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Šiandien laidojama sesuo M. Viviana
LIETUVA SU SOVIETAIS, PRIEŠ
VOKIETIJA
1

MIRĖ PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ
Šiandien, sausio 9 d., 9 vai. mines ir geradarius atvykti į
rytų, įvyks gedulingos laido pamaldas ir a. a. seseriai M.
paskutinį
tuvių pamaldos už n. n. se Vivianai atiduoti
serį M. Vivianų .(Zofija Ka j pa-tarnavimų.
j Sesuo M. Viviana buvo giminskaitę), kuri mirė praėju į mus 1913 m., birželio 22 <1.,
sį sekmadienį ftv. Kryžiaus Cbicago Ileights, III. Profe
lietuvių ligoninėj. Bus atgie sija padarė 1931 m. ir nuo to
dotos egzekvijos, atlaikytos laiko mokytojavo ftv. Antano
ftv. Mišios ir išlydėta. Užsi parapijos mokykloj, Cicero,
baigus pamaldoms, po trum III.
pos pertraukos, dvasiški ja,
seserys, giminės ir pažįstami
Rytoj rytų iš ftv. Kryžiaus
išlydės velionę į ftv. Kazimie parapijos bažnyčios laidoja
ro kapus. Seserys nuošir mas a. a. kliu. Pranciškus Jur
džiai kviečia dvasiškųjų, gi gaitis, kuris mirė šeštadieni.

EŽERE RASTAS V. BRUSOKO LAVONAS

IŠSIAIŠKINA ATKAKLUS LENKŲ
SOVIETŲ VEIKIMAS
-

V

MASKVA NEGUDRIAI IŠSIGINA
SAVO ŽYGIO

Trys jauni amerikiečiai arkitektai — du broliai G. ir W. Platt ir J. M. Gatės, lai
mėjusieji tarptautinį prizų — 15,000 kro nų.
Jie padarė tinkamiausius planus,
sulig kurių Ims perstatyta Stokholmo mi esto dalis žemesnioji Norrmalm.

BUVęS KALINYS PAS KALINIUS

Praėjusį penktadienį M i-,
MERKINĖJE NUGRIAUS
ebigan ežere, prie Navy'
„
,
CERKVĘ
T
pier, surastas Vinco Biuroko lavonas, kuris bus aidoja-l MERKINE. — Merkinės
mas rytoj iš Aušros Vartų1 valsčiaus taryba per savo po
sėdi svarstė cerkvės iš Rin-1
parapijos bažnyčios.
.
.
.
1
kos aikštės iškėlimo klausimų.
Velionies jau senai ieškojo
Kadangi rusai, pasinaudoda-1
jo pažįstami. Gelbėjo ir po
mi rusų valdžios pritarimu,
licija. Mat, lapkričio 8 d. jis j
.v , .
..
, . kitados nugriovė miesto valdy

PILIETYBĖS RAŠTAI

TALINAS, Estija, saus. 8. neutralėmis akyvaizdoj veda
— Trenku sovietų sukeltas mos lenkų bolševikų kovos su
pastangas^ kad paimti savo hitlerininkais.
giobon
Pabaltijo valsty.
Kovoja
s
. iKimiją,
re tavy
Lietuvos vyriausybė viena
Latvija ir Esti jų, Pabaltijo
„.
,
’’
pripažino naudingu lenkų sospauda
atkakliai puola.
Iš- vietų
. , paktų.
,,
m paeina
•
1
1
Tas
iš
ėmus T.ietuv,, visos kito, vain„ntikim
stybės griežtai ątmeta lenkt). s„ Vokietija dėl Klaipėdos
sovietų sugalvotų

globojimo kra*t<)

KAUNAS (per paštų). — šių Ekscelencija pasakė tur,-| \VASHINGTON, saus. 8.— 0a bb
Lietuvos vyriausybė mi
Kauno inteligentų ir ligonių ningų panoksią,
las
pakto
pasiūlymas
paspren(
|^ jg Klaipėdos krašto
’ ftio brangaus krašto ngturalilankymo būrelio “Soteria ”1 Tiek kalinių, tiek juos gp- znoti piliečiai iš tikrųjų turi sirodė tiek daug nepopulia- pabalinti Lietuvos reikalams
valdyba gruodžio 10 d. 3 d. lankiusiųjų veiduose buvo branginti gautus pilietybės rus, kad Maskva mėgina ofi- kenksmingų apie 100 vokiečių
rekolekcijų baigimo proga su- matyti didelio susijaudinimo, raštus (certifikatus), kurie be cialiai išsiginti to sumanymo. vaWininkų _ Vokietijos pilierengė kalėjimo koplyčioje iš- Po pamaldų Ekscelencija il didelių sunkenybių jgijami.
Taciau estų ir latvių užsienio1
Tada Vokietija brūkšt ir
ki įmingąs pamaldas, kurias “Soteria” būrelio valdyba,
Antai Luxemburgo valsty olisuose pareiškiama, kad sumažino iki 60 nuošimčiu
atlaikyti maloniai sutiko J. K. lydima kalėjimo viršininko p.
bėlėj (Europoj), kada svetim pats komisaras TJtvinovas gyie8to ir kitų žpm-s ftWo
vyskupas T. Matulionis.
ftalkausko, aplankė kai kurias
šalis pasiryžta naturalizuotis, pirmiausia pasiūlęs tų valsty- produktų pirkįmą Lietuvoje.
išvyko i pasauline-parodų iri.
...
.
. .
Gražiai papuoštoje kalė- kalėjimo kameras, ligoninę,
. Vj t .
...
turi paduoti pareiškimų ir bių globojimo paktų.
v
, ••
i-i bos mūrinius namus ir salę ir,
Lietuva gi uz tai nepaliko
nebegrįžo.
Kaip toji nelai
jiir.o koplyčioje susirinko ke- vaistinę, oparacinį kabinetų,
i viską nusavinę, vietoje tų na
laukti TO metų. Už naturalizaPabaltijo spauoa atv 1 ra’; kalta Vokietijai. Nusprendė,
mė įvyko, niekas negali pasa
Ii šimtai kalinių, daugumoje knygynų ir virtuvę, kur Eks- I vimasi mokestis yra nuo 003
mų pasistatė cerkvę*, ty. vispareiškia, kad tuo paktu n°-lkad pasieniu gyvenantieji vokyti. A. a. A". Brusokas savo
jauni tvirti vyrui. Visų akys ( celencija paragavo kaliniams
i iki 5,000 f rankų. Dabar no- rėta Pabaltijo valstybes misų-! kiečiai prekybininkai ateityje
ką užgrobė neteisėtai, ir ka-j
nukreiptos į tų, kuris taip gaminamų pietų.
laiku ltfuvo gerai žinomas
1 rimą padidinti nuo 2,000 iki kti prieš Vokietijų lenkų h | galėtų Lietuvoje per mėnesį
daugi po didžiojo karo yra
ivostsaid rečiams.
dar neseniai pats buvo kali Trankydamas kameras Eksce
Bet S1OS I pirkti ne daugiau kaip penkis
I 20,000 frankų.
1930 metais sovietu niurnai.
likę tik keliolika rusų šeimų
nys, o šiandien laiko jiems lencija labai nuoširdžiai kalir jos lie šios cerkvės turi sa
vos 40 pareiškimų pripažinta, i valstybės nusprendė palikti I kįaugįnįus įr tik po vienų sva
\
PRASIDĖJO BYLA
iškilmingas pamaldas.
Ui •bėjosi su kaliniais, klausinė
vo kapuose mūrinę koplyčių,
rų sviesto ir sūrio. Tuo bū
Per šv.’ Mišias kai kurie damas apie jų gyvenimų ir
GROBĖJAMS
kur gali savo pamaldas laiky-,
du bus sugriauta pasienio vo
“Soteria” būrelio valdybos' dalydamasis su jais savo at- HENDERSONO PAREIŠKIME
_
. ti, tai taryba nutarė cerkvę iš i
kiečiams vedama prekyba.
YRA DIDELĖ KLAIDA
Clncagos kriminaliniam tei-[
... .
nariai drauge su kaliniais ėjoįsiminimais iš Sovietų kalėji., . . .
, .
Rinkos aikštes
įskelti, duosme prasidėjo byla dviem su
prie šv. Komunijos. Po Mi- mų.
ROMA, sausio 6. — Kita bažnyčias, nepaminėjo, kad
dant rusams
savo cerkvės
imtiem grobėjam, G. Sivollev!
dos Ženevoje nusiginklavimo jis atsiliepia į Romos Katali PABALTIJAS APJUOSTAS
nusikėliimti metus laiko.
PRIEŠŲ INTRIGŲ
ir F. Souder, už Kacketto iš
konferencijos metu šios kon- kų Bažnyčių ir šios Bažnyčios
J Blue Islando pagrobimų.
TINKLU
1 fercncijos prezidentas Si r Ar- Galvų Popiežių Pijų XI. Nes
TURKAI DIDINS
RYGA, sausio 8. — Pabal
thur Henderson taikos reika- tik Katalikų Bažnyčia ne tik
Kaltinamųjų vadų T. KluPRAMONĘ
•
• •
hi apeliavo į visus pasaulio žodžiais, bet ir darbais dirba tijo valstybėse sukelta daug
tasų nušovė policija pereitų ISTANBU'LA, sausio 8.—
MADRIDAS^ sausio 8. —
TALINAS, sausio 8. — J.
Jis pareiškė, kad už pasaulio taikų, taip pat! nepaprasto įspūdžio paaiškėšeštadienį.
Turkų Vyriausybė nusprendė Pradeda nerimti ir ima Ispa Valstybių naujas atstovas krikščionis.
.
r, , ....
....
tv
viso pasaulib krikščionių baz- niekas tiek daug nesirūpina į jus, kiek daug lenkai ir sovie
vykdyti penkerių metų krašto nijos vyriausybei grasinti ra Pabaltijo
valstybėms John t ..
. .
. .
....
_r
.
__ __
*
nvAma
nnvaln
įnirai riirhnvčios
privalo vien
vieningai
dirb pasaulio taika ir ramybe, kiek tai “rūpinasi” šių valstybių
STATO SLAUGĖMS
pranioninimo planų.
dikalai, kuriems
vadovauja •v an A. McMurray, įteikė Estai daro Romos vyskupai po likimu ir ateitimi.
NAMUS
atkaklus katalikų priešas bu tijos prezidentui savo kreden ti taikai ir nieku būdu nesto
Kad Pabaltijo valstybės nepiežiai.
vėti nuošaliai.
vęs premjeras Azana.
cialus.
Kaip paprastai, per
_
pakliūtų vokiečių hitlerininkų
Vatikano laikraštis “OsserCook apskritis prieš trejus
Kristaus Karaliaus viešpa- . ,
*
.Jis pareiškia, km!, girdi, 5ias “iln“es Pasikeista malo- vatore Romano’’ pareiškia,
įtakon, lenkai su bolševikais
metus pradėjo statyti slau
katalikai yra pavojingas res mais žodžiais ir linkėjimais. ' kad tas Hendersono atsiliepi- tavimo' žmonių širdyse svar suplanavo šias valstybes —.
gėms namus šalia apskrities
Girdi,
Paskui atstovas McMurray niaR |urj dideles geras puses, biausias pagrindas ir yra ta Suomiją, Lietuvą, Latviją ir
ligoninės. Dėl fondų truku Policija areštavo suspenduo publikai elementas.
tų poliemonų E. F. Cusack ir tik jie, radikalai, yra tikrieji priėmė estų spaudos atstovus. bpt ir vienQ ^lę klaidų. O pasaulio taika, dėl kurios po-1 Estiją, paimti savo giobon.
mo statymas nutrauktas.
respublikos ginėjai. Kas ne McMurray, galima sakyt, sta- klaida tai ta, kad Henderson, piežiai ir Bažnyčia daug pa- Joms visoms pasiūlė pasira- «
Dabar šių namų pastatymui buvusį Trucking Drivers’ su
su jais, sako Azana, tas prieš čiai barė Estiją už nemokėji-Į atsiliepdamas į krikščionis ir stangų deda.
Syti slaptų paktų, kuriuo tuapskritis gavo daugiau kaip jungęs biznio agentų J. Mc- respublikų.
mų
skolų
Amerikai.
Toks
Es1
________________________
—
............
rėjo būt užtikrinta joms ne
2 milijonus dolerių paskolos Carthy. Juodu kaltina J.
priklausomybė.
„A*™.., 11 >
at«t0- j PIENININKŲ STREIKAS
iš RFC (Reconstruction Fi-į French, 25 m. amžiaus.
Snomija pirmutinė atmetė
KASYKLŲ vas, Amerikai padare daug PAKANKAMAI TRIUKŠMINGAS
nancc Corporation).
į Pereitų šeštadienį Cusack AREŠTUOTAS
siurprizo. Jis tačiau nepasa-1
INŽINIERIUS
pasiūlytų paktų.
Po šio į---------------ir McCarthy pagroliė į nutokė, kų Amerika veiks tno| Vakar Cbicagoj j namus ne- cija sako, kad čia triukšmam Į vykio ir paaiškėjo Varšuvos
ŽVAIGŽDŽIŲ KARŠTUMAS mobilių tFrencbų,
nuvežė į
DUCHOVO, Čekoslovakija, į klausimu
’ pristatyta pieno. Pieno ga- ja nedirbantieji pieno vėžio- su Maskva žygiai. Masl
PASADENA, Cai., sausio Calnn,rt "I*“ ’’akrait'
saus. 8. — Anądien kasykloje ,
! mintojai ūkininkai streikuoja. tojai.
mėgina išsiginti to žygio,
— Kalno AVilson observatori 145 g;4tve, ten jį sumušė ir “Nelson TIT” įvykus sprogi- SUNKŪS LAIKAI ŪKININ- ! Jie pikietuoja visus kelius ir
Spėjama, kad gal jau fiinn- Varšuva aiškinasi. Lenką
mui ir žuvus 142 darbinin
jos atstronomas A. H. Joy tris kirtus pašovė.
naikina
vožiamų
Chicngo
link
i
dic
bus padaryta kokia nors sako, kad1 pereito lapkričio
KAMS
Pašautas French nusirito kams, pagalinu areštuotas ka
pareiškė, kad atstronomai yra
pienų.
taika ir streikas bus nutrau 15 d. Vokietijos vyriaus
nuo
krantu
i
negilų
vandenį
syklos inžinierius.
Kaltina
MALETAI. — Vietos ir aišradę prietaisų, su kuria ga
Matyt, dar ir šiandien ne ktas. Vyksta pasitarimai.
klausė Varšuvos, ar ji sulj
ir nudavė, kad jau negyvas. mas, tuo, kad jis buvo priešin pylinkės ūkininkams laikai ybus vežiojamas pienas. Di
lima dabar išmatuoti žvaigž
Per dvi streiko dienas la- i leisti vokiečiams laisvų v
Žudikai kokį laikų pastovėję gas kasykloje įvesti saugos ra labai pasunkėję.
Visur džiosios pieno' kompanijos bai daug pieno sunaikinta, mų I,atvijoj ir Estijoj. N
džių karštumų. Anot jo, šal
..
.
*
•
sukeikė
ir
nuvažinvo
būdami
įstatymu*.
buvo menki uždarbiai, o da pranešė pieno vežiotojams, stačiai ant vieškelių ir į grio kietija už tai žadėjo lenkai
ėmusios žvaigždės paviršius
įsitikinę, kad
French tikrai
bar nė tų nėra. Žmones spir kad jie dar ir šiandien bus be vius išlieta.
turi apie 3,200 laipsnių Fahlaisvų,' veikimų Lietuvoje.
negyvas.
renheito, o karščiausia — aKeletas trokų su pienu sta Varšuva tuo klausimu
ORO STOVIS te spiria visoki reikalai išduo darbo.
ti
daug
litukų,
o
šių
ir
ne
Pieno kiek gaunama ligoni čiai įversta Chicagoa upėn. siekė su Maskva ir lenkaiti
pie- 90,000 laipsnių. Tačiau Tačiau French greitai atgi
įkaitusių žvaigždžių centrai jo. Kiti automobilininkai pa CHICAGO IR APYLINKĖS po daug yra galima kur sume nėse ir prieglaudose. ftiaip Policija yra-bejėgė. Nes pie sovietais pakepė slaptų
turi nno 20 iki 40 milijonų vedė U policijai. Jis išdavė — .šiandien debesuota ir šal- džioti. Vargsta ūkininkai, o gi jiiekur. Ir pačiam mios- nininkai dideliame plote vei baltijo valstybių nepriklnuso|
laipsnių.
i apie bežemius nėra nė kalbos, te pasireiškia smurtas. Poli- kia.
užpuoį
čiau.
mybės saugai paktų.

SUBRUZDO ISPANIJOS J. V, ATSTOVAS PEIKIA
RADIKALAI
ESTIJĄ

NEPASISEKĖ ŽUDIKAMS
"RAIDAS”

Antradienis,, sausio 9 .H., 1934

dbaūoas

2
laius ir sportui, lnokytųjams sudaryti bent’
pakenčiamas sulygai#, kuriose ir pats darbas!
žymiai būtų našesnis.

“DRAUGAS”
liclna kasdien, išskyrus sekmadienius

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS

PRENUMERATOS KAINA: Metams — Iii.00. Pu,
■ei metų — *3.50; Trims mėnesiams — *2.00; Vienam
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
tų — *4-00. Kopija .03c.
•

VISŲ ŠVENTI MRAP.
METINĖ APYSKAITA

Mes pasidžiaugiame tuo faktu, kad kiek-'
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
Sekniudieiiį por visas Mišias
vienais metais tiek ir tiek naujų profesijoChicago, 111.
klebonas kun. J. l’uškuuskas
nalų (kunigų,. daktarų, advokatų, mokytojų Skelbimų kainos prisiunėi'amos pareikalavus.
GALV0SKAUPIS
delis galvoskaudžio kaltinin
išdavė spausdintą metinę apy
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- vienuolių etc.) susilaukiame, bet dažnai pa
kas. Akys yra labai dalikatnas
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir nepri'siuučiama tam
mirštame, kad jie ir mokslus baigę reikalin Nemaža yra žinojau, kurie ir begalo svarbus regėjimo o skaitą.
tUutlul pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. gi mūsų paramos, nes vien oru negali būti
ms tenĮvu nusiskusti galvoskau rganas kiekvienam. Žmogus1. Meto biudžetus buvo $13,kasdien.
•
gyvi. Mes iš tokių daug tikimės, tačiau pa džiu. Daugely tas skaudėjimas gali matyti, bet tuo pačiu sy- 338.98. įdarbinusios jeigos, su
• Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
tys nedaug jiems teduodunie. Iš čia ir kįla tik kartus nuo karto pasikar kiu gali būt akyse trukumų prantama, buvo Įvairios para
\ i
5 vai. po piet.
didesnio susipratimo, glaudesnės vienybės, toja, bet yra ir tokių, kuriuos Perilgas akių vartojimus, skai pijonų aukos bei rinkliavos.
nuoširdesnio ir gausesnio savųjų įstaigų ir galvoskuudis vargina nuolatos tant patamsėję begalo nuvar Per visus metus buvo daroma
“DRAUGAS”
jų vedėjų rėminio reikalas.
ir tik sustoja tuomet, kai pa- gina akis delko kįla galvo- duug parengimų ir vakarėlių,
kas irgi davė parapijai daug
L1TUUANIAN DAILY FR1END
Juunimus yra tautos ateitis. Kuo jis bus vartoja kokių “pilių” ar “pro skaudis.
piknikai
1’ublished Baily, Eicept Sunday.
šviesesnis, stipresnis savo dvasiu ir kūnu, tuojškelių” skausmui apmalšinti, Nosies ir ausų tuštumose paramos, būtent:
$744.96; buzarus $366.02; įvai M. J. C’onboy, J. A. V. proSUB8CRIPTION8: One Ycur — *6.00; 8lx Moiitbs stipresnė tauta. A. a. kun. Pranciškus ir se JSkausnias savaiiįn nėra jokia
spaudimas,
atsivėrusi
opa
ar
— *3.00; Tbroe Montlis — *2.00; One Month — 76c.
rių vakarėlių $264.413; bankie-kuroras New YTorko miestui,
Europe — One Year — *7.00; Slx Mouths — *4.00;
ligų,
bet
tiktai
ligos
ženklas.
suo
Viviana
buvo
šviesūs,
išėję
aukštus
mo
infekcija
gali
paliesti
ten
esaUopy — .03c.
tai $375.16; krutauii paveiks-, kalbama, būsiąs paskirtas gė
kslus, stiprūs savo dvasia, bet silpni svei Taigi apmalšinimas to ženklo! nčius begalo jautrius dirksAdvertising ln "DRAUGAS'’ brings best results.
lai $91.00; minstrel show $66.- neraliu J. A. V. prokuroru,
katoje. Dėl to jų netekome pačioje jaunys- dar nereiškia, khd yra gydoma nius ir iššaukti nepaprastai t“1
I,“,1SUV1
Advertlsiug rates on upplication.
nes dabartinis prokuroras 8.
tėję. Tas įvykis mums sakyte sako rūpintis liga arba, kad ligonis sveiks- didelį galvoskaudį, taip kad^’
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicaga
Cunimings numatomas gen.
savo jaunimo ii dvasios ir kūno sveikatos ta. Priešingai, ^uomi duoda- net be atidėliojimo tenka šau 02, Akademijos Rėmėjų $20.64, į
Šv. Onos draugijos vakaras I
1 ilipinų saloms.
reikalais. Kas bus, jei mirtis ir toliau retins ma progos ligai labiau įsiga ktis gydytojo pagalbos.
$30.56.
Į------------------------------------ —
mūsų jaunųjų tautos darbininkų eiles? Susi lėti, plėstis ir įsisenėti. Gi įsi Prie galvoskaudžio priežas
DIENOS KLAUSIMAI
Be
.„etinių para.
Pelenus, suu.lis iv
senėjusi arba kronįška liga čių tenka priskaityti plokščios
rūpinkime.
dulkes
reikia
prašalinti iš dū
pijos išlaikymo išlaidų, atmo
duug
sunkiau
phsiduoda
gydy
kojos,
nors
skausmo
tenka
pa

mtraukių ir liepsnos dūdų.
NETEKUS DVIEJŲ JAUNŲ DARBININKŲ
inui ir kartais reikalauja ne tirti strėnose nugaroje ir pa kėta skolos $(,200.00 ir patai ISuodžiai dūmtraukyje sudaro
TAUTININKAI — FAŠISTAI
symams išleista $687.05,
savaitėmis ir ne mėnesiais, bet čiose kojose.
i rimtų gaisro pavojų, nes suoNaujųjų -Metų pradžia įnešė nemažai
net
metus
kitus
gydymosi.
Nervotumas,
bereikalingas
Kun. J. Paškauskas yra iš .džiąį yra sutirštinta degaiuoskausmo į mūsų, Amerikos lietuvių tautinį
Vakar šiek tiek rašėme apie naujų Lie
sniegenų
įtempimas
ilgesniam
Kas
duoda
progos
ligai
įsi

klebonavęs Visų Šventųjų pa-, ji medžiaga, kuri dega karšta
gyvenimų. Šių savaitę laidojame du jauniA tuvos tautininkų partijos statutų ir kiek pla
senėti,
nekartų
tokiam
priseilaikui
taip
pat
yra
galvoskau-1
lapijoje šešis metus. Per tų' ugnimi kai įžiebiama kibirkšžmones, tik ką pradėjusius dirbti tikėjimo Į čiau apie Prez. Smetonos kalbų. Iš to, kas
laikų išmokėjo parapijos sko- ^įll? atnešamų traukinio. Suoii tautos dirvoje. Lietuvių katalikų visuome- ‘ jau buvę parašyta, aišku, kati priėmus nau na pasiduoti operacijai, kad džio šalininkais.
$^t)>000. Beliko skolos tik j^įaį dūmtraukyje yra šilumos
nė liūdi stovėdama prie dviejų naujai iškas jų statutų laidininkų partija persiorgunizuo- pagyti, tuomet ligos pradžio- .Smegenų ir inkstų ligos yl»a- patingai pasižvmi galvoskau-,'geresnio liti- priedai, nes neperleidžia šilufašistų i»apa /' to^ liga k‘n$vui
tų kupų, kuriuose šiandien laidojama moky- 1 ja kitokiais pagrindais, būtent — lašistu
' sigydyli vaistais.
džiu.
*
įdijimo, kad klebonas yra gerus Į ,pos. šildymo inžinieriai yra
toja sesuo Viviana (Zofija Kaminskaitė)s o vyzdžiu. įveliama nuo viršaus iki aimčios
....
. ,
.
J parapijos turtų administrato-.,-adc, kad suodžių vienu aštuVidurių užkietėjimas yra
rytoj kun. Pr. .Jurgaitis. Abu dar jaunučiai, skyrimų (ne rinkinių) principas. Pats Prez.
Jei staigus galvoskuudis (ej
pu
...
b
‘ ,1 uis. raiapijoje,
seniau gaišia Hto.p
colio dalis sumažina šilSmetona yra vyriausias vadas. Jis skiria gan dažna galvoskaudžio prie- siųsi ilgiau
tik kų gyvenimui pasiruošę ir žadėję dirbti
dienos, patartina, suirutėinis, daliau yra bendras «jyni0 jėgų daugiau kaip ket
Dievo garbei ir savo tautos gerovei. Skaudu partijai pirmininkų ir generalinį sekretorių, i kastis. Tų pat tenka pasakyti neatidėliojant, ieškoti gydyto
virta dalimi.
yra jų tėvams, davusiems jienis mokslų, skau (Pirmininku jau paskirtas J. Tūbelis; minis-, upi° netvarkingų v&lgyiuų, pe jo pagalbos. Tų pat tenka pa susiklausymas, ramybė.
žinoma, gėrimų
du su jais skiltis giminėms, bet nemažiau telis pirmininkas). Pirmininkas skilia aps-,rslva^.vnu?
Dieve laimink bendrų kleboDauguma gaisrų kyla iš trfi
sakyti ir tiems, kuriems galskaudu visai mūsų visuomenei, kuri tikėjosi, kričių pirmininkus ir sekretorius, šie skiria . alkoholinių gėrimų,
voskaudis nuolatos pasikarto lio ir parapijiečių darbuotę ii- kūmų dūmtraukyje ir liepsnos
kati tie du jauni tlarbininkai, darbui gerai apylinkių pirmininkus ir sekretorius. YaldyDantys taip gi neprivalo būt
giems metams, kad purapija dūdoje. Kibirkštys randa kejaprisirengę ir jau pradėję dirbti, ilgai jai dar bos vis dėlto bus renkamos. Joms dar duoda-Į pamirki kaipo galvos skaudėgreitu laiku išsistutydintų ir lįy. pvę pasklariuses skylutes,
buosis, švies, vadovaus.
jiiyo pr
priežastis. Galvoskuudis — Amerikos ekranus gavo tinkamų bažnyčių.
ma teisė kelti sumanymus, apsvarstyti viso- jnųo
Amerikoje yra didžiuliai ši
kius klausimus, tačiau viską vykdo pirminin guli paeiti tiesioginiai, būtent fantastinę filmų “Tik įsivai
ldymo valytojai, kurie darbų
Lydint į kapus šias dvi jaunas pajėgas,
kai su sekretoriais. Naujus narius priims ski kuomet pasireiškia skausmas zdiiokjte’’;, vaizduojančių Nj vi NAUJOVI6KAS ŠILDYMO atlieka labui švariai. Vafytoateina į galvų dįu lUahsimai* jaunimo sveika
rtieji pirmininkai.
Lite. kuriam danty arba netie jurkų 1930 metais. Filmoje —
jai yra ant automobillų'su tam
SISTEMOS VALYMAS
ta ir sąlygos, kuriose* jam tenka dirbti.
tikru prietaisu sutraukimui į
Spėjama, kad daug senųjų narių iš pa sioginiai, tai yra, kuomet ne mechaniški vaikai, aeroplanų
Yru jaunuolių, kurie besimokindami vi
Saugumui ir taupumui šil- didelį maišų visų dulkių. Pū
sų laikų ir energijų įdeda į mokslų, nė kiek rtijos bus pašalinta, nes į ją esu prisiskverbė sveiki dantys iššaukia kitoj' susisiekimas gatvėse, skridi
dymo sistema turi būti valo- našūs savo veikimu i elektri
nekreipdami dėmesio į poilsį ir sveikatos da tautininkams nepatinkamo elemento, kurie kurioj kūno daly ligų ir iš tos mas į Marsų.
priežasties
kįla
galvoskuudis.
niu kiekvienų pavasarį, kai tik škas kambarių šluotas, tik aulykus. Tokie; moksle, tiesa, dažnai yra pir nieko bendro neturį su jos ideologija, liet
Apie
uifektuotus
tousilus
teuUždarykite duris nedorovin-'šildymo laikotarpis pasibaigia, tomobiliai turi keturių .< lęši in
mieji, tačiau sveikatos netenku ir nelaiku tu, norį partijai prisigerinti, kad gaidį valdinin
ką,
pasakyti
tų
pat.
gai
spaudai, saugokite šeimos'sako llolland Termologijos ln čių pėdų ilgumo maišų, kuris f*
ri numaukti gyvenimo siūlų. Pedagogai į to kų vietas.1
’
stitutąs mieste llolland, Mieli.,'pasidaro apie šešių pėdų aukšAkių nuovargis irgi yra di tyrumų.
kius jaunuolius turėtų atkreipti savo dėme
Vadinas, nuo dabar Lietuvos taufinintumo.
sį ir jų laikų taip suskirstyti, kad jo užtek
kai dar labiau pradės pamėgd/.ioti Italijos, riui. Šiuudien gyvenimas eina tokiu greitu Knyga įdomi. Tai žymus papildymus netur
tų ir mokslui ir žaidimui. Mūsų mokyklose
Tokia šildymo sistemos va
fašistus.
. tempu, kad norint nepasilikti nuo jo reikią tingos mūsų literatūros.
dar labiau reikia praplėsti kūno mankštų ir
lymo tvarka yra dagelyje di
•
*
*
būtį gerai informuotais ir mokėti orientuo
visokio sporto veiklų.
džiųjų miestų ir miestelių.
Cbicagos policija nors kartų rimtai pra
A. L. R. K. Federacijos apskritys Chi- tis. Liaudies kursai šiame reikale daug pa
Arėjas Vitkauskas
Mūsų visuomenė yra šiek tiek perdaug
dėjo “vajų” prieš visokius plėšikus ir kri
gelbės.
♦
•
♦
šykšti mokyklų reikalams. Ji dažnai pasiten cągoje įsteigė liaudies kursus. Paskaitos bus
minalistus. šiomis dienomis gana daug jų
duodamos
pirmadieniais.
Gražus
-tai
darbas.
Jau išėjo iš spaudos W. T. Scanlon’o suimta. Reikia linkėti policijai pasisekimo ir j SKAITYKITE IR PLATINkina mokyklų sienų pastatymu, stogo uždė
jimu, bęt nedaug tesirūpina, kad vidų gerai, Būt gera, kad Cbicagos Federacijos apskritį: knyga “Dieve, pasigailėk mūsų”, kurių iš- toliau taip pasekmingai valyti miestų nuo į- KITĘ
KATALIKIŠKĄJĄ
sanitariškai įtaisyti, įsteigti patalpas žais- pasektų kiti Federacijos apskričiai ir sky-įvertė ir išleido Petras ir Kastas Jurgėlos. vairių nusikaltėlių.
SPAUDĄ.

BtEtOVIEŽHJ GIRIA

rudgalvėms, plačiasnupėms, ilgauodegėms
ir 1.1.

Bielovieži^giria, užimanti plotų dau
giau kaip tūkstantis ketvirtanių kilomet
rų, yra Pjęužėnų ir Slonimo apskrityse,
buvusioj Gardino gubernijoj. Savo paya■r‘Ūminių giriu gavę, kaip manoma, nuo sa
rgybinio
bokšto,
’ ■*
» kuris buvo pastatytas
amžiaus jialiaigoje didžiojo Kuni
gaikščio Vlidimiio Volyoskio. Metraštis
nusako, kad -kunigaikštis, nepatenkintas
įlažnąis sugriovimais Brastos lietuviais,
įsukė sųvo statytojui Oleskui nuplaukti
aukštyn Liesuios upe ir suieškoti vietų,
kur būtų galima pastatyti miestas. T’am»iioj girioj apie 44 klm. nuo Brastos, ()lesAd rado vietų, kuri.patiko ir didžiajam
unigaikščim. Čia jis įkūrė miestų ip pa
lte surgybinį bokštų.

Miško vaizdai stebėtinai gražūs. Am
žininkės pušys, eglės, skruobliai, uosiai
auga Tiusimaišę ir esti milžiniškų didumų.
Girioje dažnai galima užtikti pušys iki
250 metų amžiaus ir 30 - 40 metrų aukš
tumo. Ąžuolai siekia daugiau kuip pust
antro metro skersmenyje. Yra tokių mil
žinų, kurių vieno pakaktų visam kaimie
čio namui pastatyti.

.

•

*

•

Bieloviežio girios šiaurinė dalįs yry.
llkčs. pelkės duoda pradžių daugeliui u-

(pių, kurios perkeltu girių įvairiomis kiypli mis. Dięfž.įausiu jų yra Narevas, Vislus
įtaka: Pavasarį tęs upės turi didelę tefk6Uię miškų pratnoriiuiukaius, kurie plukjomis nupirktą girioje miškų. Bet vutipi'-s nuseka ir apauga švendrėmis,

’jgrų

^^odanios prieglaudą tūkstantinis

įvai-

veislių laukinių ančių: kryklėms

Aukštuose medžiuose ir pelkėse suka
liziTus garniai, gervės ir gužučiai. Iš pau
kščių grobuonių, kaip retenybė sutinkuFinus karališkas aras. Dažniau pasitaiko
vanagai, akmeniniai arai ir gvvutininkai,
daug apuokų ir pelėdų.

Stumbras yra Amerikos bizonų gimi
naitis ir suaugęs yra 8 pėdų ilgio (nup
ragų iki uodegai) ir Hy2 pėdų aukštumo
(nuo pirmutinių kanopų iki aukščiausios
vietos keteroje). Jis sveria nuo 12 iki
15 centneįiu.
Gamtininkus Bronius štai kaip jį ap
rašo: Stumbras yra mums pirmykščio ga
lingumo ir jėgos pavyzilis. Jo galva di
delė ir gerai sudėta, kakta aukštu ir la
bui plati; gale galva yra plonesnė; snu
kis nedailus, ausys trumpos ir užriestos,
akys greičiau mažos, negu didelės; kuk
lus labai galingas, trumpus ir status, turi
apačioj pagurklį, nusvirusį iki krūtinės;
liemuo stovi ant galingų kojų, sunkus ir
labai išlenktas nuo sprando iki nugaros
viduiio; uodega trumpa ir stora. Ragai iš
dviejų galvos šonų gražūs, apvalūs, o ga
le aštrūs. Jo tankūs gaurai ilgi, duugiuusiui susiraitę šeriai ir suveltos vilnos, be
ndra s[«ilva šviesiai žalsva, blausėjanti;
' uodegoje ji pereina į juodą, o galvos plau
kai yra šviesiai blausiai žalsvi.
Stumbrai gyvena nuo 30 ikį 50 metų,

mėgsta žaisti, bet pasenę darosi pikti, j
greitai susierzina ir yra atkaklūs. Buvo Į
atsitikimų, kad stumbras atsistojęs ant
kelio nenorėjo nuo jo pasitraukti ir va
žiuojantieji turėdavo važiuoti aplink. Ypatingui pavojingi senį stumbrai, kurie
atsiskiria nuo kaimenės ir gyvena vieni.
Tokie gyvuliai susitikę žmogų puola jį,
ir vienintelis išsigelbėjimas — pasislėpti
už medžio. Girios prižiūrėtojai tokius vie
nišus — stumbrus nušaudavo.

liomis šakomis, už kurių slėpėsi medžio
tojai. Pažymėta vieta iš dviejų pusių bu
vo aptveriama virve, ant kurios pakabi
namos raudopos gairės, turinčios tikslą
nubaidyti žvėrį, jeigu jis norėtų pulti į
šulį.

Nušauto stumbro mėsa, atskyrus caro
stalui, buvo atiduodama kaimiečiams ir
girios tumąutojąnųs. Ragai buvo nuima
mi su dalimi kiaušo, ant jų buvo užrašo
ma, kada, kieno ir kur žvėris buvo už
Stumbrai minta žole, lupuis ir jaunų muštas; paskui rugui buvo pritaisomi prie
medžių žieve, ypatingai mėgsta uosio žie gražios lentos ir pakabinami rūmų valgo
vę. Girioje auga kvapi žolė, kaž kodėl majame kambaryje.
imvadinta ‘ stumbrų žole”, kurią stumb
Norint suprasti ir. įkainoti Bielovierai tačiau neėda. Kadangi giria labai tu- žib girios gražumas, reikia jis matyti.
nki, joje nėra jaunų atžalų ir stumbrai Tis žavįs įspūdis, kurį jį padaro į žmo
žiemą išmirtų nuo budo, jeigu girios val gų, mylintį gamtą, neišdils per visą jo
dyba negamintų jiems pašuro. Prieš ku gyvenimą. Ji neslegia savo ilidingunm,
rą gyvulių šėrimas rusų vyriausybei ap liet, priešingai, ramina. Tiktai mačius gi
sieidavo 150 tūkstančių rublių į melus. rią ir buvus joje, galima suprasti, kodėl

Iš žinduolių girioje yra daug elnių,
stirnų, šernų, kiškių, obšrų, lapių, šeškų,
šermenių, kiaunių, voverių, fceaovėj** bū
davo ti'ii daii>fbiiedžių, bet jau prįeš ka
Kiek stumbrai baikštūs ir atsargūs vasa
rą ten buvo jų ne daugiau, kaip 150 gal
rą, tiek jie uebaikštūs žiemą, tada jie ne
vų, elnių — apie 10,()p0 ir šmnų apie
bijo žmonių ir priima nuo eigulių j maurą.
2,000. Bet. slniiibiausius žinduolis, dėl ku
Stumbrai būdavo šitaip medžiojami.
lio giria yra visam jmsaulyje i>agarsė- bet senatvėje iminėta dantis ir upanka.
jusi, yra stumbras, karlaise sutinkamas vi ‘Gyvena jie nedidelėmis kaimenėmis nuo Prieš medžioklę niiškų tarnautojai pažy
soje Europoje, o dabar užsilikęs tiktai 20 iki 30. galvų dzgrie’žtai prisilaiko tam mėdavo tas gįtios dalis, kame buvo inaBieloviežio girioje ir Kauka^'i Atbus 1’u- tikro laiško, ploto; viena kaimenė neturi [•TTOnm padaryt? medžioklė. Vietos, kame
ryšių su kita. Jaunį stumbrai malonūs ir stovės medžiotojai, buvo aptveriamos ža
inano apygardoje. x

žmonės netekę gyveninio laimės išeidavo
į miškus ir ten rasdavo visišką dvasios
ramybę.

Bieloviežio girioje yra pastatytas pa
minklus 186d metų medžioklėms atminti
[didelis akmeninis stumbras ąid aluucįo papėdžio.

Ar. Vttk.

Antradienis, sausio 9 d., 1934
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Kalėdą rytą, Mnrianapolio | kojo, kiek vargo turėjęs kol
metų programą:
einančiais
Kolegijos koplyčioje buvo at- čia atvykęs. Kumelės nuo šnlmetais užsisakyti vieną ar kis
laikvtos iškilmingos šv. Mi- čio pastijio, pasisamdė “For(Tęsinys 4 puslapyje)
JO EKSCELENCIJA
šios. Laikė kun. A. Bublys, M. Iduką”, kuri turėjęs jialikti, į.
1. C. Jam asistavo kun. dr. J. įklimpus sniegan. Pagaliau pa
FOR BETTER BAKiNG
Mariana-i Nnviekas, M. I. C. dijakonu ir vyko pasisamdyti porą briedTarp visų svečių, .uar.anu-,
AT
LESS COST ŪSE THE
'i.
polio Kolegija turėjo garbės E Andrulionis, M. 1. C. subdi- žiu, su kuriais laimingai at
ECONOMICAL^EFFICIENT
džiaugtis J. E. vysk. I . Bu- įa)<onu Apeigų magistru bū vyko. Nors sunkius bebarbės
■V’
rio, M. I. (•., apsilankymu. Jo yo y Jodka, M. T. C. Pritat- laikus gyvename, tačiau Die
E***-...
Eksceleneija atvyko gruodžio kjnįą iškilmėms pamokslą pa- dukas palinkėjo gerinusio pa
27 d. ir tikisi ilgesniam laikui' kg kun Bublys
sisekimo ir išvyko.
. • vj
apsistoti.
i
offertoriją kolegijos orBAKING P
Daugelis vis netiki ir sako,
P0WDER
Labai malonu buvo turėti Rostra, diriguojant V. Sabui, kad nes* Kalėdų Dieduko, ta
toki garbingą asmenį savo ta-ipągvojo „mršą “Religioso”.'
ŠAME PRICE
čiau, pasirodė, kad yra. Ir iš
-toeLcku
rpe, ypaė. Kalėdų bei Naujų Orkestrą išpildė savo dalį.
eina į gerą tiems, kurie .jam
AS
42YEARS A6O
Metų šventėse.
. j*er antras šv. Mišias, eho- tiki. Nežinau tikrai kur prie
25ouncesfor25t
Kūčios
ras giedojo keletą kalėdinių žastis, tačiau, tur būt, mariaFull PackNo Slack Filling
Kaip visoj lietuvių tautoj, gilmių. Per offertoriją, orko- napol iečiai labai geri, kad
MlLMONSOF POUNDS US£D
kūčios užima svarbią vietą atrai pritariant, pagiedota ‘Ty Santa Claus kiekvienais me
DY OUR COVCRNMENT
v'
:
•Marianapolio Kolegijoj, čia
Naktį’.
tais aplanko.
Vakarui baigus, kun. dr. J.
tos dienos nekantriai laukiaProgramėlis
.U,.....,-,
ma ir jai prisiartinus,
visi Kaip kiekvienais motais, Navickas, M. I. C., savo tru
stengiasi kuo linksmiausiai ir taip ir šiemet buvo suruoštas mpoj kalboj pasidžiaugė va
1. Soda Springs, Kalifornijoj, gyventojai kasas? iš po sniego. 2. United Confederate ve
kuogeriausiai ja pasinaudoti. kalėdinis programėlis pasili karo pasisekimu, ir visus įti teranų nariai, Tennessee, vai., įteikia prezidentui Rooseveltui raštą, kuriuo žadama parama
Šios dienos įspūdžiai sužadina kusioms kolegijoj studentams kino, kad yra Santa Claris ir krašto rekonstrukcijos programai. 3. Pulk. C. Lindbergb’o Žmona, kuri sykiu su savo vyru
Buy gloves with what
ir atnaujina visų jausmus, pri bei šiaip jau namiškiams pa kad geriems žmonėms teikia lėktuvu atliko kelionę po visą pasaulį, padu rydami BO.OOO mylių kelio.
pildo širdis džiaugsmu ir visus linksminti. Atsilankė ir kun. dovanų. Visi išsiskirstė pilni
it savęs
Įmotę, ir pramatyti ateinantį i gavo
P Balčiūnas, Cliica- nčius metus. Vieni pasižada
Nerelk mokėti 60c. ui
tinkamai priruošia prie bran dr. J. Navickas, M. I. C., kun. gražių Įspūdžių.
dantų mostj. Llsteriną Tomokslo metų programą. Kai go, III.
• negerti, kiti nerūkyti; kitas
gios rytojaus dienos.
otta Pašte raunama po J 5c.
A. Bublys, M. I. C., kun. A. Kun. Navicko pagerbtuvės
kuriems praeitis šviesi ir ži Šis pasisekimas turėtų ska- žavia sparčiau pasivaryti moTėmyk, kaip gerai ji vei
Kūčių vakarą, kun. dr. J. Morkūnas, M. I. C., mokyto
Gruodžio 27 <1., kun. dr. ,T. noma ateitis jam daug žada. tinti studentus šiuos laipsnius ksle, trečias nusistato klausykla. Ją vartotadamas per
Navickas, M. I. C., išreiškė vi jui E. Andrulionis, M. L C.,
metus sutaupai ft.00.
Navickas, M. L C., Marianar i
. praeitis išrodo ta-lias kart jragerinti, o paliego- ti tėvelių, kad tuo būdu kuo
siems savo nuoširdžiausius li ir A. Ignotas, M. I. C., klieri
LISTERINE
polio Kolegijos direktorius,
j<ad $jnoma ateičiai ne-Jiu pažadinti iš miego ir grie- toliausia šalintis nuo “bizūnkėjimus ir toliau perskaitė kai, studentai, namiškiai ir minėjo savo 20 metų kultūri
mažai slėgiu. Kas pasėjo gerąibtis uolaus darbo, kad kitu no”. Vienur kitur rasime laTOOTH PAŠTE
kitų kolegijos artvmų bei bra svečiai.
nio darbo sukaktį. Ta proga sėklą ir ją nuosekliai prižiū laikotarpiu turėtų kuomi pasi- bai gražių pažadų, kurie be
ngių asmenų sveikinimus. Po
Vakaro vedėju buvo S. Gra kolegijoj buvo suruoštos paį abejo atneš tam asmeniui daug
to mokiniai ir mokytojai viens fas. Savo įžangos kalboj džiau gorbtuvės, kuriose be savųjų rėjo, dabar gali džiaugtis vai džiaugti.
singa
pifitimi;
tas
gi
kuris
li

Geras pasižymėjimas
naudos.
su kitu mainėsi linkėjimais.
giasi susirinkusiu
būreliu ir dalyvavo ir svečių iš svetur: nksminasi kitiems darbuojan
u
Kadangi tą dien» minimi A- paręiškė pasitikėjimą, jog pro kun. A. Petraitis, kun. V. Pui
Atėjo Naujieji Metai. Šiuo Ką darys tie kurie negeria,
domas ir Ieva ir kadangi Ko gramos turinys suteiks atsila- dokas ir p. J. Žemaitis iš Wo- tis, jo javai neužderėjo, lau metu yra paprotys daryti į- ar nerūko ar šiaip jau neprilegijoj randasi Adomas, bū pkusiems nemaža pasilinksmi rcester, Mass., kun. J. G rado kai bergždi.
vairias rezoliucijas bei pasi- derančiai nepasielgia! Čia pa
tent kun. iA. Morkūnas, M. I. nimo.
Pirmam
semestre
geriausiai
žadėjimus, kuriais būtų gali- duosiu vieną rezoliucija, kuria
ekis iš Hartford, Conn., ir kun.
ta proga kun. Bublys, M.
Programą sudarė: 1. “Reli J. Vaitekūnas iš Providence, moksle pasižymėjo S. Vaičai ma naudingai praleisti eina- galima įsirašyti į einančių
I. C., buvo parašęs eiles kun. gioso” (Kolegijos orkestrą), R. I. Gaila, kad tą dieną buvo tis, Mabanoy City, Pa. gau
Morkūnui pagerbti. Eilės bu- 2. Įžanginė kalba (S. Grafas), daug prisnigę ir sutrukdė ki- damas net 98 bendros vertės!
nrynan, ^rllinnnn Žemo sustabdo
| v? turiningos, progai pritaiki- 3. Andante “Barearole”
Toliau aukščiausią vertę gavo
ir tiems atvykti.
niežėjimą orios | penktus sekundas
—
Ir parslblnrns prie lčrzetnoe,
ųtos. Kun. Morkūnas padėko “Melody in F”. (Orkestros
Per pietus kun. A. Bublys, | P- Pranckevičius, New Bripučkų. dedervinės. Ir iAbėrlirų Zeino bevelk stebulei liHtftl praMŽna
jo kun. Bubliui už eilėraštį ir kvartetas — A. Kaeevičius ir M. T. C., perskaitė jo paties' tain, Conn.
visokis* odoi Irt talijas. kadangi
97, S. Grafas,
•o teydymo ypatybės retai rarv’aprašė visų maldos, kad jam se P. Balčiūnas — smuikos, J. surašytus eilėraščius kun. dr. Pittsburgh, Pa. — 97, S. Ale
nx»s kitose ryiluolėse. Visos vnlstl*
nyėlos užlaiko— 85c, SOc. $1, Ypa
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
tingai tvirtas Žemo. Du syk go
ktųsi sėkmingai darbuotis jų Kamandulis — elarnet, Bro. Navicko pagerbtuvėms paini- ksandravičius, Cbieago Ilgts,
resni rezultatai
jų tarpe. Po to sekė kūčių va Banys — piano, A. Miciūnąs nėti. "Eilės buvo labai turinin- 111. — 97, J. Šaulys, Waukekarienė.
— cello)Į 4. Galvas aukštyn gos. Po to, vienas iš mokinių gan, 111. — 95, M. .Todkn, Lak
Perbėgus akimis po valgo (duetas — B. Ivanauskas ir auklėtinių vardu pasveikino įrence’Mass. — 95, irA. Mi
FO.R SKIN IPBITATIONS
mąjį kambarį, visų veiduose, B. Voveris), 5. “Goru Bambi- gerb. direktorių sukaktuvių liūnas,Cbieago, III. — 9o.
matėsi iš širdies besiveržian no”, “Į kalnelį ėjau”, (kvar- proga ir Įteikė studentų • nuŠie mokiniai gavo 90 ar dau
tis meilus bei skaistus džiau tetas — Ivanauskas, Kuprevi- pieštą pasveikinimą,
ginu: 94 įgijo — J. Grenda,
gsmas, maloni šypseną, kuri čius, Vaičaitis ir Kaeevičius),1 Pietums pasibaigus, kun.
Lowell, Mass., ir E. Bulevi-'
išreiškia širdies džiaugsmą. 6. “Tyliąją Naktį” ir “Šven- Navickas padėkojo už pasver
t •»-.
čius, Ilomestead, Pa. 93 gavo
Rūpesčiai atidė toji Naktis” (Kolegijos orke- kininms ir gerb. svečiams už
— J. Jodka, Lawrenee, Mass.,
ti j šalį, tą valandą visur ge stra), 7. “Tyliąją Naktį” ir atsilankymą.
Specialiai traukiniai stovinti šalimais
J. Andrulionis, Sbenandoab, į
ra, linksma, malonu. Skaisčiai “Piemenėliai kas-gi čia” (Ko Nuoširdžiausi
linkėjimai Pa. ir E- Einoris, Athol, Mass.,
garlaivio Bremerhavene užtikrina
Šaltis krūtinėj arba 'rrrklėj gali būti
šviečianti eglė žerte žere ku legijos choras), 8. Santa Claus kun. direktoriui! Ilgiausių me
pavojingas. Palengvinkite Jj j 6 mi
92 gavo — J. Liolia, Broeknutes su Musterole, “erzinimo stab
labai patogią kelionę į Lietuvą
mpinus džiaugsmo spindulius, — Kalėdų Diedukas, 9. ‘Waltz tų ir pilniausios sveikatos tody toju“! Vartojant vieną kartą va
ton, Mass. J. Kaeėvičius, Pro
landoje per penkias valandas, atne
stengdama su visais naudotis in A’ ir “Kareivių maršas” liau darbuotis Dievo garbei ir
ša palengvinimą. Vartotas milijoną
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
vidence, R. T. ir J. Jurčikonis,
per 25 metus, nekomendubtns gy
vyraujančia širdies ramybe, (kolegijos orkestrą).
nrtvmo naudai!
dytoju ir slaugių.
Mt. Carinei, Pa. 91 gavo — A.
Taip, šiuo metu nepaprasta] Vadinamas “iniain attraeMokinių laipsniai
nuotaika viešpatavo.
Visų Bon buvo Kalėdų Diedukas.
Pasibaigus pirmam mokslo Šeputa, Brockton, Mass., P.
snekėsys,- malonus juokas su- Atvykęs salėn, Diedukas pir- metų laikotarpiui, mokiniams Skeivis, Brockton, Mass. ir
130 W. Randolph St., Chicago
silieja į vieną saldžią, harmo- jnjaUsia paaimanavo, pnpasa- tenka įsižiūrėti į praeitą dar A. Bambalas, Cbieago, TU. 90
i 5**1,
ningą dainą.
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Kalėdų iškilmė.
Prisiartino Šv. Kalėdos. Šis
laikas, be abejo, visų metų li
nksmiausias, smagiausias. Žmo
nės persiima ypatinga nuotai
ka. Savo džiaugsmą Įvairiais
> būdais išreiškia. Perka ir su
kitais mainosi dovanomis, ap
rėdo, pr i sagsto savo namus Į- j
vairiais margumynais, blizgu- (
čiais; jie išreiškia džiaugsmą
bei laimę, kuri šviečia jų krū
tinėse.
Kaip šios šventės atėjo, taip,
rodos, dar greičiau praėjo. Ta
čiau vienas kitas šio meto jvykis pasiliks maloniu atmi
nimu mūsų Įspūdžių horizonte.
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laimę prie mūsų bovling ai- Vyčių metinis susirinkimas |išeis, tai ‘"Amerikai” netruks žų vakarų parap. šulėje. DaVyčių klubo kambariuose bu skaitytojų. Tai girdėjau nw lyviai buvo formaliai pasirėlevs. Bet ir čia nusivylė. Jštikrųjų, liūdna buvo diena Nau vo metinis Vyčių susirinki- kelių, kaip Dr. Aukškalnio ir dę. Duota kalakutienos vaka---------Lietuvos Vyriai supliekė lic „fttucko lietuvitams. Bet nerei mas. Susirinko iki GU — 70 kitų rimtų žmonių. Linkime rienė. Valgė netoli 200 žiu. ir
(Tęsinys iš 3 pusi.)
gi reikia pramatyti naujos d»-’luvius studentus iš Nauguktų perdaug nusiminti,
nes, jaunimo! Visa apsvarsčius bu-Amerikai” laimingų Naujų dar liko mūs lietuviams našrvos planus ir stropiai l>rie\ucR> Conn Tai atsitiko gruo-’ kity 8vkį gu|į
MARIANAPOLIS
mus supliekti. į vo rinkimą valdylios. J vai-; Metų ir kloties.
laičiams. Griežė lietuvių farjų ruoštis.
tlžiti 2(j
lietuvių šulėje. Lie___
dybų pateko beveik tie patys.
merių orkestrą, vad. Juozapo
tą, katalikišką, lietuvišką lai
Gausi Auka
.tuviai studentai, kurie gyveMusų Vyliai iki šiol yru|Pirm. — J. Kupstas, rast. —,
Joksos. Toast masteli u buvo
kraštį ar žurnalą, kuris nuo
(iruodžio 28 d. kini. Kuras na Naugutuek’e, kvietė vater- laimėję kiekvienų lošimų. JauĮd. Vilčiauskas, viee-pirm.
Ir aš vadinusi pakliuvau. Šerifas Jonas Jenušaitis. Kal
lat lankytų mūsų
namus.
.
įš Scranton, Pa. Marianupolio buriečius j basketball rungty- ioše prieš B. A. C. (Brooldyn P. Jesulaičiūtė, linunsų mšt.! Buvo gražus susirinkimėlis ir bėjo gerb. klebonus kun. Vu18 pasiryžimas >ia plakti- |^oĮcgjjos knygynui prisiuntė nes per Kalėdus bei Naujus
Atliletic Club) iš \Vaterlniry’o — J. Jokšų, maršalka — B į lietuviai ten buvo gražiausiai lantiejus, kun. Kripas,
kun.
škas, lengvai prieinamas. Mes
gausų knygų rinkinį. Rinkiuyj Metus. \ aterbiu ieeiui sutiko SU
Miebael’s Club iš New., Bronius, knygius
J. Pilipa- atstovaujami. Iš lietuvių buvo Ražaitis,
Dr. Aukštakalni j
lietuviai
Amerikoje turime randasi įvairių senų knygų - ir, kaip sakiau, supliekė 45 ; Haven (svetimtaučių italų).! virius, kasininkas — K. Kai- lietuvių broliukų, trys kuni- (Hill), Dr. Slanislovaitls (Stagan didelį skaičių iš kurio ga eilių, žurnalų bei rankraščių, 29. Tai buvo didelė garbė vasu Švento Kazimiero choro ra- 'vaičiūtė, namų prižiūrėtojuz— gai LuSatiečiai (kun. Dr. Ci- Ueslow), komp. Aleksis. Visu
lima pasirinkti. Štai turime kurie rasit gali būtį brangiai terbiirlečianis^ nes Naugatueteliu iš Nev Haven ir ‘S\vas- Kauneekis. Iš jos tikimasi vt bulskis, kolegijos perdėtinis,
nuotaika buvo kuo geriausia;
“Laivų”, “Dradgų”, “Darbi įkainuojami.
>k’o ratelis (Svastika ratelis) tikuis’. Jie žada, taip Jonu daug gražių darbų. Pernai va- kun. Dr. Lutkus ir kun. Abroninkų”,
“Studentų Žodį”,
Matosi ir malonu pastebėti, susidedu iš lietuvių, kurie la- kas Lesutiaitis šneka, supliek- ldyba daug padarė. Nudažė, maltis). Kiti svečiai kunigai
(Tąsa 5 pusi.)
“Garsų”, “Ameriką” ir kele kad Kolegijos knygynas
po nko kolegijas arba univcrsi-i įj jį. itun ]jr> grQ.2o j§ Nasliua' Vyčių namų, ištaisė jį iš vi- buvo: Valantiejv.s, Kripas, Ra
tu kitų. Užsirašydami vienų mažu auga ir su laiku, gera- lėtus. Prie ratelio priklauso
daus taip, kad, ištikrųjų, gali žaitis iš "YVaterbury ir Karrptelį. Kloties!
kitų laikrastį, galesmie palai- dariHnis i)a<ietJant, bus galima J. Orebaūskas, plačiai žinodidžiuotis savo klubu. Be to, kauskas iš Ne\v Baven’o. Da
Jaunojo choro baliu3
kyti tampresnius santykius su išauginti atatinkamų įstaigai' mas, kaipo Princetoh Uriiver
Šv. Juozapo parapijos jau-1 pataisė pool tables ir knvgy lyvavo ir Hartfordo vyskupi
• I stovl už geresnę Sveikatą. OldeaiiJ
Bažnyčia ir visuomene ir tuo- KnyKyn4. I)ar
daa vie. jsity star, B. Butkus, kuria la- nasis choras turėjo shvo nie- įr.ah įnešė daug gerų ir naujų JOS ,kahel, “l'is. .•važių killbų yiStiprumų — kas reiškia daugtaus gy,
. . I vumo — Stimuliuoja narvus, raumemi prisidėsime prie bendro jų ^pg,
nko universitetų
Syraeuse, tinį baliukų. Dalyvavo beveik ' knygų.
sU
lzaSalleeių vardu pasako nis. ir nusilpnintus organus. Nl'OAtv
.e. ii.-.
(TONE yra Įžymaus Gydytojaus Iftrapasisekimo ar ^laikymo.
' Sausi()
(j kun Karaiius!New York, Stanley Poscavagc visi nariai
,laI,.s, Vis« „<i
| <1 i mas, jisai siūlo jums TONIKĄ, kuSūs-me kalbėjo •erb. klebo- Ur. v ĮDKISKIS.
I ris padarė stebuklus dėl tūkstančiu.
Nelaukite.
Neatideliukite., .g >S|lvnan.lloa|1> Pa, Mariana-|iš Clevelaml Stars Champion-1 50! Gražus būrelis, kurį gerb.
nas ir kūn. Kripas.
Vuriii Knuiuin k/Totn
padarydamas tuos nusilpnintus tvtrvyoių naujųjų IVieių
Į tais ir aktyvffikais. šio Gydytojau*
H1,14
l)lon«)
uzsisa y ''L-įpoiio Kolegijos knygynui pri- ship Team, Bill Plikaitis i»|komp. Aleksis gražiai išlavi
Lai gyvuoja Lietuvos Vy
giitilrimnc
I Pr*«kripcija dabar parduodama visuununab
Į 8Ose vaistlnyčlose, — trisdešimta die
va su i d uja; siais Metais „a- sjun^ keletu dėžių įvairiose Meti iii 1 niversity, Blondv Ra , npS
čiai Amerikoje. Reiktų rūpiu
nų, garantuotas treatinentas už Vicletumete. pradėti naujų darbų! ^a,bose turiningy knygų Jau tkieivich iš Naugatuck lligl>,[ Vakarienei
pirmininkavo j tis kad kiekvienoj lietuvių ko
L. Vvčių 8 kuopa Nauju jų !**,
— raukite buteij šių tai»1
,v,,|letkų šiandien,
bet persitikrinki'te,
kud ant imbeįio totų pažymėta —
Užuojauta
kelintas Pehnsylvanijos
Kalbėjo Kunigai.
kunigai. |Į lonijoj
rūstūs Vyčių
kuopa Metu‘ išvakarėse suruošė ”irra- Nl'OA-TONE.
ennsyivanijos geragera- Kduard Poscavage iš Nauga-1 piangiute. Kalbėjo
Jonijoj rastus
Vyčių kuopa
Šiomis dienomis teko suži- 'darys, gausiai
šiai prisidėjęs prie1 tuek Ifigh, Bill McGoverh i^^ Kalbėjo apie bažnytinę niilzi-' Vardas yra brangus lietuvio
uoli, jog kun. P. Skruodenis, Kolegijos 1knygyno dapildymo.1 P’nd Institute, C layton h ei-, kų jp lietuvybę; gerb. klebo-' širdžiai; organizacijos idealai
M. L C. dėl menkos sveikatos
A. J. Miciūnas (L. K.) lows ir Išmirė Bendler ls Sėha-i aa8 išgyrė jaunojo choro dar- gražus.
_
Dėlei mirties jauno Kunigo Prano J. Jurgaičio,
paliuosuotaš nuo tiesioginių
iffer Academy.
bus ir ragino Visuomet taip
‘ ‘ Amerika' ’
reiškiame giliausią užuojautą jo seselei, mūsų pir
pareigų ir ilgesniam poilsiui
Kiekvieno kataliko turi bu-j Daug žmonių buvo susirin-! veikti. Ant galo kalbėjo clio“.\melikos” leidėjus i-eikia
mininkei .Zofijai Jurgaitei, jo motinėlei, broliui, ir
bei sustiprėjimui nukaltas įjti didžiausias rūpestis, kad bū kę pamatyti lošimų. Daug bu-Jro vadas komp. Aleksis. Jis sveikinti už lai, kad pastara
visai šeimynai.
Marijonų vienuolynų llins- tų stipri katalikiška spauda, * vo jaunimo iš Naugatuck Ina ragino i> toliau gražini dar sis numeris žymiai pagerėjęs.
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 1 skyrius
dalle, III.
kad ji pasiektų visus tikiu-J Waterbury’io. Paskui buvo šo buotis Dievui ir Trvvnei.
Jeigu kiekvienas numeris toks
Marianupolio Kolegija kun. čiuosius ir kad nekatalikiško-; kiai. Griežė Norberto Aleksio*
Pranui reiškia gilios užuojau ji spauda būtų išmesta iš kn 'orkestru. Po viso lietuviai iš
tos, linki jam ko greičiausia talikų tarpo.
Naugatuck ėjo mėginti savo
h':?/:-.
pasveikti, sustiprėti ir toliau'
'•'•‘ fc'. Ąi
rz- • • • .<•
»gy*b"fr žmonių sielos ligas!
-S- ».y,

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

! ™im, conn.

Nusa-Tone

į

.Ytoslogų metas lyg švilpte
prašvilpė. Žmogus naūdoda•llius laika geriems tikslams ar
užmiršęs vargus jį linksmai
leido, nejautė, kad, štai, jo
bematant nėr. Nors kuriam
įkartais tenka gan sunkiai pa
dirbėti, piakaituoti, tačiau pri
Mminus, jog šis tavo triūsas
atilt'šė kitam gero vaisiaus,
pridavė malonumo, pačiam tuo
met darosi gera ant širdies,
rodos, norisi visada tam tiks
lui dirbti. Tik tada žmogus
nusimena, netenka vilties, kai
pamato, kad jo pastangos eina
veltui, nesusilaukia geidžiamo
vaisiaus.
Mokiniai pasilinksminę, pa
sisvečiavę pas savuosius, grį
žo kolegijon ir, su Dievo pa
galba, vėl stojo darban. Šios
atostogos, heąbejo, kaikuriems
jaidavė naujų įspūdžių ir nau
jų jėgų bei paakstiniitio toliau
uoliai varytis pirmyn. Užbai
gėme vieną meto dalies dar
bų; užvertėm jo lapą. Dabar

A.

" ■ tD ■
1934 M.

A.

Kunigas Pranas
«l. Jurgaitis
Švento Kryžiuos Ugnnliii-Je mirė Sausio (i «!., 1Ū31 m., 9:30 »al.,
29 nirtiy amžiaus gimęs Cllleagoje, balandžio 2 d., 1901 m.

Paliko dldeliaiiie nuliūdime, motiną Oną. Broli Antaną, se
ir gimines,

Ahlnidienj. sausio 9 d., vakure 1:30 valunilų Ims milyilėias
J švento kryžiaus h; ž.nvčlti, kurioje (reeiadlclij, saiisio 19 (i., 19
valandą, ryto {vyk-, geihiliiigos namuiilos už velionio sielų.
Pb
pamaldi; bus nulydėtas | Šv. iMizhnicro kairines.
•

K

ii

DRAUGO

>'

M

laidotuvėms patarnauja gralMriltis ki.rskis, tciepiioiK Boulevard 9:177.

Lietuvių Auditorijoj

PRANCIŠKUS
BACEVIČE

b

‘vitž

Nuoširdžiai kvit-chmic visu- gintin:-.*. draugus Ir bažysianius
dalyvauti šiose lal,lotiives<*.
Nuliūdę: Motina, IJruils, S:-siio, Brolienė Ir Giminė*.

I
A. | A.
l’uisiskyrė :n Slno ptuaeullu
ąiiiisv, 7 d., 9:29 vai. Vakare,
1934 tu., sulaukęs 61 melų umžluus. Rlnięa Kaltinėnų pi'.rnp.,
Baublių kala*, yaurugės apskr.
Amerikoj RRyveno 35 m’ins.
Paliko dideliame
nullūd b ku
tnotrkr) 'Marijoną po tėvais Valultę. 1 sūnų Waiter, 3 dukte
ria
Franeea, Helon Ir I.oellle,
2 brolius Antaną Ir Juozapą, 2
AvnRprka-i Anna ir Etiellle, pus
brolius Ir Rimines, r Eli tuvojo
motiną Teklę Ir 3 seseris.
Kūnas
pažnrvnlas
randasi
f,739 So Peoriu Htr. Trl. W< nt.
vvorlh 1221.
tAldotųvės jvyks
aSusi" 11 d., 3 vai. ryto IS noflfeit j mv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje iilsllius g'dttlincBoa pamaldos už velionio stelą,
• 14 ten bus nutydėtąs ) šv.
m toro kapines,
ai B- n. Pranciškaus gimtdrkugui ir pažystami'esat
•Mrdtlal kviečiami dalvvnull
•otlivėse |r sutelki I Jam paakutini patarnavimų Ir ntsisveljtlalmą
Mullūdę Itekume; Moteris, WJ■■■, Ibtkterv-. Bro'iul. švogerfeor. Pu-I>r >1 ai ir (i minė..
P-lAldoiuvėse piitarnuu.la gra
li. M Kkudaa. Telefonas

Rk -

Visi Rezervuokite

$1

serį Sopiųjų, brolienę Oną Ir brolio vaikus Praną ir Riclnudį
Neilėlloje, 4 vai. ntrvetUau i šv. Juozais) parapijos bažnyčių,
South Clil<ago, III. inmiadlcnl bus pamaldos Ir Ekaekvllos sd
šventomis MIšioniK 10 valandų, o po Mišių apie 12 velaniių Itito
parvestas j molinos namus po adresu: 404*1 So. \Vood SI., Tel.
tjvfayėtte 0904.

• **-r r —* I

3133 So. Halsted Str.
SESUO M. VIVIANA
(Zofija Kaminskaitė)
iš levų Juasapo Kaminsko (l'žvenė.io pantp.. Surakinu kalniu) Ir
Barboros I tai l kaltės (Kelmėž parap., I’uprodžtų kilimo), datsir
gyvenunėlų 3424 Aukuro Avrs„ t'hiinttoje. Gimė birželio 22 d.,
1913 m., Chlcugo It'lghts, III.
PutsvigiiH n oksią šv. Jurgio mokykloje, t'hleagoje birželio 15
d.. 192S
Įstojo j šv. Kaaltulero S'sorų Vienuolyną. 1’mlarė
profesijų rugpiūčlo 15 d.. 1,931 pi Ir nito to laiko Iki lapkričio
30 d.. 1 933 -n. mokytojavo šv. Ąnlurtn pamp. mokykloje. Cicero,
III. Nuo lapkr. 27 d., 1 933 tu. Iki mirties, su tįsio 7 d.. Išgulėjo
šv. Kryžiaus ll<on!nėje.
Paliko dnlrliiina. nuliūdime motinų Ir tėvą, brolius Juozapą Ir
Danielių. sen> ris Hlefanljų. Marių, Adolfina, Virginijų iV gimines.
Vellvnes kurias ikišarvotiis randasi šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne. Lald iltivės jvyks an»riiillen), rausto 9 d.. 1934 m.
Devintą valandų ryto btty pamaldos už velionės sielų šv. K'nzlmloro S< si rų koplyčioj*. Po pamaldų bus nitlydėln ) šv. Kažijnieto kaitinės.
Nuoširdžiai kvluėlatnl viii Klmlntr, tlraugal-gėą, Ir pužyslumi-.
Ii is dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nt liūdi,
tėveliai, Broliai. Hcserys. Giminės. Jos l;.nu-lrjl mo
kslini ir vl»o.'. šv. Kajlmiero Vien ic J Jo i Sejgrys.
I.'ldot nvėius |sil a niauja gratiorlus Antikai* Petkus. Telefonus
('kero 2199.
k_____________________

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.
Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestinin-

ku.
PRADŽIA 5^00 PO PIETŲ

-rt-.' -

intradienis, sausio 9 d.; 1934
LIETUVIAI
DAKTARAI:
1. Aitulytė, rašt. — J. OleAmerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
Į bauskas, fiu. rašt. — B. Zau' mite, ižd. — P. Šliogeris, iždo
TU. GROvchIU 1595
Į glob. — AI. Stankelis, V. Kiau
IS L. VYČIŲ 24 KUOPOS
J rakis, turto. priž. — Al. Stan
DBNTI8TA8
SUSIRINKIMO
kelis, koresp. — A. Kulikuus1449
SO. 49Ui CT., CICERU, ILf,
OYDITOJAS Ir CHIRURGAS
I Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
>147 SO. HALSTED ST., CUICAG4.
Pasidarbavus L. 1. P. klu-'" Vietinės L. Vyčių kuopos ■ kaitė, Al. Brazauskaitė, kng. Seredomis
po pietų Ir Nedėldienlat | Paaed., Sered. Ir HubaL 2—1 vai
rev. kom. •— A. Valonis, J.
tik
susitarus
bui, 1 IK) lietuvių vargšų šei- piješmetiniš susirinkimas įvy i
2422 W. MARUUKTTN ROAD
aios gavo Kalėdoms po krepšj ko ketv., sausio 4, 1934. Susi I (Ilebauskas, S. /aura, sporto
Dienom* Tel. LAFayette 6792
Naktlmla Tel. CANal 0402
maisto. Toks darbas ne pirmų rinkimų atidarė pirm. A. Va- direktoriai — F. Jenkevičius,
S.
Zuura.
Tel. LAlayette 76&0
sykį atliekamas. Keikia įdėti ranifitė, maldų atkalbėjo kun.
Kuopa neužilgo žinia suren
j laikraščius nors \ ardus tu! J. Mačiulionis.
gti
vajaus vakarų ir pasikvies
Office: 2643 W. 47th Street
geraširdžių l I. P. naiių, kadi Naujų narių įsirašė: K. LaVai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak.
I
iš
centro
kalbėtojus.
Atostogavo
i
...
tie, kurie gavo krepšius, gū-4zauskaitė, A. Kulikauškaitė,
Nedalioje pagal sutartį
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
.
,1 Jonus Steponaitis, kuris ne- ;
. .. x.
Šventėms buvo parvykę nav
, lietu susipažinti su jais.
4140 Archer Avenue
J. Daniūnaitė, A. Baltakytė, Į Dvasios vadas kun. Alačiu• -v
I uzilgo žada būti Y\ aterbury o
.
»
Offlse TeL REPublic 7696
mo: stud. E. Ragis is Katali-i
*
...
.
Vai.;
2—4 Ir 7—9 vai vakar*
Aukojo
pinigais
arba
valB. Petraitytė, J. Petraitis, B. lionis giažiai prabilo į^iariusf
lfca. Tel. GltO\ clilU 0017
ketvirtas lietuvis dantistas. Ji
kų Universiteto, \Yushington,
Res. 2136 W. 24th St.
Džiaugėsi,
kad
kuopa
atgijo
0917 S. UASHTENAW AVĖ.
Dental^*
a
*
s
*•
^
0W
*
‘
n
o
klu

Žibąs,
AI.
Žibaitė.
šai baigęs
Tuft’s
Tel. CANal 0402
D. C. (labus lietuvis ir geras
bas,
adv.
Bronsky,
šerifas
Jeir žadėjo visame jos darbe pa
Sehool. dabar baigia savo mo
Toliau svarstyta įvairūs kuo
basketballininkas (pernai Vy
nušąitis,
vaist.
Kenausis,
grab.
dėti.
Kadangi Vyčiai dar ne
kslus. Linkime jam sekinių.
pos reikalai. Svečiai Juozaitis
GYDYTOJAS Ir CH1RUGAS
čių rately gerai pasižymėjo).
Stokos, klebonas kun. Valanbuvo prisidėję auka prie baž Office Phoce
2423 W. MARQUETTE ROAD
Res.
and
Offfce
Iš Alurianapoko Kolegijos tiejus, adv. Ed. Bobinas, vaist. iš Marųuette Parko kvietė
Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt<
Linkime jum sėkmingai baig
nyčios dažymo, tat nutarta PKOepect 1020 9359 So. LcąvIU Sk Vai. 2-4 NedčUoj
susitarus
kuopų
lankyti
Vyčių
basketdudentai
Vilčiauskas
ir
Urbotį užsibrėžtus mokslus. Jo mo
CANAL 0709
ir aid. J. Bendleris, Dr. Stanitam tikslui, paaukoti $5.00.
tinėlė dirba didelėj krautuvėj nas, paskui brolis mokytojas slovaitis J. Stokos (mėsinin bolės žaidimus. Žaidimai būna
Phone CANal 6122
Sekantis sus-mas įvyks sau
(AVortli’s). Tenai ji turi aukš Antanas Ignotas ir prof. Dr.! kas), J. Vaitukaitis (zakristi erdvioje Šv. Pilypo gimnazi sio lt d.
PHYS1C1AN and SURGEON
joje, kuri randasi prie’ Jaek
tų ir atsakomingų vietų.
Ji Andrulionis.
jonas), adv. Balanda, Dr. Se
Marijona
Brazauskaitė,
kor.
2403 W. 63rd St., Chicago
Vincas Plikailis, iš Aletlill lenas, Insurance agentas C. son Boulevard ir Kedzie Avė. į
gauna mūsų kortų vakąrėlia
GYDYTOJA* ;r CHi«'JRQA»
OFFICE HOURS:
Žaidimai* prasideda 1 valanda
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
ms bei kitokiems pagerimma- universiteto.
Stokus, laikraštininkas J. Ka
LIETUVlAi DAKTARAI:
2201 W. Cermak Road
Supday by ▲ppolntment
Edvaidas Raitkevičius kli počius, Detektyvų leitenantas Tarpuose būna šokiai. Įžanga
;ražių dovanėlių iš
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
W ortb’s kompanijos. Lietu-'ris irgi lanko universitetų, bet yjatas Balanda -rab. .T. peli-!“’’ oenlai’ sezono I,asai $I-OOTol. LAFayette 3057
Seredomis Ir Nedėliotais pagal šutau.
ai už tai jai labai dėkingi, nesužinojau kokį. Jo
nj)ikas, angijų pardavėjas V. ■'kU0P°s nariai žada lan
viai
REZIPENCIJA
Juozas Ališauskas,
kuris yra didžiausi lietuviai biznio- gukaįjt;> ą
p krautuvės k>tl zai'v‘*“llls 11 1 ir,tytl už sa'
6631
S.
Califorma Avė.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
...
.
.
...
.
a
vo
kuopos
tvmų,
kuris
įstoja
GYDYTOJAS
tr
CHIRURGAS
riai
Aaiigatuck
’
e.
Vienas
tini
X—SPINDULIAI
baigia advokato mokslus (leoTelefonas KLPubUc 7868
k.Vielfb ku°R
3051 West 43rd Str.
rgetown universitete, (labus didelį automobilių biznį, ga- M ArtkStaUalnis (Colney), in 1
4645 So. Ashland Avė.
(Prie Archer Avė. netoli Kedziel
TeL CANal 0257
.
OFISO VALANDOS:
vaikinas, linkime jam sėkmin radžii. ir gazolino stotį, o ki-1sui.all(,e agculas bci Uop>s anfi į'1“*1**t fkaitllI,fa' <la|yvailtl' Valandos:
nuo 2 tk. 8 vai. vakaro
Ros. PROspoot 068
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
,
.....
‘
,
L.
v.
‘
Dainos
choro
koneeiSeredomis ir nedėliomls pagal
tas II tiihvare krautuve* ir di-* ,eer accesories biznierius Ali-. .
gai baigtį mokslus.
. . . ,
sutarti
Nedėliomis pagal sutarti
tau, Kuris Įvyks seklu., sausio i
Ofiso telef. UOUIcvard 7820
Jonas Grebauskas, iš i’rin- dėlę Becr Tavern?
kas šėrimus, Y. Mažeika iš
Phonc GKOveblII 0027
28 d. Liet. Auditorijoj. Bus
Namų tol. PROspeot 1930
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Naugatuek, V. Seredinskas,
Trečiadieniais
ir
sekuiad.
susitarus
statoma scenoj “Y’ytauto Di
1821
SOUTH ILYLSTED STUKKI
GRABORIAI:
i Popierių (Stationary) krautu
džiojo” kantata. Nariai vien
taezldenoija 9000 So. Artcsla. av*
vės savininkas (’. Lasky, JoValandos: H ryto Iki 4 popiet
Tol. ROUlevard 7042
balsiai sutiko. .Tikietu galima
Telefonas YARds 1138
Įnas Alikaitis iš Oakville, Juo
Lietuvis Gydytojos Ir Cbirurgas
LACHAWICH
6 lk( 8:10 vakare
.
gauti pas kuopos valdybų,
6959 SO. UESTERN AVĖ.
zas Alillcris
plumberis Al.
, ,
,'.
; 1
Chicago, III.
IR SUNOS
•
• i\ aldybon 1934 m. išrinkta:
Ofiso: Tol. CALumet 4039
Juče, alaus ir minkštu genimi 4
.
DENTIHTA8
Ros.: ToU IlLMtook 0289
LIETUVIAI GRABORIAI
GRAB0RIUS
i,. •vui* pirm. — J. Petraitis, v. pirm. BOUlevard 75«»Res. HEMIoek 7691
dirbėjus Vincas Bradungs, vai
1
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausiu
4645
So.
Ashland
Avė.
Reikale meldžiu utsišaukti, u manu Turiu automobilius visokiems st. B. Kenausis, mėsininkas D.! (>flS), T<.L C|CEKO 49
arti 47th Street
darbu bfisite užganėdi'nti
reikal; uis. Kaina prieinama.
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Tel. CANal 2515 arba 2510
Seredoj pagal sutarti
Štokus, M. Stokus, V. Lesūnai- j
m a u ii n
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2314 W. 23rd PI., Chicago
DENT1STAS
3319 Lituanica Avenue
3147 So. Ealsted St.
tis, A. Jokūbaitis, A. Vaitu
Chicago, III.
4712 So. Ashland Avenue
Ofiso
valandos: 1-4 ir #-» vai. vak
1439 S.’ 49th Ct. Cicero, III.
kaiti.- , Al. Jacobs, K. Dubaii
I
•myę
Rezidencijos Ulbto; zona W. bWLU t>k
Cicero i *«,’ Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
Tel.
CANal
0122
Tvt CICERO 59£fcw>
Ttiiestello pir »*■
'-skAS,'E. Lasky,
'gė->
Valandos: 19—11 ryto
mus Sveikatos Tel. Ofiso BOUIcvard 5918—14
Komisijonie, ltez. VICtory 2343
rimų biznierius P. Drevinskas,
I
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti
filis (Ir laikė
GBAB0BTUS
tų garbės ofi
J. Bružas, T. Matas, rcal esDE
N
TĮSTAS
są per 19 inę.
Koplyčia Dykai
tų) yra gerai
late biznierius, Jlotvard Smith,
2261 W. Cermak Road
Ino.
4830 WEST 15th STBEET
Ciceri'eėlams
756
W.
35th
Street
LIETUVIŲ GRAHORIUS
(Kampas Leavitt St.)
G. Aliknaičiiitė, V. Dubauskas.
žinomas
per
Cicero, IUinoia
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
27 melus. Da
Valandos:
Nuo 9 Iki 12 ryto
Moderniška koplyčia dykai.
bar
speclulu Ofiso vai.: nuo 1-1: nuo 6:10->:86
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T. Valgių aukojo: J. Mcntlelis
zu-uja
gydymo
««8 W. 18tb S».
Tel. CklNal 9174
Nuo
1
(kl
B
vakare
(50 bakanų duonos), J. Yana-.'
4142 ARCHER AVENUE
Pinučių, Šir
Chicago. III.
Office Phoce lies. 6107 S. Franclsco
dies
ir
ltciiSercdoJ
pagal
eutartj
TcL VUtgiula 0029
tičius (5d bakanų duonos)/
Phone Grov. 0951
■iinlizino ligų. Prospect 2230
GRABOlirUS IR BAI-SAMUOTOJAS VI. Pickevičius (dvi vištas'),
Valandose
Pitarnuvlma* geras Ir nebrangus
J.
Panarauskas
(apelsinų),
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo ; iki 4
718 W. 18th St.
IVAIBŪ8
DAKIA2AI;
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare;
rHYSICIAN and SURGEON
Tel.
MOKroe
>977
Alis.
A.
Stokes
(bušelį
obuo

dventadi'eniais pagal susitarimų.
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
VSDAJA9
4930 West 13th Street
lių), P. Krugelis (du bušeliu
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Tol. LAFayette >572
Sunday by Appoir.tment
1646 WEST 46th STBEET
CICERO, ILL.
Rea Fhone
Office Phone
Oftao X«L VICtory 989*
obuolių), Al. Eidukynas (mai
J.
Liulevlčius
ENGlewood 9941
Hea. T94, DlUfiMl 9191
Tel. BOUlevard B2(W—S41I
TKIangle 0044
Grahorlua
------■j
šų bulvių), B. Marsball (dėžę
GRABORIAI:

eeton universiteto, (ierus basketballininkas. Jisai lošė su
parvjkusiuis lietuviais stude
ntais, arba S\vastiku Club,
prieš Vyčius, bet pralošė! Jo
(Tęsinys iš 4 pusi.)
no paveikslas nuolat dedamas
visi linksminosi, kaip viena \ValiTbii, y’o anglu laikrašdalelė lietuviška šeimyna.
! čiuose.
Vakaras buvo kuopasekinin
Edvardas
Vaitkus, buvęs
ginusias.
Naugatuek lligli Sehool busVisiems, mieli skaitytojai ketball’o žvaigždė, iš Syragerų katalikiškų laikraščių, li-įcuse universiteto, dar jaunas
nliim laimingiausių 1934 metų.! iįetvlvįs, bet gabus sporte.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
ŽINIOS

PER KALĖDAS SUŠELPTA CH1CAGOJE
100 LIETUVIU VARG- į
Šįl ŠEIMŲ

DR. P. ATKOČIŪNAS

0R, A. L. YUŠKA

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. DIEŽIS

DR. A. RAČKDS

DRi Mi Ti STRIKOL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. J. W. KADZEWIGK

DR. G. Z. VEZEL’IS

STANLEY P, MAŽEIKA

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

' mimm

i Juda oHINuLMANi M« Ui

ANTANAS PETKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A, J. BERTASH

J. F. RADŽIUS

DR. T. DUNDULIS

SIMON M. SKUDAS

DR. J. SZUKIEWICZ

I.J.Z01P

Ir

Tol. CICERO 294

SYREWICZE
GRABO RIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai 916.99
KOPLYČIA DYKAI
J
R. fiOtb Ave^ Cinam, Tli

BalMmuoioJaa

Evaporated pieno), J. Stokes

Patarnauja chi-'
cagnje Ir apiellak«J«j
Dldelė Ir graži
Koplyčia dykai
4093 Archer Avė.

(,|ėž<. Evaporated pieno), K.
.
1
Striklus (G tuzinus soup bunches), J. Orodeskis (maišų bu
lvių), popierinių maišų auko
jo Haiilcys ir i’ulton Alarkets.
Pinigais surinkta $94.50. Va
ilio geraširdžiai lietuviai biziiiieriai ir i>rofesijonalai.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mū3ų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereuėa mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl dermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas \

4605-07 South Hcrmitage Avcnųc

\ietiniuose ųnglų laikraš
I čiuose tili»o apie tai aprašy
mas ir paveikslus. Išgyrė lie
tuvius, kad moka aprūpinti
savo žmones ir tuomi parodo
gerų širdį susipratimų ir tuo
pačiu iialengvinn miesto lab
darybei naštų. Lietuviai ir
toliau dirbkime tokius darbus.
lloly Name Lcague lietuviai j
jau lygiais stovi dėl eernpijoi imto, o K. dėmėtas sukirto sve
! Gintaučius (lloly Namers) sa
ito rekordiniu skoru. Lietuviu?
džiaugiasi, kad jų bovlerianis ;
taip sekusi. Lietuviai, mutyt,
' turi geros progom dusiniušli į
pirmutinės vietos. Kloties!
Kažtųnėkų (buvusių private į
bankienų \Yaterburyj) namas (
anų vakarų sudegė. Lteiškiame I
užuojautos d€*l tokios nelaimės

DR. A. R. McCRADIE

UOZAPAS EUBE1K!
*

- I R-

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

ROOM 210

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturimo w>r>Aly su firmų tuo pačiu varliu)____________

tL

Ofisas 3102 So. Halsted St,

OFISAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
X
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE.;....

Kampas Slst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. »
Nedėli'omis ir fiveutadleniais 19—-H

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 i..i 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nudėliotuiu nuo 10 iki 12
valandai dieną.

Teleionas MIDway 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AV<
Tol. YARds 099 4
Rcj.: Tol. VLAza >299
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-9 v. 44
NodėldlcnJala nuo 19 Iki 12 dteog

Re.-:

Offlc.;

PROspect 2011 BEVerly 0081

J.J.BAGDONAS
•
f

Dr. JOHN F. RUZIC
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 VYest 63rd Street
V«l.: 1 to ( Ir 7 to 1 P. M.
Ketv. Ir Bekmad. pagal eutartj
Ryto vak Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. 111.

Phone: HEMIoek 6700

Skaitykite ;r pfatinkita
dienraštį “Draugą” ii
remkite v*sus tuos pro
fesionalus ir bizmenusj
kurie garsinasi jame.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Daktaras

savo rūpesčius. Pašaukite:

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

SKAITYKITE IB PLAT1N

Kapitonas
Pasauliniame kare

«NM

■■

-

--

■Mm.

____

G

WISSIG
Specialistas
Rusijos

ii

GYDO VIHAH LIGAS VYRŲ IR MOliTlŲ PFR >« MFTV8 NEŽIŪRINT
KAIP (IftHIHKNfcJUSIOH Ir NKI4GYDOMO8 JOS YRA
8peclaltfkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uinuodijlmg kr«aJo. odos. Ilgas, lalsdas, reumatlsmg. galvos skausmus, skausmus no«srojo, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligaa Jeigu kiti a*>
galėjo jus lAg-dyti, ateikite čia Ir psrsUlkrlnklto kg Jis Jums galt pato.
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir 19gyd6 tukstančiua ligonių i »»NRi
mes dykai
OF1NO VALANDOHi Kaedle nuo 19 valandos ry>" iki X
andai ir nuo 4—> valandai »«aar.
■ u.is o.ir . , r.u> iki t WA
ttkVr v«ik
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Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

7650 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
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GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
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plominius darbūs tais klauMnrųnette kuopą kuo didžiau- į sausio 90 d., S vai. vak., Chi-! “Vilnius ir (Vilniaus kraš- čių) būklė ir kt.
šia: Dvasios vadas — kleb cagos Lietuvių Auditorijoj.1 tas’’ (VVS skyriaus leidiSimais.
Moksliškai tyrinėjant reikia
kun. A. Baltutis, pirm. — A.'.Maitinėkite laiku atvykti, nosnys), 2 “Vilnius Lietuvai ir
tam tikro, ramumo ir rimtica,
Lapinskus, vice-pinn. — O.1 via daug kas aptarti ir atsj į Lietuva
Vilniui’’ (prof. Z. net laikino jmsitrnukimo iš
SOVIETŲ AMBASADO
NFI AIMĖ2 VFRMA ,)at yra su
n(‘np* Sloksnaitė, J. Stulgis, rast. — veskite naujų narių.
Žemaičio ir 3 “Vilniaus Gol krašto visuomeninio gyveni
RIUS YVASHINGTONE
"CLAIlfltO IDILIA j ^žiūrėjimu kas link lorklozaPastarasis veikalas mo.
B. Palilūnaitė, finansų rast.
YVASIIINGTON, sausio 8.
Valdyba gota.”
Tyrinętojnms
reikėtų
kad ir “sausas,” bet labai daugiau specializuotis ir im- — Atvyko Rusi,jos sovietų
— S. fterdvainiūtė, ižd. — B.
Ką jums šitame atsitikime
‘
tinka pasinaudoti rašant įvai- ii tokias (ėmus, kuriomis dar «ml’»s«'l<>'ius -I. Valstybėms,
Krivickas, sporto direktoriai
advokatas gali padaryti.
i riornis temomis studijas, ne __
.....................
:............. g •infor-Į
.r—. i A. A. Trojnnovskis.
Šian— P. Šnekutis ir J. Juozaitis, j
maža
mūsų visuomenė
1. .Morgiėiaus savininkas tu maršalkos — j’. Beinoris ir
! jame yra surinkta visa me- muotn ir nereikėtų per pla idien jis įteiks prezidentui
Daug žmonių užeina j ma ri teisę forklozuoti jūsų namą. A. Kimokus.
' džiugu imta iš Vilniaus spau- čiai užsimoti, nes tuo atveju 1 Kooseveltui savo įgaliojimo
liudijo klausytojams prane- (|. k
no privatų ofisą ir atsineša O namo savininkas turi teisę!
“ l’"r
j negalima nuodugniai pažinti dokumentus ir pasą.
ntri savim baltą arba geltoną apsiginti tiek, kiek jam lei-Į Keikia pažymėti, kad kai šamu, kad šiandie 7 valanda;
Toliau profesorius kabiojo I dalykų.
Kalbėdamas
apie
,popierą užvadintą ‘Sumnions’, džia Įstatymai, “Trust Deed”, A. 1 apinskas pirmininkavo Į vakare iš stoties WGES, įvyits
REIK ALINGAS vyras dirbti
apie pačias Vilniaus dalykui tų studijų praktišką realiza- ant ūkės. Su pragyvenimu, užlu
rnėtu,
kuopa
buvo
■
n
.g
H
|
ar(
\
antradienio
prograkurios yra astuonių arba dvy kurs yra sutartis tarp namo PJ1(8 ‘
prelegentas
nurodė, InikVinu. Atsišaukite laišku:
150 narių
nariu ir buvo mH> leidžiama pastangomis studijas ir jų paskirstymą sri- viiną,
likos mėnesių senumo, ir sa savininko ir morgiėiaus savi-, ’^nufins i L50
Box 520,
Čia galimas statisti kad tam reikėtų 'turėti cent
| viena .veikliausių. Jis su vai , peoples Purniture (’o. kran- tiūiis.
ko: “Ponas advokatai, gavau įlinko.
“DRAUGAS”
nis, etninis (kalbinis) tyrinė- ras, kuris palaikytų glaudybos ir darbščių narių pagal tuvių.
šitą poperą ir daugiau jokios
2. Jūsų advokatas daboja
2334 So. Oakby Avė.
jinias, be to, visa eilė studi-1 džius ryšius su Vilniaus krn(’liicago, III.
žinos neduodamas atėjęs šeri visą procedūrą ir gilia reika ba pasiryžo vėl taip padaryti.
Z
Dalyvauja grupė nortlisai jų, kaip: “Vilniaus bylos is-'što bibliotekomis ir nioksTo
Buvusiame
susirinkimo
lan
fas nori mest mane lauk’’.
lus sulig Įstatymo. Daug žmo
dieiių dainininkų. dvigubas' torija.” Vilniaus krašto gaili-j organizacijomis. O pas mus
kėši
“Draugo” redakt.
L. Ši
nių
štai
ką
sako:
“
Jeigu
pra

K,.,
,,unnt.
o,-,
kvartetas,.solo ir taip toliau L
,
-~
Morgiėių savininkas turi tei
mutis.
Jis
patarė,
kad
nors
,
,r
,
1
1<l
’
ekonomine,
kultiniai,
po-- universitete reikėtų skirti diDDK., da .... ,...
4
sę forklozuoti nžinorgičiuotąį radau arklį, tai atiduosiu ir viena ar du vakarus į. mėnesi. ,Kalbės <lr. Kasputis,
r «. • 1 * ,u
^itų
tautų
santykių
ADVOKATAS
*■
. ’ lyvaus C'alis Kepure su nauju
u,
i,a
;o
namą; jam Įstatymai leidžia balną’’. Tai yra labaj klaidin
105 W. Monroe St.. prie Clark
Vvčiai pašvęstų
• ... rinkinhu
• . - •
,, rie
• *t() ,bus ' Lenkijoj būkle, liet mylios i.imsvęstų taip
taip vadina ,| ju()kų
p
Telefonas KTAte 7MO
įpagal provizijos vadinamos ga- mintis. Jeigu namo savini
torija Vilniaus krašte, tauti
Valandos t ryte Iki 6 popiet
nioms
“
round
table
”
diskusirinktinos muzikos, Įdomiu ir .
, „,
“Trust Deed”. “Trust Deed” nkas užmokėjo $20,000 už na
2201 W. Cermak Road
»ių grupių (gudų, ukrainie
niu,
o
morgiėiaus
turi
$10,000
joms.
Šiaip
gvildendami
die
naudingų pranešimų bei viso
Panedėllo. Seredoa tr Pėtnyčloc
turi šitokią įeikšmę: Morgi
▼ak&rale « Iki 9
Telefonas CANal 8122
ėių savininkas turi legalę teisę ir morgiėiaus savininkas for- nos klausimus, socialiniais ir kių kitų gražių margumynų.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
forklozuoti; jisai negauna spe klozuoja namą, jis turi mm-' tikybiniais dalykais,
I
Utarnlnko, K et vergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
eialės galės, bet tiktai vien tvje, kad jis atsiima pilnai sa-Į Nariai nutarė pasidarbuoti
Telefonas REPnblIc 0800
tei, ką leidžia vadinamas1'0 *10’000 Įdėtų pinigų, bet šokių vakarui, kuri rengia-vi-!
“ Trust Deed”. Bendrai, “Tru- jis užmiršta kad namo savi-, sus parapijos jaunimas paraDeed” reiškia sutartį tar ninkas savo Įneštus pinigus pi jos naudai vasario 11 dieną.
Geriausios Anglys Už
HOCKEY
Visi kuopos nariai esantieji
pe morgiėiaus savininko
ir visai praranda. Tai yra absoŽemiausias Kainas
. namo savininko, bet ta sutar iutiškoi klaidinga. Čia turi j buvusieji ir norintieji prisiraCicero, III. — Kt. Antbony’s;
tis leidžia morgiėiaus savinin- Įeit broliškumas ir lietuvybė,! šyti kviečiami atsilankyti sau- (Cicero) C. Y. O. liockev temų
. kui liberališką veikimą. Vadi- labiausiai kuomet reikalą tu- Į šio 9 į parapijos svetainę pasi is. willing to nccept young
Vytu'ė
12132 UNION AVĖ.
\ namam “Trust Deed” yra pa ni lietuviai. Tiesioginiai mąs- j linksminimui.
nien froin otlier litbuanian paCliicago, III.
žymėta, kada gali forklozuoti tant, rods, aini turėtų lygiai
rislies wlio are interested in
namą ir dėl kokios priežas- pralaimėti. Jis turi patarnau
liockey. lt is suffieient to say
Phone PULlman 8296
b ties. Vienas, du, ar trys <i‘bo- ti abiem, ypač kur yra abu!
įsliere tliat tliis is one grand
Bud riko krautuvė turi
Dabar laikas prisipirkti
9 ndboldet iai” gali forklozuoti lietuviai.
parduoti po
opportunitv for tlie lad \vlio
anglių dėl žiemos
Ateityje kai gausite pranenžinorgičiuotą namą. Morgienjoys Ibis sport and knows
čians savininkas filiuoja vadi- sl,,nls (pa\ieskas) nelaukite
Res. 10742 S. Wabash Avė.
T.imli visi townof lakieeiai iš ],(>w į0 ge( nbout on tlie iėe.
namą, “Bill of Complaint”.
vi,‘nos dienos, liet eikite gii dę liūdną /.imą, kad * au s*°'Tli<‘ C. Y. O; ftrrliisbes every- '
Phone PULLman 8092
pas
advokatą
jeigu,
norite
sa

Ši bila aprašo morgiėiaus sa
(i <1., Šv. Kryžjaus ligoninėj tbįng exccpt ice^kates. Tf you
vo
reikalus
apginti,
o
jeigu
vininko gulę ir yra filiuojama
mirė kun. Pranciškus Jurgai-j wanį n)Ore Information cail
nenorite jų apginti, tai tuosyk’ ,is_ Keiįkioln(1 „žu„
«li.
j
“
Superior
Court
”
,
arba
Cicero 2591, or write to St. I
f
Crane Coal Co.
“Circuit Court”. Vadinamas pas,skirkite sau kitų keli,. ! (Wio |iildesio valandoj kun. P. Antbony’s C.’Y. O. Tlockey ,
5332 So. Long Avė.
“derk” duoda pranešimus
Ne vienas lietuvis atėjęs į Jurgaičio mainytei Onai, sesu Team, 4935 W.' 15tb Kt., Ci-!
PAKVIETIMAS
Chlcngo, III.
(pavieskns) šerifui su instruk mano ofisą su vadinamom tei Zofijai,
broliui Antanui, cero, III.
TFIj. REPUBIAO 8402
f Širdingai kviečiu visus f'liicijom išnešioti visiems, kurie “Summons” ir “Writ of As- brolienei Onai ir visai gimituri šiokią ar tokią sąjungą sistance” mane nustebino: jis'nei. Lai Dievas sustiprina ir AKADEMINES VILNIAUS engos ir apielinkinių miesteliui
lietuvius, draugus is senus pa
su namu. Pranešimuose yra turėjo stiprų keisą, bet buvo įduoda jums kantrybės pergyžįstamus
atlankyti mane mano' DYKAT elektrikinis prosas
DALYKO STUDIJOS
Katrie perkate anglis tft draii biznio vietoje. Užlaikau dide ir muilas. J mokant $5.00
pažymėtu “Ketum Day”; rei- pervėlu. Kitais žodžiais sakant venti tą didelį smūgį.
verii,. siųskite juos Į (IRANE
COAIj CO. Gausite geresnes
lį pasirinkimą. Visokių degti Down, po tam tereikia mo
škia, kad minėtiems žmonėms — kūnas jaunumes ir atšalęs,
KAUNAS..— Lietuviškų nių; visokių rūšių vyno ir kėti tik 75e į savaitę, taip
anglis, u?, mažiau pinigų
Pocalmntas M. It. lAtai $7.00
buvo pranešta, kad jie arba jų jam jokių vaistų nėra.
studentų organizacijų pakvie- alaus. Pristatome aludėms.
tonas.
kad mašina pati per save iš
advokatai turi atsišaukti arba
Adv. Charles P. Kai
simokės.'
Bet
pamintykite,
stas prof. M. Biržiška skaitė
Dovanos visiems atsilankuduoti “Appcnrancc on or bękiek sutaupysite laiko ir
labai aktualią ir turiningą siems.
sveikatos. Drapanos būna
fore tbe <lav specified in tbe
paskaitą, tema: “Akademinės
Jūsų
ŽYDUKAS
patarnaus
daug baltesnės ir tveria
DARIAUS - GIRĖNO PA
Kummons”. Jeigu neotsišauVilniaus dalyko studijos.”
daug ilginus, tai kodėl nepa
jums mandagiai.
MINKLO STATYMO
kia, arba “no appearnnc«‘ is
f šaukti BOUIevard 4705 ir
Prelegentas nurodė, kad visai
KOMITETO
Keikale esant, atsiminkite t dąsižinoti dauginus apie tas
filed by ,nn nttomey on tlie
Visados garantuojame ko
be reikalo dažnai daromi pri?•
žydelį.
i»
naujas
skalbykla*
day specified”, tada teismas
) susirinkimas įvyks trečiadienį į karštai, kad pas. mus nėra j
kybę ir teisingą vogą.
pareikalavus morgrėinrs savi
sausio 10 d., 8 vai. vak. “Ma-1 rimtų, moksliško tyrinėjimo NATHAN KANTER
Yardas ir ofisas:
ninko advokato gauna vadi
VYČIAI BRUZDA
4707
SO.
HALSTED
ST.
rgucio” redakcijoje (6812 So.! veikalų apie Vilnių.
Tokiu
12132 SO. UNION AVĖ,.
rainą “ Default against sucb
Tel.: YARds 0801
VVestern Avė.).
veikalų pažymėtini trys; 1)
Tel. PULlman 5517
parties ir nuo tos dienos tie
Rakandų, Khdio ir Muzikos
Kn Naujais Metais pradeda
Į posėdį prašomi atvykti vi- Į.. ■ —
West Pullman, III.
Krautuvė.
žmonės, kurie buvo vadinami .bruzdėti vietinė Vyčių 112 kp.'si komiteto nariai, fondo gloGalite nusipirkti daugiau
" Default” negauna jokio pra-, kuri truputį buvo pradėjus bėjai ir Chicagos miesto kolo
3417-21 So. Halsted St
PERKAM
INSURANCE
anglių žemesne kaina iŠ
nešimo iš teismo. Bet jie Inu-, snausti.
nijų skyrių atstovai (kurie bu
NOTARY
Lietuvižku*
Peoples Coal Co.
kia, kada juos pašauks į teis
T’irmas veikimas buvo rin- vb vyriausio rinkliavos komi
•• Iš stoties WCEL., 970 k.,
BONUS
PUBLIC
mą. Jie laukia vieną, du, tris kj,nas valdybos šiems metams. į toto nariai), Bus svarstom1
I, 2, or
4 ton*
nuo 1 iki 2 vai. po pietų duo
S lons or more
dame gražus lietuvių radio
ir gal dešimts m<nosių ir ne- Sausio 10 naujoji valdyba u- svm'būs reikalai.
ii.
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Pocliy M. R.............. *7.75
*7.25
programus. Jau šeštas me
LAIVAKORČIŲ AOKKTURA
gauna jokios žinios. Jie kai- ^,ns vietas per “sočiai” va-:
Kent. M. R.............. *5.75
*5.48
P. Jurgėla, k-to sekr.
tas kai Bud riko Muzikos, Ra
Lnntp ...................... *8.75
*0.26
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
basi tarp savęs, kad morgiėių karėlį vien tik nariams, štai,'
Black Iland
kandų
ir
Radio
krautuvės
TKISIKGUMC PAMATUOTAS BIZMIS
savininkas “jau nieko negale- valdyba kuri pasižadėjo sutaERK .......................... *8.50
*8.00
Palaimintos *Lietuvos dr-jos
leidžia lietuviškus prograturnp ...................... *8.75
*8.25
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAEayette 1083
jo mums padaryti” ir kadangi I rtinai dirbti, kad išugdžius metinis susirinkimas
įvyks
mus.
jis pailso bespausdamas mus, ,
mes laimingai gyvename savo
namelyje. Bet už kelių mėne
IN OUK OFFICE
sių gauna vėl kitą popierą,
vadinamą ‘writ of Assistanee’.
Ši popiera reiškia, kad jan
juos meta lauk iš jų nuosavy- •
bės. Tada bėga pas advokatą
sakydami, kad manęs nešau
kė į teismą, tiktai meta lauk.

C H I C A G O J E

IANE PADARYT ŠI $VA-ivi,"°
RBŲ PRANEŠIMĄ

RADIO

d

SPORTAS

iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

100
NAUJŲ SKALBYKLŲ
1934

TUM0N1S GOAL CO,

$59.00

Par&pijonas

PRANEŠIMAI

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

PEOPLES COAL CO,

los. F. Sudrik, Ine.

Advokatas
“Ar jūs davėt
rba, “Did you
anee?” “No”,
dėl jie manęs
mą.

pakalusia jų:
atsakymą?” nfile nn nppearatsako jie, ko
nešaukė į teis

Afi noriu pasakyti štai ką.
Kai žmogus numiršta,
jūs
nešaukiate jam gydytojo. Taip

i

