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PRANCŪZŲ MILITARINĖ TARYBA
PASISAKO PRIEŠ VOKIETIJA
Prieš Kubos vyriausybę veikia
slapta organizacija

AIRIJOJ AREŠTUOTAS
VYRIAUSIAS FAŠISTŲ
VADAS
KĄ SAKO PRANCŪZAI
MILITARININKAI

NAUJOS SUIRUTĖS
KUBOJE

A
• HAVANA, Kuba, gr. 18.—
Slapta, galinga kubiečių politi
nė organizacija ABC- nuspren
dė pašalinti šiandieninę salos
sočiaiistiškų vyriausybę, ku
Taryba savo nuosprendį re rios priešaky yra prezidentas
• mia dėsniu, kad tik pergalėto San Martin.
Pirmiausia paskelbiamas
jai gali ginkluotis diktuodami
mokesčių mokėtojų
streikas.
nugalėtiesiems.
Jei tas negelbės, tada bus su
kelta nauja ginkluota revoliu
AREŠTUOTAS FAŠISTŲ
cija.
VADAS
AĖČ organizacija
randa,
DUBLINAS, gr. 19.J— Ai- prez. Martino vyriausybė pra
rijos Yyriausybės prezidento deda savotiškai diktotoriauti
de Valerą įsakymu pagaliau I
kraštui, gvventoa raštuotas airių fašistų vadas jam* ir jų reikalams skriau
prezidentui
gen. O’Ddffy, kurs ilgų laikų da. Randa, kad
nevaržomai veikė 'prieš vy Martinui nerūpi krašto gero
riausybę ir manė, kad jis yra vė, bet tik socialistų pirinenv
bė. .
neliečiamas.
♦
PARYŽIUS, gr. 19. —
Prancūzijos railjtarinė taryba
nusprendė, kad Vokietijai ne
turi būt
leidžiama iš naujo
ginkluotis.

NAUJAS ISPANŲ MIN.
KABINETAS
MADR1DAS,
gr. 18. —
Naujų Ispanijos ministeriu ka
binetų sudarė Aleks. Lerroux.
Buvusi s premjeras
Barrios
paskirtas karo ministeriu.
Katalikai ir kitos dešiniųjų
partijos remia naujų min. ka
bineta.

ŠANCHAJUS, gr. 18.

— DU NUBAUSTA MIRTIES

Apie 5,000 japonų ir Mandžiū
kno kareivių japonų vadovau
jami iš Jehol provincijos pra
dėjo veVžtis vakarų link —
į f'ahar provincijų.
1
Spėjama, kad tuo būdu ja
ponai siekia Mongolijos. Bet
japonai atsako, kad jie gaudo
plėšikus.
NORI DAUGIAU VAL
DŽIOS

MŪSŲ LIGONINĖS SUKAKTUVĖS

BAUSME

KABULAS, Afganistanas,
gr. 18. — Dėl šio krašto ka
raliaus Nadir Sabo nužudy
mo du asmenys nubausti mir
ties ltausme.

I.
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ATSIŠAUKIA GELBĖTI

VIENA, Austrija, gr. dR.—
Per dvi dienas vyko tarptau
tino konferencija.tikslu gelbė
Sekmadienį, gruodžio 17 d., Aušros Vartų parapijoje įti badaujančius ukrainiečius,
vyko
‘ Draugo” vajaus reikalu susirinkimas. Nustatytas dar
iš kurių bolševikai atėmė viso
bo planas ir pasiskirstyta darbais.
kį maistų ir jų likimu nesirū
Visi talkininkai pasižadėjo darbuotis Aušros Vartų pa
pina.
i
rapijoje, platindami “Draugų” iki visos lietuvių šeimos West
K on fe renc i ja i pi rm i n i n kavo Sidėj bus “Draugo” skaitytojais. Visi Best Sidėj lietuviai,
Vienos arkivyskupas, Jo Emi su maža išimtimi, yra katalikai. Tai gi nėra westsidiečiams
kito išrokavimo kaip tik skaityti toki lietuvių dienraštį, ku
nencija kardinolas Innitzeris.
ris katalikų tikėjimų gina ir saugo.
“Draugo” jubiliejinio vajaus komisijų sudaro sekantieji:
Padaryta nutarimas-ir pas
Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoninė, kurį šiandien mini penkių
Kun.
J. i.Ir.j’.rlionis, M. I. C., garbės pirmininkas; Ig. Saka
metų gyvavimo sukaktuves. Šios įstaigos vedėjomis yni šv. kelbtas atsišaukimas, kad tie
Kazimiero Seserys. Ekzekutvvio komiteto pirm. yra gerb. kraštai, kurie turi maisto per las, pirmininkas; S. Striukas, sekretorius; J. Brazaitis, Pr.
Balčiūnas, P. Kalnis, A. Kunickas, R. Balauskas, K. Sadaus
kun. II. Vaičūnas, gydytojų štabo pirmininku — dr. M. Stri- , teklių, malonėtų
atliekama kas. M. Stumbrienė, V. Kerpauskienė ir brolis Vladas, M.I.C.
kolis. Šv. Kryžiaus ligoninę pastatė LietuVįų R. K. Ijabdarių maistų pasiųsti
badaujan
Sųjunga.
tiems Ukrainos ir žiemių Kau SV.TĖVAS ATIDARĖ NAUJUS
kazo gyventojams. Tuo būdu
KOMUNISTAI UŽPUOLĖ CHI- hus
MOKSLO ROMUS VATIKANE
išgelbėta milijonai žmo
/
•

CAGOS UKRAINIEČIŲ
VAIKŠTYNES

Apie 1OO sužeista; 11 raudonų
jų pakliuvo teisman

NUBAUSTA 14 METŲ
KALĖTI

nių gyvasčių.

Y

—| matikos profesoriui 0. Bireho

VATIKANAS, gr. 18.

Nutarime pažymima, kad Vakar šventasis Tėvas Po- vui pripažinta pirmoji 10,000
milijonai žmonių jau žuvo dėl
piežius Pijus XI atidarė nau lirų premija už vienų kompebado.
ticinį matematiška išrišimų.

jus pontifikalinins mokslo rū
Kad Bažnyčia visados yra
mus
Vatikane.
Kalbėdamas
PRIEŠ S. INSULLJ
harmonijoje su mokslu, Popie
pareiškė, kad Katalikų Bažnv
žius nurodė faktų, kaip kita
\VASHINGTON, gr. 18. — čia ne vien neneigia moksliš dos trys rytų Išminčiai pirmie
. V. vvriausvbe iškelia dar kos tiesos, bet visados jų skel ji suskubo pagerbti gimusį
vienų bylų prieš S. Insullį, ku bia visam pasauliui. Tikėji Kristų.
•
•
nam • Graikijoj atsakyta vie- mas ir mokslo rasta negineiNaujų mokslo rūmų direk
Šį kartų dėl mokesčių už'ja,na
visados
žengia torium paskirtas kun. G. G.
pajamas nemokėjimų ir išieš- greta.
Francesehi, kurs yra taip pat
ko 199,000 dolerių.
metui Vatikano bevielinio telefono
^Atidarymo iškilmių
I I ■ I Į|l—I
Harvardo universiteto mate- stoties direktorium.
SUMAŽINAMOS ALGOS

VATIKANAS, gr. 18. —
Nuo ateinančio sausio mėn.
1 d. visiems Vatikano tarnau
tojams sumažinamos
moka
mos algos. Tas daroma, nes
atpigo gyvenimas. •
LAIKAI GERĖJA

vPirvoDV

c.

CH1C AGOJE
MATYT, GRIUS PIENO
KODAS
Pranešama, kad Chicagos ir
apylinkių pieno kodas su 11
centų pieno kvortai, matyt, tu
i rėš griūti. Už šį kodų stovi vie
! "aš pieno/1 rustas. Kitos' kom
Ipamjos ir toliau pigiau

par

dos atstovii klausiamas čia duoda pieną. Matyt, ir t ras
viešintis automobilių gaminto tas bus priverstas sumažinti
i
REIKALAUJA BALANSUO jas TI. Eohlas atsakė, kad lai kainas.
kai J. Valstybėse gerėja.
TI SĄMATĄ
ŽUVO TURTINGA NAŠLĖ

ROCKFORD, Ilk, gr. 18.—
Teismas nubaudė 14-ai me
tų kalėti Mrs. May Hanson,
39 m. amž. Ji pripažinta kal
ta savo' divorsuoto vyro1 nužu
dymu.

NFAV YORK, gr. 18. — Na, SVAIGALŲ KONTROLĖS
tional Economy sąjunga krei
KONFERENCIJA
pės pas prezidentų Rooseveltų, kad jis pasistengtų nors
Springfielde pas gubernato
1935 metais subalansuoti vals rių Hornerį įvyko demokratų
tybės sąmatų. Kitaip gi sko vadų konferencija dėl svai
lų didėjimas grasins visam giųjų gėrimų kontrolės.
TORNADO LOUISIANOJ . kraštui.

. KOMUNISTŲ RIAUŠĖS .
SHREVEPORT,
La., gr.
LONDONAS, gr. 18.“— Į- 18. — Du C'nddo valsčius va 30 METŲ SUKAKTUVĖS
vykusiose komunistų riaušėse kar ištiko tornado
(viesu
KITTV HAWK, N. C., gr.
šalimais Regent gatvės kelio las). 4 asmenys žuvo ir 19 su
18. — Vakar ne mažas žmo
lika asmenų sužeista.
žeista.

MENICO CITY, gr. 18. —
Meksikos prezidentas RodriKUN. COUGHLIN AUKŠ
gucz kreipsis kongresan, kad
TINA NAUJĄ TVARKĄ
jam būtų duota daugiau val
džios užsienio reikalais. Na
DETROIT, Mieli., gr. 18.mų reikalais jis to visa turi Kun. Conghlin vakar,
kaip
pakaktinai.
paprastai, kalbėdamas per ra
dijų pareiškė, kad prez. Roosevelto “new deal (nauja da
SIEKIA MONARCHIJOS
lis, tvarka) yra pasireiškus
VIENA, Austrija, gr. 18.- prieš 1933 metų Betliejuje ir
Nepaprastai daug ėmė Austn jos dėsniai
nepakeisti per
joj veikti monarchistai. Pati tuos šimtmečius. Šie dėsniai
vyriausybė yra priešinga mo yra krikščioniški.
narchijos grąžinimui, bet moŠių naują! tvarkų galėjo vy
narchislų veikimas nevaržo kdyti buvę prezidentai. Ta
mas.
čiau to nepadarė. Tai padarė

MITAI-VOL. ZVU

Telefonas: Ganai 7790

AUŠROS VARIU PARAPIJOS
“DRAUGO" VAJAUS KOMISIJA

UKRAINIEČIUS

Keletas tūkstančių Chicagos J naudojo geležinių vamzdžių
ukrainiečių užvakar (sekina- įgalus ir kitus uždraustus įnadienį) popiet surengė vaikšty-į P9US* Daugiau kaip 2.i asmenes ir susirinkimų, kad užpro|n/S Pa*m^a J ligonines, kur
. ,
..
. .
*. .
tk
i.jiems tsuteikta;pirmoji
pagalba
testuoti prieš sovietų Rusijos,.
.
1
»
ir paleista namo. Kiti sužeis
vvriausvbe dėl marinimo batieji patys pasišalino namo, o
du milijonų ukrainiečių bolše
dar kiti iš naujo susirikiavo
vikų valdomoj Ukrainoj.
ir policijos a^ųiuga.įe numarRamini žygiuojančius Mndi- šavo į salę.
son gatve į susirinkimų salę,
Salėje. įvyko prakalbos ir
1341
\Vashington
boulv., karštai ir energingai protesPRIEŠ REFORMAS T.
užpuolė komunistų gaujos, ku tnota ne tik .prieš Maskvos
SĄJUNGOJE
rios tam tikslui suorganizuo raudonuosius valdovus, bet ir
PARYŽIUS, gr. 18. — Ita tos. Komunistai pradėjo ply prieš jų agentus, kurie suren
lijos
premjero
Mussolinio tomis, buteliais ir kas pateko gė muštynes ir riaušes. Uk
pasiryžimas padaryti T. Są mėtyti į maršuojaučius vy rainiečių susirinkime buvo at
jungoje reformas čia susidūrė rus, moteris ir vaikus. Pasi stovaujami ir lietuviai.
reiškė muštynės ir riaušės, nes
Areštuota 11 • raudonųjų,
su griežtu pasipriešinimu.
Prancūzija
paskelbė dar ukrainiečiai ėmė gintis. Dau tarp kurių yra viena moteriš-.
griežtesnį pasipriešinimų ga giau akip 100 asmenų sužeista. kė. Vakar jie visi paimtHeisvusi iš mažesniųjų savo talki Kai kurie pavojingai. Kai ku-j man. Teismas išklausinėjimus
ninkių valstybių užtikrinimo, Tie komunistai užpuolikai pa- |atidėjo iki sausio 4 d.
kad jos stovi už Prancūzijos
nusistatymų prieš Vokietijų.

JAPONAI VERŽIAS
KINIJON

3c A 0 0 P Y

Antradienis, Gruodžio — December 19 d., 1933 m.

ENTERED AS 8ECOND-CLAS8 MATTEK MARCH »1, IMS, AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH

nių skaičius aplankė Sandy
Kili kalvelę, kur prieš 30 m.
broliai Wright pirmąjį kartą
savo padirbtu lėktuvu paga
liau susekė skridimo dėsnį.

tik prezidentas Rooseveltas.
šiemet J. Valstybėse visie
ms Kalėdos bus tikros Kalė
dos. Per 4-rins metus mili
jonai bedarbių ir vargšų ne
PREZIDiENTUI KREDITAS
jautė ir nematė taip aiškiai
laikų gerėjimo, kaip kad šian
NFAV YORK, gr. 18.
dien.
Manhattan klubo vakarienėje
Po Kalėdų, sakė knn. Con Al Smith kalbėdamas pripa
ghlin, susirinks sesijon kong žino, kad už prohibicijos at
resas. Prasidės kova. Laimės šaukimą kreditas
priklauso
tie, kurie vadovaujasi krikš- prez. Rooseveltui.
W. F. Stevenson, Home
čloniškais
dėsniais ir kurie
—
— ■ ■stovi už Jianjų ekonominę j ĮKAITYKITE IR PLATO) Owners Loan Corporation
(HOLC) boardo pirmininkas.1
KITĘ “DRAUGĄ”
krašto tvarkų.

DONNE PAŠALINTAS

Iš Home Owners Lean Cor
poration Illinoise manadžierio
vietos priverstas atsistatydini
W. G. Donne, kurs minėtą kor
poracijų pakeitė tikruoju lo
viu politikieriams ir advoka
tams. Galimas daiktas, kad^
jis su savo sėbrais gali dar x
pakliūti ir teisman.
Prez. Rooseveltas minėtų
korporacija sudarė, kad gelbė
ti mažųjų namų savininkams,
kuriuos slegia morgičiai, o Donne su politikierių gauja iš
naudojo šiuos žmones.
Patikrinami korporacijos re
kordai, o distrikto prokuroras
veda tardymus.,

Sheredan gatvėje pasprukęs
automobilininkas suvažinėjo
ir užmušė turtingą našlę, Mrs.'
Uš grasinimus teisėjui McMargaret Grace, 63 m. amž.
Su ja ėjusi jos slaugė sunkiai Goorty areštuotas A. St. Jo
hn, 56 m. amž.
sužeista.
PER DAUG PENSIJŲ

Angliškoj spaudoj pasirodė
reiškiamų
nepasitenkinimu
prieš pensijas Cooko apskrity.
Kas metai tų pensijų skaičius
didėja apskrities ir miesto
tarnautojams, o darbininkams
nė centas netenka.
IŠSIDŪRĖ AKĮ

P. Starcevičins, 14 m. amž.,
10125 Hoxie avė., su kitais vai
kais žaizdamas parkrito kniup
sčias ir žolės stiebu išsidūrė
akį.

Pinigų vertė —
mainyba
NEW YORK, gr. 19. — Va
kar vyriausybė padidino nau
jam auksui kainų nuo $34.01 •
iki $34.06. Tad ir dolerio ver
tė pradėjo mažėti. ■
Vakar toks buvo pinigų kur
sas:
Anglų svaras
$5.15
Kanados doleris
(
1.00
Prancūzų frankns
.06
Ttalų liras
.08
Vokiečių markė
.37
Šveicaru frankas
.30

ORO STOVIS
^Atsilankiusiam Chicagon
Floridos gubernatoriui Schol CHICAOO IR APYLINK.
tzni noTėta išduoti vienų teis- — Šiandien numatomas iš
man pašaukimų. Teismas tai pradžių lietus, o paskui snieįgas; vidutinė temperatūra.
uždraudė.

nuėjo veltui. Lietuvių visuomenė turi tokių,
įstaigų, kuria nuoširdžiai guli didžiuotis, nes I
ji jai tarnauja ir jos vardų keliu. Tų visų
Ifteina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6.00. ru
turint galvoje, šių sukaktuvių proga mes svei-1
sei metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
Rašo Dr. k. G. Rakauskas, gydytojas ir cliirurgas,
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
kiname ne tik vedėjus ir gydytojus, bet taip
tų — $4.-00. Kopija .03c.
Chicago, 111.
Skelbimų kainos prisiunči'amos pareikalavus.
pat ir Lietuvių Labdarių Sąjungų, nes jei ne
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą
žina, jei neprašoma tat padaryti Ir nepnlilunčlama tam
ji — ligoninės būtumėm neturėję.
OBSTRUKCIJA ŽARNOSE tikina baisus troškulys. Ligotikslui pažto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Mes
atsimename,
kad
1928
m.
lapkričio
---------i nio temperatūra gali būt nei
kasdien.
6 d., šventinam šv. Kryžiaus ligoninę, Jo
Pasireiškus obstrukcijai žur- kiek ne pakilusi. Be pagalbos,
Eminencija
Kardinolas
Mundelein
savo
pa

nose,
ligonio padėtis pasidaro' bėgy trijų, o ilgiausiai šešių
“DRAUGAS”
moksle pabrėžė savo nuoširdų džiaugsmų, kad begalo rimta. Skausmas, vėmi dienų ligos, seka mirtis.
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Pubiished Daily, Except Sunday.
ir lietuviai susilaukė įstaigos, kurioj ligoje mas, sukietėjimas vidurių ir Ligoniui, susirgusiam žarnų
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; Slx Months
bus prižiūrimi lietuvaičių seselių ir slaugių, j nustojimas pajėgų bei nusilp- obstrukcija, vienatinis šaltinis
— $3.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c.
Europe — One Year — $7.00; 81x Months — $4.00:
gydomi lietuvių gydytojų. Iš to buvo aiškus nejnnas yra svarbiausi
------------ ---Copy — .03c.
mos4O<5išgelbėt i gyvybę yra — daryAdvertlsing in "DRAUGAS” brings best results.
Jo
Eminencijos
noras,
kad
ligoninė
būtų
lie

Advertlsing rates on application.
ligos ženklai. Skausmas pra-'ti operacijų kuogreičiausiai.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago tuviška įstaiga pilna lo ųodžio prasme, kad sideda iš pat pradžios ligos ir I Užtęsus ilgesnį laikų, opetajoje lietuvaitės slaugės ir lietuyiai gydytojai yra staigus. Kartais jis ištin- eijos darymas taipgi galį nie
užimtų ne paskutinę, bet pirmų vietų ir taip ką savo aukų bevaikščiojant, ko gero nežadėti. Namiškiai,
DIENOS KLAUSIMAI
pat, kad lietuviai reikale kreiptus į savo tau bet dažniausiai atliekant kokį kurie labui dažnai mėgsta pa
tiečius gydytojus, o kad lietuviai gydytojai nors darbų. Išpradžių, skaus-iįys “daktarauti” įvairiomis
MŪSŲ LIGONINĖS SUKAKTUVtS
savo pacientus vežtų ne kur kitur, bet į lie- mas yra pasikartojantis, tai žolėmis, šaknimis ir galingo
Medžio pramonė, kuri per tris metus buvo sustojusi, pra
tuviškų ligoninę, žodžiu, Jo Eminencija lyg yra užeina ir vėl praeina, bet mis mostimis, nekartų yra su deda atgyti. Čia matome darbininkus piaunant milžiniškų^
Šiandien sueina- lygiai 5 metai nuo ati ir parėmė mūsų skelbiamų oba'sį: lietuviai vėliau tampa nuolatinis ir be- trukdę brangų laikų ir tokiu raudonmedį California miškuose.
darymo Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoninės, ku — savas pas savų!
į galo didelis. Skausmui prasi- būdu prisidėję prie išplėšimo
ri per tų trumpų laikų didelę pažangų yča !
ŽIŪRŲ KAIMAS
Esame girdėję gana daug skundų, kad dėjus, netrukus ligonis praje- gyvybės ligoniui. Kaip šiame i
padariusi. Joj gydėsi apie 14,000 žmonių, pa lietuvių ligoninėj negalima susikalbėti lietu-;da vemti. Vėmimas tųso ligo-Į atsitikime, taip ir kituose na-|
daryta tūkstančiai sėkmingų operacijų ir ne viškai su slaugėmis. Tai reiškia, kad joje nį smarkiai ir be paliovos ir Į miškiams patartina šauktis gy
Žiūrų kaimas stovi prie pat
VILNIAUS
BIBLIOTEKOS
žiūrint, kad pastarieji ketveri metai buvo su permaža lietuvaičių slaugių. Į šį reikalų rei- tuomi jį begalo daug prikan- dytojų pirmutinėje susirgimo
Clos upės kranto. Aplinkui ka
nkūs depresijos metai, atmokėta $60,000 sko ktų atkreipti rimto dėmesio. Nemaža yra pa-’kiną. Išpradžių, ligonis išme- valandoje. Žarnų obstrukcija
Inai. Kaime yra dvi gatvės ir
Birželio
mėnesio
pabaigoje
los.
‘apie 35 senos rųstų bakūžės.
sklidę musų visuomenėj gandų, kad lietuvių ta maisto, vandens ir kitų skv sergančiam ligoniui jokiu bū
Vilniuje
įvyko
trečias
iš
eilės
Mūsų ligoninė iš pat pradžių atsistojo ligoninėj lietuviams ligoniams yra peršami sčių įtalpų esančių skrandyje, du negalima duoti nieko bnrDarželiai pilni rūtų, jurgynų,
ant tvirtų pagrindų: greit gavo ir valdžios, svetimtaučiai gydytojai. Jei ištikro taip yra, vėliau — žalsvų, tulžimi nuda- nbn, nežiūrint, kad tai būtų lenkų bibliotekininkų susiva I pinavijų, gvazdikų, lelijų ir
ir ligoninių asosiacijų pripažinimų kaipo pi tai negerai. Ligoninė ne tam yra statyta, kad žytų skystimų, ir, pagaliau, vien .grynas, tyras vandenėlis. žiavimas. Šia proga lenkų i kitų gražiai žydinčių gėlių.
rmaeilė ligoninė. Dėl to iškarto ji įsigijo vi ji tarnautų vienam, kitam svetimtaučių gy- tamsiai rudų, išmatomis atsi- Daktaras, ištyręs ligonį, nuro spaudoje pasirodė statistinių Kaimų dengia šakoti, stori ir
žinių apie Vilniaus . viešąsias aukšti seneliai ųžuolai. Giinsuomenės pasitikėjimų.
dytojui.
duodančių medžiagų.
dys gydymo priemones.
bibliotekas. Pavienėmis bililio įjng vįeta Cesnulių, Pigagų ir
.Šv. Kryžiaus ligoninę pastatė tinkamoje
’ Mūsų manymu, kad visi tie, kurie kokį.
Juo aukštesnėje žarnos daly
tekomis
atrodo šitaip:
aukštumoje toji aplinkuma, kad ji pačioje nors ryšį turi t>u ligonine turi aiškiai žinoti I
Valasinų.
1909 — 1934
yra įvykusi obstrukcija, tuo i
savo gyvavimo pradžioje turėjo gerų prie ir giliai jausti, kad tai yra lietuvių įstaiga. didesnio laipsnio yra vėmimas.!
Viešoji Universiteto biblio Šis lietuvių senasis kaimas
žiūrą, geras vedėjas ir genis gydytojus. Ar Kitaip ir kitataučių akyse pagarbos netek
yra dvi rusiškos mylios tolu
Sukietėjimas vidurių gali bū- ‘ Kilų metų sueis 25 metai teka — 480,000 knygų, Vrubkivyskupijos priežiūra per Loyolos universi sime ir it kokie vergai kitų pastumdėliais
ti visiškas, taip kad nei išma- < kaip “Draugas” gyvuoja ir levskių biblioteka — lot),000, mo į rytus--nuo Merkinės ir
teto medicinos fakultetų ligoninei nustatė ge būsime. Kas nežino, kad viehr lietuviai ligo
tos nei guzai neturi galimy tarnauja katalikų Bažnyčiai ir Universiteto seminarų biblio- dvi rusiškos mylios į pietus
ra tvarkų, davė jai prestyžių. Šv. Kazimiero ninės neužpildys. Dėl to gerai, kad yra daug
80,000, Lenkų Mokslo nuo Varėnos. Jis priklauso
bės išeiti. Del šios priežasties lietuvių tautai. Per tuos ilgus Įteka
Seserys pridėjo savo nuoširdumų, pasišven svetimtaučių gydytojų jai palankių. Tačiau
80,000, Dvasinė Marcinkonių parapijai; kitakįla vidurių išpūtimas, kurs metus šis vienintelis tikybinės I Draugija
timų ir darbų. Gydytojai pasirūpino jos var ta£ faktas neturėtų mūsų išvesti iš lygsva
ypač yra didelis, jeigu obstru- ir tautinės minties laikraštis kunigų seminarija — 65,000, dos priklausė Perlojaus parap.
dų iškelti medicinos žvilgsniu.
ros ir mus nustumti į paskutinę vietų.
Kaime iš rytų girdisi Vil
Įkcija yra ištikusi didžiųjų žar Amerikoje daug kų nuveikė žydų “Mefice Baskai” — 45,Ligoninės statymų prižiūrėjo sesuo Vin
Tautai
ir
Bažnyčiai.
Taip
pat
000,
Lietuvių
Mokslo
Drauginiaus,
Gardino geležinkelio
Pasitikime, kad netrukus .ligoninės rei nų. Paliečiant ligonio pilvų ra
centa ir sesuo Alma. J 04 buvo ir pirmosios kalai bus taip sutvarkyti,-neliks Kietos jukomis ligos pvbdžioje, jis aku jis pergyveno daug ir sunkių ja — 1 40,000, Žydų Strašūno
švjlpiiM^a.^rieš pra
ligoninės vedėjos. Sesuo Alma ir dabar te jokiems skundams ir gandams, kad vikį lie
ertų
karų
’
girdėjosi
rusų karei
laikų.
-•
1
biblioteka
—
32,000,
Centialindžiasi skausmu dėl vidurių
bėra ligoninės tvarkymo priešakyje. Pirmie tuviai gydytojai savo pacientus, reikalaujan
Dabar “Draugų” slegia su- nė Pedagoginė biblioteka — vių šaudymai, kanuolių griau
opumo, bet laikui bėgant šis
ji lietuviai gydytojai, kurie sudarė štabų ir čius ligoninės pagalbos, siųs į Šv. Kryžiaus
opumo skausmas darosi dides nkūs krizio metai ir jam ypa- 20,000, Gydytojų Draugija — smai ant cielių, už Varėnos
savo pacientus jon pradėjo vežti buvo: dr. ligoninę ir lietuviai reikale kreipsis tik pas
miesto. Nuo aukšto vadinamo
nis ir didesnį*,rgtaip kad, vr V- “ ĮI tingai reikia paramos. Jubilie-iI 16,000, Evengelikų - reforma•
S. Biežis, dr. K. Obraitis, dr. M. Strikolis, savo tautiečius gydytojus ir taip jiat, kad
liau rankomis net nei negali jinis vajus jau prasidėjo ir'torių kolegija — 16,(X)0, Len- Dolyniškių kalno, kuris yra
tikimasi, kad visi pritars nuo-lkų “Macierz Szkolna” ir To- prie pat kaimo, matosi Liškia
dr. Jovaišas, dr-. P. Zalatorius, dr. Yuška, mūsų ligoninė tautišku "Žvilgsniu eis stipryn.
ma paliesti ligonio pilvo.
dr. Šimkus, dr. .J. Poška, dr. Narjauskas, dr. Lietuvaitėms vedėjoms, lietuviams gydyto
vos, Merkinės, Nedzingės ir
Ligonio veidas liekti išba šiidžiai ir parems vajų. Kon-uno Žano — 25,000.
St. Brenza (kuriu buvo ligoninės statymo ko jams .linkime darbuotis artimiausiame kon
lęs, pilnas baimės ir rūpesčio. testininkanis skiriamos daug
Ir visa eilė kitų mažesniųĮ Varėnos bažnyčių bokštai.
I Gyventojai šio kaimo turi
misijoj ir paaukojo $5,000) ir vėliau prisi takte ir vesti mūsų įstaigų tuo keliu, kad
Visiškas nusilpnėjimas ima vi Šimtų dolerių dovanos. Kurie bibliotekų, turinčių taip pat
dėjo visa eilė kitų, jaunesnių liet. gydytojų jį ir Dievo garbę keltų, visuomenei tarnautų
ršų. Akys įkrinta, veido išvai dabar neskaitome “Draugų”, po kelis tūkstančius knygų . ilgus siaurus sklypelius žemės,
ir daug svetimtaučių.
ir būtų mūsų, lietuvių, pasididžiavimu.
zda dar daugiau persimaino, užsisakykime. Kurie skaitome, Taip, šiuo metu Vilniaus bi augina daržoves, sodina bul
•
•
«
Pirmutinį ligonį į Šv. Kryžiaus ligoni
gi jo odų išpila šaltas, limpan atnaujinkim prenumeratų.
bliotekose priskaitoma iš viso ves, sėja po biskutį rugių, gri
Sovietų Rusijos komisarai, nebegalėdami
nę atvežė dr. S. Biežis. Pirmutinę operacijų
kių, avižų, miežių, linų, kana
tis prakaitas. Iš skausmo ir
apie 1,200,000 knygų.
DRAUGAS”
padarė dr. K. Obraitis, antrų —' dr. Biežis, kitu būdu sustabdyti kįlančio ukrainiečių tau silpnumo ligonis alpsta. Nuo-' Kata1ikiskas
pių ir augina gyvulius. Jų ge
Kaip
Vilniui,
knygų
skai

tinio
susipratimo,
pasiryžo
juos
badu
išma

trečių — dr. Strikolis. Pirmuoju gydytojų
rokų pragyvenimo šaltinį bei
latims vėmimas ir įsprakaitačius
gana
nemažas,
tačiau
reiLietuviškas!
rinti.
Spauda
praneša,
kad
išmiršta
ištisi
Uk

Stabo pirmininku buvo dr. Jovaišas. Po jo
pinigiškų jeigu sudaro auganti
*
vimas išima iš ligonio kūno
įkia
šia
proga
pažymėti,
kad
Patriotiškas!
rainos
kaimai.
Milijonai
žmonių
jau
nuken

keletu metų pirmininkavo dr. S. Biežis, da
juodagalviai grybai artimuose
^reikalingų jam vandens kieky
visos
šios
knygos
yra
daugiau
Teisingas!
tėjo
nuo
bado.
Tuo
susirūpino
ne
tik
kituose
bar tų vietų užima dr. M. Strikolis.
se>> it žuvų gaudymas
bę, kurios jam nėra galima at
šiai seniau išleistos, nes po
Naudingas!
Lietuvių R. K. Labdarių Sųjunga, ant kraštuose gyvenų ukrainiečiai, bet ir kitos
Lavyso ežere. Gyventojai še
pildyti, nebent turima po ran1920 metų.knygų leidimas Vi
Pamokinantis!
kuries žemės ir kurios pinigais ligoninė pa tautos. Austrijos kardinolas Teodoras Inniiniau veždavo džiovintus grylniuje visai beveik sustčjo.
1
* Įdomus!
statyta, gali šiandien džiaugtis, kad lietuvių tzer sudarė komitetų badaujantiems ukrainie- I ku priemones tai padaryti.
pnsl.)
(Ar. V.).'
(T*ea
Į Dėl šios priežasties ligonį ka
Draugiškus!
sudėtos aukos ir labdarių sunkus' darbas ne - čiams šelpti.
f
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OKUPUOTOJI LIETUVA

TEN, KUR BUVO LIEJAMAS
ŽEMAIČIU KRAUJAS...
(Tęsinys)

Išvarius visus iš bažnyčios, guberna
torius s*u savo svita ir keliais žandarais
ėmė šeimininkauti. Manytu kad viskas
baigtu. Užsibarikadavo duris, o žmonės,
iš tikro, pradėjo skirstytis. Audra kaip ir
praėjus ir kova pralaimėta. Tik staiga
du žemaičiai, berods, Dapkus ir Stulgins
kis Ezakieits (buvusio prezidento gimi
naitis, dabar dar gyvas, 70 metų vyras,
mano nufotografuotas), sušuko:

“Vyrai, ar jie čia mūsų švintoj vy
toj su arkliais š .. ti suėjo, duokim!”
Tie žodžiui suelektrizavo minių. Vie
nu sekunde subraškėjo visos tvoros, ne
beliko nei vieno baslio ir paleido juos į
žandarus ir uredninkus. Sušvilpė plytos,
'sujudo, sudejavo mušami ir bėgdami žan
darai, nepaprastais balsais, kad ir apšau
domi, šaukė žemaičiai. Ir per 5 minutes
su žandarais buvo baigta. Nebeliko nei

vieno žandaro, išskyrus tuos, kurie keli
buvo bažnyčioje su gubernatorium. Žan
darai sumušti išbėgiojo į laukus ir dau
giau nebesirodė.
Bažnyčios durų barikados greitai su
griuvo ir minia įsiveržė bažnyčion. Ap
supo visų svitų ir gubernatorių Klingen
bergų. Mis atstatęs revolverius ir slėpda
masis už kun. Jaugalio sutanos atbulas
traukės atgal. Žemaičiai visų laikų jį
spaudė, kol pagaliau gubernatorius atbu
las Užlipo prie vargonų, kur žemaičiai vi
sokiausiais būdais ėmė jį niekinti ir svars
tyti, kų su juo padaryti, nenumanydami,
kad gubernatorius buvo įsakęs Varniuose
esantiems 300 kazokų rytų atvykti į Kra
žius. Gubernatorius todėl vilkino laikų,
kad tik gyvus susilauktų kazokų.
Žemaičiai koliojo Klingenbergų bambizu, vagimi, nes tik vagys naktimis po
svetimus kampus bastosi ir į svetimas
bažnyčias einu, jei jis būtų taurus valdi
ninkas ir gubernatorius, tai jis naktį ne
būtų atėjęs.
Suradę popieriaus ir plunksnų vertė
patį gubernatorių savo ranka parašyti

protokolų, kad jis ęsųs vagis, .niekšus ir
t.t., tačiau gubernatorius tyčia laužė plu
nksnas, lieji rašalų, kad tik ilgiau Už
truktų ir susilauktų pagalbos.
Žemaičiuose buvo kilę balsų numesti
Klingenbergų iš bažnyčios per langų. Ka
žin kuris žemaitis paleido į gubernatorių
plytų, tačiau šis tai pastebėjęs vikriai
pasilenkė ir prazvimbusi plytų pro jo uusį pateko saviškiui Kalvaičiui.
kitokia neįdomi, nuobodi vilkinimo
scena daug kum nusibodo ir žmoni s ėmė
skirstytis namo. Rimčiau galvojantieji la
bai tuo susirūpino ir sumanė būdų žmo
nėms algai sutraukti. Juozas Mockus ir
Mykolas Levickis visom savo tvirtom jė, goni pradėjo skambinti bažnyčios varpais
ir mušti būbnais. Smarkus skambėjimus
ir būbnijimas pasklido paslaptingai prieš
aušrų lai plačiausių apylinkę ir žmonės
pradėjo būrių būriais traukti atgal į Kra
žius, į bažnyčių. Bematant- suplaukė di
džiausios minios. Kai vieni pavargo, tai
skumbino pasikeisdami kiti.
Auštant wž gražių žemaičių kalnelių
sudundėjo 300 kazokų arklių kanopų. Ka

zokui sutikę einančių iš Kražių moterėlę
paklausę, kas girdėti Kražiuose, ši atsa
kiusi, kari viskas ramu ir kazokai buvo
susvyravę, joti ar nejoti. Jeigu viskas ra
mu, tai nesu reikalo tokiam dideliam bū
riui rodytis miestelyje. Vis dėlto kazokai
nesugrįžo ir kaip viesulas įlėkė į mies
telį ir susispietusius apie bažnyčių žemai
čius ėmė tikrai skersti, čaižyti bizūnais
ir badyti pikėmis. Sis momentas buvo ne
paprastai žiaurus, bet vis dėlto atsirado
ir čia dręsuolių, kurie ir kazokams nepa
sidavė. Atsinešę spragilus laužė kazokų
pikes, daužė spragiluis arkliams per gal
vas, griuvo arkliai ir imi jais kazokai. Tas
pats Stulginskis Ezakielis nugalėjo spra
gilu 6 kazokus, pats nenukentėjęs jaibėgo
ir kalėjimui! vėliau nepateko.
Išleistas iš nelaisvės gubernatorius
dabar visu griežtumu davinėjo įsakymus
kazokams ir pradėjusiems grįžti iš laukų
ir miškų uverininkalus bei žandarams.
Daug tuomet nukehtėjo, daug sužeistų ir
invalidais padarytų, ir tik atsitiktinai vie
toje mirties išvengta, vietoje neužmušta.
(Daugiau bus)

PRIE TĖVO KAPO

Guli, tėtušėli, šalelėj gimtoj,
Dvasiu sau lakioja pasaulėj kitoj,
Pavasaris žydi, žaliuoja laukai, —
Tau slegia krūtinę šaltieji kapui.
M y Įėjai ta šalį kur vargų kentei,
Kinių man’ mylėti tu vis mokinai,
Mylėjai tėvynės laikus praeities,
Atgimt jui auklėjai širdyje vilties.
•
Htui kelias tėvynė iš miego gilaus, —
To džiaugsmo širdis tavo nebeatjaus.
Aš stoviu prie kapo su skausmu širdies
Matau jau tave kaipo aukų mirties.
Gulėk, tėtušėli, nieks miego nedrums, —
Mūs' broliai iš tėviškės priešus išstums.
Iš ryto aušrelė pasveikins tąve,
Begulint po žemių šaltame kape,
Tu vyturio giesmė* klausysies šventos,
Norėsi išvyst dar laukus Lietuvos,
Bot miegas mirtingas sukaustė tave, —
Ilsėkis, tėtuši, šaltame kape!..
Kareivis Vks. Ar.
Šiauliai, 23.0. 20.

Antradienis, gruodžio 19, 1933
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|Tui priduotų tikrų blaivinimo prižiūrėti ir tvarkyti visus IftiMokinama lietuviškai rašyti, su savo judamais paveikslais dusi rankraščiuose, Aš tai tilanlspalvį. Nutarta išimti kai- klasčius ar žurnalus, kurie
skaityti ir kalbėti.'Be to, su- iš studentų ir lietuvių jauni- kini nežinojau, ir lėl to tas
' kurias vietas iš kun. Dr. J. aprašo misijoniemų veikimų.
ruošiamu ir debatai. “Stnden- mo gyvenimo. VYaterburyj jau mane pateisina.
Nuoširdžiausiai sveikinam \ttyįe)<o — ftirvinto vertimo Nutarto šiuos raštus palaiky- K. OF L. KORTŲ LOJIMO tų Žodis” kas savaitę-skaito- turime Studentų dr-jos pirmi-; Lietuviai turėtų susirūpinti
VAKARAS
visus mūsų Oerb. Rėmėjus ir “Dęšimts metų smuklėje”. Iš- ti ilgesniam laikui.
•mns. Nagrinėjama visi jo ras- įlinko Jono Morkūno filmų, ir paremti tuos kompozitorius,
Geradarius, sulaukusius Kris-rjnkta komisija iš klierikų: J.j Nutarta ir šioj sekcijoj ka
tai. Studentai pripažįsta, kad Neužilgo juos Waterburyj ro- kurių kūriniai guli rankrašUžpraeitų
savaitę
Šv.
,Tuolaus Gimimo šventės.
Į Komąndulio, J. Dambrausko ir its nuo karto per susirinki*
“S. Ž.” yra įdomus. Kam iš lys kun. Aleksiūnas.
« čiuose. Ar nereikėtu sukelti
mus
turėti
paskaitas.
Sekan-!
Za
^
parapijos
saleje
įvyko.j
ann
į
nio
sunku
lietuviškai
skai
Ramybė ir palaima tešviečia, y. 8ąbo. ji8 pasirūpins išimti
Laiškas nuo Juozo Laučkos tam tikrų fondų, kuris išleis
L. Vyčių 7 kuopos lo- tyti, tegul lunko kursus. TruJūsų namams!
!ptątiųkamesnes vietas ir pas- čiam sus-mui referatų apie Ba
tų vertesniuosius kūrinius? Aš
uozas Laučka, kuris ilgų manau, visi sutiksime, kad
Morianapolio Kolegijos kjrti tinkamus asmenis. Vai- žnyčios h- misijonierių veiki- ži,no vakaras. Publikos suėjo mpu laiku visi galės atmainų
Vadovybė ir Studentai ,|yba jr' komisija kvietė visus mų Anglijoje pasižadėjo pri- ^au^’ ypatingai jaunimo. Ru- pasidaryti. “Where tbere’s n laikų dirbo “ Darbininke”, at reikia komp. remti, nes muzi
ndrius prisidėti prie šios pra-Įruošti S. Vaičaitis.
,vo Sraži‘f <lovanU ir uikan<|- will, tbere’s a way”. Kas no siuntė iš Lietuvos laiškų. Ra ka, ypatingai Amerikoje, garSTUDRKTŲ VEIKIMAS
mogėlės, kad ji pilnai pasise-Į Malonus pasireiškimas, jog?0* Vakaro pelnas Paskirtas ri, tas ir gali. Mokantieji lie šo, dabar tęs savo pamėgtą Į «ina tautos vardų ir kelia liektų.
visuose skyriuose veikimas va jsigyjimui naujų basketbtfll u- tuvių kalbų gali ateiti į pa teisiu mokslu. Sveikina visus tOvybę. Kas turėtų gerų su
nifornių. Vyčių kuopa labai dė galbų' savo broliams bei sese ir siunčia labų dienų. Jo ad manymų tame reikale, nialoGruodžio 9 d. įvyko Visuo,
.
Po to, sekcijos pinu. J. Ba- romas paskaitų priemone, šis
menės sekcijos susmukimas, ,truSai,is skai(s
r(.ft,rat_____
<Lai. nutarimas — paprotys, duos kinga visiems atsilankusiejns, rims. Jeigu tokie nors sykį į resas yra Nemuno gatvė 26 b, nėkite pareikšti spaudoje.
____ ______
kurj
ru
*.;rūpintį» gerb prele-, progos pačiam prelegentui gi kurie parėmė vyčius ir dėlto savaitę pasiaukotų, tai stude Kaunas, Lithuania. Linkime
kurį atidarė pirm. J. RamanKamansus
(Tęsinys 4 pusi.)
dūlis, atkalbėdamas maldų, po
.
, .. .
, _v. liau įsižiūrėti į svarstpmas te tuojau galėsime vyčius basĮtet- ntai ir jaunimas lengvai ga Juozui sėkmingai baigti tei
,
,
gontas savo paskaitoj pabrėžė
ballininkus karališkai apreng lėtų išmokti lietuviškai skai sių mokslus.
kunos patiekė dienotvarkę.
girtuoklybės žalų, kaip toji ne- zes ir arčiau supažindins klau
I
Klierikas J. Augūnas susi dorybė įsiskverbusi lietuvių sytojus su dėstoma medžiaga. ti.
tyti ir rašyti. Lietuviai, dar
Mano žodis Rikseliui bei
rinkimui padarė pranešimų a- tauton. Įrodė, kad galingiau
Reikia pažymėti, kad ir mū buokimės, o sulauksime vai
Antanui
Rungtynės
pie radijo ir bilijardo įgyjisų
vytės
jau
prisi
ruošusius
bisiu.
sia priemonė jai sutriuškinti
Džiaugiuos išgirdęs, kad lie ;
mų. Pareiškė, jog geidžiamieji
yra blaivybės dorybė. Paskai Gruodžio 9 d. įvyko krepšin le kokį mergaičių ratelį su
*1
tuviai kompozitoriai ir Ame
daiktai įgyti ir suteikti moki
pliekti.
Kas
norėtų
su
mūsų
svaidžio
žaidimas
tarp
“
AukBuvo
mėnesinis
studentų
su
ta buyo įdomi, pamokinanti ir
nių naudojimui. Šiai komisivyčiais arba vytėmis rungtis sirinkimas. Dalyvavo daug rikoj ir Lietuvoj veikia. ^Ro-'
pridavė nariams didesnio uo 'štaičių” ir “Kalakutų”. Diedos, vienur, kitur (“Muzikos j
jai nuoširdžiai padėkota, ka-,,
.
dėl basketbaU laurų, ypatin svečių ir studentų. Nutarta
skleisti
blaivinina
.P
asitaikg
P
ato
«*
’
rodoa
’
\, ..
, huno toliau
dangi ji savo užduoti pilnai'
, ,
kaip tik žaidimui nutaikinta. gai iš artimesniųjų Waterbu- turėti “bowling mateli gaine” Baruose” ir “Margutyje”) (
atliko. Dabar mokiniai turės'
’
Žaidimas baigės 11 prieš 4 Au ry’iui lietuviškų kolonijų, ma su L. Vyčiais ir Vytėmis. buvo rašyta, kad lietuviai ko
progos linksmai ir maloniai1 -Referatas susilaukė gen, va.
kštaičių naudai. “Aukštaičių” lonėkite tai pareikšti arba Kun. Kripas pranešė, kad ne mpozitoriai tingi. Turbūt, pa
KRAUTUVĖJE
praleisti savo liuesas rekrea-ls,»'
‘urm’,s ta,P Paveik6 ’ pusėje geriausiai pasižymėjo spaudoje arba, geriau, viptikad
vijos valandas. Padėkota taipo
•>“« eidavo, kad A. Ignotas ir J. Andrulionis niems kunigams ar menedžia- užilgo iš Maspeth, L. I., atva tys rašytojai nežinojo,
UŽ
gi ir kitiems asmenims, kurie k.ekvienam susmukime būt., abu padarydami po 4 taškus. riams. Ir senesnieji lietuviai žiuos kun. Juozas Aleksiūnas tiek muzikos kūriniu ranprisidėjo prie šio darbo.
, ak,.tomą reefratas. Sausio mė “Kalakutų” taškus padarė G. pradėjo domėtis basketbaU’u.
Kadangi šiai sekcijai pri-1"“' Paska“ai P°ruo5ti Pa Grafas ir J. Petkus.
Suteikime jiems progos sma
puola kolegijos muziejaus tva- r‘M J‘ K"™““™". ™sari° “Aukštaičių” ratelį sudaro: giai, linksmai ir švariai pra
rky.nas, J. Kamandulis susi- J; Knprev Čius, kovo T -A. .Mi- A. Ignotas, A. Kacevičius, J. leisti ilgosios žiemos vakarus.
rinkimui išdavė raportu -Pa*
- ed'inas’ . Mldžlo
...
’ .
yS’ Į Andrulionis, J. Grenda, J. Oreiškė, jog du mokiniai: J. Vi- Mijrelegenta, bus vel.au pa.
Kan)andolis.
Be vyčių Waterburyj randa
lčiauskas ir A. Savickas pri“Kalakutų”: S. Grafas, J. si dar šie baseballininkų rate
davė muziejui senų pinigų. Su “MUįjonierių” Susirinkimas Petkus, S. Aleksandravičius, liai: Lietuvių Romos Katalikų
silaukta ir kitų žmonių paraGrųodžio 10 d. Misijonierių J. Šaulys, A. Akstinas, L. Gy Susivienijimo jannamečių vai
kinų, kurie norėtų lošti su sau
raos. Nariai pas.ryžo .r tolia, sekcija ,aikė susirinkim(b ku. lys.
lygiais. Gera būtų, kad visuo
stengtis kiekvienu paeinama rį Midar5 pirm j Kuprevi.
Gruodžio
12
d.
‘
Baravykai
’
se miestuose, kur randasi L.
būdu padidint, š.o muziejaus
9tkalbsdamas maldą.
buvo susirėmę su ‘Žemaičiais’. R. K. S. A. kuopos, jauname$80.00 puikus Parlor Setai
įtalpą.
1 1
Tie
tymai
iki
šiol
buvo
laipo.................................$39.50
čiai Įsteigtų savo baseball ir
-Kalėdini,, Svenši, šventimas '.
.
.
kolegijoj tapb tradiciniu ivv.
“»»“«»• Nar,al "“J? P“ ««»» iuidin,,,
"17ISAME pasaulyj'e Kalėdų papro- pritikti paprastiems Kalėdų papuo
basketbaU ratelius, kaip kad
$95.00 Gražiausi Miegamų
* čiai labai skiriasi, bet beveik šalams, bet ir užtektinai saugus siųsti.
kin. Sis paprotys pasisavintas "M»Wrato">i i
k”ri°">" 5i» «•*»»• rezultatai turėjo ir AVaterburvj.
Kambarių setai
$48.00
visur, kur tik švenčiama šventės Pakelis buvo ypatingai paruoštas

MA.1IANAPOLIS

WATERBURY, CONN.

GERIAUSIAS
KALĖDŲ DOVANAS

Progress
FURN1TURE GO.

MAŽIAUSIAS KAINAS

P

iš seno Marijona gyvenimo. ’*5klrta ”'eW.'s ”z tanl *‘ke j
Kiekvienais metais rūpintasi !?•'
■"'>'« daibuotoju...,

duoti vienam viršenybę..

rateliai įtemptomis jė-

Šv. Juozapo parapijinės mo
kyklos ratelis. Jisai norėtų lo
šti su New Ilaven’o, Bridgeport’o, New Britain’o, Ha
rtfordo vaikučiais, praneftkite
Waterbury’o kunigams, o mes
parūpinsime jums ‘geimį*. 6v.
Juozapo parapijinės mokyklos
ratelis priklauso Waterbujy’o
katalikiškųjų parapijinių mo
kyklų lygai.

įonts iškilmėms tinkamai pa- ?8;.,r ,ft ,me s lS. a Hla sa a gOnds grūmgsi, kad užkopus
Šjonts
le^ši! idant
m-m būtų
KO... galima .r
L.etnvos,
Rus,- . |ygoa
..Baravykai.,
siruošti
ti- pnsljonierms: —o,, ^u,.nkamai bei maloniai' jas pr»- J“’ ^nk,^H:‘..ri>,.no mt,e
pasirodė gudresni ir veikles
leisti ir tuo būdu palinksmini (Mandš.ūr,joj) Kinijos, Japo- ni. Žaidimas baigėsi 14 prieš
ti kolegijoj pasilikusius stu'Mek’'kos- IaP»~
. 12 jų naudai. Žaidimas buvo
jdomns
dentus, kurie toliau gyvenda MM, Vok,et,jos, Afrikos, Angįijos, Alaskos, Arabijos ir
mi neturi progos svėČiuotls
“Baravykų” ratelį sudaro:
Australijos. Skatinama taipos
pas savuosius.
gi prisiminti skaistykloj ken kun. P. Biskis, P. Cinikas, A.
Nutarta ir šiais metais sučiančias sielas.
. sa." i i-j- •
-i- fiancias
,1 Dranginis, A. Kazlauskas, J.
ruošti
kalėdini programelj.
.
Nors sekcija neseniai įsistėi Nanartavicius, M. Bigenis, K.
Be to, turime biznierių ar
Komisijon paskirti: mokytojas
.
Bogaslovas
ba profesijonalų. Ratelį suda
A. Ignotas ir klierikai B. Iva- SU81’ teciau mah)nu PraneStb I no^uslovasnauskas, J. Dambrauskas ir jdg ji jau susilaukė pritarimo I “žemaičių”: A. Mažukna; ro tokie, kaip šerifas JenušaiSabas. Išrinkti taipogi tie, už k<>Jegijos ribų. Kai kuriij A. Petkus, J. Mikelionis, J. tis, l)r. Selenas, Ilappy Lnsrtirie malonės pasirūpinti panarių dėka, įsirašė Kamandulis, V. Parulis,
J. ky, Albertas Vaitukaitis ir
kiti bizųieriai bei profesijonapuošti namus ar šiaip jau roinarių. Sekcijos naiių Augimas, J. Gudanavičius.
lai. Jie irgi norėtų lošti su se
kalingi) parėdų.
skaičius siekia suvirš 70.
/
nesniais lietuviais. Reiškia,
Toliau sekė pirm. J. Kaman-Į X Y»«i»«(’kas susirinkimui,
dūlio paskaita apie “ Visuome-1Pr»r>eSė apie Misijonierių (ma-, Pastaromis dienomis kun. J. be dviejų ‘geimių’, kaip pa
‘ nės sekcijos tikslų”. Referatas Į ri'onų> darb«otę Harbino mie Cepukaitis, Philadelphia, Pa., prastai būna, galėtų būti ir
buvo labai įdomus, pamokina- gte’ Mandžiūrijoj. Pastarieji ir p. Petrauskas, Binghamp- trečias biznierių ir ‘sepių’.
ntis. Vaizdžiai išaiškinta sek šios stoties įvykiai labai jau- (ton, N. Y., kolegijos knygynui Jaunime, duok ir seniųms pra
ntė turiningi) knygų
simušti ir pasirodyti.
cijos pagrindiniai tikslai. Na diųo
Kolegijos vyresnybė nuoši
riai tuomi, be abejo, geriau laikyti susinešimus su tais mirdžiai dėkoja gerb. geradaria Klebonas kun. J. J. Valansuprato josios darbuotę, prie sijonieriais, sužinoti apie jų
tiejns buvo išvažiavęs į Worko siekiama ir galės verčiau veikimų ir kiekvienu prieina ms už gausias dovanas.
cester pas kun. Petraitį 40 va
9
ir tinkamiau įgyvendinti tei mu būdu lengvinti jų gyveni
Pereitų
savaitę
kolegijoj
Pageidaujama
landų atlaidams. Pasakojo,
kiamus patarimus ar priemo mo Bųlygas.
taiposgi,
kad
jų
veikimas
būlankėsi
kun.
K.
Pavilionis
iš
kad atlaidai labai pavyko, kad
nes. Geriausio pasisekimo!
tų kiek plačiau aprašomas lai- Brooklyn, N. Y., ir kun. J. daug svečių kunigų dalyvavo
Blaivininkai
kraščiuose.
{Vaitekūnas iš Providenec, R. ir kad labai dang žmonių klau
sėsi pamokslų ir ėjo prie šv.
Sumanyta savytarpy turėti I.
Gruodžio 11 d. Blaivininkų
A. J. Miciūnas (L. K.) Sakramentų.
sekcija laikė mėnesinį susirin-, religinius debatus. Į pirmus

davimas dovanų šiose iškilmėse uži
ma svarbiausią vietą. Iš tikro, užpa
kaly dovanų davimo įpročio stovi pati
Kalėdų dvasios širdis. Ir daugumai
žmonių, tankiai smagiau dovanas duo
ti, negu jas gauti.
Davėjui darosi, suprantama, dar sma
giau, jei jis žino, jog dovana suteiks
malonumo asmeniui, kuris ją gaus.
i Kaip davėjas, taip ir priėmėjas labiau
mėgsta praktiškas, tinkamas ir. be to.
neperbrangias dovanas. Gal būt tas
ir išaiškina, kodėl šioje šalyje, kur
'cigaretas yra mėgiamiausiu milijonų
,Tyrų ir moterų užsirūkymu. cigaretų
pakeliai tapo labai pnpulariškomis
.Kalėdų dovanomis.
iSiais metais Lucky Strike cigaretų
išdirbėjai, ypatingai šių cigaretų
rūkytojų miniai visose Jungtinėse
,Valstijose. paruošė išimtinai patrau
kianti Kalėdų pakelj. Sis ypatingas
Kalėdų pakelis yra paruoštas ne tik

Katalikams netinka ir to-

Ii lietuvių Studentų Kuopos
Veikimo

rius ir klierikai. Debatai įNutarta artimoj ateityj su vyks kitam mokslo metų se- (kia spauda, kuri nors nestoja
Lietuvių kalbos kursai vi
I atvirai į kovą prieš tikėjimų,
ruošti “Blaivybės Vakarėlį”. mettre.
J. Kacevičius paskirtas se- bet ir negina tikėjimo, nei siems patinka. Naudingai pra
Ta proga, sumanyta pastatytį
leidžiama
žiemos
valandos.
kokį tai veikalėlį, kurs vaka keijos knygininku. Jis turės nesirdpina katalikų reikalais.

minčių.

“M»» Chrizlmaz hring the «nrt of thing

That everybnda likęs

And sntir rareer thrnnebnut the rear
Be f,iii of Lucky Strikes."

|

$45.00 Tvirčiausiai pada
ryti BREAKPAST SETAI
po ....,........................ $24.50
$35.00 vertės gražus ir
tvirti LOUNGING krėslai
po................................ $17.50

$10.00 vertės gražiausios
LEMPOS j>o t........ $4.50
$5.00 vertės visokie sekly
čiai staliukai................ $2.75

$95.00 vertės nauji Zenitli
Radios po................. $54.50
$75.00 garantuotos drabu
žių plovyklos po .... $37.50
$125.00 Naujos Ma:’-as Refrigemtoriai po .... $69.75

$12.00 vertės “smoking”
kabinetai po ......... $6.75

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

t

kimų. Svarstyta daug gražių debatuose paskirtas šeštas sky

patraukti lepių rūkytojų, kurie labiau
mėgsta Luckies. skonį. Gi Luckies
yra padaryti iš vidurinių rinktiniausių
tabako lapų. §is tabakas, jį tinkamai
pasendinus ir išnokinus, perleidžiamas
per pagerinantį spraginimo procesą,
kurj išimtinai naudoja tik Lucky
Strike. Šių populariškų cigaretų
išdirbimo eiga yra pažymėtina puikiu
apdirbimu ir kantriu apžiūrėjimu, kur
daugiau, kaip šešiosdešimt patikrini
mo instrumentų naudojama, kad
užtikrinus vienodumą ir būti tikrais,
jog cigaretai pilnai prikimšti ir be
linosu galų. Ypatingų Luckies Kalėdų
pakeliu galima gauti visose krautu
vėse. Kiekvienas pakelis turi sekan
čias tam tinkančias eiles:

7

DIENAS

BREMEN
EUROPA

Parduodam ant Lengvų
Išmokėjimą

Pirkite dabar ir taupykite.
Didžiausių Vertybių
Krautuvėje.

Į LIETUVĄ.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais
garlaivio Bremerhavene užtikrina
labai patogią kelionę į Lietuvą
Informacijų klauskite pns vietinius agentus, nrba

MORTH GERMAN LLOYD
ISO W. Randolph St., Chicago

3222-26 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL

Vedėjai:

J.
J. Romanu*.
KRAUTCįVĖ ATVIRA
KAS VAKARĄ

s

c H x tr t? x s

NAUJOSIOS ANUS ŽINIOS
pus, Urbonavičius, Virmaus; kis, Skalundis, (kuris dabar
via prie airių - lietuvių para
(Tęsinys iš 3 pusi.)
pijos, 1‘eabodv, Mass.), StraIštiki uju didelis lietuvių nu- kauskas, Paulionis ir keli svesikaltimas neremti kompozito- timtaueiai.
rių, neduoti jų kūriniams pa
Nasliua lietuvių parapija tu
šaulį pamatyti.
ri didelį chorų ir gražiai gieda. Be to Nasliua parapija tuili-. Aukštakalnis (IIiii) su
silaukė sūnaus. Sveikiname
Dr. Aukštakalnį!

WATERBURY, GONN.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

Antradienis, gruodžio 19, 1933

re įvyks programų. Pirmiau-:
šiai bus perskaitytas 25-kių
įlietų darbuotės protokolą',
Ketvirtadalis šimtmečio
**nu kad supažindinus visus su tir
piuoju, kaip lloehestervie
.
, . • darbais.
, , •
i
.
.
...
••'o. jos
nuveiktais
Vėliau
---------iVįioja Hv. Jurgio Kareivio vv- ,
.....
. ,
v ■ » . .
.. .
• bus pritinami sveikinimai nuo.
LAWRIiNCE O GERAŠIR jos istorijos 30 įlietų sukaktu- >ų paselpuie draugija. Daug ,
•• • i . i
.
”
e
1
o
draugijų I,. klebono kalba. Hv. j
\ėins paminėti.
daug dirbo ir pasiaukojimo
DIS KLEBONAS
ICecilijos ir Vyčių jaunimo che
f Istorija redeguota ir išleis- draugija padėjo tarpe išeivių
rus, vedamus varg. K. Bazio,
Aš manau, kad mažai yra tu paties kun. Pr. Juro. Para- lietuvių.
' puiluiuuos tam tikslui pritai
Kad l*i r/.iūrėjus viso laiko
žmonių Amerikoje, kurie ne-*šyta gan vaizdžiai, aiškiai ir
kintų dainų. Pasamdyta geru
žino, arba negirdėjo, apie La- supruntumui. įdėti bažnyčios, darbuotų, kad apvainikuoti va
ukrainiečių orkestrą šokiams.
wrcnce’o geraširdį klebonų buvusių klebonų bei kunigų. rg«s ir džiaugsmus, aukas ba
Kadangi ta diena yra pasku

ROCHES ItR, H. Y,

L. I. P. Bowling league Auka
je Kompanijoje
Kaippernai,taip ir šiemet
mus ratelis, bet lietuviai juos laikraščiai, visi gerai pažįsta kiečiui, įdomi Lavvrence’o lie- gos šv. Mišios. Pamaldose da- ilgos nebus.
geraširdis L. I. P. (Lithuani- suklupdė. Waterbury’io L. Vy jo gerų širdį. Manau, nėra nei tuvių, parapijos istorija, ypač lvvaus netiktai Šv. Jurgio drVisi lietuviai kviečiami da
an
Independence Political čiai su jais loš rodos sausio Į vienos Amerikoje lietuviškos kovos su nezaležninkais, bet ii gija, bet ir kitos dr-jos su vė- lyvauti. Veiklus šio parengi
Club) anų vakarų sumetė iki 21 d. Tikimos lengvai išlošti. katalikiškos įstaigos, kurios nebuvusiems Amerikoje Lietu- Kavomis.
mo komitetas susideda iš se
70-80 dol. aukų Kalėdoms lie- Nasliua iečiai, look out for Wa- jis būtų nesušelpęs, ypatingai 'vos žmonėms. Jie labai įdoIš pamaldų svetainėje vis, kančių narių: J. Vaiciekevituvių bedarbių šeimoms. Be terbury!
Marijonų ir jų kolegijų, kurie niauja jų skaitydami, nes aš dalyviai bus širdingai pavai eiaus, Y. Butrimaičio, M. Ven
to, aukota ir valgių. Mcndle
-----»--------------jam yra artimi ir brangūs;! visas jas išdalinau žmonėms, šinti.
cio. K. Bertašiaus, J. Noviko,
aukojo 5(1 ir Janavičius 100
lietuvių moksleivija tpip pat
nevien
aš
tariu
šir-j
Nad
labiau
padėkoti
Dievui
V. Zegarevičiaus ir J. K. ChaTaigi,
kepalų duonos. Kitam nume
yra artima'jo širdžiai. Aš bū dingų ačiū gerb. kun. l’r. Jo už suteiktas malones, visi Šv. po.
Vyturys
ry paskelbsime aukotoji) var
damas Amerikoje ir mokslei rui už parapijos istorijų, bet Ij ’Lugio di-jos nariai raginami
LIETUVIS BIZNIERIUS
dus.
viu turėjau artimus ryšius su ir tie visi žmonės. Iš savo pu- Pr*e Dievo stalo prieiti per šv. PLATIN KITĘ ‘ ‘ DR A UG Ą ’
geraširdžiu gerb. kun. Juru, sės aš patarčiau visiems buvu Ališias. Nėra gražesnės ir DieGrįždamas
iš
Nasliua
užsuk
Šiomis dienomis IVaterburyj
uris dažnai mane laiškais, ži siems lietuviams Lawrence i- ’ vui meilesnės maldos, kaip pri
kad*į
Bostonų,
kur
teko
susi

lankėsi gerb. kun. Valantienoma,
netušeiaiš, atlanky sigyti, nežiūrint, kur jie nebū el,l,llia Jo į savo širdis po išpažinti
su
garsiu
lietuviu
biz

jaus brolis ir Antanina Yaladavo. Parvažiavus į Lietuvę, tų, l^avvnmee’o lietuvių para pažinties.
nierių
fabrikantu.
Tai
Alek

ntiejienė iš Maspetli, L. L Be
Tų pačią dienų 7 vai. vakataip pat neužmiršta atlankyti pijos istorijų, kuri netik Įdo
jų, lankėsi dar kimigai Pan sandras Komiprovv. Nors pa laiškais ir (lovanėlėmis. Tarp
mi pasiskaityti, bet taipgi ir
vardė nelietuviška, bet yra
JEIGU GALVA SVAIGSTA
kus iš Bridgeport ir Kuriomis karelas
lietuvis ir’ pavyzdin-:'1'1"
»<'«’niai gav-au brungi atmintis. (ja|įllia kn-ip
Buy gloves with what
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
iš New Britain.
gas katalikas. Lvnn. Mass., i"*
tis Šiuo adresu: Kev. Fr. Ju
it savęs
SU NUGA TONE
niafiau i„ didele odos dirt,.
Panųiw Bradfon| st) La„.
Neteik mokėti- 60e. ui
Dvi nakti paeiliui i mūs pa
dantų inost). blsterine ToI Nuodai, kurie susikaupia jūsų orrence, Mass.
tuvę
(Leatlier
Factory).
’
Dir-j
uuBiue paeina nuo lo. kad jisai
oth Poste gaunama po 25c.
|
rapijos garadžių buvo jsibrioTėmyk. kaip reral JI vei
Eks Amerikietis ' Kanetinai ncišaivalo ir todėl praplaKomiprovv’o dirbtuvėj ma
; ima bakterijas kurios užkrečia juo
kla. Ją vartotadamog per
vę vagys. Kum Gauronsko au bu iki 250 darbininkų, didžiu čiau įvairius išdirbinius. Laligomis, susilpnina jūsų organizmų
metus sutaupai $3 03.
O, kiek daug katalikų siun-i ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos
tomobiliui langų išmušė, o moje lietuviai. Turi labai gra
žų namų, kokiame šiomis die-jbfti
gražūs ir tinka nania- čia pinigus į tų laikraščių re-1 skaudėjimo ir 1.1.
kun. Valantiejaus visai nelie
LISTERINE
NIJGA-TONE išvaro visus nuodus
i
įlomis
Amerikoje
iš
lietuvių
nis
papuošti.
Kas
uolėtų
tokių
dakcijas,
kurios
bjauriausiais
5
if
J
ua
'i
sistemos,
v™
milijonai nnotė, gi kun. Kripo tiktai bis-Į
,
.
terų Ir vyrų, kurio atgavo savo s.
sp
TOOTH PAŠTE
kas ir pataisė savo sveikatą su s,uo
kiltį “pakuteno”. Vagys dar tiktai Jack Sbarkev, Marijo- dirbinių, gali kreiptis pas ji purvais drabsto .mūsų Motinų Į pastebėtlnu
vaistu. Jeigu jus jaučtaBažnyčių.
j tės pavargęs arba nesveikas, pante- i
nesugaiifi. Buvo įlindę pro la nų Kolegijos studentai ir ke- į Lvnn, Mass.
j ginkite NUGA-TONE.
Įli kiti gyvena. Gyvena gražiongą.
Reikalaukite
tikro NUGA-TONE.
j Parduodamas
vt'soso atsakomingose
i
je
vietoje,
tarpe
turtuolių,
o
Trečių naktį gal tie patys
k
valstinyčlose.
’ namas pat gražiausias.
Bet
vagys buvo įlindę į bovvling
allevs ir dideliu ‘erow bar’ man kaipo lietuviui ir katali2ZZ^x
mėgino spintų pranmSti ir pi- ikui ' kunigui. labiausiai patinigus išnešti. Bet nepasisekė, j k° katalikiškoji jo namuose
Mada Noi 778
Vagys ieškomi.
! atmosfera. Paprastai, kai lie- ‘
Pernai irgi apie tų patį lai- ! Kivis praturtėja ir labiau pra
Sultis krfilliiėj arba Kerki,-j, gali būti
I>nvojingits. I’ulengvinklte ji i C miMISCHA FASHIONS
kų vagys buvo ndę j garu- , simuša, tai nukenčia jo kata
• nutek su Musterole, "erzinimo stnb;dytojn'’: Vartojant vieną kartą vadžių. bet mažai kų galėjo pa- i likybė ir lietuvybė. Pas šį lie
j landoje per penkiaa valandas, atne
tuvį
atbulai.
Jo
palociuje
ra

yra teisingai sukirptos pagal di
ša palengvinimų
Vartotas milijonų
daryli.
per 23 metus. Rekomenduotas gy^rilinnni! Žemo HUHtn'r.-lo
dumų ir yra padarytos iš stiprios
si
visokių
katalikiškų
stovylėi dytojų ir slaugių.
Į naują ofisą
nleiejiirg odos I penkias sekundas
popieros. Lengvai suskaitomas
— Ir iiHRiilblimas prl.i Ecseinos,
lių,
kryžių
bei
paveikslų,
lie-1
pui kų. .Indei vinis. Ir Hbėrlrrų ZiŠiomis dienomis lietuvis adv. i
kirpimo parodymas ir praktiš
ino bevelk stebuk linkai piaAailua
tuviškų
dainų
bei
rekordų.
visokias odos liitaeljas, kadanąj
kas žiflgsnis-po-žingsnio siuvimo
J. Bronsky (Broniška) perkė
•o Kydynio ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos vaisi.lrodyklis, yra sykiu duodamas.
lė savo ofisų. Iki šiol jo ofi Smagu buvo praleisti kelias
nyčlos užlaiko—356. 60c. 31, Ypa
tingai tvirtas Zeino. Du syk ge
Šių madą galima gauti didumais
sas buvo Brooklyne, bet da valandas tokiuose nepapras
resni rezultatai 31,25,
36-38-40-42-44-46
krūtinės
mierų.
tuose,
bet
tikrai
katalikiškuo

bar bus 111 AYest Main St.,
36-tam dydžiui reikia 3 jardus
TVaterburv, Lilly Building, se bei lietuviškuose namuose.
BETTER BAKING
54 colių jnaterijolo arba 4 jar
JAIFORLESS
kambarių numeriai 809-811. Linkime Komiprovv’ui dar la
COST ŪSE THE L
dus
39
colių
materijolo
ir
Vi
jar

biau
prasimušti.
Lietuviai
tu

Yra geras lietuvis ir pavyzdin- ,
ECONOMICAL^EFFICIENJ
J
do
39
colių
skirtingumui.
rėtų
paremti
ir
garsinti
to

Radway\«i
Pilis
gas katalikas. Vedęs lietuvai
For Constipation
tę, gražiai gyvena. Nors toli kius retus ir pavyzdingus žino
nuo Hv. Juozapo bažnyčios, ta nes.

SO. BOSTON, MASS.

i

25c

Don't
neglect
Colds

r

čiau kas sekmadienis matai jį
IVateibury’o Leatlier komlietuvių bažnyčioj ir remia ki- panijos savininku yra irgi ge
imus lietuvių reikalus.
ras lietumis ir pavyzdingas kuTalne pačiame name randa- tulikas Kupstas. Jo sūnus yra
si ir kitas lietuvi adv. Cla- Waterbury L. Vyčių 7 kuopos?
'rence Balanda. Lietuviai ima- pirmininkus. Tėvo dirbtuvė
deda užimti ofisus pačiame randasi prie lligliland Avė.
miesto centre. Dabar randasi:' Lietuviai, remkime lokius
Dr. Sapranas, Stanislovaitis.; biznierius.
adv. Bobbinas ir kompozito-‘
rius Aleksis.
Linkime advokatui Bronsky
IN OVR OFFICĖ.
gerų sėkmių.

KC

Jilt.U G.lK FASH1ON DECT..
2334 So. Oakley A ve., •
Jhlcugo. Illinois
561 kiekvieno pavyzdžio siųskite
2 je

A

Pattern No.

miM

WVmt Tliey Ar*i
relUbfe
vtfcetAbfe

I BAKING l
POWDER
hicative

f

whirh doca not grip*.
caum di trr
or dittiirb diftettion.
Not hahir forming.
ConLun no kirmiui dru&s.

Wha(

Thcr

Doi

of m«n and
womtn,
«nce
1M7, htvt uted dtcm to rtlieve ftrk
hMdftdiM,
nervou«n«Mv
Lin^ue,
!<w
of anpctite, poor complevi^n nud hvd
Milfiuns

brendi
cauned

wh«n
th«A*
conditiona
b y comtipation.

At

Ali

are

Drugitistt

Rjdwiy AC Co., Ine.,

N«w York, N.Y.

ŠAME PRICE
'tocLcu*.

AS42YEARSA60

25ounces for254
Fi/Z/Ac* NoSItckfUI,
MIRIOMSOF r>OUNDS įmo
RV OVB COVCONMtMT

KALĖDOMS
buvANy

Peoplos
FURNIIURE GO.
KRAUTUVĖSE

Galite Rasti Didžiausi
Pasirinkimą

PIANŲ AR RADIO
PUSDYKIAI

GERI VARTOTI PIANAI
.PO
$25,00

GROJ1KLIA1 PIANAI
PO
$48.00

-te*''

!ts.

I

$20.00 Naujos Mados
M1DGET RAIBOS
PO s .
$9.95

Nauji CROSLEY KABIOS
PO
$19.50

Nauji

PllILCO. KABIOS
PO
$22.50

Nauji ZENITU KABIOS
PO
$32.50/

KOMBINACIJOS KABIO
ŠU GKAMAFONE
PO
$39.50

Labui platus pasirinkimas
visokių kitokių Standard
padarymų KABIOS įrengtų
gražiausiuose naujuose kabi
netuose.

Pirkite dabar ir taupykite
iš
l)idiiausių
Vertybių
Krautuvių.
KIUt’TL’VfcS ATVIROS
KAS iVAKARA iki 10 vai.

PEOPLES
FURN1TUREC0.
KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET
I/emlock 8400
4179—85 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171
Chicago, III.

ii.-1 *i

.1
■

NASHUA, N. H.
Nasliua, N. 11., kur kleboK
nauja kun. Dr. Bružas, taip'
pat buvo 40 \ al. atlaidai. Pir
mų sykį buvau toj lietuvių pa
rapijoj. Stebino mane didelė
plytų bažnyčių. Kas vakarų bn
žnvčiu buvo pilna žmonių. Bau
gelis ėjo prie šv. Sakramentų.
Pamokslus sakė svečiai kuni
gai: Juras. Vaitekūnau ir Juftkaitis. Be jų svečių kunigų
buvo: Pankus, l’levokaa, Kri-

1

A

1

4

r) R A U G x s

Antradienis, gruodžio 19, 1933
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LIITUVIAI DAKTARAI:
Arli kaimo prie varyklų slo mų. Šiuose miškuose surado , DŽIAUGIUOS JUBILIEJU ,i“ Draugo” reaktorius, benAmerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai
-----------#
Idradarbius ir visus kontestivi trys aukštos ir storos mil-1 prieglaudos vietų ne tik mųžiniškos drevės su dūzgiančių' sų bočiai, bet ir lenkų patrio-l kubai džiaugiuos ‘ Draugo ninkus bei prietelius su Av.
Tel. GRGtchIU 1593
bičių aviliais. Aplinkui aria- tai, nors tie lenkų patriotai dvidešimts penkių metų jubi- Kalėdomis ir Naujais Metais,
2IŪRIŲ KAIMAS
nii laukai. Abejose Žiūrų kai- nebuvo geresni už šių miškų lieju, kurio šviesdamas ii gin linkėdamas Av. Kalėdų ir lai
DENTISTAS
1446
SO. 49 th OT., CICERO, 114
ino pusėse dideli, aukšti ir išalkusius žvėris. Juk leimui darnus lietuvių tautos įeika- mingiausių Naujų Metų.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
UUr., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
(Tęsinys iš 2 pusk)
gražūs pušelių miškai. Bran-' buvo ir .yra patys vilkai pik- lūs, susilankė, taipgi tižiu.»Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak.
>147 SO. 1LVLSIED ST., CiilOAGC
Kun. Jonas Zabulionis,
8eredoniis po pietų Ir Nedėldlenlal
bus parduoti Vilniun, o sugautur(as -r pnveiks|as senos ’ tieji ant tų, kurie už juos yra'giuos, kad ir aš turėjau garPone d., Sered. Ir Subat. 3—9 vai
tik eueitarua
Bijutiškio purap. klebonas
3429 W. MARQLKTTE ROAD
tas žuvis į Varėną arba Mer-. Lictuvos p,.įžįūi-ėtoju šių m i-! mažesni. Seneliui kalbėdavo, bės nuo put pirmųjų dienų, be^
Dienoms' Tel. LAFayette 5793
kinę.
škų dabar yra Andųius Oes-'kaip nakties metu buvo bau- i jokios pertraukos būti to dien
Naktimis Tel. CANal U4U3
Kiekvieno
kalpliko
turi
bū

Arti šio kaimo senovėje bu nulis. Vienas miškas vadina- • gu būti bakūžėse, kaip nak- rūsčio skaitytoju. Būdamas Ati didžiausias rūpestis, kad biP TcL LAiayctte 7650
vo apsigyvenę koki tai lietu-1 mas kalno miškas, o kitas pa-'čia lenkai “metežninkai” ulei- Į nierikoje nuo pat jo pirmų die
bntnlikUk.,
viai vončiai. Jie nukeliavo kur |;a|„fs
1dav„ j. sb) ali;klJ p|Mti
iki ,.,2S m. paskui
1ktui patiaklt
Office: 2643 W. 47th Stre<
visus tikinVai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
kitur, bet paliko savo peUsa- tik skubiai bėganti vakarų • linkės kuinui ir imti vyrus j je nuo 1928 iki 1931 ir dabar
Nedėliojo pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
čiuosjus
ir
kad
nekatalikiško

kų. Dar ir .lai,ar. prie pat kai-i|ink ,-,|os up.j puupiu allgal|. “metežių”. Maištadariai hn- Lietuvoje niekad nemanau su
4140 Archer Avenne
ji spauda būtų išmesta iš ka
mo, yra nedidelis beržu,s ir
blinJ<,8
davo *prievarta lietuvius kai-1 “Draugu” skirtis, nes be
Offlsc Tel. REPublk) 7600
Vai.;
S—4 ir 7—9 vai. vakar*
talikų tarpo.
liet.. TeL GllOvchlU 0017
i'gi.ars apaugęs raistelis, kar|
(jer|ing. rieSu(ynai
'miečius j maištininkų būrius, Draugo” taį būčiau kaip be
Res. 2136 W. 24th St.
0917 S. WASHTENAW AVĖ.
vietos gyventojai vadina Ven
"■
is ~«iei Bušai, suradę, kad ir lietuvių tikro draugo. Būdamas
TeL CANal 0403
Senukai pasakodavo,
kad
cių raisteliu. Už kailiuko, i
randasi lenkų “metežninkų” rikoje, kiek galėjau if'*Eick LIETUVIAI DAKTARAI:
lio
šio
raistelio,
pievas
prieš
baudžiavos
panaiknimų
,
_
„ , . Perlojaus bazny
rytus nuo
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
aplinkybės
leido,
visados
nu
i'1'.'“- *
i
j i būry,
uždare
Tel LAFnyette 3057
2423 W. MAHŲVETTE ROAD
' lobi m., šiuose miškuose slė-V
,,
vadina “venčiškės”. T1 pietus,
Rea.
and
Offi'ca
‘
Office
Phoi
•
11
.
<-,ių, o Dubiem medines bazny “Draugų” visais būdais rė
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 rjrtg
FltOspcct 1028
2359 So. Leavltt St.
raistelio,
už
peši
apylinkės
kaimiečiai
gv-i
-•
.
■ ,
Nedalioj susitarua
arti nuojj venčiu
vcuuių įtuovciiv. uz,r; -....................
'cios
sienas
pietomis
per pus miau; ir ateityje, kiek galėsiu,
CANAL 0706
mažo venčiškių upelio, ant di ventojai lietuviai, kuriuos so perplovė ir bažnyčių visai su- žadu remti.
PUone CANaI 6123
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
delio ir aukšto Bižų prūdo ka- lenkėję bajorai šaukė Į bail
griovė. Tais metais rusai už- širdingai sveikinu‘Draugų’,
X—SPINDULIAI
ino būta kapinių. Dar ir da- džiavų. Tėvukai, taip pat, paPUYSICIAN and BURGEON
bar randasi ant to kalno lie- šakodavo, kad per Lenkijos! draudė Lietuvai net spaudų, sulaukusi 25 m. jubiliejaus Tr
3051
West
43rd
Str.
2403 W. 63rd St., Chic&go
ii iuiiuhsi ain to Kaino ne,'o taį vis už lenkų “gudrybes”. linUlu laimin-a, sulaukt; m
GYDYTOJA*
CHi»'JRQĄ»
OFFICE HOURS:
kanos
anos ir seni griuvėsiai seno- sukilimą 1863 m., atbėgus da-J ] pni<aj ir/omi>P T ietnvns
• • ąub.i.ejaus,
•
°
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
i, venai kapinyno. Iš vis'lis lenk,, revolineijonieri,, dė-; st^ L
’ ks,n,o
Ta.pgi svei Valandos:
nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
2201 W. Cermak Road
ves
Sunday by AppointmeDt
Seredomls lr nedėliomls pagal
...... iQ„z^
J fet,nę \llniŲ 1920 m, atėjo ir kinus “Draugo” redaktorius,
sutarti

Okupuotoji
Lietuva

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

I

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČIUS

. DR. J. J. KOVVARSKAS >

DR. S. BIEŽIS

ko matosi, kad būta fia labai pdavosi šiuose miškuose nuo|,.51 j ži,-ln) kaini(J

šiandien! be„(lrailal.bi„; ir vis

Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

isus kontessenaį lietuvių gyvenimo vieta.: rusų žiaurių kazokų užpuoli- visa Marcinkonių parapija ir (ininklls ]į,kiu gar
jausi„ se.
v•
_ -i V • ' • , •
• J• I
šis mano bočių ir tėvų gimti- kn)ilJ jr tuo pučiu šinlingai
GR A BORTĄ T:
nis kaimas yra neteisėtai am-jpraSau visus kontestininkus
žmų ir godų priešų rankose laip -])raHgn” praplatinti,
Telefonas YAItds 1158
ji r ten visi gyventojai neša su kad neliktų nei vieno lietuvių
LACHAVICH
nkų v«rgijos jungų.
naiiio, kuriam nesirastų ‘ Drau

IR SŪNŪS

Seredomls lr Nedėliutuis pagal sutaJ<

Pbone GROveliilI 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarua

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. WEsTEltN AVĖ.
* Chicago, 111.

STANLEY P. MAŽEIKA

1
j I vakarus nuo Žiūrų kaime, gas’.
UOClevard 7589
LIETUVIS GRABOEIUS
'už trijų rusiškų viorstų, už
•
Re* IlEMlock 7691
Ta pačia proga sveikinu
Pat&rnaoju laidotuvėse kuoplglaasia.
Merkio up(V, plevėsuoja gra
Reikale meldžiu atalžankti. o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. CICERO Iii
žioji Lietuvos trispalvė vėlia Ofiso Tel.
Tel. CAMsl 2515 arba 2516
( R Eito 8656
DENTISTAS
va. Eikim išilgai ir skersai
2314 W. 23rd PI., Chicago
4712 So. Ashland Avenue
nuo Žiūrų kilimo, j šiaurius, į.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
pietus, j vakarus arba į ryti-1
1439 8. 49th Court, Cicero, TU.
Buvęs Cicero
miestelio pirTEL. CICERO 4937
nę pusę toli, toli net iki Lyjuas .Sveįjiatos
Komiai jonieTel. Ofiso IJOHevard 5913—14
Ine.
’dos ir Ašmenos miestų ir ne-j
rius (ir laikė
LIETUVIŲ GRABORIUS
lUz. VICtory 2343
Pbone BOLTcvard 4139
tų. garbės ofi
Palaidoja už |25.00 ir aukščiau 'surasime niekur nei vieno Iesų per 19 me
Moderniška koplyčia dykai.
tų) yra gerai
668 W. 18tll St.
Tel. GANal 8174 jiiko gyventojo. Gyveii/i ten tik
Cicerfečiams
Chicago. Iii.
vieni lietuviai.
žinomas
per ,
756 W. 35th Street
GRABORIUS
27 metus. Da
1
bar
speciali
Žmonės, kurie gyveno per
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30
zuoja gydyme
Musų patarnavimu
visuomet aąžlningas Ir
ilgus
amžius
ir
kurie'
dabar
PlnučlŲ,
.šir
GRABORIUS
nebrangus nsn neturi
dies ir
Reu Office Thone lies. 6107 S. Pranclsco
me išlaidų vilai ky ra ui
gyvena Vilnijos krašte, buvo
Koplyčia Dykai
matizmo ligų.
skyrių.
Prospect 2230
I’hono Grov. 0951
Valandos:
4830 WEST 15th STREET ir yra lietuviai. Mes žinome,
Nauja, graži ko
ir visos pasaulio tautos gerai Nu« 10 iki 12 vai ryto; nuo 2 iki 4
Cicero, Illinois
x
| -vai. popiet ir 7 iki S vai. vakare;
šventadfeniais pagal susitarimų.
Tel. CICERO 2109 ir 859-3. žino, kad Vilnija buvo, yra ir
PHYSICIAM and SURGEON
plyčia dykai.
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
visados bus mūsų bočių, tėvų
4930 West 13th Street
Uours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
3307 Aukuru Avenue
Sunday by Appolntment
CICERO, ILL.
ir mūs miela šalis Lietuva.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Adv, N. Valasina
Patarnavimas geras lr nebrangus
GRABOR1AI:
718.W. 18th St.
Tel. MONroe 3377
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
MINTY3 APIE SPAUDĄ

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubillns visokiem*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUE
Ubioago. DI.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JOS. SHIN6LMAN, M. D.

J. F. RADŽIUS

DR. A. J. BERTASH

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

DR. J. SZUKIEWICZ

SIMON M. SKUDAS

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

▼EOEJAJi

Tel. LAFayeU* 8572

Tel. BOClevard 5303—8418
Tel. CICERO 394

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
gallrasa už 826.66
KOPLYČIA DYKAI

1344 fl 50th Ava. Oiom-n, Tll.

Graborius
lr
Dnlsamuolojas

Patarnauja Chlcagoje lr aplellak6je.
Didelė Ir grail
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava.

Visi Telefonai: TARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia

Dabar per “Draugo” vajų
pasirodys aiškiai, kokia spau
da mūsų namuose, tokie k
mes patys. Jei skaitome, pla
tiname, palaikome katalikiš
kųjų spaudų, kovojame už
Kristų ir tikėjimų; jei palai
kome nekatalikiškų spaudų,
kuri patenka ir į jaunimo ra-j
nkas, mes patys esame Kris
taus priešai.

PADĖKONĖ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką 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
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambuiance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

ltEPubUc

7868

4

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki
ir nuo 6 iki 8 vak.

Tel. CANoI 0257
Res. PltOspvct 6634

Nedėliomls pagal sutarti
Ofiso telef. UOCIcvard 7820

DR. P. Z. ZALATORIS

Namų tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1821 SOUTH R.YI.STED STUKIPI
tkezldeneija 0C00 So. Arlcsia«i svb,
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

«

Tel. UOUlcvard 7012

I

DR. G. Z. VEZEL’IS

lk< 8:10 vakar*

Ofiso: Tel. CALumet 4089
Rca.: Tel. UEMlock U^8«

DE NTIS TAS

4645 So. Ashland Avė.

DR.A.G. RAKAUSKAS

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Ikt 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CHIRURGAI

3147 So. Kalsted St.

- - -

1

Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS

Ofiso valandos: 1-4 ir (-8 vai. vtk
Reaidcueijue OfUat,: 2056 W. OViU bU
Valandos: 19—12 ryto

i Seredomls

lr Nedėliotum pagal sutarti

DENTISTA8

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Nuo 1 i'kl 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

SeredoJ pagal autartj
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J. Liulevlčlus

Eudeikis

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

I.J.ZOLP

1646 WEST 46th STREET

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
4
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ENGlewooI 6641

J.J.BAGDONAS
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Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

dienų.

šluoml reiškiame gilios padė
kos žodžius kiini'gains, •Briškai,
Valančiui ir Joneliui, už gedu
lingas pamaldas. Toliau dėko
jame visiems giminėms, kai
mynams ir draugams už lanky
mų pašarvotos velionės namie,
pareikštus Tiiums užuojautos žo
džius už gėles i‘r gntbnnšiam*.
Dar dėkojame visiems dalyva
vusiems gedulingose pamaldose
Itažnyčioje ir lydėjusietus j ka
pines.
Pagalios
reiškiame širdingų
padėkų gratiorlul A. Masalskiui
už sumanų fr .rflpestingų pa
tarnavimų ir tvuridni laidotuvių
surengimų

O tau, mūsų mylimu irfpterėle Ir motinėle, po ilgų kančių
šiame pasaulyje
lai sutelkia
( allcstlngus Dt'evas amžinų att »!•

Nuliūdę,

Vyras ir Hunus

DR. A. R. McCRADIE

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų jfe
visų chroniškų ligų.

ROOM 210
vai.; 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofisas 3102 So. Halsted St,

DR, CHARLES SEGAL
.OFISAS
4729 So. Ashland Avė.
(U\>-O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 9:30 vai.
vakaro. Nedėliotai* nuo 10 Iki 12
valandai dienų.

Teleionas MIDvvay 2880

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVM
Tel. YARd* 0994
Re-/.: Tel. VLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-2 lr^7-9 v.
Nedėldienlala nuo 10 Iki 12 diengi

Re#.:

SENIAUSI LIETUVIŲ GRADORIAICHIGA60JE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius ščimynij.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

▼ai.:
to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv, lr Rekmsd. pagal sutarti
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. Iii.

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v.* ryto. 2—4. 7—9 v. t
Nedėit'oml* ir šventadieniais 10->-lt

DR. MADRIDE KAHN

2 lubos

CHICAGO, ILL.

Dr. JOHN F. RUZIC

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

DR. A. A. ROTH

7850 So. Halstcd Street

Offics;

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS

OUao TeL VICtory 6888
Re#. TeL DREzel 8181

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

PROspect 2011 BEVerly 0081

DOMICĖLĖ JAKIENĖ
Mirė gruodlfo 10 <1., 1933. o
po gedulingų pamaldų Nekul
to l'ruMldėjlmo l'umdėM Sv. parap. bažnyčioje, palaidota šv.
Kazimiero kapinėse, gruodžio 13

Offloo Phono
TRIaogle 0044

2355 We»t 63rd Street

I

Phone: HEMlock 6700

Daktaras

Skaitykite «r platinkite
dienraštį “Draugę” if
remkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

WISSIG

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas U
Rusijos

GYDO VIHAK LIGAS VYRŲ IR
latlj PER 98 MKTCS NK*1URIWV
KAIP (JMISKKSjfoloe Ir NKIftGYDOMOS JOS YRA
BpeciallSkal gydo llgan Ollvo. plaučių. Inkstų Ir puslėa. užnuodljlmų kmnje. odos, Ilgas, tai irt a a, reumatismų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas liga* Jeigu kiti ■*galėjo Jus Išgydyti, ateikit* čia ir pei-attlkrtnklte kų jis Juma gali pa»>»
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir tftgydd tūkstančius ligonių. Patari*
maa dykai.
OFISO VALANDOM: etasdte nuo 10 valandos ryto iki
valandai ir nuo I— valandai vakar*. N*dėMomla nuo 11 ryto iki 1 vn>
4300 WCUT 96tk OT.
kamoaa Bgw6«r Ava
T*U GRAwford

X
MM

I

t

r

pryvgy»

6

Antradieni?, gruodžio 19, 1933

gražios dainos suteiks daug
malonumo publikai.
Reikia pasakyti, kad visa
Naujų narių įstojo: P. Moc- koncerto programa bus kuo]

dijo programa, kurioj daly TEATRALIŠKI VEIKALAI
Mažas Kryželis bet sunkus.
vaus A. Ančiūtė, K. Sabonis,
Trijų atidengimų komedija .25
L. Sabonienė, A. f’iapas, PeoŠie veikalai yra tinkamiau
ples Parlor kvartetas, duetas si vaidinimams. Juos galite smų drama. Sulietuvino A. Ma
t utis. Dalyvauja 25 asmenys.
kus, .Ir., A. Vitkauskas, St. gražiausiai išpildyta. Linksma
ir t.t. Bus ir rinktinos maži- gauti “Draugo” knygyne:
Liauka, St. Shubert, P. Ston- bu« praleisti kelius valandėUos. Kalbės red. L. .‘šimutis ir
Amerikos Dovanos Lietuvo Pusi. 95. Kaina ......... 25c.
ekus ir E. Gritis.
klausant, gražių dainų.
Ir. Rakauskas. Programos ve je. Penkių aktų komedija. 2‘)e “DRAUGO” KNYGYNAS
A. L. B. K. Federacijos vie
Nutarta suruošti bunco paKi‘‘k ift pardavimo tikietų
dėjas patieks įdomių praneši Betliejaus Stainelė. Drama
2334 So. Oakiey Avė.
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draugijų
1
suh mus mimimmiiiiu, j.
Geriausios Anglys Už
...
ivvks trruodžio 18 d Bus ren- Koncerto bus šokiai prie rink
Kitę
patenkinti.
Programa
duo
Vaicekauskas.
Kaina
....3<)e.
to būtinai šiame svarbiame su-1 J
1
•
• 1 11 ! .
,
Žemiausias Kainas
• • i •
ii
4* nes yra'iktuiui
Sus-niu^ tinos muzikos. Koncerto pruii..
(lama lėšomis Peoples Furni
tirinkune
dalyvauti,
1“ u iltiniu vuldvbu
oihi.hm. mis mus............
'
(lyrų Rožių Vainikėlis. lira-'
tūra Co. krautuvių, 2536 W.
i
i • reikalų
*ii aptarti;.**
4 *• ' ivvks mokyklos kumburv
7*30
<k30 vol. popiet
daug
svarbiu
’
< •au,
ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
Busiu
ir
Ašį
Adv.
Charles
Kai.
kuris
dir(i.’rd St. ir 4183 Archer Avė. tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20e, Į
jie turi būt greitu laiku įvyk |V. v. Visi nariai kviečiami da-|
------------------bn valstvliės gynėjo ofise, DuKonesp. Karan
12132 UNION AVĖ.
dyti. Todėl šį vakarų visi ‘į 'Ivvauti.
’ Išpažinties Paslaptis. 5 veik
Įriaį
Girėno paminklo fonUžsisakykime ‘‘Draugų’’ gi ___________________________1
Chicago, III.
skyriaus susi rinkimą.
dui^kdiojo
$100,00.
Toji
jo
auJUDAMIEJI
KALBAMIEJI
minėius
Lietuvoje,
giminėms,
|
PARDAVIMUI
ūkis
75
ak-'
Valdybai
Phone PULlman 8296
'ka eis jo sumanytam pamink- draugams, pažįstamiems Anie-jių. 45 akrai dirbamos žemės,
PAVEIKSLAI
D. L. K. Vytauto Draugija
Dabar
laikas prisipirkti
. lo projekto konkursui.
rikoje, klierikams seminarijo-11-5 akrų miško ir 15 akrų ga
laikys priešmetinį susirinkimui
anglių dėl žiemos
Artinanties Kalėdų šventė .Jau sukako penki metai, kai rhtrndienį, gruodžio 19 d., 7:33,
se, vaikams, studentams kole nyklos. Be gyvuliu ir mašinų.
511 Joknis Apalonija
Geri trobesiai. Gera vištinvčia.
ms, kad pagelbėti neturtin atsidarė Šv. Kryžiaus ligoni-, vn| vakare, (’bieagos Lielugijose ir imi versite! uose. UŽZemė gera. 4 mylios į vakarus Res. 10742 S. Wabash Avė.
514 Kukeinskienei Onai
goms šeimynoms, Šv. Vincen- nės -durys, kad priimtų pir-/vi„ Auditorijos svet.
sisakykime “Draugų” didmie- > 0 OooperRV.Uė, 18 ,nvliu nno
Phone PULLman 8092
to Pauliaus draugija rengia inu|įnj ligonį. Kad tinkamai
sč-ių knygynams — tokiu bū-'(hand Rapids, Mieli. Kaina
Visi nariai būtinai privalo
bunco party trečiadienį, gruo- paminėjus šias sukaktuves,
du skleisdami mūsų kultūrų Ir Į $3,500. Atsišaukite:
džio 20 d., parapijos svetainėj, §v> Kryžiaus ligoninės slaugės dalyvauti, nes svarbus susiri
mūs tautos pažinimų. Remki
MR. MIKE GRIGELIS,
Crane Coal Co.
7:30 vakare. Kviečiami visi šį vakarų rodys judamus ir nkimas. Bus renkama valdyme žodžiais, patarimais ir da
R. R. No. 1,
5332 So. Long Avė.
prisidėti prie to kilnaus dar kalbamus paveikslus, Šv. Ka ha 1934 m. u- ilnilR kitokių pER radįjq KALBĖS L. rbais. Remkime biznierius, ku
Coopersville. Michigan
Chlenro, III.
bo ir, kas galite, atneškite do zimiero Akademijos auditori svarbi,j reikaSij reikės svars- 8nIUTO IR DR RAKAns. rie garsinasi “Drauge”. Pa
lyti, ypatingai finansų klausi-1
• -gAn
vanėlių. Kas prisidės prie šel joj, 7:30 vai.
tys įstokime į vajų ir platin
mus.
P. K., nut. rašt.'
pimo neturtingų, tam bus lin
kime “JDraugų” arba gelbėki
Bus rodoma įdomi filmą
ksmesnės Kalėdos, nes atliks “Good Hospital Care”, kurių
Šiandie 7 valandą vakare iš me tiems, kurie įstoja ir dir
S. L. A. 208 moterų kuopa
Katrie perkate anglia IS dralgerų darbų. Visas vakaro pel suruošė aukščiausia gydytojų
verlų, siųskite juos j CRANE
rengia šokių vakarų, sausio 27 stoties WGES, 1300 kiloeyk- ba. Būkime katalikybės ir lie
COAI, CO. Gaukite geresnes
nas skiriamas sušelpimui ne draugija. Sykiu bus rodoma
anglis, už mažiau pinigų.
d., 1934 m., Congress viešbu les, vėl bus graži ir įdomi ra- tuvybės apaštalais! . - •
Pocaltonlas M. R. tiktai $7.00
turtingų šeimynų.
Komisija drama “Be Mine Tonight”,
pinas.
....................... t
1
.............
ty. Pelnas skiriamas Dariaus komedija ir žinios paveiksluo Girėno paminklo fondui. Lie
Praėjus parap. vakarienei ir se. .
tuviai malonėkite atsilankyti Į
baigianties adventui, mūsų dršį parengimą. Baigkim darbų,
gijos visu smarkumu ruošiasi VISf DOMISI K. PAŽARS
kurį užsibrėžėm. Atsilankę į šį
prie savo metinių balių bei įKIO KONCERTU
vakarų prisidėsime prie pami
Visados garantuojame ko
vkirių parengimų. Štai, Šv.
nklo fondo.
O-tė
kybę ir teisingų vogų.
Juozapo draugija ruošiasi prie
Cbieagos lietuvių plačioji
Yardas ir ofisas:
I
savo baliaus, kuriami* bus pa visuomenė susidomėjus daini
LIETUVIAMS LAIŠKAI
Pcrmancnt <1.50 * np
gerbti nariai, neėmę pašalpos ninko K. Pažarskio koncertu,
12132 S0. UNION AVĖ.,
Pilone CANal 4674
CENTRALINIAM CHISpėriali-zlng In Pcrmancnt \Vnvlng
per dešimtį metų, o tokių šie sausio 7 d., buvusioj Meldažio
. '.V '
Tel. PULlman 5517
and romplete Itennty Service
NIAM PAŠTE
2302 s. i.EAvrrr kt.
met randasi net ll3. Taipgi, ta svetainėj, 2244 W. 23rd PI.,
West Pullman, III.
N. Drumsta. Prop.
Chicago
me baliuje bus priimami jauni nes jame, be paties K. Pažar
501 Bagdonavičiui Stasiui
Galitfe nusipirkti daugiau
vyrai į draugiją be įstojimo skio, dalyvaus įžymiausi mū
502 Bargailai W i Imas
anglių žemesne kaina iŠ
mokesčio. Balius ruošiamas sų artistai - dainininkai. Ju
508 Grnmbinui Juozui
Peoples Coal Co.
ADVOKATAS
nauja sistema, t. y. galės da
105 W. Monroe St.. prie Clark
I, 2. or
4 tons
lyvauti visi, kas tik norės, nes
Telefonas KTAte 7600
S tons or more
Valandos 9 ryto Iki S popiet
>7.25
Poehy M.R. .. Sl-75
įžanga bus liuosn. Todėl, no2201 W. Cermak Road
>5.45
Kent. M. R........... >5.75
rtbsidiečiai, nepamirškite sau
Panodėllo. Berodo, fr Pėtnyfilo^
>6.25
I.utnp
.................. >6.75
vakarais < Iki 9
Black Rand
sio 21 d. Bus kas nors naujo.
Telefonas
CANal
6122
BE FRANCK’S CIKORIJOS
*8.00
.......................... >8-110
Namai: 6459 S. Rockwell St. Egg
>8.25
liiinip
.................. >H.75
Ufarnlnko. Kstvorgo ir Buba tos
Bandė
Vienų
Dėžutę
Praeitų
Metų
Vakarais
7
Iki
9
Mūsų kolonijoje gražiai gy
Telefonas REPnb'.lc MOO
vuoja ir energingai veikia Šv.
Geras kavos puodelis yra tai Dabar aš negaliu kavos virti
Vardo draugija. Ji yra viena
ir gerti be cikorijos. Franck’s
iš jauniausių draugijų š’.oie geriausia valgio dalis ir tai
INSURANCE
-v
yra šeimininkės pasididžiavi Cikorija kavai suteikia tikrai
kolonijojė, bet veikimu virši
NOTARY
mu, kuomet ji gali pagaminti gardų skoni”.
ja kitas. Tai parodė per para...
skanų ir priimtu kavos puo
„MORTGAfiE BAHKERS
bonus
PUBLIC
Nestebėtina todėl, kad gore
pijos bazarn, pralenkdama dau i^pjj
sniuose restoranuose ir iūsu
gelį kitų senesnių draugijų.
SIUNČIAM PINIGUS | LIETUVĄ
Bet tikra skanios kavos pa senoje tėvynėje kava visuomet
LAIVAKORČIŲ
A G B K T D R A
Jai vadovnuia jaunas ir ga
gaminimo paslaptis yra tai į- su cikorija verdama. Pamoky
PRISIKASYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
bus pirm. Al. Plan . anas. Tu- nia}jyniaR arbatinio šaukštuko kit savo dukterį, kaip paganuTEIsnOIMF PAMATUOTAS BIZNIS
ri jaunų ii veiklių jaunikaičių pranek’s Cikorijos į verdamos nti kavų su Franck’s Cikorija.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFayette 1983
pagalbininkų, kiltie jei ką ap- kavos puodų ar perkuliatorių
Fransk’s Cikorija geriausią
siima dirbi i, tai nemiega, šiai Cikorija turi nuosavų malonu kavų padaro dar ^erssne.
ir dabar, draugija visu sinar- kvepėjimą* ir aromatą, kuriam
Franc's Cikorija geriausių
Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą į įvairų patar
kurnu ruošiasi prie savo pi r- susimaišius su kavos kvapsniu
navimą, km j mūsų įstaiga teikia:
n,a
dėžutės,
lazdelių
ir
plvsmojo šokių vakaro, kuris į- kava padaroma tikrai skaninPriimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
vvks sausio 14 d., parap. sve gn. Tai taipgi užtikriha geres kelių pavvdale grosemėse ir
Bilas ir morgieių kuponus.
tainėj. Kiek teko patirti, va nę spalvų ir tvirtesnę sudėtį. kavos krautuvėse. Dėžutės kai
Išrašom apdraudas ant namų, langų ir automobilių.
nuojančios
10c.
gali
užtekti
Darome
pirmus morgičius ant namų.
karas bus toks, kokio nėra bu Jeigu jūs pabandysite sikomėnesiui ar dviems. PasipirParduodame Money Orderius.
vę mūsų kolonijoje. Energin lijų vienų sykį — niekad ka
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..
kite cikorijos šiandien! Jei jūs
goji komisija darbuojasi
ir vos be jos nevirsite. Štai ką
negalite jos gauti savo apylin
žada sutraukti visų šios kolo nuims viena amerikietė šeimi kėje, atsiųskite mums 10e., o
Raina ................ ............................................ *72.50
nijos jaunimų, taipgi ir jų tė ninkė atrašė:
G. A. SUKYS
W. M. ANTONISEN
mes jums vienų tlvžutę prisiu
Jūsų
seną
radio
priimame
į
mainus
velius, kad sykiu pasilinksmi
“Aš gavau vieną cikorijos sime. Rašykite:
3320 S. Halsted Street
Tel. Yards 5215
ntų. Tikietų kaina tik 25c. dėžutę, kurių jūs man siun-1
HEINR. FRANCK & SONS,
Tat, jauni ir seni, visi ruoški tėte ir ji man labai patiko. Į
FLUSHING, N. Y.
tės į Šv. Vardo draugijos šo
-Okių vakarų.
Lictuvytis

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

h

TUMONIS GOAL GO,

PRANEŠIMAI

RADIO

Nauja RCA Victor
RADIO
SU IBUMPyjy BANGŲ PRIIMTUVU
GAUNA SVETIMŲ KRAŠTŲ STOTIS

PEOPLES GOAL GO,

JOHN B. BORDEN

AMERIKIETĖ ŠEIMININKĖ NEGALI KAVOS GERTI

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.

GERIAUSIA KALĖDŲ DAVANA

K N. PRAS, P. š. PARA?.,
BRIGHTON PARK
L. Vyčių 36 kp. laikė susi
rinkimų gruodžio 4 d. Pirm.
L. Gritis sus-mų atidarė mal
da. Rašt. A. Telbelskaitė per
skaitė nutarimus, knrie vien
balsiai priimti.

JOHN A. KASS

A. F. CZESNA’S BATHS

(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVES

TURKHSOS, RVR1MKOS BmFERUrM VAITOS IR KT.EKTROR
TRBATMR1TTAI
tredMd mankAtlnlmal Ir eiektitM BMMBiaa
Trratmcntal visokių lirų. MUmitltmo, nervų atltalnymo. Šalčio

Ir taip tollaua. au alcktrlnlala prletalaala Violetiniai RaulAa Spin
dulių treatipental.
Mineralinės, sulfertnės vanos duoda didžiausia kraujo rl rkuliaolJa, kuomi ralima iMgelbėtl nuo visokių lirų.
Kambariai dėl perrulėjimo.
Moterų skyrius atdaras ITtarninkals nuo I Iki 1S vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kempes Bo. Paulina St.

Tel. Boelevard 4RSS

J
i

’ 3417-21 S. Halsted St
Radio ir Rakandų Krautuvė

3343 S. Halsted St.

Abiejose dlde,įausta pflslrlnklmns
tiedu, deimantų,
visokios rflAles
laikrodžių Ir muzikalių Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius,
muslkallus Instrumentus
Ir akinius pritaikome.
Tnr|„ 24 metu* patyrimo

.Tewelrv Krautuvė

Sekmadieniais
WCFL, 920 k. Radio Programai 1 vai. po pietų

. ... . ... ...

4216 Archer Avė.
Tel. I>fayette 6417

2049 W. 35th St.
Te’. Iaf»ypttp **t*

.1^

