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IŠVYSTO RAUDONĄJĮ TERORĄ

SAKOSI, KAD EUROPOS!
FINANSINE SITUACIJA
BLOGA

DARBININKŲ PASYVIS NAUJAS PLANAS NAMŲ
STREIKAS PRIEŠ NA
STATYMUI
CIUS VOKIETIJOJE
KOL KAS TUO KELIU JIE
LAIMI GERESNES
SĄLYGAS

Vyriausybė žada gelbėti
norintiems įsigyti namus

VI I1AVCI ItlIUVA

BERLYNAS, gr. 4. — Dar
LONDONAS, gr. 4. — H SUĖJO 260 METŲ KAIP
1 WASIUNGTON, gr. 4. JIS LANKĖS CHICAGOS į bininkų streikai yra uždrauspatikimų
šaltinių
patirta,
ka<i
Darbininkų stovyklose sąjūdis; Anglija ir šio gruodžio mčn.
Krašto vyriausybės • sluogSRITY
I ti Vokietijoje. Už streikų kėsniuose kalbama, kad vyriaunumatomi sukilimai
15 d. nemokės Amerikai skir- f Vakar Chicagoj pagerbtas | Ii mų numatomas kalėjimas,
----------' sybė turi naujų planų, kaip
tos karo skolų dalies, kaip ne ’ kun. misionieriaus Marąuette i Tad kai kurių vietos ir West
KAUNAS. — Pereito šimt išjudinus namų statymo pra
VARŠUVA, gr. 4. — Ko HELSINKIS, Suonuja, gr. moj<J^jusį prįe§ šešis mere-j atminimas. Suėjo 260 melų,' falijos fabrikų darbininkai išmečio vidury dideliais išra monę.
munistų partijos centro pildo 4.
Žiniomis iš Rusijos, rj-jKinft
''kaip tas jėzuitas lankėsi Šiose ? galvojo naujos rūšies streikų dimais ir moksliniais darbais
sius.
Sakoma, vyriausybė šiam
mojo komiteto prezidiumas ‘‘Sium su komunistų vad,o Ki-Į
apylinkėse, kur dabar yra'— pasyvį (neveikimo) prieši- Pietų Amerikoj plačiai pa tikslui planuoja skirti viena
autorizavo sovietų vyriausy Įrovo nužudymu vyksta įtaria Sakoma, Anglija teisinsi.! t Chicago miestas. Tais laikais nimasi.
bės organus, kad jie atnau mųjų asmenų areštavimai. tuo, kad finansinė situacija J' čia buvo vieni miškai ir pel-Į* Tų fabrikų darbininkai per garsėjo profesorius Ignas Do bilijonų dolerių ir tikisi, kad
meika. Įvertindama jo dide- privatus kapitalas į namų sta
jintų raudonąjį terorų, anot Tarp šimtų areštuotųjų yra Europoje yra pavojinga o
da?
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iįUs mokslinius darbus, Čilės t^bų įdės ne mažiau kaip keapturimų žinių iš Rusijos, žymus skaičius sovietų valdi- karo skolų mokėjimas
Marųuette buvo pirmasis [atlyginimo atitraukiama dalis vyriausybė Domeikos vardu turis bilijonus dolerių,
Prezidiumas pažymi, kad kiek ninku. Aplink Suomijos įlan daugiau pablogintų šių aitu baltodis ž.mogus, kuris čiaĮ bedarbių šelpimo fondui. Kapavadino Andų kalnyno dalį,
vienam, kad ir įtariamajam, kų gyvenantieji žmonės pra acijų.
praleido vienų žiemų.
1* dangi jų atlyginimas ir be kai kuriuos viršukalnius ir ■ Šis planas dar visapusiai
bolševikų priešui neturi būt neša, kad jie girdi dažnus
Jis veiks tokiu
I to yra menkas, jie užpfotesta vietas. Domeikos atrastas ma- \Įjsvarstomas.
a ju .
nė mažiausio pasigailėjimo. šaudymus KronŠtadto pusėje.
Ivo.
fabriko
b Pašaukti
. i •
i b.i teisman,
- '8yVUS bal7-»!anas rai"erallls j' žmogus tori žemės sklypą
Visi priešai privalo būt tero-i .Pasprukusieji iš Rusijoj
kur naciai viršininkai juos ls-.(aip pat pavadintas domeiki- \
i.. ■
•
riznojami ir žudomi.
,Imre. ir. ragino _pasiaukoti
. , be-'^ rvardu.
r r Domeika 46 metus - vertes
oOO dol. ir apie 40t
suomiai pasakoja, kad didelis
, ,....................
i
.
dolerių pinigais ir nori pasiKomunistų partijos centro sąjūdis pasireiškęs dideliose
darbių labui.
profesoriavo Čilės valstybėje,»g^y^į namus už 5,000 dol.
MASKVA, gr. 4. — Iš Pet
pildomasis
komitetas
po miškų darbininkų stovyklose
PARYŽIUS, gr. 4. — Pran Į Darbininkai ramiai išklausė Santiago universitete.
Privačiu keliu jam yra sundraug įsakė čekos skyriams, tarp Petrapilio ir Baltųjų jū rapilio parvežtas čia nužudyvyriausybė pasirašė ; tų Įspėjimų, grįžo į fabrikus,
Garsusis mokslininkas
kad jie savaip apsidirbtų su rų. Kai kur pasireiškia atvi to Kirovo lavonas ir vyriau- j taikos RU Vokietija sustojo prie mašinų ir nieko gimęs ir augęs Lietuvoje. 1884 ku gauti reikalingų paskolą.
Tad vyriausybė jam duoda
visais sugriebtais priešais ir ri grasinimai sovietams. Kon sybė paskelbė, kad urmu are-[Saaro krašto reikale.
nedirbo. Fabriko nacių valdy- [metais jis Buvo atvykęs Ue- .lra]ba
daugiau nesiųstų Maskvon jo centracijų stovyklose prie.šy.rįa,
Šluojami baltosios sargybos j Daugelig prancilzų nega ba pakvietė policijų ir liepė tuvon ir čia viešėjo 4 metus. į Vyriausybė
skiria jam 1,000
kių pasigailėjimo prašymų.
bolševikiški agitatoriai mėgi
areštuoti
nedirbančius
darbi

1888 m. vėl grįžo Čilėn ir po
rusai, kurie susibūrę į slaptų suprasti, kaip tas galėjo taip į
dol., o kitus likusius — ban
Čeką yra bolševikų teroris na išjudinti kontrrevoliucijų
ninkus.
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atsakė,
kad
kelerių
metų
Santjage
mirė
organizacijų
ir
nusprendę
žu

staiga įvykti. Dar nesenai dik.
kas, ar kitų kokia firma. J r
tinė organizacija. Jos prieša prieš sovietus. Sovietų vyriau
ir
ten
palaidotas.
talerius
Hitleris
dėl
Saaro
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ma
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akuoti,
nes
jie
kas svarbiausia ir įdomiau
kyje yra garsus komisaras sybė siunčia parinktinų ka dyti sovietų valdininkus. Iš
Dabar lenkai savo spaudo
suimta 39 Petrapilio *»U^ai kumštimi grasino Pran ne<Įaro nieko bloSa
sia, kad vyriausybė dovanoja
kraugerys Yagoda. Jo krau- riuomenę į kai kurias stovyk JU jau
je kelia aikštėn prof. Igno
euzijai,
o
dabar
pasirašo
tai
Po
to
fabrikų
valdybos
at
žmogui tų tūkstantį dolerių!
'apylinkėse ir 32 — Maskvos.
geringumo reputacija yra ne las.
Domeikos,
kaip mokslininko
•kos
sutartį.
laikė
posėdžius
ir
paskelbė,
i
1
mažesnė už mirusio kraugerio
Plano rėmėjai nurodo, kad
Areštavimai pradėti, kada
kad iš darbininkų atlyginimo ir tyrinėtojo nuopelnus, girDzeržinskio reputacijų. YagoŠie prancūzai tad ir įtaria
fcentralinis komitetas nuspren
nebus atitraukiamos dalys. damiesi, kad jis buvęs len- [Vy riausybės skiriama paradai vadovaujant dabar visoj
Hitlerį,
kad,
rasi,
jis
turi
ko

ma nieku būdu nepakenks jo
dė ir 1 vėl grąžinti mirties
Fabrikantai nusprendė iš fab kas. Tačiau Domeikos palikti
Rusijoj vykdomas raudonasis
kius
slaptus
siekimus,
jei
bausmę sovietų priešams be
kiems privačiams interesam*
riko pelno mokėti reikalingas dokumentai įrodo, kad jis bu
teroras.
taip
staiga
keičia
savo
nusi’
jokių pasigailėjimo apeliavi
vo tikras lietuvis ir save vi namų statyboje.
dalis šelpimo fondui.
Sovietai paskelbė naujų sū Cooko apskrities naujas še mų.
statymų.
sur lietuviu vadindavo. Mat,
kį; “Terorizuoti teroristus 1” rifas Toman kartu su nauju
JVienam
kabelių
fabrike
dar
Iš vietos pašalintas Petra
lenkai savo senu papratimu
Pati Prancūzijos vyriausy
Bolševikai nenori pasisakyti, apskrities kalėjimo viršinin pily namų reikalų komisarijnbininkams
leista
dirbti
tik
savinasi kiekvienų pasižvmėbė turėtų gerai pagalvoti api,
kad jie patys yra garsiausi ku Sain vakar apžiūrėjo visą to administracijos viršinin šį nepaprastą su Hitleriu įvy tns valan,las l*‘r lllen*- Sa-ljusį jįptuvj.
teroristai. Jie savo raudonąjį kalėjimų ir vienam kambary, kas Medviedevas su šešiais
’ kyla, kad trūksta žaliavos.- Apie DomeikQ savo
O tas yra ir svarbu.
laiku
terorizmų šiandien, kaip sako kur laikomi didieji žudikai, 'kitais valdininkais. Jie kalti
Darbininkai sukėlė
pasyvį f,, prauge ♦» rašė dr. A. RaeHONOLULU, Hawaii sa
si,* svarbiausia
nukreipia rado pradėtų kasti tunelį.
streikų. Šiandien dirba kas-fj<UR
nami apsileidimu valstybės 1
los, gr. 4. — Amerikietis laTai buvo didelis siurprizas apsaugoje ir, matyt, bus pa-|
prieš savo didžiausius priedien po penkias valandas.
j kūnas C. Ulm, kurs iš Kalibaltuosius rusus, knrie, naujam šerifui. Jo įsakymu traukti teisman.
i fomijos skrido j Australiją
bot bolševikų, yra sudarę tuojau pašalinta trys kalėji
ir turėjo čia nusileisti, pakly
"slaptų priešbolševistinę orga mo sargai be jokio pasiteisi Sov. vyriausybė paduoda
do ir nusileido vandenynau,
nimo. Už keletos dienų kali daugiau smulkmenų apie Ki PHILADELPHIA, Pa., gr. i
nizacijų.
už 374 mylių nuo Honolulu,
niai būtu išsilaisvinę iš kalė rovo nužudymų. Sako, žudi- i4. — Radijo stotis WCAU, iš
kas šovė iš revolverio stačiai į kurios sekmadieniais 3:00 poPaskelbta,
kad federali- netekęs gazolinos.
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS jimo.
MANILA,
gr.
4.
—
Nauji
į Kirovo galvų iš užpakalio, j piet buvo transliuojama New
niams agentams pavyko suim
Iki šiandien vėlaus vakaro
PRIEŠ 100 METŲ
Paleistas šūvis sudraskė Ki- Yorko Philharmonic orkiestro į?rys v’e8U^a* ištiko Filipinų ti nušauto žudiko Nelsofio
, jis dar nesurastas. Su juo
1 KAUNĄ ATGABENTA rovo galvų ir jis žuvo mo- koncertai, šiuos pakeitė kur.. salas. Manilos miesto nekliu- 1 Baby face žmona.
skrido du jo palydovai.
Liaudies dainų ir patarlių
k
_
400 METŲ KLĖTIS
įdė. 5 asmenys žuvo.
mentaliai.
Coughlino
kalba
iš
Detroito.
ftis žudikas prieš žūsiant
------------------ —
rinkėjas Buračas šių vasarų
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Prieš
tai
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siautusį
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nužudė
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vyriausybės
ageu
RUMUNIJA SUSILAUKĖ
surinko daugybę įvairiausių KAUNAS. — Šį rudeni iš Žudikas Leonidas Nikolicv
Tuojau pasipylė protestai.
m.!Tada'radijo
stotis
’
paskelbė'
aul
»
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Sa
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automobily
buvo
SOVIETŲ ATSTOVO
dainų, paeinančių iš 1830 ir t Trakų apskrities į Kaunu at- (ar gal Nikolajev), 30
tu--Ūkavimas tarp radijo klau- !lr
kart<»
dar kitos vyras ir moteriškė,
1863 metų sukilimo. Be to,įvežta 400 metų senumo klėtis, amž., sovietų tarnautojas, su-j
(skaičius
bus
toli
didesnis.
SuIkuri
buvo ne kita kokia, kaip
BUKAREŠTAN, gr, 4. —
Buračas, rinkdamas liaudies; Tenka pažymėti, kad klėtis imtas ir visų laikų išklausinė-' šovų. Gauta toks rezultatas
Atvyko pirmasis sov. Rusi
dainas Kupiškio apylinkėse, yra aštuoniakampė, dirbta iš jamas. Dar neišaiškinta šio!už kun. Coughliną 112,110 bal ’kai kuriomis salomis nutrauk tik Nelsono žmona.
/
rado senų rūbų, kuriuose1 storų ąžuolinių rąstų, o jos pasikėsinimo priežastis.
Įsų, o už simfonijų —- 7,640 ti susisiekimai.
Iš Washingtono buvo jsaky jos pasiuntinys Rumunijai.
prieš 70-100 metų mūsų sene statyba atlikta tik kirviai?.
balsų.
ta jų stačiai nušauti, jei ne- Karalius priėmė jį su pagar
KURIA SOVIETUS
liai eidavo bažnyčion. Taip Sulig visų davinių ir pagal
MIRĖ KUN. SCANLAN
.bfitų galimybės suimti gyvu. ba, kokia reiškiama visiems
svetimų kraštų atstovams.
pat Buračui pavyko surasti žmonių pasakojimus, ši klė
Ji suimta gyva.
PLĖŠIKŲ AUTOMOBILIS
HAVANA,
Kuba,
gr.
4.
—
to laiko vestuvių rūbų, o iš tis paeina iš XVI — XVII Mjrė kun. J. M. Scanlan,
senelių surinko prieš 70-100 amžiaus. Klėtis dabar pasta flvč. Marijos P. Liurdo para-Į Huron gatvėje rastas pa Du tūkstančiai komunistų ar DINGO SU 13,000 DOU
metų vestuvių papročius ir tyta Parodos aikštėje. Už po pij oš klebonas.
mestas vogtas automobilis, su ti Guantanamo apvaldė apie
dainas. Mūsų kino operato- ros dienų klėties stogas bus
kuriuo sepityni plėšikai pa 10,000 akrų įdirbamos žemės
Nežinia kur dingo ir ieško
CHICAGO IR APYLIN
riai labai nori tokias vestuves galutinai užbaigtas ir galėsiVakar Chieagoj palaidotas spruko apiplėšę
Hamilton ir tame plote paskelbė “sovi mas Norwegian-American Li KES. — Numatomas pragie
etų respublikų.”
nufilmuoti, nes užfiksuoti pa me pamatyti tų retų Trakų miręs ugniagesių departamea State bankų.
ne Agency kasininkas Otto drėjimas. Maža temperatū
apskrities
prosenelių
palikij
to
komisionierius
A.
R.
Sey
pročiai filme paliktų kartų
Vyriausybė pasiuntė prieš Calmark, 32 m. amž. Su juo ros atmaina. Vakar žemiau
mų.
kartoms.
ferlich.
dingo ir apie 13,000 dol.
sia temperatūra buvo 27 L
f PLATINKITE “DRAUGĄ’ juos kariuomenę.

LENKAI SAVINASI LIETUVI MUKoLININKA

PAČIU BOLŠEVIKŲ PA
DUODAMOS ŽINIOS

PRANCŪZAI ĮTARIA
HITLERĮ

NAUJAS ŠERIFAS RADO
TUNELĮ KALĖJIME

LAKŪNAS PAKLYDO NUSILEIDO _OKEANAN

KUN. COUGHLIN YRA
POPULIARUS

TRYS VIESULAI IŠTIKO SUIMTA ŽUDIKO NEL
SONO ŽMONA
' FILIPINUS

ORAS

1
Trečiadienis, gruodžio 5, 1934

DRAUGAS
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žmonių kontrolę. Dėl to iš to “strioko” netu
rėjo laiko patirti “kokias kvalifikacijas turi
ifielna kasdien, Uokyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos ValstrMse: lakūnas. Mokėjo jam algų, leido užpirkimus
Matakns — *6.00. Pusei metų — **.50; Trims mAnsslams
dary ti, padengė visokias išlaidas ir tik ta
—- *2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybės*
'enumsrata: Melams — 17.00; Pus*V metų —- *4.00.
da, kada jau skridimo organisavimo darbas
Oplja — .01c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųtlna, turėjo eiti prie užbaigos, patyrė, kad tam
1*1 neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam tiks
žygiui neturi svarbiausio dalyko — tinkamo
int palto ženklų.
Kodaktorfus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
lakūno. Ar čia nebuvo, “N.” žodžiais kal
bant, žioplumas iš ALTASS vadų pusės?
“DRAUGAS”
Priežodis sako: kuo toliau į miškų —
LITHUANIAN DAILY FEUEND
daugiau medžių. Taip ir čia. Kuo daugiau
Publtsbed Daily. Eicept Bunday.
BUB8CR1PTION8: Ono Tsar — »«.0S; Slx Montba socialistų lyderis karščiuojasi, koliojasi
ir
— |l.(0; Three Montba — *3.00; One Month — Yla
Burop* — One Y«*ar — 07-00; Blx Montks — O<*00; stengiasi “tlumočyti” apie savo organizuoja
Copy — .0*0.
Adv*rtislng įn ‘DRAUGAS" brlngs best reoalta
mojo skridimo nepasisekimus, tuo daugiau
▲dvertlslng ratęs on applIcaUon.
-DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago jo klaidų iškjla į viršų ir skaudžiau pats seve nuplaka.

“DRAUGAS”

Mūsų Veikimo Centro Reikalai LIETUVOS SIDABRINĖS
LAPĖS

i moję. Nustebau, kad čia pat
prie Kauno galėtų liuli tų Ka-

I nudos, Aliaskos ir šiaurės Si

biro kilmės žvėrelių, už kurių
Amerikos kolonijas lanko J. vių centrų stiprinimas ir pa
kailiukus gerais laikais būtų
(Vilijampolės fermoje
ti Vyskupas T. Matulionis,1 laikymas, 2) lietuvių mokykgalima paimti gerus pinigus,
atsilankius)
Lietuvos Katalikų Veikimo lų ateitis šiame krašte, 3) vy
Centro pirmininkas. Garbingo rai ir religinis bei tautinis vei Prieš keletu metų keli inū-J'es prieš karų sidabrinių la
jo Svečiu misija pas mus ir kimas, 4) moterys ir jaunimo sų pasišventėliai su dideliu at- pių kailiukai buvo vieni branšiaip jau yra svarbi, nes ji tautinis auklėjimas, 5) Vii- sidėjimu per spaudų propaga- ginusių. Ferma, kurioje yra
primena mums, kas atsitiko ' niaus pasų ir ženklelių plati vo pradėti Lietuvoje auginti per 100 tu gražiųjų žvėrelių,
nu tų kraštų katalikais, kur niuio reikalai. Kongrese pri- pačių brangiausių pasaulyje . nepaprastai dailiai sutvarkynebuvo planingo ir nuolatinio imtos tais klausimais rezoliu- sidabrinių lapių veislę. Iš an- ta ir prižiūrima. Ji įdomi no
katalikų veikimo, kur Kata-įcijos ir referatai jau buvo pa ksto buvo nustatyta, kad Lie- tik fermininkui, bet ir šiaip
nkiškoji* Akcija — pasaulie- skelbta spaudoje. Netrukus iš- tavos sąlygos sidabrinėms la- faunos ir gamtos mėgėjui. Tečių apaštalavimas nedaug te-i' eis atskiroje knygutėje. Tai pėms auginti yra gana geros nai viešpatauja savotiška tvabuvo žinomas. Bet jei pridė- gera medžiaga Federacijos ap- ir kau čia jų galima užsiau- rka, pati savaime įdomi. Įviekginti nėkuo neblogesnių, kaip,vienoje būdelėje gyvena po 2
sime, kad Vysk. Matulionis y- skričių metinėms konferenci
DIENOS KLAUSIMAI
KILNUS DARBAS
kitose valstybėse. Atsimename ,—3 laputes. Būuelės aptvertos
ra LKVC priešakyje, jo misi joms.
mes gerai tai naujai ūkio ša-Į kiekviena atskirai vielų tinkja darosi dar reikšmibgesnė.
PATS SAVE PLAKA
Patartina
Federacijos
apsA. L. R. K. Federacijos Chicagos apskri
kai plėtoti dėtas prof. Šini-, ledo tvorelėmis. () visos būdeLietuvos Katalikų Veikimo
kričiains konferencijas šaukti kajQB> prof Ivanausko įr prof. lės kartu — bendra aukšta
tys yra įsteigęs visuomeninius kursus, kuCentras dirba tuos pačius daSocialistų dienraščio redaktorius, įpykęs ' riuose skaito paskaitas apie trisdešimts lie rbus, kokiais rūpinasi mūsų Juo n‘®tu’
k®*°nij<!80, Žemaičio pastangas. Tų pasi- medine tvora. Apie 100 tų gra
dėl paskelbtojo lak. James - Janušausko lai- tuvių katalikų profesionalų ir veikėjų. Pasi t» lankytis J. Ui. vysk. Matulio-,-Ven^-,Įjapskaičiavimai pasi žiųjų gyvulėlių per savaitę šu
veikimo centras — A. L. R.
ško, kaip vakar minėjome, karščiuojasi ir ko- kaitos rengiama visose parapijų salėse. Ponis. Būtinai reikėtų Garbin- rod^ jJes,jS realus dalykas.į ėda po arklį ir daug kitokio.
K. Federacija. Nors veikimo gųjį Svečių į tas konferenciliojasi. Kuo daugiau jis mėgina “tlumočyti” puliarizuojama įvairios mokslo šakos,
Greit buvo suorganizuotos dvi .maisto. Kad ir prie pat Kausųlygos yra kitokios,
bet
abi
. .
. jas kviesti. Tuo būdu jos bū- sidabrinių lapių fermos, viena j no, vis dėlto jos laukinės, bauantrojo transatlantinio skridimo reikalų, tuo i
Tenka džiaugtis, kad Federacijos apskri
labiau įsiklampoja jr pats save išplaka.
Į tys ėmėsi tokio sunkaus, bet labai kilnaus
®
d
.
U) gausingesnes, reiksminges- greta Veršvais, kita už Vili- kščios, savotiškais balsais Jo
tikslo: vienyti lietuvius kata
Vakar “N-nose” skridimo organizavimo darbo, kad į tų darbų įtraukė visų eilę žino
nės, nes ^Vyskupas, kaipo Lie- jampoigs< Ir neblogai fermoms janči'os.
likus, kelti jų religinę sųmo
galva rašo, kad lakūnas James aiškina Pre mų, kurie yra kompetentingi kalbėti vienu
tuvos Katalikų Veikimo Cen- Sekesi, tik užėjęs sunkmetis1
nę, įtraukti viaue tikinčiuosius
Šiuo metu sidabrinių lapių
kybos Departamento reguliacijas, “kurių jis ar kitu gyvenimo klausiniu, dėstyti vieno ar
mus labiau žymiai sukliudė fermoms na*i auginimas
Lietuvoje yra papats nesuprantu”. James turįs tokias “kva kito mokslo šakų. Netenka abejoti, kad to lietuvius į apaštalavimo dar suvienytų ir mūsų veikimų su tureliai-augti ir virsti kad ir|tekęH dėl si;nkių laikų j dide.
lifikacijas”, kad per 8 mėnesius “džiabo” mis jėgomis šiemet bus išvaryta plati vaga
stiprintų.
nedidele, bet Lietuvai reikšmi liūs sunkumus. Jų kailiuk;
Giminingos
Federacijai
or

kaipo lakūnas negaunąs. Be to, jis buvęs iš kultūros dirvoje.
kaina yra žymiai kritusi išly
ganizacijos pirmininko atsila- Vilniaus pasai ir ženkleliai nga ūkio šaka.
mokyklos “pašalintas už negabumų skraidy
Svarbu, kad visuomenė tais kursais nauŠiomis
dienomis
man
teko
ginti su geraisiais laikais ir
ine”. Nors daugiau kaip per pusę metų ėmęs dotus. Nerasi žmogaus, nors jis ir aukštus n^ymat; Pa® n^us mums Leiki'a
Lankantis Amerikoje Vilfermų tolimesnis likimas pa
daug garbės ir naujo pasiry niui vaduoti Sąjungos atsto.
algų iš ALTASS, bet negalėjęs pramokti to, 1 mokslus būtų išėjęs, kad jis nebeturėtų vie
reis nuo augintojų, visuome
ko nemokėjęs. “O planų lėktuvo įrengimui tos savo žinių papildymui. Taigi, kursų lan žimo darbuotis. Jis mums daug vams - kan. F. Kemešiui į?“*“* BK'a*)rinlM ‘“P“!
' 1 ' • '
■ * n I nės ir net vyriausybės para
jisai dar neturėjo jokių”. Visų planavimo da kytojų tarpe galėtų rastis tuos aukštuosius padės užmegsti tampresnius prof p Vitkui ir P. Babickui Į
santykius su organizuotais Federa’įjos centro valdyba sul^1 '1 ”iau* P&SUS ir Z®. e'|inos ir susidomėjimo. O gaila
rbų reikėję pradėti lak. Vaitkui.
mokslus baigusiųjų. Bet tokių mūsų tarpe
*................
......
J
.
liūs ir bendrai vesti Vilniaus •henradedanti
Lietuvos katalikais
ir išjudi
 sitarė varyti
sistematingesnę I • •
■
| mitų, kau . na
pradedanti
Vadinas, dabar James visai nebetikęs:- dar nėra daug.
vadavimo akcijų.
plėtotis
nauja
ūkio
šaka žūtų,
nti
mūsų
visas,
kai
kurias
jau
Vilniaus vadavimo akcijų ii j Šia proga primename skyrių
nieko nenusimano, iš aviacijos mokyklos bu
Jei paskaitos reikulinga ir žmonėms si
nes Lietuvoje ypač palankios
vęs pašalintas, nieko nedirbęs, bet algų iš mokslu, tai kų bekalbėti apie tuos, kurie gerokai apsnūdusias, kolonijas platinti vadinamuosius Vii- valdyboms, kad atsiskaitytų
ir ženklelius.
To už parduotus pasus ir ženkle- sųlygos jai plisti ir jau per
ALTASS ėmęs. Bet kas čia kaltas?
neturėjo progos jokių mokyklų lankyti. To veikinian.
, niaus
. pasus
.
.
Dėl to, kur Vyskupas utsi-; susitarimo klausimas buvo 1
Cekius reįkift raSyti ižd kelerius metus įsigyta reikia
.' Mums rodos, kad tuo kaltininku yra Gri kiems ypatingai naudinga lankyti visuome
mo prityrimo ir praktikos. Ir
gaitis, kuris sulig jo paties prisipažinimo, ninius kursus ir gauti bent pagrindinių ži lanko, Federacijos veikėjai pra svarstomas Vilniui Vaduoti kun M Kaz-no varju> o snj.
_ turėti, kad pagerinti Semi su juo susieiti ir pasi-1 Sąjungos metinėj konferenci-i t. Federaci> centro gekre, ne vien dėl to. Grynai finan
antrojo transatlantinio skridimo darbų pra nių, kurios reikalinga
siniais išrokavimais sidabrinių
savo būtį, kad nestovėti vietoje, bet kilti ' tarti katalikiškojo veikimo rei i joj Kaune ir jis vienbalsiai I
2334 S. Oakley Avenue,
dėjo lyg užrištomis akimįs.
buvo užgirius. Be to,_ priimtu
piniglls wųski,.. laphf-auginimas gali įeiti Į inū
i
kalais.
Jis kėlė į padanges^'garsino, populiari- aukštyn.
K on
|< R nino-vn: V .
padėka. Kan.
F.
Kemėšis, Vii tuoj, nes juos norime kuogrei sų tautos ūkio programų, nes
Reikia tikėtis, kad Federacijos apskričio
zavo, tLdvyriu vainikavo lakūnų, kurį jau
Metinės katalikų kon
niaus Geležinio Fondo pirmi čiausia pasiųsti Vilniaus Ge nemaža pinigo iš Lietuvos iš
Cliicagoje pavyzdį paseks ir kiti didesni
dabar vadina niekam nebetikusiu.
ferencijos
plaukia vien už brangius kai
ninkas Federacijos centro se ležiniam Fondui į Kaunu.
Išrodo, kad jam pats skridimas nerūpėjo, mūsų, lietuvių, centrai Amerikoje. Kuo mū
liukus. Vietoje kiek reikiant
Netenka abejoti, kad ir šių kretoriui rašo:
bet tik stengėsi išgarsinti lakūnų ir fondų sų visuomenė bus šviesesnė, tuo geriau ji ga
Dėl skyrių atsiskaitymo su užsiauginę, daug pinigo sulai
žiemų didesnės mūsų koloni “Skaitau savo garbinga pa
lės kovoti su religijos ir tautos priešais.
sukelti.
centru, valdybų, nustatė tokių kytumėme namie.
A. K. B.
•
*
•
jos rengs konferencijas (sei reiga pranešti Tamstai, p. Re
Kaip buvo galima drįsti’ pradėti organi
tvaikų: pinigus už pasus ir
Bolševikų rojuje ne viskas tvarkoj. Ka melius), sukvies visų draugi daktoriau, jog š. m. rugpiūčio ženklelius, siųsti į Federacijos
zuoti tokį žygį, neturint kompetentingo la
kūno, mokėti jam algų visuomenės sudėtais rininkų grupė norėjo išskersti visus “rojaus*" jų ir organizacijų atstovus, mėn. 28 d. plenariniame V. V centrų tris kartus į metus — NAUJOS ADVENTINĖS IR
pinigais, daryti kitokias išlaidas, visai neuž vaklovus. Mat, ir jiems nusibodo teroras it kad pasitarti mūsų vieningo S-gos Centro Vykdomojo Ko tuoj po vasario 16 dienos pa KALĖDINĖS GIESMĖS
Kų tik iš spaudos išėjo nau
miteto posėdyje, išklausius ma minėjimo, liepos mėnesyje ii
sitikrinus ar tas lakūnas galės skristi per dėl to panorėjo savo valuovų nusikratyti. Jie veikimo reikalais.
jos Adventinės ir Kalėdinės
Tose konferencijose reikėtų no pranešimo apie mūsų (ma
sumanė terorą statyti prieš terorų. Tačiau
Atlantikų, ar ne.
tuoj po spalių 9 d. parengčių.
tais klausi no, P. Vitkaus ir p. Babicko) Taigi, centras prašo skyrių giesmės, žodžius ir melodijų
Kiekvienas galvojantis žmogus, pradėda nieks iš to neišėjo. <Už panaudojimų vadę tartis ypatingai
parašė kun. Žydanavičius. Ha
mais, kurie buvo iškelti kon kelionę į Ameriką, visų vien
mas kokį svarbesnį darbų, pirmoje vietojo priemonių, savo gyvybe užmokėjo.
valdybų tos tvarkos ir laiky
•
•
•
rmonizavo prof. F. Žilevičiru.
grese, kad tuo būdu tuos ak- balsiai buvo nutarta išreikšti kis.
ištiria, ar jis jį galės įvykinti, ar jo talkiKalbų tikrino pralotas A. DaGruodžio 9 d. Aušros Vartų parap.j Cld tualuosius mūsų reikalus pla Am. L. R. K. Federacijai ir
‘ rinkai yra tikę tam darbui. Socialistų šu
Netrukus
nūs
paskelbta,
>
mbrauskas*
lams, matyti, tas nerūpėjo. Jie visoms ketu regoj, įvyksta Lietuvių Kolegijos Rėmėjų čiai išpopuliarizuoti.. Taip pat Tamstai, jos Centro Sekreto
rioms puolė į James’o glėbį, jį tiesiog gar seimas, kuris, manoma, bus gausingas. Mūsų imtis priemonių juos vykinti riui, padėkų už nuoširdų ir kiek kuris skyrius jau >ra pa-j Kreipkitės antrašu: Rev. J.
atsidėjusį bendradarbiavimų ir siuntęs pinigų po Federacijos Į žydanavičius, Amsteruam, N.
visuomenė yra duosni švietimo /daigų pa į gyvenimų.
bino, nežinodami su kuo turi reikalo.
kongreso už pasus, ženklelius y., arba “DRAUGAS” PUB.
Šių metų Federacijos kon pagalbų mūsų misijai”.
Mat, socialktai, norėdami tavo laikraš laikymui, nes tikisi, kad tos įstaigos išauklėt
CO., 2334 So. Oakley Avenue.
Federacijos skyriai dabar ir kitiems reikalams.
čio prontyžių pakelti, jo biznį gaivinti, bijo naujų kovotojų už religiniu.: ir tautinius i gresas, įvykęs Clevelande, kė
ALRKF Sekretorius' Chicago, III.
lė šiuos klausinius: 1) lietu- didesniu uolumu turėtų platijo, kad antrasis skridimas nepatektų į kitų (Lalus ir vadų.
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Gyvenimo Kurijozas
(Pabaiga)

— Tai paradoksas, Antanai! — neiš
kenčiau nepertaręs. Aš pilnai suprantu,
kad valia viską išjudina, bet kad visų
žmonių protinis išsilavinimas būtų beveik
vienodas — niekados!
— Nesikarščiuok visko neišklausęs,
— tarė mano uVaugas. Visų pirma, aš ne
lyginu mokslininko su kaimiečiu, bet imu
vidutiniškų inteligentų klasę, kurie turė
jo lygios progos šiokio tokio mokslo įsi
gyti. Paimk, pavyzdin, vienos klasės mo
kinius. Ten, pagal cenzų, yra pirmutinių
ir paskutinių, liet jei visus jų gabumus
sulyginsi, tai didelio skirtumo tarp jų ne
rasi. Viens yra gabesnis — mokomuose
dalykuose, bet užtai kits daug sumane*nis gyvenimo klausimuose. Ar gi neesi
pastebėjęs, kad gabiausieji mokyklose gan
•Ą<Wiwrt virsta lepšiais gyvenime ir atsi' liMPtiai moksle kartais nustebina savo ga^nulinis praktikoje. Reiškia, viens gabes

nis vienur, kits kitur, ir kai viską suvedi
galutinon sąskaiton, tai abu išeina ne
toliese lygūs.
(,
Antano išvados atrodė gan teisingos.
Tiesa, kiek gabesniųjų klasės mokinių pa
skui nuėjo niekais, tuo tarpu kai nega
bieji, įpratę sunkiai dirbti, kad išmoktų
savo lekcijas, dirbo ir toliau ir tuo būdu
gyvenime neištyŽo iri aikosi savo pozi
cijose ir visai sėkmingai. Bet tai juk va
lios darbas. Gabesniesiems, mat, mokslas
atseidavo lengvai, tai ir įprato tinginiau
ti. Jų valia neišmoko nugalėti kliūčių,
nes jų moksle nesutiko. Kai gyvenimas
patiekė kliūčių, tai jų neišlavinta valia
visiškai susmuko. Bet tas nieko bendro
neturi su grynais proto gabumais. Čia
man atėjo mintin vienas mūsų draugas
Atbukėlis. Jo pavardė buvo kitoniška, bet
mes jį taip praminėm dėl jo nežmoniško
proto atbukimo, ir tas vardhs prilipo Atbukėlis, tiesa, iškaldavo lekcijas atmin
tinai, bet savarankiškai protauti nė kiek
nesugebėjo. Net nemokėdavo atremti to
paties Antano argumentų, kad jis, Atbukėlis, yra gyvas asilas, vadinasi, su vuo-

dega, ilgoms ausimis, kanopomis ir t.t.
— Na, Antanai, — taniau, — ką gi
tu pasakytum, jei protinių ganomų atžvil
gio prilyginčiau tave, daktarą ir filosofą,
prie to mūsų Atbukėlio, kurs beveik verk
damas prašydavo mus tikėti, kad jis ne
asilas, bet nemokėjo to įrodyti?
Mano draugas nusijuokė.
— Atbukėlis buvo toks keliolika me
tų atgal. Dabar aš esu girdėjęs, kad jis
visai neblogas finansistas. Reiškia, išvys
tė tokių gabumų,k urie mokykloje netu
rėjo progos pasirodyti. Mudu filor<ofuojava, o jis krauna kapitalų, kurs gyveni
mo arenoje suvaidins svarbesnį vaidme
nį negu mūsų išmokslintos teorijos. J ik
meteoras: dirba savo darbų, o mudu jį
i tudijuojava.
— Kų! — surikau — tai sulig tavęs
išeina, kad Atbukėlis tai genijus?

Antanas saldžiai nusijuokė.
— Ne, aš taip toli neinu. Noriu tik
pasakyti, kad gyvenimas ir atbukėlius
sunaudoja, jei jie turi pakankamai valios
nors kui^ savo gabumų išvystyti.

Mano snaudulys visiškai atpuolė. Dar

Nebiininpji PaUe
(Liaudies padavimas)

Rudens vakaras. Nusidažiusį raudo
nai saulė leidosi į debesis. Balsganai pil
kos sf>alvos rūkų vainikas lydėjo saulę,
besileidžiančių į poilsį. Danguus rytų pu
sėje kilo stori, tamsūs debesys. Pūstelėjo
šaltas, šiurpus vėjas. Rodosi, kad gamta
ruošiasi prie kažko tokio svarinus. Mes
piemenys neramūs šį vakarų sėdėjome ra
miai šalia mūsų šimtmetinio senuko ker
džiaus — Pilypo. Matyt ir mūsų jaunose
sielose šį vakarų kažkas tokio pilko ir
slegenčio, kaip šis rudens vakaras, nesi-

norėjo bėginėti nei žaisti. Ąrti mūs stū
sojo kalneliai ir dribso.įo pakalnės, dau
bos bei slėniai. Per ištisų kalnelių ir- pa
kalnių eilę vingiavo kelias — vieškelis.
Žemaičių Kalvarijos link jojo raitelis ir
leidosi nuo vieno kulnelio į juikalnę, vie
tos gyventojų laikoma nelaimingųjų pa
kalne.
Keružius Pilypas mūsų vadinamas
“dėdė” riniojo kol rimojęs, galop pažvel
gė į saulę, į debesis ir palingavo galvų,
po to apsidairęs aplinkui ir pastebėjęs be
sileidžiantį raitelį nuo kulno į nelaimin
gųjų — atsiduso. Kiek patylėjęs pagaliau
dėdė mums tarė:
— Saulė leidžiasi raudona, debesys
kilsiu, ryt diena bus oro atmaina. Na, vai
kučiui ar jūs Žinote, kodėl žmonės vadina
šių pakalnę “nelaimingoji pakalnė”?
Mes visi iš syk sušukome — nežino
me dėde, pasakyk kodėl?

gi ir pykčius mane paėmė, kad uegaliu
suvirškinti Ąntano teorijos. Keistas para
doksas! Bet dar keisčiau, kad negaliu vi
siškai jo atmesti. Jis įžeidžia mano skonį,
Tuomet dėuė Pilypas atsikrankštęs
tad stumiu jį šalin, bet jis vėl grįžta su ir nusispjovęs pradėjo mums pasakoti.
naujais pavyzdžiais ir įrodymais. Ne tik
snaudulį, bet ir miegų kartais nuo manęs
nuvaro.
Jonas Kmitas “St. 2.”
(Daugiau bus)

Trečiadienis, gruodžio 5, 1934
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i pasikėlė puikybėn. Turėjo pui! kią progą atkeršyti broliams
' už tokį beširdį pasielgimą,
jiems atėjus Egiptan maisto
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius
pirkti. Jis to nedarė. Atpenč
atlygino jiems geru už blogą.
DORI JAUNATVĖJE, TAM- terš (gen. XXXIX). Toji pa(Gen. XLV). Iki mirsiant
PA DORAIS IR VISĄ GY gunda buvo priešinga skaisty
(109 m.) doros nenustojo.
VENIMĄ. TAI PATVIR
bei ir buvo taip baisi, kad su
Seirijų Juozas
TINA SV. RAŠTE APRA nku jau baisesnes ir įsivaiz
(Dar ne galas)
ŠYTI ATSITIKIMAI
dinti.

JAUNIMAS

tr

GX S

3
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gdavo papasakoti istoriją iš
pastarojo brangmečio.
Sykį jam buvo užėjęs dide
lis apetitas prie vyšnių. Nuė
jus j fruitstorį ir paprašęs sva
rą tų uogų. fttorninkas, atsvėręs svarą, pastatė gana aukš
tą kainą.
— Bet tai pasakiškai' bran
gu,
tarė p. Hooveris.
— Nenuostabu, — atsakė
štominkas; — vyšnios dabar
labai retas daiktas.
— Kaip tai? — Juk laikraš
čiai rašo, kad vyšnios pūna
ant medžių!
— Dėlto jos ir retos, kad
pūna ant medžių, — paaiškino
štornitokas.

Jaunimo kalendoriaus
Gruodžio C d. — ketvirtad

□mm
L. V. 13 kuopos susirinkimas,
Šv. Kryžiaus parap. salėje.
Gruodžio 9 d. — sekmad. L.
V. 112 l^uopos rengiamas va
karas. Programoje: scenos vat
zdai, dainos ir t.t. Gimimo pa
rap. salėje.
Gruodžio 30 d. — sekmad.
į L. V. 112 kuopos 10 metų ju
Dievotumas, prie kurio Juo
tūlas daktaras išrado mašiną
Žiūrint pro delną
V
APSKR
biliejaus
paminėjimas,
East
J.
POŠKA
—
L
Vai, kaip graži' ir kilni yra zapas nuo mažens priprato,
miegui sukelti. Negalįs užmig
End Purk Hotel, 53rd St. ir
1935 M. PIRMININKAS
istorija gyvenimo Juozapo, sū taip aiškiai jo mintyje atvaiz
Ateis, mano tavorščiai, čė- ti žmogus paleidęs tą mašiną,
Įlydė Park Blvd.
naus Jokūbo patriarko. Skai davo to nusidėjimo biaurumų,
Naujoji L. V. Chicagos ap- sai, kad žmonės savo kišenė užmiega per 40 minutų. Ata
L. Vyčių Chicagos apskr
tant jų net graudu darosi be jog tvirčiausia begėdės moters
šė nešios ne tik funtan pen, šina, sakoma, yra paprasta,
mąstant to jaunikaičio ištiki pasiryžimas privesti Juozapą priešmetinis susirinkimas, j skr. valdyba savo pirmąjį po piešelį, laikrodėlį, cigarą, ale skleidžianti monotonišką taklaikys ateinančio pirma
mybę Dievui.
prie nusidėjimo niekais nuėjo. vykęs praėjusį sekmad. (gruo
uienio
(gruodžio 10 d.) vaka ir savo lovą, gal, net armabi- sėjimą, panašą laikrodžio tak
Būdams šešiolikos metų taip Tas, neapsakomai gražus, pa džio 2 d.) Aušros Vartų pa
lą ir visą auzą! Ba tokie cū-išėjimui. Nemigą kenčiąs žmore.
pasibiautėjo savo brolių pasi sielgimas Juozapo, tapo pavy rap. salėj, išrinko naująją 1935
i dai jau pradedama rodyti.
Į gus,'besiklausydamas taksėjimetams
valdybą
sekančiame'
elgimu, kad priverstas buvo zdžiu vįsų amžių jaunimui.
Musolinio karalystėj Milą. Įmo, greit užmiega.
Veidrodis — vyrams pasinet pranešti apie tai savo tė Garbingam tos pagundos pe sąstate:
• L. VYČIŲ VEIKĖJAI BUS i no mieste technikos parodo j '
Kol toji mašina pasirodys žiūrėjimas, moterims džiaugvui. Patiko tėvui jo nusista rgalėjimui po to teko su kita J. Poška — pirmininkas (pe PAGERBTI GRUODŽIO 30 D. buvo demonstruojama nauja,
štoruose, nemigą kenčiantieji\amas, gaidžiams pyktis.
tymas kas link doros, skais ir tai da didesne kovoti.
: stipraus, lengvo metalo lova,
rinktas), M. Žibaitė ir Aug.
Paslaptis — pirmutinė suė
tybės ir todėl uoram sųnui jis Putifaro žmona, norėdama Beliauskas — vice - pirminin Nepaprastas įvykis L. Vy- j kurią galima patogiai sulank- pabandykite mano patarimą:
rodė ypatingą meilę.
atkeršyti nekaltam jaunikai- kai, M. Brazauskaitė — sekre- Čių organizacijos gyvenime styti ir į kelnių kišenių įsi- atsigulę prie ausies pasidėki jusių moterų kalba.
Ta kilni Juozapo dora ir čiui, apskundė jį Putifarui, torė (perinkta), L. Gritis — ^us sekmadienį, gruodžio 30 Į dėti. Lova sveria 1 ir pusę ki- te paprastą būdelninką. Re
meilė sukuria brolių širdyse būk jis ją norėjo priversti prie iždininkas (perinktas), J. Pe-'td- Rengiama vakaras pager-jlo, bet į ją, išradėjo tvirtini- zultatai gali būti kuopuikiauPAIN-IEXP
«AA 7* ELLERas 5
neapykantą, kad jie nutarė nusidėjimo. Nekaltas jaunikai traitis — Amerik. kalbos ko- biinui buvusių organizacijosI mu, gali atsigulti 140 kilo svo si, ypač tiems, kuriuos viso
kios šiais deprešino čėsais bė:o
Juozapą nužudyti.
Neilgai tis, paliepus, pilnam rūstybės respondentas. Revizijos komi- vadų ir darbuotojų. Be to, bus rio žmogus
» s
Į
dos
mučija.
jiems teko laukti progos. Bū Putifarui, tapo įmestas į ka sijon išrinkta: J. Danielius oldtimerių reupija, reiškia vi-'
Nuo Persalimo
Taigi neužilgo, gal, lovas j
dams visuomet tėvams klus lėjimą, kur prabuvo iki 30 (Cicero — 14 kuopa), K. l?a-!si buvę organizacijos veikėjai
naudokite
nebe forničių, ale
*
.
romskis ir K. Globia (abu iš j ir nariai prie skanios vakario pirksime
nus Juozapas, tėvų siųstas, nū metų savo amžiaus.
ANCHOR
Vulvorto 5 ir lftr. Storuose.
Rna Snrfta’ ka'1 P' H- Ho«
PAIN-EXPELLERĮ
ėjo atlankyti1 brolių, ganančių
Tiek metų kęsti už nusidė Brighton. Park — 36 kuopos). nes galės vienas su kitu pri
_______
veris, pirm negu tapo slaunus
Pain-Expelleris visuomet
bandą. Broliai, pamatę atei jimą, kurio nepapildė, nustoti
siminti pereitus laikus. Bus
palengvina skausmas
O, štai, Hitlerio karalystė j mūsų kontrės prezidentas, mė20
metų
jubiliejus
nant Juozapą, nudžiugo, nes gero vardo akyvaizdoje visų,
išrinktas ir Chicagos “oldti
pasitaikė proga kerštui.
Ir nenustoti kantrybės, tai bai Tame pačiame susirinkime merių generolas”.
jeigu ne perspėjimai Rubeno, sus ištyrimas. Juozapas vie nutarta, kadangi 1935 m. su Be “generolo”, bus atžymė
Nemalimas {veiktas —
vyriausiojo brolių, beabejo, jie nok nenustojo nei skaistybės, eina 20 metų — L. Vyčių eili ta 12 žymiausių organizacijos
Dabar Valgo Viską
būti} sutepę rankas Juozapo nei kantrumo. Tvirtai jis ti-lcagos apskr. gyvavimo sukak veikėjų, kurie per daugelį mc
P-nas j. K. 1S Montreal, Canada ra
kad jam daug pagelbėjo NUOAkrauju. Būdas mirties tapo pa kėjo Dievu, jog Jis, matyda- tuvės, jas iškilmingai paminė tų dirbo organizacijai. Biu 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii* sa,
Turi daugiau gyvumo Ir ne
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau TONE.
bejaučia pilvo skausmų.
Tai nėra
mainytas. Broliai nutarė Juo-’mas jo nekaltybę, niekuomet ti. Tani reikalui pravesti iš- taipgi pagerbti 112 kuopos pimokamas UOdymas, jis buvo atsiųs
simus;
Uuosa jo valia. IJaug kitų prazapą įmesti į sausą šulinį, kad jo neapleis. Na, ir Viešpats jo rinkta “oldtimerių” komisija i rmieji organizatoriai. Dabar 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos tas
neSa panagius rezultatus.
NUOATONE vartojama metų metais kaip
badu numirtų.
neapleido. Žengė su juomi į šū- iš Ig. Sakalo, A. Bacevičiaus,! komisija renka ir kviečia viklausimus;
'
pagelba mdlimo sistemai. Tai yra
daktaro receptas Ir turi gyduoles,
4 Nei ašaros, nei maldavimai linį, neapleido apkaustyto re-1 K. Zaromskio ir P. Varakulio. sus žymiausius narius.
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių Rolęnijų Amerikoje;
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas sarba
4.
Parinktas
įdomias
ištraukas
iš
Lietuvos
laikraščių;
nesuminkštino nedorų brolių tėžiais kalėjime, net suteikė
Jau žadėjo dalyvauti tanų.tūri vargo su nemalimu — pamė
Liet. Jaunimo diena
5.
Parinktus
juokų
skyrius
(garsusis
prof.
Kampininkas);
ginkite NUOA-TONE. Pajusite naudą
širdžių. Vienatinė viltis Juo jam karališkąją valdžfą!
vakare kurt. I. Albavičius, bu
j keletą dienų. Mes žinome, kad pa6.
Kasdien
rinktinos
beletristikos
ar
poezijos
skyrių;
tarsit Ir kitam. Mėnesio trytmentas
Patirta, kad 1935 m. Liepos vęs L. Vyčių centro ir apskri
zapo buvo Di'evuje. Ir Vieš Trečiu kartu jo dora buvo
už Vieną Dolerj. Parduoda visi ap7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
tlekorlat su garantija grąžinti pini
pats neapleido doro jaunikai ištirta laike jo taip staigaus 4 diena, iki šiol žinoma kaip čio dvasios vadas; A. Valonis 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų gus,
jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.
čio. Atvyko, kaip tik, tuo ir taip didelio paaukštinimo. Chicagos L. Vyčių Diena, bus daug metų ėjęs centro valdy
apie sveikatą;
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOT.
— Idealų IJuosuotoJą vidurių 25c
laiku Izmaelitai pirkliai. Juo Kada Viešpats apreiškė Juo praleista didesniame maštabe. boj kasininko pareigas, K. Za- 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
ir SOc.
zapas tapo iš šulinio ištrauk zapui reikšmę Faraono sapnų, Į Norima tą dieną paversti i romskis, nenuilstantis 36 kuo- 10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
tas ir jiems parduotas. Pirk kurių niekas Egipte negalėjo Chicagos lietuvių jaunimo die- poS veikėjas, S. Šimulis, 4 kp.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
liai gi Juozapą pardavė Egip išaiškinti, karalius ne tik Juo ną. Kad tą geriau pravedus,; narys, kuris per daug metų Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.'00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją —. 12c j sa
to Putifarui, vyriausiam Fa zapą paliuosavo iš kalėjimo, žada suvienytomis jėgomis di-j dirbo 4 kuopoj ir apskrityje,
HEAR
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
raono kariuomenės vadui. Ir bet dar paskyrė lygiu sau, tos rbti L. V. Chicagos apskr. ir taipgi daug dirbo sporto, choWithout Ear Drums
ten Juozapas dorai elgėsi ir žemės valaytojum. Paliepė, i- Chicagos liet. parap. chofų są ro ir dramos sekcijose, ypa
NmAmstHIad AcaiMHcaa nata nawaudi«wy
•otli—baaa (Mdactioa, dateariae aor df».
aad aiiddla aar McbaniM. Y»v caa haar tontuomi įgijo Putifato meilę dant visi Juozapo, kaipo jo junga. Žinant abiejų galybę, tingai L». V. “Dainos” chore
venatian (mm all aaalaa aad si «reatar di«♦onea. aa|av rodis, talkia*, thurdi Mrvka*. A
*, y
ir pasitikėjimą. Tokiuose san paties, klausytų.
galima tikėtis džiuginančių re Linksma mums, kad daugu
8e»»V raiaoaa troa, preasat hsadkast. Coai.7 v** i*
■MalaforaMiliaaaRdPraataaklst 'Dafeotias
PaaAmi" an ra»»ail. wrtta—
tykiuose pragyveno Juozapas
ma 112 kuopos organizatorių
2334 S. OAKLEY AVENUE,
Paaukštinimas ir tai toks zultatų.
ACOUSTICON
iki 22 metų. Tolimesnis jo gy staigus ir toks 'didelis žmogų
ir vadų atsišaukė į kvietimą
Vajaus laimėtojai
AMPltPlID KtAUNG AtOS
Chicago,
Illinois
360 F1FTH AVt., NtW VOBK, N. V.
venimas buvo paliestas neap silpnos doros sugadina. Juo
per “Draugą” ir žada dalyL Vyčių Cliic. apskr. na- vau^į gruodžio 30 u. bankiesakomai didelėmis ir pavojin zapas, kaip visuomet, taip ir
rių vajuje, kuris tęsėsi nuo te. Gražu bus, kaip atidarant
gomis pagundomis.
šiame atsitikime pasirodė vie
rugsėjo m. 1 d. iki lapkr. 25 vakaro programą, eis “roll
Būdams tame amžiuje, jis nodai doroje tvirtas. Niekuod. pirmąją vietą paėmė Sv. call” ir kai kiekvienas 112
buvo gundomas Putifaro mo mfet neužmiršo jis Dievo, neKryžiaus parap. L. V. 13 kuo kuopos organizatorių atsistos
pa. Laurus nuskynė gaudama ir atsakys: “esu”. Po to bus
Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios,
42 naujus narius. Tai gražus skaitoma pirmutinis protoko
įspūdingos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai,
SUCH IS LIFE—
skaičius jaunimo ir verti svei las (spalių 3 d., 1924 m.)
kad bendrai praleisti šią brangią šventę. Dienraščio
Šaltis krūtinėj (rali pavirsti | su
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kinimų už tą darbą, S v. Kry Iš pirmųjų narių atsišaukė
nkią ilgą. Tankiausiai malonus,
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas.
žtldantls Musterole rrelt attei'džla
žiaus parap. kleb. kun. A ir žadėjo dalyvauti' V. Balanžalt).
Musterole NĖRA tiktai
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis
m ošti s. Jis yra - ‘counter-lrrttant’,
Skripka,
13
kuopos
dvasios
.
pinnutillis
pirmininkas,
J
Lietuvos
miestuose
ir
stebėti
lietuvių
kultūrinį
vei

kuris velbstl palengvinime skau
V t,
smo. Vartojamas milijonų per 25
vadas kun. Statkus, kp. pir- Pentis> p A Se(icmk(ų j. Mn
kimą.
metua Trijų r Ožių. Rekomenduo
jamas daugeh'o gydytojų Ir slau 
mininkas A. Beliauskas ir a- rtišius, B. Krivickas ir A. fti
gių. Visose vaistinėse.
Dienraščio
“
DRAUGO
”
laivakorčių
agentūra
iš

belnai visa kuopa.
mkus. Iš merginų dar nei vie
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Pirmosios vietos garbės do na neatsišaukė. Prašome atsi
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
vaną 13 kuopai įteiks L. V. šaukti: O. Bakaitę, L. Tirmilaivų. Rašykite arba atvažiuokite.
Chic. apskr. pi*rm. J. Poška, naitę, II. ir II. Stradomskairytoj (ketvirtadienį) kuopos tes, E. ir J. Deksniūtes.
susirinkime.
B.
Komisija
—į

H

Kį “DRAUGAS” RIMS DUODA:

DEAFENED

“DRAUGAS" PUB. CO.

KALĖDOS LIETUVOJE

DON’T
NEGLECT
A COLD F

Ja

O. Pužauskaitė ir toliau
vadovaus

O. Pužauskaitė, 1934 metų
Dievo Apvaizdos parap. Sodaliečių pirmininkė, praėjusiame
priešmetiniame susirinkime pe
rinkta vėl vadovauti ir atei
nančiais metais. .

Co-Ed—“How’d yoo know lt wss Peg, if lt wss
Co-Eddle—“I recognized h«r lipstie L"

m

derk7"

O. Pužauskaitė, per vienus
pirmininkavimo metus, aa”70
kuopą pakėlė į vieną pavyzdingiausiųjų Chicagoje.
X.

r

DRAMOS VAKARAS PA
RAPIJOS NAUDAI

MARQUETTE PARK. L. Vyčių 112 kuopos dramai
ratelis gruodžio 9 d. stato scc
noj komedijas “Guminiai ba
tai” ir “Spąstai”. Vaidinim
dalyvaus A. Kupšis, V. Miški
naitė, J. Berneckaitė, O. Juozaitienė, Q. Sloksnaitė, E. Grytaitė ir P. M art inkus,
(Tęsinys ant 4 pusi.)

iu 'Šutyta
-ur/ur maJot,
■ne/Uvinjg Lujb ^o/c^vcį

for ECONOM Y and
SATISFACTION ūse
Doubk
I)oubleAdion'

ILV

BAKING
POWDER

25 ounces for 254

Full Pack
No Slack TI11ir»3
MlttiOh^ OF POUNDS MAVf sus
litio BY OUk GOVERNMI it

DR AU

LABDARIŲ DIRVA
no jėgas. Ačiū komp. A. Vo_______
ciui už rūpestingai prirengiLietuvių Labdaringus S-gos m# chorų minėtam karnivalui.
Centro Valdyba širdingai dė-’Ačiū niun. B. Janušauskui už
koja
Leonardui
Šimučiui/dalyvavimų programoj su GiVIEŠA PADĖKA

OAS

Sveikininias telegrama
atspausdinimų 2000 tikietų be į
atlyginimo!
Gerb. ponui A. Nausėdai, pi
Vukaras visapusiškai pasi
rmininkui; Sveikiname Labda
sekė.
rių valdybų, narius ir visus
L. Lnh. S-gos G. Valdyba
dalyviu* Labdarių jubiliejiuin
me seime. Linkime veikėjams
A. L. R. K. LABDARIŲ
sėkmės, sumanymų ir gražių
SĄJUNGOS 15 SEIMO
rezultatų.
PROTOKOLAS
Sv. Kazimiero Seserys

Trečiadienis gruudiio &» 1934

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio

moksliškas knygas, vardus
‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

ka 3 dol. M. Karečkienė, M,
j Kupčiūnienė, A. Rekūnienė, N,
Į N. auka 3 dol. A. Deksnis, A.
šūkis, K. Lukošaitls, K. Kre! vickis, T. Mačys. Šv. Kaz. A, kad. Rėm. 3 skyr.: K. Kimčioj nienė, M. Tamosevieienė, M.
Katkienė.
AUŠROS VARTŲ — West
Side. Labdarių 7 kp.: auka 30
uol. L. Jasevičius, Zaura, P.
Fabijonaitis. Aušros Vartų Šv.
P. M. vyrų ir moterų dr-ja:
A. Bartkus, P. Fabijonaitis,
L. Jankevičius. Moterų Sąjun
gos 55 k p.: auka 3 dol. M. Aitutienė, A. Aleknienė. Aušrom
Vartų moterų ir merginų drja: auka 3 dol. O. Budaitienė,
A. Saunorienė, Gasparkienė.
(Daugiau bus)

Atstovai
A. L. K. K- Labdarių Sąjun
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
“Draugo” reti., ir p. A. Kai mimo Šv. Panelės parap. choŠV. KRYŽIAUS PARAP.,
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
gos 15 seimas įvyko lapkričio
Vaičiui, ^Lietuvos konsului' už ru.
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
4 d. 1934 m., Dievo Apvaizdos Town of Lake: Imlnlarių 1 kp
pagelbėjimų surengti karuivaAčiū Šv. Kazimiero sesuŽmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
Auka 25 dol. L. Gedvilienė, E.
parap. salėje.
linį lietuvių vakarų, kuris j- tems, kurios taip rūpestingai
darais $1.00. Audeklo apdarais $L35.
Seimas prasidėjo iškilminga Ogentienė, B. Kalvaiti'1, J. Ge
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
vyko lapkr. 2S d., Lietuvių au-1 prirengė akademikes su lietu
suma ir pamokslu 10:30 vai. dvilas; Nekalto Prasidėjimo
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
ditorijoj. diedu sujungė jį su vių tautiškais šokiais ir skai
ryto. Šv. Mišias laikė ir lah- P. šv. Sodalicija: auka 3 dol.
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
Chicago Daily Ne\vs tautų ka- tlinga orkestrą. Už tai mes la
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
dariams pritaikintų pamokslų B- Kalvaitė, J. Kazbaduuskai
rnivalu, kuris įvyks, gruodžio bdariai, Šv. Kazimiero sesučių
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
pasakė didi. gerb. Tėvas Pan-)tė,
Bartkaitė; Šv. Agotos
15 d. Chicago Stadiume ir iš-' neužmiršime ir jas remsime.
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
liukas. Po pamaldų buvo ben moterų ir mergaičių: auka j
garsino Lietuvių Labdarių Sa-1 -• .•
.
...
...
Uždengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
dol. M. Bliudžienė, A. Kinčir
v
I Širdingai aciu solistams ir dri pietūs.
rais $1.90.
jungų ir visų lietuvių tautų,
cboristams-ėnis. Ačiū “barten
Seimo posėdis prasidėjo 2:3u nienė, M. Ežerskięnė; Moterų
KAS KLIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
užkvietė žymiausias Chicagos! .
iams”. Ačiū lunč.iaus par vai. ]xipiet. Seimų atidarė A. Sąjungos 21 kp.: auka 5 dol.
Tu.tiys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Kiekvieno kataliko yru
lietuvių dainos ir muzikos medavėjoms. Labiausiai ačiū Sriu Dalgis. Maldų atkalbėjo gerb. J. Čepulienė, S. Bartkaitė, R.
Sūu us.. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios dopriedermė remti ir platinti
var.
Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
bienei ir B. Kalvuitei už su- kun. I. Albavičius. į preaidiu- Urbonienė; Šv. Kaz. Akad. Rė
katalikiškų spaudų. Katalikiš
tybių ir Šventųjų Bendravimus. Nuodėmių atleidimas.
ĮD0MŪS JUDAMIEJI
kolektavimų valgių; taipgi a- mų išrinkta: pirmininku advo- mėjų l skyr.; auka 5 dol. E.
ka spauda nurodo žmogui iš
Sak.anientai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
PAVEIKSLAI!
Ogentienė, B. Ogentas.
čiū
visiems
kurie
aukojo
vaikatas
d.
Grisius;
vice
pirminiganymo kelius į umžinastj.
Pamatykite
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
ŠV. ANTANO — CICERO:
gius. Ačiū visiems, kurie pa- j ūkais — P. Šliogeris, A. l>arMirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Ve. PANELĖS gelbėjo dirbt tų vakarų lietu gis; sekretorėmis '— E. Ogen- Labdarių 3 kp. auka 5(1 dol. Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
Sriubienė, Keičienė, Vilkas, če
rais $1.35,
APSIREIŠKI. vių Auoitorijoj. Širdingai a taitė, B. Kalvaitė.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
sus,
Šematulskis;
Lietuvių
Pa

čiū visiems atsilankiusiems ir
Rezoliucijų komisijon — dr.
MO VIETĄ
rais
trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygas su
pa rėi nusivilks labdaringus dar A. Rakauskas, L. Šimutis, kun. gerinimo klubas: St. Bakutis,
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
praneša
-LIURDĄ
Visų Šventų moterų ir vyrų:
bus.
A. Andriušis.
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
Atmaina ofisų valandose.
Mandatų komisijon — Gu auka 5 dol P. Tauragis, E. Mi
Atėję į šiuos paveikslus pa
Dabar valandos šiokios:
Ypatingai
ačiū
dienraščiui
matysite tų garsųjį visame pa
Gerb. "Draugo" adiin’nislracijul:
dienė, Z. Gedvilas, L. Račkau kutis, A. Galinskienė. šv. B
Siunčiu t................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo 15Qčio knygas
saulyje Prancūzijos miestų Į “Draugui” už taip platų išMotinos Sopulingos: K. Vasaiskienė.
••KATALIKU TIKYBA".
LIURDĄ, kur 1858 metais. garsinimų labdarybės. Ačiū ir **,2/** ,
•
..
I tonui —■ TIKIU. Kaina $1.00; apdaryta $1.33
sJtienė, L. Gailienė, S. Kakanau
II tomu — Jl-'ZfS KRISTUS. Kainu vi.50; apdaryta $1.90
Švenč. Panelė apsireiškė šy. T||c chi
Jtailv News re. i l'ark.iana.s - \ alučius,
UI tomą — ŠV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.
2403 WEST 6Srd STREET
skaitė. Federacijos 12 skvr.:
Bernadetai, lenai suvažiuoja .....
.. . v„ . x
. .
. Cesnavicius.
irbs»
Siunčiu $2.S0. kad atsiųstuniėte be aptaisų.
iš viso pasaulio ligoniai nepa- dakcijai uz platų gaišinimų, ir
Kampas AVestern ir 63rd St.
Gražių įžanginę kaliui pasa auka 5 dol. J. Matukaitis, A
Siunčiu $3.65, kad atsiųstumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
gydomomis ligomis sergantie
Bučio knygas "KATALIKU TIKYBA”.
Telefonas PROspect 11S3
Mockaitis.
Šv.
Pranciškaus
kė pirm. adv. J. Grisius.
ji, kad gauti stebuklingų per
Vardas. Tavardė ............. ,...............................................................................
JAUNIMO SKYRIUS
Panedėlio,
Utarninko, Ketver
Buvo duotas įnešimas ir Tretininkų: auka 3 dol. R. Va
Švenč. Panelės užtarymų išgy- j
ge ir Pėtnyčios vakarais nuo
Adresas ...................................................................................... strect
dynių.
paremtas 14 seimo protokolo, lančienė, M. Laurinaitienė, T.
7 iki 9 vai.
(Tęsinys nuo 3 imsi.)
, Be to lar pamatysite:
Balčiūnienė.
Apaštalystės
Ma1
..........
i neskaityti.
1) Istoriškus paveikslus iš ,
Tarpe
komedijų
grieš
L.
Vy

Sekė sveikinimai: L. Šimu Idos: auka 5 dol. A. Valančius. Į dol. D. Augaitė, M. Kavaliū Šv. Juozapo Globėjo: auka I
Lietuvos,
i
Šv. I naitė, K. Vickiūtė. Šv. Pran dol. V. Rėkus, J. Lebežinskas,
2) Dariaus ir Girėno išskri čių 112 kuopos “Farmerių*’ tis sveikino nuo L. R./ K. S. J. Mitkienė. M. Česienė
2 B. 103rd PLAOE
dimo ir žuvimo vietą — Sol orkestrą.
Tai tikras “Baru Y. apskričio. A. BacevičiusRažan^iaU8 dr’ja: auka 2 do1 hciSkau« Tretininkų: auka 3 G. Bitautas. Moterų Sąjungos
dino mišką,
Danee” benas. Dainuos oldti- nuo L. R. K. Federacijos ap*dA- ^ulginskas, A. Rakauskie dol. T. Čepulionytė, A. Grik į4 kp . auka o dol. F. Valaitu- Kampas State ir 103rd PI.
3) Pasaulinę Parodą (Worlda
Telefonas PULlman 5900
Mitkienė.
šiene, N. Jerominaitė.
merių sekstetas, kuris žino Dr. A. ltakauskas nuo LietuFair),
—
kis, O. šniaukštienė, O. KišeSeredomis iki 9 vak.
DIEVO APVAIZDOS PAR
6V. JURGIO — Bridgeporl
4) Komediją, kur dalyvauju nias, kaipo “Žemaičiai iš Klai vių llaktarų Akademijos. Ku
levičienė. Šv. ltažančiaus: au- Subatorpis visą dieną iki 9 v,v.
Chariie Chaphn.
— 18 kol.: Labdarių 4 kp. au-I— Labdarių 5 kp.: auka 50
Kas popietų nuo 3 iki 6*
pėdos ’ ’.
nigas
A.
Andriušis
nuo
MariPaveikslus rodys A. PEL
ka
25
dol.
P.
Valuckis,
M.
Čedol.
J.
Dimša,
J.
Garuckas,
U.
ELIUS sekančiose vietose:
Norintieji pamatyti griaž^'jonŲ Kolegijos Rėmėjų apskr.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Gudas, A. Rokas, D. Naujo
snavičius. Šv.. .Jono r EvangellsSereicjs, Gruodžio 5 <1. Ai
<
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI:
vaidinimų, kviečuiuii at.-ilan- Reikauskienė nuo Šv. Kaz. A- 1
rių }>ar. svet, Shenandoali, Pa.
to: S. Jusevičius, K. Gaižutis. kienė.
I
kad.
Rėmėjų
Centro.
Šv.
KaKetverge, gruodžio G d., par. k vti.
J Office Pilone
Re* and Office
'.zimiero Seserys sveikino tele- M. llankevičius. Šv. Orius tu
ŠY. MYKOLO — North Tfl. CANal 0257
salėje, Mt. Carinei, Pa.
2*39 So. bcavltt St
PROwpnvt 1028
Rce.
PROspect
0658
Mūsų kolonijoje nors labai graiiia. L. Šimutismuo “Drau ja: anka 2 dol. Meleekienė, B. Side. Labdarių G kp.; auka 10
Nedėliojo, gruodžio 9 d., par.
CANAP »7«
daug
lietuvių, bet lalau ma-|go” redakcijos. Kun. A. Va LeSkauskaitB, Nanjokaitient.
salėje, Girardville, Pa.
dol. J. Perkelis, M. Karečkie
Subatoje, gruodžio 15 d. žai rengiama
tokių vakarų. lančius nuo L. Vyčių apskri Apaštalystės Maldos:—auka 3 nė, V. Sroga, A. Bacevičius.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Knn. Ežerskio parap. salėje, Baugiausiai šokiai, bunco pu
PHYSICIAN and 8URGEON
čia.
Kun.
J.
Jakaitis
nuo
Ma
1821
SOUTH Il.VLSTfcU STREKT
.Wilkes-Barre, Pa.
2403 w. 63rd St., Chicago
rijonų.
Rezidencija 8600 So. ArtcMan Avė.
Nedėlioję, gruodžio 1G d., rtys ir pan.
AKIŲ GYDYTOJAI
LIETUVIAI DAKTARAI
OFFICE HOURS:
par. salėje, Kingston, Pa.
Valandos; 11 ryto lkl 3 popiet »
Visas vakaro pelnas eis pa
2 to 4 and 7 to • P. M.
Sekė
kuopų
sve
ikinim
ai:
įžanga 25c
Vaikams 10c.
8 lkl S v. vakare
OCImi Tel. LAFayette 4017
Sųnday hy Appolatmeot
1 kp. B. Kalvaitė, auku 25
Visur pradžia 7:00 vai. vok. rapijos naudai.
(tęs.: TeL HEillmk 8388
Užsisakant šiuos judarnuo- ! Programa prasidės lygiai 1 dol. ir amžina nare Petronėlė
DR. STRIKOL’IS
sius paveikslus reikia adiesuo- va| vakare, parapijos svetai Turskienė — 1(X) dol. 3 kp.
(J
GYDYTOJAS U CHIRURGAS
ti: A. Peld&us, 7035 S. Fair-'
VL
v *4
OTDTTOJA8 Ir CHfRUROAB
Tol. CAKal 8122
field avė.. Chic&gu. III.
neJ*
Marketparkietn Sriubienė. Auka 50 t»ol. 4 kp.
DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
4142 ARCHER AVĖ.
Česnavič-.ius auka $25.00. 5 kp.
DR, VAITDSR, Q>T.
Otlso
valandos:
$-4
Ir
8-8
vaL
vak2201
W.
Oerm&k
Road
OFISO VALANDOS:
___, • I
J. Dimša, auka 50 dol. G kp.
A
Rezidencijos Ofisas: 2858 W. 88th SU
Nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 lkl 8 vak.
(Kampas Lcavllt St.)
L
_j»BTUV»
A?
’
Valandes: 10-1$ Ir 8-0 vai. vak.
JMKTKICAKLY AIUC
OROMEtiuCAMi'
Nedėllomls pagal sutarti
A. Bacevičius, auka 10 dol. 7
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

t

ADVOKATAS
J, P. WAITCHES

čia nuplėšk

MAROtlETTŪK. OFISE:

ROSELANDO OFISE:

DR. P. Z. ZAUTORIS

DU, A. 6. RAKAUSKAS

S*Ht€*AUlSTAS

įkių
kuri*
kp. P. Fabijonaitis. Anka 3C MtiP<en®w»ū»
»rieia«tlnrt calraa nkaudėjlmo,
aklų aptanlne, »erv«otudol. 8 k p. Grybas. Auka 206 w*l»loa»
&•. skaudamą ak im karftj. atltalM
U t«aif*<ys$». Frtraadol. 10 k-p. Z. Gedvilas. Auką takdmąreyyatf
*ia teisingai aklolaa Visuose ataitlkImuos*
e<»amloavtmss
darounas «u i
75 dol. 13 kp. kun. P. Vaitu elsktra. parodknčla magiausias
klai- i
kaitis 23 kp. Grybas. Aukškai- daa 8paclalA atyda atkreipiama I |
i mokyklos valkas. Kreivos akys atl- I
nienė sveikino ir pranešė, kad, J*1**"** vaia*do» »uo įo iki » v. i
r
|N«d81foJ nuo 10 lkl 12. Daugely at- |
nuo pietų atliko 9 dol.
mukiam akys aUuUaomM be afcUdu

r

' Kainos pigiau kaip pirmiau.

lt

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Tet UAl ayelte 303.7

\

ek* •'

-C
čl

/

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

305J West 43rd Str.
(Prls Ajcker Ava netoli Kcdzfe)
Valandos: nu* > iki 8 vaL vakar*
Bersdomla tr nedėUoml* pagal
sutarti

ALĖDŲ laikas... dy daugiau kaip ezteasiob
gliuotas ąžuolus ir telefonas — įtalengviniraudonos žvakės... puoš

inui
savo žmonos ar mo
nūs |>akietai. Dovanų ir ters darbo? Pašaukit mū
linksmumo sezonas... Ir sų Biznio Ofisų, kur ga
kokia dovana pirmesnė už Įima imsikalhčti apie įtai
telefono patarnavimų, ku- symų telefono kaipo šve
riuomi bus galima gėrė nčių dovanų, avim, jei pa
tis ateityje? Namui, kuris togiau, bile telefono dar
turi telefono patarnavi bininkas pade* juaiM iš
mų, kokia dovana patiks laidyti jūsų užsakymų.

K

U E L L

TELEPHONE

CO.

25 MERI PRITYRIMO

DR. V. L SKDUHSRIS
O A

a

DKNT18TA8
X . R A T

414* ARCKKII AVKNUK
a**.
Phonc
E>GUwmm« 88t|
Ties.

Office pkonc
8<»44

DR. A. I. MėGRADE
7800 So. Halsted Street
ROOM 210
VaL: 3-4 Ir 7-9 vai. vakaro

Nuo 1 Iki 8 vakaro

DR. R. ATKOČIŪNAS

OPTŲMBTRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bkig., kamp. 18 st.
2 aukšta*
Pautebėkit mano iškaba*
Valando* nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
vai, vakaro. Nedėliomia nėra
skirtų valandų. Roorn 8.
Fhoae Ganai 0&23

BeredoJ pakai sutarti

DKNTISTAS
Tel. CANal 812*
1448 SO. 4*tb CT., CICERO, HJu.
UUr.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
SM7 80. UAlkTKU HT., CHICAGO '
Paned. Sered. Ir Subat. >—8 vai. '
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

DR. S. BIEŽIS

2201 W. Cermak Road

i Dienoms TsL LAFayette 570*
Naktimis TeL CANal 0402

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2543 W 47th Street

DR. J. 1 SIMONAITIS
DR. JOHN SMETAHA

DR. 6.1. BL0Ž1S

aarsdomis Ir NediUosais pagal sutarti

VaLi 2 lkl S popiet, 7 lkl 8 vek.
Pritaikyme akinių dėl viso
Nedėlioję pupai sutarti
kių akių. Ekspertas tyrimo a
Office Tel. RKPubUo 7888
kių ir pritaikymo akinių.
Res. Tel. GROvebUI 0817
7017 R, F.UHFIELV AVĖ.

Ofiso TeL) VAFayelte 2858
Re*. TeL: VIRrfnla 0611

GYDYTOMS n CHIRURGAS

ILLINOIS

Th<me Bculevard 7589

*4*1 W. MARQUCTTE RGAR
OYDTTOJA8 Ir CHIRURGAS
Vai >.« tr 7.$ rak. Eetv. 8-12 ryto
Nedėtfol susitarus

Tel. LAFayette 7850

DENTISTAS

4645 So. Aahlnnd Avn.
arti 47tta Street
VaL: nuo 2 tkl • vakar*

Berado] pagal sutarti

REZIDENCIJA

Tclcfc

KKPublIc 7888

DB.T.DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tet YIRgtaki 00*8
Ofiso vaL: 2—4 Ir I—I p. sa.

NedSUomla pagal sutarti

2515 WBST «9th ST.
Of. ir Rex. Tųl. BEMkck 6141
Valandos:
2-4 popiet; nūn 6-8 vakarais
Tel. Ofiso BOULevard 184S~O4
Re*. VVCtory 2*4*

DR, A. J. BERTASH
aqa •:I8-I:IO
S6th«kl«M

Otlso vaL nuo l-*j

TM W.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL

DR. MAURICE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
* lubos

Bes. 2136 W. 24th St.
TtL CAJNal 040*

DR. C. Z. VEZB1S

DR.LRIISSEU.

QYDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

Vai.: *—4 Ir 7—» vai. vakare

TeL BOt'Levard 1043

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

6631 S. Oalifornia Ava.

!

Ofiso telcf. BOLlc.ard 7820
Namu Tel. PROspect 1*80

Valandos 1—2 ir 7—I vak.
Šaradomis Ir Nedillomls pagal sutarti

DR.F.C.WINSKQNAS
4140 Archer Avenue

DR. J, J. KOWARSKAS

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDO8:
Kuo 10 lkl 12 vai. ryte. nuo I lkl 4
vai. po pietų fr nuo T Iki 1:10 vaL
vakaro. Nedaliomis nuo 1* lkl 12
valandai diena
TBletoa** IU£»ai |M«

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. YAR<$s 0004
Rez.: Tol. PLAsa 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 3-$ Ir 7-1 v. V.
MSdMdlenlalt> nuo lo iki t* dieno

■

n r a V o A a

Trečiadienis, gruodžio 5, 1934

facts tliat you gavę us, vvejMano rendauninkai trokšta pay at tliei'r peril and tlie
can see tliat tlie provisions of man, nelaimingam, pagelbėti. rights of the reeeivership for
ATSAKYMAS: Ne. “lf thn the rents on the dute of his
Iltis act liave not been comDewey Ilaruvvare, Peltier Kur
plied vvith, and I vvould say tenants pay you rent in ad- appointment eannot be defeatCo., Sears Roebuck Co., Bortlult you liave nothing to wor- vance, you will either havc to ed, by anv Advanced pay«
dens, Montgomery Ward Co.,
rv about in the event of a return the inoney or the te ments”. Kitais žodžiais sa
Penney Co., Pliillip’s llood
Veda Charles P. Kai
suit”. kadangi ji atėmė 25 nants vvill have to pay again kant, nepatariame to daryli,
Store, W. \V. Barlovv, Block
nuoš. ėommission ir vėliau 3 to the receiver. The tenants kadangi iškils nesusipratimas.
Bros., Bode Bros., ir Gottfried
J.evveler.
1. KLAUSIMAS. — Žmonai nuož- turėjai kas mėnuo mo
Per baazra žmones linksmi susirgus, prisėjo pasiskolinti' kėt, ji sulaužė įstatymų ir le
no muzika Stankiai; programa 1$300. Taip pat išdaviau skolin-j«uliui &aIi gintis nuo jos.
mokyklos vaikučiai, Birutės! tojui morgiČ.ių (chattel mort-'
3. KLAUSIMAS: Prieš
dr-ja ir fakiras Ben Ali.
gage) Ant mano rakandų. Aš1,,, „,ano tgvas alvyko į j A
pasirašiau, bet moteris nepa- Valstybes ir atsivežė mus, o
Šv. Benedikto dr-ja rengia į 8įrafc ant tų morgičių. Dabar aiku8 už kiek laiko jis tapo Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
teatrų prieš Naujus Metus
gavau lalSkQ nuo skolintojo j A VaĮi.tybių pi|iei.iu Prie8 go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
Radiusas advokato: žada atimti iš ma 15 metų jis apleido ,1. A. Val
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai |
nęs rakandus. Ar jis guli taip stybes ir šiandien gyvena Lie
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.
padaryti.
tuvoj. Aš apsivedžiau 1915 me

rrisons, J. Steni, Holbrook,j
Jorut Bros., Bidinger Music, j

MSCONSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas
5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis

*HęPA7lNTIFQ
PA^•vl/tiHi I iLu lAv
LAPTIS”

| da suraminimu ir su lengvesne
j 5į,xji,ni 8U didesne viltim lau
j kia Šv. kalėdų ir Naujų Metu.

ĮSTATYMŲ
SKYRIUS

DRAUGO KALENDORIA11935
METAMS GATAtfl

KFNOSI1A, W1S. — Vyčiai
Parapijos bazaras praėjo sė
ir vėl žavia sudominti kenosliiečius ir apylinkės lietuvius kmingai. Birutės ir Šv. Onos
savo statomais veikalais. Ši dr-jos, kurios dikčiai pasidarsykj, vietoj komedijos, jie pa- Į bavo parapijai, užsitarnavo
sirinko penkių veiksmų dra-1 bazaro pasisekime garbės.
ma “Išpažinties Paslaptis’’.
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap-|
ATSAKYMAS. Ne. “Cliat- tais ir šiandien nežinau kaip
Veikalas yra rimtas iš katali-j ^v- Vardo dr-ja turi šutvė
Lapkričio 24 - 25 įvyko ru- tel mortgage” buvo pasirasy- ga'iu gauti pilietybės popie ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siunti
kų gyvenimo. Vaidinime daly-jrUs basket - bąli tymų. Žaidivaus suvirs 25 lošėjų. Veika * ^ai “kirais” su kitų Šv. Var-pieninis parapijos bazaras. Se i tas tiktai tamstos, o žmona ne ras.
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
ATSAKYMAS:
Tamsta
it
kmės
buvo
labai
patenkinan
pasirašė.
Įstatymas
sako:
“
a
do
draugijų
tymais.
las bus suloštas gruodžio 23 d. Į
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m. Į
čios. Šiemet pelno padaryta chattel mortgage on the liouse tamstos broliui bei. seserys ytaip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendoj
Federacija
I’raeitų sekmadienį pašven apie 100 dol. (langiau, kaip goods. which iš not signed by ra Amerikos piliečiui, kaip
Federacija čia parapijos gy- tinta Šv. Barboros statula. Mū praeitais metais. Visi daiktai the wife in connection with |llieti vadiname “by act of Co riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
\eniine visada losią sv aibių į sĮ1 bn.;ny£įa kas ka,^ puošia-Į buvo suaukoti'. Daiktų buvo the liusband, is void anų ther<?,n£ress-” “Tlie tact that your
Lietuvoje.
įolę. Jos protokole įam.ame
Vietinis graborius Mišelį- įvairių, kaip tai, puikių ran can be no remedy against thejTather was naturalized vvhile
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gaut
labai daug nuveiktų dalbų ne jer ,uipirko bažnyčios sėdy-lkų išdirbinių, paukščių, suau- ' furniture”. Bet jisai gali ne-|y°n were under the age of 21 j
tik parapijos bet ir tautos nau nėms kabukus kepurėms pasi- kotų ūkininkų, ūkio produk paisyt morgičių ir skųst jus/^nakes you a citizen also, and j dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei-Į
dai. Jį dirbo ir rėmė tautos kabinti. P. Karčiauskas su pa tų ir 1.1. Sodalieijos mergai kaip mes vadiname, “sue on|the fact that you vvere a ei- sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai!
reikalus nuo pat susiorgani- gejbininkll p Venskum nuda- įtės abiem vakarams ganėtinai the uote signed by your hus- tizen prior to 1922, inakei
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų-1
žavimo, ypač kai o metu, kada, v- vjsus f,.js bažnyčios alto-1 pristatė namie darytų saldai- band.”
your vvife a citizen by lier
štirinko tūkstančius doleriu ir; rius. Altoriai dabar labai gra- nių.
niarriage to you”. Šis klau- jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo koštu-1
2. KLAUSIMAS: l’asiskoli- simaš yra vienas kebliausių. meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
kitos rūšies darbais gelbėjo L. . . ,
d iziai atrodo.
I
-----------nau $200 iš vienos loan k0’į šimtai yra lietuvių tokioj paLietuvų.
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesi*
Jaunamečių Kv. Vardo erau Į
nlpanijos. Ji atėmė 25 nuoS.Ljgty
nužin0> ar yra pme.
Federacijos skyrius dar ir
Kleb. kun. M. Urbonavičius ;ija neseniai susitvėrė, bet
vadinamo Commission. Taipj^
„e (j.-riausias įrody- $2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
šiandie tebegyvuoja. Jo pirm.
Šv. Cecilijos dienų choristus jau spėjo įstot žymų darbų
pat turiu mokėti 3 nuoš. kiek-, „,us yra taj> jeigu turį t-vc
Jonas Trakšelis, būdamas iš
pavaišino su užkandžiu. Šv. Į veikimų. Visuose šio miesto
tvermingas savo pareigose, visada sugebėjo jų palaikyti.
visus keblmbus galima prašaPereitų trečiadienį Įvyko mė
bąli ratelius, nuo to neatsilie nija ir dar' reikalauja $150
54 J ' i '
r*. 31 .
1’s liiiti. Reikia eiti ir užsiregisI
IMirMJal .„fcii.-M'k
nuaiiaklv
nesinis susirinkimas. Nutarta, j Šv. Petro parapijos šių mc-' ka nei mūsiškiai. Tapo suda
manięs ir gųsdina kad ji sn-įtruoti, kaip bus registracijos
• r Gr.lina<,, bj
kad federacija
parapija už tų bazaras labai gerai pavy- ryta du rateliai. Vienan įeina!,
„„mn .ihUrhi \» i.,
...
lebono
varko.
Daug
žmonių
lankėsi
ir
bernaičiai
nuo
14
16
nietv.
•
•
-,<l
lena
,
t
8n
pareikšti,
kada tė$100.00 aukų. iš klebono
Didžiausia pntnlnklij UlrbtuvA
tikrųjų, taip gali padaryti? , vas tapo piliečiu> Tada bus
CUJcuKoJ
duvių, kuri buvo pasiųsta Ma daug darbuotojų dirbo, k. a.1 amžiaus, kitan nuo 16 - 1IS mc- Į
--------- O--------rijonų kolegijoit' laijdų utre- P. Valauskienė, Smagulieno, Į tų. Mūsų jauniems atletams I ATSAKYMAS: ši paskola pabaiga nesrtsiprnt>mo.
F'!
Suvlri 50 mettj prityrimo
montavimui, būtų įrašytos kai Gabrienė, Stankienė, Juškienė, mokytojumi apsiėmė būt Pet- ’yra legalizuojamo, kaip me
4. KLAUSIMAS: Foreklozo
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr
laupykite piuiKus
po amžini rėmėjai, ir kad bū Andriulienė, Šiaulienė, Lau ras Noris, žymus šioj apylin-va,iinan,e “s,nal1 ,oan aet”- vo mano namų ir gavau baltų
--------- o
tų išduotas raštu pripažinimas. raitis, Vyšniauskas, Pilitaus kėj base bąli ir besket baili1’' “unless the provkions of poperų, kurioj sako, kad į dvi
atlikome darba daugeliui žyi
Bili Chicagoa Lietuviu.
Nutarta, prašyti uraugijų' kas, Laučienė, F. Ališauskie- žaidikas. Jam pagelbės Alfon- tliis act liave been comp'ied i dienas vėliau paskirs receive-1
paaukoti po penkis dol. įgy-‘nė, D. Ališauskienė, S. Ališan- Sas Radzevičius, {lasižymėjęs
witb, tlie company \vill be un- rį. Ar aš galiu iškolektuoti
iimui naujo pečiaus į klebu-, skienė ir daug kilų.
jaunimo veikime darbuotojas, ablc to <lo anytliing. Erom tlie 'remias iš mano renuauninkų?
iv
nijos viituvę.
Į p,.je |)azaro prisidėjo sekan- Jaunieji atletai yfla užsisakę
arti Graml Avė.
Nutarta pakviesti rašytojų tieji parapijonai, biznieriai ir naujas uniformas ir kitus žai
Telefonas SEEIey 6103
Arėjų \'itkauskų su paskaita. dirbtuvių valdytojai aukomis: dimui reikmenis. Padengimui
ROSELLI BROTHERS, INC.
L. Vyčiai pranešė, kad jie Rožanskas, Valantmas, Jucius išlaidų rengia kortų vakarų,
Chicago, Illinois
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
paims Vilniaus pasų knygutę Taukus, Sakalauskas, Žarums- gruodžio 16 d. Prie progos
Specialistai iškalime Ir išdtrbime
visokių rūšių paminklų ir gr»ir platins ženklelius.
kis, J. Paluikis, Marcevičia, reikia primint ir dar vienų
bnamių.
GRABORI Ali
Yankevičia, J. Paluikis, Kru- mūsų besket bąli ratelį, tai
Mūsų šeimyna specializuoja šia
Adventui užėjus, žmonių pinskas, Yorkmonas, Krencius suaugusiųjų vaikinų, kurie yme darbe per šešias kartas.
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
mintys sukasi arčiau prie ar Grinius, Jakutis, Jesiūnas, Ba- ra susibūrę į parapijos Atletų
Veskite paminklų reikalus tie
stai su pačiais išdirbėjais.
tėjančių švenčių, žmonės dau- ( rškaitienė, Ruika, Mažeikis, klūbų. Šiemet klūbiečiai susi
IR SONOS
giau laiko pašvenčia maldai Yitkauskas, Simmons Co., Ha- laukė naujos jėgos ir reikia
LIETUVIAI OBABOBIAI
GRABORIUS
Patarnauju
laldotuvėaa kuopiglauata
ir prašymui, kad ateinanti me nnbs Co., Mica Fur Co., Barr tikėtis, kad turės pasisekimo.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiei
darbu būsite ušganėdfntl
tai būtu laimingesni.
Fur Co., \Vis. Gas ir ElektriTeL OANal M1B arba 151*
reikalams. Kaina prieinama.|
2314 W. asrd PL, Chloro
kos
Co.,
Jserribann
Bros.,
LeaŠiomis
dienomis
Miluaukec
3319 Utuanica Avenue
Nors žmonės gyvena neri
blokas | rytna
dldiluDų vartų
mieste
įvyksta
arkivyskupijos
der
Store,
Gambles
Stores.
Chicago, III.
masties metų, bet savo para
1439 8. 49th Ot. Cicero, HL
Tel. ČIOBRO BM7
pijoje, savo bažnytėlėje, ran- Bell Ciotbing Co., Koris, M o Katalikių Moterų seimas. Da’lyvaus atstovės beveik iš kiek
Tol. I.AI ayctte 3672
Trys telefonai:
vienos parapijos, daug dvasi-1
J. Liulevičius
Rez. PEMSAOOEA MII
Graborius
škių ir pasauliečių veikėjų. L
GRABORIUS
BELMONT *4*3
ir
Orrtce: HILLSIDK SMM
Koplyčia dykai
mūsų parapijos Draugijas ai
Ba I ncun i taoJas
Vlnoeat Roaelli. aaer.
.11 OZ.APArt StST.MSKIS
1410 80. 49th COURT
stovauja trys atstovės. Mari
Patarnauja Chlca
Mirė gruodžio 2 d. 1934 m.,
goję ir apylinkėje.
G vai. vakaro, sut&ukęs pusės
jona Jekinevičienė nuo Šv. 0Cicero, Illinois
amžiaus. Kilo Iš Kasttlnlų aps
Didelė ir giažl .
kričio, Kražni parap., Šventra
Phoue
Cicero 2109
Koplyčia
dykai
nos draugijos, Paulina Jan
giu kaimo. Amerikoje Išgyveno
apie 24 metus.
Visi Telefonai:
4MS Archer Are.
kauskienė nuo Moterų SųjunPaliko
dideliame niiliOdlmo
KAZIMIERAS
motarj Anna, po tėvais Adam1 gos ir Adelė Jtadzevieiūtė nuo
ezyk, dukterį Genovefą, du sū
WALAJfTINAS
A. MASALSKI
nus Boleslovą Ir Kdvurdą, se
Sodalieijos.

SHEBOYGANO ŽINUTĖS

.. ....

VENETIANMONUMENTCD.,INC.

527 N. VVESTERN AVĖ.

STANLEY P. MAŽEIKA

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILUNOiS

Mi'rė gruodžio 1 d. 1U34 m..
10 15 vai. vaku.ro, sulaukęs, 58
mali, anižlaiia. Kilo IS Viduklės
mlvatello. užaugo Vaiguvoj.
Amerikoje Išgyveno 22 metua.
Paliko
slidclliime nuliūdime
moter) Marijoną po tėvais l»Vllai'tė ir brol| Juosapą Valantlną; o Lietuvoj dvi nešeria: Sta
nislavą ir Oną, Ir kitas gimi
nes.
Kūnas pašarvotas 2000
Ro.
Halgtod Ht. I .‘ddotu vės
jvyks
trečiadieni, gruodžio 5 d., IS na
rni, 8:30 vai. bus atlydėtas J
Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčl’ą. kurtoj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielg. I’o
pamaldi, bus nelydėtas į
fiv.
Kazimiero ksplnes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, dr.iugus-ges Ir pažystumus-mas dalyvauti šiose laidotuvCse
Nuliūdę:

Mot,-ris Ir llrtrll*.

Ijaidotuvėtns pa tarnu uja gra •
bortus Butkus. Telefonas CANal

»i«V

serį, veikus: Juozapą Junnvičią, Monfką Trakšelienę, Pau
liną Krlžlenę, Antaną Petką Ir
Izabelę Andrejausklenę; o Lle• tuvoje brolj Praną,
brolienę
Lludoviką, tris seseris: IzabelęLilelkienę, Aleksandrą tJrlguItenę, Marirjoną Itučkauskienę,
2 vogė t j Antaną Itučkausk)
Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas H. A. P»tku koplyčioj. Kampas 43th ir
H. Hermltago Avė.,
Chlcago.
Laldolnv.-s jvyks kelvlrtadl>n|.
gruodžio 8 d , Iš koplyčios 9:20
vai. bus atlydėtas J Ht. Jo,-ph's
parap <S(»o Ho. llertnitage Avė.
bažnyčią, kurioj Jvyks ged ui fu
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldi, bus nulydėtas j
Itesurrectton kapines.
Nuoširdžiu!
kviečiamo vlsuo
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti ž.'ose lai
dotuvėse.
Nuliūdę- Moteris, Duktė, WiI nai Ir Giminės.
IAldotuvšnis patarnauja praliorlus H. A. Paika. Telefoną*
YARds 3718.

—-

Prieš Nekalto Prasid. Šv.
Panelės šventę bažnyčioj bus
1 trijų dienų pamaldos, ketverI ge, pėtnyčioj ir subatoj. Su
imtoj Mišios bus 5:15 ir 8 vai.
T. P.

OŽKABALIŲ

DAINOS
galima gauti
DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė.,

Yards

1741-1742

LA1DŪJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIMS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

ANTANAS PETKUS

I.J. Z 0 L P

ORABOR1U8 Ir LAIDOTUVIŲ
▼ED*JAB
1644 Weel 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

TeL BOIlevard BMB—«41>

Tel. Boulevard 4139

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

SIMON M. SKUDAS
ORABORTU8 Ir BAL8AMUOTOJJ
Patarnavimas geras Ir nebrangu*

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 2271

J, F. RADŽIUS

REPublic 8340

Ino.

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma
tuo ©ačiū vardui

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už >22 00 ir aukž

Moderniška koplyčia dykai

iaa w. iMth si

.

___

Tel

( AJkal «lfl

Oioaro, ul

Trečiadienis, gruodžio 5, 1934

PIRKITE DABAR, GERAI
SUVYNIOKITE, GERAI
SURIŠKITE, AIŠKIAI
ADRESUOKITE

Parcel post rata ant siunti
nių į Lietuva yra 14 eentų už
svarų ar dalį svaro. Negali
ma pasakyti tikrai, kada siu
ntiniai bus pristatyti tiems,
kuriems jie yra siunčiami, nes
kai kuriose vietose muitų įstatai juos kiek laiko sulaiko.
Dėl to, visi dovanų siuntiniai
į Lietuvę, turi būti išsiųsti
kuoanksčiausia.
Laiškus ir atvirukus reikia
pasiųsti Lietuvon nevėliau
gruodžio 12 d., 1934. Priruoš
tus Kalėdų siuntinius reikia
pasiųsti tuojau, kad išvengus
paštų užsikimšimų per sun
kiausi perioi»ų. Del platesnių
informacijų nueikite Foreign
Soction, New Post Office, Wabash 9207, loeal 18.

I vietinis, West Side 19 skyrius, šininkais. Iš kai kurių kompataip pat neatsilieka nuo kitųinijų gavo prielankius laiškus
kolonijų. Ta proga rengia bu- kas link suteikimo darbų lenco party. Komisijos narė O. gijonieriams ir okskareiviams.
Pocienė pasikvietus j pagal-'Ne vienas lietuvis ekskareivis
bų. S. Balčiūnienę, įžymių Šios‘šiandie neturi darbo, nežino
kolonijos veikėjų, .uoliai pla- kur kreiptis, kur patu ritau
tina tikietus ir kviečia 'visus gauti, nes nepriklauso nei joMarijonų prietelius atsilanky-į kiai veteranų organizacijai.*
(ti. Bus įvairiausių dovanų, ku , Dariaus - Girėno postas yra’
Irių iš tikrųjų galės gauti kiek- j vienintelis Lietuvių Amerikos1
I vienas. Tat nuoširdžiai kvie- ljegijono skyrius; jis pasiėmė'
Ičiame pailunti gražių pramo- pareigos rūpintis ne vien tik
i gų svarbiam tikslui.
savo nariais, bet, kiek galima,
-------------------pagelbėti ir kitiems lietuviams
IflO VCIYIAMA niD|A|IQ i ekskareiviams. Kurie ir ne-

r

i

Pranešimai

PERKAM

NOTARY ,

LIETUVI!

PUBLIC

MORTGAGE MUKTOS

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET

TeL LAFayette 1083

pat rodo, kad Domeika visur
save vadindavo lietuviu.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

VtIMflMA UflKIAUČ prildansote legUonui> „ csate
IR GIRĖNO POSTE be darbo, irolitc bite kada

KUČIOMS
linkėjimais,
atkelės vimalonumo,
aiškius pas gyvenimo,
ipalvos, priatgailų, neikščioniškų,
įgaus linkstų dorybių
įos elektri5 prityrusių
ai plotkelių
i visų gauta

Ernest J. Kruetgen,
Postmaster

KAUNAS. :— Viena valstv
DUrluU rAK IT
bė pasiūlė balansui išlyginti
---------pirkti Lietuvoje 500 tonų bul- Artinanties Marijonų Kolevių. Jei bulvių rūšis atitiks gijos Rėmėjų seimui, kuris įjų reikalavimus ir bus susi- vyks gruodžio 9 d., • Aušros
tarta dėl kainos, kalbama vai- Vartų parap. salėj, visų kolostvbė žada Lietuvoje pirkti'nijų skyriai ruošiasi pasirodaug bulvių.
dvti. kuogražiausiai. Taigi ir

INSURANCE

siun

BIZNIERTAI. GARSINK)
TĘS “DRAUGE’

Lietuvis Tgnas Domeika, gi
męs 1801 m. Neškučiuose, bai
gęs aukštuosius mokslus ga
vo profesoriaus vietų Santiag«i
universitete. Čia jis išgarsėja PARSIDUODA grosernė ir
bučernė. Turim kitų biznį. Pa
kaip žymus mokslininkas, t) rduosime visai pigiai.
rinėtojas ir geologas. Už 4b
TONY PETROKAS
3401
Lituanioi Avenue
metų veiklų mokslo srityje Čilės vyriausybė įamžino Domaikos varuų, pavadindama ja
vardu Andų kalnyno dalį, kai
kuriuos viršukalnius (angliškai Cerus Domeyco) ir vietas
(Puerto Domeyco). Domeikos Netik pasiekia kitas pasaulio dalis, bet yra stebėtinai
atrastas masyvus balaganas • geri dėl gavimo mažųjų
mineralas taip pat pavadintas j stočių.
jo vardu — domeikitas, angli-1
škai domeykite. Domeika bu |
vo grįžęs Lietuvon 1884 n».
Paviešėjęs 4 metus, vėl nuvyko Čilėn, kur po kelerių metų
Santjago mieste mirė ir palai
dotas.

pavykalais

Lenkai savo spaudoje giriasi Domeikos, kaip mokslinin-

SKI3
re

k° nuoPe’nais« visuomet žymė
darni, kad jis buvo lenkas, tuo,
tarpu, kai jis buvo lietuvių ki
lmės. Palikti dokumentai taip

Kainos nuo
Philco, Areadia,
Zenith.

1_7aug vyrų

Pietuose per ilgą laiką
užsiima “tabaku”— augindami tabaką ir jį džiovinda
mi—jie jį perka ir parduoda — pakol jie žino tabaką
nuo A iki Izzard.
Na, žmonės, kurie užsiima tabaku per visą jų gyve
nimą, žmonės, kurie jį augina, žino j jog nėra užvaduo
tojo dėl lengvo, nunokusio tabako.
Kirtimas tabako ir
jo supakavimas darlinėję — ir (žemiaus)
scena prie tabako vie
šos pardavimo vietos
Pietuose.

Crosley,

RADIO
VITAFONAS,
kuris groja rekordus taip
gražiai ir garsiai, yra ge
riausias
pasilinksminimo
būdas namuose.

3417-21 So. Hatsted St

Telefonai: BOUlevard 4705
BOUlevard 8167

Ir ten pietuose kur jie augina tabaką ir kur jiems
vertėtų žinoti ką nors apie jį — daugumoje vietų
Chesterfield yra plačiausia parduodamas cigaretas.
FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo su Holyvrood gvieaomla
420 WEST «*d ST.
Englewood &840—58M8

imBsI

Lietuvis Advokatu
2201 W. Oerrnak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo • Iki I
Panodėllo, 8ere<loe Ir Pėtnyčloe
vakarais t Iki •
Telefonas CAlfal 1174

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPohllc MOO
Anvlvs! Kam mokėti aukšta kalną,
kuomet galite pasipirkti Troplcalr ga
rantuota voga Ir šiluma. Vartoja
mos suvi'r* S.000 namuone. Srrrmlng— 44.74: Mine mn — 44-74; Immp
arba F« — M O®.

NORTHERN COAL CO.
laa-nilalr IMI
Mcirlinar 2534

cigaretas, kuris LENGVESNIS

cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

Ui Akte .į-Į-v

Katrie perkate anglie

Ii

dralverlų, siųskite juos J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglla ui maliau
pinikų-

