-«*•**’

l

DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuviu dienraštis Ame
rikoje.

D B A U G A 8
The most

influentiaJ

Lithnanian Daily in
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Ne. 304

“Draugas.” 2334 So. Oakley Avenue,

3C A

0 0 P Y

CHICAGO ILLIN0I8

Trečiadienis, Gruodžio—December 27 d., 1933 m.

HERRIOT REIKALAUJA MOKĖTI KARO
SKOLAS AMERIKAI

MITAIVOL. ZVK

Sc A OOPY

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTFR MARCH SI. ISIS. A.T CHICAQO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH B, 1I7B

Telefonas: Ganai

7790

?

UETUVOS MJNISTERIS J. V. VYKSTA
LIETUVON
.į

’V.
t -■
y -~į

PRANCŪZIJA NUSPRENDĖ PANEIGTI
VOKIETIJOS REIKALAVIMUS

’I

APIE 200 ASMENŲ ŽUVO ANT
GELEŽINKELIO PRAN
CŪZIJOJ
REIKALAUJA MOKĖTI
KARO SKOLAS

PRANCŪZIJA PRIEŠ
VOKIETIJĄ

PARYŽIUS, gr. 27. — Kiek
seniau, tiek šiandien buvęs
premjeras llerriotas reikalau
ja. kad Prancūzija mokėti} ka
ro skolas Amerikai.
.lis argumentuoja, kati jei
Prancūzija ir toliau atkakliai
laikysis savo nusistatymo, tad
pasitaikius karui Europoje
prancūzai dėl to gali labai
skandžiai nukentėti.
llerriotas pripažįsta, ko<l
vokiečiu reparacijos neturi
nieku bendra su karo skolo
mis.
'

PARYŽIUS, gr. 26. — Po
dviejų
mėnesių
visapusio
svarstymo ir svyravimo jiagaliau Prancūzijos vyriausy
bė nusprendė nieku būdu ne
leisti Vokietijni iš naujo gink
luotis, nė mažinti savo gink
lavimosi.
Vokietijos
ginklavimuisi
priešinas ir visos mažosios
Europos centro valstybės.

Prancūzijos vyriausybė, be
to nusprendė betarpiškai nesitarti su Vokietija, bet tik
per T. Sąjungą, kurią Vokie
tija
yra apleidusi.
•
SOCIALISTAI

ISPANIJOJ
RENGIAS KONTRREVOLIUCIJON

MADRIDAS, gr. 26. — Is
panu socialistų vadai pranešė
Vyriausybei, kari ji nieku bū
du nedrįstų keisti jokių priešbažnytinių įstatymų, nes su
silauksianti kontrrevoliueijos
Girdi, kas yra radikalų pada
ryta, tas neturi būt keičiama.
Vidaus reikalų ministeris įsakė visiems policiniams or
ganams, kad jie, kiek yra ga
limybės, iš gyventojų atimtų
visus ginklus.
MIRĖ KOVOTOJAS UŽ
LAISVĘ

IJ

DRAUDŽIA PARDUOTI
EGLAITES

MASK.VA, gr. 26. — So
vietų

vyri&usybė ir šiemet

prieš Kalėdas leido eglaites
parduoti ir pirkti vien tik
svetimšaliams.
Rusams tai
buvo griežtai uždrausta.
PAROLIAVO KARININKUS

WASI1INGTGN, gr. 29. —į tarp jų prekybos sutartį. Šiąs
Lietuvos ministeris Amerikos. derybos turi prasidėti sausio
'•yt š®
Jungtinėms Valstybėms, p. B.; mėn. antroje pusėje ir p. BaK. Balutis, skubiai iššauktas. lutis yra kviečiamas joms va£
p*
tarnybos
reikalais Kaunan ir.dovauti.
o ■ tf
sausio mėn. 3 d. ”Manhn-| Derybos dėl preky
sutar
ttan” laivu išvyksta iš New .čių sudarymo yra
įlastafl
i_.
I ■ I Yorko Lietuvon, palikdamas komplikuotas ir ilgas fįąrbas,
savo vienio laikinai eiti pa- todėl p. Balučio išvąiiavimas ,
reigas, cliuig? d’affaires a. i. numatomas ilgesniam laikai.
titulu, pasiuntinybės sekreto Ar jis grįš atgal AVashingto- įj
rių d r. M. Bagdoną.
nan ir kada — tuo tarpu pa
Ligi šiol turimomis žinio- silieka atviras klausimantfftes
Vyriausiojo J. Valstybių teismo rūpiai baigiami statyti \Vasbingtone.
Iki šioliai šis mis, p. Balučio iššaukimas y- turimomis žiniomis pt Balu
teismas neturėjo sau atskirtos vietos — v&lstybės rūmuose turi kambarius.
į ra surištas su Lietuvos Ang čiui pasiūlyta Lietuvlflr minjslijos derybomis, kari sudaryti terio vieta Londone.
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MOTINYBĘ

PASIRENGĘ STREIKAN

ROMA, gr. 3'IT'— Pereitą
NFAV YORK, gr. ^5. —
sekmadienį visa Italija pager
bė motinybę. Dešimtys tūks Prieš pat Naujus Metus čia
tančių dovanų išdalinta mo rengias streikuoti apie 50,tinoms. Gavo dovanų ir tėvai. 000 tarnautojų valgyklose.
Tarnautojai reikalauja patai
syti valgykit) kodą.
MIKADO ATIDARĖ

ŠIURPI

KATASTROFA

ANT GELEŽINKELIO

PASIŲS KARO LAIVĄ

MADRIDAS, Ispanija, gr.
27. — Ispanijos vyriausybė
nusprendė į Kubos pakraščius
pasiųsti karo laivą savo pilie
čių apsaugai Kuboje.

POPEŽIU$ VIDUNAKTJ
LAIKĖ ŠV. MIŠIAS

PARYŽIUS, gruodžio 26.1 VATTKA Mas, gr. 26. Gruodžio 23 d. vakarą ties, Šventasis Tėvas Popiežius
Lagny miestelio stotimi, už
XI viaUnaktį laikė tre15 mylių nuo Paryžiaus, Pa-U*# 8v. Mišias savo privačioj
ryž.ians Strasbnrgo greitasis koplyčioj, ku+ buvo tik Piųrieekspresas, važiuodamas 66 ihii artimieji asmenys,
f
mylias per valandą greičiu,
BETLIEJUJE KALĖDŲ
užlėkė ant sustojusio kito ke
ŠVENTĖ
leivinio traukinio — Nanoy
ekspreso.
BETLIEJPB, Šv. Žemė,
Šio pastarojo keturi užpa-j
gr. 26— Kaii is metai, taip
kaliniai vagonai suskaldyti į ir šiemet e
ilikai turėjo
šipulius. Apie 170 asmenų .
įspūdingas - Kalėdų iškilmes
ant vietoss žino ir daugiau y^unaktį Gimimo bažnyčioje,
kaip 300 sužeista. Iš
Is pasta
pasta- .
... . .
...
kuri pastatyta toje vietoje,
rųjų apie 29 paskiau mirė.
kur prieš 19 šimtmečių buvo
Buvo tiršti rūkai, gelbėjimo kūtelė, kurioje gimė žmonijos
darbas buvo apsunkintas.' Atpirkėjas.
>.•
.* - .
Dirbt a per naktį ir per dieną.' ,Vidunaktį. lotynų apeigų
Suzeistieji paimti į Paryžių, patnarkas laikė iškilmingas
Areštuoti Paryžiaus RtrasMišias, po kurių įvyko proburgo traukinio inžinierius ir cesija į bažnyčios dalį loję
kurentojas. Jie kaltinami tuo, vietoje, kur kitados buvo
kad prieš juos buvo pasargos ėdžios ir kur ant šieno buvo
žiburys, kurio nematė. Areš paguldytas gimęs Kūdikėlis
Jėzus.
tuotieji tai užgina.

ŽINTA PILIETYBĖ

AVASHINGTON, gr. 26. —
Prieš Kalėdas prezidentas
Rooseveltas specialiu atsišau
kimu paskelbė pasigailėjimo
nuosprendį, kuriuo apie IJJOO
asmenų grąžino pilietybės tei
sę.
Tai
amnestija
visiems,
tiems, kurie pastarojo karo
metu nusikalto espionažo ak
to daliai 3 ir kariuomenėn
ėmimo daliai 5. Jie visi yra
atlikę ir kalėjimo bausmę.
ŽUVO 15 ASMENŲ

PARLAMENTĄ

SEATTLE, WASH., gr. 26.
—Nuolatinis per kelias savai----------Į tęs lietus šiuose žiemių vakaNEW YORK, gr. 26. —i ruošė padarė milžiniškus nuoPereitą sekmadienį armėnų I stolius. Potvyniuose ir kitostnčiatikių šv. Kryžiaus baž- Į so katastrofose žuvo 15 nsmenyčioje nužudytas jų arkivys- nų.
kūpąs Ijeon Tourain. Jis su
peiliu nudurtas einant jam lai
BALTIMORE, Md., gr. 25.
kyti pamaldas. Keli įtariami — Mirė grafas Prederic Jaoarmenai žudikai areštuoti. qūes Francois dc Janze, pranNniudytasis rėmė sovietų vai- cūzas sportsmenas ir politldžią.
I kinis rašytojas..
NUŽUDYTAS ARMĖNŲ
ARKIVYSKUPAS

I

į

. HAVANA, gr. 26. — Kūčių
dieną Kubos teismas paroda
vo (sąlyginiai paleido) 404
karininkus, kurie buvo laiko
mi tvirtovėje. Jie visi kita
dos buvo suimti National
APIE 1,000 ASMENŲ GRĄ PREZIDENTAS
viešbutv.

MADRIDAS, gr. 2(5.
BOMBUOJA PRIEŠUS
Mirė pulk. jFraneeseo Maciu,
kurs kone visą savo gyvenimą
ŠANCHAJUS, gr. 26. —
buvo paaukojęs už Katalonljos — Ispanijos provincijos, Kinijos vyriausybės kariuo
menės lakūnai bombuoja Fooišlaisvinimą.
čovv miestą, kur turi būklę
pietų Kinijos valdovai.
ITALIJA PAGERBĖ

TOKIO, gr. 26. — Japonų
imperatorius vakar iškilmin
gai atidarė parlamento sesi
ją
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SKELBIA
ARTIMO MEILĘ

LIETUVOJE

SMARKUS SALTIS SUŽNYBO
CHICAGĄ

KAUNE ELEKTROS REI
KALAI DAR NĖRA
Prieš Kalėdas Chicago pra
leido daug gražaus oro. Bet
SUTVARKYTI

Elektros stoties ginčas su
Kauno miesto savivaldybe
sprendžiamas derybų ir teis
mų keliu. Byla šį kartą bus
sprendžiama Kauno Apygar
dos Teisme. Derybos nevyk
sta. Ypač daug sunkumų su
tinkama derantis dėl Kauno
priemiesčių — Fredos, Aukš
tosios Panemunės ir šančlft,

PALEISTAS PAŠTO
PLĖŠIKAS

Kalėdomis pašoko šaltis ir
vakarą ėmė snigti. Per naktį
Nepaprastai daug susido
į antradienį prisnigo pusę pė mėjimo sukelta, kada Kūčios
dos. Gatvės vietomis buvo už dieną paskelbta, kad ii fede
pustytos. Apylinkėse kai kur ralinio kalėjimo paroliuotas
vieškeliais nebuvo galima prn-! pašto plėšikas įš (Ąricago,
važiuoji.
William Donovąn.
Kol kas yra neaišku, kaip
Vakar popiet staiga ėmė
tas galėjo' įvykti:" Tos rfc&es
pulti temperatūra. Pereitą na
jx»litika yra pavojiinga, paktį pirmą kartą šią žiemą pa
reškia žinovai.
sireiškė “snhzero” (žemiau!

kaip AUTOMOBILIŲ 'LAISNIAT
PERAUKSTI
RESTORA nToki.m atsitikime,
NŲ MOKESČIAI.
paprastai, mieste pasireiškia

Dėl. aukštų^ mokesčių Kąupp užsidarė keletas restoranų.
Kitų restoranų savininkai
skundžias nebegalį mokesčių
sumokėti ir todėl turėsią užsidar'ti.
SUNKU EKSPORTUOTI
ŽĄSIS.

Chieagos automobilininkai
daug gaisrų.
jaii gali įsigyti automobiliams
Šiandien turime tikrąją!
193+ m. “laisriius.”
žiemą. Kas jos lūkeriavo, da-!
bar gali pasidžiaugti.
,
.
__________ Chieagos sveikatos boardui
RENOIAMASI PARODOS
ATIDARYMUI

klų apylinkėse pradėta žiurkių
naikinimo kampanija.

ftimtmečio pažangos parodosVakar C’hieagoj prasidėjo
valdyba imasi7 pasirengimui
didžiųjų operų vaidinimo sedarbo, kad nepavėluoti paro. .
do, alidarymo ateinančio bir-!“1“’ C,v"' Op,>ra ramn09',

Lietuvos žąsys pirmiau bū
WA»HINGTON, gr. 26— davo išvežamos į Angliją ir želio mėn. 1 d.
Pranešta,
Kūčios vakarą, prezidentas Vokietiją. Dafcįar ten įsigalė kad jau apie 200 koncesinin PRIGĖRĖ 8 ŽUVININKAI
S. IIAVEN, Mick, gr. 27.
Rooseveltas, Sherman parke, jo lenkai, ir mūsų žąsiai sun kų pasirašė kontraktus.
— Audros metu Michigan ežekurs yra šalimais Baltųjų Rū ku rasti vieta. Eksportas į
re sulamdyta du žuvininkų
mų sodo, pasakė kalėdinę pra Šveicariją taip pat sumažėjo,
PRIEŠ SMUKLININKUS
. laiveliai. Žuvo 8 žuvininkai.
kalbą. Sveikino su Kalėdo žąsų kainos labai žemos.
mis ten susirinkusius ir visus
Chieagos majoro Kelly įsa
PRADĖJO
MAITINTI
krašto gyventojus. Jo kalba
kymu policija patikrina smu Pinigų vertė —
buvo paremta Dievo įsakymo
mainyba
kles, tarp kurių yra gana įta
BETURČIUS
“Mylėk savo artimą kaip pats
riamųjų, kuriose turi piktada
Kauno miesto savivaldybė riai susiėjimus. Majoras nu NEW YORK, gr. 27. — Vasave” pagrindu.
jau atidarė 4 krikščionims ir sprendė, ka<l tos rūšies smuk knr naminio ankso kaina ne
padidinta. Pasilieka $34.06
IVASHINGTON, gr, 26. — vieną žydams virtuves netur lės turi būt uždarytos
vienai uncijai, f tai atsižvel
Kongreso žemesniųjų rūmų tėliams maitinti. ftino metu
gus, dolerio vertė mažai ką
pirmininkas Rainey, pareis- kasdien išduodama apie 1500
NUKRITO LAIPTAIS,
papigo.
kin, kad prez.
Rooseveltas nemokamų’ pietų.
Pietums
MIRĖ
čnkarykščias pinigų kursas 9
reikalaus kongreso skirti apie, duoda sriubą su mėsa ir 350
Anglų svaras
$5.14
6 bilijonus dolerių fondą įvai gramų duonos.
E i dama po pamaldų iš šv.
1.60
riems pramonės
atstatymo
Hyacento bažnyčios lauke ant Kanados doleris
.06
reikalams ir viešiesiems dar ĮSTATYMAS SKOLOMS laiptų
paslydo, persiskėlė Prancūzų frankas
.08
bams.
kaukuolę ir mirė Evelyn ŠVa- Ttalų liras
GRĄŽINTI
.22
lieek, 16 m. amžiaus mergelė. Belgų belgas
37
Žemės ūkio ministerio inici
Vokiečių markė
NEW YORK, gr. 26.—New
.30
Yorko valstybėje svaigiųjų atyva lapkričio 13 dieną Sau SUSEKAMI
NEAIŠKUMAI Šveicarų frankas
gėrimų kontrolė be galo su kiamas žemės ūkio

departa

vals- mento atstovi) pasitarimas,
Cliicagos policijos pensijų
savotiš kuriame bus svarstomas įsta fonde susekti neaiškumai. Au
kus svaigalų kontrolei nuosta tymo projekto klausimas, pa ditoriai patikrina ilgų metų
tus.
Iš to pasireiškia didelė gal kurį ūkininkai žemės ban- rekordus. Norima rasti pen-

painiota.

Kiekvienas

OPO STOVIS

•čius turi parūpinęs

netvarka.

kui grąžins gautas paskolas, sijų mokėjimo favoritizmus.
*

CHICAGO IR AITLTNK.
— šiandien iš dalies debesuo
ta ir šalta.
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, i'Askyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
sei melų — $3.50: Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mėnesiui — Mc. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $<.00. Kopija .03c.
Skelbimų kainos prisiunėl'amos pareikalavus.
Uendradurbiams ir korespondentams raštų negrą
žinu, jei neprašomu tai padaryti ir nepn'siunčiania tam
tikslui pusto ženklų.
Redaktorius priimu — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Masdien.
,
’

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FB1END
Published Daily, Except Sunday.
SUUSCH11T1ONS: One Yeur — $6.00; 8ix Months
—' $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c.
Europe — One Year — $7.00; Slx -Months — $4.00;
Gupy .— .03c.
Advertislng in "DKAL'OAS" brings best resulfs.
**
Advertislng rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
BOIABVIKAI KUNIGUS BADU
MARINA

Spaudos žiniomis, Sovietų Rusijoj pasta
ruoju laiku išleistas toks įstatymas, kuriuo
kunigams atimamos visos pilietinės ir asme
ninės teisės. Tos teišės atimamos tol, kol ku
nigai rūpinsis žmonių sielų reikalais. Jei jie
atsisakytų tas pareigas eiti, atsisakytų ir pa
ties tikėjimo, tada tos teisės jiems būtų su
grąžintos. *
Sulig bolševikų išleistojo įstatymo kuni
gams draudžiama dirbti bet koks kitoks •dar
bas. Kam atimama teisė dirbti, tas negali
gauti ir valgyti. Be to, kunigai negali gauti
butų. Dėl to ir gyventi neturi kur. Dar bol
ševikai "geri”, kad kunigams leidžia gatvė
se ubagauti.
Bažnyčios, kurios dar ligšiol nėra sukonl’iskuotos, yra apdėtos lokiais dideliais mo
kesčiais, kad .jos jokiu budie tų mokesčių ne
gali užsimokėti. Kas jų laukia mokesčių ne
sumokėjus, skaitytojui nebus sunku įspėti.
Taigi, mat, kokia religijos laisvė-Sovie
tų Rusijoj. Kada jnez^lenįas Rooseveltpsf,-*
duodamas Rusijai pApflzimmą, pareikalavo
religijos laisvės .Jungtinių Valstybių pilie
čiams, Litvinovas atsakė, kad šio krašto pi
liečiui turės tokių pat religijos laisvę Rusi
joj, kokjų turi jos piliečiai. Vadinas, ameri
konai, taip kaip ir kiti, neturės jokios lais
vės..
'
•
- '
AR ATLIKOME SAVO PAREIGĄ

Šventieji Metai baigiasi. Jų tik keli mė
nesiai beliko. Kadangi šie metai tikintiesiems
uždėjo daugiau pareigų negu paprastai jų
turime, dėl to tenka rimtai pagalvoti, ar jas
tinkamu būdu atliekame, ar visi, pagaliau,
gerai suprantame šventųjų Metų reikšmę.
Kiekvienas susipratęs katalikas gerai su
pranta, kad šiais laikais ypatingu būdu rei-

KAUNAS - KAIP JIS UŽRA
ŠYTAS ISTORIŠKUOSE
RAŠTUOSE
•

kia rūpintis tikėjimo reikalais. Ne tik asine-i
aiškus ir šeimų gyvenimas turi būti taisomas,!
bet ir į plačiųjų visuomenę turime įnešti Kri!
status mokslų, kati visus gyvenimas sulig Jo
būtų tvarkomas.

Visas katalikų šeimas turi apimti meilė
ir taiku. Tėvai pasižada savo vaikelius auk
lėti tik katalikiškoje dvasioje. Katalikų jau
nimas suorganizuojamas į katalikiškas orga
nizacijas. Šiais metais reikia pasistengti, kad
į visus katalikų namus ateitų bent vienas
katalikiškas laikraštis.

(Tęsinys)

Ežerų Kauno apskrityje, buvusioje
Kauno rėdyboje, buvo mažiau už visus
kitus; jų tarpe turi didesnės reikšmės, žu
vingi: Paveršuli* — balnotame miške, ir
Ežerėlis. Balos buvo: beveik nepereina
mos prie Rumšiškės — Didysis Raistas
(5 ketv. varstai; kai kurios buvo nusau
sinamos ir sėkmingai paverčiamos šienau
jamomis pievomis. Miško Kauno apskri
tyje upie 6(1,(MM) dešimtinių,-iš jų valdiško
25,000 deš., svarbiausios vasarotojų vie
tos: Karmėlava, Kumšiškė, Josvainiai ir
Id. Miškas daugiausia spygliuotasis (iki
55 uitos.); miškas iš Kauno npskr. pluk
domas Nemuno, Nėries ir Nevėžio upėniiš.
Tiktai 2 mmš. vjso laiško (apie 1,200'deš.)
telaikyta prekiniu, 13 nuoš. (7J8OO deš.)
statyboms linknimi, 58 nuoš. (33,8218 deš.)
malkinių ir 27 nuoš. (15,222 deš.) krū
minių.
.rit:» s oras sveikesnis už

SCRANTONO VYSKUPI
JOS SINODAS
LIETUVIAI KUNIGAI
KOMISIJOSE

Gruod. 18 įvyko Soranton’o
vyskupijos kunigų regularis
suvažiavimas, kuriame diece
zijos valdytojas J. K. vysku
pas Tanias C. O’ReTlly j*adu
Taigi, pagalvokime, ar sąžiningai atlie- rė žymių pranešimų apie die
kanie tas pareigas, kurias Kristaus Bažnyčia cezijos vystymosi eigų.
mums uždeda? Ypač šiais Šventaisiais Me
Diecezijos Synodas
tais tas pareigas sųžiningai išpi klykime.
Pačiu svarbiuoju
dalvkn
buvo pranešimas, kad sekan
čiais metais būsiu sušauktas
P-NUI BALUČIUI IŠVAŽIUOJANT
diecezinis synodas. Tai būtų
Suusio mėli. pradžioj apleidžia Ameriką pirmutinis synodas nuo^įsteip. B. Balutis, Lietuvos pasiuntinys Vašing gimo Seranton’o vyskupijos,
tone. Jo vietų laikinai užims dr. M. Bagdo kuri ligšiol būvo tvarkoma
nas. P-nas Balutis važiuoja vadovauti pre Philadelphijos statutais. Į svkybos deryboms, kurios netrukus prasidės nodo organizatyVį* komitetų jtarp Lietuvos ir Anglijos. Derybas užbaigus, eina; generalis vikaras, oficijis greičiausia bus paskirtas Lietuvos pasiun jalai, kancleris,’ vyskupo pata7
rėjai, administratyvė taryba,
tiniu Londone.
•
A •••
konferencijų tvarkytojas, mo
Pasiuntinybė Londone politiniu žvilgsniu
kyklų prižiūrėtojai, moterys
yra daug.svarbesnė negu Vašingtone. Dėl to
tės teismo nariai, kapinių tva
p. Balučio atšaukimų iš Vašingtono ir sky
rkytojas. Jų skaitliuje yra ir
rimų į Londonu reikia skaityti paaukštinimu.
lietuvis prelatas kun. Juozas
, Pastebėtinas vja dalykas, kad visi Lie V. Miliauskas.
tuvos atstovai, buvusieji Vašingtone, buvo
Organizatvvis komitetas pri
paskirti į Londoną. Mes turime galvoje p. ruoš synodui planus ir jo pil
V. Čarnęckį ir p. K. Bizauskų. Jų pėdomis nų programų, kurį vyskupui
eina ir p. Balutis.
, •
/ •'
užtikrinus, bus sudalyti įvai
P-nas Balutis Amerikoj išbuvo nuo 1927 rių sekcijų komitetai priruom. Amerikos lietuvių visuomenės gyveninio šipiui synodo svarstymams de
santykiuose jis buvo korektingas. Nors pra kretų, iš kurių bus sudaryti
džioj bijota, kad kaipo buvęs amerikietis ir diecezijos tvarkymosi įstatai.
dirbęs vienai grupei, galės įnešti į mūsų gy
Naujas našlaitnamis
venimų nesantaikos, kaip anais metais, p. J. Kitas didėlis1 idijecezinis su
Vileišis, tačiau, gyvendamas čia šešerius me manymas, tai įkurti naujų di
tus, mokėjo gražiai sugyventi.
delį našlaitnamį, pritaikintų
skučiausieM SįVeikatinguino
Linkime jam, bdtiųngo^k«l^|^^
i$ikalawn
llaitnamį bus priimami vaiku
P
S T A B E L E S
čiai nuo penktų metų ir į jį
bus perkelti vaikučiai iš įšv.
Su saliūnais (smuklėmis) valdžia jau tu- Patricijaus našfeiitnaniio Hyde
ri bėdos. Išrodo, kad be visuomenės pagalbos, Park»e ir jg.
Juozapo vaivaldžia jų nesutvarkys. Draugijos, organiza kelių ligoninės, Adams avenue,
♦ '
cijos ir spauda turi pradėti •rūpintis žmonių Tįicranton ’e.
blaivinimo reikalu. Kuo daugiau atsiras blai Naujajam našlaitnamiui jvininkų, tuo greičiau bus galima sutvarkyti kurti sudarytas skaitlingas
svaiginamųjų gėrimų pardavinėjimo
s(| yy>

X

' kupu priešakyje. Nuo lietuvių

m^*
•

*

•
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į tų komitetą paskirtas Wilkes

Kitais metais Kaune bus visos Lietuvos Barre kleoonas kun. Juozas K.
Eucharistinis kongresas, prie kurid katali Miliauskas. v
Kiti paskyrimai
kiškoji visuomenė rimtai rengiasi. Be abejoji
mo, ir amerikiečiai bus gausingai atstovau Kiti svarbesni
. ‘ O . tos -konferencijos
paskelbimai,
tai — pa.*jami reikšmingame kongrese.

LINKtdIMAI IŠ LIETUVOS
Štai tyliai nematomos angelo rankos
žemčiūgais nusagstė snieguotus medžius.,
Baltaisiais šilkais pasipuošę jau lankos.
Kalėdos!.. Ir šypsosi žemei dangus.
Lyg stygos paliestos akordas švelnutis
Tik plaukia iš tolo garsai dyvini;
Visi, — tiek senelis, tiek mažas vaikutis, —

Ramybės ir džiaugsmo šiandien kupini.
Ir mums iškilmingoji nuotaika šventės
Sielos palytėjo tyriausius jausmus.
Tat, dvasioje skrendam per tylų Atlantą,

Ir kuo širdingiausiai mes sveikinam Jus.
Lai šis Dieviškasis Betlėjaus Vaikelis
Ištiesęs rankutę iš ėdžių šaltų
Jums nuberia takų malonių žiedeliais
Kvapiaisi lyg lelijų ir rožių baltų...
Lai aidas džiaugsmingos giesmės angelėlių
Vis tyliai širdies gilumoje skambės,
O žvilgsnis meilingas akių Jėzulėtio
Per amžius Jūs sielai, lyg saulė spindės!
Seselė Kazimierietė

LABDARIŲ DIRVA
Ponia I. M„ Sevirę, įžymi
rios buvo surengtos labdarių Anglijos fašistų unijos mote
naudai, vidutiniškai pavyko. rų sekcijos veikėja, Anglijos
Organizacija visais atžvilgiais moterų fašisčių uniformoje.
Baigiame 1933 metus. Daro sustiprėjo. Atsirado daugiau
- ■ -me sąskaitas. Vieni džiaugia narių ir veikėjų. Jaunimas kėjus ir mūsų sąjungos rėmė
si savo asmeniškais laimėji i taip pat labiau domisi Lietu- jus ir bičiulius sveikiname su
mais, arba liūdi dėl pralaimė Įvių Labdarių Sąjunga. Dėl lo Naujais Metais!
Valdyba
jimų ir nepasisekimų. Mes, la ypatingai tenka džiaugtis, nes
bdariai, pažvelgę į praėjusių kur jaunimas, ten ateitis.
ALKOHOLIKAI VO
jų metų veikimą, galime būti , Šiandien, 8 vai. vakare, Au
KIETIJOJ,
ramūs dėl vieno dalyko: dir šroj Vartų parap. salėj, \Vest
bome, kiek mūsų jėgos išnešė, Side, įvyksta mūsų organiza
Vokietijoj 74 miestuose su
padarėme tiek, kiek leido šių cijos centro metinis susirinki
19 milijonų gyventojų buvo
laikų begalo sunkios veikimo mas, į kurį prašome atvykti
pranešta statistika ir atrasta
sąlygos. .Jei palyginti nudirb kuopų atstovus ir visus lab
; tame skaičiuje 74,000 kroništus darbus su visais sunku darių veikėjus.
kų girtuoklių, tuo būdu vie
mais ir buvusiomis kliūtimis, Visi susirinkimai yra svar
nam 1000 gyventojų tenka 2,5
padalėme nemažai.
būs, bet šis, metinis, svarbiau 1 girtuoklio. Tuo būdu visoj Vo* •
Ne vienam suvargusiam tau sias, nes bus išduota metinė į kietojoj dabartiniu metu yra
tiečiui Labdarių Sąjunga ne veikimo apyskaita, .renkama į. 250t000rkt6iūškų ^nuolatinių)
šluostė ašaras, pagelbėjo, pri nauja valdyba, nustatomi pla girtuoklių, nebetinkančių joglaudė. Visi Bėgamieji organi nai naujųjų metų veikimui, iš i kiam rimtam darbui ir nuolat
zacijos reikalai buvo tinkamai klausytų kuopų pranešimai. ] d kt i nanč i ų 'sVeikąją v isuomeaprūpinti, visos pramogos, ku- Yru vilties, kad 1934 metai nę. Nors Vokietijoj priešalkoekonominiu atžvilgiu bus ge • Uolinės draugijos daug yra pa
kyrimaa prelato Valterio A. resni. Dėl to ir mes savo or dariusios alkoholikų globoji-,
Gormano, iš Carbomlale, į die i ganizacijos veikimą turėsime ‘ me ir gydyme, tačiau nesant
cezijos administratyvį komite i praplėsti, kad jos dai liai bū atatinkamo įstatymo žymi datų ir kun. Jokūbo B. O Tiara, rimais metais būtų gausinges- dis alkoholikų nepasiduoda gv
Ph. I)., katedros yikaro, j ni negu praėjusieji, kad galė domi. Tuo reikalu* jau yra su
mokyklų prižiūrėtojus.
tumėm labdarių ūkio skolas sirūpinusi ir valdžia.
Kalėdų naktyje Seranton’o išmokėti ir eiti prie prieglau
vyskupijoje visose bažnyčiose dų statynfo. Tad, susirinkime
ir koplyčiose buvo leista lai Šį vakarų visi, kam tik rūpi
kyti šv. Mišios vidurnaktyje Lietuvių Labdarių Sąjunga,
ir per tas Mišias priimti žmo jos darbai ir ateitis.
Visas labdarių kuopas, veinėms šV. Komuniją.
METINIS CENTRO SUSI
RINKIMAS

orą likusios dalies rėdyboje. Vidutiniška įsakius Lietuvos Vilniaus rėdybos valdy ta gyventojoms miestelių, kurie buvo iš
temperatūra 15 L R., jis nelygus ir ne- bai (‘‘Gubemskoje pravlenije”) raštu iš imti iš miestų valdybų žinios, sudaryti
iš savo turpo savarankiškas miestelių be
pastdvus; tačiau Nemuno dauboje puikiai 1808 metų spalių 3-eios dienos.
galima išauginti vynuogės. Vidutiniškai,
Nuo 1843 m., kaęla buvo įsteigta Kau ndruomenes ir bendruomenių reikalams
Nemunas pradeda nešti ledus tarpe kovo no rėdyba, miesto taiyba buvo Kauno rė vesti miestelio valdybą, susidedančią iš
{ miestelio seniūno ir narių, arba išrinkti
mėn. (senojo stiliaus) 18 ir 24 dd. užšąlą dybos valdybos žinioje.
miestelio seniūną su pagelbininku.
tarpe lapkričio 27 ir gruodžio. 17. dienos;
Ekaterinos įstatymą apie miestų vi
garuodamos balos, vietomis dulkės, blo suomenišką valdymą ir šeimininkavimą
Pasiremiant ta caro j»tviitinta val
gai veikia gyventojų sveikatą; serga dau toliau plėtojo impu-atoriuiis Aleksandro stybės tarybos nuomone ir vidaus reika
giausia kvėpavimo organų sutrukdymu 11-ro ukazas valdančiajam senatui iš 1b - lų ministerio atsiliepimu. Vilniaus, Kau
(15,3 nuoš^ bendro susirgimų skaičiaus); 26 birželio 1870 metų.
no ir Gardino generalgubernatoriaus bu
mirtingumas senesniais laikais buvo tar
vo. pripažintu galimu <lalvku įvesti mies
Kaip tas pakeitimas pritaikinti va tų dėsnį KiHino mieste nuo 11376 m. sau
ia* 222 nuoš. i$avyzdžiui, 1885 m.) Ir 2,10
nuoš. (1890 m,*) Kauno apskrities fauna karų rėdybų.miestanjs, buvo pavesta vi sio 1 dienos.
menkesnė, negu kitose rėdybos apskrity daus reigalų juinisterini susižindt? su vie
Gavusi apie tai Kauno rėdybbs val
tos geiieralgubernatoriais ir savo nuomo
se, bet už tai flora puiki ir įvairi.
nes apie tai įteikti įstatymų leidimo tvar dybos raštą, iš 1875 m. liejios 23 <1., to
Ii Kūuno valdymo istorijos
ka. Klausimą svarstė valstybės taryba laiko miesto taryba, susidėjusi iš keturių
Ateinančiais metais gegužės 31 d. su (tiosudaistvennyj JSoviet). Tos tarybos narių su pirmininku — miesto gaivu, ko
kaks lygiai jamkios 'dešimtys motų nuo nuomone, kuri buvo euro patvirtinta 1875 legijos asesorium Janušausku, 1875 m.,
to laiko, kai buvo panaujintas Kauno mie m. balandžio 29 d. nustatyta naują miesto spalių mėn. ėmėsi jiasiruošiamų darbų
sto visuomeniškas valdymas pagal mies dėsnį iš 1870 metų pritaikinti vakarų rė- tam dėsniui įvesti Kalinę,
tų dėsnį iš 1870 uratų.
Balso teisę ir teiaę būti nHikaMiiems
dybų miestuose (tauje skaičiuje ir Kaupo
Besiplėtodama* ntiestų I w»ndr numeni ų
rėdybai palaipsniui), turint galvęje art& f pripažino, pirmam tuntui, iki luistatanl
sudarymas nuujnušioje ejssdioje jx*rgyro- rniausius vietos sumanymus. Viilati* rei- miesto naudai nejuilomo turto rinkliavų,
no Rusijos šiuos nvurbtausips momentus, kalų minisieri* čia prižiūri ir tvirtina iš nejmlotnu.luitų savininkams, kurie buvo
Pirmas mieštų dėsnis buvo išleistas val- rinktus miesto galvas, o taip |>at. paskir apdėti valstybės iždo naudai mokiisnių
j dant imperatorienei Kkatcrinni 11
1785 tus laikinai toHis pareigoms ir atleidžia rinkliava, ir turintiem* pirklio liudijimus
m. Minant tuo įstatymu Kauno mieste bū visuomeniškas valdybas miestuose nufl kai prekylios ir pramonės įmonių savinin
vy įsteigta miesto tūry bu. Tai padaryta kurių pareigų. Drauge su tuo Ijūvu pakęs kams,, kurie mokėjo miesto naudai nusta
a

Kauno būklė, jo įstaigos ir įmonės bei
.
jų vystymasis

* .

— t
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tytų rinkliavą nuo prekybos dokumentų.
Sudarius ir jmskelbus pirmykščius ri
nkėjų sąrašus pagal jų mokamų rinklia
vų sumą (6503 rub., 75 kap.), į tris sky
rius, pirmas rinkimų reikalų susirinkimas
buvo sušauktas 1876 in. vasario mėn. Ja
me išrinkta nauja taryba pirktiems ketveriems metams. ... ,
Pirmas naujos t^ybos posėdis įvyko
1876 iii. gegužės 31 d. Tame jmsėdyje ji
nutarė uždaryti pirmykščius tvarkos ta
rybą ir vietoj jos įsteigti iš išrinktų mie
sto galvos ir narių miesto valdybų, .lai
nutarė pavesti paskirstyti pareigas na
riams, priimti kasoje esamas sumas, pinigiškus dokumentus,. bylas, popierius ir
liet kokį miesto turtą ir pasirūpinti pa
ruošimu bylų ir jx*pivrių ir kt.
Tuo būdu 1876 m. gegužės 31 d. pa
šalinta'ir pirmykšti luominiais jaigrindais
išrinkta taryba, o įsteigtas naujas niieslo
visuomeniškas valdymas, jiagrįstas mies
to dėsniu iš 1870 Iii.
Nuo to luiko miesto dėsnis iš 1870
iii. veikė Kuuno inie^e iki 1893 iu. vasa
rio t. y. beveik 1/ metų. Nuo to paties
laiko įvestus naujus miesto .dėsnis iš 1892
m. birželio II. dienos, baris ir buVo pri
taikintas toliau kaip iki 1903 metų, t. y.
Al*. Vitlc&uskM
daugiau kaip 8 melus.

Trečiadienis, gruodžio 27, i 53 Y
■
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tavo tradicijos, tavd dainos,
. pie 80,000 tonu cukrinių run
tavo tautosaka
nepasiliko
keliu. Tačiau užauginta žymini
nuims.
mažiau. Paupiu augintojui sa
Kur žuvo Lietuvos literatu-j
SVETIMŠALIŲ DOVANOS ncfizų žurnalistas dar pernai vo cukrinių runkeliu derliu
. ra?
VYTAUTUI DIDŽIAJAM : Vytauto Didžiojo muziejaus j0n pristatė fabrikui. Paairo-

LIETUVOS GYVENIMAS

Tokia sėklų kaip tik ir su
mažino cukriniu runkelių der
lių. Re to, nebuvo palankus ir
šių melu oras. Cukriniu runRašo Andrius šnipas
kelių augintojų draugijos ŽiTiktai
nuo
šešioliktojo
fiidė,
kad
jų
derlius
yra
apie
niomis, šiemet cukrinių run— Cbicago, Tll. Aią savaitę
-----------J statybos komitetui atsiuntė 70
Kur dingo Lietuvos
I mtmečio mes turime rekordą
Vytauto Didžiojo muziejaus franku ir gražu laišką, kuria- 40 nuoš: mažesnis, negu pa- kelių auginimas prie sumažiprasidės darbai prie sanitari
literatūra?
Lietuvos literatūros. Žinome
statyba nors dar galutinai ir me išgiria mūsų Didžiojo Ku- gal sutartis buvo numatyta, ntų kainų ir sumažėjusio deijos reguliavimo; visas darbas
apie
juostelę
su
lietuviu
kal

Mūsų tauta, turėjus mok vnebaigta, bet kai kurie inuzie- nigaikščio drąsą ir sumanumą Panašiai derlius sumažėjęs y- liaus, jau nebepelningas. Dėlkainuos 42 milijonus dol.
J
ba
su
1512
m.
data;
apie
Mažj ra ir kitu cukrinių runkelių fo draugija yra linkusi inutydarbą bus priimta 13,000 dar- tų stabmeldystes dvasiškių, tu
jaus skyriai jau įrengti. Aio- govojant su kryžiuočiais.
vydžio
katekizmą
su
1547
m.
augintojų. Apskaičiuota, kad ti, kad kitais metais, jeigu nemis dienomis visas karo mu-' ...
.v .
. .
bininkų. Darbai tęsis per du bėjusi sisteinatinę stabmeldys
, .
,
, .. . Varnas rusas iš Sanebaiaus
data;
apie
Duonelaičio
raštus,
vidutinis šių metų cukrinių bus pakeltu kairia arba nebus
metus.
•
Jčs religiją; kuri iš mažos tau
ziejus pradedama kraustyti i
tos Vytauto laikais pakilo vie- aP*‘‘ Kudirką, apie Maironį. naujasias patalpas, kurios y- atsiuntė eilėraštį, parašytą- Vv runkelių derlius iš hektaro duota derlingesnė sėkla, enk.
New York, N. Y. Sanidw
i**
•
•ir stiprinusių
• liet
kili- randasi mūsii steksiiv-1
, .. • *
.
tauto ...................
gaibei ir. 2it auksiniu ru- bus apie 300 centnerių, o per- rinių runkelių auginimas ga
dziausių
n< ’ KU| raminsi mu. ų su k. py |la galutinai žemutiniame itintariškienis darbams federolei
i 4 i • savo ribas
•,
i*fis iiiiisn Dflnto
• jaus
•
i ti •įrengtos. Ali*
I^oisko .................
tfls rtisns rti- nai buvo daugiau kaip 400 ee- Ii labai sumažėti. Cukrinių ruoj• valstvbių,
vanu, Potrflrpli
i uranu, \i zie
aukšte
. ninliij.
. .
U • iki• JuoT
raibius?
,
• •
t
. so, kad \ vtauta Indrų jis Iv- ntnerin. Cukringumas šiemet nkelįų augintojų draugijos rna
'T5.^WS'paskyrus keturis nuj jef,-ė, nuo
rKlllJU!S i
kos
muziejaus
statyba - dar
nuo Baltųjų
Baltųjų
iki Juokos
muziejaus
statybai
te- . .
•
•
nu įjonus o ., rengiamasi nojūrų; kuri praeityje paKadangi mūsų tauta dabar j beplaukia. Tačiau visų jdo- giai gerbia su savo caru Pet didesnis tiktai apie 2 nuoš., nvmu, pirmiausia reikėtų duotru us pradėt i ai_ įai šioje srikultūrą statyme miestų, npDiri klasinės Ii te ratu ros, ta’r miansia, kad ne tik Lietuvos ru Didžiuoju.
nors sėkla augintojams duota ti derlingesnę (tokią, kaip pra
tyje.
Pirmenybė bus duota pilių, bažnyčių, kurių liekanos kur jinai dingo? Musų tauta
švedų
vienas
moksliniuka*
mažesnio derlingumo ir enki i- eitais metais) cukrinių ruukevisnomenė aukoja Vytauto Di
tiems bedarbiams, kurie ima į(. <u|)ar t('.boriogso Lietuvoje, būtinai turėjo turėt savo tau- džiojo muziejui, bet taip ]mt — istorikas parašė studiją a- ngesnė.
lįu sėkla
Tsb.-

ŽINIOS Iš DARBO
LAUKŲ

i

KAIP MAN PATINKA!

a

/vetuiiša- pi° v>’tou<*
ir JO fii°tni- ji negalėjo turėti lite- tosaką, savo epą, savo dainą! ir svetimtaučiai ir sv
ralfiros, panašios Grekų, Ro- ’^ei pilių ir senovės bažnyčių liai. Vytauto . Didžiojo komi •. mis dienomis prisiuntė kaip
įnėnų, Anglų klasinei literatu- griuvėsiai tebeegzistuoja, jei telo žiniomis, olandų studen auką V. D. muziejui.
Gražinusią ir charakterin
tauta kalbėjo, kodėl neturime tai yra paaukoję 272 litu ir
rai?
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKU8 KATALIKIŠKUS
Lietuva, kur tavo Diadas, tos tautos dainos epo?
keletą retų knygų. Vienas pra giausią dovaną nesenai prisiu i
LAIKRAS6IUS:
ntė vienas amerikietis kaž
Odissejas, Aeneidas? Ar netu Man atrodo, kad lietuvių
koks ftempel. Jis išrado kaž i“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dienrėjai kalbos? Jei turėjai, ar, tautos literatūra žuvo. Kiek j Duonelaitis pradžią padarė;
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, 111. Me
mes visų tautų literatūros tu- Maironis jo darbą pastūmėjo, kokias patobulintas rakietas
ištikrųjų, nekalbėjai ?
tams $6.00.
jas užpatentavo ir trečdalį pe
Tauta su kalba, varoma na- rime, tai tik mažmožis, kiek bet kada atsiras genijus, kurs
“DARBININKAS”, Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
lno paskyrė V. D. muziejui.
buvo jos sukurta. Užrekorduo- baigs jų darbą?
turalybės jėga turi kalbėti!
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broaihvay,
“Apie jūsų kunigaikštį, —
ta,
kad
Antikinės
literatūros
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Lietuva, tu kalbėjai,
bet
tuose laikuose buvo užrašyta
Vedėjas šio skyriaus pradės rašo amerikietis, — man pa
.......
<11
■ ■■■■■,■ ■ ■■
— Geneva, N. Y. Vietinėse
sakojo vienas lietuvis mano “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
dažant ir kitaip atnaujinant 2,000 dramų; mūsų žinioje da recenzijas naujų knygų.
ganas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. Me
gazaunėse ištiko smarki eksdraugas ir aš Vytautą labai
bar turime tik 42; iš Rymie
tų trobesių sienas.
tams $2.00.
Autoriai iš Lietuvos ir Apliozija, kurioje žuvo aštuo
Lietuviai išeiviai taip
— .Zionsville, Ind. Du dar- čių literatūros dingo raštai menkos preSomi pasiusti man gerbiu.
pa, yra paaukavf na„gia,lsio “STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
niolika darbininkų. Dėl eksJiininkai prie viešųjų darbų, poetų Enniaus, Valgiaus, Se- savo dalbą.
aukų tuo tarpu gauta iš amenalas, 366 W. Broad\vay, So. Boston, Mass. Metams $2.00.
pliozijos padarytų nuostolhj,
valydami krūmus prie George- ssenos ir kitų.
J užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
darbai tūlam laikui pertrau
Pirmiausiai eis' recenzijos rikiečių jš Vilniaus krašto,
Literatūros užrašai, knygos
town brūzgynų, senose žolėse
“LATVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
kti.
užtiko seną Blokinį puodą, ku- gali dingti karui užėjus, per- šių knygų: Seirijų Juozo —
ley Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00.
CUKRINIŲ SUNKELIŲ
— Milwaukee, Wis. Mihvau- riariie rado auksinių pinigų sekiojimuose ir ugnyje. Sako- “Orleano Mergelė”, tragedija;
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
AUGINIMAS JAU NE
|ina, kad Julius Cezaris Alexa- “Lietuvos Likimas”; “Jauno
«kee Bridge Co. firma gavo iš $800.
nis žurnalas, 2322 W. 24tb St.; Chieago, TU. Metams $2.00.
BEAPSIMOKA
Rock Island geležinkelio kom — Salt Lake City, Utah. j ndrijoj sudegino knygyną su sios Lietuvos Šventė”; “Šve
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,
panijos pasiūlymą padirbt plie Valstybės apskričių skolinin-. 400,000 rankraščių. Persekioji- ntas Tercizijus”; “Liueiperis
4736 S. \Vood St., Chieago, Ilk Metams $2.00.
Šiais metais akc. b-vė “Lie
ninių tvorų, vartų ir tiltams kams, kurie negali užsimokėt i muose, kaip reformacijos lai- ir Pragaro Karalienė”.
Autoriai prašomi autogra tuvos Cukrus” sudarė su aureikmenų, kurie turės būt su valdžiai savo mokesčių, paski- j k.uose, sunaikinta daugelio vie
įgintojais sutarčių užauginti anaudoti naujiems tiltams per tta keletas darbų, prie kurių nuolynų knygynai. Kai Lon- fuoti savo kūrinius.
Mississippi upę, lova valst. galės jie atidirbt už savo mo- (lonas sudegė, toj konflagraciJei kompanija sutiks priimt kesčius. Kitokių darbininkų joj žuvo daug karalienės Elzpasiūlytą kainą, netrukus pra nepriima; skolininkai noriai bietos eros raštų.
MADA NO. 783
sidės užsakymo išpildymo da eina dirbt.
Jei ne vienuolių triūsas, jų
rbai.
— Washington, D. C. Tede neapsakomi nuopelnai knygų
MISCHA FASHIONS
— Cleveland, Ohio. Plieno rate vyriausybė, pritarus pre- perrašyme, šiandie visai nebe- Gražūs, Spalvuoti SU naujais paveikslais, “DraU« sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir galiišdirbystėse dėl Kalėdų šven zidentui Roosevelt, paskyrėėmi turėtumėm antikines literatuyra teisingai sukirptos pagal di
lijoną
dol.
paukščių
būdelėms;
ros
dumą ir yra padarytos iš stiprios
tės susitrukdė darbai taip, kad
Kas galėjo Lietuvoj atsitik- jma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
popieros. Lengvai suskaitomas
reiškia,
vyriausybė
šią
sumą
tūli ūmūs užsakymai negalės
kirpimo parodymas ir praktiš
<•
ti?
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.
būt išpildyti laiku, todėl fa išmokės dirbėjams paukščių
kas
žingsnis-po-žingsnio siuvimo
Mūsų senovės tikybos krivių
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap-S
brikantai rengiasi prašyt vv- “namelių”, kurie bus įkelti į
rodyklis, yra sykiu duodamas.
Šią madą galima gauti didumais
riausybės leidimo pailginti kai medžius ir kitas aukštas vie raštai turėjo dingti kai Lietu ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun- j
14-16-H3-20 metų merginoms ir
kuriam laikui darbininkams tas, kur galėtų ramiai veistis. vą užplūdo kryžiuočiai. Ma čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skainau,
daug
Lietuvos
raštų
bu
36-38-40-42-44
krūtinių mieroms.
— Wasliington, D. C. Dide
darbo valandas.
16-tam dydžiui reikia 4 jardus
snė dalis įvairių darbaviečių vo paslėpti bažnyčių arehyvuo tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1934
— Chieago, III. Miestas nu šią savaitę, tarpe Kalėdų ir
39 colių materijolo arba 3 jardus
se, kunigaikščių paiociuose ir
t gaUs kalendorių dykai. Šiaip kalensprendė pravest požeminį tu Naujų Metų, sulaikė darbns t. p.; tie raštai buvo išgrobti < . , Y
54 colių materijolo ir
jardo
A
m
• 7 • t•
nelį tarpe Wells ir Canal ga vienai savaitei, kad padarius Rusijos Aleksandro kasok, ir 4ono kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie39 colių skirtuigaus materijolo.
tvių. Tunelis kainuos $150,000 inventorių ir atlikus tulus pa išgabenti į Maskvą Napoleono , tUVOje.
ir duos darbo 500 darbinin taisymus.
užplūdimo metu. Lietuvos eVisi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
DriAVOAS FASHION DEPT..
kams. Kada darbai prasidės, — Chieago, III. Illinois Cen pas, daina gal žuvo Maskvos
2334 So. Oakley Avė..
dovanų
kalendorių,
prašomi
pasiskubinti
atsitei?hlcago, Illinois
dar nepaskelbta.
tral geležinkelio kompanija k Kaštavo,Jkaip nebuvo, ja? sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
7ėl kiekvieno pavyzdžio siųskite
25-i
— Chieago, III. Keletas ge prašo vyriausybės paskolos su
Pattarn No...................................................
ležinkelių kompanijų rengiasi moję dešimties milijonų dole- galime, auraskime tą žuvusią VlSOSe kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų ■
statyt naują geležinkelių sto- rių, kad tais pinigais galėtų Lietuvos tautosaką; jei jos Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostumetį, kuri kainuos devynioliką pradėt naujus darbns savo ke- nerandame, te mūsų rašytojai
Rai
n metams kainuoja’
milijonij dolerių. Planai jau lių taisymo ir padarų pageri
paruošti ir pavasarį gal pra nimo; ar paskolą gaus, kol te imasi Lietuvos originniės ?6.00; pusei metų £3.50; trims menesiams £2.00;
kas dar nežinia.
dainos, epo.
! 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
sidės darbai..
Fashion No. 7a3
is valstybės pašalpą.
— Toledo, Ohio. Willys -Overland automobiliij kompanija rengiasi prie didelio darby
mečio iki kovo mėnesio, kad
padirbus 5,000 — 7,500 naujų
automobilių. Tam tikslui bus
priimta į darbą trys tūkstan
čiai naujų darbininkų. Pirme
nybė bus duota tiems, kurie
iš darbo buvo atleisti.

SKAITYKITE

“Draugo” Kalendoriai

— Cbicago, III. James McHugh Sons firma gavo užsa
kymą iš karo vyriausybės pa
dirbt už $612,000 įvairių plie
ninių ir geležinių išdirbinių,
kurie turės būt sunaudoti sta
tymui 18 apartamentinių na
mų, Fort Sill, Okla.
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— Youngstown, Ohio. Plie
no dirbyklose prisirinkus dau
giau užsakymų, fabrikantai
žada nuo Naujų Metų padidint
plieno produkciją iki 40 nuoš.
paprastos normos.
— Cook, III. Iš priimtų jau
prie viešųjų darbų darbininkų,
275 bus paskirti taisymui
apskričio trobesių, mazgojant,

Inter-natn Carto^n Co., N.
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Trečiadienis, gruodžio 27, 193 !

'Vakarėlį ir žmones prijuokino
Buzarus prasidės sausio 2G tieji iš girtuokliavimo tiek
Uždarykite duris nedoiovind., ir tęsis sausio 27, 28, 31,'kūnui tiek dvasiai nuo." toliai'gai spaudui, saugokite šeimos
I perstatinėdumas veikėjus kieĮ;krienam pritaikindamas koki
ii vusurio 3, 4, 7, lt) ir I i d.'ir raginama uoliai dėtis prie; tyrumą.
.
Juigio
puiapijoj
(entrOj
Kunigas Jonas l.uui'inuiti.' blaivybės, kad lengviau būtų
juokingų anekdotą. Bendrai’
programa buvo graži, tik, gai- ’ Brooklyne, purup. sidabriniam bus buzaro vadovus.
išvengti lų pavojų, ftis laiš-Į
Nuo Peršalimų Krutinėję
la,
kad
žmonių
•
neutsilankė
'
•i
llhilie
.i
ni
paminėti
rengiamas
Veronika Pakinkis
kas Ims skaitomas per piųuo-Į
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
Varias Aubtu b«<l?* »nląužyn>ui prršalintu krutinėję, tai Kuras išsitrynimas
[Įtiek,
kiek
turėjo
būti.
bazaras.
su
ANCIIOK l'ain Exirelletiu visus
kslus
visose
Vyskupijos
bažny
:
815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.
kiūtinės ir po to apijeitgiant krutinę
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. BitoNaujas Klubas
j Bazarą sumanė mūs purapi- BAŽNYČIA RAGINA PRIE čiosc. Bažnyčios uutoritetingas '
kis gydymasis paliuosuoja susikioižmit
krutinėta visokių glitumų ir skreplių.
žodis
daug
padės
žmonėms
su

Siomis dienomis įsisteigė jos jaunimas, kuris žadu daug
Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes
BLAIVYBĖS
darnai jie priveda prie pavojingų ligų,
X Gruodžio 15 d. buvo at naujas Lietuvių Demokratų pasidarbuoti. Visi prašomi akaip plaučių uždegimas, influenra, gri
siprasti blaivybės kluusimuopas u- kt. Tuojau, išaitrinkite Pamsilankęs svečias, Brazilijos lie Politiškas klubas. Įsirušė gra-'. teiti pasižiūrėti, koks bus tas
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina J5c.
Šių metu bluivvbės jubilie-"se.
ir 70c.—-skirtingo didumo bonkutės.
tuvių kleb. kum Sugintas, ku- ' žus būrelis lietuvių. KJūbo už-‘ bazaras. Dovanoms surinkta
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.
proga J. Ekscelencija Pa-!
X Jau
du
trečiadieniai
pra
i •
->i J’8
ti umpas n koli ki ijus, i
organizuoti lietu- j visokių dalykų. Be to, visiems nevėžio Vvskupas išleido tiki
JO, Kaip l.
«.»»»« Z'-Įpasakė penkis gražius pamok- .
. delllokratų ,w,.tijoa < |,us pl-ogw įšokti sausio 31Į „liesiems laišku, kuriame yra' BIZNIERIAI. GARSINKI.
liūčių 1S musų kolonijos.-Kazin j,.,- V,.L.i.i»i<lii.ni noniet iImiu,
1
..
..
.
.
■
kur din-o žinučių lašėjai -ai !• "•
•• , P1 t •
-?iir 1^'bėti liepi Rečiams jsi- d. ir vasario 7 d., 1934 m? , plačiai išaiškinti
TĘS “DRAUGE’
‘
, J
’ ’ z„'on„J susirinko Į svetainę 1B-1 į pilielvbf. Jaukta veikli|
FOR BETTFR 8AKING
davė pi Ogus tiems, km,e i'ie-girfti sveflu kalbos aple Bra-' Wybaj kuri> tikiuosi> atnrt •
A f Lt SS GOST ŪSE IHE
gsta ant lasančių jiasibai ti. j zįĮįjj| p0 kalbos rinkta aukos
lietuviams daug garbės poliECONOMlCAUnFFlClENT
Bet, kaip matome, ir patys i bažnyčios statvniui. Žmonės
■
. »•.. i
1 likos dirvoje,
neiaso, nors daug turi guizių noriai, davė, tat daug surinko.Milė'
progų.
i
[ X Pastangomis gerb. kipb. I Gruodžio 1 d. persiskyrė su!
DUOKITE VISUS SPAUDOS
z\ l aigi, baigiant senus inc-į jiun
Urbonavičiaus sure- šiuo pasauliu geras ir pavyz-j
BAKING
tus, nors trumpai paminėsiu, n„.la
iškilmės — paini-, dingas parapijomis Simonas i
DARBUS
“
DRAUGUI
”
kas įvyko pas mus nuo prad
POWObk
mirties kun.’Baranauskas, 53 metų amž.
liejimas 19
žios gruodžio mėnesio.
ŠAME MUCI
Jono Gedaiko, kuris anuo lai-'Paėjo iš Suvalkijos, Daukšių!

C. BROOKLYN, N. Y.

WISCQNSlN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA WIS.

PAIN-EXPELLER

C

D

Gruod. 7 d. mūsų parapijoj įku čionai klebonavo. Iš vaka- parapijos. Amerikoje išgyveno
buvo liūdna. Įvyko dvejos lai-'ro prie gražiai išrėdyto kata- apie 30 metų. Paskutinius 10
dotuvės: jaunos mergaitės a. Delio klebonas atlaikė gedulin- metų gyveno Rocbesteryje. Nu
a. Jurevičiūtės, kuri mirė nuo gus mišparus. Rytojaus dienų liūdime paliko 4 sūnus ir 2
sužeidimo susidūrus automobi- buvo labai iškilmingos jaunai- dukteris. Vienas sunūs,. Jonas, j
lianis. Bažnyčioj ir į Šv. Jur įlos už jo sivlą. Klebonui pa- mokinasi į kunigus Šv. Prail
giu kapus lydėjo nepaprastai dėjo kunigai kun. Balinskas, aiškaus seminarijoje, Pittsburdaug žmonių. Jurevičiai buvo išlikas, Pužauskas, pralotus gh’e. Velionis buvo gerai ži
turtingi, geri žmonės; auklėjo i Krušas, Paškauskas ir keli nomas Scranton’o apylinkėj.
šeimynėlę.
liko 'vietiniai
svethntau- Giminės ir pažįstamieji apie
Scranton, Pittston ir Tania
motina našlė, viena duktė ir čiai.
bernelis. Tų pačią die-1 X • Kadangi Seserys Pran-j(lua prašomi pasimelsti už
Vyturys
ną buvo kitos laidotuvės a. a. ciškietės dideliu pasiryžimu
P. Nemeikšienės. Pamaldose' dirba mūsų labui, tat jos yra {
“DRAUGAS^
dalyvavo 4 kunigai ir daug vertos užuojautos ir paramos, i
žmonių. Velionė buvo senyva'Dėl to, Naujų Metų dienų po-j
----moteris. Kleb. kun. M. Urbo-1 piet rengiama bunco, kortų 1 Katalikiškas!
navičius keletą sykių ją ap- žaidimas. Bus naudingų dovaLietuviškas!
Patriot iškas!
rūpino šventais Sakramentais, nu. Bus gardaus užkandžio.
Teisingas!
Paliko neregį vynj seneli, du Bu? ir šokiai. Grieš gera muNaudingus!
sūnus, vieną dukterį ir daug zika. Visi lietusiai katalikai,
Pamokinantis!
turto, kurį besidalindami vai-! ypač mūsų jaunimas, turėtų
kai net susibarė.
atsilankyti.
Trakšelis
JEIGU GALVA SVAIGSTA
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
SU NUGA-TONE

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

Nuodai, kurio susikaupia jūsų or
ganizmu paeina nuo to, kad Jisai
ganėtinai neišsivalo ir todėl prapla
unu bakterijas kurios užkrečia jus
ligomis, susilpnina jūsų organizmų
ir jus kenčiate nuo svaigulio, gaivus
lino.' — P. Poluikienė, Našlio skaudėjimo ir 1.1.
NL’GA-TON'E išvaro visus nuodus
!— J. Steponaitis ir Piršlio — iš jūsų sistemos. Yru milijonai mo
terų ir vyrų, kurie utgavo savo sp6-'
'J. Pranckūnas. Visi savo už- kas ir pataisė savo sveikatų su šiuo1
pITSIKlll
i, .• atllko
+
i,....f
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
. .
duotls
Ua,P tlkn art,s- Itės pavargęs arba nesveikas, painė-
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25ounc«s for254
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ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Kada
žmogų
X vargus
,
•
• ,
dzm, tada jo siela pasidaro
ner-Hini

J sai šnukingi T)ievr»'

t MaIonu matyti kad jau. Į ginkite
‘

J

Tikictus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Postcrius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvcrtus,
Draugijoms Blankas,
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkite.-:,

NLGA-TON’E.

nimas taip gražiai mokinasi
atsakomlngose
ir ieško suraminimo maldoje. ......
o
.
vaistinyčiose.
J dailėje ir palinksmina žmones. ____________________________
Kada liūdnumas apima šir, .
. 1
Programą baigė choras padaidį, žmogus randa atsigaivini
i nueidamas sekančias daineles
mą, dainoje.
•“Muzika - muzika”, “Pasisė
J r mūsų jaunimą jausdažalią ...-i..,,
rūtą”, “Važiavau
mus reikalą prašalinti l*H"idesj,i
” “Tryptinis” ir sykiu
I.IIVII „uranas linksni,, <laimjįktl u(,tuv„s i,i„ini). I Buy gloves with what
\ak<mlį gi imilžii, 17 ,1.
Programų užėmė upio pori)
it savęs
Programa pra,lėta ”A|„., kla„ssvt„i„ms utNerelk mokėti 68e. ui
dantų m ošti. Llaterina To,-a”. Pu tu, labai gražia, ir
kaip
oth Pašte gaunama po 35c.
jautriai dainavo “ Dul-dul-duTėmyk. IcaJp gerai JI vei
i Didelė garbė priklauso jau
kia.
Ja vartotadamas per
delė”, “Kad aš jojau ir “ Lo-,
matus sutaupai SS.Oi.
nimui už gražų veikimą, o dfja šunes”. Toliau sakė jaunas'
desnė garbė jų vadui K. Ba
solistas I’r. Mociejūnas, kuri.zini, kuris taip gražiai išmo
padainavo solo kelias daineles
kino. Gerb. klebonas kun. Joir vėliau su savo broliuku Juo
zu kelis duetus.
Jų dainos
žmonėms labai patiko. Jonus
Pranckūnas atliko monologą
“Cicilikas”. Jame labai gra
žiui utvaizdavo šių dienų pa
našius paukščius, kuriems nie
kas negeiui, jei neina jų nu
rodytais keliais. Izabelė R >vaitė kibai jautriai padainavo
“Liūdi - lindi” ir kitą juoki
ilgu duinelę upie

resni

rezultatai

$1,25,

žemo

nvga-tone.

Reikalaukite
tikro
Parduodamas
vi'sose

tryniui, ^rihnnas Zeiuo luistai >lo
nležčjimą odos J penkias sekundas
— Ir pugelhinKaa prie Kczctuo*,
purkų, dedervinės, ir ItbMmų Že
mo beveik stebuklingai praAnUna
visokius odos Iritaeljas. kadansl
10 Kydyrpo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos vaisil11 y v los užlaiko—35c, 60c, 61, Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk ge
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Draugas Pub. Co,
2334 S. OAKLEY AVENUE

Don’t
neglect
Colds

5

į Sultis krūtinėj arba gerklėj gali liūtį
, pavojingas. Palengvinkite jj j 5 ml' nuti-s su Musterole, "erzinimo sta',Idytoju"!' Vartojunt vienų kartų vaI landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimų. Vartotas milijanų
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų Ir slaugių.

z
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Trečiadienis, gruodžio 27. 1933

say. that ull those sele< ted arej
the best players amongst the!
Litliuanians; or absolutelv
guarantee t Imt all t bose seleeted are Lithuaniuns.
Keeently an Kasteri! vvriter
seleeted a Lithuniiiaii |A11 Aineriean team lor the “Garsas, ’
iii vvhieh seleetion appenrs the
name oi' 1). Purvis of Purdue
l'niversity.

Sus inę dalyvavo L. Vyčių
busketball lygos komisijoniej riai, kurie paaiškino Vyčių
Boalotbull Ivgos veikimų pra
NAUJA LIETUVIU SPOR
;l ityje ir pranešė, kad šiemet
TO KĖLIMO ORGANI
žaidimui prasidės gruodžio 31
ZACIJA
d. Atidaryme bus orkestrą ir
... , atvvkusieji tvnini iš tolimos
Pereitų sekmadienį
\Vestville ir (lary, kurie žals
Sieloj įvyko bendras susirinVisi
..
prie Chiengos tviuus.
luinus visų
visu sporto virai ir 1
lietuviai kviečiami atsilankvįžymių veikėjų kad siisiorga
Sporto Kcporb ris
ti.
akavus sporto reikalu.

SPORTAS

j

tm

dy Paplis of Hurrison lligh: Phillips gyni Juckyon and Ke(Chicago), at Half Back.
>lzie Avė. every Sunday even-

ing.
CHAMPI0N3HIP TROPHY PROMISED

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

Tel. GROvohUI I5»5

MINTYS APIE SPAUDĄ

DAKTARAI:

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DENTI8TAS
1446 S»O. 491h CT., CICERO, IM
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
*147 SO. HALSTED ST., CH1CAU4.
Paned., Bare d- Ir SubaU 1—S vai

Tlie Busketball league ('oriu
Dabar per Draugo vajų Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale
missioners received a premisų Pusi|odys aiškiai, Kokia sphu- seredoinm m i
24231 W. MAltųLKTlK ROAD
Irom one of the stauneliest ,l'a
namuose, tokie ii
Dienoms Tel. LAFayette 5793
Litliuanian supporters in tliis ,nes
d ei skaitome, plaNaktimis Tel. CANal 0402
tovvn a vvell knovvn Litlnmni- Dnniuc, palaikome katalikis- Tel. LAl’ayvtte 7450
an Atidėtu liimself, tbis young ^ųjų spaudų, kovojame už
'I'liis seleetion caused a deOffice: 2643 W. 47th Street
[luito amtiiig llu- Chicago ljth-|Litllu“n,an k'“,l,‘r ll,ls l’™"1“’ Kristi, ir tikėjimų; jei palai-j
Vai.: 2 iki & popiet, 7 iki 9 vak.
kome
nekatalikiškų
spaudų,
,
į susirinkimų atvyko virš
LIT/irA\’IAX
a
Nedėlioję pagal sutartį
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
uanians, „r whom'sonieoite ga-,wl not unly b>
kuri patenka ir į jaunimo ra
dvidešimts veikėjų ir sporto
ALL AMEH1CAX"
beautiful
tropliy
būt
to
rend4140 Archer Avenue
tbered mūre or less reliable in
mėgėjų iš visų kolonijų, net
Offise Tel. IlEPubUe 7090
formution, tbat l'urvis is notįel
“^istaiK-e in Įjgfr- nkas, mes patys esame KrisVai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. Tel. GROvetUU 0017
i taus priešai.
ir iš Indiana Harbor.
(B y .lauk Jatis.),
ia Litliuanian. Evi.lonvo is be- in« tllib l-Olumn.a.. voutl
Bes. 2136 W. 24th St.
0917 S. WAS1ITEAAW A VIa.
. TeL OANal 0402
Keeentlv manv easteru Lith-Ii •mg gatbered and, ,,
ganization
one
.
of
vvhieb
tlie
Susirinkimų atidarė J. Juo
the true 11azaitis. Pirmininkauti puški r- uaniau nevvspapers liave se tionalitv of Purvis vvill soon Litliuanians vvill be proud. LIETUVIAI DAKTARAI:
GYDYTOJAS ir ClllltL'GAS
Witb thousands of Litliuanians
tas Dr. J. Poška. Diskusijose leeted Litliuanian All Ameri-; be knovvn.
2423
W. MARULR'1'Ti; ROAD
Res. and Offi'c*
Offlc® Phoc*
Tel. LxU*ayelte 3057
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*
in
tliis
citv
vve
liave
reastm
to
dalyvavo: 1. Sakalas, kun. A.caų l'ootball teams.
835*
(jo.
Leavut
St.
PROspeet
102*
Most of tlie mateliai lor a
NeddlloJ susitarus
Z
CANAD 0708
. t xpert to liave leaders in eveValančius, p. \Vaičienė, P.
Amoiig tlie leading players scĮe(.tįou „f tbis k: id vvi
Poškus, A. Manstavičius, . V. of tlie best (’oddeges and KniC f0Un,Į in the Kastoru pnrt of ry fonu of aetivity.
Plione CANal 6122
,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rėkus, J. Viskonta, L. Girtis, versities, tbere are over lortv |j,js eountry and liere around
X
—
SPINDULIAI
“The K of L Busketball
I’HYSICIAN and 8URGEON
A. Bacevičius, Al. Kumskis ir Litliuanian players vvho liave tjle (.j|v ()f ('liįca,rO>
eagui* represents tiie best of
3051 West 43rd Str.
2403 W. 63rd St., Chicago
held regulai- positions on iheirj This 8election vvill no «loubt5 Lith. American youtli of tbis
kiti.
GYDYTOJA^ Jr ClI’”’lIttlA>
OFFICE HOURS:
(Prie Archer Avė. neloll Kcdzle)
2
to
4
and
7
to
9
P.
M.
Išrinkta komisija iš dešim respectivc teams tbis season. į arouse a lot of coniment from citv and \vill become tlie best Valandom: nuo 2 ik. ii vai. vakaro
2201 W. Cermak Rood
Sunday by Appolntment
Seredomis ir nedėliotais pagal
ties žmonių sudaryti veikimo
sutartį
I bis seleetion eammt be
fans, who will notjleague in tbis city” says tliis
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
planų.
actly accurate, and we cannot wįsh to accept all of these ieader.
Seredomis ir Nedėliauis pūgai sutai<i
Pilone GROvClilll 0027
REZIDENCIJA
Easteru stars.
Therefore, i f you wish to
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
6631
S.
Califoraia Avė.
r
n
GRABORIAI:
Phe claim tbat tlie VVestern j ]iave a ]oį of elean w],oies0ine Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Telefonas ltEPublle 7868
brauti of l'ootball is far supe- fun, enjoy some of the best (
4645 So. Ashland
Avė.
i
rior to tbat oT the Kast, is go- gailies in our to\vn, meet tlie
Tt Irfouiks Vyturtu lllUi
Tel. CANal 0257
OFISO VALANDOS:
LACHAVICH
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
i
Res. PROsiKvt 6658
ing to Tie brought u p also.
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
U
iki
8
vak.
8859 SO. VVESTERN AVĖ.
cream o^ Litliuanian sociely,
Chicago, 111.
Nedėliomis pagal autartj
Tlien* seeins t ne enougli and Dance to a good orcliesIR SŪNŪS
Ofiso telef. BOClevard 7820
Graborius ir Balsam uoto jas material lor an Kastern and jra Ąftend tlie gailies at St. BOClevard 7589
Nainy tel. PKOspect 1*20
LIETUVIS GB4B0E1US
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lies. UEMIoek 7691
\Vestern
All
Star
team
and!
___________________________
Turiu
autom
noiliub
visokiem*
PkUrnaaJu laidotuvėse knoplflausla1821 hOUTU UALSTEB STUKdZK
Relk&ln meldžiu stelftauktl, o mano
soon be attempted bv
,el- < i< i.R<» •»»
darbu busit* užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama. sliould...
k9ezidenctja 6600 So. Aitoiaa nv«,
' Kcz. Tel. CICERO 3056
Tel. OANal 2515 arba 2518
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
Tel. BOClevard 7012
3319 AUBUBN AVENUE some Litliuanian vvriter.
DENT1STAS
2314 W. 23rd PU Chicago
Our All Star Litliuanian'
( iki 8:30 vakara
Chicago, III.
4712
So. Ashland Avenue
seleetion:
Ofiso: \Tcl. CALumct 4V3*
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
1439 S. 49th Court, Cicero, JTL
Buvęs Cicero
1/ K. Krčius, \V. (t A.
Į
DENTISTA8
Bes.: Tel. UEMIoek 6286

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVŪIŠ.

M

DR. A. RAČIUS

i

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

t*x- ol|r i(K.aĮ

DR. M. T. STRIKŪL'IS

flR, J,

KADZEWICK

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JOS. SHINGLMAN, M. D.

TUU

CICERO t>27

J. F. RADŽIUS

miestelio

DR. G. Z. VEZELTS

pir

mas Sveikatos '
L. T. K. Kiauše, Notre I).
4645 So. Ashland Avė.
Komisijonic,
Ine.
Tel. Ofiso BOClevard 5913—14
arti 47th Street
l
iūs
(
ir
laikė
I.IETUVių GRABORIUS
L. (L Gailius, Obio State.
Phouc BOMcvard 4139
4*
Vnl.: nuo 9 iki 8 vakara
tiy garbės ofi- ' lies. VICtory 2343
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sq per 19 me- Į
Seredoj pagal sutarti
C. Miškinis, Kordbam.
Moderniška koplyčia dykai.
tų) yra gerai
3147 So. Halsted St.
00H W. lftlli St.
Tel. CANal 6174
> .1
ęiceri'ečiams
II. G. A. Kavval, Nortbvvest.
l-f
Chicago, IIL
Ofiso
valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak
žinomas
per .
27 ui* lūs. Da- Į
L. T. Kzniunt, Boston U.
756 W. 35tb Street
GRABORIUS
Kczidcncijue
Ofisas: 2856 U. 6ULh bk
Tel. CANal 6122
t
bar
ap<!cialiL.
K.
Barskis,
l)e
Paul.
Valandos:
18—13 ryto
i«>oja
gydyme
Mn»,j piUnrtmvl inss
Ofiso Vai.: nuo 1-3; nuo 8:36-8:30
visuomet sąžininga* .ir
Plaaėii.i,
šir

Q. B. Mikalonis, Penu St. į
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti
GRABORIUS
nebrangus nes neturi
dies Ir
Reu
me lUaldd užlaikymui
D
E
N
T
I
S
T
A
S
Office
Phone
Res.
6107
S.
Francisco
Koplyčia Dykai
matizmo ligų.
L. H. \Yistert, Micliigan.
■kr riti.
Prospect 2230
Pilone Grov. 0951
Valandos:
2201 W. Cermak Road
4830 WEST 15th STREET
R. II. Bankaus, Manhattan.
Nauja, graži ko
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4
(Kampus Lcavitt St.)
Cicero, IIlinoiB
x
K. B. Stanoook, Ariny.
vai. popiel ir 7 iki X vai. vakare;
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
šventadieniais pagal susiturima.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
plyčia dykai.
I’HYSICIAN and SURGEON
Captain: A. Kavval of Nortk
Nuo
1
į'kl
8
vakara
5058
SO.
ASHLAND
AVĖ.,
Chicago
4142
ARCHER AVENUE
4930 West 13th Street
vvestein.
3307 Auburn Avenue
Uours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Seredoj pagal sutartį
TcL VIBginla 6636
Sunday by Appoir.tment
CICERO, ll.L.
Ilonorary nieiition: Pilko
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8
Patarnavimas geras ir nebrangus
ms, Temple, L. K., I žihivinis,
GRABORIAI:
718 W. 18th St.
ĮVAIRŪS
DAKTARAI;
Kordbam, L.T., J. Žukas, Tein
Tel. MONroe 3377
ORABORIU8 IR. LAIDOTUVIŲ
ple, L. G., Maneikis, Chicago,
▼EDBJA*
Tel. LAFayette *672
L. G., Paulekas, AV. (C J. G.,
1646 WEST 46th STREET
Re*. Phone
Office Phone
Ofiso TeL VICtory 6893
J. Liulevičius
ENGlevrood ■ *641
'TKUngle 6044
Bes. Tek DltEzel *1*1
Tel. BOClevard 520*—*41*
P.
Kiauše,
De
Paul
U.,
K.
E.,
Graborius
ir
Stulgaitis, St. Thomas, R. E.,
Tnk CICERO 294
Balšamuotoju
Patarnauja Chl- Danauski, Fordham, L. H., K. I
SYREWICZE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
cagoje Ir aplella- Žukas, Temple, L. IT., Komi-j
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ORABORIU8
k*Je.
7850
So.
Halsted
Street
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų A
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
rat, Lebanon Valley, R. H., I
Didelė Ir graži
galimas už $16.M
KOOM 210
visų chroniškų ligų.
Koplyčia dykai . Tūlis, Boston, R. H., Saraus-i
KOPLYČIA DYKAI
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
3344 R. 60th Ava, Ciwtro. D J.
40*2 Archer Are.
Ofisas 3102 So. Halsted
ky, Kordbam, K. B.
/
Liūdnoje
valandoje
paveskite
dėl
manęs
Kampas 31at Street
On an All American HiglK
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 y. «
Scbool team, recently seleeted
Nedėliotais ir šventadieniais 10—18
savo rūpesčius. Pašaukite:
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
•
OFISAS
by a vvell knovvn Sport’s vvri-1
4729 So. Ashland Avė.
ter and authority, v/e find An-1
2 lubos

DR. A. G. RAKAUSKAS

A. MASALSKIS

DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. G. I. BLŪŽIS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. SZUKIEWIGZ

SIMON M. SKDDAS

7

I.J.Z01F

J.J.BAGDONAS

DR. A. R. MCGRADIE

DR. A. A. ROTH

St

DR. CHARLES SEGAL

Didžiausia ir Seniausia

Tei. REP.3100

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 pasinnkinią 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 ambulaucc patarnavimą su1 ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKf pirm negu kreip
site! kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisu*

’

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

DR. MAURIGE KAHN

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:
Nuo 16 ixl 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliofuia nuo 10 iki 12
valaudui dienų.

Teletonas MIDway 2880 ą

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AV«
Tel. YAlttls 0994
Ro.i Tel. I'LAza 8266
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. lyto. 2-2 ir 7-9 v.

a.

Nedėldienials nuogio iki 12 dienąr

JULIJONA
NAUSĖDIENE
(Po tėvais Gudaitė)
Persiskyrė su pasu uitu gruydžlo 2 4 <1., 8:30 vai. vakare,
1933 Ilb., suluukMM pusės aiuž.,
gimus Raseinių apskr.
Amerikoj Išgyveno 23 metus.
Paliko
riideliante nuHftdlme
vyrų Antaną, dukterį Zofi'jų. 2
s,ii.u Juozapų
Ir Bronislovą,
pusbrolį Antuuų Ronielk) Ir pu
sseserę Veronikų Mikullenę ir
gimines.
K finas
pašarvolas
.randasi
1520 >o. Mar«hrtel<1 Avė. I^tidoluvės įvyks kel verge, gruodžio
28 dienų, X vai. ryto iš nmnų
į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurtoje atsibus ged u lin
ges pu maldos už velionės sielų,
o Is ten btiH nulydėta i šv. Ku
zi niero kapines.
Visi a. a. Julijonos-. Nuusėdlenės giminės, draugai ir pa
žystami esat nusftlHlžial kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse
Ir
sutelkti Jai paskutinį pu tarna
vimų Ir utslsvetkini'mą.
Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė, Minai. Posl>:olls. I’itssrserė Ir Giminės.
Ijildotuvėsc

patarnauja

Ree.:

Office*

PROspect 2011 BEVerly 0081

grn-

l.orius J. F. Eudeikis. Telefo
nus Yards 174],

Dr. JOHN F. RUZIC

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI CHICAGOJE

OYDYTOJAH III CHIRURGAS

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

Ketv. Ir Hekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

2355 West 63rd Street
VaL: 1 to 1 Ir 7 to » P. M.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
K

tw

Kapitonai
Pasauliniame kare

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugę”
remkite v:sus tuos pro*
fesionalus ir biznieriuj
kurie garsinasi jame.

O

it

WISSIG,
Specialistai
Rusijos

ii

GYDO VIHA8 LIGAH VYRU IR MOD.IIV PER 2* METUS NESI ŪKIU
KAIl* UAKIRHNfUtJKIOH Ir NEIAGYPOMO8 JOS YHA
Rp*clollškal gydo Ilga* pilvo, plaučių, irikutų ir pūslės, užnuodlįlmą kn*s
Jo, odos, Ilgas, Žandas, roumatlsmą, galvos skausmus, nkausmus nugs.
roję, kosėjimą, gerkles skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti a*»
galėjo Jus lėg'dytl, ateikite Čia ir pervltlkrinklte ką Jis Jums gali pade- ’
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydd tukstanfilue ligonių. Pata«\
mas dykai
OFIMO VALANDOS) Kasdic nuo 10 valandos ryto Iki
valandai ir nvo 8—€ valandai vakar*. Nedėtomis nuo II ryto Iki 1
4900 WKUT tath OT.
fcameae Kssder Avė.
T*l. CRAvrford ■*<

A

o

p

r

xu gx

s

Trečiadieni?, gruodžio 27, 1933

čiū visiems, kurio‘prisidėjo dėl visi lietuviai ir prapertieprie surengimo šios buneo pa- riki nuoširdžiai kviečiami da
rty.
Vincukas gyvauti kad galėtumėm baigLietuviu Kataliką Valstybių
---------------- , t i visus tuos darbus, kuriuos
r;“;.
esam pradėję dirbti. Vienas tą XI seimelio rengimo komisijos
darbą — mūsą kolonijos res- susirinkimas įvyks ketvirtaT Tat neužmirškime kas m ils.
t rikeijos darbas, kitas James *Honi, gruodžio 2$ d., < :30 vai.
Gruod. 10 d., McKinley Pa
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj
Musų tėveliai, atvažiavę iš Lie
(Janušausko) Naują Melų va.5 vak., Ansros \ artą pnrap. sverko .svet. įvyko svarbus .jam Į
tavos į Ameriką nemokėjo an
Taipgi kviečiami: I)r. A. Ra
niniu sus-nms, kad apsvarsty
karas; be to, valdybos rinkiglą kalbos, bet įkūrė parapi
knuskas,
Dr. P. Atkočiūnas,
mas 1934 m. ir b?
‘: svarbū? 1 Kviečiami į minėtą susirin
ti Liet. Vyčiu kuopą gyvavi
kiti
jas, pasiūlė bažnyčias. Gi mes,
kinui sekantieji asmenys:
Dr. .1. Poška ir L. šimutis.
mą. “Drauge” skelbta ir koValdyba
NEPAPRASTAS ĮVYKIS reikalai.
..
.
kalbėdami lietuviškai ir angliTrečiadienio vaknre, gruod.
j Rridgeporl: <1. g. pral. M. j Virš minėtus asmenis k\i«‘lomjoso raginta, kad kuo skai- ». • „ „ ,„r
,
,
......
skai, ar negalime dar daugiau
L. Krušas, Ant. Vnitekūnaiiė čia L. K. V. V. XI seimeliais?
d., Šv. Antano parap. svet.
tlingiausiai jaunimo atsilanky
’l
Dar taip nebuvo West Pili Inuveikti! Mes kalbame apie
bus
gražus p lės Skiriūtės mo
ir O. Aleliūnienė.
tą. Gana daug buvo, bet ne
l1 rengimo komisija:
mūsą tėvelius, pt> mūs kalbės man’e. Parapijos svetainėj,
kiniii vakaras. Programoj da
Rrigliton Park: kun. klek
Pirm., J. Aukštaitis,
tiek, kiek tikėtasi. Kodėl* Ne
apie mus. deri darbai pakels 12227 So. Emorakl Avė. sau
lyvaus jauni muzikos talentai.
A. llriška. A. Kazlauskas ir
Rašt., V. Petrauskas,
žinome. Ar tai dėl to, kad ki
tautos vardą, taip kaip — ai sio 14 d., 1934,6 vai. vak. pra
't šrupšienė.
Pli. C R. Pb. i Savo atsilankymu priduosite
tos tautos veikimas turi sal
riu, vokiečiu, prancūzą ir 1.1., sidės vakarienė su įvairiais
jauniems talentams ūpo ir eMarą uet te Park: kun. klek
3251 So. Union Avė.
desnį pritraukimą, ar tai dėl
nes jie nesigėdins savo tautos. paskaninimais, ristvnės, dai
nergijos toliau lavintis meno
Baltutis, J. Mickeliūnns ir B
Telef. Yietorv 5635
to, kad anglu kalba sakant:
PASIMIRĖ LIETUVĖ
Tėveliai, raginkit savo sū nos, teatras, kalbos ir kitokie
srityje. P lė Skiriūtė yra ve
Nenartonis.
“just to be different
nus, dukreles prisiraSyt į Vy- painarginirnai. Įžanga tiktai
dėja Šv. Antano parap. juimaOna Banevičienė, apie
(Ml
Cicero, III.: kun. kl >b. II.
Juani,ne, ar tu mariai, kasi!
DAR $25.00 PRISIDĖJO
. .
.
,
, čius. Kiekviena kuopa turi 35c.
inečią choro. Kur koks būna
...
įmetu amžiaus, gyvenusi 11041 Valiūnas ir A. Valančius.
mūsą tėvai tikėjosi, jog iu vai- i
•
i
, •
, •
PRIE DARIAUS - GI
. . •
"•'*
dvasios vadą, kuris mokina
Jau visi žino, kad kuomet , \Vabask Avė., Roselande, paNorth Side: kun. kleb. J.'
vakarėlis, visuomet malonia:
kai sunkiai sukurta ir nislirb-. •isa, ,kas gera. Nesigailėsite į rengimo komisiją įeina kil
RĖNO PAMINKLO
‘
1
i visa, l
pnlarnaujn.
žinys
tą pradžią paleistą kokiems savo raginimo, nes apleisdami kevičius, Gedvilas ir K. Rai simirė gruodžio 22 d., po sun- Svirskas, A. Bacevičius ir V.
FONDO
1
kios ligos. Prieš 10 metų at- Rėkus.
žydeliams, vokiečiams ir 1.1.,
šį pasaulį, paliksite savo vie- la, visuomet būna kas nors lie vyko į Chieagą iš Montrenl,
\Vest Side: kun. kleb. J. Ma
kad jįj> su jūsų pagalbu išimi
SLA. 322 kuopa per J. Vcn-Į
tose tokius, kurie darys taip, paprasto. Girdėjau, kad užpra Kanada ir apsigyveno Rosela- čiulionis ir Pr. Bizauskas,
kintą mūsą tautą ir kalbą dėl
ckifitę prisiuntė Dariaus - Gi-' Geriausios Anglys Už
kaip jūs darėte, nes bus išla-išyta svečią iš visos Chieagos nde; čia išgyveno visą laiką.
Town oi’ Lake: kun. kleb.
to, kad gėdinatės prisijiažint
lėno paminklo fondui auką
vinti tokiam darbui.
i ir apylinkių. 0 mes, kurie
Žemiausias Karnas
Priklausė Tretininkų dr-jai. A. Skripkus, M. Čepulienė ir $25.00.
lietuviais! Ne. Daug yra šia
!
kati ir nesame užprašyti, vis Pašarvota tretininkų rūbuose. Sudeikienė.
Kiekviena kuopelė turės sa
me pasaulyje kurie mano, kad
tiek dalyvaukime bnnkiete. Kun. Paškauskąs atlydėjo veLigšiol fonde buvo $4,275.13
1S St.: kun. kleb. Ig. Albatauta yra viskas. Manydami vo vajaus vakarą su pasilink
Mat, komisija nesuspės visų lionę iš namą j bažnyčią ir virius ir Grisius.
Viso yra .......... $4,300.13
sminimais ir 1.1. Apie lai bus
12132 UNION AVĖ.
taip nepražūsime.
užprašyti. Bet užtikrinu, kad j>o gedulingą pamaldų nuly-1 West Pulbnan: kun. kleb.
Kas danginu?
Pabandysiu trumpai išnis- '^skelbta dienrašty “Drauge”
Chieago, III.
komisija mus širdingai priims dėta j kapus. Lftidotuvėsc pa- Pnškauskas ir J. Rubinas.
kinti kas buvo svarstoma ir lr * ' >dyje’’.
ir vaišins. Pelnas skiriamas tarnavo graborjns Jonas
Phone PULlman 8296
So. Chieago: kun kleb. UrLAIŠKAI CHICAGOS
veikiama tarno sus-me, nes,
Baigiant tariu K. Savicko
labdarybės naudai.
Dabar laikas prisipirkti
Euiteikis.
PAŠTE
manau, buvo tokią, kurie no- žodžius: “Let’s work for God
Zigmontas
anglių dėl žiemos
įėjo bet negalėjo atsilankyti, and our Country”. (“Dirbki(Centr. Chieago pašte yra Res. 10742 S. Wabash Avė.
Pirm. pareigas ėjo gerai ži me dėl Dievo ir Tautos”).
atėję laiškai žeminu iš.vardin-,
Fs.
Phone PULLnian 8092
nomas A. Manstavieins, kuris
ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
tiems asmenims. Dėl klaidingų
pareiškęs sus-mo tikslą, paadresų, jie nepristatyti adre-j
kvietė “Draugo” red. L. ši
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
satams. Nuvykus į paštą iri
mutį pareikšt savo mintis. Y•» %
Crane Coal Co.
Draugija Šv. Jono Evange
įėjus iš Adams gatyės, reikia
patingai įsidėmėjau jo pirmu
Budriko
Krautuvė
Linki
Visiems
•
5332 So. Long Avė.
listo laikys priešmetinį susi
įklausti prie “Advertised Win4 *
_____
tinius žodžius: “sunkiausias
Chieago, UI.
Lietuviams
Kostumeriams
ir
Radio
TEIj. R EPU Bl.IO 8403
rinkimą
parapijos
mokyklos
dow
”
).
dalykas yra kalbėti jaunimui’.
Šv. Rožančiaus draugija kas
3 Bartkus S.
Klausytojams
Apsimąsčins labai teisingai iš met gražiai pasveikina Kūdi- kambary gruodžio 31 d., 1 va- j
7 Doglaitis M. F.
eina. Pasakysi
'ak>>1 jam: nekišt pi- kelį Jėzų. Tr per šias Šv. Ka landą popiet. Malonėkite visi
26 Puulika Julijnna
rštą Į ugn
ąnį, nes nudegsi; ‘jicjėilns dr-ja nutarė kūčių die- nariai laiku susirinkti, nes tu
Katrie perku t e anglis IS drfllrime
daug
svarbiu
reikalų
'
27 Pocenes Antanina
verlu. siiinkite Juos j (JRANE
tyčia <lat>s, nes manys, kadjn}j eį|į pVįe išpažinties, o Ka
COAL* CO. Gnuatte geresnes
33 Slinmskis A.
anglis, už mažinu pinigų
ras ką kitą, ieškos kažin ko į ]ė<iy rytą per pirmas šv. Mi- svarstyti, apie bflslnią vakarą
Pocahontas SI. R. liktai 87.00
ir
kitus
Į,
tonos.
svetimą veikime.
gįaf? },cn(iraj prje
KomuniBuvus
i
s
advokatas
M.
F.
Nepamirškite, kad bus ren
Po šimv/io kalbos S. Ado- jos>
Vitna
Simmons, iš kurio yra atimta
kama valdyba 1934 m. Kurie
maitis iš N’ortli Side, griež"
advokato teisės, už suktybes
akordinn.
Dr. B. F. Nausėda, dentis- pasilikę su mokesčiais, malo
Nauja 1934 m. RADIO ir
teismo nubaustas 6 mėnesius
Antras kalbėtojas buvo adv.
Jau
ofisą adresu: nėkite užsimokėti, nes susir
VICTBDLAi krūvoje. Gro
kalėti.
Visados garantuojame koK. Savickas.
Kalbėjo anglą ^>01 \\. North Avė. ir kvie- gus kiekvienas nori pašalpos.
ja rekordus ir radio.
Reikia
ir
konstitucijos
prisi
kybę ir teisingą vogą
kalba. Pranešė, kad Vvčią *’ia VISUs snvo drauKus’ pa>4Naujas Klektribinis
PARDAVIMUI PIGIAI
PROSAS
Yardas ir ofisas:
dnoklės per ištisus metus iais shu"us reika,e Slankyti. O laikyti kas link mokesčių.
Siūtai, overkautai ir įvairūs
$39.50
Rasi., S. Jucevičius'
stygų muzikos instrumentai.
tiktai $I.SH. Taip-gi pramšė,.fiso valandos: nuo 9 ryto iki
Išrastas palengvinimui
12132 SO..UNION AVJL
r
FRANK
KUZMARSKIS
prosiniino
drapanų.
Pri

kad basket-bolės sezonas pra• R- !'• Nausėda
PUII.CO 1934 BADIOK
Tel. PULlman 5517
(prie Archer Avė.)
dės,lamas prie Skalbanios
gidės gruod. 31 d., St. Pliilip’s >’rft baigęs'Lovola. iraiversiteAVest Pullman, UI.
Telefonas LAFayette 1347
mašinos.
f“ $22.50
♦<
•gym. ant Ke.lzic ir Jaekson tsb Be to’ dar 6 mėnesius lan«
Galite nusipirkti daugiau
$19.50
ponj
i kė aukštesnę deni isterijos moZENITU 1934 RADTOS
anglių žemesne kaina iš
Naujas Hoover DULKTU
Toliau popularė mirė ir
knri:‘ wkl"ingai baigė.
6 tūbų
VALYTOJAS. Didelio
Peoples Coal Co.
ADVOKATAS
Pajūris
“Dainos” choro solistė, O.
$32.95
saizo. Nikeliuotas Model
105 W. Monroe St.. prie Clark
I, 8, or
4 tona
1
541. Garantuotas per Hoo
Telefoną# STAle 7840
Juozaitienė padainavo kelias
8 tona nr more
Valandoe
>
rvte
iki
(
popiet
MIDOET RADIOS
X .Sekmadienį, gruodžio 31
ve r Co.
Pochy M. R.......... 87.75
87.35
daineles; akomp. B. 1‘aliliūnai2201 W. Cermak Road
r*
Kent. M. R.......... 85.75
85-45
d., naujai išdažytoj parap. sa
$9.95
Panedėllo. Beredoa fr PėtnyCloc
tė.
Lnmp ..................... 88.75
88.25
vakarais « Iki •
lėj bus gražus parengimas su
Black Rand
Telefonas CAMal 8188
Trečias kalbėtojas buvo Dr.
.......................... 88.50
88.00
daugeliu linksmų
žaidimų
Namai: 6459 S. Roekwell St. Egg
JRakauskas, kuris pasakė labai
Lump ..................... 88.75
88-86
PUIKIAI PASISEKĖ
Utarnlnko,
Ketvergo
Ir
Subatos
kaip va: prie “rūtą darželio“
Vakarais
7
Iki
8
įdomią kalbą. V,uič patiko žo
*
Telefonas REPub lo 8M8
Iringo, buneo, šaudymo. Bus
Gruodžio 21 <1. buvo suredžiai imti iš Šv. Rašto, kur
skanaus užkandžio su arbatė
Kristus šv. Petrui pasrtkė: ngla buneo party Seserų KaPERKAM
“Ant tos uolos pastatysiu ba- !zimieriečių naudai (Šv. Jurgio lc ir “rojaus sodas” su vai
INSURANCE
siais,
kuriuos
sargyba
saugos.
žnyčią ir pragaro vartai nepe-1 parapijoj), Budrevičią nainuoNOTARY
Jcuclry Krautuvė:
RakAndų ir Radio Krautuvė:
Lietnviškui
Kas bus .paganias vaisius ski
rgnlės.” Teisingai, nes kalbė-įse, 3364 So. Litunnica Avė.
BONUS
PUBLIC
3343 S. Halsted St.
3417 S. Halsted St.
jo apie žmones, kurie visais! Parengimas pasisekė visais nant, turės užsimokėti pas
būdais stengiasi sugriauti V y- Į atžvilgiais, nes žmonių buvo teisėją, šin parengi man priva
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
GRAŽUS RADIO PROGRAMAS:
Įlo ko skaitlingiausiai susirin
LAIVAKORČIŲ
AOBKTURA
čių veikimą. Su pagalba dva- apie šimtas. Buvo daug gra-i
Nedėlioję, W. C. F. L., 970 k., 1 vai. popiet.
kti, nes tai bus Naujų Metų
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
siškijos ir veikiančią nnrią, žiu dovaną. Mat, darbavos <laTKUIKOVMD PAMATUOTAS BIZNIS
sutiktuvės. Visi (ūkime į pa-į
<larbas vis eina pirmyn, juk rbščios ir sumanios veikėjos,
2608 WEST 47th STR.
,
Tel. LAFayette 1083
rengimą: janni ir seni, tėvai1
organizacija viena iš kilniąją, būtent Budrevičią šeimyna,
KALĖDŲ
KOLUMBIA
IR
O-K
ir vaikai. Pelnas skiriamas)
Paskutinis kalbėtojas buvo Lipnickienė ir A. Vaitekūndibažnyčios dažymo fondan.
REKORDAI TIK PO 60c
Vyčią dvasios vadas kun. A. tė, joms padėjo A. Budrienė,
Kvieslys
16014 - Olorla Ir Kutcle. 'Kun. 8. J. StriiekiiP, Tcnoma
Valančius. Apie jo kalbą nėra K. Vailekūnienė ir DnlinskieI602& 4 Ateikite čia Jus Ištikimieji Ir O Iii pnl. Kalėdų Nu kilu
ko Pašyti, nes visi žinome, ko- nė.
16ft2B - šventoji Naktin l'r O IIŲlklmoJI puMn. TfvynPn KalAdų gira.
(KAZAKAUSKAS)
1605(» - EI. Kalftdoa Ir KalFdij Pnavelklnlman. Ona niežlen# Ir S.
kj įspūilį jis daro snvo kalbo- Į Žymesnėmis aukomis prisiOerlenS.
ILaikrodininkas, Auksorius
18061 - šventa Naktin Ir Kul Jau Krlntua glmfl. Jonan Rutenan.
mis.
(dėjo biznieriai: Tx>vick’is, TTir Muzikalių Instrumentu
baritonas.
Eidama iš svetainės užgir- rba, Malelo, A. Budria, taipgi
16|ft» • Rimt Naktin Ir Tyliąją Naktį. Tnihedorlt, Kvartetas.
Krautuvininkas
1C1I0 - šventoji Naktin, pirma Ir antra dalia Trube.lorli, Kvart.
dau vieną iš old - timerią sa-J aukojo Budrevičiai, VnitekūDVI KRAUTUVĖS
1614, . Otil Mnmllena Ir Svelkan J Pinu Matlaiislan. Jonan Rutenan.
Abiejose
dldellaunln pasirinkimas
26632
*
Llnknma
OlesmA
Ir
Svelknn
J4xau
glmttsln.
MIMrnn
kvart,
kant: “Valančius galėtą žydui nai ir kiti geraširdžiai.
Lithuanian Improvement Ažiedų, deimantų,
visokios rOftlen

SUSIRINKIMAS

C H I C A G O J E

■rangus jaunime

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
Statai, Vasario (Feh. > 4,1934

MNIOS IŠ šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

CICERP

NAUJIENOS IŠ VISŲ
ŠVENTIMŲ PARAP.,
ROSELAND
C ___ _

TUMONIS COAL CO.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

PEOPLES COAL CO.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

.

JOHNB.BORDEN

Iš šy. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

Ine.

JOHN A. KASS

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWHDFLAKE

266ŽS - Oul Šiandiena Ir Atsiskubino Ballgjun. MIAran kvartetas.

parduoti tai, ką žydas parda-Į Pelno liko $35.60, kuris ru ssooiation of Town of Lake
26106 - Tyliąją Naktį Ir Angelai gieda, danguje. Petras Petraitis.
6002 - įtarius - Olrfnas Ir Karelvellal. R. Rimkus Ir E SadauskaltA
vė Valančiui”. Teisybė, nes likusiomis dovanomis ir žąsim, Į metinis susirinkimas įvyks
8000 - Varpelis vnlca4 Ir 21 Melai katėjime. R. Rimkus.
JOOl • Daktaro daina Ir 7 pačios. R. Rimkus Ir Budriko Akord-al.
vaikinai kalbėdami pareiškė kurią laimėjo Rokas, įteikta gruodžio 28, 8 vai. vak., ftv.
2002 . Mellčs KaralnltAs Ir 4 Ratai. K. Pažerskls Ir BudrtkoAk-tat
8003 • Dsukų polka Ir Lietuvių Radio melodtjoa. Budriko Ak-tal.
Kryžians parapijos svetainėj.
norėję atsitolinti nuo Vyčių, sesutėms.
bet išgirdę tokias kalbas pa-| Rengėjos taria nuoširdų a- Susirinkimas yra svarbus, to- ■ &MM

laikrodžių Ir mustkali*ų Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius,
muzikalius Instrumentus
ir akinius pritaikome.

Turjs 84 metus patyrimo

4216 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8817

2049 W. 35th St.
Tnl. iAfayette 8315

