir visiško panai

kinimo nori tik tie, kurie tarptautiniai gy

štai gaus progos į Amerika 

mažai kų įvežti, bankininkai 

kiašto gaminius, tada grįš se-1 įr jlt i<iįj,.ntai turės nuosto

liai laukiamoji gerovė.

ta valdiška bendrovė duoda 

reikalingas paskoltfs. Nes lai

kui bėgant tie įkūnyti viešieji

kaluose. Nuosaiku turi būt kie 

kvienam žingsny ir štai kad 

ir turtų krovime.

Kai kurie žmonės protauja,

darbai duos pelno ir tuo pel- kad Šventasis Tėvas Pijus XI 

nu bus išmokėtos bendrovei' per enciklikų gal per aštriai 

skolos. 'peikia didelių turtų krovimų.

“Tlie Constructive Leagui .Tačiau klausimas, ar visi tur- 

of tlie United States”, kaip tai, kurie dažnai vienaip ar 

praneša, visus savo skyrius kitaip sukeliami, gali būt tik- 

ragina visose valstybėse ar rieji turtai. Turtai turtams

šiaip ar kitaip sukelti darbų

duo tikslu visam krašte iri Tačiau jiems atrėžiama, kad [Be darbo sukėlimo nieko gt

nėra lygūs. Jei turtus sukelia 

boanlai susirinkimuose savo

vena, t. y. Amerikos turtuoliai, kurie daugiau skleidžiamas šūkis: Pirk, kas savo krašto gerovė turi būti na nebus sulaukta. Krašto vy [naudai, tuo būdu įgijami tur- 

gyvena Paryžiuje, arba Londone, negu savoAra amerikoniška, lo šūkio 

gimtiniam krašte — J. Valstybėse. Tenai jie skleidėjai skleidžia dar ir li 

švaistosi po puošniuo.-ius saliomis, tenai pa

lieka igijamas savo krašte riebias pajamas, 

turi pažinties su diplomatais. Gudrieji Euro

pos diplomatai jų pagalba kas metai veda 

propagandų už karo skolų mažinimų, arba

teratūrų. Pažymima, kad ši 

kampanija kraštui seniau bu

vo reikalinga. Kada anais me

tais sunkiųjų laikų metu šio

pirmoje vietoje. Ir kampanija riausybė senai pasisakė, kadetai nėra tikri, kadangi netei- 

vedama. nedarbo klausimas, tai ne jos,singai Įgijami.

dalykas. Tai atskirų valstybių
reikalas. Jos dalvkas tik dide-

i
i les kompanijas saugoti nuo ba- 

nkrutijimo.
J. Valstybėse veikia krašto| n-....: v.-.i i

DARBO SUKĖLIMAS
krašto paštas minėjo sukaktu-

visiškų panaikinimų. Pačiam J. Valstybių ko- Ijašto tarnautojams buvo 

ngrese pareiškiama, kad šis kraštas turi pU. išdalintos amerikoniškos vėlia 

sigailėjimo mažosioms, arba naujoms Europos! nsiiodė, kad jos diib-

valstybėms, kurios gyvena sunkius laikus. Bet ^Os ’TaPonU°j- hlai ir šiandien sose valstybėse tun savo sky-

nė kokiu būdu negali būt pasigailėjimo did-

gerove

Kiti žmonės be jokios nuo- 

saikos per 'isų savo gyveni

mų krauja turtus ir dažniau

sia darbininkų skriaudos pa

galba. Toks turtų ktovimas y-
Turi būt aišku, k

° d negali grįžti be pirkimo jego> i , . .......structive League of tlie Uni- k x: L !ra smerkiamas, jei milijonai

ted States.“ Ši organizacija vi

galima miestuose susidurti sti [rius. Organizacija siekia va

žiosioms valstybėms, ypač Prancūzijai, kuri pastaiojo. karo .veteranais, pa

savo ginklavimuisi išleidžia milžiniškas su

mas.

Amerikos bankininkai turi Europoje įdė

ję dideles sumas j įvairias pramones. Jie taip 

pat ten turi daug milijonų dolerių paskolinę. 

Jie ir gi norėtų karo skolas nukapoti. Bijo, 

kad jų tos paskolos nepražūtų. Tačiau jų tas 

noras nepateisinamas, jei jie savo privačius 

reikalus stato aukščiau už savo krašto reika

lus.

somis priemonėmis sukelti da
rbų, iš nauja praplėsti pirki-rduodančiais įvairias smulk

menas, kurios pagamintos jei 'mo jėgų ir tuo būdu atgaivin 

ne Japonijoj, tai Europoj, daž

niausia Vokietijoj ir bolševis-

plėtimo. O ši jėga yra darbi

ninkų miniose. Darbininkai tu 

ri gauti darbų.

ti ir išjudinti krašto pramo

nę. 1

Kai kurių valstybių skyriai

VISKAM TURI BŪTI 
NUŪSAIKA

darbininkų neturi ištekliaus 

savo gyvenimo reikalus aprū

pinti. Vieni gyvena dideliam 

pertekliuje, o kiti, o šių didelė 

dauguma, skursta.

Visame kame turi būt nuo- 

saika.

tinėj Rusijoj.

Po pastarojo karo respubli-j ®IHe veikti, kad

konų partijos vyriausybė nors 

žymiai padidino už įvežamas 

prekes muitus, tačiau Anglija,

Vokietija ir kiti kraštai vis

Anų dienų kongrese senatorius H. W. ^ek sav0 Prekčniis šio krašto

Johnson, resp. iš Kalifornijos, kalbėdamas 

skolų klausimu daug teisybės pasakė. Jis nu

rodė, kad J. Valstybių gyventojai su didžiau

siu pasiaukojimu pirko Laisvės bonus. Žymi 

dalis tų surinktų pinigų paskolinta Europos 

valstybėms. Skolinta karo metu ir paskiau 

po karo. J. Valstybės iš buvusiojo 

nepelnė. O didžiosios Europos valstybės — 

labai daug. Joms teko didelės Vokietijos ko

lonijos, o be to dar Vokietija per ilgus metus 

mokėjo reparacijas. Jos daug pelnė, o šian 

dien nori nusikratyti karo skolų. Karo skolos 

turi būt išmokėtos, nepaisant to, kas jas mo

kėtų. Jei jos atsisakytų mokėti, tai ta visa 

našta tektų J. Valstybių gyventojams.

rinkas stačiai užspringdino. Vi 

sos parduotuvės buvo užkrau

tos svetimų kraštų gaminiais.

Nuosaikos laikytis mokino 

šv. Paulius, nesenai pareiškė BLAIVYBĖS DIRVA
mažinus nedarbu. O nedarbu .^t. Louis’o arkivyskupas Glen- 

ęalima sumažinti tik viešai- non> sakydamas pamokslų ka-

siais darbais. Tokiems darba

ms, kurie patys savaime gali 

likviduotis, t. y. kurie apsi

mokantieji, galima gauti kiek 

reikiant paskolų iš Reconstru- 

ction Einance bendrovės.

tedroje. Vienam savo laiške 

šv. Paulius ragino tikinčiuo

sius būti nuosaikiais, teisin

gais ir pamaldžiais.

Nuosaikumas, teisingumas ir 

pamaldumas yra didžiai reikš

mingi žodžiui, sakė arkivys-

ALKOLIZMAS IR ABSTI
NENTAI RUMUNIJOJ

Importuotojai dar ir šiandien! Visose valstybėse ir visuose,
didelius turtus kraujasi. Jie,miestuose viešųjų darbų gali.kūpąs. Šie žodžiai laiške pa- 

prekes svetur kuone pusdy-| rastis galybės. Tik reikalinga i raSyti gana seniai prieš aštuo-

karoTiekn kiai perka, o čia jas brangiai iniciatyva ir valstybių ir mie- imoliktojo konstitucijos priedo 

kuio mvKU|parduoda stų viršininkų ne didis pašiau-)įvedimų ir jie pasiliks per vi

j kojimas.

Šūkio, pirk, kas yra ameri-1 Daugybei Illie6tl} h. „,ieste. 
koniška skleidėjai pareiškia,, |h) yra reika,ingi vandens j.

Alkolizmas Rumunijoj, kaip 

ir kiekvienoj vyno ir degtinės 

gamybos šaly, yra nemažai iš

siplėtęs. Tačiau ir kova su 

alkolizmu visoj šaly kas kart 

vis labiau stiprėja, ypač Nau

joj Rumunijoj rumuniškai, 

vengriškai ir vokiškai kalban

tieji didžiausiame sutarime 

sus laikus. Tai trumpas ir aiš- j dirba. Pirmų kartų pereitais 

kus, kas reikalinga žmogui, metas Temesvar’e buvo su-

šauktas Prešalkolinfs Kon- 

gresas. Kongrese nutarta įs

teigti bendrų visos Rumunijos 

Priešalkolinę Sųungų, reika

lam įvesti į mokyklas ir ka

riuomenę priešalkolinį moky

mų, kaipo priemonę kovoti su 

valdininkų girtavimu, įvesti 

griežtesnę svaigiųjų gėrimų

Arkivyskupas sakė, kad ka-[pardavinėjimo kontrolę ir.ap-

patarimas. šis patarimas yra 

svarbesnis už kraštų konstitu-kad šis kraštas gali lengvai

apsieiti be svetimo nupurto. nauj; rezervuarai (baseinai), cijas ir įstatymus ir tarptau 

Visuomenės moka.,,, už visus Įa].|la vandeaiui pul„1)uoti ma. įtinęs sutartis, 

guminius pinigai turi tekti nė fjn(is. na||ji jsUiglJ

vadai, gerinimai, pataisymai,

Nuosaikos idėja visados tu-

Sen. Johnson sakė, kad Europos valsty- krašto pramonei, o tas padau- [

svetimiems kraštams, bet uiot^ lr vjs taį darbai yra pa- ri pasilikti žmonių tarpe. Nuo-

bės milžiniškas sumas ginklavimuisi išleidžia. 

Jei tas išlaidas sumažintų, nebūtų sunkumo

tys savaime apsimokantieji ’saika turi būt svarbiausias i-
gins darbo. Štai J. \ alstybese , Kiekvieiiani gn,oguį reįkalin-' statymas. Nuosaika turi būt 

keliolika milijonų darbininkų

skolas mokėti. J. Valstybės tad ir deda pa- neturi darbo, o milijonai dirba! v - , , • , ,

stangų, kad Europa mažiau ginkluotųsi, o tik iš dalies. Tad reikia kas 

daugiau atsižvelgtų į valstybių ūkį. Bet yra nors daryti, kad padauginti 

žinoma, kad pirmutinė Prancūzija yra priešių čia darbų. O darbų galima pa- 

ga ginklavimosi išlaidas mažinti. Jų paseka dauginti tik perkant visa tai, 

kitos valstybės. «

gas vanduo. Už jo vartojimą ne tik gėrime, bet ir valgyje.

cius. 'da įvestas krašte aštuoniolik-

Toliau, daugeliui miestų yra tasis priedas, daug žmonių pe- 

reikalingos naujos kanaiizaci- rž.engė nuosaikų: valgyje. Dali

jos, arba esančių gerinimas,1 giau kaip reikia ėmė valgyti

Kas šiame krašte pagaminama. dajSymas Reikalingos elektrom [ir pakenkė savo sveikatai. Tas

skritai mažinti
mybų.

degtinės ga-

Iš visako matosi, kad Europa nenoromis [ J. Valstybių namų gaminių šviesai gaminti įstaigos, mies- ir yra, kad gali sunkiai nusi-

Kauno policija už padarytų 

pilies kuopos pavasarininkų 

arbatėlę kun. J. Adomaičiui

turės karo skolas mokėti Amerikai. Ir šio .rinka yra milžiniška. Nereik’i-[tiniai maudymuisi tvenkiniai, dėti ne tik be nuosaikos ge. Įbuvo sudariusi bylų ir tam ti-

krašto gyventojai vos atlaiko vargų naštą.

Atsistatydino Lietuvos, vvriausvbės cr- 

gano “L. A.” redaktorius p. P. Gustainis. 

Jis gausiąs aukštų “džiabų” užsieniuose.

romėnų toleruojamas toks didelis krikš

čionių užsimojimas pas pat Romos slenks

ti ir dar persekiojimo metu! — Netrum

pas ir nelengvus atsakymas, bent kai ku

riems laikotarpiams.

Grįžkim valandėlę atgal, pirmuosna 

*!<atakombų luikuOsna. [statymai laikė šve

ntomis ir neliečiamomis privačias kaili

nes: locus sacer, locus religiosus. Ir šita 

privati kapinių nuosavybė negalėjo pe

reiti kito nuosavybėn. Taip ir privačių 

kapinių gavo tas pačias, įstatymų pripa

žintas, nuosavybės ir neliečiamybės teise-.

Sunkiau būtų atsakyti į tų klausimą, 

kalbant apie antrojo luikotarpio (200-313) 

katakombas, kurios jai; virsta bendru vi

sų tikinčiųjų kupinynu. Bažnyčia negulė

jo jų laikyti savo nuosavybėj, nes prieš 

įstatymus krikščionybė vis tebebuvo reli- 

gio illicita — neteisėta tikyba.

Šitam klausimui yra duoti trys atsa

kymai: Jono De Rossi, Maruccbi ir Du- 

cliesne.

Nuo pirmųjų respublikoj laikų buvo 

įvairių amatninkų draugijų, įsisteigusių 

savišalpos ir kitais, daugiau visuomeni

lingas pinigų mėtymas sveti- įi ai rios rūšies, rekreacijos vie- riant, bet taip pat ir be nuo 

i. jsaikos valgant.

Minėti ir daug kitų yra vis [ Nuosaika yra dorybė. Šios 

tai apsimokantieji darbai. (? į dorybės reikalinga laikytis v; 

laikai. įvairiems savaime apsimoka- Įsuose žmogaus gyveninio rei

miems kraštams. Tik reikia tos 

remti savo krašto pramonę, 

gamybų, o tada grįš ir gerieji

kslui pririnko apsčiai medžią-

I
gos, bet Kauno apvg. teismas 

tų bylų numarino. Ji numari

nta teismo organams neradus 

nusikalstamo darbo.

nio kaip religiško pobūdžio tikslais. Joms 

buvo duota teisė turėti ir savo atskiras 

kapines. Kai kurios draugijos rūpinosi ne

turtingaisiais savo nariais, kurie negalėjo 

įsigyti šeimynos kapą. Visa tai sutinka 

su trečiojo šimtmečio papročiais. Žinome, 

kad tų draugijų nutarimus ir darbus tu

rėdavo tvirtinti jų seniūnai. Krikščionių 

seniūnas būdavo vyskupas. Šitokiu būdu 

popiežius Zelirinas oficialiai paskyrė di- 

jakonų Kalikstą kapinių (Via Appia) pri

žiūrėtoju. Todėl archyvuose Romos vys

kupai figūruoja kaip Ecclesiae fr&trum ir 

kitų tokių krikščionių draugijų vadai-se- 

niūnai. Šitaip krikščionių katakombų fak

tą aiškina De Rossi.

x Tačiau nions. L. Duchesno laiko (ų 

nuomonę ne visai patenkinančia, nes, sa 

ko, jei bažnyčia būtų galėjusi prisidengti 

gedulingų sodalicijų vardu, būtų reikėję: 

1) kad Romos bažnyčių taip kas iš tik

rųjų vadintų, kas nėra žinoma, ir nėra 

sutaikoma su Tertulijono it- Ciprijono 

prieštaravimu tokioms draugijoms; 2) 

kad policija būtų turėjus primerkti akis, 

žinodama, kad tai buvo krikščionių su

eigų vieta, ir vis dėlto jų neliesdama. O 

toks apsilenkimas su krikščionybę drau

džiančiais įstatymais, ypač kai kuriais 

laikotarpiais, vis dėlto sunku kovoti. To

liau, gedulingosios draugijos neturėdavo 

didelio narių skaičiaus. Tuo tarpu didžių

jų miestų, kaip Romos, Aleksandrijos,.An- 

tiocbijos, Kartaginos bažnyčios turėjo net 

po dešimt, keturiasdešimt tūkstančių ti

kinčiųjų. Be to, jei dar prisiminsime, kad 

po M. Aurelijaus mirties krikščionys tu

rėjo dideles nuosavybes, peikia pripažinti, 

kad krikščionys buvo pakenčiami urba 

pripažinti, ir katakombas turėjo juridiš

kai, savo vardu.

Savo ruožtu Maruccbi tvirtinn, kad 

Bažnyčia gulėjo įsigyti nuosavybę priva

čių asmenų vardu, lr žinomu, jei Bužny- 

čia ištikrųjų taip elgėsi, tai romėnų įsta

tymai jos turtams pakenkti negalėjo.

Šiais laikais Romoj daug yra užsili

kusių katakombų, kurių turjie žymesnės 

yru šios: šv. Kaliksto, šv. Sebastijono, 

l’rišilės, Doinitilės, šv. Agnietės ir Pre- 

testato. Be Romos, katakombų yra kitose 

Italijos vietose ir Rytuose.

Šv. Kaliksto kutakombas Šv. Tėvas 

Pijus XI pavedė saleziečiams, kurie pa

sistengė parūpinti įvairių kalbų vadovus 

(iš viso 18 kalbų), kurių tarpe vienas 

yra ir lietuvių kalbos. Todėl, atvažiavus 

Romon, gulimu kuopuikiausiai aplankyti 

tų pirmų krikščionybės židinį ir nemokant 

vietinės kalbos.

Kitų sykį kiek plačiau parašysime a- 

pie šv. Kaliksto katakombas, kur ilsėjosi 

per daugel šimtmečių šv. Cecilijos ir dau

gelio garsių popiežių mirtingieji palaikai.

Iš dvidešimties žmonių, kurie apie 

mus kulba, devyniolika pasako apie mus 

bloga, o dvidešimtas, kuris sako gera, jis

,tų gera sako blogai.

• • « •

Nebuvo ir nebus populiarios valdžios, 

nes valdyti, reiškia nepasitenkinimų su

kelti.

i • ♦ •

Norįs minią paveikti logikų, prime

na kvailį, kuris, ilgui stovėdamas gatvė- 

1 je, spaudžia sugedusį varpelį.
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LIETUVIŲ ATEITIES ŽlEDELIfll
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

NAUJIENĖLĖ Mūsų mylimas varg.

— Bet aš tai ir jautį paritu. 
Tai vis niekis, — atsiliepė 

senesnysis. — Aš galiu di- 
džiausj traukinį kelyj sulaiky
ti.

Na, kas gi tu toks?
Aš geležinkelio sargas.

labai1 inan *ik pakelti rau
donų vėliavėlę, traukinys be- i 

matant ir stori.
darbuojasi mūsų tarpe, nes 
jo sunkiu darbu tapo ĮrengtaPasirodžius ,kad gerb. kle 

bonui kun. Paškauskui per- svetaine tam tikslui, 
sunku vienam visi parapijos
reikalai atlikti, Jo Eminenci
ja kardinolas Mundelein pas
kyrė jam pagelbininkų kun. V.
Černauską.

Džiaugiasi, parapijonai, y- 
pač jaunimas, nes turės gerų 
vadų savo draugijoms. Bet la
biausiai džiaugiamės vaiku-1 TEISĖJAS:— Jau penktų 
čiai, nes jaunas kunigėlis atei 'KarĮ.| S(-,ij kaltinamųjų suole.

Adelė Samulionytė, Visu 
Šventųjų mok. 8 skyriaus mo
kinė.

JUOKIS, JEI JUOKINGI
PRISIPAŽINO

VANDENS JĖGA.

PROFESORIUS: — Pra
šau man pasakyti, kokia van
dens jėga yra stipriausia?

STUDENTAS. — Moterų 
ašaros, pone profesoriau.

ŠVARUMAS.

na į mokyklų mums duoti ti
kėjimo pamokas. Tiesa, tik 
sykį į savaitę turime progos 
išgirsti

Sakyk, koks galas tave čia 
atgabeno?

TEISIAMASIS.- — Polici-
pamokinimų, bet su j . . . .. ,. v. .... . Į ja, ponas teisėjau!

didžiausiu išsilgimu laukiame
mums paskirtos dienos.

Toliau kun. Černauskas sy
kiu su varg. S. Rakausku pri
žiūri, ir tvarko, bernaičių ir 
mergaičių “basket ba.ll” žai
dimus, o’ tas mums labai pa
tinka.

TRAUKINĮ GALI SULAI
KYTI.

Kartų susiginčiojo drau- 
Vienas sako;

— Aš galiu pakelti dešimt Į 
pūdų. (

i gai

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNŪS

Laidotuvėms patar- ^TUVIS GRABORIUS 
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tėa

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

12 38 S. Halsted St 
Tet Vlctory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt SIU arba lll« 
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TML. CICERO UIT

MOTINA: — Jonuk, tu 
pirmas sėdi prie stalo, bet 
žiū»ėk kokios tavo rankos? 
Eik greičiau nusiplauk.

JONUKAS. — Aš jau nu- 
: i ploviau. Mama žiūri tik vir
šų, bet pažiūrėk koki švarūs 
delnai.

UŽMUŠIMAS.

PIRMASIS; — Oi givalt, 
tu padarei didžiausių nuodė
mę !

ANTRASIS; — O kų aš pa 
dariau?

PIRMASIS:— Tu užmušei
musę

Atsiuntė E gani ja Nausė
daitė, Aušros Vartų inok 
skyriaus mokinė.

GARSINKINTES
“DRAUGE"

LIETUVIAI
AMERIKOJE

NAUJI METAI TEGUL 
ĮVYKDO LIETUVIŲ 

PAMINKLĄ

Lietuvių Kambarys, kų bus 
įrengtas Pittsburgho Univer- 
sitetete bus tai naujas, ne
paprastas paminklas, tai mū
sų apšvietos — kultūros pa
minklas.

Visi lietuviai šiais 1933 me
tais privalo pasisakyt sau 
naujų rezoliucijų, būtent

“Lietuvių Kambario Fon
das šiais metais turi būt pri- i 
pildytas. Visi penki tūkstan
čiai turi pilnai į jį suplaukti.“

Priedui prie .šios rezoliu 
eijos patys eina; (1) planai 
Lietuvių Kambario puošimui 
šįmet turi būti padaryti; (2) 
modeliai, ornamentacijos su
lyg tais planais turi būt šį
met pradėta dirbti geriau
sių dailininkų — menininkų 
Lietuvoje.

Gal tarp jų bus konkursas, 
ar kitaip bus sutvarkyta. Tas 
priklausys nuo Lietuvos me
no mokyklos arba paties Lie-

Koki, yra\ lengviausi būdai

surinkimui pinigu i 
tą F unitą?

Yra daug draugijų, kuopų,
8 klubų, moterų siuvimo klubų, 

vaizbos butų.
Kiekviena draugija, kuopa, 

vyrų ar moterų klubas ir kiek 
vienas vaizbos butas gali pa
rengti balių, vakarienę ar ban 
kietų, koncertų, kortų vakarų, 
piknikų, ekskursijų ir t.t., pa
skiriant pelnų Lietuvių Kam
bariui. Gali padaryti laimėji
mus tam tikslui
iš savo iždo.

D A K T A R A
DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct Cicero, IU.

Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 
10 — 9 vai.

8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
▲rtl 47th Street

TeL LAFAYETTE >067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomls pagal

sutarties

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 VVEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tei. CICERO 662 
lr

2924 VV. VVASH1NGTON BLVD. 
Kitoa vai. ant VVashington Blvd.

' 4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—2451? arba

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso ir Rea. Grovehill 0617

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7688
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomia ir Seredomia susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkats, Ketvergais Ir SubatomU 
9420 W. Marąuette Rd. arti W estėm

Avė. Phone Hemlock 7828 
PanedSIlat*. Seredomis ir P«tnvčiotnl» 

1821 Ho. Halsted Street 

AKIŲ flYDYTOJAIl

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

I.J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 ĮVEST 46th STREET 

Tel. Boulevard 6203—8413

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už >35.Oo 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už ankštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no j 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 Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

AKELĖ KIELLA
Po tėvais IPeėlukaltė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 14 d., 3:30 vai. ryla,
1933 m., sulaukus 45 metų am
žiaus, gimus Panevėžio apskr., 
Spllgių kaime, Pušaloto parap.

i'aliko dideliame nubudime 
vyrų. Aleksandrų, 3 dukteris: 
Marijoną, Anastaziją. Mikaliną 
ir sūnų Mykolą, broij Joną pe
čiuką, o Lietuvoj tėvų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3041 W. 53 Place, tel. Republlc 
9860. Laidotuvės įvyks Utarni- 
nke. Saugia 17 d.. 9 vai. ryto, 
iš namų į St, Gaul parapijos 
bažnyčią 55 E, Kedzie, kurioje 
atsibus gedulingos pa.naldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anelės Klella gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutelkti jai pa
skutinį patarnavimą tr atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame: Vyras, Du- 
kterys. Hunus, Brolis Ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius lAchavičius. Telefonas 
Roosevelt 2515.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Res. and Office 
8869 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

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

. I S to 4 aud 7 io K r. M,
| Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 420 VVest Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutari) 
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.

Office Phone
Rea. 67 37 S. Arteaian Avė. Prospect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. C, WINSKUN AS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9401

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldenclja 6600 So. Artesian Avė.

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

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

Nedėlioję pagal sutartį

Plione Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų

Specialistė

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 8—4. 7—9 v. v 
Nedėliotais lr šventadieniais 19—19

Ofiso Tel. Victory 8487
Of. ir Rea TeL Hemlock 8874

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Palengvins aklų įtempimų,
Gnli nnknti Mtl Priežastim galvos

1 ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotu
I mo, skaudamų akių karštį. Nuimu ir Ketvergnis. 

. 'sataractus. Atitaisau trumpų regystę
Šie budai ne tik lengvi, bet ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mailau- 
uas klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto iki 8 vaka-

ir geri tuo atžvilgiu, kad tai 
darbas bus atliekamas visų 
bendrai, darbas , bus tikrai 
visuomeniškas.

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE

v.,H. O*1*0 val kiekvienų dienų iroo • Ik) 
okaudėiimn 12 rYto (išskyrus seredomis). Taipgi Ofl8° val-: nuo #-12 rytais: nuo 7-8 

:ervuoT nuo 4 iki 8 vaL vakare Ltamlnkals ‘

i f , , . , . , .. , re. Nedėliomls pagal sutartį.1 Gali taip pat parinkti auka kreivas akis atitaiso i trum

iš savo nariu ir kiti. -žmonių |E>4 8U NAUJU MRADIMU.1b K.d\O narių ir Kitų Žinomų Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
ir pasiųsti Į L. Kambario b« akinių. Dabar kainos perpus pl- 
T, , T_, , . i gesnės, negu buvo. Musų kainos pi.
r ondą. Kiekvienas lietuvis, gesnės, kaip kitu.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Res. Tel. Hyde Park 8395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IH CU1RLRGAH 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 1 iki 4 lr nuo 
I lkl 8 vai. vak. Nedėliomls pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7829 
Namų Tel.: Prospect 1930

piet. Utarn. tr Subat nuo 8-8 vak 
^ventadienials pagal sutarimų.

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

gyvuojantis ne vien tik sau, 
gali ir privalo aukoti; gali 
tiesiog pasiųsti savo auką 

f į Fondą. Kiekvienas asmuo 
ir grupė, atsiuntus auką, gaus 
nuo L. Kamb. Fondo Komite
to kvitą, o paskui bus paskel
bta visuose liet. laikraščiuose.

Čekius ir money orderius 
rašykite vardu: Lithuanian 
Memorial Room Fund (arba: 
Lietuvių Kambario Fondas), 
o siųskite fin. sekretoriui: 
VV. Zaniblauskas, 3L Minooka 
St., Pittsburgh (10) Pa.

Tat stokim į darlią. Auko- 
kini sulyg išgalės: skatinkim 
kitus prie aukojimo. Yra tai 
garbė būti agitatorium del 
šio gražaus dalyko, mūsų pa
minklo.

Spaudos Komisija. B.

TaL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TA8

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 19—4: nuo t—t
HaSAHnmla- n.n IS Iki IV

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
RI IR MOTERŲ FF.R 28 METI N N EMC RINT 

f .li NI
GYDO VISAS LIGAS VYRI IR MOTERĮ 7’

KAIP I ZSINENfc.lt SIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Hpeclališkal gydo Urbs pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuosiljlmą krau- 
Jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per duflgelį motų Ir išgydė tuksMnCtUe ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VAIANDOR: Kasdle nuo 11 valandos ryto lkl 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 VVEST 20tli ST., kampas Keelcr Avė. Tel. C ra vv f o rtl 5573

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicugo, 111.

DR. MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 tkl 18 dienų
Nuo ž Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 19 Iki 19 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisų po numerio

4729 80. ASHLAND AVI
SPECIJALISTAS

Dtiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—18 nuo t—4 pe 

pietų: 7—8:19 vai. vakare.
Nedėlioinle 19 Iki II 

Tplafonna Mirlurav 288P

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUEj 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 19 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tei. Grovehill 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 Ir 7-9 vak. 

Beredomle po pietų tr Nedėidleaiala 
tik susitarus

9482 W MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 1641
Weatworth 2999

Offloe Phone 
Wentworth 29M

DR. A R, MCGRADIE
GYDYTOJAS ly CHIRUROAS

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

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

186. S. ASHLAND AVENVK MBS< ANELIA JARUSH 
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy * midvvife

stas. Pastebi kit niiino iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Naujoj vietoj
6109 SO. ALBANY AVĖ.

Phone HEMLOCK 9252 
Patarnauja prie gimdymo, duodu

massage, eloctric treatment Ir mag- 
netlc blankets Ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

Tet Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 819)

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59i>

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

Ofiso val.: nuo 1-2; nuo 6.30 8:21

ZSINENfc.lt
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1 CHICAGOJE

IS LIETUVOS VYČIŲ CHI- MOTERŲ DRAUGIJA MINĖ
JO JUBILIEJŲ

ftv. Jurgio parapijos veikia

nti šv. Petronėlės draugija sau 

sio 8 d. minėjo 20 m. gyvnvi

CAGOS APSKR. SU 
SIRINKIMi)

L. Vyčių Chicagos Apskr. 

susirinkimas jvyko trečiadie

ny, sausio 11 d., Aušros Var
mo sukaktį. Ta proga parap.

Pirmadienis, sausio 16 d., 1933
— , ,4 ĮlRM ■ Oii ■**»,
(lydėjo į kapus. Lai Dievas'vi,•gos 'LietuviųAuditorijos sve bėms: 61,976,820 lt. Skola An

glijai — 1,202,089 lt. Skola 

Prancūzijai, Anglijai ir Itali

jai (Klaipėdos Okupacijos iš-

siems atmoka.

Giliai dėkingi ir nuliūdę, 

Juozas Gurinskas, vyras
* , I

Monika L. Gurinskoitė,
I

duktė

tainėj.

, Visi nariai būtinai privalo- 

Įte susirinkti, nes yra svarbus

sųsirinkimas; randasi daug ne- laidų skola) 2,001,560 lt. Deg-

paprastų reikalų svarstymui. 

Taipgi kiekvienas pasirūpin

ėkite su mokesčiais draugijai.

P. K. rast.

tukų monopolio paskola 40,- 

000,000 lt. Iš viso 123,661,978 

lt.

Lietuvos laisvės paskola A- 

merikoje buvo užtraukta 1919 

metais Amerikos lietuvių tar

pe. ' Į •! f” •<“
Skola Jungt, Amerikos Val

stybėms susidarė perkant 1919 

metais iš jų ginklus ir karo 

medžiagų. Tokios pat rūšies 

skola ir Anglijai.

Klaipėdos krašto okupaci

jos skola, tai išlaidos, kurias 

turėjo Anglija, Prancūzija ir 

Italija. Adininistrnodamos 

Klaipėdos kraštų ligi jam pri

sijungiant prie Lietuvos.

VARGSO PADĖKA UŽ 
j KALĖDŲ DOVANĖLES
į Jėzui atėjus į ši pasaulį, Ji, 

Varguolei), apdovanojo pieme- 

Jnėliai ir trys Karaliai, gi Jė

zus apdovanojo visų pasaulį, 

atpirkdamas žmonių sielas.

Mielaširdingi žmonės Kalė

da proga aplankę ir mane, va

rgšų ligonį, ir sušelpė dovanė

lėmis :

Labdarių 2 kuopa aukojo $(». 

ftv. P. Marijos mergaičių dr-

ja aukojo $ 1.25c.

, .. * • salėj buvo suruošta šauni va
tų parapijos svetainėj. Atida- j .

. . j . j , ! karionė, kurioj dalyvavo ne-

į, rius sus-mų dvasios vadas, ku-1 .
5 . . , .. i, -. toli 400 žmonių. Programa pra
liūgas A. Valančius atkalbėto . _ ‘ ‘ 1

, , t-. . i-i-i ’ dėjo p-nia h. Nedvarienė, va-
Imaldų. Po to šoke skaitvmas t 1 . _ ,, ...

• , . . • ’ , i dovavo p-nia lt. Maziliauskie-
utarnnų, kurie buvo vienbal- | . • , . . . .

. A 1

I

KAM IR KIER LIETUVA
skolinga

, .. ,. ine, tos dr-ios organizatore ir

K, šiai priimti. > . . ?. . r, v. .K o . v. . draugijos pirmininke. Gražiai
■ Seka prnneMiiini. Praneši- . , . , „ . T ,

.. t i.ta • i apie dr-jų l’«lbėjo J. M. d. g.

pralotas Al. Knisas, L. Simu

tis, T. Janulis, J. Evaldas ir 

kiti. Dainavo p-nia M. Janu

šauskienė, K. Sabonis, J. Gri

caitė ir F. Garuckaitė. Sios 

narės gavo dovanas išbuvusios 

dr-joj per 20 metų:

R. Maziliauskienė, O. Tan- 

. jėnienė, O. ftiurienė, E. Straz- 

dauskienė, E. Žilvitienė, O. Ju

rkevičienė, M. Dobravolskienė,

„ . O. Stravinskienė, J. .Tenkienė,
Kalbėta apie Vyčiu Centro ,r , .„. . . z-, TT i

v . . , * ; ; , M. Jurevičiene ir O. Urbonie-
šokių vakarų, kuris įvyks se-

. . * ne.

km., vas. 12 d., Gimimo Pane-i 1A , ., , . . 10 metu: J. Pūkelis, S. Ka
les Švenč. parap. svetainei.' ‘ „ . .. . .
,T. . . v ' . tauskiene, P. Kaminskiene, A.

į visi, vvciai žada važiuoti it*-, ... - -r» w i*- •
• • Adomaitienę, B. Morkūniene,

vakarų ir paremti centrų. m' a- v - v n -
t 1 * 'M. Šimkiene, V. Poceviciene, ’

šiai priimti.

|; Seka pranešimai.

Wnas iš L. V. “Dainos” choro. Į

Pasirodo, choras gražiai gy- J 

vuoja. Chorui priklauso arti1 

šimtas narių; dabar choras y- j 

ra vienas didžiausių chorų 

t Chicagoj. Vyčiai, kurie dar ne

priklausote prie choro, kvie

čiami įsirašyti.

Pranešimai iš merginų ir vai 

kinų sporto srities. Žaidimai 

gerai vyksta, sekcija gražiai 

gyvuoja.

Sio mėnesio 15 dienų Lietu

va sumokėjo Jungtinėms Ame

rikos Valstybėms skolos dali, 

vadinamų Šių metų skolos ra

tų, — 940,000 litų.

ftių metų pradžioje IJetuva 

turėjo skolos užsieniui .123,- 

661,978 litus. Vidaus skolot

Svarstyta apie ftv. Kazimie-_
• y. (). Cernauskiene.

• ro dienų. Vyčiai tų dienų eina 

bendrai prie šv. Komunijos.
Dr-ja turi turto virš $10,000.

Per 20 metų išmokėjusi virš 
Vieta galutinai „„nustatyta. Nari tnri Vad-

Komisija išrinkta tam tikslui:

kun. A. Valančius, B. Paliliū- 

naitė ir S. Šimulis.

f 1933 m. valdybų įėjo se

kantieji: pirm. A. Manstavi- 

čiui atsisakius, *į jo vietų iŠ-

naši, yra viena iš 

mūsų draugijų.

didžiausiu

Šv. Antano bažnyčioje vie

nas asmuo aukojo $1, o kitas 

50c.

Pp. Cernauskai aukojo $1.20.

Kislauskienė — $1.00.

M. Sinkevičia — $1.00.

P. Baltuška — 25c.

A. Zarumbienė ir Koncevi 

čienė valgių.

Ciceros A. J. J. Radijo sto

ties vedėjas “Draugo” konte- 

stininkas Janušauskas, aplan

kęs kitus vargšus, paskiausiai, 

atėjo pas mane Kūčioms ir su

šelpė dovanėlėmis.

Kol gyvensiu melsiu V. Dievo

'kun. .1. Navickui, kun. F. Jn? jungui Centro Valdybai' Mo-‘sveikatl>s ir Kausil-1 ’>>aloni>J 

tiems geradėjams, aukotojams,

Kazys Pažarskis, plačiai žinomas daininin

kas, stiprus baritonas, L. V. “Dainos” choro pir

mininkas “Draugo” koncerte, vasario 5 d., Lie

tuvių Auditorijoj dalyvaus progranie. Dain. Pa

žarskis gražiai save publikai užsirekomendavo 

keliose operetėse, “Kornevilio Varpai” — Gas

paro rolėj, “Vilius Tell” — Telio rolėje ir kitose.

serims Kazimierietėnis už ai- zimiero Akademijos Rėmėjų 

torių gedulą išpuošimų. į Centrui, Moterų Sųjungos .1

Širdingai ačiū už paaukotas kuopai, Šv. Kazimiero Akad. 

šv. Mišių intencijas ir užuo-iRėm. 2 skyriui, “Moterų. Dir- 

jautas: kun. J. J. Jakaičiui, vos” redaktorei, Moterų Sų-

rgaičiui, Šv. Kazimiero ' Sese

rims (Vienuolyne), Šv. Kaži-

terų Sųjungos Cbicagos Aps

kričiui, Šv. Kazimiero Sese-

Rap 'm’er° Seserims (Dievo Apvei- rims (Lietuvoje), Seseriai M. 

jzdos parap.), Šv. Kazimiero Veronikai (Tndiana Harbor,

So. Chicago. — Sausio 7 d., 

šv. Juozapo parapijonai gra

ižini pagerbė savo klebonų kun.

Akademijos Rėm. Centro Va

ldybai, Šv. Kazimiero Rėmėjų

Ind.), kun. J. Strakauskui ir 

jo motinai Agotai Strakaus-

2 skyriui, Labdarių 5 kuopai, j kienei (Lowell, Mass.), M. La-

rinkta V. Rėkus; vice pirm. —■
B. Urbų gimimo dienoj. Muz.

Tretininkų Brolijai, Apaštaly-

rašt 

A

lišauskaitė, M. Brazauskaitė. įknn g Rakauskas) kuris'P< MarU°s sodalicijai, Mari 

Atstovai į Federaeijos sl.s-n.uu ; “ k ’ ? • jon,} Kolegijos Rėmėjų dra,.-

zutkų šeimai ir E. Paliulytei. 

Laurinaičių šeimai už pri-

kurie pirmiau ir dabar šelpia 

aukomis ir palaiko mano gy

vastį. Negalėdamas kitu kuo 

atsidėkoti, tariu širdingiausiai 

ačiū.

Nuoširdžiai prašau visų bra 

ngių brolių ir sesučių lietuvių 

mielaširdystės, pagalbos auko-

siųstas gėles. >mis’ maistui ir gydy™«^i. Su

sudarė 833,713 litų. Vadinasi, 

šių metų pradžioje Lietuvos 

valstybė turėjo iš viso skolų 

124,495,691 litų.

Lietuvos skolos užsieniui y- 

ra šios:

Lietuvos laisves paskola A- 

merikoje: 18,481,500 lt. Skola 

Jungtinėms Amerikos Valsty-

Crosley Radio
1933
NAUJOS IŠTOBULIN

TOS RADIO
KAINOS 5 TŪBŲ

$19.99
10 TUB£/

.50

SAUSIO 7-tų ir 23-čią

STATYMO-SKOLINIMO 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WEDG
1210 KILOCYKLES

IntradienĮ, Ketvirtadienį šeštadienį 
ir Sekmadienį 7:20 vai. vak. 

rreCiaalienĮ, Penktadienį ir Pirma
dienį 10:20 vai. vak.

Taupymo Savaitės Apvaikš- 

čiojimas ir Šokis Sausio 21, 

1933, 8 vai. vak. — Šok oi 

Chicago Hali 2339-47 South 

Kedzie Avenue

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

A. Bacevičius, M. Brazauskai

tė.

' Susirinkimas baigtas malda, 

kurių atkalbėjo buvusis dva

sios vadas, kun. J. Mačiulio

nis.

^^^ekantis sus-mas įvyks tre- 

' ■lienį, vasario 8 d.

\ M. B., koresp.

“NETOLI GERIEJI 
LAIKAI”

ir lanko universitetų.

Nuoširdžiai tariame ačiū p. 

A. Nausėdienei, B. Bytautie

nei ir K. Garuckaitei, kurios 

a. a. mamytę lankė ir guodėg gijai (2 šv. Mišios).

Šeimoms ir pavieniams as- jų jos ilgoj ligoj, 

meninis už suteiktas dvasines Į Ačiū Peoples Purniture Co. 

Į gėles: I. Nausėdanis, A. Bu- ir Juozui Budrikui už prane-

jžinskams, D. Šinikams, J. Ko- y‘---------------------------------

į lesinskams, V. Gudleikiams,

DIEVO APVEIZDOS PAR,
ŽINUTĖS

Nauja “Draugo” stotis at- Marijonai Kolesinskienei, Ga- jų 2 skyriui, Tretininkų Bro 

sidarė Antano Grišiaus krau

tuvėj, 1827 So. Union Ave., tel.

Victory 7744.

Čia galima nusipirkti “Drau Mikolainienei, J. Adomai- 

go” ir “Laivo” pavieniais:tytei, K. Garuckaitei, V. Gal-

Šimus per radijo.

Ačiū Šv. Kazimiero Rėmė-

Brighton Park. Brighton

Parkui jau artinasi gerieji lai-

dėkingumu lauksiu šiuo adre

su:

J. Lapinskas, 1417 So. 49 Ct.

Cicero, III.

PRANEŠIMAI
•’*» ■■

Bridgeport. — D. L. K. Vy

tauto draugija laikys metinį 

susirinkimų antradienį, sausio

Per šį vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo- 
sis m (Įsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englewoo»l 
5H40

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

niekų šeimai, Baltaduoniama j lijai, Gyvojo ir Amžino Ro- d, 7:30 vnl< Takare> C)lica 

(2 šv. Mišios), J. Šalčiams, Mi- žančiaus draugijoms, Apašta- į 

knių šeimai, Br. Bitautienei,

numerais, kalendorių, “Drau

go” koncerto tikietų kasdie-

raitei, E. Deksniūtei, B. Kiva- 

tich, Marie B. Kovar, Paulina

lystės Maldos, kurios taip skai 

tlingai pasitiko iš namų ir ly

dėjo į bažnyčių.

Dėkojame graboriui S. P. 

Mažeikai už gražių laidotuvių

RAY-DIO SALVE
, . ... _ , , nų ir sekmadieniais prie baž- Kasprak, Mary Szuminski. i tvarkų ir visų patarnavimų,
kai, nes tik menuo laiko be-1 f 1 a- j- . v- v I, . , ...

Širdingai aciu uz pareikštas kuriuo buvome pilnai paten-
liko iki Moterų Sųjungos 20 n-v< l0R‘

A. Grisius visiems gerai ži

nomas darbuotojas. Biznio rei-

kuopos “Prosperity Dance.” 

Visi kalba ir klausia, kada ir

užuojautas per “Draugo” ir 

“Moterų Dirvos” skiltis ir į

kinti.

Taipgi norime tarti ačiū gi-

MOSTIS, ypatingai ,
dėl didesnių skaudSjlmų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusį kaip:

, , . , kalai buvo kiek sulaikę ii nuo
kur bus tas nepaprastas va-1 v ,n
, m • . v -v, . Įveikimo, bet, prašant S. Sta
baras. Taigi as išduosiu pas-, • ’ ’ *
i ,. ,r , . , . niuliui, Marąuette Parko
laptį. Vakaras įvyks vasario ’
-i i -• iu v .“Draugo” kontestmmkui at-
al d., parapijos salėj. Šis so-i ”
ir i i. * Inaujino veikimų 18-tos kolo-

Kių. vakaras bus nepaprastas, . ” e SS
nes publikai rengiama didelis In'0-h

surprizas, kurį galėsite pa

matyti tik atvykę į šokius.

Brighton Parke dar to nebu

vo; manau, kad niekur dar!

tarp lietuvių panašaus vakaro meliūtė) mirė lapkričio 20 <1.,

NUOŠIRDI PADĖKA.
A. a. Ona Gurinskienė (Že-

nebuvo. Mes, Brighton Parko
1932, 10:20 vai. vakare. Palai-

sųjungietės pirmos padarysim 2.) d., 1932, iš

tų didelį surprizę. Visi lauki-/Turgio bažnyčios šv. Ka

me šio nepaprasto šokių va

karo. E. S.

Nebrandus Vaistas 
Apsaugojo Vyrui Darbą 

"Msr.o vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų iitinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligonine operacijai. Tuo
met ai nutariau iibandyti Inkaro 
Pain-Expellerį ir iitrynus sutinusias 
vietas tris kartus į diena, tuojaus 
•Minimas pranyko ir mano vyras 
lalėjo eiti darban. Pain-Eapeileriafl ii«ydė. 

Manchester, Conn.
A. 8.

w te

zimiero kapuose.

Širdingai tariame ačiū did

žiai gerb. pralotui knn. M. L. 

Knišui už paskutinį patarne- 

vimų bažnyčioj ir kapinėse lr 

gražų, turiningų pamokslų; 

gerb. kun. J. Šaulinskui, kun. 

M. Urbonavičiui ir kun. S. R. 

Petrauskui, prof. A. Pociui ii 

pagelb. pp. A. P. Stulgai it 

Zdaniui, dainininkei A. Pier- 

žinskienei už giedojimų, Šv. 

Jurgio parap. mokytojoms Se-

namus prisiųstus laiškus: die- lininėms, draugams ir pažįsta- 

Draugui,” šv. Ka-Į ruieins, kurie taip skaitlingainraščiui “
RUMATIZMĄ

ETRftNV DIEGIMĄ
ŠALTĮ MUSKULUOSE

PASTYR1MĄ NARIUOSE
MĖŠLUNGĮ

NEURALGIJĄ
PERSIDIRBIMĄ

NUGAROS SKAUD. 
įSMfiGlNKITE v

Jeigu kartą pameglnslt RAY—DIO 
most} lr pajusit palengvinimą, JOs 
visuomet laikysite Ją savo namuose. 

Jflsų aptelkoj — Bfle

ANTANAS LUKOŠIUS
Mirė sausio 14, 1933. 1,1:30 vai. rvto, pusamžio metų. 

Kilo iš Tauran-ės An kr., Žigaičių parap., Prismon-

tų kaimo. Amerikoje išgvveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Stanislovų, mar

čia Jnozefų, brolį Vincenta, brolienę Barborų, du a- 

nuku Leonardų ir Aldona, brolvaikius Povilų, Borbo- 

rų ir Tadaušų. Sesers vaikus Mari ic,na Pocienę. Juli

jonų Jonkienę, Jonų ir .Tuozapų Merkelius, o Lietu- 

voie gimines.

Kūnas pašarvotas 1842 W. 46 st.. CĮiicago, Tll. 

Laidotuvės Įvyks Trečiadienyje, sausio 18, 1933, iš

namu 8 vai. bns atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. bažnv- 

čių, kurioje jvvks gedulingos pamaldos už velionio 

sielų. Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero ka

pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnus, Brolis, Marti, Brolienė ir Giminės. 

I^aidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis. Yards 1741.

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių krelpkitėa Į Grane Coal 
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr ui mažesnę 
kalną 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

Bile kur jūs busite su 

CROSLEY Radio vi

sur pasieksite. Pagausite 

visas stotis. -.

Crosley Radio ir Victro- 

la Kombinacija groja re

kordus gražiai.1 Tiktai

$49.00
nudriko Krautuvė parduoda 

lengvais Išmokėjimais.
Kiekvienas pirkėjas gaus gražią 

dovaną.
Tik dabar aplalkėm šiuos gra

žius Lietuviškus Rekordus:
Kriauelukas. — Aš Mergelė, 

žirgelis — Daili Teta. Nelaimin
gos Dienos —, Meilingas Berne
lis. Meilės Tu Mums Nedainuok 
ir Aukso Miglos — Duetas. At- 
skrend Sakalėlis — Užlipsiu ant 
Kalno. Ulonai — Ar Aš Tau Se
sė. Nakties Tamsoj, Valeas Ir Mei
lės Abejonės.

Liet. Veselė — Visos fl Dalys.
Duodame Dykai Gražų Kalen

dorių.

Jos. F. Budrik, hc.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai: Nedėllomis 
WGPL Nuo t Iki 2 vai. Po pietų 
ir Ketvergais WHFU nuo 7:»0 
Vakare.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

JOHN B. BORDEN
Advokatas

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7fl60 

Valandos 9 ryte lkl 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarplnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkals lr Ketvergais 
“““ 6 Iki 9 vai

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
8TANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Ezpressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, m.

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
paa mus pirmiau, nes mea užlaikome 
vieną 1* geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mea turime pilną pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kataa.
MIDLAND MOTOR SALES

«4»2 ARCHER AVENUE 
Telenbone Lafavette 718 •

B.R/ ’ ^2 

*r»j I hlEVVICZfS^

.HORTGAGE BAMKERS>- BONUS

SIUNČIAM PINTO US Į LIETUVĄ
LAIVAKOHCIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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