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karininkai būtų šaudomi

AVASHINGTON, gr. 3. — nomis policija suėmė iš Vo-' AVASHINGTON, gr. 3. —
LONDONAS, gr. 3. — So
Kalifornijos universitete įves j Rietijos atvykusių Marie Ot‘o, J. M. Beck, buvęs kongresmo
VARŠUVA, gr. 3. — Len
vietų vyriausybė užgina anks
tas visiems fiziškai sveikiems 'kuri sųrtioningai skleisdavo nas iš Pennsylvanijos, paduokijos diktatorius maršalas PU
čiau paduot:}, žinių, kad dėl
studentams privalomas niilita melagingas žinias apie Lietu- da sumanymų, kad krašto kon
sudskis sugrįžo iš Vilniaus ir
rinis mokslas ir lavinimas. vų ir platindavo iš Vokieti- (stituvijoje padarius pakeiti- AVASHINGTON, gr. 3. — Kirovo nužudymo sušaudyta
turėjo pasitarimų su užsienio
10 karininkų.
pasipriešino jos įvežtus uždraustus laikius mų.
reikalų ministeriu
Becku. PARYŽIUS, gr. 3. — Pran Du studentai
Dr. L. E. Schmidjt, gydytojas
Svarstyta Prancūzijos nota cūzijos premjeras Flandin lai šiam universiteto žygiui ir už Y-ius, kuriuose buvo šmeižia-Į Beck griežtai stovi už kon- iš Chicago, kaltina Amerikos
LONDONAS, gr. 3. — Ži
Lenkijai rytų valstybių Lo- mėjo rekordinį parlamento pa tai suspenduoti Jie kreipės ma mūsų valstybė. Otto Mario ’ gtitucijos politinę filosofijų, Medikų draugijos vadus, kad
sitikėjimų. Parlamentas pra teisman.
karno reikale.
suimta, pasodinta Tauragės' kas nįeRu būdu negali būt jie imasi vilkinimo taktikos , niomis iš sov. Rusijos per
instancijos kalėjiman ir patraukta tieson. į keičiama. Jis tik nori, kad prieš sumanymų, kad patvar (Varšuvą, po Kirovo nužudy
Žemesniosios
Iš užsienio reikalų ofiso su vedė jo vyriausybės išlaidų
žinota, kad maršalui Pilsud- sąmatų 1935 metams ir 457 teismai palaikė suspenduotų
konstitucijoje būtų pakeistos kius visame krašte medikalę mo Petrapilyje, čeką suseku
skui ims laiko galutinai nu- balsais prieš 120 reiškė pasi- studentų pusę remdamies tuo,
kai kurios mekaniškos smulk- tarnybų, kuri šiandien yra si tarp sovietų kariuomenės
karininkų sankalbį, kad išžūspręsti, kas turi būt atsakv- tikėjimų. Sąmatų sudaro 47,- kad krašto konstitucija gama
menos.
visiškai neatitinkama.
! dyti visus vyriausiuosius sola Prancūzijai. Rasi, bus pa-1573,000,000 frankų (apie 3,- tuoja savo piliečiams laisvę,
Pirmiausia,
reikalinga
pra-j
Dr.
Sclimidt
ilgų
laikų
dir-'vietų
vadus. Neužilgo suimta
laukta Saaro krašlto plebisci- 092,245,000 dolerių. Iš tos ypač sąžinės atžvilgiu.
ilginti prezidento tarnybos ir Į)a
“naujųjų santvarkų” ir sušaudyta dešimts įtariato rezultatų. Šis ofisas ran- milžiniškos išlaidų sumos dau
AVASHINGTON, gr. 3.
Dabar vyriausias krašto
kongreso
atstovų
terminus.
niedikų profesijoje. Už tai niųjų karininkų.
da, kad rytų Lokarno paktas giau kaip 12 bilijonų skirįn teismas nusprendė, kad um- Karo laivyno sekretorius C.
Prezidento
tarnybai
jis
siūlo
jis pašalintas iš Medikų drau
yra labai rimtas ir diktato- ma išimtinai karo reikalams versiteto pusėje yra tiesa —Svranson pareiškia, kad
Po to suimta dar 60 kari
7 metus ir kad tik vienų kar gijos. Jis dirba už tai, kad
rius Pilsudskis turės gerai Be to, parlamentas pasky kiekvieno piliečio pareiga yra nėra vilties kų gera sulaukti
ninkų ir visa eiLė sovietų valtų būtų fenkamas. Ilgesniam medikalę tamyhų pavesti vy- dj
nįnkų
padžiovinti galvų.
Londono konferencijos, o terminui renkamas preziden riauaybėg kontrolėm
rė 3,700,000 frankų slaptam ginti savo vyriausybę, o kad
, Nužudytas Kirov ouvo dlLenkų karininkų organas fondui, kuriuo bus užtikrinta šių pareigų tinkamai atlikus, i *uo tarpu IT. S. karo laivy- tas turėtų daugiau laiko pa
reikalingas tam tikras mokyra šiandien, galima sa siaukoti krašto
Polska Zbroina pareiškia, kad' laika ir ramybė namie.
reikalams. Jis sako, kad šiandien vio- delis tūzas sovietuose, taip
kyt,
nykus,
mažesnis
už
Annėra jokio pagrindo manyti, j Vokietijos diktatoriaus Hit slas.
Tas pat yra ir su kongreso “i p“sei kraSto gyventojų įtarius, diktatoriaus Stalino
'
glijos
laivynų.
•medikalis patarnavimas nepri dešinioji ranka — komunistų
dėl ko Lenkija tupėtų keisti lerio specialus pasiuntinys
atstovais.
einamas, kadangi žmonės ne partijos centralinio komiteto
savo nbsistatymų rytų Lokar Į Prancūzijai J. von RibbenTad sekr. Swanson reika
turi pinigų, kad apmokėjus sekretorius. Buvo apie 46 m.
no pakto reikalu.
1
j trop, kurs girdėjo, kaip užsie
lauja, kad šio krašto laivy
gydytojų didelius reikalavi amž. ir, sakoma, apie 30 me
nio reikalų ministeris ragino
nas turi būt didinamas taip,
mus. Kas blogiausia, kad tų dirbęs revoliucinį darbų.
(Vokietijų, kad ji prisidėtų
kad jis nieku būdu neužimtų
nuo to patys gydytojai daug
prie rytų Lokarno pakto ir VIENA, Austrija, gr. 3. -• antrosios vietos.
Jis
nušautas
buvusiam
nukenčia — neturi atitinka Smolny institute, Petrapily,
kad savo darbu įrodytų, kad Dar daugiau suvaržyti Aus
KAUNAS. — Suomijos už mų pajamų.
nori taikos, porai dienų užsi trijos laikraščiai su cenzūra.
kur to miesto sovietas turi
sienių reikalų ministeris HaKitaip būtų, jei gydytojai vyriausiųjų buveinę. Žudikas
PARYŽIUS, gr. 3. — Kana liko Paryžiuje.
ckzellis pakvietė Lietuvos už- Lytų pačios vyriausybės, aršį kartų laikraščiams už
lerjo Hitlerio specialus pa
aienių reikalų ministerj Lozoi^ ;tskiril) valsty5ių nor9 i4 esąs sovietų tarnautojas, Ledrausta paduoti žinių apie
siuntinys J. von Ribbentrop
onid Nikolajev. Vadinasi, sa
raiti atsilankyti gruodžio 3 d. I da|jes apmokami.
Vokietijos-, atsiginklavimų, o
prieš apleisiant Paryžių turė
WARM SPRINGS, .Ga., gr. Helsinky. P. Lozoraitis paSaaro krašto klausimas turįs
Maty( r^^ro vyrįaiisy vasis nužudė Kirovų. O kiek
jo pasitarimų su užsienio mibūt svarstomas taip, kad tas 3. — Iždo sekretorius Morgen kvietimų priėmė. Sųryšy su M planuoja koki„ nors pro- anksčiau komunistų partijos
nisteriu Lavalu. Von Ribben
vadovybė buvo paskelbus, kad
thau ir vidaus reikalų sekre tuo numatyta lapkričio 29 d.
būtų palanku Vokietijai.
gramų
šiuo
svarbiu
klausimu.
trop sakė, kad Vokietijos nu RYMAS, gr. 3. — Prancū
‘‘žudikas yra darbininkų kla
torius Ickes atvyko pas pre trijų Baltijos valstybių kon
Dr.
Schmidt
to
nepasako.
sistatymas yra klaidingai aiš zija šiandien pasirašė su Vo
sės priešas.”
zidentų Rooseveltų ir šian ferencija Taline, Lietuvai pa
kinamas užsienyje. Sako, na kietija taikos sutartį Saaro
dien vyko svarbūs pasitari sinius, prasidėjo viena diena
Sov. vyriausybė skelbia,
ciai dirba už taikų ir nori krašto reikalu.
mai apie krašto finansinius vėliau, būtent, lapkričio 30 d.
kad visi sov. Rusijos darbi
Pasirašyta sutartis yra eko
įgyti lygybę su kitomis val
'reikalus.
Tuoj po konferencijos minininkai “apgaili” nužudytų
stybėmis. Tas, sako, nėra ko nominio ir politinio karakteAKBON, O., gr. 3. - B. F. L Sekr- Ickea <lau«iau8ia rt- 'steris Lozoraitis išvyko į Hel
Kirovų, kurs buvęs jų “glo
ki karingi pasiryžimai, bet rio.
Ooodrich Co. ir Firestone Ti- P,na8i vi“5aisiai’ projeKtaia, sinkį. Vykdamas į Talinu, p.
Rudaminos valsč., Būdvie bėjas” ir už jų dalių “kovo
tautos pagarbos išlaikymas.
Jei per įvyksiantį plebiseikad
milijonams
bedarbių
pa

'Lozoraitis sustojo vienai die
tojas.”
čio parap., Kybartų kaimas
Tartasi ir apie rytų Lokar-i tų Vokietija atgaus Saaro re and Rubber Co. apie 20,- rūpinus darbo.
nai Rygoj, kur turėjo pasita
no pakto klausimų.
Į kraštų, už kasyklas užmokės 000 darbininkų ateinantį penk
šventųjų metų proga ICII_.ADIze čvrMTAnic
rimų su Latvijos vyriausybe. pastatė
tadienį
balsuos,
kokiai
unijai
cementinį
kryžių. Lapkričio SUTy^W^Fn^įnkI Fe
Prancūzijai apie 900 milijonų
NIEKO NEPEŠĖ
NIŲ MEDŽIOKLES
* Lapkričio 18 d.
Latvija m. 8 d. įvyko paminklo švenNUMATOMAS KITAS EKO frankų ir prancūzų įmonėms/8 nori P^lansyti: kompaniBIBLISTAS
šventė 16 metų nepriklauso tinimas. Šventinimo apeigas
pristatys 11 milijonu tonų jos unijai, ar Amerikos Dar
NOMINIS KRIZ1S
KAUNAS. — Kad nepik
bo
federacijai.
SEIRIJAI.
—
š.
m.
spalių
mybės sukaktuves. Jos pami atliko kun. Grinius. Tuo pa
anglių.
tintų
žmonių ir laikytųsi šven
mėn. 23 d. Seirijuose buvo jo nėtos Kaune ir Taline.
čiu laiku įvyko ir laukų paš-'
Harvardo universiteto prof. Be to, Vokietija sutinka ga
markas, Į šį jomarkų atvy ko
SU LĖKTUVU PAKILO
ventinimas, vėliau bendri pie- čių ir polisio įstatymo, poli
ekonomikas Slichter nuspėja, rantuoti lygias teises visiems
cijos valdininkams, mokyto
ir biblistų pranašas, iki šiol VIESULAS IŠTIKO AUS- tfls.
I DAUSAS
kari reikia tikėtis naujo eko- Saaro gyventojamR, neatsi
jams ir k. valdininkams išleis
dar šioj apylinkėj nematytas
nomibio krizio J. Valstybėse žvelgiant į jų kilmę, religijų
TRALIJĄ
tas aplinkraštis, kuriuo drauBARTLESVILLE, Okla., ir pradėjo jis iš savo pranair kalbų.
tarp 1940 ir 1945 metų.
SUMAŽINO TARNYBĄ
’džiama eiti medžioti šventa
gr. 3. — Lakūnas Wiley Post ! šysčių knygų žmonėms niekus
Anot jo, tas įvyks dėl do
MELBOURNE, gr. 3. KARIUOMENĖJE
šiandien su lėktuvu pakilo į to tauikyti, o, ant galo siūlė pirą
dieniais nuo 9 iki 13 vai. lū
&udra
viMu|as iSti
lerio infliacijos, kuri neišveng VAKAR SNIGO CHICAGOJ
limas dausas rekordo atsieki- ti. Bet seirijieėiai neteki lep-. ”“
pa. RYMAS, gr. 3. - Italijos ,33-kioi tokių reiškinių buvo
tina.
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inomfl'Zfli
šiai, kaip kad jis manė, nesi
kraščius. 8 asmenys žuvo ir {vyriausybė sumažino tarnylu}
Vakar rytų smarkiai pali mui.
davė apgaudinėjami. Ir turė
daugiau kaip 2,000 neteko kariuomenėje nuo 18 iki 12
jo, o paskiau gerokai pasni - Jis mano, kad jam pasi
NAUJAS KALĖJIMO
mėnesių. Podraug įspėta, kadi fiirvint» aW1"",eJ Sl8m"‘
jo vargšas išvažiuoti nieko
go. Sniegas greitai sutirpo ir sekė iškilti 48,000 pėdų auk
pastogės.
VIRŠININKAS
privalomas kareiviavimas pa.' 8nPUT0 rfl"ino,e aP18 700 '”>•
nepešęs.
po to pradėjo šalti.
štumom
tn. bulvių. Dideli nuostoliai.
Naujai išrinktas Coofco ap
KAUNAS. — Atitinkamos lies visus jaunus vyrus.
SUSIKŪLĖ TRAUKINYS įstaigos ruošia oro susisiekiskrities šerifas J. Toman pa APIPLĖŠTAS BANKAS
IŠVYKO J AMERIKĄ
FORISTER, Fla., gr. 3.— mo įstatymo projektų. Drau- Į Cooko kriminaliniam teisme
šalino apskrities kalėjimo vir
TOKIJO,
gr.
3.
—
U.
S.
ri Floridos važiavęs į Chica- ge ruošia ir taisykles regu-[vakar prasidėjo Martino Inšininkų D. Moneypenny ir jo Keturi plėšikai vakar įsi-*
(CHICAGO IR APYLIN
veržė
Hamilton
State
bankan,
ambasadorius
sov.
Rusijai
W,
vieton paskyrė (Frankų Sain,
gų greitasis traukinys nušoko liuoti skraidymams virš niū- sullo bylos nagrinėjimas.
KĖS. — šiandien numatomas
27-ojo wardo aldermono H. 3916 Broadway. Paspruko su C. Bullitt laivu President M o nuo bėgių ir sudužo. 1 asmuo sų teritorijos ir oro ansisiekiKinley išvyko Amerikon.
L. Sain brolį.
žuvo ir 7 sužeista.
mui tvarkyti. .
3,400 dol.
PLATINKITE “DRAUGĄ’ pragiedrėjimas; šalčiau.
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LAVALU
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MORGENTHAU IR ICKES
APLANKĖPREZIDENTĄ

PASIRAŠĖ SAARO KRAŠ
TO SOTARTĮ

DARBININKAI BALSUOS
UNIJŲ KLAUSIMU

PAŠVENTINO KRYŽIŲ IR
LAUKUS ‘
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DRANGAS

žmonėmis. Tam pasiekti ne
linga rimtų paaiškinimų ir smulkmeniškų areikia nuolatinių pamokslų, ba
________
pyskaitų.
.•eina ka»dkin, Mskyrue aekmadlealu*
rimų, -— kiek gražaus pavyz- •
Nieks neužginčys ir to fakto, kad skri
f KKNl'M E RATOH KAINA: J. Amerikon ValK/btee:
. .
. 'Baltas sniegas, pieno rūkas
Utttni — $8.00. Pusei matų — $>.50; Trim* uvteenisma
Ožio. Šeimoje, kurioje auga ir |
dimas neįvykdinta žieme t ne dėl pinigų trū
— $2.00; Vienam mėneelut — 71c. Kitose valstybėse
Menumer&ta: Melams — $7.00; Pusei metų — $4.00.
bręsta vaiko siela, turi bflti! .^1SU H
kumo, bet, pačių socialistų redaktorių kalba
<Mėja — -Ola.
\
,
Žilas vandenio anūkas
Stelbimų kainos prlstanOlamos pareikalavus.
gražus
sutarimas
ir
nieko
n«'i
..
kalbant,
dėl
ALTASS
vadų
žioplumo.
Jie
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiną,
.
.
'ruošia
žemę šypsena.
*ai neprašomu tai padaryti Ir ne prisiunčiama tsuu tiksKas negirdėjo dejavimo, sku vagiu, ar kitokiu kokiu, žiū turi būti to, kas galėtų į kfi-:
..
visko
turėjo:
Lietuvos
ii*
Amerikos
lietuvių
oi D*štX> lenkiu,
.
..
..
.
.
'Rytų
saule
sublizgėjus
KeSaktonTus priima — aso 1X.'W Iki !»:•♦ »al.
t
j
•
visuomenės paramų, pinigų ir lakūnų, tik, de ndimosi tėvų savo vaikais! Iš rint barnio priežasties. Štai, dikio sielų daryti blogų įspii .
Skelbimai (tekančiai dienai priimami iki
ja, to darbo priešakyje, kaip jau kartų esame tiesų, neveltui mūsų laikų vai- vaikas klauso, girdi, kad jo dj. Tėvų prievole būti domis, Žiema pirma jau atėjus
5 vaL popiet.
kai užsitarnauja prastų var mama niekam netikus, o tė susivaldančiais, susiklausau
pastebėję, vado au smegenimis nebuvo.
Iš atostogų šalies.
dų. Suaugę į metus, jie prade vas irgi toks pat. Kaip jis ne čiais, švelniais, mandagiais,
Baltas^ sniegas, pieno rūkas,
da tėvų negerbti, neklausyti, tikės, jog tai girdėjo iš tėvo kau jų elgesio prisigėrę vai
TKB0RA8 PBII* TKBOBĄ
“DRAUGAS”
Pasaka sena.
net niekinti, priešginauti. Ne- ar mamos lūpų. Baigta! — kai neštų tėvams džiaugsmų iri
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Kai pirmom snaigėm ji sukas,
P. Lamus (“I.”)
Publlsked Daily, Except Sunday.
Šiomis dienomis spauda daug rašo apie 1 dori vaikai — sunki našta a Senoji pagarba tėvams žuvo! laimę.
Darosi nauja.
pylinkei,
valstybei.
Labiausia
8UBSCR1PTIONS: One Venį* — $8.00; ?lx llontks
aukšto
Sovietų
Rusijos
komisaro
Sergejaus
Arba vėl: tėvas dirba. Jį
Arėjas Vitkauskas
— $$.50; Tbree Moatbs — $$.00: One Uonth — 76o.
skauda širdį tėvams ir jie kie-' 8lKriilla gyvu,ys <r koks įra.
Europa — One Y«ar — $7.00; 8tx Months — $4.00;
Kirovo
nužudymų.
Taip
pat
pranešama,
kad
Copy — .0$8k
Advertlsin< 1b "DRAUGAS" brlttgs best reaults.
sąryšyje su tuo įvykiu suimta 60 raudono kvienu atveju keikia laikus, nkįs Jįs nusiįeikia ;T i|lla
AdverUstng rutes oa sppItoaUMi.
jutus gražių dovanų, o sykiu
"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago sios armijos karininkų ir dešimta jų jau su kūnais toki vaikai auga, kai-. ,nn5tL Vaikas mato tevo
| ir daug džiaugsmo ir daug ma
šaudyta. Tie karininkai planavę išžudyti vi- tina visus, kas [ik pasitaiko. sivaldymų ir kaip galima vė
lonumo. To paties džiaugsmo,
Tačiau kas iš to, kad skun- liau reikalauti vaiko, kad šis
[ sus Sovietų Rusijos vadus.
----------' tos pat eglaitės su gražiomis
DIENOS KLAUSIMAI
Kaip žinoma, Sovietų Rusija yra valdo džiasi, dejuoja - jau per vS- botų ncpiktaS) valdytų8i, Ke.
Užsienio lietuviams remti
t««ti jūvaiko priginltin
ma teroru. Bolševikų valdžia remiasi šautu- lul Kas kalčiausias, kad šių rSt„
SOCIALISTAI — KOUOTIB SPECI
tolimi broliukai ir sesutės.
* vais it durklais. Visi tie, kurie nesutiko su
blogi vaikai?
dažniausia irgi įskiepija tėvų uraugija laikraščiuose paskelBet
didelė dauguma jų netu
ALISTAI '
į bolševikų nusistatymu, kurie reikalavo vei Atsakymas aiškus ir skau- globa. Pav., vaikas ėjo ir su- be atsišaukimų į Lietuvos" vaikimo laisvės ir teisybės, tų gyvųjų tarpe ne uos: kalčiausi patys tėvai. Jie'griuvo ant kėdės. Ima verkti, bučius, ragindama juos ruošti rės iš kur tų gražių dovanėlių
nelanko gerasis
Dedami j ‘‘Draugų lakūno JamesJa- bėra. Su uis greit "apsulirbo” slapta bolše- yra šeiinos paįrindai$> Šaknis, t Motina paduoda rykštę ir lie ir siųsti Kalėdų dovanėles sa Sau^> nes
lietuviškas
Kalėdų
senelis. Be
nušausko “Kelias pastabas dėl ALTASS apy- vikų 3^^ organizacija. Kaip palaikyti Jei žaknh. syeika> gerai traū.!pįa mušti kėdę kam ši kliūva, vo broliukams bei sesutėms,
gyvenantiems užsieniuose. Štai lieka jiems tik iš Jūs, Lietu
skaitos’’, mes tikėjomės sulaukti paaiškini- kariuomenę sau ištikimų, bolševikų vadai jų kia sultis — maistų ir perdno-! Žinoma, kartais vaikas beinu- g
vos vaikučiai tų dovanėlių lau
mų dėl kai kurių neaiškumų toje , ajiyskai- gOTai užlaiko, nors šiaip jau žmonės skursta da - aukštyn, tai sveikas ir šdamas užsimiršta ir nustojatbtas atsišaukimas:
kti. Todėl neatidėliodami rin
toje, smulkmeniškesnių nurodymų dėl pada- ir badų kenčia.
«- 1
' ' 1
'
medelis. Tas pats ir su žino-Į' verkti, bet kerštingumo lieps
“Po visų’ pasaulį išsibarstę kite savo tolimiems broliu
rytų išmokėjimų tikslumo ir taip pat kad
Tačiau Kirovo nužudymas ir karininkų gumi: kų' matys, kokiom min-ina užruseno jo krūtinėj visam gyvena jūsų mažyčiai broliu kams ir sesutėms dovanėles
ALTASS valdybos apyskaita būtų komiteto
suokalbis ir kitus aukštus komisarus išžudy- tini ir vaizdais gyvens vaikas gyvenimui ir nenuostabu, kad kai ir sesutės — lietuviukai irr Kalėdų eglaitei: kas gražų žai
finansinės komisijom patikrinta ir pasirašyta.
ti, pasako, kad, nežiūrint visų kariuomenei nuo pat kūdikystės, tas įsi- ateity toks sūnus nebijos pa- lietuvaitės. Dažnai jų tėveliai sliukų, kas knygelę, paveiks
Bet vieloje paaiškinimo susilaukta ir antro
gražiai jiems pasakoja apie jų liukų, kas saldainių, sausainė
duodamų privilegijų, ji darosi nebeištikima siurbs į jo kraujų ir dvasių, kelti rankų ir prieš tėvus.
jo skridimo organizavimo vado Grigaičio šly
sovietų režimui. Kai kurie karininkai imasi tai atsilieps ir jam subrendus,
Gelbėti reikia vaikus ir nuo ,o,im« TėT5,n? Lietuv» ir P»- lių rišulėlį, kas dar kų kitų.
kštaus, gatvinio pasikoliojimo.
mokina jų gerbti ir mylėti Ir kad visa tai būtų, kiek ga
teroristinių priemonių, matyt, norėdami nusi- Į Nuo tėvų priklauso šeimos keiksmų. Kaip skaudu,
ALTASS vadas ir socialistų laikraščio kratyti komisarų diktatūros ir patys jais sugyvenimas, tvarka, o visa l vaikiūkštis jau leiuzia perkū- Pasakoja ir apie jus, vaiku lima, lietuviška, saviška.
redaktorius vietoje kalbėti apie apyskaitas pasisketbti.
tai turi begalinės reikšmės anjuoduoalu# ar net rugkai čiai, sakydami, jog jūs jau da
O jūsų tolimiems draugu
kultūringu būdu, ne tik karščiuojasi, bet ir
•Žodžiu sakant, Sovietų Rusijoj nebuvo gantiems ir bręstantiems vat- moka... Ant tų, kurie vaikus I bar mukate «raž,ai myk'ti sa
žiams bus ypač malonu, jeigu
koliojasU Štai kai kurie jo kalbos “gražu ir nebus ramybės, kol jų valdys kruvinasis kailis
taip išmoko, krinta Kristaus!™ Wvelil" ir artintuosius,_ »
Gyvenimas aiškiai įrodė, prakeikimas: “Geriau jam bū išaugę lygiai gražiai mokėsi prie dovanėlių kiekvienas iš
mėliai”: “melagingais prasimanymais”, ‘me bolševizmas.
kad pirmieji gauti įspūdžiai tų, jei asilo sukamų girnų ak te mylėti visus žmones ir Lie- jus ir savo vardų ir pavatdę
lo ir šmeižto srutos’, “purvinos kampanijos”,
nulemia vaiko ateitį. O pir muo būtų jam užnertas ant tuvų Tėvynę. Šitai iš savo tė- ir adresų, o dar ir kokį laiškelį
“srutų brolijos atstovai”, “kvaili... pastum
MEKSIKOS KATALIKŲ BŪTIS
muosius įspūdžius vaikas gan kaklo ir jį paskandintų jūro3 vėlių girdėdami, anie, sveti Į pridės. Tada daugelis iš jų tidėliai*’, “nešvarūs gaivalai”, “žioplių insi- 1
nuacijų”, “grynas melas”, “kvailas išnirs
Jasys “Amerikoj” rašo: Bažnyčia ir ti- na šeimoje, pas tėvus. Štai dč- gelmėj” — tai žodžiai pasaky- muosc kraštuos gyvenantieji krai ir gražų padėkos žodį
maži lietuviukai ir lietuvaitė? jums atrašys. Neatidėliodami
iąs”, “ginčytis su akiplėša”, “chamiškai kintieji Meksikoje jokių teisių, žodžio, spau Iko tėvai turi “rūpintis, kadu Įti Kristaus vaiku piktintojan
pamylsta jus, savo mažus bro- imkitės darbo nes laiko sė
.
tvarstytas” ir 1.1.
.
dos, sęžinės laisvės neturi. Tamsi minia, val šeimoje būtų -nekas gerai, M#go, mofeyk#jamal .
beliko. Ruoškitės ir ti
Tai yra socialistų lafkraičio redaktoriaus doma kelių tyronų revoliucionierių. Buvęs bent kad vaikas nematytų, ne Bendrai imant, vaiko aki lius ir seseles, pamylsta ir Lie
žodynas, šiuo žvilgsniu jis gali eiti į lenk bartenderis Gailės nuvertė į save panašų o- jaustų ir negirdėtų nieko blo vaizdoj nedaryti, nekalbėti tuvų Tėvynę, tada panori ju$ nkite dovanėles, o kas jums
tynes su komunistų šlamštų redaktoriais ir portunistų politikų. Šiandien Calleso trisde go, piktinančio? Pavyzdys, žo nieko, kas žemintų pačių tėvų pamatyti, jus pažinti, ima ii trūksta, prašykite savo tėve
lių pripirkti. Paruošę ir su
tas lenktynes laimėti.
šimt suvirs giminaičių užima aukščiausias va džiai, apsiėjimas vyresniųjų, o vardų. Priešingai, visais bū gėtis ir jus ir Lietuvos Lietu
rinkę
tas dovanėles atiduoki
vėlės.
Mums rodos, kad piktas pasikoliojimas lstybės vietas. Patsai iš ubago tapo didžiau ypač tėvų, visam gyvenimui dais mokyti vaikus gero. Prieš
te jas savo tėveliams ir papra
piktumų statyti meilę, prieš
Pamylėkite gi tuos savo to šykite juos mums pasiųsti, o
situacijos nepagerins. Jei kam kas neaišku, siu turtuoliu ir gembleriu. Pažadėtas žemes įsminga vaiko* šielon.
reikia paaiškinti, jei reikalaujama smulkme ir turtus bifedniems neišdalino, l?et pasisavi Šeimų barniai, nesantaika ir tinginį — darbštumų ir pan. limus broliukus ir jūs Lietu mes žinome, kur gyvena tie
muštynės griauto griauna vai Geri ar blogi gautieji įspūd vos vaikučiai. Patnylę gi pri tolimi jūsų broliukai ir sesu
niškos apyskaitos iš visuomenės sudėtų pini- no su giminėmis ir draugais pasidalino.
Revoliucionierių
partija
užsibrėžė
tikybų
ko sielos pusiausviri}. Neganū, žiai visoje pilnumoje pasireikš si mink i te, kad artinasi džiau tės, ir visa jiems persiusime.
f B1!’ veikia jas išduoti, bet nesikoJioti.
išnaikinti. Išvaikė dvasiškius, sukonfiskavo kau tokiais atvejais tėvai va-Į vėliau suaugusio vaiko gyve- gsmingos Kalėdos ir visų vai
Draugijos Užsienio lietuviams
Juk ir pats Grigaitis negalės užginčyti bažnyčias, uždarė mokyklas, ir dabar nori vi
kučių- taip mvlima taip lau remti Centro Valdyba”.
rtoja negražias žodžius, bet nime.
to fakto, kad visuomenė sudėjo $32/100, kad sus vaikus ir žmones socialistais padaryti.
dar jie viens kitų žemina, vaTėvų prievolė — stengtis il- kiama žvaigždė ta eglaitė. Pri
lėktuvui nupirkti ir reikalingiems instrumeo Kur apsisprendimo teisė, kur sųžinėa laisvė?
dina ar tinginiu, girtuokliu, auklėti aavo vaikus dorais siminkite, kad eglaitė teikia
tanas įtaisyti išleista $21,000 ir visviem skri Socializmo vardu jos nėra! Nuo 1857 metų
DAR GANO GYVULIUS
dimas neįvykdiutas, nors ir išleistuvių ban vyriausybė varžė Bažnyčios veikimų, bet ii numų. Bažnyčios turtai, amžiais /ukrauti, pa. bės absoliutizmas vyksta Meksikoje, kaip
ketas ir išleistuvių aviacijos diena buvo su
nepaisė liaudies. Šiandien tik penkta vaikų sišventnsių katalikų suaukoti, gerų vienuo Vokietijoj, kaip Rusijoj. Valstybės tyliai ste MARIJAMPOLĖ. — Kal
organizuota. Visuomenė dėl to ir nusivylė, dalis lanko mokyklas. Užtat kaltina Bažny lių triusu surinkti, labai vilioja politikierius. bisi įvykiais šiose valstybėse. Amžiais krau varijos apylinkėje dėl stokos
kad nei iš šio nei iš to skridimas atidėta ki čią. Kokia parodija! Čia pats muša, pats rė Sako, biedniems atiduosiu, bet teksiu Calleso ju iškovoti šūkiai laisvės, lygybės ir broly pašaro ūkininkai dar gano
tiems metams. Tus davė progų daryti kia. Generolai politikai nuolatos pešasi, riau giminėms ir ,įų gengei. Dėlto reikia ir tikėji bės, bus dvidešimto amži'aus panaikinti. Ži gyvulius lankuose, žmonės
^.ALTASS komitetui priekaištų, visuomenėj šes kelia, žudosi, nepasidalina turtais ir vy mų prašalinti.
nia, Bažnyčia praleido daugybę audrų, pana 'džiaugiasi šiltu rudens oru ir
,pasklido visokių ganuų, kuriems nepadarysi riausybės vietomis, o tikyba ir kunigai kalti
Netikėtina yra, kad šiais dvidešimtaisiais šių į Meksikos. Amžiai Bažnyčių išteisino ir gera ganiava: pievose žolė nu
galo šlykščiais pasikollojimais. Tam reikn- už visas nelaimes, už tamsumų, už šalies bie«i- amžiais, toki dalykai gali dėtis. Dėja, valsty sutvirtino. “Pragaro vartai jos nepergalės”, ga, kaip pavasarį.
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siu iš Antano lūpų pašiepiantį sarkazmų nijus nušvis pasauly daug plačiau negu
tokios rūšies, kau jis nepanorės apie tai tas, kuris nebuvo aukštesnės kultūros pa
nei kalbėti, tik su panieka numos ranku. liestas. Bet yra buvę ir žiaurių nenušli
Ir taip jam užrišęs burnų, galėsią nekito- i fuotų genijų. Jie prasimuša aikštėn ne
(Tęsinys)
kiek (Misnuasti. Bet galite sau įsi [ vien kultūrinio darbo srityje. Jie vado— Žinai kų, Antanai, — pertariau, — ’ Jonas
• i >• a *
o
a
< • & *
* • i *
z*
i***
$$š et»u skaitęs dvylikos didoliausių pašau- !. '^i^dnoti, kaip aš nustebau, kai Antanas vauja visokioms reformoms, revoliucijoms,
hi# genijų sųrašų, ir, kad žinotum, kas į f valamlėle pamąstęs, taip atsiliepė:
sukrėtimams. Genijų rūšių yru devynios
į
tarpi} pakliuvo? Nugi Šv. Pranciškus >
“
kad tas tavo moksliniu gulybės: karo, mokslo, išradimų, naujų
riietiaJ Tų sųrašų sukonipliavo anglų
tai visai nekvailas žmogus. Tiesa, vie- 1 gyvenimo idėjų. Tokiu būdu visai neįstasliftinkas protestantus, taigi jis ne- t lon šv* Pranciškaus jis galėjo pastatyti bu, kau šv. Pranciškus yra paskaitytas
bjaurėjo ypatingo palankumo katalikų Sven- '
i,s pasirinko tokį, .kurs daugiausiai meilės genijum. Apskritai, genijai tui tie
jam. Ir nemanyk, kad tas anglas būtu 1 P»-*«Hliui yra žmonis, ypač tuo atžvil- žmonės, kurie savo darbais pallfro neišs nemokšas. Visi kiti genijai ten įru- į giu» *<ad jo meilė atrodė tokie natūrali, dildomų antspaudų žmonijos istorijoje,
i kaip reikiu: yra ir Napoleonas, ir gontinė.
| Kiek genijų paveikia grynas protinis išBet—bet—Antanai, kaip čia lygin silavinimas, sunku pasakyti. Jei suskai
^.Aleksaiulras Didysis, ir Homerus, ir &eks- !
>iyra>, ir Goethe — viskas tvarkoj. ReiŠ- ti šv. Pranciškų sn Napoleonu? Meilės ge tytume visus pasaulio genijus ir susortuoiflria, šalia Napoleono stovi pasižeminęs Rv. nijus, tai meilės genijus, bet kaip gi sn tunie juos į išmokslintus ir neišmokslin
tus, tai dar nežinia, kurių būtų daugihu.
siškus. Ir žinai, kuo tas mokslinin- protiniu išsilavinimu?
Nenorėjau tikėt savo ausims: Anta
Maniuu, kad savo draugų prispyriau
savo nuomonę motyvuoju? Jis sako,
7ėl ten šv. Pranciškų įterpęs, kad jis kfcik prie sienos. Kaip jis čia pasisakys? nas — filosofas, ntokslininkas, mėgina
meilės genijus. Ir kų gi apie tai ma- Ir Antanas pasisakė, bet visai ne taip, jnan įrodyti, kad yra buvę neišmokslin
į,
I kaip aš iš jo laukiau.
' j tų genijų ir gnl dar'daugiau negu išmoksMana ulimas buvo gan gudrus. Ma •
— Genijų sudaro ne vien protinis iš- ’ fintų! Čin jau pajutau, kad ir snaudulys
ftiuu į-a^tntę.< (nors ir ne savo autoritetu) silavinimas. Genijai nėra padaromi — jie ,mane pametė. Mėginau jam patarti,
I’i jnciškų šalia Napoleono, aš išauk- gimsta. Žinoma, protiniai išsilavinęs ge- I'
— Aš, žinoma, neesu autoritetas apie

Gyvenimo Kurijozas

a

H

iv.

genijus kalbėti. Bet tiek jau nemanau, dominuoja valia, ne protas, lygiai kaip
kad jie kaip koki meteorai pasirodo pa- ir paprasčiausio žmogaus gyvenime. Prodangėse ir nušviečia žmonijai' kelių...
tas tik parodo, bet valia padaro. O gyve— Taigi, taigi, — pertraukė maao niine sveria darbai, ne žodžiai.
;
draugas, — šis palyginimas tau pavyko: j— Aš žinau, kad Dievas neklaus mus,
genijai — tai kaip meteorai. O kiek nio- kų mes mokėjome, tik kų nuveikėm. Bet,
kslingumo meteoruose? Jie nepaiso, ar idant kų nuveiktume, turime žinoti kaip.
juos kas supranta, ar ne. Jie daro savo. Ar šiaip, ar taip protas tai vadovių,, pla
Save gi studijuoti palieka kitiems.
nuotojas. Be jo joks tikslus darbas ne— Bet vis uelto aš nesuprantu, kaip įmanomas,
neišmokslintas genijus galėtų lygintis su i
Antanas nusišypsojo,
neišmokslintu.
|
— Na, juk tu nemanai, kad aš esu
— Aš to palyginitmo nedarnu. Nors beprotiškų darbų advokatas. Protas, ypaman kartais ateina į mintį, kad jei tokį čiai ismokslibtas protus tai conditio sine
Tameriunų ar Atidų {atsodinus ant stu qua non. Be jo joks knltūringas darbas
dentų suolo, ar ilgai jie ten išlaikytų? O neįmanomas. Visuose žmogaus darbuose
jie vis <lelto buvo savo rūšies genijui. Ir aš imu vidutiniškai išlavintų protų kaipo
Aleksandras Didysifc neperiIgiausiai mo natūralių būtenybę. Taigi nesuprask ma
kėsi. Toks čia yra ir dalykas, kad geni nęs klaidingai: Bet štai mintį aš noriu
jus kažkokia savotiška intuicija viskų pravesti: kad žmonių protinis išsilavini
tuojau supranta. Ilgas sistematinis moks mas yra maž daug lygus. Visas jų darbų
las tokiam genijui būtų tik kliūtis, nelient skirtingumas priklauso jų valiai. Valia
tai būtų mokslo genijus — tokiam, žino yra ir paprastų -žmonių ir genijų darbų
mo, mokslas virsta įgimtu elementu. Bet motoras.
šiaip jau genijaus darbuose visuomet pre
(Daugiau bus)

Antradienis, gruodžio 4, iy34
Šakiuose — 4 lietuviai, 5 žy pinigo, nes namai statomi vis
dai.
didesni, moderniškesni. Bank
Šiauliuose — lietuvių 16 (bu rotų buvo mažiau kaip per
v o 15), žydai 5 (buvo 6).
nai. Šiemet bankrutavo 17 fir
Prieš trejetą metų buvo pa- tų partijų nariai vis tiktai ba- Radvilišky — lietuvių 11, mų su apie 800,000 litų kapi Rochester, N. Y. — šv. Jur
grindiniai pakeistas savivaldy | lsavo už kitų gTupių išstaty žydas 1. 1
talo. Pernai bankrutavo 19 fi gio parapijoje Studentų kuo
bių rinkčmo įstatymas. Anks tus kandidatus. Prieš mėnesį į Alytuje — 7 lietuviai (bu- rmų ir padarė apie 1 milijoną pa iškilmingai šventė metinę
čiau partijos statydavo savo laiko įvyko valsčių ir apskri- vo 7), 3 žydai (buvo 4) ir le- litų nuostolio.
šventę.
nkai
2
(buvo
1)
Ligšiol
Lietuvoje
buvo
285,kanuidatų sąrašus ir agituo-'čių savivaldybių rinkimai,
Rytą, kun. Jonas Baksys,
Šakių
Naumiesty
—
lietu
000
nekilnojamojo
turto
var

davo už tuos sąrašus paduoti lapkričio 9—10 dienomis buvo
Studentų kuopos dvasios va
viai
5
(buvo
4),
žydai
3
(bu

žytinės.
Tas
turtas
buvo
įkai

miestų
tarybų
rinkimai.
Šį
ka

balsus. Dabar valsčiuose rin
das, ir “Amerikos Lietuvių
Riebios žąselės
Žiūrint pro delną
nuotas apie 2 milijonus lOtų. Katalikų Studentų ir Profesi
kimai eina šitaip. Seniūnijos rtą rinkimuose dalyvavo ir o- vo 4), vokietis 1 (buvo 1).
Po penkis litus,
(kelių kaimų) gyventojai su pozicijos partijos, ir statė sa Zarasuose — lietuviai 6 (bu Iš varžytinių parduodamojo onalų Sąjungos’’ Garbės Na
O čia čia, o ta ta,
sirenka ir iš savo tarpo išsi vo kandidatus. Rinkimai pra vo 4), žydai 3 (buvo 4), ru turto įkainuotoji suma šiemet rys, atlaikė šv. Mišias, peri Mtisų seno krajaus guver- 1
Po penkis litus.
žymiai yra mažesnė nei per kurias visi kuopos nariai pri manas išdavė tokį įsakymą,
renka seniūną, jam padėjėją ėjo ramiai, bet gyventojai pa sai 0 (buvo 1).
kaži kiekvienas valdininkas,
ir vieną seniūnijos atstovą į rodė daug susidomėjimo. Bul Utenoje — 6 lietuviai ir 6 nai. Protestuota vekselių iki- ėmė Šv. Komuniją. Pasimei- ,
šiol už apie 18 milijonų litų. sta ir už kun. Dr. J. Navicke, j nori ar ne, turi pirkti žąsų. Menkos, kudesnės —
valsčiaus tarybą. Valsčiaus ta lsavo po 80—90 nuoš. turinčių žydai.
Keturi litai,
Kiekvienas turi pirkti tiek,
ryba išrenka viršaitį ir vieną I teisę balsuoti. Tiktai kauniš- Jurbarke — lietuviai 4 (bu
Studentų ir Profesionalų Są-1
Vai tai tai, vai tai tai,
kiek jis turi kategorijų. Rie
atstovą į apskrities tarybą. kiai parodė daugiau apsileidi vo 3), žydai 4 (buvo 5)', vo
jungos Įsteigėjo ir Garb« s J
Keturi litai.
besnė žąsis 5 litai, kudesnė -Aliestrj tarybos renkamos kiek mo, ir balsavo tiktai 52 nuoš. kietis 1 (buvo 1).
Nario, sveikatą.
4. Įsakymą visi turi išpildykitaip. Čia kiekvieni trys ši- rinkikų. Beveik visuose mies- Raseiniuose — lietuviai 7
Kun. Bakšys, kuris yra di Į ti iki kūčių dienos šių metų.
Oi, jus žąselės
mtai rinkikų gali išstatyti sa-1 tuose šį kartą lietuviai.1 prave- (buvo 5), žydai 4 (buvo 5),
delis jaunimo prietelis, paša- Į
Amerikiečiams
lietuviams
Ir žąsinėliai,
Kadangi dabar senam kravo siūlomų kandidatų sąrašą, dė daugiau savo atstovų, o lenkai 1 (buvo 2).
kė
gražų
pamokslų
apie
Stupažįstamas, ilgarankis, stip
Gir gir gir, ga ga ga,
Bet rinkikai paduoda balsus žydai, lenkai ir kiti mažiau, Panevėžyje — lietuviai 14
dentų
ir
Profesionalų
Sąjun-|j
u
J
tik
ir
tekama
apie
žąsis,
ruolis boksininkas Vinča da
Ir žąsinėliai.
ne už ištisus sąrašus, bet už i Šitai aiškiai parodo, kad Lie- (buvo 10), žydai 5 (buvo 7),
gos
pagrindinius
principus.
1°
gazietos
rašo
ir
pikčerius
bar gyvena Klaipėdoje. Jis ta
įsąrašuose įrašytus asmenis. | tuvos miestai sparčiai lietuvė- lenkai 2 (buvo 4)
deda, kaip neužilgo valdinin
rnauja pasienio apsaugos po Vakare, par. svetainėje įvy
Mes jus dorosi m —
Kėdainiuose
—
lietuviai
!8
Kiek visuose sąrašuose yra i ja- Taip miestų tarybos tautyko bankietas, kuriame dalyva kų namas išrodys: žąsis pa
licijos
laive
ir
kartu
turi
Klai

Valdininkėliai,
į rašyta kandidatų, tiek korte-1 bėmis turės šitokį atstovų są- (buvo 7), žydai 4 (buvo 5).
vo šimtai parapijos studentų, keis — šunį, tarnaitę, virėją,
pėdoje
bokso
mokyklą.
Vinča
O pa ]>a, o pa pa,
lių, su kandidatų pavardėmis,! statą (sklaiteliuose parodytas Jonavoje — 3 lietuviai ir 6
draugų, profesijonalų, rėmėjų auklę, stenografę, kaminkrėtį,
mokina
boksuotis
apie
80
lie

Valdininkėliai.
gauna kiekvienas rinkėjas. Ri-atstovų skaičius buvusioj ta- žydai.
ir daug žymių svečių. Vaka o jų žmonos vietoj lapių (kol
tuvių,
daugiausia
darbininkų
Išeina, kau Jonava ir Šakiai
nierių) ant kaklo nešios žą
nkėjas išsirenka ir paduoda ryboj):
ir valdininkų. Jo pramankšti rą gražiai vedė Studentų kuo
—
žydiškiausi
Lietuvos
mies

sis, reikia prie to pridėti ir
rinkimų komisijai uždarytame
Kaune — 16 (12) lietuvių
Gryno kraujo balšavikai pa
nti bokso mėgėjai savo kumš pos pirm. B. Rumbutis.
tai.
Kitur
visur
lietuvių
ele

dainą, kuriai muzikos nerei sakoja, kad rojus yra Rasievoke tiek kortelių, kiek atsto ir 8 (12) kitų tautybių. Re
timis jau nekartą sudraudė iš Studentų bankieto šeiminin
mentai
jau
aiškiai
vyrauja.
Ir
vų renkama į miesto tarybą. zultatai dar galutinai nepakės buvo M. Bazienė, J. Va- kia, nes nata visiems žinoma. juj, o navynų popera, kad vie(
sišokėlius vokietukus.
šį
kartą
miestų
tarybos
jau
Be to dabar savivaldybes ren aiškėję.
leskienė ir A. Žukauskienė. Taigi, kol eis žąsų išpirkimas 'nam Čikagos taverne. Sako, i
Štai
neseniai
Klaipėdon
bu

daug lietuviškesnės už prieš
ka ne visi pilnamečiai ir pil Marijampolėje
Jos paruošė skanią vakarie — iki Kalėdų, seno krajaus “sėdint prie stalo su kauši
lietuviai!
vo
atvažiavę
garsaus
vengrų
zo\ zyuai
*
zz?\ vokietis
i•
I1 trejus
nateisiai gyventojai, o tik tai m
alaus po ranka galima jaus-j
10 (8),
4a (6),
J metus išrinktąsias. Kau klubo B. T. A. K. boksininkai nę, už ką kuopos valdyba ir valdininkai gali dainuoti:
ne
daugiausia
balsų
gavo
Dr.
šefenų ar ūkių šeimininkai. 1 (1).
tls ne tik rojuj, bet sykiu ii
Jie čia turėjo kumštynes su nariai širdingai dėkoja. Jotus
K.
Grinius,
1926
m.
buvęs
val

Plauko
žąselės
Prie šitokios rinkimų tvarkos
dailės galerijoj’’.
Telšiuose — lietuviai 9 (8),
geriausiais vietos lietuvių ir padėjo dar komitetas: B. Rum
stybės prezidentas.
Po
Nemunėlį,
partinei agitacijai beveik nė žydai 3 (buvo 4).
vokiečių boksininkais. Dėjo būtis, E. Urbonas, Al. Stugis,
Gir gir gir, ga ga ga,
ra kas veikti. Sakysim, į 3500' Tauragėje — lietuviai 12
beveik visi klaipėdiškiai pa J. Cickevičius, I. Rovaitė, E.
r“\VZ.
Po Nemunėlį.
esamų seniūnijų negi galima (buvo 7), žydai 3 (buvo 5).
F
.
S
tan
ley-S
t
anke
vičiul
ės
,
sirodė esą gerokai silpnesni už ”
pasiusti agitatorius — kalbė
PINIGAI DEL BIZNIO
Biržuose — lietuviai, 9, žy
saVo pagarsėjusius svečius ve J. C. Morkūnas, P. Kazakevi
Paskui
žąseles
—
•
tojus. Pagaliau, ką jie ten ir dai 3. Tiek ir buvo.
ngrus. Tiktai vienas pussunkio čius, J. Samolytė, J. Kaza
Valdininkėliai,
galėtų kalbėti, kaip agituoti?
KOM BUCINES PASKOLAS
Kretingoje — lietuviai 7
svorio Bertulaitis visuose tri kevičiūtė, E. Sirius, IT. NorO
pa
pa,
o
pa
pa,
Šiųmetinė Lietuvos prekyba
Juk vienos seniūnijos gyven (buvo 8), žydai 2 (buvo 1).
DIODAM^ ^TAIGOMS
juose randuose gerai laikėsi keliunaitė, J. Vilimaitė, L. Bi
Valdininkėliai.
ir
pramonė
ėjo
maždaug
tąja
tojai vienas kitą gerai pažįs Suv. Kalvarijoje — 4 liįetu
H KM I ANTIES JŲ REKORI)
prieš vengrą Czizar, ir pelny tinaiitė, M. Bromn-Bąranauspačia
kryptimi,
kaip
ir
perei

ta, taigi jie patys nusimano viai, 3 žydai ir 1 lenkas.
kaitė,
Č.
Stanley-Stankevičiutai rungtynes laimėjo. Publi
Vienam reik pirkti
tais
metais.
Ypač
gyva
pre

už kurį asmenį paduoti balsą.
HALSTED EXCHAH6E
Prienuose — lietuviai 6 (bu
kos didžiausią susidomėjimą tė, F. Kavoliūnaitė, L. Ber
Viena žąselė,
kyba buvo viduje, vaisių ir
Panašiai ir miestuose: kai pa vo 6), žydai 3 (buvo 4).
kauskaitė,
J.
Stašaitytė
ir
ki

sužadino sunkaus svorio VinI NATIOgtl
O drita, o drita,
duodama rinkikui, sakysim,
Žagarėje — lietuviai 6 (bu daržovių rinkose. Tik laikinės čos susikirtimas su tokiu pat ti.
Viena žąselė.
19th P
žemės ūkio gamybos rūšys,
Kaune iš 330 kortelių su kan vo 5), žydai 3 (buvo 4).
stipruoliu vengru Bosu. Vin Kalbėtojai buvo: kun. F.
I
Narys
FF.DERAL
didatų pavardėmis, tai jis ir
Vilkavišky — lietuviai g1 kaip obuoliai ir žąsys, dides- ča iš karto drąsiai ėmė Bosą Ehmann, Šv. Andriejaus semi
IMSI RAM E KMFbRAClJo*
Kitam išpuola
be agitacijos suranda 24 kor (buvo 4), žydai 6 (buvo 8). Įnės apyvartos neparodė. Tai
spausti, tačiau ir priešas ge narijos profesoiius ir M r. Ch
Net šešios žąsys,
teles su sau pažįstamų asme Virbalyje — lietuviai 5 (bu buvo todėl, kad šiemet vokie rai laikėsi. Teisėjai jų rung aries Tucker, Chancellor of
Oi oi oi, oi oi oi,
nų pavardėmis. Vis liktai mie vo 3), žydai 3 (buvo 4), vo čiai lietuviams žąsims ir obuo
tynes paskelbė baigtas lygio the Knights of Columbus.
Net šešios žąsys.
GA1NS 25% LBS.
liams visai uždarė savo rinką.
stų tarybų rinkimuose bent kietis 1 (buvo 1).
mis. Tokiu teisėjų sprendimu Abu pasakė įdomias kalbas.
IN TWO MONTHl
per laikraščius varoma agita Ukmergėje — lietuviai 7 Dabar Lietuvoje, kritus javų publika pasipiktino, nes fak ; Dalyvavo' ir Studentų kuo
COD
LIVER OIL-Once
cija už vienų ar kitų sąrašų (buvo 5), žydai 5 (buvo 6), kainoms, ūkininkai susilaiko
tiškai rungtynes laimėjo Vin pos didžiausi rėmėjai: R. Se- Nervuotas — Susierzinęs?
Punlshment—Now a Tr
nuo jų pardavimo ir laukia
kandidatus. Prieš trejus me lenkai 3 (buvo 4).
(Tęsinys ant 4 pusi.)
štai Greita Pagelba
ča.
Tsb.
_______________ _____ /ith a dek
tus opozicinės partijos (krikš Jonišky — 7 lietuviai, 2 žy kainų pakilimo. Kai kurie pi
Kam būti nervuotu ar susierzinusiu?
chocolate toste—and watch thcir bodies
daily
with
visoroua. athletic atrcngthl
NUGA-TONE sutelks greitą pagelbą.
rkliai pigiai javų prifeipirkę,
čionys demokratai, valstiečiai dai.
Mcrder of Milaraukee saya:
Tat yra tiesus nervų tinklui tonikas
"Brfort my rUU
Ir veikla akstinu visai nervų siste
Coco Codiluonty trtii
liaudininkai ir socialdemokra Plungėje — 6 lietuviai, 3 žy taip pat laukia kainų pagerė
mai. Nervingumas daro įmones er80 tbt. Now. in
montks' linu, sb* urri
jimo. Lietuvos pramonė ben
ziais Ir nemaloniais. Suvaldyklt savo
tai) rinkimus’ boikotavo — dai.
a”8 akt
nervus su NUGA-TONE Ir greitai
nol be m OI sincc.
drai paėmus dirbo gana nor
ulmlrfilt b«daa. NUGA-TONE neturi
Othercod Ii nr lOkŲ.
savo kandidatų nestatė. Bet į
prasto skonio. Jis yra plokfitelių for
only Vitaminą A a - I
maliai. Kai kurios pramonės
moje Ir lengvas priimti. Pai'mklt vi
būt Coco Cod i» |
so mėnesio trytmentą ui Vieną Do
rich in Vitamin Bšakos darbą net išplėtė. Teks
appetite and gro
leri. Jei rezultatai nepatenkins, Jūsų
Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios,
promoling vitamia. 1
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda Ir
Startyonr.
vi
tilės (audinių) fabrikai tiek
garantuoja visi aptlekorlal. NeaMdSįspūdingos.
Laukia
jūsų
giminės
ir
senieji
draugai,
Coco
Cod i tf
lloklt—gaukit bonką Šiandien. Ven
SUCH IS UFE—
drag
Meru.
Kaune tiek Klaipėdoje beveik
kad bendrai praleisti šią brangią šventę. Dienraščio
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
visą laiką dirba net dviem Nuo užkletSJlmo imkit—UOA-SOL.
COCO
GI
—Idealų LJuosuotoJą vidurių 25c Ir
kursijas,
su
kuriomis
važiuoti
bus
vienas
malonumas.
trim darbininkų pakaitom. Tik
TbeCed Ltver OIlThat Ta
I Ūke Cho c
50c.
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis
metalo fabrikai dirba ne visas
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
dienas per savaiitę. Mažiau tu
kimą.
Night and Morning
• , . •
•
•
rėjo darbo ir avalinės fabri
UNE Promote a Ckan, Healthy Condition
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
kai, nes vis dar daug avalinės
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus Ir par
saulės, vartokite keifti laftus Murinę.
atveža iš užsienio. Alaus, de
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
nu sykiu.
gtukų, arbatžolių, tabako, de
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
IUR
gtinės, spirito ir kitų akcizuoSale lor Infant or Adulu At all Druggists.
Murinę Company, Dept. H. S., Chleago
fVriltfor
Pret
Eyt
Book
jamų prekių gamyba sumažė
te-n
jo. Tiktai, vyno gamyba žymiai
padidėjo.
Šiemet įsisteigė 40 naujų
F
pramonės įmonių, į kurias įdėta pusantro milijono litų.
Pernai įsisteigė 30 įmonių, į
... this cheese I
kurias įdėta 1 milijonas litų.
-ii
with the deliciousi
Šiemet per visą statybos sezo
•e ♦
ną miestuose pastatyta ar bai
mildCheddarf ve
giama statyti 1340 gyvenamų
jų, 66 įmonės ir 1393 kitos rū
šies trobėsiai. Į šią visą sta
Duokite Seimai
S) maistingą
valgi tankiai. .. snndlvlt'iiiosa, cj
tybą sudėta apie 19 milijonų
role dilėse Ir sutirpintą. kaiH
litų. Šiemet pastatyta gyvena
Inu dah*n| <iel kiaulinių ar lt
GIRLS TOU CANT PORGBT
mųjų namų mažiau kaip per
The omnlpreaent big »t«Ur.
nai, bet į juos įdėta daugiau

LIETUVOS MIESTAI SPARČIAI LIETUVĖJA.
JONAVA IR SAKIAI ŽYDIŠKIAUSI MIESTAI.

METINĖ STUDENTU
ŠVENTĖ

VINČA KLAIPĖDOJE
RUOŠIA BOKSININKUS

LIETUVOS EKONOMINIO
GYVENIMŪAPŽVALGA

BAIK

KALĖDOS LIETUVOJE

7®

Digestible as milk itselfį

i,

0

Antradienis, graudžio 4, 1934

Keistas Muziejus New Yorke

3odėl dabar susitarę tie ame- Kitame muziejaus skyriuje
ikonai, kurie buvo uždraudi- i stovi šarvuotas automobilis,
no priešinihkai, ėmė ir įstei- Juo važinėjo alkoholio šmugel[6 muziejų, kokio niekur ki- ninkai. 0 kai policija įtardaur pasauly nėra.
vo mėgindavo sulaikyti, paKokių-retų dalykų ten esą- leisdavo ugnį. Šarvuotis turi
naj
tris kulkosvydžius.
'Įėjęs į muziejų patenki j lj Muziejuj išstatytos lentos,
kyrių. Ir matai, pav., ant stu-'ant kurių daugybė paveikslų
pelio pastatytas pieno bedo-pr statulų apie žymiuosius al
ias. Taigi kas čia įtartino. Ai- j koholinių gėralų šmugelninkikitojas pakelia bedonų ir j kas. Surašyta, kiek milijonų
itidaro jo dugnų. Dugnas dvi- dolerių kiekvienas jų uždirbo,
jubas. Vadinusi, ten supylę sl«Ptai pristatydami degtinę,
gabendavo degtinę. Kau nebn- Į Statistikos skyriuje apskaių įtarimo, bedonų pripildavo:čiu<)ti prohibieijos (uždraudilno) nuostoliai: kiek policinijieno, o dugne degtinė.
Šalia ant sienos kalio lazda. nkŲ kas savaitė žūdavo korotr čia, rodos, nieko blogo ne-jse su kontrobandininkais, kiek
pamanysi. Paprasta lazda jr I buvo užmušta kontrabandinin’iek, ko ji Čiit šiame muziejuj f' kU, kiek mirė žmonių, užsiitfkintojas nukabina lazda, m,odiK‘ blogai padarytais svai
patraukia wž rankenos ir išst-j ginamais gėrimais.
Mukia metalinis vamzdis. VaTo muziejaus ^engėjai nialiriasi, šios lazdos savininkas no, kad jio tokių pro-hibicijos
Be įtarimo parsinešdavo iš sla nuostolių Amerika niekados
Mos smuklės sau degtinės.
nebemėginsianti įvestį proliiDar giliau paėjęs, pamatai bicijos.
sienų pakartus įvairius------------------luzikos instrumentus: smuiką, ROCHESTERIO STUDENTŲ
Kabina, armonikų. Atidaro arŠVENTĖ
Kttttikų arba bubinų ir mato----------puikūs įrenginai degtinė(Tęsinys nuo 3 pusi.)
supilti. O iš bėdos ant tos relis (Slierelis Coal ir Coke
■rios armonikos dar gali ir Co.), Stasys Jonaitis su ži»oBgriežti, nežiūrint kad viduj j:a ir Ignas Kailis su žmona.
Kli supilti 25 litrus “škysfi- juodu turi North Dairy Co.
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r moterys šmugeli uodąvo
m savo reikalaut mokėdagėriinų paslėpti. Ten yra
rankinukų (ridikulių),
ifų viduje dailiai ir godĮDOMŪS JUDAMIEJI
,
PAVEIKSLAI!
Pamatykite

CICEROS

Jos. Sliamet, t500 So. 49tl
Avė., įžymus Cieeroj biznie
rius, sugrįžo iš savo metinio
spurto — medžioklės, kurion
buvo išvykęs prieš Padėkos
dienų. Šįmet, sakė, nebuvęs
taip gili vikingas kai pernai.
Parsivežė tik porų zuikių ir
apie tuziną kurapkų. Padėkos
dienoj savo užeigoj svečius va
šino naminiais paukščiais.
P. Putrimas susilaukė įpė
dinio. Garnys atnešė gražų sū
nelį. Dabar Putrimų šeimynė
lė susideda iš dviejų dukrelių
ir vieno sūnelio.
1*. Putrimas yra žymus biz
nierius ir geni darbų rėmėjas,
senas “‘Draugo” skaitytojas.
Turi hučernę ir grosemę adre; su 1436 So. 49tli Ct., Cicero.
Rap.

už lietuvių gerovę ir jų garbę.
Kurie turit labai aukštas
vandens failas ir jaučiate, kad
joe yra neteisingos, atneškit
į mano krautuvę 4930 W. 14tb
st. Tada kreipsimės j vandens

Žmonių buvo kupina svetainė,
Programas buvo trumpas, bet
gražus. Vakarienėj dalyvavo
ir J. E. vyskupus T. Matulionis, kuris sveikino eioeriečius
ir linkėjo kuo geriausios klo
ties veikime tautos ir Bažny
eios labui. Taip i>at kalbėjo
pralotus M. Krušas, kuli. A.
Valančius, adv. J. Grisius, dr.
pirm. Rakauskas ir “Draugu” red.
L. Šimutis. Vakarų vedė kk'b.
Draugija Visų Šventųjų mo kun. H. Vaiėfinas.
terų ir vyrų rengia bingo pa
lty, gruodžio 5 d., 7 vai. va Gruodžio 9 d. l>er sumų mū
kare, parapijos svetainėje. Ti- sų bažnyčioje prasidės 40 va
kietai tik 15e. Bus labai gra landų atlaidai.
žių daiktų. Atsilankę nesigai
f mūsų bažnyčių sekmadie
lėsite.
M. D
niais, 12 valandų, kada laiko
Ciceroje daug veikiama, bei ma trumpos šv. Mišios, prade
mažai “Drauge” apie tai ra da daugiau ir daugiau žmo
nių atsilankyti. I/thai patogu
šoma.
Lapkričio 22 d., parapijos ypač biznieriams, kurie šešta
svetainėje įvyko Liaudies U- dieniais turi iki' Vėlumos dir
niversiteto . paskaitos. Žmonių
susirinko pusėtinai. Prelegen
tais buvo kun. A. Valančius, 5KAITYKITF IR PLATU*
KITĘ “DRALGA“
adv. J. Grišius ir A. Valonis
Labai malonu buvo klausyti
Kiekvieno kataliko yra
įdomių kalbų. Lauksime kitų priedermė remtį ir platinti
paskaitų.
katalikišką spaudų. Katalikiš

DR. A R. MČCRADIE

Gladys Bliss Dancing Schuol,
CJinton Avė., mokiniai ir pro
fesijonalai.

GYDYTOJAS Ir.CHIRUMGAS

7850 So. Halated Street.
ROOM 210

Po programos buvo Šokiai
ir pasitinkamu imas iki vėlu
mos.

Banį šiuos judatuuoBrikslus reikia adiesuoKktthis. 7035 S Fair
Bkj Chieago, UI.

Telefonas PROspect 1133

Panedėlio, Utarninko, Ketvergo ir Pėtnyčios vakarais nuo
7 iki 9 vai.

2334 S. OAKLEY AVENUE
Chieago, Illinois
LIETUV1AI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

2 E. 103rd PLACE
Kampas State ir 103nl PI.
Telefonas PULlman 5950
SeTedoniis iki 9 vak.

Tcl. CANal 0157
•
| Office Phone
Kcs. PROspect M69 PROspect 100*

Res. and Office

335* Ha. Leavltt H*
CANAL 0701

Sukatomis visą, diena iki 5> v.v

Kas popiety nuo 3 iki 6,

AKIŲ GYDYTOJAI

LIETUVIAI DAKTARAI

GYbYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOl'Tfi HAJbSTEO STREET

PHYSJCIAN and SUROEON

RezkteaeUa 6440 8*. Artesfcui Am

2403 W. 63rd St., Chieago

Valandos; 11 ryto
t popiet
4 Iki 6 v. vakaro

OVTIC* HOUR8:
J to 4 tad 7 to J P. M.
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. L C. “KELIONĖ APLINK

■je.

Chieago, III.

2403 WEST 63rd STREET
Kampas Westeru ir G3rd St.

Vai: 2-4 hr 7-9 vai. vakaro

ĮfC. PANELĖS
APSIREIŠKI
Skaityk Kelionių Aprašymus Tųt
MO VIETĄ
Kurie Yra Toli Keliavę
| —LIURDĄ

B*

MATULEVIČIUS. Labiau ir
labiau auga pasitikėjimas šiu«
NAUJOS ADVENTINĖS IR šventu vyru, mūsų mylimu tuu
KALĖDINĖS GIESMĖS
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys,
Ką tik iš spaudus išėjo nau ti šventuoju paskelbtą.
jos Adventinės ir Kalėdinės
Kiekvienam įdomu pažinti
giesmės. Žudžius ir melodiją to garbingo Vilniaus vyskupą
parašė kun. Žydanuvičius. Ha gyvenimas. Jį sužinosime iš
rmonizavo prof. P. Žilevičiui. neseniai išėjusios knygos.
Kalbą tikrino pralotas A. Da ‘ ARKIVYSKUPĄ3 JURGIS
mbruuskas.
MATULEVIČIUS”
Giesminėlis turi 140 pusla Knyga parašyta ne viena
pių ir 34 giesmių. Kaina tik žmogaus, bet daugelio mūsą
50c. Perkantiems didesnį skai Lietuvos profesorių, kunigu
čių, duodama žymi nuolaida. mokytojų. Knyga yra didelį
Kreipkitės antrašu: Rev. J. su stipriais kietais viršais, st
Žydanavičius, Ainsteruaro, N. persiuntimu kaina $1.90. dai
Y., arba “DRAUGAS” PUB. galima gauti.
CO., 2334 Su. Oakley Avenue.
“DRAUGO ’ KNYGYNE
Chieago, III.
2334 So. Oakley Avė.,

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;
2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
klausimus;
ka spauda nurodo žmogui iš 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
Lapkričio 2o d. įvyko Sv. ganymo kelius į amžinusi).
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
Antanu parapijos metinė va
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
karienė, kuri šauniai pavyko.
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
TcL LAFajelte 3057
apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
10. Vėliausius pranešimas iš parapijų ir draugijų darbuotės;
praneša
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
Atmaina ofisų valandose.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
3051 West 43rd Str.
Dabar valandos šiokios:
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
(Prie Archer
netoli Kedafc)
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12e į sa
Valandos: nuo 2 Iki g vai. vakaro
Heredomte t» nedėtomis pagal
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
nutarti

Pasitarus su aukštesniais
miesto valdininkais, jie nuo
šio laiko žada daugiau kreip
ti dėmesio į lietuvius, ypač Ofiso Tel.: LAFsyette 8889
Res. Tel.: VIRgtala. MH9
Lietuvių Improvement klūbo
reikalavimus.
Lietuvių Improvement kln
bas yra vienatinė šios rūšies
organizaci įa, kuri rūpinas pa
laikyti lietuvių gerų vardą.
Ties. Phone
Cffflce Phono
Žodžiu sakant, rimtai kovoja KN<»Irt-w«xxI ««»l
'rnbHtKh- ISMI

ėję į šiuos paveikslus pa
rite tų garsųjį visame paPASAULĮ” ariat kelionė į “EUKARISTINj KON
rje Prancūzijos miestų
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
ID.5, kur 1858 metais
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
i. Panelė apsireiškė Šv. ' tik vyskupui Bočiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
adetai. Tenai suvažiuoja
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
ko pasaulio ligoniai nepa
II.
mot n i.-s ligomis sergantieKun.
Pr.
J.
Vaitukaičio
lobai įspūdinga “KELIO
hd gauti stebuklingų per
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE.
$. Panelės užtarymų išgyĮdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
aptaisais
$1.50.
to lar pamatysite:
IIL
Istoriškus paveikslas iš
Begalo įdomūs Kun. J .A Pauliuko “KELIONĖS
Mri&as ir Girėno išskri
ĮSPUDtlAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
iuvimo vietą — Sol
Sicilijo.įe, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
kiaulinę Parodų (Worlds
Vokietijoje^ Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
Mvedijų, kur dalyvauja
gražių
ir aiškių 300 paveikslų.
rCfcaplin. .
_
Kitas
taip gražini ir brangiai išleistas lietuviškas kny
įkalus rodys A. PELgas bėga kam teko matvti. Gražiais audeklo aptaisais,
Csekančiose vietose:
j
Kaina
tik $2.00.
Mga, gruodžio 6 d., (wi*.
Kas
pirks visas tris knygas sykiu, tai atidumime
Mt. Carinei, Pa.
už $3.50.
|į*ja. gruodžio 9 d., par.
■Uranh ille, Pa.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
BlH, gruodžio 15 d.
kutį tuojaus srųskie mums.
Cla nvpOttt
fcerskio parap. tūlėje,
fearrc, Pa.
Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
Siunčiu su «uo laktku 9............... u< kuriuos prafau kso*i u IT la sala
|gnje. gnio<fžio 16 d.,
atsiųsti man (tekančias Kelionių knyga*:
fėie, Kingston, Pa.
VT8K. P. P. BCCIO KCLIONtt —
kun. r r. j. vArruKAicio
—
>.&•
Gruodžio 5 d. AiKUN. J. A. PAUI.1UKO
—
t—
ĮĖ/gvot, SheauiMlooh, Pa. arba:
Siunčia 83.89 ui kuriuos atsiųskite mua visas tris Kelionių knygas.
■Be
Vaikams 10c.
Eradžia 7 (K) vai. vak.

ARKIVYSKUPAS JURGI,7

GYDYTOJAS Iv CHIRURGAS

___

LJKTUVI8

aPTOMEVHICAttY AKIU
Sk'EClAUSTAjg -

•I,,» »*«nrtma. karta
•vti prielasrtm* galvos skaudASmo.
svaigimo aklų aptemimo, asrvuatuįso. skaudamų akių mu4tj. atitaiso
t^»»*r««3fsta ir tolirsgyste. Prtrengw teisingai akinius Visuose stsltlklamass e*mja2nav9aiaa 4 ars am p su
elektra, parodančia asilsustas klai
das; BpeclaM atyda afkrsfplkBn* 1
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NsdtlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely atstkkfmų afcya atitekome be akinių.
Kefaoa pfgtau kaip 'pirmiau.

4T1» BO. ASHLAND AVĖ.
Etom Boufevard 7589

Tcl. CANal 4122

4142 ARCHER AVĖ.

DENTISTAS

Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak.«
ReaklMM-iios Ofk*s: 2454 W. 4Mh
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak.
šaradomis Iv Nsdfillsails pagal sutarti

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryta
Nuo 1 Iki S vakaro
BeredoJ pagal sutarti

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo S iki 8 vak.
Nedėllomla pagal sutarti
Offco Idel. BOUIevard 7820
Namų Tel. FROapect 1*30

BR. C. Z. VEZELTS

DKN TĮSTAS
144d SO. 4»tfc CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL
2147 80. DALSTEO ST., CHJCAGO
Paaed. karad. ir Šutau *—9 vai.

4645 So. Ashland Avk

DR.AJ.JAVOK

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

DNNTI8TAA

arti 47fk Btroot
VaL: ana 9 tkl 4 vakar*
•madoj pagal sutarti

2515 WBST «9th ST.
Of. ir Ra, TeL HEMlock 6141
V a 1 a n d o s:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Offict: 2643 W. 47th Streot

Pritaikyme akinių dėl viso
kią akių. Ekspertas tyrimo a

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL: 9 tkC 8 vėplai, 7 tirt • vak.
Nedėliojo pagal sutarti

Irią ir pritaikymo akinių.

Tai. Ofiso BOCLevard Bdld—14

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS
MSB W. MARGVKTTE ROtkD

OTDYTOJA* Ir CHIRURGAS
VaL f-4 b f.» vak. Ketv. 9-19 ryta
Mod44fm susitarus

1801 a ASHLAND AVENUE
Ptatt BMg^ kampt 18 «t.
'

2 aukštu
PasteMkR mano iškaba*
Valandos ano 9.30 ryto iki

12 ▼. popiet nuo 1:31) iki 8:(M)
vai. vakaro. NedėLiouiia nėra
riūrtų valandų. Room 8.
Pho»e OauAl

4157 ARCHER AVENUE
tol mikli oom
Ofiso vai.: t—4 I* •—S v. m
Nod4ttotnls pagal sutarti

Tol. LAZayetto 7419

OFI8AH
GYDYTOJA* Ir CHIRURGĄ*

4140 Archer A varnu
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vak vakare

Res. 2136 W. 24th St.
CANal OLOS

4729 So. Ashland Av«.
9 lubos
CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 tkl 12 vai. ryta. nuo t 11d 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:10 vai.
vakaro. Nedėllomla nuo 14 Iki II
valandai dlen*.
Ttietau* MO««J IBM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKda 0494
llea: Tel. PLAza 2400
Valandos:
Nuo 14-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-8 V. y.
Nadėtąieninl? nuo 10 tkl 12 diena

Antradieni*, gruodžio 4, 1934

Garbės raidžių suteikimas

kaip paukšteliai, atranda dva- ninku prietelis. Aš jį skaitau
siškų pavėsį.
nau pat jo užgimimo.
Kų tai reiškia garbės rai
Kas žuvelei vanduo, o gėle
dės! Įsivaizduokite futbolo žai DIENRA9CI0 “DRAUGO** , Taigi, brangūs Tėvai Mari
jonai, lai geriausias Dievas lei rasa, tas yra darbininkui
dimo laukų. Grumiasi du ra
SIDABRINIO JUBILIE
įduoda geros sveikatėlės nenu dienraštis “Druugfta”,
toliai. Visi sunkiai, visomis jė
JAUS PROGA
i Vienas neginčijamas faktas
ilstančiai daiLuutis Dievo ga Su aukšta pagarbu,
gomis, losiu >avo mokyklom
J. Poėkieui,
apie kolegistų ratelį, tai rate
garbei. Ne kiekviena), žiūrėto Neapsakomai malonu girdė rbei ir žmonių išganymui.
Ala pi e Shade, N. J.
lio narių sportai anišk ūmas.
jas pergyvena tai, kų lošikiu ti, kad dienraščiui “Draugai*’
laimink
dienraštį
Žaidime ne tie laimi, kurio
lošimo metu. Bet delko žaidi suėjo 25 m., kaip garbingai
“Draugų“, kad jis gyvuotų
gauna daugiausia punktų, bet
kai turi tiek pergyventi, kuo gyvuoja ir neša tiesų ir švie
tie, kurie sportmaniškiausia
tol, kol pasaulis gyvuos, nes
met galėtų, kaip ir kiti, sto sų į žmoniją.
Marianapofio futbolininkams žaidžia. Kežu Ha ta i greit iš
‘Draugas’’ via tikras barbi
Kaip pereitų metų, taip pt vėti ir žiūrėti! Visa tai dcl|
jau nuaidėjo paskutinis šio nyksta iš žmogaus atminties,
Pamenu, prieš dvidešimt pc >
sezono švilpuko švilpimas, ku bet ne būdas, kaip buvo lošta. šįmet nusipehiusiejj futbole į- raidės f Bet kų tai reiškia. Rei j nkis metus beveik kaip ir ne-Į
gys pažymėjimo “raidę**. Rai žkia, kad gavęs tų raidę ga
ris paskelbė, kad marianapoSezonui pasibaigus, Jonas des užsitarnavo visi “varsi lėsi jų garbingai nešioti ant buvo katalikiško laikraščio Į
liečiai garbingai išlaikė lie Rakauskas išrinko vienuolikos
Tamsūs deliesys buvo apden- į
tuvių kolegijos vardų: kitų a- asmenų ratelį, kurie per loši ty’’ ratelio nariai, kurių var savo krūtinės ir prisiminti, gę mūsų lietuvių išeiviją. Tų į
kyse, laimėdami keturius žai mų užsipelnė vietų ant oficia dus jau padaviau, bet, apart kad gavai pažymėjimų.
kartų visokie pasaulio “lygin
IfcltoMJni
dimus ir pralošdanii vos du. laus 1934 futbolo sezono “var- tų, gaus raidę ir Stasys Alek
Kolegistai atostogavo
tojai“ platino visokias šakes,
sandravičius, Chicago Heights,
Lietuviai kolegistai pradėjo sity” ratelio.
Kolegijos vyriausybė, dėko kardus, kovas, keleivius; žmo
lq dirbtuvė
DM šiaušia paminki'
III., ir Albertas Paknis, KearOUcagoj
savo> sezonų lošdami su Rbode
L. K. Juozas Stanionis, New ney, N. J. Taipogi gauna rai dama Aukščiausiajam už Jo nės skendo tamsybėj, klaidžio
lslanu valstybės championais, Philadelplna, Pa.
suteiktas malones Padėkos die jo pragaišties tyruose. Priešai
Su virė 50 metų prityrimo
dę
ratelio
manedžerius
Anta

---------- t>--------La Šalie akademija. Žaidimas . L. T. Antanas Mažukna, Wo
nų, paskelbė atostogas. Dau džiaugės, rankas trynė, kad jie
Pirkite tle.-dal Ii dtobtavėa to
nas
Miciūnas,
Chicago,
III.
baigėsi 19 — 8 oponentų nau rcester, Mass.
gelis studentų buvo išvykę pas gali laisvai žmones suvedžioti
taupykite pinigus
------- — e
dai. Kolegistai taip nustebino
Kito sezono ratelis nematys savo tėvelius, kiti pas gimi- ir niekas jiems kelio nepastoK G. Juozas Augūuas, WoMm atlikome darbą daugeliui iymeaalą Cblcagos Uetuvką
Ja s&lliečius, kad jie žada su rcester, Mass.
J Antano Kacevičiaus, Vinco Pi nes.
ja. Vienok Dievo gailestingu
Marianapoliu lošt ne pirma C. Antanas Kacevieius, Pro- rsės ir Antano Mažuknos vei
Antanas Bambalas (LK) mas neužmiršo musų išeivijos.
me žaidime, bet vien tik sezo vidence, R. I.
Štai. 1909 m. vienų dienų uždų, nes gyvenimo pašaukimas
nui įsigaJėjns.
R. G. Antanas Dranginis, verčia juos persikelti į kitas
arti t iraiui A«n
iiiucicmii
V
kurios gaivinantieji spinduliai
mokslo įstaigas. Marianapolis
Antras žaidimas įvyko Wor- Cumbola, Pa.
frikšta į visas lietuvių koloni
eesteryje su Šv. Petro aukš •R. T. Eduardas Jurgaitis, ilgai jų neužmirš.
Telefonas SEEIey 6 “103
BKOOKLVN. N. Y. — M. jas, išsklaido tamsybės rūkus,
tesnės mokyklos rateliu, kuris* AjVaterbnry, Conn.
Chicago, Illinois
Taip , kolegistai garbingai
mėnesini[
Kaip
nuo
saulės
spindulių
kriSų-gos
knoj/ots
šįmet gavo diecezijos čempiR. Ei. Pranas Nevulis, Wor- baigė savo' futbolo sezonų, bet
susirinkimas Įvyko lapkričio Inta rasa, ai ha tirpsta sniegas,
jonatų. Žaidimas baigėsi 13 — cester, Mass.
besidžiaugiant reikia prisimi
0, oponentų naudai. Trečias
q. b. Albinas Versiackas, nti ir ratelio vadų (coadi) Jo 21 d.: sus-mas buvo skaitliu I taip nuo dienraščio “Draugo’*
gas. I’asidžiui.gta raportu iš sutirpo nedorybės ledai. Kaip
žaidimas su Kast Greennrūėh Lowell, Mass.
nų Rakauskų. Jo nenuilstamas
Akademija baigėsi 48 — 0
F. B. Teotloras Kazlauskas, darbas bei sumanumas priruo bunco party, kurį išdavė O. į po ilgos žiemos atgija gražus
Dobrovolskienė. Pelno liko pa jkžvasaris, pasipuošia gyvybė.marianapol iečių naudai. Ket Pliiladelphia, Pa.
šė ratelį žaidimams. Jam pir
virtas žaidimas, kuriame lošė,
H. B. Vincas Kazlauskas, mas ir nuoširdžiausia padėkos rapijai $106.90. Kuopa dėkoja rūbu, taip dienraščiui “ Drau
visoms sųjungiėtėms ir biznie-j gui“ atsiradus, atgijo žmonė
pagal sutartį, kolegistų ant" Cumbola, Pa.
žodis.
se katalikybės dvasia; apsi
riams už aukas.
Va s ratelis su Potnaino aukš H. B. Vincas Dirsė, BrigliI švarino nuo pragaištingi} nuo
Garbingai
praleidot
sį
futtesnės mokyklos rateliu, pa ton, Mass.
Spalio 28 d. kuopa suruošė I
ImjIo sezonų. Linkėjimai, kau
tvirtino, kad ir antraeiliai ne
dvasinę puotų: užprašė šv. Mi dų, ėmė eiti dorybės keliu. Ta
Šie išrinktieji “varsity’’ ra- kitų met irgi taip garbingai
Kada pasibaigia žmogaus
atsilieka nuo savo vyresniųjų*
šias už gyvas ir mirusias na- msybės agentai labai išsigan
nes ir jie laimėjo 13 — 0. Pe-'telio nariai nubalsavo, kad Vi- nžlaikytumėt bei garsintumėt jres ir bendrai ėjo prie Šv. Ko do, pamatę “Draugų“; viso
kelionė paveskite savo rūpes
kiais budais bandė pastoti jam
nktas žaidimas su Templetonjncas Kazlauskas, kilęs iš Cu- lietnviij kolegijos vardų.
munijos. Gražų įspūdį darė,
čius: Pašaukite!
aukštesne mokykla taipogi bai nibola, Pa., daugiausia nusipelAntanas Mažukna kuomet eilė >ųjungieeių arti kelių. Bet “Draugas“, kaip
gėsi 21 — b. marianapol iečių an(S ir Yra ratelio žvaigždė, genosi prie Dieit stalo, pasipuo stipri uola, stovi audrų nepa
----i_i
*
iriausias
lošikas.
Tai
garbė
ne
naudai. Šeštas ir paskutinis
MUZIKALI DRAMA’
šusios gyvomis gėlėmis. Po judinamas ir, ačiū gerb. Tėvų
vien
Vincui,
bet
ir
jo
tėviškei,
REP. 3100
žaidimas įvyko su Nicliol’s J r.
Mišių įvyko tendri pusryčiai, Marijonų pasišventimui, šian
nes
nelengva
buvo
tokia
gar

Įcolegija. Šis tai buvo sunkiau
2506 W. 63nd St.
THOMPSON, CONN. — La į kuriuos atsilankė ir kleb. dien dienraštis “Draugas“ iš
įgyti,
kuomet
tokie
smar

bė
sias. Bet gi kolegistai pasiro
PUL. 4151
pkričio 25 d. įvyko oehnynini.s kun. Pakalnis ir kun. Karta- augo kaip medis iš garstyčio
dė stipresni už oponentus. Žai kūs lošikai, kaip Eduardas
Sųtd ,grūdo, o jo šak(xse žmonės,
10734 S. Michigan
*r
Jurgaitis ir Juozas Staniams, vakarėlis studeiitams palinks vienus.
dimo rezultatas 6 — 0.
minti. Vakarėlio sinnanytoju
Dvi koplyčios, vargonai, ka
bei vykdytoju buvo studentas
rai, ambulansas ir mūsų ma
Julius Stankus, kuris šių muROSELLI
BROTHERS,
INC-,
lonus patarnavimas dieną ir
zikalę dramų parašė bei pa
paminklų dikbutai
rinko atatinkamas lietuviškas
naktį labai pigiai.
Specialistai iškalime to lšdtobidainas.
ELEKORA
me visokią rūšių paminklų to fia-

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

MARIANAPOLIO FUTBO
BOLO SEZONO
APŽVALGA

irgi parodė nepaprastus fut
bolo žaidime talentus.
Kolegijos ratelis per šį 86nonų neturėjo pastovaus kapi
tono, bet per kiekvienų žaiuimų ratelio vadas Jonas Ra
kauskas paskirdavo tų garbę
kuriam nors ratelio nariui.
1935 futbolo ratelio pastovaus
kapitono garbė teko Vincai
Kazlauskui.

PASVEIKINIMAS

GARSIN KITĖS
“DRAUGE”

VENETIANMONIIMENTCOJNC.

527 N. WESTERN AVL

ei
vnriiiiCi
dAJUNbltCly
tlMRIAdl teU Svicsos ir tie80S Sa,llels’

J. J. BAGDONAS

f

A+

A.

JONELIŪNIEKE
(po tėvais čepurnoite)
KAZIMIERAS

WAUųrmvA8
Mirė gruodžio 1 d. 1934 m.,
10:15 vai. vaka.ro. sulaukęs 5€
mrtą amžiaus. Kilo lž Viduklės
mietelio. užaugo Vainoroj.
Amerikoje išgyveno 22 metus,
l’allko
didelUvne nuliūdime
rnoter) Marijoną po tėvato L)vllaftė Ir trolį Juoeapą Valenti
ną; • Lietuvoj dvi seseris: Sta
nislavą Ir Oną, ir kitas gimi
nes.
KOnas pašarvotas 2000 Ro.
Halsted 8L laidotuvės
įvyks
trečiadieni, gruodžio a d., U nataą 9:39 vai. bus atlydėtas j
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią. kurioj j vyks gcdutlngOM
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j 8v.
Kasitnlivro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drauffus-ąes Ir pažys
tam us-mas dalyvauti štoae lufdotuvtse

Nufiftdę: Moteris ir BrolK
LAlrtetiivėins patarnauja srabartua Buikas. Telefonu* CANat
IMI.

25 MRTŲ MIRr

Mirė gruodžio 2 d., 1934 .m..
12 vai. dleaą. salaukua pusės
amžiaus. Kilo ift Panevėžio aps
krido. Kovai'nlų parap., Berži
nių kaimo. Amerikoje tfigyveno
34 metua.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyrą Juosapą, sūnų Jurgi. mar
čią Petronėlę, dvi dukteris: Elsbletą Mažeikienę »'r žentą JdOzupą, Ameliją Ačlus Ir žentą
Bdward. trio anūkes, broldukrę
Agotą Druseiką,
sesers sūnų
Petrą PlBtlr): o Lietuvoj se
serį ir gimines.
Kūnas pašarvotas 3227 fJtuantea Avė. laidotuvės
(vyks
ketvfrtadlenj, gruodžio 6 d., U
namų 8 vai. bus atlydėta j ftv.
Jurgio parap. bažnyčią, kurio I
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. P» pamaldų boa
nulydėta į 8v. Kazimiero kapi
nes.
Kuožlrdžlal
kviečiame visus
gimines, draugus-gea Ir pažyst.amu»-mas dalyvauti žlose lai
dotuvėse.

Kuliūdę: Vyraa, Sūriu“, Duk
terys* Marti, Žentai, Anūkai ir
Giminės.
laidotuvėms patarnauja graborlns 8. P. Mažeika. Telgfonaa
YARda 1138.

SUKAKTUVES

ANTANO RIMKAUS It FRAKO LUKOŠIAUS

kurie sutiko netikėtų mirtį gruodžio 4. d., 1909 m. Po
bažnytinių inniiakly tapo palaidoti Sv. Kazimiero ka
pinėje UI Antano ir Prano sielas yra užprašytos saiunavos šv. Mišios trečiadienį, gruodžio 5 d., 8 ral.
ryto, fift. Petro ir Pauliaus parap. bažnyčioje, West
Pullman. Giminės, draugai ir pažystami nuoširdžiai
kviečiami tų dienų dalyvauti pamaldose arba pasiniekti už jų sielas.
Nuliėdę: Pranas ir Rozalija Rimkai.

bnamlų.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias karias.

Vaidinimu visi studentai bu
vo sužavėti. Atvaidinta toji
! dvasia, kurių kiekvienas lie
tuvis jaunuolis turėtų turėt.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL
lARMĖSE

Vaidintojai gražiai atliko
savo dalis. Kaip paprastai,
gražiai išėjo rinktinis kolegi
jos choras ir kolegijos orkes
trą.

blokM | rytas
vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

GRABORIAIi
LACHAWICH TdefonM YARds 1138
IR 80N0S
STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRAB0RIAI

GRAB0RIUS
Taria automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PL, Ohicafo
3312 Lituanica Aveu.ua
Chicago, DL
1439
49th OL Giotto, HL

Patarnauja laidotuvėm kuopfglausta
Ratksle meldžiu atsiėauktl. o mano
darbu būsiu nląanėdtntl
TH. OANal uis arta Ml«

8.

TeL CKBBO M97

Tet l^Fayctte S371

J.

Rez. PKMSACOLA »0tl
BKLMONT S4M
, Office! H1LL81DB MM

am

G ra bortus
to

Balsai* Attojas

MOTIEJUS
SAMUdAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu
gruodžio 2 d. 1:26 vai. popiet
1934 m., sulaukęs 65 metų am
žiaus, gimęs Ualstraklų kaime,
Zlžmarlų parap., Vilniaus apsk.
Amerikoj išgyveno 30 motų.
Patilto dideliame nnliūdlme
moterį Marijoną,
4 dukteris,
vieną sūnų, 4 Žentus: John Mskrickas, M. BIur-u. K. Kūkalis
ir Vilimas Bigei, 7 anūkua ir
gimines; o Lietuvoj motiną, se
seris, brolį, žvogerlus į'r gind-

Kūnas
pašarvotas
randasi
4358 H. Californla Avė. Telefo
nas laifayette 14 90. laidotuvės
įvyks seredoj, gruodžio C d.,
3:30 vai. ryto M namų į Ne
kalto I’rasld. A’aneiės šv. para
pijos bažnyčią, kurtoj atsibus
gedulingos pamaldos tž velio
nio sielą, o i'ž ten bus nulydė
tas 1 Av. Kuilmiero kapines.
Visi a. a. Možlojans Ilamušausko gi rotn ėa, draugai to pa
žystami esat nnoktrdžtal kvlečftunl dalyvauti laidotuvėse Ir
sutelkti jam paskutini patarna
vimą Ir atstnvetkHdiaą.
Nuliūdę liekame:
Moteris,
D.V.iterys, Nūmrs, Zeniai to GI-

1-aldot u vėse patarnauja grabortlis 8. M. Hkudas. Telefonas
.Monroe 3377.

Llulevfčlus

Patarnauja Chlra
goję to apylinkėje.
Didelė to graši .
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

Yards

1741-1742

LADOMM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermiiage Avenue

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT
Cicero, Uliaois
Phone Cicero 2109

40M Archer Ava.

I.J. Z 0 L P
ORABOR1U8 to UUDOTUVIŲ
VEDSJAH

A. MASALSKIS
GRABORIUS |

1646 West 46th Street

3307 Lituanica Avė.

Tel. BOFlevard M0«—Ml«

T«l. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340

SIMON M. SKUDAS
ORABORTUS to BALBAMUOTO JAS
Patarnavimas geras ir nebraagmi
718 West 18th Btreet
Telefonas MOMroe 3377

J. F. RADŽIUS
Iao.

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su finus
tuo uaČiu vardui

i
z

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |3&.•• ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
K« W. IMA ta
< A .kai «H4

• -L

M-Bfc____ —

G

VIETINĖS ŽINIOS
KODĖL NEPASAKOTE
VISKĄ APIE ALTASS?

Aniradienis, gruodžio 4, 1934

G A S

=

MARIJONŲ KOLEGIJOS
RĖMĖJŲ DARBUOTĖ

party, padaryta gražaus pel tau Parko, Town of Lako, Ar
no, taip kad atstovai atva cher lleights, Marųuette Par
žiuodami į Marijonų Rėmėjų ko ir kitų kolonijų.
seimų, kuris įvyks gruodžio 9
d., 2 vai. popiet, Aušros Var
tų pa ra p. svet., 2323 W. 23rd
P!., Chicago, Ilk, atveš kaipo
Pietvakarių miesto dalyje,
aukų apie $200.00.

ANTRAS VIDURMIESTIS

vo susiorganizavę į Am. Fed.
unijų, visgi nieko negelbėjo.

BUDRIKO PROGRAMAI

PRANCŪZIJA LAVINS
ATSARGINIUS

Sekmadienio ra<lio progrnAtėjus žiemai, mūsų apylin me buvo tikrai ko pasiklausy
PARYŽIUS, gr. 3. — Pr
kėj esančios dirbtuvės sutra- ti. Orkestrą buvo nepaprastai ancūzijos vyriausybė sudarė
mpino darbo valandas — dir-‘ gerai prisirengus, grojo švel- planus, kad krašto apsaugai
ba tik pusę laiko. Bet Inter- niai ir gražiai. Mūsų mylimi daugiau lavinus kariuomenės
niilional i,an.e8ter dirbtuvėse dainininkai J. KuJirka ir O utsargas, ypač Vokietijos pa
smarkiai dirba ir ima darbi- Piežienė pasirodė savo tikrn- sieniu.
ninkus, ypač jaunas merginas.' me gražume.
----------! Makalų šeimyna, rišdama
Kų tik išėjo iš spaudos
Gruodžio 5 d., ŠŠ. Petro ir savo hizniškus ir šeimyninius;
Pauliaus bažnyčioj, 8 vai. rv- klausimus, visus klausytojus |
to įvyks gedidingos šv. Mišios užinteresavo. Klausytojui ap- (
už sielas a. a. Antano Rim- spitę radio klausėsi, pietūs Ii-į Kun. A. Petrausko, M. I. G.
kaus ir Prano Lukošiaus, ku- ko atšalę, o šeimininkėms Ma- Atsiminimai iš 1905 — 1911
pergyventų laikų
rie prieš 25 metus sutiko ne- kalai taip patiko, kad jos nei
I
dalis pusi. 95
laimingų mirtį. Giminės ir pa- Į pykt negalėjo už pietų ntšal
II dalis pusi. 192
žįstamieji atsiminkime juos dyma.
UŽ ABIDVI DALIS 25c.
tą dienų savo maldose, Rap.
Prisiuntimui 5c.

“Xnos” gruodžio 1, 1934
TOWN OF LAKE. — Gruo Visiems darbuotojoms, rt- P™ 63 ir
St >“ n‘"
m. straipsnyje užvardintame džio 2 d., pp. Ogentų name, mėjams, geradariams, aukoto-i b"Salima »’ P™va«uoti, nei
“Išpildė Savo Boso Valių” da- 5648 S. Justine St., įvyko pra jums ir dalyviams Širdingiau-1 P4-*1""’ nfr ™tos vaikSėioti.
to naivius priekaištus katuli- niogėlė — bunco partv. Pra sią! dėkojame ir meldžiame Nepaprastas buvo įvykis,
kų atstovams pasitraukusiems' niogėlės rengimo komisijon Į- gausios Dievo palaimos visa-i kada buvo atidarymas naujos
iš ALTASS komiteto. Tik pa- ėjo šie rėmėjai-jos: E., E. ir me.
> Sears Roebuck krautuvės, kur
įniršo pridėti prie tų savo pa-Į B. Ogentai, E. ir J. Gedvilai Po bunco žaidimo visi su
sykiu yra ir Hillman’s krau
sakų “\vas you t kere, Char-ir B. Kalvaitė.
sirinkusieji nuvyko į Šv. Kry tuvė. Pastaroji užima visų
liet”
- Į Pramogėlei aukotojai: vi'sa
žiaus parapijos bazarų.
skiepų, kuris yra nepaprastai
Ar užmiršote, ponuliai, kad komisija atsižymėjo ne tik saKomisija ir S. R. Vadovybė gražus. Atidarymas Įvyko lap
pirm nei buvo leista ALTASS.vo nepaprastu darbštumu, bet
kričio
d. Kam teko tų die
valdybos nariams balsuoti, jūs taip pat gausiomis dovanomis,
nų būti prie Halsted ir 63 gasušaukėte (be pasitarimo su ypa<* E. Ogentienė padovanotvių, rodės, kad visi Chieagos
“DRAUGAS” PUB. CO..
Pranešimai
visa valnyba) Chieagos kolo-'jo daug ir gražių rankų dar-’
2334 8o. Oaklev Are. C+icefio, llL
žmonės čionai* suplaukė. Nuo
VEST STDE. — Metinė pa
nijų atstovus į p. Kareivos sa- bo dovanų. Taipgi prisidėjo
registruotojų teko sužinoti,
Federacijos Chicago:: apskr.
lę, ir tenai pravedėte “imta- Į dovanomis P. Turskienė, J.Įrapijos vakarienė netikėtai gė
kad krautuves aplankė virš
susirinkimas įvyks gruodžio 5'
rimų” atidėti skridimų iki a- Razbadauskaitė, K. Jančaus- |rai pavyko. Parapijonų ir sve27,000 žmonių. Gatvėkariams
d., 8 vai. vak., Aušros Vartų
teinančių metų? Ir tik kai vie-lkis ir Jurgaitienė.
įčių prisirinko pflna salė. Šei- nebuvo galima pravažiuoti; su
Šiandie 7 valandų vakare parap. mokyklos kambary. Šis
šai paskelbėte jog skridimas Į Pramogėlė labai gerai, vi mininkavo Šv. Kazimiero A- vėluota buvo nuo 10 iki 40 dainininkai, muzikai ir kalbėšiais metais negalimas, tai tikrais žvilgsniais pavyko. Rėmė. kademijos rėmėjos. Parap. cho min. Daugybė policijos tvar-j tojai susirinks į WGES stu- susirinkimas yra vienas svar
tada buvo sušauktas ALTASS JU ir geradarių prisirinko pil- ras, duetai, kvartetai išpildė kė žmonių minias. Gauti gat- dijų, kad išpildžius eilinį ant- biausių. Bus pranešimai apie Netik pasiekia kitas pasau
valdybos posėdis kuriame įvy- nas namas. Susirinkusiųjų di- gražų programų, kurį suruošė vėkarj taip pat buvo labai su- J radienio radio programų, ku- vakarinių kursų eigų. Taip lio dalis, bet yra stebėtinai
ko balsavimas.
i desnė pusė buvo jaunimas. ir kuriam \a ovavo varg.
npg nei .g t0Į0 ney)nvo riuos jau 6 metai nuolat lei- pat bus pranešimai iš rengia- ; geri dėl gavimo mažųjų
Taigi sakyti, jog mes baisa- Graži grupelė dalyvavo sve- Brazaitis. 1 asakyta daug ?ra'|gajima prje j0 prieiti. Auto-Aižia Peoples rakandų išdirbys- mo vakarinių valstybių seime- . stočių.
lio. Bus svarstoma eilė kitų
voine kad skridimų atidėti yra Gintaučių*. Visi linksmai ir žių kalbų. Vakarų vedė pats mobiliams dar blogiau.
tės krautuvės. Šiuos progra- svarbių reikalų. Skyrių, kolo
lygiai naivu kai kad paskel- draugiškai žaidė kauliukus, ldeb. gerb. kun. J. MačiulioTas pats daros ir dabar. mus visuomenė yra pamylėjus, nijų atstovai ir gerb. dvasiškibimas jog skridimas yra atidė.' Baigus žaisti, visa publika pa nis.
nes jie susideda iš gražių dai
ja prašomi skaitlingai susiri
Ketvirtadieniais ir šeštadietas “dėl oro blogumo”. O jei- vaišinta užkandžiais ir kavuVėl apvogė
nų, kalbų apie sveikatų, gra nkti.
Valdyba
T
. . v
,
niais negalima pravažiuoti nei
....
gu mes keturi katalikų atsto-^e.
Praėjusi sesta,i.en, vėl
, praeiti. Blogiau kaip ant state *><» inuztkos ir jumoro, taip
vai būtumėm balsavę skridiakaras buvo labai malonus apvogtas dentisto dr. Bložio
Juozas1
svarbių pranešimų iš drau
mo neatidėti, tai kų tada kon- ir prieteliškas. E. Gedvilienės ofisas ant Metropolitan State ir Madison gatvių.
gijinio gyvenimo ir biznio sri
traliuojantieji nariai būtų da-! rūpesčiu gauta trys nauji Ma
banko. Vagystė atlikta d-r. j
ties. Nepamirškit pasiklausyti.
rę? Gal laivu “Lituanica H”,rU<>nų Kolegijos ir Seminari- Bložiui išėjus pietų. Nuosto- j
Rep. J. A.
į Eietuvų būtų gabenę? Skri- j°s amžini nariai, ir komisijos liai siekia virš 100 dol. Rap.
ditnas tapo atidėtas ne dėlto, uoliu pasidarbavimu, bunco
((
kad Komiteto nariai balsavo!
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
skridimų atidėti, bet todėl, kad nariai: Kareiva, Narvydas, 19 skyriaus, West Side, bunco
Parapijos trustisas Juozas
Dobbs
ir
Račkienė.
Tokios
at

orlaivis buvo neįrengtas. O jis
party įvyks penktadienio va- Savičius jau grįžo iš ligoninės
skaitos
mes
jau
nuo
birželio
buvo neįrengtas todėl, kad...
kare, tuoj po pamaldų Aušros po sėkmingos operacijos ir žvtik ne “blogo oro” delęi....
j mėnesio, 1934 m. reikalavome,
? Vartų parap. salėj. Komisija:, miai sustiprėjo.,, J. Savičius
Kainos nuo
o jos iki šiol niekas nematė. I
Atskaitos mes reikalavome
Ona Pocienė, Andr. Radzevi gyvena 12352 Emerald Avė.
>.00 iki $-| -75,n°
Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau-; $‘
Kodėl ?...
tokios, kuri būtų patikrinta i
čius ir Stumbrienė smar
Philco, Arcadia, Crosley,
K.
Rrčklenė,
sulyg “vouchers”, arba sulyg
kiai darbuojasi, platina tikieI§ Illinois Central R. R. Co. go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali Zenith.
“paid in full bills”, po kuriui
Buvusi ALTASS
tus, renka dovanas, nes tikisi (Burnside, III.) dirbtuvių pa ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
RADIO
VITAFONAS,
Finansų Komisijos Narė skaitlingos publikų ne tik iš leido iš darbo jau arti 300 da- tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.
'pasirašytų Finansų Komisijos
kuris groja rekordus taip
gražiai ir garsiai, yra ge
vietinių, bet abelnai iš Brigli- Į rbininkų. Nopį/da^typinkai bu
šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap riausias
pasilinksminimo
—--------------------------------------------------------- —V----------------- ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun būdas namuose.

Praeities Pabyrąs

22

PAVYKO

RADIO

i

NAUJOS RADIOS

WEST PULLMANO
NAUJIENOS

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio,
moksliškas knygas, vardu:

KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuoilugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yrn išskaitliuotos Apaš
talu Sndėiime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE

AMBROSIAN ALŲ

Nes. šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.
Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ TIKYBA. II tomas — JĖZUS KRISTUS.

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. Puslapių 515: Kaina $1.50, audeklo apda

SOUTH SIDE BREfflNG Cfl.
Urmu — wbolesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas
z*

L. M. NORKUS :

DRAUGO KALENDORIA11935
AKTAMS GATAVI

čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m.
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
3417-21 So. Halsted St
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Telefonai: BOUlevard 4705
Lietuvoje.
BOUlevard 8167
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
FOTOGRAFASvisose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų Atsidarė
nuon&vg, mo
demiškų atudio su HolŠviesom la.
jų Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo kostu- lyvrood
420 WF.ST O.Uil RT.
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai Englewood 5840—5883
nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims menesiams
#2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

Jos. F. Bndrik, Ine.
P. CONRAD

JOHN B. BORDEN

3225 So. Lituanica Avė.
Tel Y arda 2084 ----------- arba------------- Boulevard 7179

rais $1.90.
___
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucbaristiia Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2 80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begnlo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojau?.

GARSIN RITĖS
“DRAUGE"

Gerkit ir Reikalaukit

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVI®

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

YImm

Matui

AN,Im

Trtlg

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET

Vardas. Pavardė
Adresas . . . .

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.
3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215

e e e • e ss.eeeeegeeege

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St
T«L TAZDS M0S

.Street

>»••••••••• • • • • • e e

TeL LAPayette 1083

tralgMBg

čia nup’ėėk
Gerb. “Brango” admfnlatrarllel:
Slnnė'in < ............... u* kuriuos atsiųskit, man Vyskupo BOČIo knyga,
•'KATALIKŲ TIKYBA”.
j tom» _ TIKIU. Kalne 11.00; apdaryta 11.15
II toms — JFZUS KRTBTU8. Kaina vl.SO: apdaryta 11.00
III tom, — flV DVASIA. Kaina |1.00; apdaryta Jl.IS.
arba:
Siundo J2.S0. kad atsbjstumėt, b, aptaisu.
Siunčiu J8.4S. kad aislnstumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
Bftčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.

AGENTŪRA

DABAR

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan Stat, Bank Name)
Valandos Kasdien nuo » Iki S
Panedėllo. 8eredos Ir Pėtnyčlos
vakarai, • Iki J

Telefonas CAMai 1178

Namai: 6459 8. Rockwell St.
Telefonu RKPubUo MOO

Anrlvs! Kam mokėti aukftta kalną,
knomet galite pasipirkti Troplcalr ga
rantuota voga Ir Šiluma. Vartoja
mos suvi'rS 5.000 namuose. Kcreenlng«
— *4-78; Mine m n — 98.78; Ifnmp
arlm F-gg — 88 00.
NORTHERN COAI, CO.
Iawn<lalc 7888
Merrinur 2824

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago. III.
TKu. RBPIJRT.IO

Katrie perkate anglie
IS
d rai vėrių, siųskite Juoa
|
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglla ui mailau
plnfjgų.

